
Bulgaristanda komünistlik 
Sof;>a, 26 - \·ilayetlerde birçok 

komüniıt kurumları ortaya çıkarıl
mı~. S30 kişi tevkif edilmiştir. 

Titilesko 
Beyanatta bulunda 
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Söz Kılavuzunu Neşre Başladık 
Almanya, Rusyadan kuşkuda 1 ürk· Dili · Araştırnıa 

Kurumu Başkanlı
ğının Bildiriği Berlinde 

NELER· 
Görüşülüyor ? 

Londra, 26 (A.A.) - Sir Jobn 
Simon ve B. Eden, bu sabah, ln
ıiliz sefarethaneıine yaptıldan 
kısa b · r ziyaretten ıonra, Baıveki.• 
let dairesien ıi~itler ve orada, 
Londrada 3 ıubat tarihinde net • 
redilmit olan beyannamede mün
deriç meıeleleı- hakkında B. Hit· 
ler ile müzakereye devam eylemiş. 
)erdi. 

Dün, bu mükilemelerin hita -
mında netredilen reımi lt:bliğde, 

Türle Dili ArOflırma Kurumu 
8Qflranlıiınclan: 

1 - Türk Dili Araıtırma Ku
rumu, bütün ulusal varlıklar ıibi, 
Türk dilinin kurtuluı hareketinin 
de yaratıc111 !>lan, eııiz ve Ulu On. 
der 

ATATORK'E 
Tükenmez ıaysılannı ıunmaiı ilk 
borç bilir, 

2 - Türk Dili Arattırma Kuru- ' 
mu, Tarama Derıiıini baıtırıp 
yaydıktan ıonra, bütün yurtdat
lardan ıu üç soruda bulunmuttu: 

(Sonu 10. ett sayıfcoıın 1. ci siıtunımda) ~iman ortlum 11itler'in onunJe toplanıyor 

a) Y a6ancı kelimeler için Der
flİcle gÖ•terilenlerclen bClflra tiirlr; 

Türli Dili ~rcqiırma 'Kurumu 
Btıflıanı Erzincan Saylauı 

Bay Saluet Arıkan (Sonıt 9. cı' tJayıfanın 4. cü Biitununda) 

Musolioi gelecekten haber vermiş! Söz kılavuzu 9 uncu 
Sayıfamızda 

Istanbulun Bayın
dırlığı için 

btanbul Tramvay Şirketi Devlet 
Şurasınm karana& slr• yakında Ba· 
'radırlrk ,hkanhğına iki milyon lira
dan=a;t1ut ~J AH tNn-a-,el'~&.ı • 

Bu para ne hazneye; ne A 1stinN be
lediyesine ,·erilecek bir gelfr def'ldir. 
Tramvay şirketi sekiz, dokuz yıl ls · 
tanbullulardan belli bir iş içiıi aldı
ğı artık (fazla) paraları yerine ,·er • 
memiştir. 

Şu halde çaresi bulunabilse b~tün 
bu paralan kimlerden alınmış ise ge
ne onlara geri vermek gerektir: An · 
cak buna çare olmadığına göre bu pa· 
raları hükumetin bir kararı ile lstan
bulluları en çok faydalandırabilecek 
bir yöne harcamak daha doğrudur. 

Acaba lstanbullaları en çok fayda
Jandırabilecek işler nelerdir Ye bu iş. 
]erin içinde en önemlisi ( ehemmiget-
li&i) hangisidir? • 

Bu işle ilişikli (aldkalı) olan çe,· -
relerde şöyle bir düşünce vardır: 
1'ramny şirketinden alınacak para -
lar iie en önce Eminönü - Eyüp ara· 
sında ötedenberi tagrlanan tramvay 
yolunu yapmalıdır. Bu yoltın yapıl -
ması için büyük bir istimlak olacak -
tır. Belediye bunun için gerekli olan 
toplu parayı kendi gefüinden ayı • 
nmaz. iki milyonu aşan bu para ile 
bu türlü istimlakler kola)·ca yapılır. 

ASIM US 

B. Fllnden 

DUÇE 
935 - 36 yıllarının sulh 
için ıstırap verici ola

cağını iki sene önce 
~öylemiş ! 

Pariı, 26 (A.A.) - Venıan be
lediye dairesinin kütadı münase -
1:.etile Batvekil B. Flandin, uzun 
bir nutuk ıöylemittir. Bunda, Fran 
ıız miletinin yeniden ve iararla it -
fhada davet eden Batvekil demit" 
tir ki: 

(Soıııı f. ci sayı/amn 4. cit siitımmıda) (Sonu 10. cıt sayı/anın 4. cii sütmıunda) 

Bulgaristan Nöyi ant
! laşmasını bozmıyacak 

1 

rin adı olmculıjını beyan et· 

mittir. 

Dııarı lıleri Bakanımız key
fiyetten derhal Balkan müttelür
leriyle Uluslar Kurumu genel 
kôtipliiini haberdar elmİftir. 

lıtihbaratımıza nazaran Bul· 
gariatanın böyle diifiiniifü An

kara diplomaai 11e siyaıal ma· 

ha/ilde ıempati ile karşılanm&f· 
fır. 

Venizelos 
Dünya siyasetini 
nasıl görüyor ? · 

Bu yıl T rakyaya yerleş
tirilecek muhacirler 

G1Jitlı dditlU& '3 
ay sonra Yunanistanda 
knalhk kurulacakmış! 

Gefecetfmu acirfe sı fJfne ya. 
kın, kendilerine ev ve para verilecek 

Rodos adasından Napoliye gi, - Trakya umumi müfettiıi Bay 
den Venizelos evela yolda, soıira lbrahim Tali dün sabah Edirne -
Napolide bir Fransız gazetesinin , den telarimize •elmittir. Bu ak -
hususi muhabiri Moris Monlab~·a ; tamki trenle Ankaraya gidecek -
beyanatta bulunmuştur. Muham · tir. Birinci umumi müfettit bir 
ıin bu yazısını olduğu gibi ahyo - muharririm:ze tunları ıöylemit -

" - Trakyaya yerleştirilecek 
muhacirlere veıilecek para hak -
kında Kamutaya bir kanun layi -
hası verilmiştir . .Yakında Kamu -
tayda görüşülecek olan bu kamı,. 

ıuz: tir: _.. (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 
"Dun ıabah Rekı vapurunda-- - ----------------------..--·---

bana beyanatta bulunmuı olan üniversite talebesi arasında bir anket ? ! 
Venizeloı Napoliye varmıt ve ora• 
da bir otele yerleımiıtir. Vapurda 
yarıda bıraktığımız konuJm&ya, 
otele yerleıtikten iki ıaat ıonra, 
odasında yeniden baıladık. 

Yazılanlar menfi bir 
tesir uyandırdı! 

Anketi yapan gazete, cevaplardaki 
alayın farkına varamıyor ! ,, · . 

Bu devlet adamı uzun zaman • 
danberi yeni ve tam haberler~en 
mahrum bulunuyordu. Kendiıine U 
Avrupada ıeçen ıon hidiı~leri, 
bilha11a A,lmanların Venay .mua· 
hedeaine kanı yaptıkları SUbeyi 
anlattım. Beni, ıiyuayı akıl ve 
mantık dairesinde telakki eden bir 
adam 11fatile ve büyük bir alika 

Dün bir a~~m gazetesi "üni • j talebe ile, üniversite rek~riinjin 
versite ta le besi arasında bir anket bu bahis üzerinde bize söyledilde
yaptık, bazı talebeler Makdonal - rini yazıyoruz: 

ile dinledi ve ıonra vaziyeti izah 
etti. Bu kadar dahi olan bir diplo
matın sözleri kıymetsiz olamaz. 

dı sinema artisti zannediyorlar,, 
başlıklan altında bazı talebeye sor- (Sonu 7. ci s:::;·:.!anın 3. cü. ıütununda) 
duğu sorgularla aldığı cevaplan 

(Sonu '· ci aayıfarun li ci sütununda) neşretmiştir. Bu arada hukuk fa -
kültesi ikinci sınıftan bir Bayanın 

Venlael• va kar• 

Sihhat Bakanının kim olduğuna 
dair birinci sorguya "bilmiyorum,, 
Makdonaldın kim olduğu sorgusu
na "bir sinema aktöıii filan gali • 
ha .. ,, 

Somalı için "lstanbulda bir 
semt mi bu .. Ben pek çok gezmem 
de bilemiyorum,, Danzing koridoru 
için "A .. A .. BlUlu hele hiç duyma-
oım,, şeklinde cevaplar verdiğini l 

yazm!§br. 
, Bu yazı, dünkü soruşturmalar· 
nmızdan anladık ki, talebe arasın 

. da büyük bir heyecan uyandırmış 
ye bir haylı da garip telakki edil -
miştir. Konuştuğumuz bir kaç 

·- ·~ 
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Titülesko beya~atta bulundu 
Küçük ve Balkan anlaş-( Suriye fevkalade 

malarının rolleri mühim komiseri 

BeJgrad, 26 (A.A.) - Bayı 
Y evtiç ile Bay Titüleako arasında 
yapılmakta olan dünkü müzake • 
reler gece geç vakte kadar devam 1 

etmiştir. Müzakereler bu sabah 
yeniden baılamıtbr. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Roman· 
ya Dr, itleri Bakanı Bay Titüles· 
ko, matbuat mümesa·llerini kabul 
ederek onlara a§ağıdaki beyanat· 
ta bulunmuıtur: Küçük anlqma 
ile Balkan anlaşmaımm rolü çok 
mühim ve sulhün tensik ve muha
f azuı bahıindeki ımeıuliyetleri 
çok büyüktür. 

Binaenaleyıh her iki or.ganiz • 
m"n reisi ııfatiyle hali hazırdaki 
beynelmilel vahim hadiaeleri öğ • 
renmemezlik edemem ve menfa • 
atleri.mizin ne gibi §eyleri kabul 
etmemize müaa·t olduğunu ve 
ne gibi ,eylere asla·müsamaha e· 
demiyeceğ~mizi açıkça söylemek • 
ten kendimi menedemem. 

°Yugoslavya Baıbakanı Bay Yev- 1 

nun müzakeresi esnasında bulun
mak üzere Ankaraya çağmldrm. 

Bu kanunla gelecek muhaC:rlere 
para verileceği gibi ev de yaptr
rtlacaktrr. Bu sene memleketimize 
gelecek muhacirlerin miktarı he -
nüz belli değildir. Romanya ve 
Bulgarist.andaki elçilerimizle mu
habere edilmektedir. 

tiç ile yapmıı olduğum noktai na• 
zar teaf leri neticeainde bir kere 
daha gördüm ki, şimdiki ahvaJ 
ve şerait altında noktai qaıarları· 
mız araımdaki ayniyat bir tesel • 
liden çok daha büyük bir kuvvet • 
tir. 

Belgrad~ 26 (A.A.) - Valide 
kraliçe Marie öğle vakti madam 
Titüleıko ile zevci romanyi1 hari
ciye Bakanını kabul etmiştir. 

Saltanat naibi prens Paul' de 
saat 13 de madam Titülesko ve 
zevcesini kabul ebnit ve onları öğ
le yemeğine alıkoymuştur. Bu zi· 
yafette Madam Y evtiç ile zevci, 
Yugoslayya Başbakil.llı ve harici· 
ye Balkanı da bulunmu!lardır. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Bay Ti· 
tüleıko bugün öğleden aonra Bel· 
gı·attaki Türk elçisini kabul et • 
miştir. 

Bay Titülesko ~aat 22 de tehri· 
mizden ayrılmıştır. 

Avusturya 
ve 

Mac?ristan 
lkiai de hukuk müsavatı 

istiyorlar 
Peşte, 26 (A.A.) - Bir intiha

bat . top1at.tııında. söz söyleyen 

Gelecek muhacirlerin 80. 100 Başvekil General Gömbö~, demite 
• 

bin arasın&. olması muhtemeldir. tir ki: 

Bunlar Tra~aya yerleştlı~!ecek· ( "- Macariıtan7 Uluılar Kuru· 
ler ve kısa hır zamanda must.ah - muna müracaatla hukuk müıava· 
s] bfr unsur haline getirilecekler- tı isteyecektir. İtalyan doıtlamnı• 

dir. Silivri yolu asfalt olarak ya - zm saye1erinde bu gayeye erişme
pılmaktadır. Edirne vilayetine ait ği ümid ediyorum. Avrupa dava-

·ınsmın inkişafı devam etmekte - smın halli, güya mağlup devletle· 

dir.,, re zor ile kabulettirilen haksızlık .. 
LÜLEBURGAZ - ÇORLU ların ve hicabı mucib vaziyetlerin 

YOLU 
Adhğrmız malumata göre, Lü· 

leburgaz - Çorlu yolunun bu se
ne yapılması kararlaıtrrlrmıttır. 

İnanlı aygll' deposuna yirmi 
~ ayğır daha get'rilecektir. 

ref'iniiktiza ettirmektedir." 
• 

Viyana, 26 (A.A. -Vatanper• 

ver cephenin bir içtimaında, Baş· 

vekil Şuıing demiştir ki~ 

"-Avusturya, iıtiklaline fi.. 

Trakyada zahire tohumlukla_ ayet ettirmek vuiyetinde bulun
n bozulmuş olduğundan Yeşil • mak gereğindedir. Bu itibarla o· 

kö!cleki tohum ıslah iıtaıyonunun nun da bugün, herkes için hukuk 

b .. ı·· · · · T k müsavatı talebine kaTh:ıJması tabiu un mesaıaım ra yaya verme- " . ,, 
• b f d 1 •• ıdır. 

sı ve ' eş sene zar m a cutün to • 
ıaunmuıır. -.uı-uıınmrın11R11tı1&1tot11JM1ımıttrnurnım111111Nm....-.t• 

humluklarm 11lahı karar altına a· istediğimiz CKöy evleri) projesini 
lmını§ıtır. Bundan başka koyun ve müsabaka.ya koyduk. Yerli malzeme 
sığırlar da ıslah edilecektir. ile en sıhhi ve en ucuz ev nümunesi 

HALKEVl TRAKYA 1Ç1N EV yapacak san'atkarlarmuzdan kaza -
NÜMUNELER1 YAPİLACAK nanlara nakdi mükafat verilecektir. 

lSTA'.NBUL HALKEVINDEN: Müsabakaya girmek istlyenler 

İstanbul ve Trakya havalisinde 
ev yaptıracak köylülerimize iyi bir ev 
nlimqne&i vermek ve kendilerln1 asri 

1 
ve SJhhl birer yuvaya 58.hip kılmak 
maksadiyle iki boy üzerine yaptırmak 

proje şartnamesini her gün HalkeY -
lerinden alııbilirler. lçtimai bakım -
dan köylilye bir yardım ıa:resiııi ıU· 
den bu miisabakaya mimar arkada§ -
ların iştiraklerini dileriz. 

Umaml &arpta 
Kalkas Cepbeslnde 
Enincan Saylavı Bo:;y Aziz; Sa mih'in yazdığı bıı hatıralar bütifo 

ıartdaılan alaltaJar edecek bir Je ğer t<qıyor. Pek yakında btl§lıyor. 
Yukanki resimde umumi harpte bir, Hllôllahmer lıaatabakıcı VU· 

panıın ~ıkta yeme~ yiyifini gi;riiy9rmnuz 

Bugün ~ıı.mhurreisi 
Atatürk tarafından 

kabul edilecek 
Ankara, 26 (A.A.) - Franıa

mn Suriye f evkali.de komiıeri B. 
Dö Martel, bu abah 9,50 ekıpreıi· 
le tehrimize aıelmittir. lıtaıyon, 
Türk • Fransız bayraklariyle ıüı· 
lenmiıti. 

B. Dö Martel, istuyonıla bari· 
dye vekili Tevfik Rüıtü Ara.a ile 
Fransa büyük elçisi Kammerer, 
vali ve belediye reisi, mevki ku· 
mandam, emn'yet müdürü, harici· 
ye vekaleti ve Fransa sefareti er
kanı tarafından karıılanmııtır. 

Bir müfreze aıker tarafından ae• 
lam resmi ifa edilmit ve B. Dö 
Martel, hariciye vekilimiz ile bir
likte, bir dairesi ikametine tahılı 
edilen Ankarapalasa gitmiştir. 

Ankara, 26 (A.A.) - Fransa· 
nın Suriye fevkalade komiıeri B. 
Dö Martel öğleden evvel Dı!işleri 
bakanı Tevfik Rüttü Arau ve 
öğleden sonra Başbakan lsmet (. 
nönünü makam1arında ziyaret et· 
mi§ ve bu ziyaretler Ankarapala.a
ta iade olunmU!lur. 

Ankara, 26 (A.A.) -Dıt itleri 
bakanı Tevfik Rüttü Are.ı bugi.ir• 
öğle üstü Anadolu klübünde B. 
PU maneı fl:'• ... nuç ı. ..... --.. ""Dw~ 

le ziyafeti vermittir. Bu :zı:iyaf ette 
Dışişleri bakanlığı ve Fransa bü· 
yük elçiliği erkaniyle B. Dö Mar· 
telin refakatindeki zevat hızır bu
lunmuştur. 

Ankara, 26 (A.A.) - Dıt it· 
leri bakanı B. Tevfik Rüttü AraB 
bu ak,am 20,30 da Ankarapalaa
ta Fransanın Suriye fevkalade ko
miseri B. Martel şerefine bir ziya. 
fet vermittir. Bu ziyafette Baş
bakan ismet İnönü, bütün bakan
lar, Kamutay ba§kan vekili, F ran· 
sız büyük elçisi, dıt itleri encii
meni batkanı, C. H. parti gnıpu 
başkan vekili, Riyaseti Cümhur u
mumi katibi, bat yaveri ve husu
si kalem müdürü~ muhafız alay; 
kumandanı, dıı işleri bakanlığı ve 
Fransız büyük elçiliği erkanı ha
zır btılunmuılard1r. 

Ziyafeti bütün elçiler heyetinin, 
bakanlar erkanının hazu bulundu
ğu bir kabul resmi takip etmiştir. 

Fevkalade komiserin Ankara • · 
da bulunması dolayısiyle dış iş

leri bakanlığr, Ankarapaias bu 
gece elektriklerle donatılmıf bu -
lunuyordu. 

Ankara, 26 (A.A.) - Fransa· 
nın Suriye f ev kala de komiseri B.j 
Dö Martel yarın saat 17 de Reisi· 
cümhW" Atatürk tarafından kabul 
buyurulacaktır. 

DANZIG de NAZiLERiN 
TECAVÜZÜ 

Varıova, 26 (A.A. - Havas 
muhabirinden: ı 

Geçen pazar günü Naziler. 
Danzig'ın dıt mahallelerinde Soı· 
yal • de mokratlara kartı bir çok 
tecavüzlerde bulunmuılar ve bir 
drvarcı ile aile.ini yarı çıplak biri 
halde ıokak sokak dolaımaya 
mecbur etıniılerdir. . 

Bay Çaldarisle . Harp bakanı iki 
saat görüştüler · ,• 

Atina, 26 (Kurun) - Bqba-ı 
kan Bay Çaldaris ile harbiye na· 
Zll'J, dün iki saat görütmüılerdir. 
Bugün de tekrar toplanarak . dün 
görüttüklerini bir karara bağlıya
caklardır. Bundan sonra kabine 
meclisi toplanarak icap eden ka· 
rarları alacak, kararnameleri tan· 
zim ve neıredecektir. 

Bu kararnameler mucibince ka
nunu eıaıi ahki.ıru üç ay müddetle 
tecil edilecek, ayan meeliıi ]ağvo· 
Junacak ve 25 hukuk!inaıtan mü· 
rekkep bir komiıyonun hazırlıya-

cağı kanunu esaıt projeıi topla.na•. 
cak olan müessisan meclisinin ta.$"' 
dikine arzedilecektir. 

Atina, 26 (Kunm) - Son do· 
nanma isyanında methaldar ol· 
mak töhmetiyle tersane kumand~·· 

m Amiral Rusen ile Kaptan Niko· . 
çaraı aleyhine takibata başlan • 
mıtlır. 

Atina, 26 (Kurun) - Venize· 
list Elefteron Nima ve Atinika 
Nea gazeteleri sahibi Lambraki 
sorguya çekildikten sonra serbeıı t 
bırakılmıştır. 

DARÜŞŞAFAKADA YETi • 1 lST ANBUL MAARİF MÜDÜR 
· ŞENLER LÜGÜNE K1M TAYIN 

Ankara, 26 (Kurun) - Burada EDiLECEK? 
bulunan, Darüttafakadan yetİftm· Ankara, 2ô (Kurun) - !atan • 
ler bir cemiyet kurmak üzere cu- bul Maarif müdürlüğüne kimin 
ma ıünü toplanacaklardır. blyin edileceği henüz kararla§tı-

ANKARA HUKUKUNDA rllmış değildir. 
MEDENiYE DERSi Niğde, Bilecik, Tokat, Maarif 

Ankara, 26 (Kurun) - Anka- müdürlükleri de açık bulunmak· 
ra fakültesi medeniye profeıörü tadır. 
merhum Bay Velinin yerine bu se- ZABIT ANIN MAAŞl 
ne kimse tayin edilmiyecek, Roma 
hukuki profesörü Bay Hüseyin 
Cahit vekaJeten bu dersi de oku· 
tacaktır. 

BOYABATIA PETROL 
KAYNAGI 

Ankara, 26 (Kurun) - Mid
yattaki petrol ıondajı ilerilemek
tedir. Elde edilen neticeler mem· 
nuniyet vericidir. 
---··~ı.. ... ~~;;~ ...... -.:.:.--~-1.-u.. 
yerden petrol f ıtkırmı f~ ortay~ 
zengin bir petrol kaynağı çıkarıl .. 
mııtır. 

AN.KARA HUKUKUNDA 
iMTiHANLAR 

Ankara, 26 (Kurun) - Hukuk 
f akltesi imtihanlarına Ha.ziranm 
ilk haftası ıonunda baılamlacak
tır. 

inkılap dersleri Mayıs sonlan· 
na kadar sürecektir. 

ELAZtz V ALlSI 
Ankara, 26 (Kurun) - Bir 

müddetten beri burada bulunan 
ve Bakanhkta vilayete ait bazı 
itlerle uğraşan Elaziz valisi Bay 
Tevfik Sırn döndü. 

lstanbulun ·bayın
dırlığı için 
IJIF' (Başmakalden devam) 

Gene Eminönü - Eyüp tramvay yo
lu yapılırken lstanbulun en güzel Ba
ymdnlık öı·gütlerinden (eser) olan 
Y cnicamiin dört yanındaki sıkıcı ya • 
pılar ortadan kaldırılır. 

Türk mimarisinin bu en yüksek 
örneği açrhr. Köprünün İstanbul ya
kası canlanır. Böylelikle açılacak o
lan yeni tramvay yolu köprüden E -
yübe kadar bütün Haliç boyundaki 
mahallelerin baymdırbfmı arttırır. 

Biz bu düşünceyi bütün varhğı -
mız ile onaylarız. Gerçek Beyoğluna 
bakınca teıtanbul yakası ba.yındırhk 
bakrmından çok ged kalmıştır. Eski 
Istanbulun en göze çarpan yeri de 
hfç küşttmsüz (şUpheşlz) Köprübaşı 

Ankara, 26 (Kurun) - Zabi-
tar.ın bir derece mafevk maaıı al· 
maları hakkında haremde yapıla
cak değişiklikler kanunla~tırılsa 
bu, mali yılm ilk 6 ayından sonra 
tatbik edilecektir. 

ASKERi CEZA KANUNUNUN .. 
BAZI MADDELERi DEli.l - ; 

ŞECEK 

-A.,1ca.:a • ..2§ LKyrup) ~-lr-..# 
ceza,. ~kanunıyle askerı ma ~e~~·: 

ler usulü kanununun bazı .madde· 
]erinin ta.dili hakkında iki pro.je 
hazırlanmaktad rr. 

Hava seferleri layihası da Ka
mutayın bazı toplantılarından 

birinde görütfilmek üzere tekrar 
Kamulaya verilecektir. 

MÜZE MEMURLARI TERF1 
EDlLECK 

Ankara, 26 (Kurun) - Yem 
müzeler kanunu layihası lft lim ve 
terbiye dairesince tetkik edilmek· 
tedir. Projeye göre müzelerin ida· 
resi tarzında esash değiı ikllik1er 
yapılacak, müze memurlarının ter
f•i temin edilecektir. 

C. H. Partisi 
Dış bakanının izahatını 

dinledi 
Ankara, 26 (A.A.) - C. H. 

part:ıi bugün öğleden sonra 15 te 
toplandı. 

1 - Sayım vergisi kanununun 
ikinci maddesinin '~A,, f ıkrasm • · · 
da yapılması hükfunetçe gerekli 
görülen değişiklik hakkında söz 

alan hatipler d:nlendikten ıonra 
bu değişiklikliğin yerinde oldu • 
ğunu kabul etti. 

2 - Bundan sonra dış sıyasal 
işleri hakkında Dı, Bakanı T ev -
fik Rüştü Arasın verdiği izahatı 
memnuniyetle dinledi. 

• ve Yenkamtin dört bir yanıdır. Bu '"'""""""''""".., ....... ,.,_ ... , ..... ,'"''""'""""'"'"'"''"""--•w 
yerlerin bayındırlılı biltün lstan • çin istimlak yapılamaz ise maske ye 

bulun onurunu Yükseltir. sığınak işi de öylece olamaz. Öyle sa-
Yalmz bu arada bizim hatmmrıa nryoruz ki, iki milyon füadan birazr 

ikinci bir ihtiyaç, 1'a.tt! zaruret geli • da biı· başlangıç olarak ı;alt maske 
yor ki, bu da tstanbulun bir hava hü- ve sığınak için verilebilir ve gün ge· 
cumuna nğra~bğı zaman sivil halkı çirmeden ülkemizin ulusal müdafaa· 
boğucu gaz tehlikesinden kurtarmak siyle iliŞikJf olan bu çok önemli (,,._ 
için gerekli olan maske ve sığınak i - hlm) işe .başlanabilir. 
şidir •. lstanbul bele4iyesi nasıl . kendi . ASIM US 
haline J:ıırakdınca. · Eyüp tr~mvayı i • . . . 
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t İMLER I 
Krizin 
psikolojisi r 1 hk.--. 1 l J ..,.l · I 

Aurupa krizi biitiin pailcaloiilt LfJVeıce ma um oıan suç u uegı mzş. 
$1fnilerini ortaya attı. Bunun en 
IÖze batan tarcıflannı ıöyte hülii
IQ edebiliriz: 

A) - Alkolizm arttı. 
8) - Romantik bir hava. en· 

>or. 
C) - Din hiıleri kaytaklıktan 

~ctha üeri bir hal aldı. 
Büyük Savqtan ıonra meyha· 

'lelerle mabetler Jolup Jolup bo
f(rl,yor. 

Hayattan memnun olmıyanla· 

'lll sıyaıal i§lerini mürteci rejimler 
İdore ediyor. 

Avuıtuıyada bir ana ya.ıa var 
iti Avuıturya ıınrlarınc ( Allalt.) a 
""1anet ediyor. 

Macariatanda Jrili•e ari•tokra· 
liıi toprak leotlalitui ile elele yiİ· 
rfiYor. Naüik bir nevi din ve ro· 
'ttcıntik .iyCIMl.dır. 

Arnavııt Hudai, beraet kazandı. Rama2anın, ilk muhakemede şahit olan 
kardeşi Rıf atın kurşunile öldüğü neticesine varıldı. O da aftan istifade etti. 

1932 &enesinde Şehremininde hakeme başlamı§, ölen Ramazanın avukatları hazır bulunduğu halde 
bir boıtanda yapılan A1!1avut dü- kardeşi Rifat ta suçlu yerine ge.. phitler dinlenilmiş, yeniden keşif 
ğününde bir kitinin öldürülmeıi çirilmiıti. Son safhada serbest bı- yapılarak vakanın nasıl olduğu, 
davau, 1933 ıencıinde İstanbul ~kılan Hüdai ile birlikte muha • ai1ahın hangi masadan atıldığı, bu 
ağır ceza mahkemesinde neticelen- ·keme ediliyordu. sırada kimlerin ne taraflarda dur· 

mit, s~çlu yerinde bulunan Hüda· Yaka yerinde ağır ceza reiıi ve duğu araştırılmıştı. 
inin Ramazanı öldürdüğü, öldür· azaları, müddeiumumisi, iki taraf Geçende müddeiumumi Katif, 
m-nı·n •eb .. bı' de Ramaıanın, ken- esasa dair mütaleaıım bildirerek, ~ao " ~ ..mıuwm uııır 1111111 m 11111011111 ın n mmnmnnrımı"'"'m ıu1tmn1111tm11•'1 

di masaıma oturmadığı için Hüda· R ı· Ü her iki suçlunun gayri muayyen 
inin efendisi Karanfile küfretme.. esne 1 smaDID fail olarak cezalandırılmalarını is-

ai olduğu •ahit görülmüş, Hüdai yanan kö şkÜ temitti. Sonra müdafaalar yapıl -
on aene hapiıe ve bin lira tazminat nııttı. 
vermeğe mahkum edilmitti. Ka • Reiı Kemal, aza Sakıp ve Ab • 
,...,,fil aleyhinde adamını cinaye~ Sigorta parası için yak- dürrahman Şerefle teşekkül eden 
tetvikten, davetlilerden bir kaçı mak sabit görülmedi ! mahkeme heyeti, Cjlün kararını bil· 
hakkında da yalan yere tahitlik • Bir müddet evvel, Kuzguncuk· dirmittir. Bu karara göre, ölenin 
ten cezalar verilmiş, dosya temyi - ta Nakka, tepede Resnelı Osma· kardeşi Rifat, kavga sırasında hiç 
ze gitmı"ıti. · · 1 k b bir ka.atolmadan havaya ıilah at • na aıt sıgorta ı kö! yanmıf, u 

Hüdaiden batka kimıelerc ait kötkün sigorta parasına tamah e- mıf, kurtun kardeıi Ramazana İl&• 
cezalar af kanununa tabi olmuf, dilerek yakıldığı noktaımdan Rea. bet etmiştir. Bu noktadan suçu ce-

onlar aley~indeki dava ortadan neli Oıman, Sait Cebbare, Ham- za kanununun 455 inci maddesine 
Bu manzara büim i~n yeni o· kalkmış Hüdainin mahkumiyetine paraom ve Koç.o lstanbul ağırceza uygundur. Fakat, araya af kanu • 

'4ıbilir. r~nlrii Avrupayı böyle ai_t karar da bozuJmuttu. Bozu • nu girdiği için, aleyhindeki dava 

Ftı1iat eczacı mekteplerinde il
rttihal dersleri okutuluyor. 

~ - mahkemesine verilmişlerdL Bun· 
'1ötrnala gerilere lı~a.n bir toplu. IU§ta, mahkemede ıahit olarak din lardan Koço mevkuf bulunuyor· ortadn klkmıttır. Evvelce on ae • 
lQh halinde görmelr·tahalttr. lenilen öleninkardeti Rifahn va - neye ve bin liraya mahkUm olan 

Falrat tarihin •eyri içinde Av· ziyetine dokunuluyordu. du. Hüdainin de öldürmek ıuçunu if-
t · Muhakeme bitmif, dün karar J d• y• · · 1 b ~ın bugünkü haline ben~i~ Bunun üzerine ıtanbul ağır eme 1g1 net1ceıme varı mış, o e-

ı.na.nlar epey bolJur. cez.a. mahkemesinde yeniden mu • bildiriJmittir. Mahkeme, Koço :raele etmittir. 
n1r hnınun .son yiizyıllanm •"":"'"' -"" .... H""""'""'ı-:·~··;•1'WIHŞMOlll """"'""'. ""''"'"""""""" ile Hamparsomun mahkemede ka· - '"'" """' ""'"""""" " uıınnını11111umıııımıııı:ıu JllDQ 

tliiıünürHniz bugünkü ,,.ikoloii· . a ıt azı bul etmedikleri, tazyike atfettik- Bir kaza daha 
leri zabıtadııki ikrarhırını gözden 

lte benziyen bir ruh dalgamın Ak. · 
deniz lttyılarıntla ytıfadığını laa- Dün etıbba odasınc;la bir ıesirerek, bir phit tarafından K~ Tramvay aıabalarile yol-
fırlcımakta gürlük rekme.Ainiz. toplanma yapıldı çon~n merkezde a.ğ!arken g~~- ıarı muayeneedilmiyor mu? 

,. ~ mee1 ve zabıtadak1 ıkrarın hakim 
Vvmha .. .araltale, ~eJıa inceli· Di~doktoru Bay Halit Şazinin' '- d k. ·ıa. ku . d I Tramvaylann son gün1erde yol· 

~ ..1 d '- nuzurun a ı ı ar vvetm e o • 
_,,_ -a•"rtan. üz mermer ve"'""· n liiwoH '?""ı.ı• .. ü-~ Ynii.,o.&.Mlv-tile · d km tr f d b 1 d" ~ • ·u • "" .__, m•-ası, vakadan on 1-.. ıun e- an ~r ast e a m a e e ıyece "'•Nmn zevmm talan ı anan ...,. dün.•tibba oduında biıı toplanma - ~ "· , 

Romal 
... · ve) bir bakkaldan alınan eazla tahkikat yapılırken dün uat on er.mm, r.ealüt 1 etter,..lni yaptl.mıştır. e 

C!L..:._:_:.k· ol un~ mumun. v.ngın rTkarmakta rol ov. dörtte Sirkecide Eminönünde bir 
'«ll'fCIVRC y unu ta .... -.. zaman- Di!Çİ okulu müdürü Bay Kizrm ' J ~~ 3'" "' 

l -~ 1ı~ "' • d " 1 J h ' 'I'"' kaza daha olmuıtur.:' crJ"ga ~e unın m•tagımu, uuan E...t gelenleri bir dakika ıuımaya na ıgmm an atr ınamaar, u ua 
ltQfcuıntn realite önjinde aptallaı· çağirmıt ve: kifi derecede delil bulunmamaıı ~eıiktaı - Fatih hattında itli. 
f,ilnr göriiyoru~. Sanki, tabiati - "Bu büyük öliinün mhıuıu -an noktalarını ileri sü~mÜ§, hepıi yen 57 numaralı birinci mevki 
olduğu gibi gören clemoltrit ve ha· mak için yapılan bu toplantıda ar- hakkında beraat kararı vermi,tir. motrisle arkasına bağh Si 7 numa· 
l'crtvt akı1ını anlatan Heraklit bu kacla~laıımm ilk ı::özU bana verdik- Mevkuf Koço, biraz sonra serbest rah ~omorku biribirine bağhyan 
(fiinyaya hif ayak ba.mamı§lar, a. lerinc te§ekk'ür ederim.,. diyerek bırakılmıttır. demir kopmu§tur. Motrisle romork 
ltaclemi bahçelerinde lüir dütünce· Halit Şaziden bahıetmi!Ltir. B.un • ' b 
l 

T İr zencirle biribirine tutturUDNf 
i in•anlar konuımam11lar, li•enin dan ıonra Bay' Kazım Eaat Halit IJk hocalar için kurslar bir halde Sirkeciye kadar gelmit· 
fiuvarları ardından realite $eyre· Şa.zinin Türkiyeye ilk diş doktor • açılarnk ,, ~ ıe -de her iki arabanın bu şekilde 
'l(ilmemif, Lükre• iruarı enerjisi- luğunu getirdiğini ve mektebin Ü· 
'tin kudretini mmalarıntla bir .az niveraiteye bağlı bir f akiilte ola • Önümüzdeki ı: eırinden itiba- gitmesi tehlikeli görülmüş ve yol -

ren muhtelif vilayetlerde i)k okül- cular indirilmittir. 
tibi ~almamlf, in•an lrudrnini di- rak kurulması işinin tamamen 
l 1 lar hocalarına yeni -es!ekAı ve ter- B ·· · h 'k" · ba e getirmemi§.. Halit Şaziye ait o duğunu ıöylemit ... un~n uzerme er ı ı ara 

biyevi usuJJeri öğretmek üzere s· k "d k . d" 0 f 1 ••• Bir medeniyet böyle yıkılır, bir tir. u ecı e far §ımen u er erı o • 
1 Ş h h kurslar açılacaktır. ·· dek" k k'J · b "neclcn;yetin temelleri, lrubbe&i Ha it azinin ayatını ve atr • nun ı ma asa çe ı mı§ u suret• 

~yle çöher. ra.İarını anlatmıı, talebe birliğin • Bu kurslara devam eden hoça. le bir kazanın önü alındığı gibi 
Yunan zekcisı, Romalı enerjin den dit mektebi ta~besinden hi - lar kura neticesinde umumi bir im· tramvayların da birikmesinin önü-

l>öyle çöktü. Ter talebe aöz aöylemitlerdir. En tihana tabi tutulacaklar ve kaza • ne geçilmİ§tİr. 
h "1 •-u··ra·· Danlara kurs •ahadetnamesı· ve. ------------Zeka, Filozoli yerini Teozoliye sonra mer umun og u K ıye ge • :r 

"erdi. )erek gelenlere tetekkür etmiıtir. , rilecektir. Şehir meclisi 
ttl81tfAlllllUID•Ulltl'*lı.nı ...................... mammttrtllnwmtlftfttltlll•ınm ·~•kUtttellwlUıW9111i~MWtMt"tt-

T eozolinin luUli•elere büyücü, memnun olmıyanların imdadına Ve kaytaklık hiıleri zekanın Şehir Meclisi önümüzdeki pa· 
•ihirbaz cinsinden acaip bir ba· kO§Uyo.r. Romantik ~ir ~~ tcuav-ı ~t~n~. b.~r cadı gibi, bir hortlak' zartesi günü Nisan devresi toplan-
~ vardı. vuru ın•a.nlcrn sevınclırmıyen re· gıbı çokuyor. tısına çağırılmıtır. Azalara da· 

ln•anın elralıntla olup biten· alitenin yerini alıyor. Sadri Ertem 'Vetnamele.r gönderilmittir. 
fere egemenlik edebilmesi için an- ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"'!!!!!!!!"l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!"~~ 
cqJt Allahtan medet ummcuı, o
"ıır kendi.ine vcuıta yapmcuı bir 
kre •anılıyordu. 

Çünkü, insan irade.i küçül~ı, 
'-fralıntla dönen haJiıeler brer cİ· 
ti halini alml§tır. 

EıkiJen iruan tabiatinin hôJi. 
•elerine ekenlik edemediii :a
l'tıanlar hiç olmaua müıbet düıün
te yO/iyle kalcuını i§letirtli. Fa. 
4Qt bu Jevirde onu 'da bulamı. 
>or. 

KenJinJen geçiyor, kendi ya

'-'•iı günleri beğenmiyor. Ve 
4endini keneli olduğu halden baf-
4c. bir hale koymaya çallflyor. 

ilk kuramın bitifine ben~yen 
&i, tlevirde yaııyoruz. Bir mecle
"i~eı can ,elrlfiyor. 

Küçük re•İmtle Eyüpte yaprl~ak tli•paruer binaının temel atma mercuimini görüyorsunuz . Diğer 
raim evlere yemelı taır.yan blr lokantacı çırafım gö•tmyor. Bu prafı, çok selerta•ı ttıfımalt yolanda 

["~ezintiler ~ 
Tek elin şakırtısı 

çıkar . mı? . 
iki yd önce oturduğum ıemti1' 

yoldan çok bataklığı andıran bir 
sokağı vardı. Yağmurlu günlerdf! 
dere olur Temmuzda bir çöl dili
mi halini alır, burada çamur da, 
toz da karııla ölçülürdü. Biz bu 
yoldan bir cambaz tetikliğiyle ge· 
çer, sırat idmanı yapardık. 

Bir gün dediler, ki yol yapıla· 
cak .. Kaldmm clö§enecek, lômba
lar asılacak .. Hep ıevinclik. Batak
lığımızda elleri ıiritli aclamlar do· 
laıtı. Köıebqlarına allı beyazlı 
ince direkler dikileli. Olçiildü, bi
~ildi. Son, son iıçiler ÜfÜftÜ. Kaz· 
ma .. kürek, çekiç ıuleri Juyuldu. 
T Oflar yığıldı, sicimler gerildi ve 
Akaretlerden beriye doğru parke· 
ler döıenmeğe bQfladı. 

Biz oe bütün komıular bayram 
yapıyorduk. Müteııhhit de namu•· 
lu bir adammış. Kamu esirgeme· 
di, lQ§tan kaz.anmağa çalıfmadı ve 
böylelikle eski bataklık, fen, ar 
clınlık, pırıl pırıl bir Şair Nedim 
caJdeıi oldu. lıe bQfla.nırhen, be· 
lediye adamlan kapı kapt dolQfG· 
rak lağımların yoklattırılmcuını 
söylemitlerdi. Fak.at birkaç evden 
btı1ka buna kulak veren çıkmcult. 

Neyse, bir yıl herfe)' tıkınndo 
gitti. Seller, bulanmaclan duru 
aktı. Balık aırlt Ü•tünde ~&nnır, 
moloz. birikintüeri bırakmadan 
denize döküldü ve biz her gün 
belediyeye dua ettik, durduk. Fa· 
kat bir de timdi •öyliyeceklerimi 
dinleyin. Bu güzel, bu temiz, bu 
prd pırıl cadcle yeni ~tan kiis: 
itil>•~ JfUIJcuµJO JönJül'ülilü. 'He· 
men iki günde bir zavallının bağ· 
n dqiliyor, kaltlırtmlar •Ökülüyor, 
yirmi bq santimlik kum tabakala
rı clökülüp saçılıyor. 

~çılan çukurları ilk gördüğüm 
vakit yüreğim 1rz.laJı. KofUp •or· 
dum: 

- Lağımlarda tıkanıklık var! 
Dediler •• Bunu söyliyenler, vak· 

tile hükumetin •özlerine lıulakla· 
nnı tıkayanlardı. Yumurta kapı· 
ya gelmeden, künkler IOfmculan 
paracıklarına lnyamıyanlar, ıimJi 

hem keneli keıelerini boıaltıyor· 
far, hem ele devlet hazinuine yı
kım deliği açıyorlar. 

Sokakta ayağımız burkuba, a
ğız. doluıu •Öylenir, yüzümüzü bu· 
TUftururuz. Para veriyoruz ıııJt 
yok; para &:eriyoruz yol yok; para 
ueriyoruz temizlik yok, diye ban
gır bangır haykınru:. lıte brırcula 
yolların beki en güzeli, en aydın
lığı, en temizi kurulmuıtu. En kö· 
tü havalarda sürçmeden yürüor, 
~emııra saplanmadan, toza bulan· 
madan gidip geliyorduk. Sonu ne· 
reye vardı? 

Bu camm caddeyi ~eytanlar mı 
böyle clelih cleıik etti? Zaı:allı be· 

. lediye köprü yapar korkulukları· 
nı aşırırız.; Ferhat gibi dağları de
ler, su getirir, çe§meler akıtır; 
musluklarını koparırız .. Suyılacah 
daha bin türlü ıey var; fakat neye 
yarar. Benim bildiğime göre her· 
kesin malını herkes bcnimıerıc, 
yapılanlar ayakta durabilir. Ken· 
dimiz adam olmadıktan •cnra be
lediye bize ne yapsın! ... 

Tek elin fakrr(llt çıkar mı? .. 

S. Gezginci 

1 Gelenler, gldenier 1 
Bay V egeroviç - Lehiıtan kon· 

aoloau Ba) Vegeroviç mezunen 

ittiii Lehietan4an!t~~M~ •. -..::.. 
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Sağır ve dilsizler l . . .. 
ıçın musamere 

veriliyor 

Kısa 
, __ Şehir 
----•Haberleri 

Huılah sağır, dilsiz ve kör
lere ıarfedilmek üzere 1ıtanbul 
Vali ve Belediye Reisi Bay Mu
hiddin Oıtündağ'ın reisliği altın
da yarın akıam T epebaıında Sos. 
yete İtalyana klübünde bh: müaa
mere verilecektir. Müsamerede 
cemiyet namına bir söz aöylenecek 
Konuvatuvar talebeleri tarafın • 
dan konser vcrilec:.ek, Halkevi 
temsil heyeti tarafmdan (Kahra. 
man) piyesi oynanacak, dilsizler 
tara.fmdan komik numaralar yapı· 
laca.kb:r. 

Yunanistana 10,000 Lira kaçırılmış! 
MISIR KONSOLOSLU<iUND 

Mısn· Kralının 3,l dönümü dolayı 
le dün 1\frsrr l\onsolo anesinde ka 
resmi yapılnu~tır. 

BA .,. KANO .. r,J - Eski Hıhhm 
'.keti miidütü Bay Kanonj önUtnü 
ki ay b şında Pati gidecektir. Bir yağ taciri ile bir saraf, Adliyeye verildi! 

AJiYON KONUŞMALARI - T 
Yugoslav mü~t re.k afyon büro 
beraber çnlıı.mak üzere mütak 
yapan Iran murahha lan Bay 
Nasr ' 'e Bay Terihan hu sabalt 
Ali Saminin rr.is1iği altrnda miiuı 
ı·cJcrc dcv3m udeccklcrdir. 

Ayasofya müzesinde 
tamirata başlanıyor 

Cumartesi gününden itibaren 
Ayasofya müze3i binauncla ilk ta· 
mirata baflanacaktır. 

Müzenin esaa tamiratı ve aıva 

iıleri bir hazirandan itibaren ha§· 
lıyaca.ktır. Birinci Mahl\luda ait 
ve eski Türk tarzı mimaı·isinde ya
pılmı§ olan kütüphan~ ile okulun 
tamiratı da bu arada yapılnc.aktır. 

Ayasofya bahçeaindc §imdiye 
kadar hafriyat için üç bin liradan 
fazla para harcanmııtır. 

Kazılan yerlerden ç.ıkan eaerler 
araıında eski Türk mimarieine ait 
birçeşme de vardır. Buçefme hak .. 
kında yapılan tetkikatta bu çeş • 
menin mabedin altındaki !ulandı-
p.nya atmak için yapılmış olduğu 
anla§dmı§llr. 

Havagazı ş rketinde 
top1anh 

Dün iki tirketin umumi he,,et 
topla.ntuı .günüydü. Çokluk olma· 
drğr için elektrik §İrketi toplanma
at yapılamamııtrr. · 

İstanbul ve Kadıköy hııvap.zı 
§İrketi toplanması yapılmı~, rapoT 
okunarak tasdik edilmif, kir ot. 
madığı için temettü tevzi ediJme.. 
mi§ ve eski idare meclisi azalan 
ve muraki:pler yeniden seçilmiıtir. 

Kar olmayıfa, bu !irketin abo
nelerinin c.zlığı aebep göıteril
mektedir. Söylendiğine göre "Sat
gazel,, adı verilen İstanbul - Kadı
köy havaga%1 !irketinin aboneleri 
bef, altı binden ibarettir. 

Paviyon yapıhyor 
Tele fon tirketinin halktan aldı· 

ğı fozla paralar blcdiyeye ven1· 
miıti. Bu ~paralarla Haseki hu. 
tanesinin yanında bir pavyon in· 
.ıuma batlanmı§tır. Pavyon bet 
ayda tamamlanacaktır. 

1 KONFERANSLAR, 1 
ISTANBUL HALKEV!NDEN: 
28-3- Perşembe günü saat (17) 

de Evimiz Merkez salonunda lstan • 
bol Erkek Lisesi f el efe muallimi 
Bay Mehmet Emin tarafından (Fre
drich Ditrich 'e ondan tercüme olu
nan tarihi eser) halikmda bir konf c · 
rnns verilecek \'c bu C'SCrinin kon -
t.randüsü yapılacrıkhr. Hu toplantı 
herkese açıktır. 

Yunaniatana para kaçırdıkları 

iddiuile yakalanan iki kişi, dün 
alqam üzeri poliaçe müddeiumu .. 
miliğe aetirilmi§ler, oradan Sul .. 
tanahmet birinci sulh ceza mahke
me&ine gönderilmi§lerdir. 

Bunlardan biri yağ iskel~inde 

aa.de yağı ticaretile me§gul Kons • 
t&.ntin, diğeri aarraf Tımoleondur. 
Hakim Re§İt, önce Konıtantini ıor 
guya çekerek, •ordu: 

- Şimdi Yunanistanda bulu -
nan eski ~erikiniz Yani Biniye &ar. 
raf Timuleon vaaıuu~ile §tnıdiye 

kadar on bin lira gönderdiğiniz, 
bu ıuretle memleket hudutları ha· 
ricine para çıkardığınız doğnı 
mu?~ 

- Hayır, doğru değildir. Ben, 
Eleftropulos, Civanapulu ve Yani 
Bini bir §İrket kurmuştuk. Bini 
bundan on üç ay evvel §irkeUen 
çekildi. Yunani&tana gitti. İ§İttim 
ki, Civanapulus, ona ~irketeteki 
hiaaesinc mahsuben para gönder .. 
mi~. Doğru mu, değil mi? Bilmem? 
Benim bu İ§ten doğrudan doğruya. 
haberim yoktur. Bu adamların i
kisi de şimdi Yunanistandadır. 
Ben, para. göndermedim. 

Sorguya çekilit aıro.ar, sarraf Ti· 
moleona geldi. O da !unları söyle
di: 

Mimar Sinan 
Yüce Türk mimarı için 

ihtifal yapılıyor 
lST ANBUL HALKEVINDEN: 

1 - Yüce Türk mimarı (Sinan) 
ın ihtifali 31 mart 1935 pazar gü
nü saat (16) da Sü!cymaniyede 
mezal'mın önünde yapılacaktır. 

2 - a) Güzel sanatlar akade .. 
misi yüksek mimari ıubcai talebe
ıinden Orhan 

b) Yükaek mühendis mektebi 
talebe.inden Sadık 

c) Belediye imar müdürü Ziya 
ç) Halkevi üyelerinden Aptul

laıh Ziya bireT söylev aöyliy~k • 
lerdir. 

3 - lbtifalden evvel ve saat 
(14) de civar liae ve orta mektep 
ıon ıımflarmdan ayrılarak Süley
maniye ve Şehzade camilerine gön 
derilecek talebeye mimar arkadq· 
larmıız Sin.anın bu eaerlerini gez• 
di.recek ve malfunat verecektir. 

4 - Maarif müdüriyeti, o gün 
ilkmckteplerde mimar Sinan ve 
eserleri hakkında a.himat verdire 
cektir. 

5 - Ayni gece gaat (20,15) te 
Halkcvi :üyelerinden mima.r Ke • 
mal tarafından mimar Sinan ve 
«erleri hakkıııda radyoda bir söy 
lev aöylenecektir. 

6 - ihtifale latanbul belediye 
reiıliği, Haikevi, evkaf müdüriye• 

Bugece nöbet~i eczaneler ti, Milli Türk talebe birliği, Güzel 
• ___________ _. .. , çan:ıtlar akademizi, yükzck mühen 

Sam:ıtyada: Tcofilos, Fe.ncrd€:: 
Lmilyadi, Şehıadebaşmdtl ~ Hamdi: 
şehremininde: Nazım, Knragümrük 
tc: Arif, Aksarayda: Ziya. Nuri, Ca -
ğaloğlunda: Abid, Sirkecide: Ali Ri· 

dis mekt~bi, mübendiıler birliği, 
b;rcr çelenk koyacaktır. Bunun ha 
ricinde iıtiyen diğer teıekküUer 

de ~lenk koyabilir. 

ıa, Beşiktaştn: Ali Rfaa, Lalelide: ------------
Sıtkr, Kücükpanrda: Hüseyin Hüs - ~::s::ım:m Ressam :ı:::::::=::::::ır: 

nU. Knraköyde: Hüseyin Hüsnü, H o·· M E R f! 
Beyoğlnnda Dell~suda, Ertuğrul, ı: ıl 

•ı S. Baronakyan, Maçka· !! J 
•ı J'tr%1. Xasrmpaşada: Merkez, ::m:::::m:n Telefon; 4.-9769 :::mm:::: 
Uasklyde: Halk ecu.nesi. 

- Ben, hiç bir şey bilmiyorum. 
Polisçe yazılanlan taı:yik teıirile 
kabul etmi§ göründüm. Bana da.. 
yak attılar. Hatta daha fazlasını 
da yazaalardr, kabul ederdim. Bü· 
tün gece isticvap ve tazyik yapd • 
dr. Nihayet sabahın ıaat dördün· 

Sanayide 
in kıl ip 

inkılap kürsüsünde dün 
veriJen ders 

Sinop ıaylayi Bay Yuıuf Ke -
mal, inkılap kürsüsündeki dersine 
dün deva.m etmittir. Bay Yusuf 
Kemal, dünkü dersinde sanayide 
inkılabı anlatnnf, bu arada on 
ıekizinci yüz yılda Avrupa.da hq. 
lıyan ıa.nayi inkılabından bahset• 
mi§, bjr çok uluslarda aana.yi inkt· 
labının geçirdiği ıafhnları söyle • 
mi§tir. 

Bay Yutuf Kc.mal aanayid'l uıl 
inkılabın buhar makinesinin ket• 
fi ile ha!ladrğrru anlatarak buhar
la !anayii inkiıaf eden memleket· 
leri &aymış şunları ıöylemiJtir: 

- "Asıl inkılap buhar makine· 
siıideıı sonra başlarnl§trr. Bu, iste
diğimiz zaman ve mekanda h-ul • 
lanabileceğjmiz makine idi, buhar 
.-....Wn--'niw..'l..,.&; _ _..,z.,,Jg ~l-l(lo 

bm doğum noktasıdır.,, 

Bay Yuıuf Kemal, çeliğin ket• 
finden aor:ra yeni usullerin bulun -
duğunu, bu usullerin nerelerde tat
bik edildiğini ve sonra denizqm 
pazarların şanayide oynadığı rol • 
leri anlatmıı, İngiliz ıanayiinin 
vaziyetini tebarüz ettil'miıtir. 

Bay Yuıuf Kemal, sanayide a. 
teJyeJerin oynadığı rolü de anlat• 
bktan aonra QgmanJdıktaki aana • 
yii anlatarak töyle söylemiştir: 

- " Osmanhlıkta yüz, yüz yirmi 
sene evvel sanayi oldukça ileri gi~ 
miş ve kendi kendini idare eder 
vaziyete gimıişti.,, 

Bay YuŞuf Kemal, o vakit lnail
tere elçiliğinde katip bulunan biri· 
ııi:n, memleketine Türkiyedeki H. • 

nayi hakkında gönderdiği rapor • 
(ardan bahsederek, raporun mahi· 
~i tahlil etmit Onmanhlıkta 
tekniğin geri kalmasının irndataız
lıktan değil, idareaiz1ikten ileri 
ıetdiğine işaret ederek tanzimatm 
bazı cihetlerde iyilikler yapmakla 
beraber, sanayiden ziyade memur
luğa ehemmiyet vererek f enabk 
ettiğini aöyJemif tir. 

Bay Yu1.uf Kemal, konferamm
da aanayi ile ziraat arasındaki ~ 
kmlıJdan anlatarak, tef"iki aanaJi 
kanunundan bahsetmif, bu kamı• 
mm yurtta yarattığı aanayii miaJ. 

de bunaldım, mum gibi eridim! 
- Demek tazyik ve dayak iddi· 

aımda bulunuyorsunuz. Bir yeri • 
nizde yara bere var mt? 

- Derimde bir iz f arkelmedim. 
Fakat dövülc!üğüm doğrudur. 

- Adliye doktorluğunca mua -
yenen izi istiyor muıuunuz? 

- Bilmem!.. Derimde bir iz 
yok! Üzerimde 1z yok, ama da· 
yak yedim! 

Bunun üzerine tahkikat mevzqu 
etrafında baı:ı sualler ıoruldu. Po
!iaçe alınan ifadesinde hesaplan 
ka)'detmeden Yunanista.na para 
ıöf\derdiğini, kendisinden geçen 
paranın mikdarı yedi, ~ekiz bin 
lira kadar olduğl,nu, bu i~lcri Ati· 
nada lstirati iamindc birinin ida • 
re ettiğini, burada bu İ§e delalet 
etmesi mukabilinde komiıyon al • 
dığnu söylediği yazrlmı§hr. Timo
leon, bunun tazyikle, dayak zorile 
alınmıı ifade olduğunu tekrarla • 
dı. 

Hakim Re§İt, bayıldığr rncvıuu 
bahis hadisenin mahiyeti ve mah
kemeye gönderilenlerin burada 
sııuayyen ikametgah aahibi olma • 
ları itibarile, ikiıini de serbest bi • 
raktr. Do•yayı müddeiumumiliğe 
gönderdi. Tahkikata devam olu• 
nacaktır. 

Bir elden idare 
üç gümrük müdürlüğü 

birbirine bağlanacak 
Gümrüider tetkikat müdürü 

Bay Mustafa Nuri dün ıehrimie 
gelmittir. Birkaç gün evvel de 

muavini Bay Adil gelmiıti. 

MAAŞ YERlNE AlDA'l' - De 
diyede man h tah~ildarlar yerine 
dath tnhsildar kullnnılrnasrnm jyi 
tkclcr ''erdiği nnla§ılnuştır. 

Bundan onra :ılınacak tah iJd 
lnr bu şekilde ç:ılı~trrrlacııkhr. 

Eyüpte yapılacak dis 
panser binası 

iki yıl evvel satın alımın u 
da. yapılacak diaparıser binaun 
temel atma merasimi dün saat 
birde büyük bir kalabahğm itti 
kiyle yapılmı§tır. 

Merasimde veremle müc.ad 
cemiyeti rdıi General AH, Ge 
ral Galip, Bay Talat, General T 
fik Srılim, Tevfik İama\l. gazc 
ciler ve fırka erkanından bazrl 
bulunmuıtur. 

General Ali, veremle müc.a 
le cemiyetinin ilk diıpa.nıer y 
bit zamandan bu zamana ka 
gördüğü mühim i!Ierden baha 
mit ve veremle mücadelede 
panaerin baı rolü oynadıimı rı 

lemittir. 
Yapı iki ayda bitirileeektir. 

"" " . 
Veremle mücadele cemiyeti 

lüJl..olmlla!'da_ı~ ili.t v~-· 
bqıamıttır. U lar a vere 
mücadele cemiyetine aza olan) 
verdikleri ücretlere mukabil k 
dilerine umiyet mekbuzu ve 
mektedir. 

Difterı aşısı 
Difteri qııma tayin edilerı d 

Bay Muıtaf a. Nuri, bat müdürü tor ve 11biye memurlan tarafmd 
Bay Seyfi ile dün Galata, Sirkeci devam edilmektedir. 
ve lstanbuJ gümrüklerini ve bütün Şehrimizde difteri afı&ı yapı 
gümrük ambarlarını gezmittir. muı lazım olan soeuk aayııı 7 

Bay Mustnf a Nuri, yaptığı tet· 80 binden fazladır. 
kik ara1ında gümrük müdiirleriy- Aııı iti anea.k iki ay aonra 
le de konuşmuttur. mamlanaeaktır. Şimdiye ka 

Şimdilik Istanbulda bir güm· 
yirmi binden fazla talebe qıla 

mıtbr· 
rük bat müdürlüğü ve ona bağlı o. Keza okula sitmiycn iki y 

!arak da lıtanbu), Galata ve Sir- tından alb ya§rna kadar olan 
keei müdürlükleri vardır. cukları da aıılamak için açılan i 

Duyduğ"muza göre, gümrük ~ıyonlar, aııya devam etmekteı 
ve inhisarlar bakanlıi1, lstanbul- dır. 
daki ithal ve ihraç iJinin bir ka- 111ııııınıtırdl1-llllıt"""""""'ııt1Mlll ...... 
pıdan olmasını temin ml!Lkaadiyle Geçmiş Kurun/ar: 
bu üç müdürlüğü biribirine bağlı- 27 Mart 192 
yacaktır. ISTANBUL SÜPRÜ1'"'TÜLERI 

Bu husuıta, latanbul liman U· 

mum müdürlüğü de bakanlığa bir 
proje vermifti. 

Bay Mustafa Nuri ve muavini f 
Bay Adil birkaç gün daha lttan· 
balda kaltıeak ve diğer hazı m• 
Mleleri de tetkik ettikten ıonra, 
dönec:eklerd ir. 

Haber aldığımıza göre bir gr 
ŞehremanetJnc müracaat ederek ~ 
ta.nbul şehrinin bütUn süprüntUl<'Iİ 
nin bırakıldıkları isl<elelerden kaldı 
ma.k şartiyle kendileri almak istea· 
Jerl ,.c şehrin eüprülmeı: i ameliY 
kendilerine verildiği halde daha rr. 
s:ıit şartlar dermeyan edecekleri 
bildirmişlerdir. ---!erle ve her yıl geçirdiği deiiıik • I•••••••••••••••••••••• .. 

liklerini ıaya.rak anlatmıftır. 

Bay Yuıuf Kemal, bı.ı. arada ye
ni yapılan gümrük tarife kanunu· 
:nwı yurda ıanayi yönünde verdiii 
iyilikleri uymıf 923 ten önce 340 
anayi müeaaesesi varken 923 ten 
sonra 108& aanayi müesseaeai ku -
nılduğunu 3Öylemİ!, sanayide en 
mühim noktnmn bir şanayi proğ • 
raınt olduğunu, bunun da yapıl • 
D1Jf bulunduğunu aöyliyerek der -

BUAKŞAM MELEK Sinemasında 

ae,az perdenin en bUyUk yddızı 

GRETA GARBO 
tarafından emaalaiz bir surette yaratılan meıhur 

muharrir PiRAnDELLO'nun ölmez romanı 

ÇALINMIŞ AŞK 
Fransızca sözlU Metro .. Goldwyn • Mayer tllml 

Yerlerlnlzl evelden temin ediniz. Telefon : 40888 
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Lastik - Deri 
Ayakkabıcılar ticaret 
odasına başvurdular 

Lastik ayakkabı yapılıtında kul 
lanılan kauçuktan alınan istihlak 
vergisinin ayakkabı başında 15 -
20 kuruş azaltılmasının ayakkabı
cılar arasında uyandırdığı hareke
ti ve bunlarla lastik ayakkabı ya -
pılmasının büS"bütün yasak edil -
rnesi için Baıbakanlığa ve Ökono 
rni Bakanlığına müracaat etmeyi 
düşündüklerini yazmıştık. 

Dün, ayakkabıcılar, İstanbul ti
caret odasına gelerek bakanlıkla
ra yapacakları müracaatı bildir -
mişlerdir. 

Ayakkabıcılar, lastik sanayiinin 
kendilerini mahvettiğini ulusal Ö
konominin zarar gördüğünü, bir 
ltaç bin kişinin işinden olduğunu 
ve bundan başka lastik ayakkabı
ların genel sağlığa uymadığını i1e
riye sürmüş1erdir. 

Bundan sonra hiç olmazsa ka • 
uçuktan kilo başına 250 kuruş 
vergi alınmasını istemektedirler. 

Duyduğumuza göre bu müraca. 
at üzerine lastikçiler de müra.caat 
ynpacaklard ır. 

Bu anlaşamamazlık bir buçuk 
senedenberi sürmekte ve Ticaret 
odası tarafından tetkik edilmekte
dir. Fakat henüz hiç bir hal çaresi 
bulunamamış ve mesele bir karara 
bağlanamamış bulunuyor. 

Kadınlar birliği kongresi 
ha~ırlıkları 

Nisanda şehrimizde toplanacak 
olan uluslar arası kadınlar birliği 
.kongresine muhtelif memleketler· 
ı ~n i ur K eaecel<: ıu:ı.aınıar :i!ı-tn 

,•:-ı-ırlıklar başlamıştır. 

Ote!1 ~rde bu bayanlar için tim· 

1 ~ D E • 1 
Tezyini san' atlar 

Mifano sergisine 
iştirakimiz için program 
1936 da Milinoda açılacak olan 

uluslararası tezyini sanatlar ser -
gisine memleketimizin ittirak et • 
meıi yolunda bir proiram hazır -
lanması Kültür Bakanlığı tarafın -
dan güze) aanatlar akademisine 
bildirilmişti. 

Proğram, güze) ıanatlar akade -
misi tezyinat kısmı tarafından ha
zırlanmıf ve umumi heyet gözün -
den geçtikten sonra Kültür Bakan
lığına gönderilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, ıerıide teş 
hir edilecek e§ya ve kurulacak 
pavyonlar masrafı olmak üzere 
23,000 lira kadar bir paraya ihti
yaç gösteriJmiıtir. 

Milano sergisinde, bütün dünya 
tezyini sanat eserlerinin bugünkü 
ilerlemi! halini, memleketlere ta
nıamak esas tutulmaktadır. 

Akademi tezyini sanatlar kıs • 
mının hazırladığı proir&ma göre 
buradan tezyini sanat çevresi için
de madeni eıya, halı, kilim, sedef 
kakma eşya ve eski sanata ait te 
bir çok orijinal eserler ve bazıla -
rırun kopyelerile dahili tezyinat ne 
vinden örnekler rönderilecektir. 

Bunların büyük bir kısmı ıemar· 
lanarak yapılacaktır. 

Oradaki pavyonların yapılma. 
sına da fazla ehemmiyet vermek 
lazımgelmektedir. Pavyonlara bu
günün mimari ve tezyini hususiyet 
lerini aöıterir bir şekil verilecek -
tir! .•• 

Bu proğram hakkında Kültür 
.tSakanlığınclan lienüz bir cevap 
gelmemiıtir. 

rlidn yerler nyrılma.ktadır. Otelde Kuyucu Mehmedin cesedi 
Jmlnıa şartları bundan önceki par. k ld 
l ~ l b. ı·w• k f çı arı 1 .ı~cnto ar ır ıgı on eransı mu-
rahh:ıalarına yapıldığı giLi tenzi. Kuyucu Mehmet adında birinin 
lüt:ı clacaktır. Oda ücretleri üze- Aksarayda bir kuyuyu temizlerken 
rin:le yüzde otuz tenzilat yapıla - kuyunun çökmesi yüzünden içinde 
caki ı-:- . kalarak acı bir surette öldüğünü 

Muhtelif uluslara mensup, ge- yazmı~tık. İki gündenheri · yapılan 
lecck bnyanlarm sayısı pek çok- temizlemeden sonra ceset dün ak
tur. Y nlnız Bulgaristandan 60 ha- f&m çıkarılmıttır. Adliye dokto -
yanın geleceği söyleniyor. Bun- ru Bay Enver, cesedin çıktığını ha
dan bnşka Holnnda, Hindistan ve her alır almaz vaka yerine giderek 
Mrsırdan da bayanlar gelecektir. hi.diıeyi teıbit etmitlir. 

Aynca bu hafta şehrimıze bazı 
İn&iliz hadın hocaların geleceği 
haber alınmıştır. 

Odalar kongresi 
Ökonomi Bakanlığı, dün Tica

ret Odasında bu yıl Odalar kon
gresinin 21 Mayısta yapılacağını 

ve lazım ~elen işlerin hazırlanma
sını bildirmiştir. 

Oda iki murahhas seçecek ve 
kongre ruznamesinde olan bazı 
meseleler hakkında raporlar ha· 
zırlıyacaktır. 

Polis haberleri : 

Cam kaçırırl<en 
Halıcıoğlunda oturan Muzaffer 

Hasköy caddesinde oturan Nuri • 
nin evine girmit evin camlarını sö
kerek kaçmak istemiştir. Fakat bu 
sırada camlara sağ kolunun bile -
ğini kestirmiş ve tutularak tedavisi 
İçin hastaneye kaldırılmıştır. 

SÖNDÜRÜLEN ATEŞ - Su 
başında İnce bel sokağınc1a oturan 
Ahdinin çamaşırlarını yıkamak ü
zere yaktığı ocaktan ateş kıvılcım
ları sıçramış etraftaki öteberi bir -
denhire tutuıarak bir yangın ha, -
Iamış ise de söndürülmüıtür. 

Sahtekarhktan beraet 
"lzmir,, vapuru ikinci kaptanı 

Seyfinin im.zaıını taklit ed~rek bir 
miktar para aldığı, bu ıuretle sah
tekarlık yaptığı iddiasile lstanbul 
ağırceza mahkemesinde muhake· 
me edilen vapurun milazim kap
tanı Şükrünün muhakemesi, dün 
bitmiştir. Mahkeme, suç kasti bu
lunmadığı nokta11ndan, Şükrünün 
beraatini kararlattırmııtır. 

Kaçak eşya nerede 
satılacak? 

lstanbul gümrükleri bat mü • 
dürlüğü, gümrükte yakalanan ka · 
çak eıyayı satmak üzere kendi hi -
nası içinde bir mağaza yapmııtır. 
Bundan h<;yle yakalanan kaçak 
e!yalar bu'l"ada gümrük resmi de
ğerinde satılacaktır. 

Yol parası 
Yol parası taksitlerinin Hazi· 

ran ve Teşrinievvel aylarında a. 
lınmaaı kararle.tmıthr. Niaanrn 
on heıinden itibaren ali.kadar me
murlar ve mahalle müm~Hilleri 

para vereceklerle bedenen çah9a· 
cakları teıbit edeceklerdir. 
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Perde açıldı, perde ka ndı! 
Yunan isyanı nasıl başladı, nasıl ilerledi, nasıl 

patlak verdi ve nasıl bastırıldı ? 

Atina - 6 Martta vukuhulan 
intihabatın meşru neticesine isti
naden teıekkül etmiı bulunan 
Çaldaris hukumetini cebir ve is
yan ile devirmek maksadını rüden 
mürettep iı·ticaın batında "Panel
lenik cümhuriyeti müdafaa cemi· 
yeti,. bulunuyordu. 

Bu irticai teıkilatının reisi, li
beraller lic!eri Bay V enizelosun 
ıahsi dostu mütekait General Pa· 
pulas'tı. 

Azasına 1ıelince, bunlar, bit • 
tabi, liberaller fırkasına mensup, 
ve ekseriyeti itibariyle, ahvali fÜP· 

heli bir takım eıhas ile herkesçe 
malum bazı mütekaitler ve filen 
orduda hizmet eden pek az mik· 
tarda bir takım zabitandan ibaret 
idi. Bunların kiff eıi, bundan ev
velki faaliyetlerinden, ve Venize
loı, Plastiıaı iıyan hareketlerine 
ittirak etmit bulunmalarından 
profeıionel iıyancı sayılabilirler. 

Bu müretep irtica, paradan 
da mahrum değildi. 

Liberaller klübü, gerek isyan 
teıkilih azasının iaıesi, techiz ve 
teılihi, ve gerek Bay Venizelo -
sun, ve F ransanın Kan şehrinde 
oturan General Plastiraım ve teş
kilatın reiıi General Papul~ıın sık 
sık makaleler yazdıkları haftalık 
bir gazetenin baırlması için, bol 
bol para vermekteydi • 

Bu ga.ze\enin müt.eadclit maka
lelerinde açıktan açığa: "Bir .fün 
gelecek ki hükumet cebren devri
lecek ve azası katledilecektir.,, di· 
ye yazılmaktaydı. 

Bu gibi yazılar, liberal fırkaaı 
lideri ve General Plastira .. la sıkı 
intisapları ile maruf bir takım yev
mi gazeteler de pek sık olarak in· 
tişar etmekteydi. 

Cümhuriyeti mudafaa cemiye· 
tinin, Bay Venizelosa hitaben ya
zılmıı olup mumaileyhin evinde 
müsadere olunan muhtıralarda, 
is ilerin son ayaklanma hareketiy . 
le mevkii tatbike konmuş olan bü 
tün planları izah edilmektedir. 

Çaldaris hükumeti, irtica ha
reketini, nazarı dikkatinden uzak 
bulundurmamaktaydı. Şu kadar 
ki, 6 Mart 1933 intihabatının ne
ticesinden sonra ve o intihabatı 
müteakip ilin e'dilip ancak 12 sa
at devam edebilen General Plas
tirasın diktatörlük teıebbüsünün 
tenkilinden sonra me9ru hükumet 
aleyhine yeniden bir hareket vu
kua geleceğine İnanma)( istemi-· 
yordu. 

Ancak hükumetin hususi emni ·, 
yet teıkilitı tarafından bu senenin 1 
lkindkinun ayının iptidaların -
da verilen haberlerde isyan ıebe -
kesinin tar.avvurat ve planların -
da f ~zla ilerlediği gösterilmek · ı 
teydı. Bay Venizelos ve Plasti -
rasın, artık 11kı bir irtibatta ol -
dukJarı ve müıterek çalıımada 

bulundukları, kendileri icin cı -
kacak ilk miisait fırıatta, hUku~e
tin cebren devrilmesi için hazırla
mıt oldukları planları mevkii tat
bike koymağı kast ve tasavvur ey. 
ledikleri artık bütün çıpll\klığiyle 
meydana çıkmıı bulunuyordu. 

12 lkindkinunda N. PIMtiras, 
Sofyada ''Viktoria,, oteliı.ı.I'° iki 
ıün kaldıktan sonra Bay MoaçoJ 

Bu Yazıyı Okuyunuz 
refakatiyle Yugoslavyamn "Njş,, j •sinde teati olunan muhabere s 
!ehrinden geçmiıti. Yunan • Bul. retlerini almış ve bunların man 
gar hududunda General Kc.ımenos sından, Venizelosun isyan harek• 
ile konuımuş ve "Kan,, ŞE:hrinc tine iştiraki açıktan açığa sabit 
dönmüıtti. duğu görülmüştür. 

Cebind~ Cenova konsolothaue- Liberallerin lideri, isyan ark 
sinden 120 numara ve N!kolao1 I datları tarafından zaptedilmit 
Stivas takma adiyle verihniş bir lup Giride muvasalatlarma intiz 
pasaport vardı. olunan harp gemilerini istikbal 

Yunan hususi emniyet teşkilatı , çin hempalarını Giridin Suda ~ 
bu seyahatin, isyan hareketine ne manına yakın "Hrisopiği,, mevk 
suretle batla.nacağı hakkında Plas. nde bir mitinge davet ediyordu. 
tiras tarafından talimat verilml'!si Martın ikinci günü öğlecien ıo 
için yapılmış olduğunu tahkik ve l'a Hanyada müsellah miting to 
tesbit etmittir. lanarak, hükumet binaaı, telgr 

Plastiras ayni zamanda irtibat hane, ve telsiz istasyonu zaptolu 
adamları vasıtasiyle ve telsiz ile muştu. 
Hanyada !kamet etmekte bulunan Bay Venizelos, iıyanın ilim 
Bay Venizelos ile doğrudan doğ· dan sonra hükfunet aleyhine 
ruya temasta bulunmaktaydı. beyanname neşreünitti. 

irtibat adamlarını ıunlar te,kil Diğer taraftan muhalefetin 

ediyordu: ğer küçük fırkaları reislerinin Pla 
1) Angelos Metaksas, tiras ile tam bir te§riki mesai 
2) Açıkta bulunan binba,ı Yani bulunduklanna dair birçok ema 

Zaharakiı, vardır. 

3) Açıkta bulunan binbnıılar - İsyan h·areketinin ilinın'dan 
dan Yani Efstratiu. evvel, Selinikte, güya rejim ale 

Bunlarm. hepsi de, pasaportla • hine bir hareket vuku bulduğu 
rından anlatıldığı üzere, birçok dair yalandan bir fayia uydu 
defalar Plaatirasla temas etmi§ " muştu. Bundan maksat, muhalef 
ler ve Bay Venizelosa, cümhuriye - tarafından yapılan son isyan ha 
ti müdafaa tetkilatının ht-yeti i · ketinden hükfunetin nazarı d' 
daresine talimat getirmişlerdir • katini uzaklattırmak ve isyan 

Ayni zAmanda telsiz tesisatını reketine hazırlanmalarını temi 
haiz "Hariklia,, ismindeki Balıkçı etmekti. 
"emisi buradan ayrılarak ltalya - Giftçi fırka81 Teisi Bay ~ap 
nın "Kalipoli,, limanına vasıl ol - nastasyu, isyanın vuktıbulduğu 

du. Bu geminin içinde, Plastira - nün ak~amında Selaniğe harek 
sın tahsi dostu tüccar gcmiciliğj eden trene binmek üezer iken 
sabık reisi Bay Bukas bulunmakta tina şimendifer istasyonunda t 
idi. Ve her İKisi ile, Yani. gerek kif ediliyordu. Muhalefetin ve c" 
Plastiras, gerek Bay Venize!osla huriyeti müdafaa cemiyetinin b 
telsizle muhabere etmekteydi. ka azası, Papanastasyu' dan 

Bütün bunlar mezkur geminin veya iki gün mukaddem Selini 
mürettebatı tarafından ifade o - gitmişlerdi. 

lunmuttur. isyan hareketinin vukuund 
Binbaıı Efıtratiu'nun yazıha • tam iki gün evvel, liberal fırka 

nesinde müsadere olunan bir mek- nın ileri gelenlerinden ve Bay 
tuptan, meıru hükfunetin cebren nizelosun gayet yakın d~stları 
devrilmesi için lazım gelen istih • dan ve sabık nazırlarından birin 
zarat husufunda Plastiras ile Ve- Avrupanın başlıca bir gazeteıin 
nizelos arasında tam bir anlaşma Atinadan aeçmekte olan huı 
mevcut olduğu anlaşılmaktadır. muhabirine iki veya üç &Ün için 

Giridin Retimno dairei intiha- Yunanistandaki siyasi vaziyetin 
biyesinde icra kılınan intihabat sasından değişeceğini ve hükum 
netayici, Venizelosu, Bay Çnldaris tin devrileceğini söylemekten 
hükumeti meıruası aleyhine cebir kinmemiştir. Muhalefetin lid 
vasıtalarına müracaat ve isyan ha- Bay Venizelos. hazırlamış oldu 
reketine gçmek için daha evvelden isyan harekP.tinden muhabire m 
zaten almıt bulunduğu kararında liimat venniıti. Hakikati ıöyl 
israra ıevketti. Bay Vemzelos ilk yordu .. 

defa olarak, siyasi prestijinin ken- - M tb l l el 
d. ı k · d d h' .. a aamı.za ge en eıer er en: 

ı mem e etm e a ı gayet mu- .--------------
! 

him bir surette zevale uğradığını 
görmekteydi. 

Bundan başka Bay Venizelos, 
Nisanda vukubulması mukarrer o

lan kısmi ayan intihabatı netice· 
sinin dahi, sade timali, vasati ve 
cenubi Yunanistan ve Eğe den\· 
zindeki küçük adalarda değil, Gi
ridin lraklion intihap dairesinde 
dahi kendi aleyhine zuhur edece· 
iini tahmin etmektr.ydi. 

1 Martta isyan harketleri haş
ladı. Plastiras Yunanistana geç· 

Tarihi maddiyecilik 
Me.,hur Ilorhard'ın eseridir. B 

Ha) dar Rifat tarafından dilimi 
~cnilmiş \C basıluak satıp çıkarıl 

mıştır. Bu bahse dair dilimizde i 
c..::erclir. Tarih mcı·akh1arını çok ya 
kından ı•lakndar eden yepyeni b 
mc,"ludur. 60 Jrnruşa satıhyor 

BOKS 
AnL..arn Halke\'İ boks mualli 

Hay Mastara Atak tarafından yazı 
lan bu e er sporun bu şubesine a 
bilgilerden bah ediyor. A1akad 
gl'nçlerc tm hİ) c ederiz. 

mek üzere Brendiziye vasıl olmuş- ____ ......_ ________ _. 

tu. Planlarında muvaffak olamr · 
yarak Milanoya avdet ve oradan 
Kan §ehrin~ dönmÜ§lÜ. Hay Çal. 
daris hükumeti, ayni zamanda, 
Giritten ora umumi valisiyle Bay 

Endü üsta Kemal Reis 
Tefrikamız yazımızın çoklu 

ğundan bugün konamadı. Oku 
cularımızdan özür dileriz. 

Venizeloı arasında 1 12 Mart gece-J ________ .._ ____ ~ 
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· • .~ v v • Mekteplıler şampıyonası 
Balıkesırde surek avı Agrıdagı ısyanına 

1 
.. 

----· iştirak edenler Bugün voleybol, yarın futbol 
üç yüz avcı eğlenceli ve heyecanlı bir Adana ağır ceza mahke

mesindeki muhakeme gün geçirdiler, 25 domuz vuruldu 
Ağrıdağı isyanına iştirakten 

suçlu ve mevkuf yetmiş yedi kişi -
nin cluı-uşrnalanna Adana ağırce -
za mahkemesinde devam olun -

Bahkeıirde Y ılanhdağda bü - r 

yük ıbir sürek avr yapıl.mıştır. Na -
hiye müdürü Sedat tarafından ter
tip edilen bu ava Kebsüd, Recep
köy, Tekeli, Işık, Bektaşlar köy - ~ 
lerinden 300 kadar avcı ve Bah -
kesir avcı kulübünden bir grup 
İştirak etmişlerdir. 

Gayet geniş Yılanlı ormanla -
rından birçok domuz sürülerine 
ve kurtlara tesadüf edilmiş, on sa
at devam eden takip neticesinde 
her biri yüz ellişer kilo sikletinde 
üç dişi ve erkP.k domuzla 21 tane 
yavru domuz öldürülmüştür. 

Nahiye müdürü Sedat avı biz • 
zat idare etmiştir. 

Baytar Ekrem yabandomuz -
ları ve yavrulatı üzerinde av ye -
rinde mesleki tetkikatta bulun -
muştur. 

Kurtlar büyük bir maharetle 
avcı grupları arasmdan ııyrıla -
rak Çatalbalkana ilticaya mecbur 
kalmışlardır. 

Avcıların dinlendiği bir sırada 

bütün avcıları telaşa düşüren bir 
hadise olmuştur. 

Orman iç.inde yuvasından çık
mayıp kalan gayet iri bir domuz 
tam avcılar grup grup ~ı:>fralarına 
oturmak üzere iken avcmın biri 
tüfeği dayamak için domuzun 
saklr bulunduğu tarafa gitmiştir. 

Bu !m·ada saklı bulunan domuz 
büyük bir çatırtı ile ve son süratle 
avcının üzerine saldırmış, üç yüze 

yakın avcının sofrasını da darma
dağınık ettikten sonra kaçmıştır. 

Bazı eli çabuk avcılar hemen 
silaha sarılarak domuza ateş aç -
mışlrsa da isabet ettiremernişler -
dir. 

Domuzun ani taarı-uzuna uğ • 
rıyan avcı grupu öğleden sonra 
daha ciddi ve daha dikkatli bir 

surette avlarına devam etmişler, 

dik ve yalçın kayalıklı sık ormanı 

akşam üzeri hırakar.ak köylüler 
köylerine ve şehir avcı klübü de 
otomobil ile şehre gelmişlerdir. 

muştur. 

Suçlulardan bir kısmı hakkın -
da gelen istinabeleı· okunmuş ve 
Cümhuriyet Müddeiumumi mua -
vini Şerefin isteği üzerine bunlar
dan yirmi dördünün gayri mev -
kuf ve diğeı·lerinin mevkuf ola -
rak duruşmalarına karar verile -
rek duruşmaları başka bir güne 
bırakılmı-ştrr. 

Haklarında gayri mevkuf ola
rak duruşmalarına karar verilen 
yiı·mi dört kişi serbest bn·kılmış -
Iardır. 

Gene isyana iştirakten suçlu ve 
mevkuf Erciyeşli Ali oğlu Ahme
din duruşmasına Adana Ağırceza 
mahkemesinde devam olunmuş 
ve hakkında soı·ulan istinabeye 
gelen cevaplar okun.muştur. 

Otomobille denize! 

Bu cevaplarda suçlunun isyana 
iştirak ettiği bildiriliyordu. 1 ddia 
makamının esas hakkında müta -
leanamesini yapması için duruş -
ma 30 Mart 935 tarihine bırakıl
mıştır. 

Nane bataklığı doldu 
lzmirde üç bekçi boş buldukları bir lüks arabaya 

bjndiler, fakat idare edemiyerek ... 
Ilgın şimalinde ve Sarılardağı 

eteğinde bulunan, geniş bir yer 
kaphyan (Nane) bataklığı gene 

Şel şirketinin gece bekçisi isken - dolmuştur. lzmirde gece yarısmdan &Onl'a r 
.. ,J saat 3 te Alıancakta benzin bara· 1 

kaları kartıaında b:r otomobil ka
zası olmuf, lüks bir otomobil üç ki
şi ile birlikte denize uçmuştur. 

İzmir tüccarlarından Rapıpor· 

ta ait olup 54 numaralı olan bu o· 
tomobil bir kaç gün evvel iz.mire 
getirilmişti. 

B3.y Rapıport makinede ufak 
tefek bazı temizlikler için otomo
bili Alsancakta Bracoti garaına 

bırakmıştı. 
Otomobilin noksanları ikmal 

edildikten şonra Bracoti ertesi 
gün garajın kapah bulunacağı do
layısiyle otomobili lstandarla Şel 
şirketi satış Y.eri arasındaki arsa -

va brrakm.ış ve sahibi tarafından 
ertesi günü alınacağını Standar -
"dm gece bekçisi Hocaya söyliye -
rek alakadaı- olmasını rica etmiş· 
tir. 

.Belediye tarafından satış bara
kalarında geceleri otomobil alı -
konulması memnu olduğundan o· 
tomobil olduğu yerde kalmış, ge -
ce saat üçe doğru bekçi Hoca ve 

derle •bekçi Tahit bu otomobilinJ--,_.~12--1;. ...... ı.1.1, ·• .. ı...-s _ ..... .....:t! 

çine girerek bir gece gezintisi tamamen kurumuş, hoş bir ova 
yapmaya karar vermişlerdir. halini almıştı. 

Alsancağa ve lzmire doğru Çiftç:Ier bu ovaya iki üç yıldır 
süratli bir gezinti yaptıktan son - arpa, buğday, pancar, afyon ekip 
ra benzin depolarına dönerken o· kaldırmışlardı. Bu sene gene bir -
tomobili virajdaki kordonun mu - çok naaaslar yapılmış, ekinler e -
hafaza duvarına çarptırarak deni- kilmişti. 

ze yuvarlanmışlardır. Son yağan yağmurlardan bura-
Otomobilin bilhassa makine 1 sı ta.mamen dolmuş bütün bu a -

ve bilhassa direksiyon aksamı razide 300 dönüm kadar buğday 
hurdahaş olmuş, . içindekiler de (50) dönüme yakın afyon sular 
muhtelif yerlerinden ağır surette altında kalmıştır. 
yaralanmışlardır. Köylüler, bu suların mahsule 

Ani olarak uğradıkları bu vak· çok faydasI dokunacağım söyli -
adan korkan lskender, Hoca, yarlar. 

ve bekçi Tahir "Can kurtaran İzmir kız muallim mek-
yok mu?,, diye feryada başlamış~ , tebi müdürlüaü 
lardrr. .., 

Kordon arkasında duran 445 Bayan Sabihanm saylavlığa se-
numaralı kamyonun muavini Ri _ çilmesi üzerine hoş kalan lzmir 
zeli Rıdvan otomobilin içinde yat· kız muallim mektebi müdüdüğü -

ne lzmir lisesi felsefe muallimi makta imiş. Bu feryat üzerine koş- ' 1 

muş ve denize athyarak ağır ya - Bay Rahmi Balaban tayin edil • 
ralıları kurtarmıştır. miştir. 
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Vazifelerini suiistimal eden nakledilmişlerdir. Tahkikata za -
yaralı mütecasirler hastahaneye bıta tarafından el konulmuştur. 

HURUf\'un edebt tefrikası: 9 da sayılacağını öğrenmişler. 

- Kimseye söyleme, züppeye 

bakın, üç yıl frengistanda dolaş -
tı, şimdi köyünü, mahallesini, ev· 
lerini beğenmiyor! 

Diye çeki§tirirler. 
Diyordum. 
Altıyol ağzınba bir otomobil 

yakaladım. 

~aat on ikiye gelmişti. 
Hikmet kaptana yemek vakti 

ritmek istemiyordum. Ne kadar 
teklif siz olsak haber vermeden ye
meğe gitmek saygısızlıktı. 

- F enerbahçeye ! dedim. 
Oradaki ote)in taraçasında, pek 

sevdiğim Kalamış koyunu seyre -
derek bir öğle yemeğini yemek 
h~ı· halde keyifli olacaktı. 

Kalabalık sokaklar. Bu üç yıl

lık :ıyrılıktan son.ra lstanbula gel~ 
eliğim zaman en büyük değişikliği 
kadın kıyafetlerinde gördüm. 

Genç kadınlar ve kızlar renk, 
biçim üstünde biraz daha anlayış· 
h olmuşlar. Yakışan biçimin, açan 1 

rengin bir kadın için en yeni mo· 

Bunu daha ziyade Kadıköy ta . 
raflarında görüyorum. Zaten ol • 
dum olası aKdıköy yenilik ve 
uyanı~hkta lstanbulun klavuzu -
dur. 

1 

Otelin traçasında, yosun koku- ~ 

sunu içime çekerek A vrupada 1 

hasret kaldığım taze Barbunya 
tavasını yerken aklım hep Hikmet 
Kaptanda idi. 

Yarı ömrü denizcilikte geçen 
hu şen, sevimli kaptan nasıl olup 
da baştankara etmişti. 

Geleceğimi ona haber verme
dim. Bakah.m üç yd sonra hiribi • 
rimizi nasıl bulacağız? 

Bana dedileı· k:: 
- Pendikte kime sorsan Hik

met Kaptanın köşkünü gösterir. 

1 Onun nereye gitse kendini sev· 

Mektepliler şampiyonası idare ko
mitesirıden: 

27 Mart ~·arşamba günü yapılacak 
rnle.rhol maçları ~unlardır: 

I\:ahataş sahasmda .- Saat 16 da; 
Jstiklal - Kab<~tu:;;. Saat 16,:}0 da; \ ·e
fa - lnkılap, Saat 17 de: Şişli Tcral\-
ld - Haydarpa:-;a. , 

Darü:;;safaka sahasrndar Saat 16.:m ı 
da ı~tanbul - Dariişşafaka. Hakemi 
Ail Rrdrnn. 

28 Perşembe günü Şeref :;;ahasmda 
yaınlacak futbol maçları: 

:\Iiisabaka komiseri Bay Necati. 
Saat tam 11 te: Pertevniy:ıl - Yeni 

li~e. Hakemi: Ha1it Ezgü. 
Sna t l:l,U tc: Y cfa · Iloğaziçi. 
Hakemi: hzet Muhittin Apak. 
Saat 16,:Jo da: Darü:;ışafaka - İnki-

lap Hakemi: Halit lbrahim. 

Lik maçları 
T. 1. C. /. lstanbul Mıntakası Fut

bol heyeti başkcrnllfjından: 
29 - 3 -193.) Cuma günü yapıla-

cak resmi lik maçları: 
1 - Beşikta:;ı ~ercf alanında alan 

gözclisü r..·ecmi Ataman. 
Karagümriik - Sumcrspor A ta -

kımlan saat 10 da. Hakem 1. G. Ezgü. j 
Siileymaniyc - Anadolu terfi 1 

maçı saat l:J,:JO Hakem Suphi. r 
Yan hakeırı leri Samim 'fallı ve Ta- J 

hit Özışık. 1 

NOT: Bu terfi maçı bir buçuk 
saatlik devre nihayetinde bembcrlik
le neticelendiği takdirde, on beşer da-

18 kişi yaralandı, 60 ~ 
kişi tevkif edildi 

kikalık iki dene daha temdit edile • 
cekHr. 

2 - Fencrhahçe alamnda alan g-öı• 
ci.iRü Ali RıdYan. 

Fcnerbahçc - Ycfn Genç tak1mla • 
l'I saat 11 Hakem Ali Rıdvan. 

Fencrbahçe - \"efa B. takımlaı"I 
saat 12,1.i hakem Nuri Bosut. 

Teşvik müsabakaları 
Jstanbul Mmiakası Futbol He11e • 

tinden: 

1 - İkinci \'e fü:i.incü küme klüple· 
rinin genı: takımları nrasmcla hir 
tey:;;ik m iiı-abakası t<'rtip edil nfr:-ti r. 
Alakadarlar J .. li.ip murahhaı-;lanın11 

~8 - :l - 19:}:) Per~emhe akı-:ann saat 
18 de mrntalrn merkezine gelmeleri. 

2 - Bu mü~ahakalann talimatna· 
mcsi bu toplantıda tebliğ edilecektir. 

:3 - Murahhas g;öndermiycn klüp· 
lcr bu m iisabnka la ra i~tirak hald\ını 
kaybedeceklerdir. 

Çağırmalar 
Haliç ldma11 Yurdu Kalka11lıiirn • 

dan: 

ı:ı - 3 - 9:J:i te toplanan liurul • 
tay buyruğuna göre Cye kayitlcrinin 
.r<'niden yapılması tazım olduğunda11 

unıum azanın 'Nüfuz tezkeresi Ye i.i~ 
resimle 1 - Mayıs - 9;}:) tarihine ka· 
dar Pazartesi Ye Perşembe günleri 
saat 18 ele Merkezde kfltipliğe miira· 
caatleri rica olunur. 

T .E P E 8 AŞ 1 
ŞEHiR TfYATROSU 

TEMSiLLERi Konyada Hatip nahiyesinin 
H t K. k" I . I Bu gece saat 20 de a unsaray ve ıvrat oy eny e 
Akviran nahiyesinin Eksile köy - ı Unutulan 1d3rıhul !eltdi~\i 
ten araısmaa o.:eaenoerı surup gt::· ı Adam ~&nnrnyalrıDIU 

len bir otlak ihtilafı varCİır. Yazan·. . lllllllllllllll 
Uzun zamandan beri devam e· 

den ve bir türlü halledilerniyen Nazını Hikmet 11111 
bu ihtilaf nihayet bu üç köy halkı 
arasında kanlı bir kavgaya sebe - Yalnız bfr hafta •M 

biyet vermiştir. ıçın ... 
1Hl111ll 

Kavga neticesinde 18 köylü 
taş ve sopalarla muhtelif yerlerin· 
den yaralanmışlardır. 

Kavganın önünü alan jandarma 
kuvvetleri tarafından vakanın fa

illeri olrak 60 tan fazla köylü ya
kalanmı.ştır. ·Yaralılar tedvi edil -
mek üzere Memleket hastahanesi· 
ne yatırılmışlardır. Bunlardan ü -
çünün yarası ağırdır. 

Toplanmalar 
Türkiye Tıp Encümeninden: 

27 Mart Çarşamba günü saat 18 
buçukta Etibba odası binasında umu· 
mi içtima yapılacak ve Prof. Obcru · 
dorf eı· akciğer hastaları üzerine teb· 
liğ yapılacaktır. Arzu eden hekim lcr 
gelebilfr. 

diı-eceği muhakkak. Zaten bahri -
yerner öyledir. Cana yakın insan
lardır. Her halde denizin, geniş 

ufukların, korkunç gecelerin ve 
tehlikelerin insan terbiyesi üstün
de bir tesiri olacak ... 

•.. Otomobil bozuk yollarda 
bir lastik top gibi ıs ekip f ırlıyarak 
P<:ndik çarş1smda fren yaptı. 

Bir meyhanen'n önünde dur· 
muştuk. Kapıdan başını çıkaran 

Miçoya sordum: 
- Oğlum, Hikmet Kaptanın 

köşkü ne tarafta? 
Otomobil:n se:<1i etraftan bir • 

çok meraklıyı üstümüze çekmişti. 
Meyhaneciden evvel yanımıza so
kulan bir delikanlı: 

- Deniz kıyısında efendi ağa· 
hey, dedi, nah dik aşağı iskeleye 
inin. Sola saptınız mı görünür. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

UçSaat 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekrem Reşit 

8esteliyen: Cemal 
Reıit 

hı~"hul !lltdillfti 

SehirTiqatrasu 

111111\\\111111 

ıııı~u~ ~ 
~ıı 111111111 I! 

Spor filmi 
Bir Alman tarafından bir spor 

filmi hazırlanarak şehrimize geti· 
rilmiştir. Kültür Bakanlığının ta
mimi üzerine bu film sineması o· 
lan bütün okullarda gösterilecek· 
tir. 

Beyaz köşkün yanında mavi bo -
yalı küçük yalı. 

Bir başkası ilave etti: 
- Zaten ondan sonra başka 

ev yoktur. 

Şoför anlamıştı. 
Y orğun ve kızgın motör istek -

siz çalıştı. iskeleye doğru indik.. 
Sola kıvrıldık. 

Büyük bahçe içinde büyük be
yaz köşk, onu geçerken mavi ya1ı 
göründü. O da geniş bir bahçe i· 
ç:nde. 

Kapıya yaslandık. 

Parmnklıklı d~miı· bir kapı a • 
ralıktı. 

Denize le.ad~:- ı;::ana~ !~?': fap

raklı bir yol, yalının yanında at • 
beyaz çizgili büyük bir güneşlik. 
Altındaki hasır koltuklarda iki 
baş görünüyor. 



1- JtURU.N !7 MART 1935 ~ 

Venizelos dünya siyase .. 'Universite _talebesi\ Arnavutlukta bir yolcııluğun notlharıa" la" 
. . l .. .. ? arasında bır anket ''Kan gu··tme nı·n 

tını ııası goruyor (Baş tarafı 1. ci sayıfada) '' 1 t1 HukukFakültesindenBaySuzi: kalkmadıg.__ J yerler var 
"Anket ismi verilen bu yazr ko- ı • 

9IF'9 (Baş tarafı ı. ci say.ıfada) r -Evet! Hatta İngiltere ayrıca mik ve Amerikanvaridir. Bana • • - • • A 

tık önce kendisinden ve Yunanis .1 protesto da bulundu. Bunun için Tiirk üniversitelisi, kendisini, so - lkı yara hır kal) Ve bır adama sılah çe• 
tandan konuştuk. Bana dedi ki: evvelce Fransa ile anlaşmağa lü - rulan öyle suallere cevap vermek k k b d • 

- halya hükumeti, beni hare - zum görmedi. basitliğniden münezzeh tutar,. en, urşun oşa a gıtse, onun 
ketlerimde tamamile serbest bı - Venizelos bana hayretle bakıyor Tı~ Fakültesi talebesinden Bay şerefini almış demektir ! 
rakıyor. Bunun için bir çok zaman du. Sonra yüzünü buruşturdu. Ken lsmaıl: .,. _____ _ 
bu yarım adada kalacağım. ı di kendine konuşuyor gibi dedi "Bu anket hakkındaki fikrim Arna"utluğu gezmif olan Y. P- ı 1926.dan beri teşekkül etmi§ 

Kısa bi:- sükuttan sonra ilave ki: mi? Vallah ne diyeyim. Gazete. Mark Ojier ora halkının Avrupa· bulunan Tiran hükumeti bu dağ· 
etti: _Bundan sonra silahlanma ya· nin bu anketi buluşunda kabiliye - lılarca biliıımemiı adetlerine Jaiı larda asayişi temin etmek, bahu • 

_Zannetmem ki, İtalya benim rışına sıra gelmiştir. Ucunda da te şaştım da kaldım. Tam bu ga - yazdığı biı yazıyı Siyons c. Vaya~ sus me§hur "Kan gütme,, yi kal • 
burada bulunuşuma müsait olmı- ne talihsizlik ki harp vardır. Hem zeteye yaraşan bir anket.,, mecmuasrr.cla neıretmiftir. Bu ya- dırmak için pek çok uğraşmış ise 
yan duygular beslesin. Her halde de kısa vade ile. Her halde bütün Tıp Fakültesi talebesinden Bay z;ımn bazı mühim cihetle•ini alt· d~ muvaffak olamamıştır. Drina 
bunun aksi olacak, değil mi? Avrupa memleketlerinin silahsız Hüseyin: yoruz: nehrinin öte tarafında hala namus 

!anmasile bu, menedilmeli idi. "Sorulan sualler o kadar derin "1931 yılı, Bir:nciteşrinin bir ve şerefi için biribirini öldürenler 
- Balkan misakı için demek is· J • d l b d Ken ..ı 1• 91·n ... cevap verdim: G, cevap veren arka a.~ ar u ~u • akıamında, Ohri gölü kıyılarında nadir eğildir. 

tiyorsunuz. Sizin bu misaka aleyh ., "' 11 k d ı h 11 ı · k l k d d a er ·arşısm a 1cr a c c şaşırıp r•alkanın hakiki çehreıini keşfet· Tan yerı ağarır en § o ra an 
tar olduğunuz temin olunmıyor - Esas itibarile evet. Eğer biz kalmışlardır. Yalnız küçük bir nok tim. l•kodradan aeliyordum. Kar· çıktık. Bize kılavuzluk eden Kita 
mıydı? silahsızlanmayı kabul etsek, kom - ~ 0 

d 
. taya acdığım için işaret edeyim. şımda fec_i bir manzara vardı. Bu· 1 karabinan omuzunda hızlı adım• 

Aff d 
şumuzun a aynı surette mertçe 1 - e ersiniz, bilakis tasdik Anketi yapan gazete verilen ce - raların dehııeti b!r garplının ta - 'arla önümüzde gidiyordu. Ak§am 

d 
hareket edeceğini kim temin eder? ~ e iyorum. Benim açıktan açığa vaplardaki alayın farkma Yamu - savvurlarmın kat kat fevkindedir. u!unca barınmak için bir han ya· 
Hiç bir Fransız hükumeti, nikar muariz olduğum, zeyil olan proto- ''Ol' K"l t } ·· b k l :.aut bir kale aramak mecburiyetin-etmediği duygularla canlanmış 0 • ·' ,, ı ome re erce suren oş ıyı ar, 

kolun üçüncü fıkrasıdır. Bu pro - Talebe iBrliği ileri gelenlerin - bundan belki yüzlerce yıl önce de idik. Kule Maliıorların müı" 
1 ı lan bir Almanyanın yanı baı:ında d b" b hk ı · d E b d to rnla göre, eğer talya Balkan :r en 1r ayan: ormanlarla kaplı bulunan, çıplak ta em ev erı ir. asen u ağ • 

sulhun muhafızı bulunan ordusunu "B" d h Ç devletlerinden birine ve ayni za . ır gazete kendine me\'ZU arı- dağlar1 harap olmuı köyler, uzak- lar a er ev bir kuledir. ünkü 

d b 
zaif düsünnek mesuliyetini üzeri • b"l" \ b k l ğ w b d ı J b" "K man a iı diğerine taarruz edecek ya ı ır . .t\.ma u mevzu ıt ı ı çag- larda yıkılacak gibi görünen bir ütün ağ ı ar ır an gütme,, 

ı ne a 1amaz. l d } O J } d · k l k hl olursa Yurıınistan ta.lyaya karsı aıın a o lll'. ye ıer zaman e- minare ... Akşam oluyordu. Man • ınti amma maruz oma le ike-
harp edecektir. · Venizelos yine düşüncesine dal· ğil. Bir gazete Üniversite t.ale • zaranın öetelerinde az çok ateş 

B"" .. h"l 
1 

. d "b 
1 

dı ve sonra dedi ki: besinin kiiltUıi.inü yoklaınağa kalk yanan bir iki ocak görülüyordu. 
utun sa ı c rın en ı aret o an, 1 Ö 1 

en ehemmiyetli ~ehirlerinin coğu - yle ise bu denizde kurları- nuş rnnun için de 10 sorgu ortaya Buralardan bütün servet ve re· 

h
.

11 
d b 

1 
y . ~ cı bir tek tahta görüyorum. Fran • atmış. Aldığı bir cevabı serlevha fahı atmak için yirmi senelik bir 

sa ı er e u uı.an unanıstan ı ı müthiş bir deniz kuvvetine malik sa, İngiltere, İtalya ve Belçika itti· O ara\ yazıyor ve talebeyi tehzile tcthi§ kifayet etmi§tir. Bunu ya • 

ita
• ·a .

1 
l h d b"l" ? 

1922 
fakı. Eğer Almanya bu devletler . kalkışıyor. "Makdonald bir sine - pan ne politika oyunları, ne de 

ı)i ı e nası arp e e ı ır. ~· t"d' h ld 
le K f ha

• d' . .. . l 
1 

den birine taarruz ettiği halde hep ma aıLIS 1 ır,, gibi. Her a e yep- hariçten gelme bir taarruzdur. 
c or o ısesı uzerıne ta ya . . . . . · ratıl A "k A A b" B 1 d 1 k d" ile enkl ~e . d k ld 

1 

sının bırden otomatık hır surette yenı ya nuş merı anvarı ır ura ar a önce oturan ar en ı 
c e nın ne eme. o u - h k w• • b"l" icat. 10 sualde kültür yoklaması. yıkımlarına erene kendileri sebep 

üur.u anlamı§hm. Yunanistanın ya nrc ete (.eçecegını ı ırse, o za - • 
b l b

. k b 1 V c hemencecik denince almıyeri • olmuılardır. 
hnda be · e ... · 1 4 d" 1 .ı h kk man öy e ır taarruzun vu u u . . 

sinde bulunuyorlar. 
Bu memlekete yabancı olmakla 

beraber Arnavutların ırk ve adet· 
ferini gayet iyi tetkik etmi! olan 
ltkodra Monsenyörü de bizimle 
beraberdi. 

Uzun süren bu can sıkıcı yol • 
larda bize, aralarında bulunmağa 
gittiğimiz kabileye dair mali'ımat 
veriyordu: 

- Bu ınemlekette bir adam öl-· • çır cegl ıa ısc t:r a ·ın yor istatistıklere ne lüzum var ar- Evvelce Toska Arnavutları a -· 
da. ne dersı"nı"z?. mama!< talii olacaktır. Bununla be f tık. l\Iaama ih bir taraftan memnun rasındll bulunmu,tum. Oralarm dürülünce bütün ailesi kan dava-

raber Lehisatnın da yardımına İs - sını takip ederler. Orta zamandan 
beri devam eden Dukakin kanu -
nuna göre akıtılan kan kaybolma
malıdır. lki yara bir kan demek -

- Bundan üç ay sonra krallığın . . . .. . olmadım değil. Demek artık kiil - kapalı vadilerini, yükseklerde 
avdet edeceğini size timdidcn te· tılnat ctmehdır. Boyleıı daha iyi tür işlerini vclevki komik yol1ar - kartal gibi görünen köylerini, bil -
ın~ ederim. Daha evvel değil. Bir 1 ° ur. dan olsun bu muharrir veya anket- hassa hala orta zamanı yaşıyan 
gün bir mueueıan meclisi top an-1 -Yahut Rusyanın. çi dü~ünebilmiş, bul bilmiş. Aklı- ahalisini aörmüıtüm. Tethiıin ta -
mağa davet edecekler; intihap ya- - Evet, fakat Rusya uzak şark- na böyle bir şey gelmiş. rihini, yaptığı iıleri, "Ölüm roma· 
pacaklar - Tabii bu bir oyun ola- ) la 0 ka~ar meşguldur ki... Bin bir tefrika arasında böyle m,, dedegim esrarını anlamak ve 

tir. 
Bir adama silah çeken, isal>et 

ettirmemit olsa bile şerefini al • 
mıı demektir. Uk fırsatta öldürül
melidir. intikam babadan oğula, 

caktır - Ve krallı&ı tesis edecek. - B1r Avrupa savaşında Yuna- bir mevzua sütun sizden ayıırma- bunu insan kabiliyetleri üzerinde 
ler, göre~t-kıiniz. niıtan ne yapacak? ğı doğrusu feragat saydım. tatbik edilmi§ görmek isterseniz 

- Krallığı neden bu kadnr f e • 
na buluyorsunuz? 

VeI"izelos §a!mış gibi bana bal;
tı ve s )zlerine devam etti. 

- Meçruti denilen bir krallığa 
mchalefet etmem.Fakat §U ki .. Size 
söyliyemiyeceğim, şu ki .... Yani ge 
tiri imek istenen kral için mi? Ha
yır! Ona karşı bir şeyim yok, fakat 
nasıl söyliyeyim... Etrafındnkiler 

ıçın. 

Bunu söyliyerek ahenkli bir kah 
kaha salıverdi. 

Bundan sonra Veraay muahede-
sini resmen parçahyan son Alman 
beyanatına geçtik. V cnizelosun ilk 
sözü bu oldu: 

- Sir Con Saymen Berline git
miyecek mi? 

c~vap verdim. 

H i:met Kaptanın kır düşrnüş, 
sevimli başını uzaktan farkettim. 

Otomobilin gürültüsü rahatını 
bozmuş gibi birden bire ba§ını çe
virdi. 

Çevirdi ve yerinden fırladı. 
İçeri giı·meden parmaklıktan 

bakıyordum. 

Hikmet Kaptanın denizci göz· 
leri kapıda görünen eski komşu 
çocuğu tanımakta güçlük çekme -
mişti. 

- Feridun, evladım. Canım. 
Diye kotmağa baıladı. 
Yarı yolda kucaklaştık. 
Bunlar öyle anlardır ki, kale • 

me gelmez. Biribirine candan sev
gi ve saygı duyan insanların uzun 
ayrılrklardan sonraki duyuş ve 
görütlerindeki samimiyet su gö -
türmez 

Venizelos buna şid detlc cevap Üniversite- talebesinin kanaati • mutlaka buralarda seyahat etme· 
hatta torona kadar intikal eder. 

verdi: me göre bu suallere cevap verecek lisini:r.. 
kadar vakti yoktur. Yalnız patron ltkodranm §arkında Arnavut • - Bu, böyle devam edince bi-- Hayır, bunlar Yunanistanı 

hiç te alakalandırmaz. , Bahusus 
Yunanistanın istediği bir şey de 
yoktur. 

- Ya Bulgar tehdidi? 
- Yah ! Ilulgarhı.r Türkiyenin 

bizimle beraber olduğunu bilirler. 
Bunun için cesaret edemezler. 

Venizelos harici sulha pek su -
ıamışa benziyordu. 

lstanbııl Sen1tlerinin 

için bir nasihat: Anketçiyi gönde- luk alpları ile yüksek yerlerden ribirlerini öldürmekle bütün bir 
ıirken cevaplaıım muhakkak iyice kaynıyan hah arasında Malisor ırk, mahvolmuş olur. 
öğrensin üç dört defa tekraı- ettir denilen kabilenin bulunduğu yer- - Hayır, her zaman uzun sür
sin; komik anket büsbütün komik- lere gidelim. Bu dağlı ahali kabi· mez. Bazan köyün ihtiyarları bir 
leşmcsin. Hiç olmazsa bir delikan- lelere ayrılmıt tam bir istiklal i - araya toplanırlar. Kan güden iki 
lıya 10 sualin cevabını da öğret- içnde yatarlar. tarafın da müsavi miktarda adam 
miş olur ve bu da bir hizınettJr. Yalnız mahalli idarenin kanun· öldürdükleri tebeyyün ederse kı • 

ÜNiVERSiTE REKTÖRÜNÜN tarına tabidirler. Türklerin bura. tale nihayet verirler. 
SÖZLERi da beı yüz yıllık idaresi onları bu Eğer bir aile ihtiyarların ver • 

Üniversite rektörü Bay. Cemil: 
"- ÜniYersite talebesinin her 

kab"le ayrılıklarından vazgeçire • diği bu karara riayet etmezı• 
memiı,tir. dağlılar meclisinin bayraktarı ta-

Mird:talılar, Dukakinler, Ma - rafından evi yakılır. 
hangi umumi bir suale cevap ver -

1 arihi miyccck seviyede olduğunu kabul 
lisyalılar, Hotiler, bu kabilelerin Maamafih bütün evlerin bu ıu· 

retle yakılacağını zannetmemeli • 
dir. Malisverlerin dağ kanunlarına 
(azla itaatleri vardır. Bunun için 
her zaman ev yakmak cezasına 
bat vurulmaz. Esasen bir evin 

en methurlarıdır. 

T f 
'k yazımız edeınivorum. Bu itibarla talebe -e rı amız ın çoklu - . · . 

~ d b ·· k namad Ok nın bu cev::ıularım ·oranı ılzam gun an ugun o ı. uyu- . . . . 
l , .. ·· d"ler·ı 1 yollu verdıklerını zannedıvorum. cu arırpızuan ozur ı z. · . . . . • 

Unıversıte talebelennın Utaumi ve 

!:>arı k\"::r"Ju yol ortasında bu 1 
ilk ~u!uşma oldukça heyecanlı 
geçtı. ı 

H h h. d -· . ı emen emen ıç egışmernı§ ı 

bu!dueum Hikmet Kaptan, beni· 
omuzlarımdan tutup sallıyarak: 

- Koca delikanlı olmuş. Hey 
gidi hey. Bacak kadar çocuk? .. 
Diye boyumu, posumu ölçer gibi 
bakıyordu. 

Bu ayak üstü yarenliği çok sür
medi. 

- E, gel bakalım evlat, anlat 
bakalım. Neler yaptın, nereleri 1 

gezdin. ı 
Ve koluma yapı§arak beni gü- •

1
. 

neşliğin altına doğru yürütmeğe 

batladı. ı 

hukuki sc,·iyeler.i ancak iki ay son-

mamızı merak ederek çevrilmit 1 

bakıyordu. 

Hikmet Kaptanın c vinde bu 
genç kadın kimdi? 

Acaba anasının ısrarınJ. daya -
namamış, evlenmiş miydi yokıa .. 

Duha t;,:ok düşünme.-:ne lüzum 
kalmadı. Yaklatmıştık, Hikmet 
Kaptan teklifsizce beni tanıttı: 

- Benim en sevgili arkadaıı • 
mm oğlu Feri dun, dedi. Elimde 
büyüdü gibi bir şey. 

Genç kadın bana elini uzatır -
ken ilave etti: 

- Komşumuz Bayan Nilüfer ... 
B~!'tim burada en candan arkada
şım. 

Küçijk bir el avucumda kay • 
boldu. 

ıtttttftlnll•HllltflllUllllHlllUftlllllltltlllMtH tM.ulllllftlllUUllUUlllH911fRJUIHfllfllll-· 

ra yapılacak olan şifahi ve tahril'i 
imtihanlarında belli olacaktır. Ta
lebe hakkında ancak o zaman bir 
cevap Yerebilirim ... 

de bir: ile genç kadının enstanta -
ıı~s~ni yaptı. 

Mavi mi, yeşil mi, lacivert mi, 
pek belli olmıyan iki iri göz. Kı· 
sa, biraz kalın kestaneye çalar 
kaşlar. İngilizlerde çok görülen 
kalkık bir burun, inatçı insanlara 
mahsus denilen sivrice ve biraz 
kıvrık bir çene, çok söyler, geveze 
hi11i veren ince dudaklı bir ağız. 
Koyu kumral, düz yarım alagar • 
son kesilmit ·saçlar ve ıpor bir kı
yafet. 

Hikmet Kaptan çektiği bir ha· 
11r koltuğu ita ret etti: 

- E, otur bakalım delikanlı, 

anlat, neler yaptın, nerelerde do
Ia,tın, nasıl oldu da beni hatırla • 
dm. Biraz evvel kapıdan gördüğüm j 

ikinci baş, bir kadın, bir genç ka-: 
dın batı, bizim gürültülü konu! -1 

Tecrübeli gözlerim kuvvetli Ve benim cevabımı bekleme • 
bir objektif gibi ADiJ.enin iki7-ilz· den komtuıuna döndü: 

~ (Liıtfen sayıfayı çeYiriniz) 

- Kadıköyünde iken yanyana 
otururduk. Nur içinde yatsın. Ba· 
bası çok iyi bir adamdı. Kardeş -
ten ileri sevi§irdik. Bunu bahriye· 
li yapmak için o kadar çalı§tım. 
T csadüf ona daha iyi bir yol açtı. 
Avrupaya gitti. Bankacılık öiren
di. 

Sonra aene bana döndü: 
- Çok oldu mu geleli. 

- Bir hafta var. Uzağa kaç • 
mışsınız. lılerim çoktu. Geçik • 
tim. 

- Eve uğradın mı? 

- Şimdi oradan geliyorum. 
- Peki nerede kalıyorsun? 
- Taksimde bir pansiyona 

yerletlim. 

Hikmet Kaplan acı acı güldü: 

(Sottu yarın) 
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Yarının muallimleri 
· nasıl yetiştirilmeli? 

Yazan: 1erbige doktoru H. Fikret Kanad 
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Bir kız 

Hi~AYE 
kaçırma! 

(1) Bundan önceki yazılar dünkü, 
evvelki günkü re daha evvelki günkü 
aagllarınuzdmlır. 



Osmanlıcadan Türkçeye 
karşılıklar kılavuzu 

1 --<?z Türkçe köklerden ~e- ! 
len sözlerın kar,11ma (T. Ko.) ı 
b~Jdeği (Alameti) konmuftUT· 

Bunlann her biri hakkında ıı • l 
r1.ıiyle uzmanlarımızın ( mütehu· l 
:;rı) yazılarını gazetelere verece • 
iiz. 1 

2 - Yeni konan kar,ılrkların iyi 
ayırt edilmesi için gereğ"ne ıöre, 
franaızcaları yazılmıf, ayrıca ör · 
neklcr ele konul mut tur. 

3 - Kökii Türkçe o:an kelime • 
lerin bugünkü itlenmit ve kulla • 
tlilan gekilleri alınmııtır. Aslı ak . -
r:>!t.n hak, aıh üıüm olan hüküm, 
Türkçe "çek,, kökünden gelen 
~ ... kit gibi. 

A 
Ab-Su 
Abı hay.ıt, abı hnyvan - Bt>ngfıu 
Abmı - Yüzakı, yiizaiaıUn 
Örr.:k: Abıruyu ulemayı zaman -

Z;ı ın n bilginlerinin yiiı:ıdn (yüz:ağar. 
h,,:) 

Alnnı dökmek - Yüz:auyu dökmek 
<E1k: tezellül etmek) - (Fr.) S. hu· 
rrıilier "Sacrifier ele aon amour propre,. 1 

Aba - Babalar 
Ömı.-k : Aba ve ecdadımu:d:sn miin· 

takti - Babalarımızdan ve dedeleri· 
rıi.zdon kaime .•• 

Abid, abadan - Bayındır (Bak: 
Mam":Jr) - (F'r.) Floıinant ef prot• 
Pere. 

Ornek: Ankara on yıldıa baymdır m 
~ir oldu - Ankara eat devemı en dix 
•n1 une ville florinante et proapen. 

Abidani, abadanJrk - Bayındrrlrk
C Fr.) Proıperile "etat de ce qui eat 
flari11ant et proaprire,, 

Orn.ek: Türlıiyenin bayındırhiı git. 
tikçe arlmaktaaır-La pTOSperite al.ı&• 
mente continuellement en Ta~ 

Umuru nafıa - Baymdrrltk i~leri -
(fr.) Travaux publica. 

imar etmek - Ba)'ll)dırmak 
Abd - Ku• - (f r.) Servittur, ea· 

ela ve 
Abid (Bak. zahit) - Tapkan 
Örnek: Günet tapkanlım - Aclora-

teurı clu ıôleil 
ibadet - T-.,ınç 
ibadet etmek - Tapmak, tapınmak 
Mabed - Tapmak- (fr.) Temp1e 
Abdesh&M - Ayakyolu 
.l.hgün - Mavi 
Abide - Anıt - (Fr.) Monument 
Ornek: Anaclolunun birçok yerle· 

nnde Selçuk Tüklerinden kalma anıt
lar vardır - 11 uiste danı phuieun 
regions de l'~tolie dea ınonamenta 
•ppartenant 4ux Turca Seldjoucides 

Abide'-i (muazum) - Aıutaal -
CFr.) Monument111l, col0tıl!l. ıran
dioae 

(Anıbal'deki aon "l,, ince okuna. 
caktır) 

Abes - Boı, Hçma - (fr.) Ab. 
ıurde, vain 

Ornok: ~yere u~ı-attık - Noua 
fim-:a de vaina efforts - SaçtTı.il ıözler 

- Paroles ab&urcles 
Abus - Somurtkan 
Abuaüh•ecih - Suratı asık, n.sılc su

ratlı 

Acaba - Acaba (T. Kö.) 
Acayip (Nida) - Çokıey! - (Fr.) 

C'eat etonnant!, Tiena! 
Ornek: Çokıey! Demek cevap (T. 

kö.) vermek istemedi. - Tie:aa, aJor• 
il n'a pas Yoalu donner u11ıe riponse 

Acayip - Aynkaın - (Fr.) Exc:en· 
1 

t 
• 1 

r.que ' 

Örnek: Ayrrkaın bir adam - Un ' 
'homme excentrique 

Acayip - Tamık - (Fr.) Merveı11e 
Ornek: Acayibi sebai i!em - Acu. 

DUn yedi tansıiı - Les aept meneilles 
d11 monde 

Acayip - $atılacak - (F r. i Eton- 1 
nant 

Örnek: Orada tatdacak ıeyler ıör
dük - Noua y "vona vu des chotes 
etouantea 

~1e - " . ,tıhık, eveclilik - ( Fr.) .... 
Oı.kı • -~ - Qwılle 

affaire ne ıouffre pas de hate 
Acele - Çabuk, evedi - (f r.) Vite! 

Rapiı"·r:.·"nl 

Aceh etmek, iıtic:ı' etmek - Çabu't 
olmak. evcıek - (Fr.) Se hater, 
s"empreaMr, •• pres.er 

Aceleye ıeL"Dllk - E vediye ıelmek 
Aceleye ıetirmek - Evediye getir· 

·~ek 

Müstacel - Evıin 
Örnek: Müstacel telgraf - Evgin 

telyazı 

Müstaceliyet - Gecikmezlik, evgin· 
tik 

Acil - Gecikemez 
Acilen, müıtacelen - Tezelden, gecik· 
ın"clen - (Fr.) D"urıence, tana retad 

Acul - Evecen 
Acemi - Atamı CT. Kö) 

Acibei ( ucubei) hilkat - Danak 
(f'r.) Monatre 

Aci~ - Ekıin - (fr.)• lncapabl"l, 
;--···- ... .... ':t 

Örnek: Eksin bir adam olduiu belli: 
Bu ad ,m bu iti ba!armaktan ekaindir. 

Aciz kalmak - E~•lnmek - (Fr.; 
D~meura dana l'impuiaaance de.

ı\cz - Ek~ialitc 
örnek: Onun eksinli#i doiuştandn·. 
Aceı:e - Kimaeaizler 
Omek: Darülaceze - Kimıesizler 

yurdu 

Acuze - Kocakan 

Aclilt (Bak edeb) - Edevl• 
Orntk: Bu aQleriniz kıonupna ede-; 

)erine (adabı münazara) aylan düt•: 

Adabı muaşeret - Yaşama töre
ni (]9>, (Fr.) Sovolr · ,·ine 
Adabı umumiy~ - Utaal törü -

(Fr.) Bonnu moeun 
Ömelc: Kaa- cçık saçık yazılan 

ut.al ...,.. u7 ~ıaz ..,_. - La toi 
cansfd~re les ~rrfts ibl~nts comme 
rontrah-c'; aux bônnea m<reUT· 

Acliıbü erlıeian - Y.el. ~ialım. · sıra 
aa:raı - (Fr.) r 0 iqJ1ette. reglea du S:t • 

voir·vivre. 
Örnek: Bu &dam yol yöntem (sıra 

•a:·sı) nedir b''-nez - Ce~ homme ne 
connait paa lea retlea du aavojr-viv:·~ 

Adale - Kası - (Fr.) Mascle 
Adali - Kaııl - (Fr.) Muaculafre. 
Aditvet :.... Yajıbk, düpnanlık-(Fr) 

. \nimositt, hostflite 

Adl, 11dıalet - Tü:r.e <ı> (fr.) Juı
tice 

Adli - Tüzel - (Fr.) Juridıque 
Adliye vekaleti-Tüze bakanlığı -

(f'r.) Miniıtere de la juatice 
Adil - Tüzeaıen - (Fr.) Juate 
Adu - Y z.ğt, dütman 
Addetmek - S"ymak ·- (fr.) Con

aiderer comme .. 
Adem - Yokluk - (Fr.) l\eant 
ttdcın - ·•ızlrk,· mıuhk - 'Fr.) in. 

ir .. , iıt1 •• 
Jrnek~ Adeıni iıtô\ ,,. O•.rrnrluk 

(3l - iıuta1Mlite 

Aflemi mu'aliyet: Sorulma:ıhk -
lrraponsabilite 

Ademi iuıkan :Olamazlık - lm}>09ai
bilite 

Adese - Gczıü (4) - (Fr.) Lea0 

tille 
Adet - Sayı 
Adet - Görenek - (Fr.) Usaıe 
Adet (iti,sat anlemına) Ah,kanhk 

- (fr.) Habitude 
Adet, (Tunıül, örf) - Törü -

(}"r.) rs et coutume~ 
Adt't edinmek - Huy edinmek 
1'dttr: (hAyvan yürüyiiıü) - Orta 1 
Adeta - S•Y•iı - (Fr.) Tout sim· 

plemen l, tout bonnement. 
Ö~ekı Sen bu hareketinle (T, Kö) 

bana r..~y•İ• dütm; )ılık ettirı 
Adeta - Enikonu - (Fr.) Reelle

ment, vraiment 
Ornek: Buıün hava enilcono1 soiuk· 

tur - Aujoard'laui il fait vraiment 
c ..ee11eınenı > froid. 1 

Adi - Bayatı - (Fr.) Onlmaire 
Adit, adide - Çok, hirçolı 
Al, afiv - Baiıt - (Fr.) Pardon 
Affetmek - BaittJunak - (Fr.) 

Pardonner 
Affı huAlii - Ozsü baitı. küçük 

baiıt - (Fr.) Gıta 
Affı mm..ı - TiW ~ MiJiik 

Afaki - Havadan 
Omek: Bugün afaki hasbıhallerle 

vakit geçirdik - Bugün havadan IÖJ· 

leımelerle vakit (T. Kö.) geçirdik 
(Objectif karşılığı terim koluna ve-

rilmiıtir.) 

Aferide - Yarahlmıt 
Aferin - Okny - (fr.) Bravo 
Afet - Afal (Yakutça sihir ve ef. 

aun anlamına gelen "apn kökünden.) 
Afif - Sili, temiz - (fr.) Probe 
Afitap - Günet - (Fr.) Soleil 
Afiyet, (Selamet) - Esenlik -

(fr.) Bonne sanle 
Ornek: Etenlik dilemek - Sou-

haiter bonn" aantc 
Afiyette (Salim) - Eaenli - (Fr.) 

En honne aante 

Selim - E1en 
Omek: Selim sanal - e1en tana! 
Selimlamak - Eaenlemek -- (fr.) 

Saluer 

Selimlaımak - Eaenleımek 
Agah - Bilir, anlar, uyanık 
Aıaz - Batlama - (Fr.) Commen· 

cement -
Agaıte - Bulatmıt - (Fr.) SouiHe 
Arut - Kuw 
Abad - Birler - (fr.) Unitea 
Abadı na• (Bak: avam) - Karal 
Ahar - Batka - (fr.) Autre, aut-

ruı 

Ahbap (Ati~") - Bildik - (fr.) 
ConnaiHance 

Omek: Buralarda hiç bildığim yok 
- Je n'ai pc.a ici de coanaiaaancea 

Ah dar • ahzar - Y eıil 
.\hen - Demir 

Ahenin - Demirden, demir ıilti -
(Fr.) De fer, Comme du fer 

Ahenk - Uyum - (Fr.) Hannonie 
Abute - Aiır, yavaı - (Fr.) Lent 
AhfAd - Torunlar - (Fr.) Pos-

terite 
1'.hir - S9n, sonunda) en ..$On -

(Fr.) A la fiti, en ilemJer lieu, dereler 
Ahiren - Sonlayın - (fr.) Der

nieremem 
Ahize - Almaç - (Fr.) Recepteur 
Ahkim - Hükümler (T. Kö.) 

(Fr.) Juıements, Preac:riptiona 
Ahlcer - Kor .:.._ (Fr.) Braite 

Ahlif - G~1ecekler, ardıllar - (Fr.) 
Postente 

Ahlakiyat ( ilmi ahlak ) - Etik 
(T. Kö.) - (fr.) Ethique, morale 

Ahlak - Ahlak (T. Kö) 
Ahlaki - Ablüıal - (Fr.) Moral 

( Ahtakaaldeki son "l,, ince okuna· 
1
. 

cakhr) 
Ahlaki - Ahlaka uysun - (Fr.) 

Moral 
Ömek: Bu hareketiniz ahlika uygun 

değildir. 

Gayri ahlaki - Ahlaksızca, yadah
lakaal (5) (Fr.) immoral 

Lia'hlaki - Dı,ahlakaal (6) - (Fr.) 
Amoral 

Ahmak - Beyinsiz- (Fr.) lmltecile 
Ahmal ye eılcal- Ağırlıklar - (Fr.) 

Charıe!J et poida 

Ahsen - En güzel, sok siizel 
Ahti - içirik (Fr.) Viaceres 
Abtab - AhfBP ( T. Kö.) • 
And - Ant, pakt (7) - (Fr.) Pacte 
Ahd - DeYiT (T.Kö.) (Fr.) 

Recne. .,eriode 
Ahdetmek - Andetmek 
Ahrar - Ozıenler (Bak: Hürriyet) 
Ahval - Haller (T. Kö.) - (Fr.) 

Circonıtance 

Ahva1- ı,~ - (Fr.) Situation, "" 
cbOMt 

Ofıaek.: Ahval kesbi vehamet etti -
lıler kötületti - Les choeea toument 
mal. La aituation a'eat a,gnıvee 

Avbal (Vaziyet anlamına) - Durum 
OTnek: Ahvali .-Jıaiye - Soyaalbk 

durumu - Etat cİ'vil - A~ali sıhhiye 
- Sağlık durumu - Etat ele aante. 

Ahvalü terait ( Halü vuiy~, zurufü 
ahval anlamma) - itler. haller - Fr. 
Circonatancea 

Örnek: Bu ahvalü ıerait İçinde -
Bu hallerde ... - Ahvalü ıenüt müsaid 
olursa - itler elverirse, işler uyarsa.. 

Abyanen - Araıara 

Abzilir etmek, ahzi intikam etmek 
-Oc:almak 

Alad sirift .,.. y .... ..,. 
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8aşkanlığın bildiriği 
_.- (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

çe lıarıdılılar hatırlıyor musunuz? 
b) Dergide gösterilen karfdık

larda yanlrflılı görüyor muaanuz? 
c) DergiJ e gösterilen karJllık

larJan hangisini en uygun ve Jile 
en yatltın buluyorsunuz? 

Dil kurtuluı hareketine uluıu- ! 
muzun ne kadar candan ilgilendi- ' 
ğini göıteren en parlak tanıt, bu 
sorular üzerine Türk Dili Araştır
ma Kurumuna iki yüz bine yakın 
cevap gelmİ! olmaııdır. 

Bu cevaplar ayrı ayrı, 
a) Katma liıleri, 
b) Düzeltme lifleri, 
c) Seçim lifleri, 

halinde ııralanmıfbr. 
Ayni zamanda Etimoloji kolu· 

'muz, yabancı dillere ıeçen Türk 
kökleri hakkında arqtırmalarına 
da devam etmiftir. 

3 - Türk Dili Arattırma Ku• 
rumu, bundan sonra bir 
(KARŞILIKLAR KILAVUZU 

KOLU) 
kurmuf ve elinde bulQ.nan bütün 
doıyeleri ona vermittir. 

23 12 !J934 denberi devam e· 

Dergisi batta olmak üzere birçok 
dil kaynakları gözönünde bıtul • 
muıtur. Bunlardan en betli bat• 
hları şunlardır: 
1- Şemıettin Sami'nin Kamu

su Türki'si, 
2 - Ahmet Velik PQ.fantn Lelı

çei o.mani' si, 
3 - Eıat Elendinin Leltçetül· 

lugati, 
4 - Mua.lim Naci'nin laıati, 
5 - Salahi'nin liigati, 
6 - Aıım'ın arapça kamu• ter

cümui, 
1 - Aa,mın lar~a Burhanı lıa

lı tercümeai, 
8- Ferlaengi Şuuri ferciimui, 
9 - Kôıgarlı Mahmaclun Di

vanü lugal - it - türk'ü, 
10 - Ebuhayyan'ın Elidrak li

liaan • il • etralı'i, 
11 - I bnümülaenna liigati, 
12 - Şeyh Süleyman'ın Çafa

tay liigati, 
13 - Hüseyin Kcbrm'ın Büyiili 

Tiirk lqati, 
14 - Radloll'un Türk leltçele· 

ri lqati, 
15 - Willaelm Thomaon'un O,. 

den bu çahtmalarm verimini yurt· laon abiJeleri, 
daılara ıunuyoruz. 16 - Fraıuızca Larouae ve 

4 - Kılavuz kolu bu çalıtmala· littre lugatlm ile Frann: Alıatl• 
rında Tarama Dergiıinde bulunan misi lôgali, 
yabancı sözlere tek kartıbk koy. 11 - R~dluıa• lıigatİ, 
ma yolunu tutmuıtur. Yalnız bir- 18-Bianclai lqati, 
kaç anlama birden ayrılmıt olan 19 - Paoet Je Coarteille'ın 
ıözlerde h~r anlam için ayrı kar- Şark Trlıçui lugd", 
tılfk vardır. Derıide olmryan •· 20 - Oacar Bloclae'un (Dieti .. 
rapça ve f araça sözlerden (Ka. onnaire etymologique Je la lanpe 
muıu Türki) de 'bulunanlar da Kı· lr~aise) i, 
lawza almmııtır. 21 - Paul ljoııaix'nin (Dü:tun· 

Osmanlıcada bUlunan yabancı naire Ja idea nıggeree• par la 
terimlerden, kullanma dilinde çok molım, 
-yayam olmıy•s'·.., hbw • ..a.. » - B. Lohqe ..,, Jt. "$i,.;.i9jfe 
ml)'ara1c, Terim Kamusunu yap - nun lranıuca Sinonim liigatleri, 
makta olan kolun bölüklerine bı - 23 - Klııge'nin Alman iftiluılı 
rakılmqtır. lügati, 

Çalıımalar araımda, Tarama (Lö.tfen ayıfayı ~viriniz) 

Kılavuz sözl~ri üzerine yazılacak öne.,elerin örneği tudur: 

p-"11tıtıı::ı:ıı:r.....,nammıanau:ar.::n-=:r.::::::-.nmmmınımw ı.x:mm:=m 

Oımanlıca ..•.. kelimesine Kılavuzda .•.•••• 
luar,ılığ1nı uygun (yahut: yeter görmüyorum. 

Sebebi: (kısaca) • .. • • • • . . . . • • • • • • • • • • • 
Onergem tudur: . • • • .. • (1) 

., J ft (1) Buıacla bir önerge gösterilmiyen yaJar üerine bir ıey 
n yapdamryacaktır. 
İl__ .. ·-•nıw .... 1 ... - .... - ........... _____ ........ -www -........ ... ----··----........ _...... .... -...·-···-............. ---
··········································~········································· .. ····· 

Aidat - Verimce - ( f r.) Cotiaation 
Ornek: Bu kulübün üyesi yılda 50 

lira verimce. öder. 
Aidiyet (Ciheti taalluk) - llitiklik, 

ilitkenlik 
Aid,raci, dair müteallik-Üzerine, için 
dolayı, iliıkin (8) - (Fr.) Competenl. 

concernant, 1ıppartenant, ayant rapport 
il. relatif, regardant, ce qui eat, sur 
Aid olmak - Dütmelc - (Fr.) Appar· 
tenir 

Örnek: Ona bu sözü söylemek size 
aid değildir. - On" bu sözü söylemek 
sİ7.e dütmez. 

(D~\'RllH nır) 

( 1) Tören, merasim karşılıtıdır. 

(2) Orhun anıtlarında (Tüz) Adil, 
(Tü::süz) gayri adil demektir. 

(3) Dururluktan kısaltılarak kullanıl 
mıs olan durluk ıözU. istikrar cemck
tir. 

( 4) Ayna türkçedir. 

( 5) "Yad,, kelimelerin b8fıncla arab 
ca (gayn) nm ve fransızca "im'' in y.· 

rini tutl\r. Bu örnekler aynca yazua
caktır. 

(6) "Dı,,. kelimelerin b.ı~nıda arab
canın (IA) ve franaızcanm "a" aman 
yerini tutar. Bu önele de aynca yazıla· 
caktır. 

(7) T. Kô. ayrıca yazılacaktır, 
(8) Oamanhcada bu kelimeler asıl 

anlun1ann.dan a)'tl1Jrak ~samanlar-
da ... ı..ıe 

Bu dört ıörim turlü kullaruJlumM 
tÜrkçede nasıl kar9tlanacağt fU eh• 
neklerle gösteriyoruz: 

ı. - Bu kiğıdı ilitkin olduia cruı.a 
gönderiniz. - Bu kağıdı aid oidu(;u 
makama gönderiniz. - ExpCdiez cett" 
piecc au departement competent. 

2 - Dün akf8mki aözkr hep benim 
üzerime (bana aid) idi. - Toute la 
eonvcrsation d'hier soir concemait ma 
propre pcrsonnc. 

3 - Bu ev kimindir? - Bu ev kime 
aittir? - A qui apparticnt cette mai· 
son?. 

4 - Bu i§İn bana ilişkinliği (aidiye· 
ti) yoktur - Ceci n'a aucun rapport 
avcc moi. 

S - Bu iş benim işimdir. - Bu ·~ 
bana aittir - Cette affıire me regarde 

C - Kayserin olanı Kayıere, Tann· 
run olanı Tannya veriniz (Ka}'11Crinki· 
ni Kaysere, Tannnınkini Tanrıya veri· 
r.iz) 

i - Sıyasal durum üzerine bir IÖy· 
lev verdi. - Siyasi nnyete dair bir 
nutuk irad etti - n a fait un diacoun 
sur la situation politique. 

8 - Bu sözler sizin için (size raci) 
degil. - Ces paroleı ne vouı co'\· 
eement pas. 

9 - Tilrki.re üzerin-: bir yuı -
Türkiyeye dair bir makale - Un af• 



- ıo - KURUN 27 MART 1935 

Almanya, Rusyadan kuşkuda DUÇE Yeni çıktı 
DF' lBaı; ta.rafı ı. ci sayıfada) 

müna.kaJ&a1rın mevzuu hakkmda 
hiçbir gey aöylenmemektedir. 

Bununla beraber. müzakerele. 
rin umumı bir zemin üzerinde ce· 
reyan ettiği ve lıer iki taraftaki 
anlf.!amamaz"'ıklan izaleye matuf 
olduğu tahmin edilmektedir. 1 

Umumi vaziyete ait bu uzun fi· 
kir teatilerinin, buGünkü mükile· 
meler csna.aı:ıda, günün meselele· 
ri hakkındaki Alman tekHflwiı•~n 
daha muf~u.J bir tarzda tetkikine 

1 
yol açtığı ümit olunmaktadır. 

ALMANYA, SOVYET 
RUSY ADAN KUŞKULANIYOR 

Londra, 26 (A.A.) - Röytcr 
ajansı istihbar cC:iyor: 

B. Hitlcr, dün Almanyamn ha. 
rici siyaseti hııkkında. ve bilhusa 
Şark maal:ı il .. Tuna ır.iaakı ve 
Almanyar.ın cih-.n su~un:ı yardı · 
mı meseleleri hakl~ınd~ izahat 
vermi,tir. İngiliz resmi mahafi . 
linin mütalca ve düşünceleri nik • 
l>inanediı·. 

Almanlara gelince, B. Hitlerin 
başlıca dütünce~inin İngiliz na · 
zırlarına Almanyanın harici aiya • 
ıetini anlnt:ııak Ye nlelhusl:.3 Al · 
manyanın Sovyet Ruiyadan kU! • 
ku!anmakta olduğunu bildirmek 
olduğu söylenmektedir. 

Röyter ajanıı, dünkü görü, • 
melerin B. Hitlcr tarafından Tuna 
miaakma karşı Almanyanın ta.ki. 
betmek tasavvurunda olduğu hattı 
hareketin izahına inhisar etmi! ol
duğunu bildirmektedir. 
GÖRÜŞMELER SIRASINDA 

Sl~ S4 \ MEN'IN 
ANLATTIKLARI 

Londra 26 (A.A.) - Deyli 
Mey] gaz~tcıinin Berlin muh ıbjri 

24 - Sacln Villattc'in lran· 
sızca • a1mc.ınca lügatı, 

25 -Walcle'nin lôtin dilinin i§" 
tikcl: li::gc:!iylc ln:lo • Cermen dil
lerinin n-.ulzaye•di lıigati, 

26- f =:=t'ın Gat dilinin i:tikak 
luga:ti, 

27 - florn'un yeni far• iftika
lrını~ c:sa:, 

28 - Holdcr'in cıki Kclt ıöz 

hc:znc:;i, 
29 - Yuna:: dilinin büyük i~· 

tikak lUgati ile bQ5ka lugatleri, 
30 - V erbitşki'nin Altay • Ala· 

dağ Türk lehçeleri lugati, 
~j - Poppe'nin Mongol dili.ni.n 

pratik ~cr3liği, 
32 - P~kar•lri'nin §imdiye lto,. 

Jar tc:-ar.mamı, ol.up Tiirk kelime 
kökleri i~i.n en zengin bir haynak 
olan (3000) Jen arhk sayı.lalı Ya· 
lat lılgati, 

33 - B. Kuatcciyan'ın (Dic
'ti.onncıire WJ mologiq:.rc de la lan
gaı: turque) ii. 

Bütün bu izerlerden batka Türk 
Dili Ara§tırma Kunımunun ,imdi
ye kadarki çah~malanndan söz 1 
brtılıkları ve Türk aöz kökleri 
üzerine elde edilmit verimler de 
sözden ka~ırılınanııttır. 

Türk dili üzerine yapılan ar~ 
tırmabrın bir büyük kolu da dili. 
mizin pek eski ve p~ z~in bir 
an& kaynak olduğunu ortaya koy· 
mu,hı. &tka dil'ere geç.ait Ye o 
dillerde değe:rli sözler kurmağa 

yaramı§ olan öz türkç~ söı kökle·! 
ri ayrı ayrı irdelennıiı, bunlardan 
gerekli olanları, bugün kullanıl· 
dı!darı itlenmİf ~killer altında, 
dHimizin öz malı olarak alınmış· 
trr. Türk Dili Ara!lmna Kurumu, 
frun!rır hakkında uzmanlanmızın 
frdeil~rini aazetelere verecektir. 

DoP'udan doğruya uygun Ye 
ı.. ... ı • .., .,,,1 ••• 1 ... ı..:.. 1..-1~ ı.-

~~~~----~--~~~----
dünkü İngiliz · Alman temııı.si:ır1 • 

hakkında fU malumab vermekte· ı' 
dir: 

Sir Con Seymen Alman nazır
larına İngiltere efkirı umumiye-
sinin dütünceJerini izah etmiıtir. 
Bu izahata nan.ran lngili: milleti 
Alman milletine karıı hüınü niyet 
beslemektedir. Fakat kuvvetli bir1 

hava tqkili.tmın ve onu müteakip! 
büyük bir kara. ordusunun biri biri 1 

arkasına tqkiline dair gelen ha· 1 
herler, İngiliz efkarı umum1yeıini 
hayrcıe dü~ür.müs ve hatta bir de· 1 

receyc kad~r on~ emniyctsi.z:liğe l 
sevkeylemi!tir. Sir Con Sayme . 
nin bundan sonra Anısturyada • 
ki na•yonal aoıyaliıt harekat ile 
geçen temınuz<bki iıyanr mevzuu 
bahıetmİ! ve bu mesaile dair fi • 
kirJerini izah ettikten sonra müf -
terek bir emniyet teıis etmenin 
kabil olup olmıyacağını tet~;k et· 
mek arzusunu izhar eylemi~ 
dcmittir ki: 

ve 

Mütterek bir emniyet 3İstemi 
vücuda getirilmezıe Almanyadan 
çekinmekte olan bütün milletlerin 
y~vaı yava! bir araya gelerek bir 
koalisyon yapmak suretiyle kendi 
emniyetlerini biznt tem\n etmek 
yoluna sapmalarından korku!ur. 
Avrupanm bu kadar bari::ı: bir su· 
rette ikiye ayrılma11 çok vahim ne
ticeler tevlit edebilir. Eğer Al· 
manya diğer devletlerden müata
kili olarak kendi gayelerini yalnız 

' 

bir itilaf ıiyaıeti intihap etmek za
ruretinde kalmalan ihtimal dahi· 
lindedir. 

Bundan ıonra Sir Con Sayme
nin ,u ıözleri ıöylemit olduğu bil· 
dirilmektedir: "Biz Ber!ine Al
manyanın ve diğer devletlerin i~
tirak edeceği ilmi bir itilaf siste· 
mini vücuda getirmek imkanını 
arattırmay&. geldik. Büyük Bri • 
tanya hükumeti hiç bir vakit me • 
suliyetlerde.n k~mm.amıttır. 
Fakat her ~yden evvel lngili~ 
milletini, takip olunan yolun en 
iyi yol o)duğna ikna. etmek icabe
diyordu. İ!te vaziyeti iyice bile • 
rek bu yo)u intihap etmek içindir 
ki, İngiliz nazırları Almanya hü • 
kUınetinin fikirleri ve njyetJeri 
hakkında, meselenin menbaında 

tahkikat yapılabilmek üzere Ber· 
line gelmi!lerdir." 

ALMANYANIN 
CENEVREYE DONMESI 

Pariı, 26 (A.A) - Alman İı· 
tihbarat biırosu bildiriyor: 

Havaa ajanıını Berlinden i1-
tihbarına. göre, lnıiliz ve Alman 
müzakerecileri aruında Alman . 
yanın Cenevreye avdeti huauıun • 
da çıkan mütkülit, F ranaanın 
protestosundan ileri ~elmektedir. 

ŞARK ANLAŞMASI 

MESELESi 

_... (Baş tarafı ı. ci sa.yıfada) 

"- UJuılarr tehdit eden tehli • 
keleri ıayıp dökecek değilim, çün
kü nikbin bir adamım. Kendi küv· 
velimize güvenmeliyiz. 

Uluıal korunma uiunında 15 
yıldanberidir harcanan milyarlar, 
ho!una aitmit değildir. Yurt ıe • 
verlik, Fran.an: Tuhunda. kökkt • 
mittir. iki &ene oluyor iri, B. Muı· 
tolini, 1935 ile 1935 nm, ıu1h için 
i%tinıp verici yıllar olacağını IÖy· 

lemiıtir. Bizler, batmak tehlikffi· 
ne maruz bir geminin üzerinde ta§ 

kına dönmüf tayf al ara benzeme • 
meliyiz. Biliyorum ki, huıuıi kaat-
lerle hareket eden bazı naıihatçı • 

lar bu geminin b&§ıız olduğunu ile 
ri ıürüyorlar. Ben kendilerine te • 
minat vermek isterim. Bunlar, ıa. 
pa düıkünü sinir haıta.larıdır. Ve 

KÜLTÜR 
SERiSİ 

No.: li 

J. BORHARD 

Tlaydar Rifoı 

Tarihi 
Maddiyecilik 

fSTAi\BUL 
Şirketi l\lürettibiye Matbaası 

1935 

günün birinde bunlara kartı ıopa Satıldığı Yer : 
kulaJnmak icap ederıe, kuJlanmak V k K •• .. . 
ta hiç tereddüt etmiyeceğim. Cüm 3 lt UtupaneSl 
huriyetle onun hürriyetlerini, bü • ı Flah 60 Kurut 
tün dütmanlarına. kartı müdafaa. ~ 
edeceğim. Evet, kurumlarımızın ı ........... ,"'"'1111

_ , ............... _ ......... ""' ............. __ .. , 

her cihetçe mükemmel olmadığı • SATILIK KÖŞK 
nı itiraf ederim. Lakin hiç kimıe, Çengelköyünde Talimhane kal• 
rejimin değişmesine lüzum oldu - dırım caddesinde 30 No. ve 6 ods' 
ğunu ciddi aurette iddia. edemez. h yeni köşk, meyvada.r, ağaçlı, 12 
Gelecek belediye aeçiminde, reji • dönünı bağı, selamlık, bahsevaıı 
mi kötülemek ve nizami bozmak odaaı, ahırı ve sakız tulumbalı bit 
iıtiye.nleri te~vikten hazer ediniz . ., 

Berlin, 26 (A.A.) - Havaa a· !ll--~-------11 Göz Hekimi 
ve ayrıca bir ki, hep5i iki kuyuııJ 

janıtnın huıuıi muhabirinin yaz· 
dıiına göre, Inıili~ murahhu he Dr. Şükrü Ertan 

ba.tına takipte devam edecek olur· 
aa, bu ıayeler Alınan milletinin yeti ile münuebattar mab&fil, 

nazarında na kadar haklı oluna mutaa&vver !&rk andlqmaaına Salı ıünleri meccaneaclit .. 

BabWi, Ankara adc:leai No. 60 
Telefon: 22586 

ile ıahibi elinden ehven fiyatla aa' 
tıbktır. latiyenlerin Fatih Tram • 

vay durağında 46 numaralı Doi • 
ruluk aüthaneıine sormaları. 

ı karıılrkh müzaheret prenaipinin l••••••••••••lli oaun, ngiltere ile Framanm ken . h l d'I . J • • 
d.1 _ •• A 1__ •••• b .. ıt a e ıme~ne, n~keHmn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(5943) 

lHll'lDl ft1111ADJ&llln aunun ırm• • _1 ..... _d 
d "-)'k ı· b" · .-6- ilk& o kadar ehemmıyet vermiyor l_İ· maaUl ır. 1 Kovono aake ·divanı rafın-

e en ı . e ı ır ~,...... -ı:: • •. • •• a . 1 ı.: "o~· 'I:· t d ·ı Al . d . d k 1 ___ k d· - d I ti J oı gorun ugune aır o an oeyana· vr,, uıyor JSt: an verı en ve man zımam at" 
aın en orııAra ıger ev e er e . . "Al ld kl'fl tı, ltaydı ıhtıyatla karıılamakta. manyanın a atıcı te ı eri, larma lngiliı: Bakanları ile müza-
mryan aözler için, dilimizin bili· 
nen aöz köklerinden türkçe önek· 
Jer ve soncklerle sözler y:ıpılmı!· 
tır. 

Ötedenberi kullanılmıyan bu 
gibi brtılıklan iyice belirlr.1ek İ· 
çin bunların fransızcaları da göt· 
terilmiıtir. 

Herhangi harfin kelimeleri çık· 
lıktan ıonra, gen«:! bir takım eksik-1 

likler ka1nnt olursa, bunlar, hep 
bir araya toplanarak, en ıonra bi't 
ulama listeıiyle gazetelere verile· 
cektir. 

5 - Bugünden ba.şhyarak (U· 
LUS) gazete.inde çıkacak olan 
Kılavuz aözleri için daha. UYi\111 
bir kar§ıhk bulabilen yurtdaıların 
bir ay içinde kendi önergelerini 1 

Türk Dili Araıhrma Kurumu gc·ı 
nel katipliğine göndermelerini di
lerh:. 

Bu yazılar kısa ve açık olrnah. 
dır. 

Dil itine yardım edKek olan· 
lara kolaylık olmak üzere, bildiri· 
ğimizin altına, bir örnek konul
mu§tur. Ba~hca §art yeni bir ku· 
!Ilık gösterilmektir. 

Ye:ıi kaı·şılıklar gazetelerde çık
tıktan ~onr<l, kitap §eklinde de 
baulac:ıktır. 

Türk Dili Araştırma urur..rn 
Başkanı 

Erzincan Saylavı 
SAFFET AR/KAN 

dırlar. Maammafib, en iyi menba- Londramn, Pariı üzerinde tazyik keratta bulunmakta oldukları bir 
lardan toplanan ınaliımattan an·- icra ederek, Stresa konferansı ıırada bildirilen kararın İngiliz 
l&Jlldığma göre, tark a.ndlatmaıı eınuında, lnıiltere ile Sovyetler- devlet adamlan üzerind~ kuvvet· 
meaeleai, İngiliz murahhuları a· den birini tercihe mecbur etmesi- li bir intiba haııl etmit olduğo 
ra.11nda ciddi noktai naur fa.rkla- ni kolaylaştıracaktır.,. tahmin edilmektedir. 
rı tevlit etmif gibi görünüyor. Sir LAVAL'JN MOSKOVA Saat19 veya 20 ye doğru resmi 
John Simon, bir §ark loltarnoıu SEYAHAT] bir tebliğe intizar edilmektedir. 
fikrine aadık kalmakla. beraber, 
Alman eı1ditelcrini nazarı itibare 
almıt olmak için, eıaı tuavvurun 
tadiline taraftardır. 

Lord Eden ise, İngiltere harici· 
ye nezareti ile birlik olarak, Şarki 
Avrupa için kollektif bir emniyet 
ıiılemi kurulmadıkça, Avrupada 
sulhun istikrarını temin mümkün 
olamıyacafı fikrindedir. 

lngiliz mqrahhuları, ıark lo· 
karnoıu eaaı metnini yerine ikame 
edilecek mukabil teklifler aerdet· 
meıini Alman hükumetinden iste· 
mitlerdir. 

Pariı, 26 (A.A.) - B. Livalin 
Moakova ıeyahatinin uluıtar kuru
mu konaeyinin fevkalade istimat· 
nı müteakip, yani 20 Niaana doğ· 
ru vukubulacağı teeyyüt etmekte· 
dir. 

Son dakika 
Görüşmeler bitti 

Berfin 26 (A.A.) (Reımi tob -
liğ) - D. N. B. Alman Ajansı 

Görüfmelerin En Esaalı bildiriyor: 
Mevmu lng:Jiz Hariciye Bakanı Sir 

Berlin, 26 (A.A.) - Huıuıi Con Say:ner. ile mührühu Lordu 
bir kaynaktan öğrenilmittir: Bay eden, Bay Hitler ve Alman 

İngilizlerle Almanlar arasında Dı! itleri Şakanı Baron Fon Neu" 
yapılmrı olan müzakerelerin caas· rath, şon iki gün zarfında lngilis 
lı mevzuunu ıilihları bırakma mc· sefiri Sir Eric Philippı ve tahdidi 
seleıi teıkil etmiştir. Alman Ba· teılihat iıleri mütehusıaı Ba)" 
kanları lngiJiz arkadaılarına AI- Fon Ribbentrop hazır oldukları 
manyaya komıu olan devletlerin halde yapılan görütmeler, bu ak .. 

ALMANLAR FRANSA iLE iN • aop derec ileri varını§ olan teali· ş~m hitama ermittir. 
GIL TERENiN ARASINI AÇMAK hatlar n ··t Il'k b" k ·• ı a mu ea ı ır ço vcaaıK 3 Şubat tarihli tebliğde münde-

IST1YORLARMIŞ tevdi etmiflerdir. Almanyanın ri~ me:ıeleler tetkik edilmitlir. 
Pariı, 26 - (A.A.) - Alman tealihata müteallik olan noktai na· 

tarzı hareketini, gazeteler, ~aaaen zarının bir guna. ibhaına matıal Bu görüımeler, tamamiy)e dos· 
mamul olduğu gibi, Londra ile Pa· kalmıyacak ıurette bildirilmiı ya. tane ve nçık bir liıan ile yapılm1t 
ris arasm!l nifak aokmaia ve Jur· ni Almanyanın diğer devletler ay· ve her ik\ larafın noktai nazarı -
nalın yazdığına göre de, Framıı.· ni veçhile hareket ettikleri takdiı:· nın aydınlatılmaıına medar ol" 
yı, Londra ile Moıkon. araımda de ıon mitralyozuna kadar ıilih- muttur. Her iki hükumetin takip 
mecburen ta.hyir etmeic ml\tuf ı:· lannı bırakacağını beyan edilmit etmekte oldukları ıiyaıet ile bey
bi görütmektedirler. olduğu fuk ve tahmin edilmekte- nelmilel te9riki mesaiyi ıslah et· 

dir. Yine bu silıilei efkir dahilin· mek ıuretiyle Avrupa ıulhünü te" 
Almanlar, henüz malik hulun- · · · 

de Almanya ile Uluılar Kurumu mın ve tarıın gayeami gözetmek .. 
madıklan kuvvetli harp teoçhizah t ld kl 1 ıl 

- araımdaki münasebetler de tetkik e 0 u arı an at mıftır. 
E. rum - Müc.;;se.se hakkında, müıavat eıası üzerine d'l . lng!liz ve Alman nazırları, 
:Sildiriğ - Beyanname tahdidat kabul etmeğe h:lzırdır . c ı mııtir. Alman:r:anın noktai na- .J 

Soru = Sual , zarı malumdur Almanya, bir çok !-'oğrudan doğruya yapıhnıf ve hi-
,ar. Tuna andla§maıı tasavvuru, ı 

tlgilcnmek = Alakalanmak defalar bildirilmit olan §erait al· tama ermit o an müza.kereleritt 
Almanya.ya nazaran, Alman • A. · 1 

Tanıt = Burhan un:la Uluılar Kurumundeki mev· ıemere ve.rmıı o dukları kanaa " 
vuıturya huaumetini idame ettir.::- · d d' ı 

Anlam = Mani kiini alma.ğa amadedir. Bu lazım tın t: 'r .er. 
T · ı t 1 h cek mahiyettedir. 

tnm = 8 
1 a tartlardan biri Almanyanın hu· s· Co s h Jıer = Eser ır 14 aymen, ava tankiy-

Uzman = Mutah~ Bundan batka. Alınanyaj Sov· kukmüaavatı~ Ulualar Kurumu• le yarm Loadraya gidecek, Ba1 
trdel = Tetebbu yetler)e bir adeıııi tecavüz andlq. na vaki müracaatinin ihdaı etmit Eden, mukarrer olduğu veç.lıile 
öeerge = Teklif maıı akdinden iıtinklf etmekte ve olduğu TUİ;reti de tetkik etmit ol- Ma.kova, V &rfOV& ve Pra •eya" 
~•--- •s..__.~~~~~~__ıLI~...L~-.a._..L..~~--ııı...,_ __ ...._ __ ..L....o......, ....... ----..-------~~~~~-'-~~~~~~;;_~~~--''"--.::..-"'..., 
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ıstanbul Beledlycsl lh\nları 

Cinsi 

Volt.metre 
Apermetre 

" Otomatik Şalter 3 Fazlı 
Ayaklı Sigorta Tablo için 

Geçme ıirorta 
Pabuç "Kabelachuhe,, 

" " 
" " Düzin izolebant 6 Beyaz 

Kilo Kolofoniyoumtinol 
Tabak Preıhan ıarı 

Top keten ruban 100 M. Jik 
Metre Muıamba Fitilli 

,, N. G. A. Tel 
,, il 

Evıafı 

Alternatif 260 V, Max. AK. 
,, 300 A. Max. AK. 
,, 100 A. Mu. AK. 

"Komp,, 200 A. R. 856 111 l 00 
"Komp,, "Abschaltb,, 35 A. 
Röhren, Siherunğ 200 A. R. 103 
6 lık teller için 

16 
35 " ,, 

" ,, 
6 Siyan 

O· 3/ m. 
0,7 M/M. 
1 • 5 C..U: 

3 renk ı,s Mi M. 
48M/ M. 2 

6 • ,, 
San'atlar mektebi için yukarda miktar ve evsafı yazdı 16 kalem 

elektrik malzemeşi pazarlıkla alm acaktır. Bunların tahmin fiyatı 497 
lira 30 kuruştur. istekli olanlar 24 90 numaralı arttırma ve eksiltme 
kanununda yazılı vesika ve 37,5 li raltk teminatla ihale günü 28 -
3 - 935 Pcrıembe günü aaat 15 te Levazım Müdürlüğünde bulun-
malıdır. (1458) 

Diyarıbekir Belediye Başkanlığından: 

11 - KURUN 27 MART tt3Ş- ~ 

Diyarıbekir Belediyeıine lüzumu olan Alitı hendeıiyeden Nifo, 
1 

• 
Teodolit, Pantograf, dört adet mira, dört çelik terit, üç mubyyet 
barometre, ve on jalo 12 - Mart - 935 tarihinden itibaren yirmi 
üç gün müddetle kapalı zarf usuliy le münakaıaya konulmu9 olduiun
dan taliplerin teminat akçele riyle teklif mektuplarının 4 - Ni· 

ıan - 935 Perıembe günü saat on ikiye kadar Belediye Encümenin-
ce kabul edileceği ilin olunur. (1509) 

Amasya Belediye Başkanlığından: 
Amasyada yapılacak buhar m akinalr elektrik teıisatı projeıinin 

tanzimi hakkında açık münakaıa: 

Proje, biri muıamba üzerind e olmak 9artiyle üç nü•ha olacak 
ve aıağıda yazılı veıaik ve planları ihtiva edecektir. 

1 - Eıbabı mucibe raporu 
12 - Fenni tartnameler {Santral binaıı; malıeineler ve apereyler; 

§ebeke, d irekler) 1 

3 - Santral binaıının 1/ 50 mikyaıındaki m&kta1arını rötterir 

pli.n, bu planda lokomobillerin din amuların tevzi tablosunun ve diğer 
aletlerin yerleri ve tekilleri göıteri lecektir. 

4 - Beheri 60 ar beygir normal takette iki adet kondenıantör· 
lü lokomobilin planı. 

S - Lokomobillerle en muva fıik tekilde akuple edilebilecek iki 
adet 50 fer kilovat amperlik 231 / 400 voltluk ve 50 periyotluk müte
navip cereyan dinamusunun plan1. 

6 - Santralın elektriği irtib at teçhizatını, tezvi cereyan tablo· 
sunu ve sınkronizasyon tertibatını ~ıöıterir plan 

7 - 1 2000 mikyaıındaki ıe bir haritası üzerinde santral mev
kiinin tevzi cereyan febekesinin ve sokak tenvir tellerinin maktalari· 
le gösterilmeıi, direklerin ve lamba l&l'ın yerlerinin iıaret edilmesi. 

8 - Şebekenin sukutu tevett ür heaabatı. 

9 - Ağaç direklerin resimleri ve mukavemet heıapları. 

10 - Lamba kollarının ve a rnıatörlerinin, konıu11arın, izola• 
törler ve mesnetlerinin resmi. 

11 - Şebeke dahil bütün teıi satın müfredatlı kef ifnameıiyle 
ayrıca bir keıifname lhülasaaı. 

12 - ltlctme masrafı !heaaba tr. 
13 - Münakasa ıartnamcsi ve mukavele müsveddesi. 
Taliplerin §İmdiye kadar bu nev'i projeler yaptıklarına dair ve

saik ibraz etmeleri ve 45 lira muva kkat teminat vermeleri gerektir. 
ihale bedeli projenin Nafia Bakan hğmca tasdiki akabinde ödenecek· 
tir. Projenin ihaleyi müteakip alh hafta zarfında tanzim ve teslim 
edilmesi me§ruttur. 

Açrk eksiltme 10 - 4 - 935 tarihine raıtlıyan Çartamba günü 
saat 14 te Amaıya belediye oinaıı nda Daimi Encümen huzurunda 
yapılacaktır. (1519) 

Büyuk 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 

Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, .5.000 
Liralık ikramiyeler ve 50,000 liralık 

mükafat vardır • 

I 

• 

8. cü hukuk hakimliğinden: , lstanbul Asliye Uçüncü Hukuk 

Zehra tarafından Balatta Hı - Denizyolları dairesinden: 
ZP'Ç&'nlf mahallesinde Meacit 10 • Sababatin kocası Şi,lide Hacı 
kafmda 43 sayılı evde oturan Ah- i Ş L E T M E S i ı Mansur sokağında 8 numaralı ha· 
durrahman Feyyaz aleyhine açı • "ıccn ı clcrı Ka~iôy · Köprüba.şı nede Mehmet aleyhine açtığı bo· 

l'el. 42362 - 'ii riecı MUhürchrıade ı ı d · k l l•n boıanma davasında müddei_ ı ı şanma avasmın ıcra ı man mu• 
1 lan f elelon 2274-0 ı h k . t' . a bo 1 aleyhin ikametıahı meçhul oldu- a emesı ne ıceaın e §anma a• 

iundan H. u. M. kanununun 141 lmroz Yolu , rma dair mahkemeden çıkan 9 -

0 1 ' 3 - 935 tarihli ve 934 11911 nu • inci maddesi mucibince davetiye· K CAEL vapuru 28 Mart 
P R M maralı kararı havi ili.mm muma· nin on bet ıün mUddetle ilanen E ŞE BE ıünü saat 16 da 
T h h d k ık k ileyh Mehmedin ikametıihı meç· 

tebliiine karar verilerek tahkikat op ane rı bmm an a aca 
29 - 4 - 935 ta.rjhine düaen Pa- giditte Tekirdağ, Gelibolu, Lap- hul bulunmasına binaen ili.nen 

:s k' ç kk ı 1 d tebliği tensip kılmmıt olduğun • 
zarteıi ıünü saat 10. a tal:k kılın- ıe ı, ana • e, mroza önüı· ' ı b l l ş k ı dan tarihi ilandan itibaren on bet 
mi' Ve davetiye varakası mahke _ te un ara i iveten ar öye uğ-

k gün içinde Mehmedin teır.yiz e'd~ 
me divanhaneıine aaılmı.. oldu - rayaca tır. (1525) 

'Y! ı _ ı bileceği tebliğ maakmına kaim ol· 
ğundan muayyen olan ıün ve sa· 1 rabzon Yolu mak üzere ilan olunur. (6002)" 
atte latan bul Aıliye mahkemesi 1 ~;;;;;;-;;-.-;-;;-;;-;.;;;;_;;_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;m 
Altmcı hukuk daire•i tahkikat KARADENİZ vapuru 28 Mart ı · b l K d 1 
hi.kimHiinde hazır bulunmadığı 

PERŞEMBE günü aaat 20 de stan u uman an ıgı"' 
Hopa'ya kadar. (1526) S t ı K · ıı~ -ı-takdirde tahkikata ııyabında ba • • ına nuı onwyonu aıuan 

kılacafı teblii makamma kaim Haydarpaıa haıtaneıi ihtiyacı 
1 1 1 ( Üsküdar İcra mcmurlug" un -

o mak üzere i an o unur. 5984) olan 725 kilo benzin 64 kilo 500 
dan: 

Fatih icrasından: 

Bir deyinden dolayı mahcuz 
ve füruhtu mukarrer bir adet 
Radyo 30 - 3 - 935 Cumartesi 
rünü aaat on dörtte çar91 içinde 
Sandal bedestanında aleni müza
yede ile ıablacaiından talip o -
lanların yevmi mezkW- ve saatte 
memurine müracaatleri ili.n olu -
nur. (5983) 

at. .. 
Sahibi: ASIM US 

Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

V AKIT Matbaa11 - latanbul 

gram vakum ve 20 kilo greıin iha-
Bir borçtan dolayı mahcuz ve lesi 31 Mart 935 pazartesi ıünü 

paraya çevrilmeıi mukarrer 9 ıaat 15 ıe bırakılmııtır. Şartname· 
parça oda takımı, bir adet ıramo- sini her gün Fındıklıda aatın alma 
fon ve pilikları ve bir halı aecca- komiayonunda görebilirler. Eksilt· 
deıinin 31 - 3 - 935 T. ne mü - meye gireceklerin 22 liralık temi
sadif Pazar ıünü ıaat 14 ten 15 e nat makbuz ve ticaret odasına ka· 
kadar Kadıköyünde Etpazarında yıtlı olduklarına dair veaikalarile 
açık arttırma suretiyle satı laca - birlikte vaktinden evvel komiıyon-
ğından taliplerin mahallinde bu • da hazır bulunmaları (1466). 

lundurulacak memura müracaat - ZA Yl 
leri ilin olunur. (5981) Galata 

0 

İthali.t gümrüğünden 

DIŞ TABiBi 

Nuri Mehmet 
Beyoğlu AğaC'ami kar1111nda 

Buna ıokak No. 1 

almış olduğum 9 - 7 - 934 gün· 
lü l 69939 saydı makbuzu zayi et -
tiğimden ve yenisini çıkaracağnn· 
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. (5979) 
HSO)l nı~o )Jaiscd 
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len iki ıokak görülüyor. · meıine 6asınca yu'liantla 'liir ııı1ı 
Oatteki reıim iıe yaya yolcular yanmakta ve bütün nakil vantala· 

lon'Jr'"acla-ıoti ıendirtle JHIİ almtila lüzum görmiif, münakale bikine OQf1anmııtır:SolclJiilkire
çoğala.n otomobil lromlan iiurlne nezaretinin hazırladığı proje ka- ıimtle bu kanun mucibince kaldı
lngiltere hükümeti dtlıll ıedbirla nma laalini almııtır. Kanunun tat- rılan parmaklık ve zincirle ~evri· 

• 

için yapılan bir iıaret yerini göı
teriyor. 

Bir kaltlınmtlan karııya geç
mek iatiyen yolcular bu aletin düi· 

n bu iıaret üzerine durarak yolcu• 
lann ge~meıini beklemektedir. 

Dünyanın en büy'ük Tranıatlan~ 1arak "enliazı 1iurila 1ialinae aa1ıj mıılır. • Reımim'iztle '6u muazzam 
tiltler.indan olcan~auratonicı .. ~ lao•ı..,.. _ _M_--.M. - .,,._,._ • _ _..., ,Yerlftrn"-~lt..lc ~'ri'ft'imw~· 

tık ihtiyarlaml§tır ,· yakında bozu· finde Amerikaya 6on ıelerini yap· önünde iken görülüyor. 

· Milletler aramicla mrtit Y1infı 
clevam ediyor. J\u,;,pa üe i\meri· 
ha araıında vapur ıeferlerinin .Ü· 

rat birinciliği Bremen Tranıatlan· 
tiğiyle 'Almanlarclayclı. Kartiila, 
§İmendiletler araıında ıürat birin
ciliğini de yukarıda reımini gör
clüğüniiz lokomotifle ,ene ~iman-

lar liazanmıılar'clır. ~imanların l ( 
bu lokomotifi ıaatte l 08 mil, ya

ni takriben 200 kilometre aiiratle 1 

harekt etmektedir .. Bu heıaba gÖ· 

re bu lokomotif Ankara ile lıtan· 
bul araıındaki meıafeyi takriben 
3 ıaatte katedecektir. 

1 Yunan 1syanı ııraıın'da aiilereı •atlık '/ialan Yunan tayyareleri ta· 1 
iltihak eden Yunan harp·gemile- rafından bombarclıman eclilmiıti. 

rintlen Elli kruvazörü hükumete isabet eden bombalar gemide e-

Mecburi aık~rliği ilİya ilen :41- Lalenaurl'u ça'ğırmııtır. Yukatı· 
manya hükümeti ıimtli ordaıunun daki. reıim 1923 ıeneıinle alınmı§· 
yükıek kumanda heyetini kurmak. tır. General Ludendurl'u Gorİn· 
la mqguldür. Bu arada, verilen ge (X iıaretliıi) ile birlikte görü
bir habere göre, umumi erkamhar-· lüyor. 
biye reiıliğine ele ihtiyar Generali 

Freman adında bir lngiliz as· 
gari bir masrafla esans istihsal et
mek için bir makine icat etmi~tir. 
Yul<arıdn bu makine ile bunu icat 
eden İngiliz yanyanadır. 

\ 
Daima bildiğimiz sularda yÜ·I 

2ülmez ya . Yukarıda gördüğünüz 
resimde olduğu gibi arasıra ceviz 
banyosuna girenler de oluyor. Siz 
ne derainiz?. 

pey zarar yapmııtır. 
Reımimizde bomoalann Elli'· 

de yaptığı tahribat görülüyor. 

Buraaciki reıim, yalundo m~ 
leketimi:ze gelecek olan Çin'in 

Türkiye elçi•i Ho • Yao . Tıou'· 
nundur. 


