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/ Buğ ay koruma kanu
nunda değişiklik yapıldı 
Dışa.rıdan gelen buğday ve çavdar 

unlarından çuval başına 150 
kuruş vergi alınacak 

Yugoslavyada 
kabine değişmesi 
. llirkaç gün içinde Yugoslavyadn 
r kabine değişmesi oldu. lfral Alck· 

~lldr•ın ölümünden sonra yeni baş· 
~il kurulmuş olan Uzunoviç kabine· 
1 Çekildi, hunun yerine eski kabine· 
fe Dışi~ler Balrn.nı olan M. Yevtiçin 
ea~bakanhğı altında )eni bir kabine 
aprldı. 

!\J, Yevtiç uıu~ıar Kurumunun 
Milletler Cemiyetinin) son top -

1~ntı ıntla l\lacari tana karşı büyük 
ler ... 0··rrnü<=tii. Hemen hemen büyiik . " 
ır al:::.n r.:.ıYa~ını ( = meydan mu ha· 
~ebe ini) kn:ınmış kumandan gibi 
elgrad'n dö,- i.:.ntü. Kendisine ulus· 
~ )'Üce onur ( • J.':eref) vcrilmicıti. 

11Yle bir kı•ru'lrla ( zamanda) U • 
'~'lOl'İÇ k 1 lıir0 inin cekilmesi du) u -
~·ı ( haberi' birdenbire gelince i · 
~ 1\ irrii7iinii hifomcmeltten dolayı 
er yanda ( h{'l' t"rrfta) ,:?enel 
tımumi) bir •w·'unhk helirmişti. 

9 'l\ral Alekc;ar 1 .. ·ın canına kn·mış o· 
Q J?izli Jmrrırla~ ( - tesekküllcr) 

birlikte bunları hcsliyen yav 
- ]arın ( düşman dc,·Jetıcrin) 
~llln alta Yuıro.,.Javva kabine..::ine 

t ı ard ara vermeksizin cahşti la-
belli idi. Uzunoviç kabinesinin 

Yle birdenbire çöküh gidişi ilk ba -

Ankara, 22 (A.A.) - Kurul· 
tay bugün Esat Savay (Bursa) 
nm başkanlığında toplanarak 
gündeliğinde bulunan kanunlar 
iizerinde görüşmüş ve onaylamış
tır. 

Bu görüşmelerde Türkiyece i
kametgahı olan bir yabancıya va· 
siyet ve miras suretiyle geçen ve
ya herhangi bedelsiz ve ivazsız bir 
tasarruf ile kazanılan menkul ve 
gayri menkul mallardan yurd dı
şında bulunanlardan veraset ve 
intikal vergisi alınmıyacağı hak -
kındaki tefsir fıkrasını, beynelmi
lel alakominikasyon mukavelesi 
ile telsiz telgraf ve telefon nizam
namesinin, demir yolları ile bey -
nelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
dair olan mukavelelerin tasdikle
rine aid olan kanun layihaları ile 
Ankarada yapılan emniyet abide
si heykelleri ve teferrüatından 
gümrük resmi alınmaması hak -
kındaki kanunu onaylamış ve 
buğday kurumu kanununun bazı 
maddelerinde yapılması hüku -
metçe teklif edilmiş olan değişik
ıuaen 1.aavıo eyıemıştlr. 

Buna nazaran değişen birinci 
madde: 

Habeşlerin Uluslar kurumuna verdiği notanın metni 

ita yanlarla Habeşler karşılıklı 
savaş hazırlığı yapıyorlar! 

Bay Con Simon Avam kamarasında izahat verdi, 
meselenin konseyde görüşüleceğini söyledi 

Bay Musolini 

Geçen gün Habeşistan hüku -
metinin milletler cemiyeti umu -
mi katipliğine müracaat ederek 

İtalya aleyhine bir nota verdiğini 

Kadınlar 
Bütün vilayet meclislerine 

seçilecekler 

Bunun i~in umumi meclis 
se~imleri yenılenecek 

Habq Kralı 

ajans havadisi olarak yazmıştık. 
Avrupa gazeteleri bu notanın 

metnini yazmıştır. Hadiselerin 

cereyanı:ıı göstermek itibarile dik-

Bay Con Siman 

kate değer mahiyette olan bu no

tayı aynen dilimize çeviriyoruz: 

(Devamı 10 ncu sa~ ıfanı11 f UncU snyıfnnın 

Soyadının nizamnamesi geldi 

Hangi 
s 

~da hu kötiiHik elemanlarının bir 
.ıceı:;i ( :;::: eseri) gihi g<"ldi. Onun 

~ırı Yugoslavyaya dos ( dost) o· 
... ~ :Uluslar ~eneloyu (efkarı umu -
'ili)• • 1 esı) mygılanmıştr, 

(Devamı 10 ncu sayıfanm 8 üncll slltununla 

Sovyet Rusyada 

Umumi meclislerde kadın ü : 
yeler bulunması için hükumeti • 
mizce Ulus kurultayına bir ka • 
nun layihası verilmiştir: bu la • 
yihada bütün vilayet meclisle • 
rinin birden yenilenmesi istenil • 
mektedir. Kanun, kurultayda 
kabul edildikten sonra vilayet 
meclisleri seçiminin yenilenmesi 
için ikinci müntehipleri seçimi • 
nin bitmesi beklenilecektir. Çün
kü vilayet idareleri kanununa 
göre vilayet meclisleri, ikinci 
müntehiblerle belediye meclis -
leri azası tarafından seçilir. iki 

Herkesin öğren 
sızlandığı yeri 

merak edib sabır 
bir bir anlatıyoruz 

(e ~ncak bu tasa çok sürmedi. Hem 
~la.hır gün bile sürmedi. Yugoslavya 
~ 

1 
heyi { = Naibisaltanatı) Prens 

\,o Yeni kabinenin Uaşkanlığını 1\1. 
{~\>{" 
~) ı~e nrdi. Dundan artık ( = fnz-
At 01arak yeni kurulan bu kabinede 
~ "f ertiç Dışişleri Bakan lığını da 
'di eline aldr. Bu ise Yugoslavya· 
~ ~lusJararası siyasasının değiş -
'ı::: dıkten başka daha çok pekişmesi 

ku,'Tetlenmesi) demekti. 
hı~lıugün için Yugoslavyanın dıs f'İ· 
~1 ile ilişiJ;;ri ( -= alakası) ol~rak 
r~ değimli ( -= ehemmiyetli) sorak 
~ ıneseJe) Fransa ile Jtalya arasın· 

01ub biten konuşmalardır. 
b ~IJ. konuşmalarda Fransanrn dile· 
~ta ır \içler anlaşması yapmaktır. 
~l llsa Ye Jtalya arasında yapılacak 
>eı-~ına içinde Yugosla\•ynyn da bir 
~ııa''erınektir. Jt.alyanın dileği ise 
~llSs başkadır. İtalya Uasbakanı M. 
q\) 0 lini Fransaya bir baba, Yugos· 
~. ;Ya bir çocuk gözü ile hakmak· 
~~ tansa ile Jtalya biribirleri ile 
.,~ Ştık~·a F . 
'qtllıe "'n sonra ransız sıyasasını 
ı.r°'1 kte olan Yugoslavya ile miit -
~'~ a:~nfn, gene bunun gibi 1ta~·Ia -
~ .-\ asında bulunan l\lacari tan 
~dıı '°tısturyanın bu anlaşmaya ayak 

lı' taraklarını ileri sürmektedir. 

ltt:a~~ ile İtalya arasındaki an -
~ Jnde Yugosla\•yanın yer al -

h ~ok degW' l'd' C'" k" b' •1 )\·· ım ı ır. un ·u ır yan· 
~) bl.içiik Antla ma { -= Kiicük iti· 
'; fr Yandan da Balkan Antlaş -,l,, arasında l<öprülük vap:ın "'-''u -

"''':V • ı da ndır. Yugosln\Tanın bu ba -
~ siyasa.] sembolii ise Yevtiç 

'\' IJ.r. 
~.~ l!vti ,. 
~~le • çın hem Başbakan. hem r!e 
~ i\ ~· nakanr olması Fransa - J· 
1~ onuŞJnalnrında Laval'in f ini 

tıf kolaylncrtrr-.rı.ktır. Yevtiç 

' osımUS 
• Uncu Bllyıtanm ı ıncı ııtıtwıwıdaJ 

~ 

Devamı 8 inci SB)'lfanm ıs inci eUtunnnda) 

.............................. -.......... -----..., .,,,... ................................................ _ .. 
!I öztürkçe !! 
'I karşı ıklar il 

Bir yazıcı enlerle danışarak, kanunun, 
nizamnam mirlerinden herkesCje bilin· 

mesi gerek olanlar1 anlahyor. 

Soyadı kanununun nizamname
si resmi gazetede çıktı. Kanunun 

hükmü yeni yılın ik!nci gününden 

yürümeye ba§lryacaktır. Buna gö

re §İmdiye kadar soyadlarını seç -

mem:ı olanlar bir gün önce dav -

ranmalıdırlar. Nizamnamenin ilk 
ha§ vuranlara tanıdığı hakkı ka -
zanabilmeleri, seç.tikleri adı baş • 
kasına !kaptırmamaları buna bağ. 
lıdır. • 

(Devamı 10 ncu s:ı_yıfanm ı ıncl slltunımdıı)' 

Sarda Alman bayrak ar.ı 
Sar hükumet komisyonu her hangi 
bir bayrağın çekilmesini yasak etti 

j Haber aldığımıza göre Ankara - H 
g da Osmanlıca kelimelerin öztürk!;e· g 

- g lerini tespit etmek üzere yeni bir s~ 
·~·~-'-' ,: k . J 11 t B k · :: 

Mo ko,·adan gelen haberlere gö· 
re sabık sol muhalefet mensupla -
rından Zinoviyef ile Kamenef tev· 
kif olunmuşlardır. Bu tcvkiflerin 
yoldaş fürofn karşı yapılan sui -
tafsilat verilmemektedir. SoYyet 
mekle beraber henüz bu hususta 
tafsilat verilmemektedir. Sovyet 
Dışişlcri bakanlığı da tevkife dair 
haberleri teyit veya t<'kzib etme · 
mcktedir. 

Yukarıki res imde Leningradda 
öldürülen Yoldaş Kirofun külünün 
• talin, Voroşilof, Molotof ,.e Ka· 
lenin yoldaşlar tarafından taşın • 
dığını görüyorsunz. 

M~skova, 22 (A.A.) - Kirof· 
un öldürülmesi meselesinde ilk 

Deramı % inci aayıtanm s Uncu aUtnnwıd 

:: omısyon rnr muş ur. u ·omıs - :: 
H yon bir iki gün içinde i e başlıya - ii 
:: rak hergün Anadolu ajansı vasıta· :: 
g sle yirmi otuz kadar öztürk<'e kar· g 
g şılık lıildirecektir. Bu keİimeler Si 
g kat'i olarak akbul edilmis olacak - g 
EE tır. Neşri iki ay kadar sü;ecek olan H 
~~ bu kelimelerin bin beş yüzü bula - ii 
g cağı tahmin olunmaktadır ki bir a· ~i 
g raya getirildiği zaman küçük kıla - ii 
ii vuz ortaya çıkmış olacaktır. Her H 
g gün bir parça da olsa hu karjılık - ~! 
H !arın geçen giin yazdığımız gibi ii 
g öz dilin bir giin önce yabancı unsur· SE 
i~ lardan temizlenmesinde büyük ya • g 
ii rarlığı görülecektir. Bu neşri'-·atın ii 
•• J •• 

ii başlanmasını sabırsızlıkla bekliye· g 
ii rek gazetemiz bugün, eldeki lıigat ~i 
ii iktaplarından ve yapılan neşriyat g S ' ·· d ·ı / ·ı · J l · 
:: 1·ıe hus .. t t'·"kl d 1 k :: ar a gon erı en ngı z pıya c erı :: . u ı e n1 er en a ara ver· :: 
~~ mekte olduğu öztiirkçe karşılıkla -ii S~rbrüken, 22. (_A.A.) - Roy ·ı ren her hangi bir bayragın çekil • 
:: ra devam etmektedir. "l ter &Janaı muhabırınden: Sar hü - mesini yasak emektedir . 

................. a:··· .. ·····-.. ···--···-··ıı:·00·# kUmetı' komı"syonu tarafından ne• "Al C bh · b ................. .................. -.... y· man e esı,, u emre ce· 
redilen bir emir, bugünden itiba • (Lütfen sayı/ayı çeviriniz). 

\ 



Yunan kabinesinde değişiklik Kurultaya gelen yeni layihalar 
Ankara, 22 (Kurun) - Milli Bundan baıka geçen yılın tla-

hükUnıet emrinde çalııanlardan ziranında çıkan madeni uf akh1' 
memurin kadrosu dııında kalan- para kanununda nikelli bakır hs 
)ardan bu hizmetlerinin tekaüd • litalarmm yanlışlıklarını doğrult• 
liklerinde iki kat sayılamıyacağı mak ve basılacak pulların yü:ıd• 
hakkındaki tefsirle Sıhhat Bakan· yetmit beı bakır, yüzde yimıi bet 

Adliye Bakanı Bay Tal-1 
yaduros istifa ett · 

Pirede beşinci bir bomüa daha patladı. 
Bir avukatın kulağı sağırlaştı 

At'na, 22 (Kurun) - Adliye kid eylern 'şlerdir. 

b~k~nı b~~ Talyad~ros . i~tifa et - Atina, 22 - Geçen yıl bay Ve
l'l şt~!'. Gırı~ ~mu:nı 'ah~ı bay A· nizelosu öldürmeğe kalkışmış 0 • 

postıkıs de ıstıfasını vemı"'tir. Ka- 1 lanlar bac:ta eski pol"s ··d·· ·· b" · . -s ı mu uru 
ıne.n n pazartes~ gi"nü yenilen - 1 Pol hronopulos olmak üzere bu • 

mesı muhterneldır. gu .. n Pirede bnc:}an k t' ·ı · A · 
22 

...., ması es ın mış 
h~a, . - .Ba.şbakan bay olan ınuhakemlerini geciktirmek i 

Ça!darıs, kabınenın dünkü top . çin Pire ağı ceza mahkemesi aza .. 
lanlısında kab'nede değ" ,ikllkler ları alev hine r aa· hA k" d 

w k . d. • e ı a ım avası 
yapmagı estır ığini ve istifaları- açım~lardır 
nı emrine anık bulundurmalarını Re~ dd" h:k. d ·· k b 

1 1 
.. . . . ı a ·ım avasım gorme 

a.tan ara soylem §tır. At!Jla avu · için temyiz mahkemesi gece top -
katlarından bay Çokalaıın iç, iç lanmış, fakat müddeilerin ileri 
bakanı bay Hlosun adliye ve o·'ko ·· d"'kl · hidl · 1 ··t·· . h · sur u en şa en, m un araş • 
nomı akanlığı danış.manı bay trnnalara rağmen bulup da mah • 
S~efezyop~~oıun ökonomi bakan • kemeye götürmek kabil olama • 
lıgına getırıleceği söyleniyor. Baş nuştır. Bu itibarla suçluların gös • 
bakanın yarına kadar bu deği,ik- terdikleri şahidlerin hayali ve 
l'kl . h"t' ... ı en ırecegı sanılıyor. mevhum oldukları ve muhake -
• ~tina, 22 - Geçen sene bay meyi geciktirmek amacını güttük

V cnızelosu öldürmeğe kalkışmış !eri sanılmaktadır. 
?.~a~~~rı m~t~akeme edecek olan Atina, 22 (Kurun) - Temyiz 
JU.rı u~elennı korkutmak için dün mahkemesi suçluların reddi hakim 
P~.renın muhtelif yerlerinde atılan etrafındaki müracatlarım reddet
dort bombadan başka bugün sa. ti. 
bahleyin gene Pirede beşinci bir Muhakeme bir buçukta başla · 
bomba daha atılmrş ve bombanın dı. Jüri heyetinde on sekiz kişi 
patlarken kopan gürülti.isünden yoktu. ~keme -~ g~·-
dolayı, bir a\ı.ıkat bayılarak h1.1 • kaldı. 
lağı sa~ır olmuştur. • 

.. ~abıla, şimdiye ka(lar yaptığı Sisten Londra sokakla
butun araştn-:malara rağmen tet . 
hic::çileri henüz yakalıyamamıştır. 
Muhalif fırkalar başkanları bu 
tethiş hareketlerini şiddetle 

1

ten • 

rır.da yürünemiyor 

mMll""'lldUlltmnllmtftttwll~1-~"*'"''""• 

vaben, bütün halktan, protesto 
makamında Alman bayrakları 
çekmesini istemi§tir. 

Netice olarak, bu sabah bütün 
Sarbrüken' de pencerelerde binler
ce bayrak göru1mekte idi. 

Londra, 22 (A.A.) - Dün ln
gilterenin merkez, tark, ve cenu
bi prkiıini kaplıyan sis, bugün de 
devam etmektedir. 

Londranın bazı dıt mahallele
rinde dün gözsrözü görmüvordu. 

Y oldft. giden otomobillerin ür' · 
ati, yaya aidenleri.. ini geçmiyor· 
du. Otobüsler, önlerinde etale· 
ler tutan adamlar olduğu halde 
ilerliyorlardı. 

Deniz seferleri de çok güçlüklo 
yapılabilmektedir. 

B"'lgr d, 22 ( .A.) - Yeni lıgına bağiı olarak teıkil edilecek nikel olmasını temin edecek layi• 
Ba~hak::ın Bay Y evtiç dün akşam ve vazifesi zehirli, boğucu gazlar ha da Umumi Heyete geldi. On • 
gazetecilere şunları söylemi~tir: ve hava hücumundan korunma İ§· luklar altı, beşlikler dört, bir kil • 

" Hükumetin çalışması hakkın· leri olarak tayin edilen §ubenin ruşluklar iki buçuk gram olacak• 
da beyanatta bulunamam. Hüku- teıkilat kadro teklifi kurultay tı. Kanun çıkınca hemen basıl • • 

Bay Y evtiç'in 
beyanatı 

metin beyannamesi bu hususta 1 umumi heyetine gönderildi. maya başlanacaktır. 
ıuzumu olan ma1uma.tı ver~ektir. Klüb sinemasında Japon filmi gösterildi 

Kabineyi genit aalahiyetlerle Ankara 22 (Kurun) - Bu • gösterildi. Sinemada BaşbaksO 
l~urmak ;azifeıini ?ze~ime. aldı • gün Japon' sefiri taraf mdan Klüb hm et İnönü, Celal Bayar ve dab' 
gım dakıkt.dan berı ıımdıye ka· sinemasında Japonlann hayat, bir çok kimseler bulundular. 
dar bir kenara veya muhalefete t Ad t~ · 'd b' f"I sana ve a e ıerıne aı ır ı m 
çekilmit olan ıiyaaal adamların -----------------------
da it birliğini temin için bütün Dış bakanımız On ıki adada ltalyan gÜÇ' 
imkanları vemıeğe çalııtım. Ken- leri b1riktirilmeyormuŞ 
dileriyle görüıtüğüm bütün ıah • Uluslar kurumu konseyine Roma, 22 (A.A.) - Stefani • • 
aiyetleri, gösterdikleri tehafük ve reislik edecek 
iyi niyetlerinden ötürü tazimle 
yadetmeliyim. Şurası ehemmiyet· 
le kayde değer ki, bu görüf1Deler 
esnasında devletin teıkilibna ve 
devlet ve ufos siyasasının ana hat· 
)arına dair zihniyetlerde fark gör
medim. Bu da hükUmetin ileride
ki faaliyeti isin olan nikbinliğimi 
bilhana kuvvetlendirmektedir.,, 

Bay Y evtiç, iyi yol takib et • 
mekte olduğuna emin bulunduğu
nu kaydettikten sonra sözlerini ıu 
suretle bitirmittir-

"Anlaıma ve iş birliği tim.diye 
l<adar Yugodav Dııjtleri ıiyasa

ımın baılıca vaıtflar.r olmu§ ve 
;vi n,,.t;r..elP.r vermifl.ir. 

Arzum en kisa. zaman zarfın· 
da iç siyasa.ela beklenen neticelere 
eritmektir.,, 

Sovyet Rusyada 
-- (Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) 

tahkikat 20 Kinunuevvelde bit -
mit ve İ§ Sovyetler birliği yüksek 
şUr&smm Askeri kollejine veril • 

miştir. 

Cenevre, 22 (A.A.) - 11 son 
kanun 1935 de toplanacak olan u
luslar kurumu konseyine Türkiye 
dıı iıleri bakanı Bay Tevfik Rii!· 
tij Aras ba§kanlık edecektir. 

Bize göre: 

jansı bildiriyor: 
On iki adada ltalyan kara, d~ 

niz ve hava güçlerinin biriktiritdı 
ğine dair yabancı gazetelerin ,,er
dikleri duyum (haber) doğru de• 

~ ildir. 
p 

hadise Hukuktaki 
nin ağzında aldığı eda ye sada ne dt' 
ğişir. Bunu tahkika gücümüz yetııı: Hukuk fakültesinin kız talebesin· 

den bir takımı rektöre gitmişler: 
- Erkek talebeden kendi arkadaş· 

Iarına da yer ayıran oluyor, biz hem 
erken geliyoruz, hem ayakta kalıyo • 
ruz, demiştiler. Şikayet haklı. 

Rektör bay Cemil, kendi dersini 
verıu .., "" :et• .. --·b· ... ··"· . •-.e..-

ti ileriye sürü) or: 
- Her talebenin bir yer sahibi ol • 

maya hakkı yar, yer saklamak doğru 
değil; diyor. 

Bu da haklı diyeceğiz, ancak ayak· 
ta kaldıklarını söyliyen klzlar yanın· 
da, (her. talebenin bir yer sahibi ol • 
maya hakkı , ·ardtr) deme)i her tale· 
benin ilk sınıfa girdiği zaman gör • 
düğü boş yerlerden birini almaya 
hakkı vardır manasında anladığımız 
i~ln-

Bunn her talebenin mıfta otura • 
cak bir yeri ·vardır, diye anlamak doğ· 
ru olmaz. 

Rektörlük devamın1 mecburi kıl • 

Ne söyliyeceğini anladım! delil el"' 
de böyledir. Bay Hamid, kimdir? ll el 
törlüğün bir bildiği, bir karış~, 
geçmişi mi var? Talebe ile prof""' 
yahud rektör arasındaki mün~~ 
- ·· • ~ - .1-1n-l\~ ~· 

lJiz bunu merak etmiyoruz; _... 
dece söyletmeden ne söyliyeceği~ • 
Jayıb da o kalablıkta yerine otu 
sını emrettiği bu gence: at' 

- Sonra konusuruz! de~iş nıi. p 
memiş mi? Bunu anlamak 1steri" ,
söylenmisse yahud (yerine otur> ,o· 
edası de;ildiği gibi s~rt, k~.ba iS~ttıl 
fesörün haksız olacagmt soyletll pili 
çekinmeyiz; meğer, orada tale~d • 
söylediği söz, takındığı ,·aziyet y...-
landan büsbütün başka olsun! ol•" 

Hukuk gibi hakimlere kayrıak1 9' • ·n il 
bir fakültede inzibat meclısı ftJ_ır: 

Londa, 22 (A.A.) - Sar'a gi· 
Cleeek ba!lıca lngiliz kuvveti, dün 
gece Fransız topraklarından geç
mittir. Buıün öğleden sonra Sar
brüken'e gelmesi beklenmekte· 

id• 
ır. 

Kale.de İngiliz askerleri sami -
pıt bil' şekilde karşılanmışlardır. 
Birinci Fransız kolordusu kuman
tianı General Mussefo ile birçok 
Franıız zabitleri lngiliz askerleri· 
ni nhtmıda karşılamıt!ar ve ken
'dileTine trenin kalknıaSJna kadar 

Londra, 22 (A.A.) - Kaim bir 
ıiı seyrüseferi bozmuıtur. Tren· 
ler çok geç kalarak gelmitlerdir. 
Şehrin ana caddelerinden saatler
ce geçmek kabil olmamıstır 

# • 

T hkH<at 4'0nunda, t·12 tari • 
hinde menfur cinayeti yapan 
Nikolaef'in Leningrad'a eski Zi • 
novyef rnuhalef eti aza11 tarafın • 
dan kurulan giz'li bir Sovyet a • 
leyhtarı tedhiş grupuna mensup 
olduğu anlaşılmı,tır. 

Kirof'un öldürülmesi sebebi, 

bu grupun Sovyet hükUmet idare
sini bozmak suretiyle Zinovye • 
vist ve Troçkist fikir içinde bir 
değitiklik yapmak isteğidir. 

dıkları bu talebenin hepsine • hergUn 
muayyen de olmasa ·kendilerini otur
tacak kadar yer hazırlatmış olsaydı 
bunun ucunda. (ayakta kalıyoruz) 
değil sıkısa sıkışa erken gelmişken 
ön s:raya :r oturamıyoruz şeklinde bir 

şikayet çıkardı. 
Rektöriin - hayır. kürsüdeki sını • 

fına göre daha doğrusu • profesörün 
bu haklı ihtanna karşı, Hamid adlı bir 
talebenin eli, öyle oranlıyoruz: - Bir 
şey söylemek isterim, müsaa<le edi • 
niz! diye kalkıyor. 

talebeye bir yıl derse dcvamd~ b1f 
rumiyet cezası nrmesi yanııı ~ııel' 
hadisenin yazıldığından farklt o roft' 
ğı inancı ile aYunuyoruz; ba1 pltii'b 
söre (bir profesöre ne şekilde~• 
edileceğini size gösteririm) de 0~" 
cek hitabın yazıldığı gibi, (be~ tetl'~ 
kane bir surette size bir şc! 80~8rOşt 
. . . . . t d" • bu cu>!utde -A 
ıçm ızın ıs c ım' :.-- bir r· 
bir muameleye maru~ ka)acttlc bJ' ılı'' 
yapmadığımı zannedıyorum) IJfo 
ret olmaclığına inanmak isti~oer ~- • 

Mordovyada muhtar Sov
yet Sosyalist cumhuriyeti 

kuruldu 
l b l d' Moıkova, 22 (A.A.) _Mor-

yer bulmuşlardır· Ka e e e ıy~ dovya mıntakaıında, halkın iıte-
reisi, İngilizlere bir kabut reımı ii veçbite, muhtar Sovyet ıoıya • 
yapml'! ve zabitleri yemeğe alı • list cumhuriyeti kurulmuttuT. Orta 
koymuttur. Volga mıntakaıına dahil bulunan 

G 1 M •el lngilizlerle enera Ub • bunların bir çoğu Mordovyah ve 
Lil'e kadar gitınittir. Tatard:ıır. lnkdi.ptan evvel bu mın· 

f n.giliz kuvvetlerinin motörlq· taka çok aeride idi. Ve halkın an
mi' kısımları karadan gitmitler cak yüzde 12 si okumak ·n azmak 
ve dün Meç ~hrine varmıtlar, aa· bilirdi. Şimdi büyük bir ilerleme 
mimi bir şekilde karşılanmışlar • mevcuttur. Sanayi genitlemiftir. 
dır. A) B Cumhuriyetin merkezi olan Sa-

Sabruken, 22 (A · - u rans'da yedi yüksek okulak var· 

b h S b ll"kenden geçerken Ge· d sa a ar r . • ır. 

nera1 Brind ile İngiliz zabıtlerı Kolomboda ölenler 
lsveç askerlerinin yerleıti~lecek- iki bini buldu 
leri Mettbah ve Bekingen e hare- Kolombo, 22 (A.A.) - Gayri 
~cet etmiştir. O bit resmi rakamlara göre, Seylanda 

Roma, 22 (A.A.) -
1
; ~:fif hüküm ·ıüren malarya salgını tim• 

ne 41 asker yanlarınd; 1 dan diye kadar 2.000 kitinin ölümünü 
tank olduğu halde 0 onya l .mucib olmuıtur. 

Kirofun katline gelince, bun • 
daki hususi aebeb, Kirofun eski 
Zinovyef grupuna fikir ve siyasa 
itibariyle meydan okumasıdır. 
Nikolaef ifadesinde muhalefetin 
Kirofla. halledilecek hususi hesap
lan olduğunu, çünkü Kirofun Le • 
ningrad muhaliflerine karşı mü • 
cadelc açmış bulunduğunu bildir· 
mittir. 

Grup siyasa ile halk kütleleri 
ni elcle etmekten umudu kesince 
maksadına erişmek için tethit yo
fonu tutmuıtur. 

Tevkif edilenlerin hepıi eıki 
Zinolyef muhale l~e geçfkleri i · 
çin fırka dan çıkarılan ve fakat 
sonradan hükumet ve fırka ile 
tesanütlerini bildirdikleri için yi
ne geri alman kimaelerdir. Miko
Jacf de fırka inz;batını bozduğu 

için 1934 batında çıkarılmı, ve i· 
ki ay sonra gene alınmı9tı. 

Ne söyliy cekti? Burasına, bu saf· 
haları gazete satırlannda küçük bir 
işaret de yok. Doğrusunu söyli) elim: 
Bay Hamid de haklı! Sınıfta kürsü) e 
çıkan, talebesine bir emir 'eren hoca, 
onlardan birinin, yahud bir çoğunun 
diyeceklerini dinlemeye hazırlanmış 
olmalıdır. Eğer dersin bu yüzden ge· 
riliyeceğini düQünliyorsa söz. istiyene 
bunu sonra konu uruz, demelidir. 

Biz sorub öğrenemedik, doğru mu· 
dur? Profesör bay Cemil söz istiyeıı 
genci böyle l nrşılaman ış: - Yerine 
otur, ne söyliyccel;foi anladım! de • 
miş. Anlaşılyor ki gazetenin yazclığı 
gibi 1 :ı.y Hamid yalnız el kaldırma • 
mrştı; kendi i de ayağa. kalkmı"tl ki 
(Yerine otur!) emrini almıstır. Otu· 
rurken nyahud ayakta- 'e bunu a· 
raşurmakta fayda buluyoruz; ııe 
(yerine otur!) emri sert mi idi, değil 
miydi? 

Bunu gnzeteve ıı:eçen bu cil)11ec1en 
nnlayıb hükmetmeğe imkan görüyo· 
ruz. 

Bir söz ki manaer, hükmü 8Öyleye-

•• 1\" ~~, 
Yoksa itiraf ederiz ki, ~n d ~-

nin inzıbati zabtiye nazırlıgttt a ~(it· 
dığını görmekten içimiz sızlıy&rof~ 

Böyle iken bir ta le~ • p arte -: 
hadi~csi üzerine çıkan bır fak sil~ , 
.. 1 1,::ı.t meclisi kararının gazete 1' bd 
;arında çekiştirildiğini görJtt:ı:r wr 
nun üzerinde hükümler, i~ted 1' ~ 
mek, bize hfıdisenin kendın e 

ağır geldi. lfS1etl~ 
Mekteplerin inzıbat ınec ~ 

de bir mahl\emc kadnr sııygrytl )(a,~ 
hlce:ınt 

kahları vardır. Her ma hril' -~ 
gibi buna karşı ceza)"I ta ld'""J! 
kendisi de olsa • rektöhUtt ına bite, 
Kültiir Balmnh);.ına baŞ "tırll ""., 
gibi, en son Devlet Surasrna.tıa~te f( 
gitmek. haklı yahud hakstZ~11tcol' ,1 
ceza. :'.\iyen talebenin. hel~e tdol" 
kültesinde iseler ilk hakkr 

0 
;' ' .d . ., 

dar ilk vazifesi d~it mı ır· drf 
Biz ha'-' H.amidi i"tc btt :ın ·~ " . ru • 

hem davet. hem te!nik ecltY0 
., ti 

Tnl\Jdl{n c::::ı.lRhivetli hir !IO~~ffl4 
_. 1 ,,rr 
n"'n ('tl 'l<'"'< knrnr. e., .,. o· 
\iT'!f••e'l"Q·ta..,,.c .,. .. -::•l t-'r T''" 1 .,eli' 
old11ıc.11"uzu gösterir canlı bir 
facaktıı·. .., 
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ış guvenı 

..\rtırım yedigünü biterken 
Clrı dü1ünüyorum: ' 
'1' oprak ürünlerinde, fabrika 
lctrın:Ia, banka iılerinde 
k İ§i yıldan yıla değerlendi. 
arı sayı ile, banka kaaaaın • 

biriken para ile ölçünce diyo
ki, artırım 1920 ye göre 
e 4200 c!ür. 

1920 de yerli bankalarda 452 
S35 lira idi. 1933 de yerİi 

arda 52.801.688 liradır. 

i diyoruz h{ 80 milyon lira 
' fircccğiz. Be~ senelik bir 

Q samıyi İ§İni kurmayı gö -
oldık. 43 milyon lira ile 74 
)on liralık iıi ba§aracağız. 

llqnları söylerken gözümün 
ele gürbüz bir toprakta bir
ire lı§kıran ağaçlar gibi 
acılan labrika bacaları var. 
f:kuıJatörde ağaçlar bu hızla 
Qnamazlar. Bu kadar •ık . 
abaca.anın Joğuıunu ne -

' törebilir•iniz? 

~Sınırlardan giren rzkan mal
, düıiinüyorum. 1913 gözleri -

Önün.:le. 42 milyon •terlinin 
lQrclan girişi bana büyük 
m~tarekesinden önce Tür-

)i ıc:ran bir ba.kın orduaı
dii§ürdürüyor. 1913 de Tür -

e g :re:ı yabc:ncı malı 42 
~on dcrlinj dı§arıya çıkanlan 
~ mdı 21 milyon ıterlin tle • . 
ele idi. 

1932 de aldığından çok veren 
'1ııı olduk. 

4 • • 

•ıınları yalnı: ökonomi tele • 
bir görünüfii sanmamalı • 

' ~ir ·;§·: i~~n~~~·- -;,;r L~;:;~n 
tifi güvencin bayralc eibi 
'talanJığını da görmek gerek-
l·i el .. al b·ı ... ~ n eger a ı meaı ıçın na-

r yönden kapitülaayonlar • 
kurt:ıluıu, bir yönelen güm • 

"~hinliğini elde etme bir ger
~4 İ3e beri yanda ela cluıal 

<dara ulum ı•ınclıran bir u -
'evgisi, adamlan tarla.anda, 

\'ui-rı.de, makinesi bCJ§ıncla ra· 
'Qhat çalıımadıkça, bir yan

>oi kesenlerin bir yanda ıe • 
ıorbalarının elinden kurtul. 
~~a hiç bir İf yapdammdı. 

't,.l'ede yerli iıin değerlenrrıe-
)Önden de yurdun her bu
Q herkesin iı erkinliğini 

• "1cıaile olmuıtur. Biz öko • 
ltalkınma.ını bilançola§tı • 
otoritesini •evgi ile tanı • 

~ ~alıımak için yolları açan 
lltun ve İfe güvenen bir u • 
dtı bilançowna yapmq o-

S~drl Ertem 

Rıhtım şirketi hissedarları toplandılar' 
Satın alınma mukavelesi 

bir tasfiye 
tasvib 
heyeti 

edilerek dört kişilik 
seçildi 

Rıhtım ıirketinin hükumeti • 
mizce satın alınması mukavele • 
sinin Ankarada imzasından son
ra, ıirket müdürü bay Kanonj'un 
lstanbula geldiğini yazmıştık. 

Bay Kanonj'un reisliği altın -
da, dün, Osmanlı bankasında 
şirketin hissedarları da toplan -
mış ve mukaveleyi tasdik etmit -
lerdir: 

83.y Kanonj dün kendisile gö
rüıen muharririmize ıunları söy
lemiştir: 

,,- Hissedarlar bu sabah Os
manlı. bankasınd~. toplandılar. ı Toplantıcla bulunanlardan bazdarı 
Önce, ıdare mechaı raporu on • İhliğine seçtiğinden itler bitince 
dan sonra da Ankarada imzala • ye kadar burada k~lacağım. ' 
dığımız mukavele sureti okun • 
du. Bu mukavele çoklukla tas • Satın alma mukavelesi Büyük 
vib edilerek, ıirketin tasfiyeye Millet Meclisince tasdik edilince 
konulmasına karar verildi. "Tas- resmi gazetede çıkacaktır. Onun 
fiye heyetine dört kiıi seçildi. için §İmdilik ıze mukavele ah • 

Bunlardan Osmanlı bankası kamı hakkında fazla bir ıey ıöy
rektörü bay Buvassiyer, tirket liyemiyeceğim. Ancak imzaladı
idare meclisi azasından bay Viv- ğımız mukavele, önceden, Göl • 
ye Avrupadadırlar. lstanbula ge- cükte kaleme alman protokoldan 
leceklerdir. Tasfiye heyetinin di- hemen hemen farkıızdır diyebi • 
ğer iki azası da, gene ıirket ida • lirim.,,, 
re meclisinden bay Bürhanettin i· Dünkü hissedarlar toplanb • 
le benim. smda otuz kiti kadar bulunuyor • 

Meclis, beni tasfiye heyeti re- du. Öğrendiğimize göre şirketin 

Defterler 
ası dı 

Bazı mıntakalarda ka
dınlar erkeklerden fazla 

Mebuı seçimi defterleri dün 
ıababtan itibaren mahallelere a· 
sılmıttır. Hafü defterleri tetkika 

baılamııtır. pefter1erde adı o) • 
mayan kadın ve erkekler beledi-

Haliç şirketile Melediye 
ar asındaki dava far 
Haliç tirketi taraf mdan bele· 

diye aleyhine \ •o belediye tara • 
fmdan ıirket aleyhine açılan da
valara bu ayın yirmi dokuzun • 
cu günü birinci hukuk mahke • 
mesinde bakılacaktır. Bundan 
evvelki celsede iki tarafın vekil -
leri iddiatarınr ıöylemitlerdi. 
Mahkemenin bu celsede karannı 
vermeıi ihtimali vardır. 

yede teftiş heyetine müracaat e • Kış başladı 
derek itiraz edecekler ve adla • 

Karakııa girmek üzere oldu -
rının yeniden yazılmasını istiye- ğumuz halde havalar tehrimizde 
ceklerdir. Seçim tefti§ heyeti iti- oldukça iyi gidiyordu. Evvelki 
razlan hemen tetkik ederek ka • gün vaziyet birdenbire değiıti. 
rarınr verecektir. Defterler on Rüzgar poyrazdan esmeğe, yağ
beı gün asılı duracaktır. Yapı - mur yağmağa batladı. Yağmur 
lan tetkilder neticesinde bazı mm- dün de sürdü, tehir yeniden kıta 
takalarda oturan halkm defter • mahsus gösteritini aldı. 

lere noksan yazıldığı anlatılmıt • rin mi lstanbulda çok olduğu 
tır. Bunlar on bet günlük ·İtiraz meydana çıkacaktır. 

esas itibarile 40,000 hissesi var -
dır. Hisselerin en çoğu, Osmanlı 
bankası ile İngiltere devlet ban -
kası elinde bulunuyordu. 

Mukavelenin hissedarlarca 
tasvib edilmesinden sonra ıirket 
filen hükumetimiz eline geçmİ§ 

bulunuyor. Yıl başından başlı -
yarak hükumet şirkete el koya • 
caktır. Ancak hangi daireye bağ
lı olacaklarına dair ortada açık 
bir malumat yoktur. 

Şirketin memurlar nizamna · 
mesine göre bugünkü memurları 
tazminat alacaklardır. .Şirketin 
memurları 260 kadardır. Çoğu 
Türktür. 

Şirketin 4-5 antreposu, iki tane 
büyük rıhtım hanı, bu hanların 
arasında diğer birkaç küçük han 
idare binası ve buna benzer hay
li emlaki vardır ki, hepsi hüku -
mete geçmit bulunmaktadır. 

Şirket tasfiye heyeti reisi bay 
Kanonj'un, tasfiye 1şlerine bq -
lnmadan önce Avrupaya gitmesi 

muhtemeldir. Tasfiye İ§lerinin 6 
&ydan bir seneye kadar aürebi • 
leceği zannolunuyor. 

Kubilay 
•• •• unu 

Menemene şehrimizden 
bir heyet gidiyor 

lnkılab ıehidi Kubilaym men
ku taıı önümüzdeki çarşamba 
günü merasimle açılacaktır. Cum 
huriyet Halk Fırkası Gen~l kati
bi Bay Receb Peker sah günü 
buradan Menemene gidl!Cektir. 
Bay Receb Pekerle birlikt~ lstan
buldan bir heyet de gidecektir. 
f zmirden, Bahkesirden, Aydın • 1 
c!an gelecelt lıeyetler mer"5imde 
bufonacaklardır. 

lzmirde C. Halk Fırkası vila • 
yet idare heyeti baıkam Yoz
gad mebusu hay Avni Doğanın 
rf'isliği a ltmda bir topla!lh ya
pılmı§, merasim programı hazır
lanmı§tır. 

müddeti zarfında defterlere ya • lstanbulun kaç mebus çıkara-
2ılacakl • lır. Kadıköy, Bakır • cağı da ancak bütün itirazlarm T aşdelen suyu 
köyde kadınların erkekten da • yazımından sonra anlatılacak - Taıdelen memba suyunun Os-
ha çok olduğu görülmüttür. Şiın- tır. Seçim teftiı heyetine timdiye küdara kadar indirilme&i etrafın. 
diye kadar defterlere yazılmıt o- kadar mebusluk için namzetliği- da tetkikler yapan belediye fen 
J:ın nüfusun yanımı da kadın - ni koymak iatiyen biç bir kimıe heyeti mühendisleri ile evkaf 

ana s(rmiyen Ber- lann teıkil ettiği anlaıılmııtrr. müracaat etmemittir. Bundan ev- mütehassılarmm çalı§malan bit-
i h kk Umumi yekWı t alındıktan ıon • velki mebus seçiminde namzet. mittir. Bir rapor hazırlanarak 

.. er a ında karar ra kadmlann mı, yoksa erkekle. ıı·g"ı0nı· ko--1ar b--·ı· bulmu•tu. bel d' . l' . ·ı k ~l.- ,,...., -s :r e ıye reıs ığıne verı ece tir. 
~rıer için imtihan müd • ı~========::-:::-:-===------------------------
~n bittiği halde timd 0 ye 
lııcak bin kadar berber 

ginniştir. Halbuki Is • 

~ dört ~ 'n berber olduğu 
~ ektedır. 

~~~a girmiyen berberler 
~ • helecliyece verilen ka · 

'\ıt: 
~İlla.na girmiyen berberler 
'di] ec>nra Salı günleri imti • 
~elderdir. 
~ ita girrr ı mekte ısrar e • 
~l\ ~ he, liradan yinmi bet 
~d~'I' para cezaıı alınacak 

dıleri berberl'k etmek • 
·1ece1cıertir. 

tsır kaç gün evvel ele geçen 
eroin şebekesinin elebaşıların • 
d:ın Yorgi tsakidis dün yeniden 
Emniyet müdürlüğünde sorguya 

çekilmiştir. 

Bunun arkadaşlarından Milti
yadi ile kansı Katina Miltiyadi de 
dün yakalanmıştır. Zabıtanın tah-

kikatı devam etmekoodir. Yuka • 
rıda !sakidis ile Miltiyadiyi ve ka· 
nsı Katinarun resimlerini görü • 
yorsunuz. 

• 
Gezintiler 

Yeni san'at! 
Her ıaçmanın önünde bu •i

peri görüyor, daha konuşmcuını 
bile öğrenmemiş/erin ağzından 
bunu duyuyoruz. Yeni sanat diyor 
lar: ıözde yenilik, renkte yenilik 
bu.. Anlamıyor•anız wç ıizin: 
keneli kalanız.a kü•ün! Sonra bir 
de iğilib yazdıklarına, söyledik • 
lerine bakıyor, ellerimiz ıakak -
larımızcla, dona kalıyoruz. Bun • 
larcla duygu, çizgileri silinib da
ğılmış, eski rüyalar gibi renksiz, 
çerçevesiz ve damarsızdır. Bi • 
lehleri vurmaz. Sonra ela aahrla
rrndaki bu odun durgunluğu ve 
in karanlığı için utanmadan al -
kıf i•terler. 

Bir gün getirirler size tüllere 
sardmıı bir marsık gÖ•terirler. 
Onun siyah inci olduğunu söy • 
/erler. inanmazsanız elbette de
lisiniz ve yeni •analın alorozuna 
uğrarıınız. 

Neclir ba yeni ıanat? Ben, 
yirmi yıllık emeğimin ıınayııla • 
rile bana göremiyorum. Sanat ta
rihleri de böyle bir varlığı sınır
ları içine almı§ değildir. Çağlar 
akıb giderken duygulann, dü • 
şünüılerin biribirinden ayrıldı • 
tlığını bilmez değilim. Anıma bıt 
ayrdıklar birer ıanat tleğifmeıi 
•ayılamaz ki •• Eclebi mekteple • 
rin kuruluılarıncla da bunların 
izini görebiliriz. Yenilik, yenilik 
diye ortaya atdan gerçek var • 
lıklar, ancak biçimde, clq görü • 
nü§lerde bir apdık idiler. Hepsi
nin ele cloğuıu clerin, sarsıntılı ge
nel aebeplerden ötürüdür. 

Moda bir yenilik olsa bile o, 
ancak kumCl§ın üstünde kalır. 
Sanat kendüi kuma§tır. 

Gençliğin gönlü dalgalı olur 
ve yeni yetif meler köpürüb ta§• 
•alar da çok kere ince bir gülüm· 

ıeyiıle hoı görülür. Y alnu: ba ba
ğıılamalar kar§laıntla onlara 
düıen bir borç da var: Tırmanclılı

lan yolların tepesinde bir yurd 
edinmİ§ ıayınlara ıaygı. Böyle 
yaparlarıa, yarınki gençliğin de 

kendilerini söğmeıinclen lıurtu • 
lurlar. Dünyanın her yerinde sa
nat türe•i böyle kurulmuıtur. 

Onlar, ya§larına; diılerinin 
he•kinliğine güveniyorlar. Evet 
gençliğin di§i keskindir. Bana o-

na yaraclıılıf vermiıtir. Fakat u • 
nutmamalı ki her Jiıi olan ınra· 
maz ve bunlann çoğu auartla • 
nnda baldır yerine ~a kaldı • 
ğını görürler. 

Gezgin 

lstanbul piyasasında 
Dün lstanbul piyasuına 1905 ton 

buğday, 60 ton arpa, 17,5 ton be
yaz peynir, 8,25 ton kqar, 23 ton 

mısır, 2 ton mercimek, 2,5 ton pa· 

muk, 45 ton un, 1 ,S ton yapak, 

5,25 ton ipek, 1,5 ton iç fındık, 
40 ton fasulya, 9 ton iç ceviz, 15,5 
kabuklu ceviz getmi§tİ. 

Eroin ka~akcllı§ı yapan 
kadın bir aeneye mahkOm 

edlldi 

Dün aeJdzinci ihtisas mahke • 
mesinde Zeyneb iım

0

nde eroin 
kaçakçılığı yapan b!r kadınm du
ruıması yapılmıttır. Zeyneb, bir 
seneye mahkiim olmuıtur. 

Bundan bir mllddet evvel ge • 
ne ayni kadm Dokuzuncu lhtiau 

mahkemesi tarafmdan cualandı
rdmıfh. 



Yugoslavyada 
kabine değişmesi 
~- (Başmakaleden devam) 

Türkiyenin uluslararası ba.nş bakı • 
mından değerini gerçekten pek jyj 
karramı~tır, Onun için Balkan Ant • 
Jaşması konseyi Ankarada toplandı
ğı filrada ''Türkiye Balkanlarda ha -
nş bekçisidir.,, demiştir, 

Yevtiç yeni kabinede Sübakanhğr 
na (= Harbiye Nezaretine) getirmi~ 
olduğu General (Yivkovitch) Yugos -
Javyrının demir em bir adamıdrr ki, 
çekilen kabinede dahi gene bu Ba • 
tanlrkta bulunuyordu. Bu bakımdan 
kabinenin bir çok üyeleri (:;: az.ala • 
n) de~i!'flni~ olmakla beraber kökü 
yerindedir. 

Ye\·tic; kabinesinde üç Hırvat, bir 
Sloven, bir Boşnak, dokuz Sırp bu • 
lunmaktadır. Bu dokuı Srrbrn iki!i 
şimdiye kadar karşı frrkalar ara8ın· 
da idi. Akça Bakam olan Stoyadbıo· 
vitch radikal, ekin bakanı olan Yan • 
kovitch de köylü demokrat fırkasın • 
dan idi. Adliye Bakanı Kovitch 
eski kabinede bulonmu~tnr ki, Yev
tiç'in saf eli gibi tanmmrttn". 
Ye,·tfç Yugoslavyanın AnaYUUına 
(Kanun esasına) göre nnd içtikten 
sonra gazetelere söylediği sözler ara· 
ı::ında işlerin gidişinden çok umutlu 
görünmü~tür. Yeni kabineyi kurar • 
ken gerek Yugoslavya devJetfnlıı 
h~ramu, gerek ~mdfye kadar gördü· 
ğ~, bundan sonra da görece~ ulusa) 
Sfyasa bakımından kahine üyeleri a • 
rnsrnda ,hiç bir ayrılık ve aykrnJık 
duymndııhnr 8vünçJe anlatmıştır 

Bunun f ,.in biz de bu dur:ımu 
( = vaziyeti) yUrekten gelen bir se· 
'inçle kaTŞllıyornz. 

-= Aann US 
Poll;:=haberr:ı : 

Yakalanan kumarcılar 
... Kaımıpll§ada Yemeniciler ao. 

kagında on ilci numaral ki • 
Garb· 1 eı cı 1 ın dükkinı üzerindeki oda-
da kumar 0YDatıldıfr zabıtaya 
haber verilmıt" ti"r Bn• .. • • .... un uzenne 
oda~a ansızın girilmiı, Mevltld, 
Halıl oilu Ahmed, Mevlud oğlu 
Yusuf, Mustafa otlu Kimi) Meh· 
med, Ali o§lu Bekir, Murtaza oğ. 
Ju Ali, Yuıuf oğlu Mnd-f • • d -~ait. 
mın e on kiti Yakalanmııtır. 

Ondört yatındaki haraız 
• Büyükadada Balıkçıl cadde • 
sınde kaıab Şükrünün dükklıu. 
na on dört yatmda Dim'ıtri . . aır. 

mıt on lira çalmıttır. Dimitri b • 
lıkçı Serkiıin dükk&nından da 
yüz kurut !;alarken ele ıeçnıitti; 

Yuce ülkü hses nde 
Dun Yüce ülkü (= tnloll'b) 

laeainde ilk kısmın müıa.mereai 
büyük bi" muvaf f alriyetle veril • 
mittir. Oynanan piye3lerde At • 
tila, Mitlıat, Hilmi, ismet, Mela. 
hat, Hayriye, Müfid, Ümid, Yd. 
'Daz, Orhan, Ahmed adlı çoc\ık. 
lar çok muvaffak olmuılar, il . 
ban, Naim güzel 9iirler aöylemit
ler, Süreyya mükemmel bir Ka. 
zaıka oynamıştır. Çocuklar çok 
alkıtlanmıtlardır. 

Eczane'er için yeni nöbet 
cetveli hazır landı 

Eczahanelerin ıaat dokuzcla 
kapanması üzerine Sıhhat mü • 
dürlüğü yeni ıene batından itiha· 
ren tatbik edilmek üzere bir nö • 
lıet cetveli hazırlanm~ıın1, kay • 

makamlddardaki hükômet dok· 
torlarma bildirmiıtir. Bu rıyın 
sonuna kadar hükUmete ~o~orla-
.. ·ar.tenen nöbet cetvellermı mm· 
. ı v h" 
takalarmdnki eczahane sa .ıp . 
lcrile görü~tükten sonra tesbıt e· 
dib Sıhhnt müdürlütüne verecek 

1 ~ d' Ay başına kadar eczaha· 
cır ır. 

1
• ö 

ı es'·i nöbet cetve ıne g re ne er ~ 

ı a?alannc:Ja uyu~mak su .. 
c&~ , • k ·r nö1:etlerini delııtırere retı egece . 
acık kabnaktadırlar. Yenı HD• 

Yangın 
Büyükderede iki 

yalı yandı 
Evvelki gece Büyükdere~e iki 

yalı yanmııtır. Büyükderede pi. 
yaıa a.ddesfnde Konya mebusu 
bay Tahainin yalısı kıt münaıe
betile boştur. Yalının orta katın. 
cJa bekçi olarak Dramalı bay 
Rahminin karısı altmıı yatında 
bayan Nadide oturmaktadır. Ba· 
yan Nadide evvelki gece sahur 
yenıeii Pİtirmek ÜHre gaz oca .. 
ğını yakm?~ üzerine bir tencere 
ıu koynıuftur. Su kaynayıncaya 
kadar biraz uyku keatirmek iı • 
tiyen bayan Nadide girdiii yata· 
ğmda derin bir uykuya dalmıt, 
biraz sonra da ocak parlaınıttır. 
Alevler perdelere geçerek odayı 
tutuıturmuştur. Bayan Nadide 
bir müddet ıonra yangından ha • 
berdar olarak uyanmıısa da a • 
levler odayı iyice kaplamıı bu • 
lunuyordu. 'Bayan Nadidenin fer 
yadına bekçi ve devriye gezen 
poliı memuru yetiımiş, btinye it· 
faiyesine haber verilmittir. Rüz
gar ıiddetle estiğinden itfaiye 
gelinceye kadar yalı hemen tama
men yanmıı ye ate§ yandaki ya. 
lıya ıeçmif bulunuyordu. Yan • 
ıma Beyoilu itfaiyesi de gelmif, 
hayli uinıfılmııtır. 

Neticede bay Tahsinin yalısı 
ile yanındaki Karlo Tokatliyana 
aid yalının üçüncü katı tama • 
men, ikinci katı kısmen yandığı 
halde ate, ıöndürülcbilmiıtir. 
Bay Tahıinin yah11 18000 liraya 
sigonabdtr. Hts- MT ~- ı.n.r -
tarılamam19tır. 

KUltUr itleri 

Köy okullannda 
Şimdiye kadar köy okulları 

aömeart tatilinden istifade ede • 
miyorlardı. Kültür bakanlığınca 
bu yıllardan itibaren köy okul -
lannm da ikincikinunun birin • 
den üçüne kadar bütün okullar 
gibi üç gün tatil yapmaları ka • 
rarlattmlmıttır. 

Millet okulları 
Bu yıl millet okullarına de • 

vam eden talebenin aayısı olduk .. 
ça artmııtır. Kültür müdürlüğü • 
n\ln açblı okullardan bqka 
halkevi tarafından da ls~nbul • 
da Kadn-gada üçüncü ilk okulda 
bir sınıf açılmıttır. 

Bay Haydar itine bafhyor 
lıtanbul kültür müdürü bay 

Haydarm · bir aylık mezuniyeti 
buıün bibnittir. Kendisi yarın • 
dan itibaren vazifesine baılaya. 
cakt11'. 

Bay IWlal9 qelecek mi? 
Profesör bay Malım sömestr 

tatilinden iatif ade ederek önü • 
müadeki ay içinde lıtanbula ıe. 
leceti aöylenmektedir. 

Değ ştir lecek sokak 
ve mahalle adları 

lıtanbulun sokak, mahalle ad
larını deiit tirmek üzere bir he • 
yet kurulmuına karar verilmit • 
tir. Bu heyet deiittirilecek ad • 
lan tesbit edecek, karıılıklannı 
bulacak, ha%ırhyacatı listeyi taa
dik edilmek üzere Şehir mecli • 
sine verecektir. 

......,....,., 01111 ~·mr"'" nt nıautntııfUIUUQUIU ....,.~ 

elen itibaren zanırf ıebeb olma • 
dıkça nöbet gecesi desittirilmi • 
yecektir. 

Kambiyo 
Borsasında 

Halkımızın menkul kıy· 
metlere bağı artıyor 
Menkul kıymetler kambiyo 

boraaaı acentalar birliği çevirme 
kurumu ıeçiıni dün öğleden son. 
ra yapılarak ıenel yazıanbğa 

bay Nedir Akcer, bqkanhja 
ba7 Ali Fuad Çeltik, Akçetutan
lıia bay J. B. Ventura ve üyelik
lere bay Arif Etem Korle ve bay 
E. Jamaıoçyan seçilmiılerdir. 

Seçimden sonra verilen çay • 
da baeın ve maliye adamları bu • 
lunmuılardır. 

Bundan ötürü ıenel yazıan 
Nedim Akcer borsamızın her ba
kımdan Balkan ve birçok Avru
pa borsalarından üttünlüiünü, 
halknnızın menkul kıymetlere O· 

lan baiının artmakta oldu~nu 
Anadolu demir yolları hisse se • 
netleri ve tahvilleri Türk borcu 
hazine bonoları ve öbiiT tahville
rin yılda yüzde 10-12 gelir getir 
diklerini, günün en iyi plasmanı 
bunlar olduğunu, menkul kıy • 
metlerimiz üzerine yapılan it ea
yıaı her gün biraz daha artmak • 
ta bulunduğunu, 1931 yılında 1. 
milyon 276.264, 1932 yılmda 2. 
milyon 633.073, 1933 yılında 6. 
milyon 768.677 ve 1934 yılının 

11 ayında 7.064.222 liralık İ! ya. 
pılmıt olduğunu anlatmı,, Pariı 

Londra borsaları bültenleri göz • 
den ıeçirilecek olursa bütün ko· 
dun düıkünlük aöıtermeaine kar
.,_ı..... 'L...""1arda .YJUl.•1· "J, .... r. 

tahvillerimizin her an istekli ah· 
cıyla karıılaıbğı, öbür töreler 
eshamı üzerine günler hatta ay • 
)arca it olmadığı halde kiiıtlan· 
mızın üzerine her gün it yapıl • 
mıı olduğuna rast gelindiğini 

söylem ittir. 

Ticaret odasında 
Seçilenlerden Bay Mithat ile 

Bay Refii Bayar, Bakanlık tara· 
fından da ikinci müntehib olarak 
gösterilmişti. Bu benzerlik Ba • 
kanlık tarafından değittirilerek 

dün Ticaret odasına bildirilmit • 
tir. 

Ökonomi Bakanlığı tarafın • 
dan latanbul Ticaret odası ikinci 
müntehi'bliğinc ıeçilenler §unlar • 
dır: 

Bay Mithat Recai, Bedri Ne . 
dim, Remzi zade Şakir, Kara Os· 
man zade Suad, Basmaz zade 1z. 
zet, Anadolu sigorta şirketinden 
Bay Fehmi, Cemal, Tevfik Ali, 
Adapazarı Bankasından Said, 
Maden kömürü şirketinden thsan 

Sami, Havuzlar idaresinden Cemil 
Akaydan Cemil, İbrahim, Süley
man Süreyya, Yünişten Zeki Ri
za, tlanat şirketinden Kemal Sa • 
l'h, Haydar, Hayri, Maliki zade 
Omer ile Hah ve tarak ticaretha· 
nesinden İsmail Subhi.. 

ikinci aeçilenler önümüzdeki 
Perıembe rününe kadar Odada 
toplanarak yeni mecliı azasını ıe
çecekJerdir. 

Tünel arabalarındaki 
elektrik frenleri 

Tünel kayıılannm ve araba • 
Jardaki elektrik frenlerinin de • 
nemesi yapılmıt ve müıbet neti • 
ce alınmıtbr. 

Deneme bir rece önce-, tir • 
~tler bq müfettiıi-bay lbrahim, 

Mahkemelerde 

Bir el çabukluğu 
Raporu müfettiş değil 

suçlu vermiş! 
Beyoğlu mal müdürlüjijnde 

ihtilb ıuretile zimmetine para 
geçirmekten ıuçlu Şerefin, alır 
ceza mahkemesinde muhakeme
si yaprhTken mahkemeye kendiıi· 
nin suçsuz olduiuna dair ıııüf et
tiı lımail Hakkı im:ıaıile bir ra
por gönderildiğini, ıonra bay la
mail Hakkının iıaretile bu rapo
run sahte olduğunun anla§ıldıiı· 
nı yazmııtık. Sahte raporun ki • 
min tarafından yazıldıiını yapı· 
lan tahkikat meydana çıkannıt • 
tır. Rapor ıuçlu Şerefin kendisi 
tarafından daktilo ile yazdırıl • 
mıt ,posta ile mahkemeye gönde
rilmittir. Yeniden yapılan evrak 
müstantikliie verilmi,tir. 

Üsküdar hapisanes\ndeki 
yaralama işi 

Üsküdar hapiıhaneıinde hu .. 
hman on dört yd hapıe mahldim 
Hasan, diler suçlu Haaanı yet .. 

mit bet kurut yüzünden çıkan 
bir kavga sonunda bet yerinden 
y&.ralamakla ıuçlu olarak dün 

ağır ceza mahkemesinde muha • 
keme edilmiıtir. Dünkü muha • 

kemede diğer mahkUınlarla ıar· 
diyanlar ıahid olarak dinlenmit· 
lerdir. Muhakeıne, müdafaa 1a • 
hidlerinin çafrılmuı için bqka 
bir güne bırakılmııtır. 

"--·------ __ ._.____ .......... ~-
be' yıl hapse mahkQm edildi 

Silivri nahiyesinde tahıildar 
iken birçok köylülerden aahte 

makbuzla para ihtilia etmekten 
t'llçlu Muataf anın muhakemeıi 

dün alır cezada yapdmıı, karar 
bildirilmittir. Mustafa ıuçu ea • 
bit ıörüldüğü, imzaları taklid et· 
tiği vukuf ehlinin verdiği rapor· 
la anlatıldığı için bet yıl hapse 
mabkunı edilmittir. 

Bayan neblleyl ka~1rmak 
ietlyenler hapis yatac•klar 

Saim, Hakkı adlı dört 
e.rkadq, Pendikte artiat bayan 
Nelibenin otomobilinin önüne çı· 
kıb kaçırmak istemekten ıuçlu 
olarak aiır ceza mahkemeainde 
muhakeme edilmekte idiler. 

Dün, karar verilmiı, iki Mehmet· 
le\" yatları küçük olduğundan i· 
kiıer aya Saim ile Hakkı üç ay o. 
nar ıün hapıe mahkUm edilmit
lerdir. 

lamall A§ır cezada muh•· 
keme edilecek 

lımail adında biri, Kaıımpa • 
tada bayan Melihanın önüne çık 
mak, dövüb, boynundaki betibir
lili almaktan ıuçlu olarak ıulh 
ceza mahkemesine verilmitti. 
Sulh ceza mahkemesi, bu dava 
evrakını üçüncü ceza mahkem .. 
sine ıandermi,ti. Üçüncü ceza 
mahkmesi de suç alır oldulun • 
dan evrakı alır ce~ mahkeme • 
ıine ıöndermittir. • 

komiser bay lhaan ve tirket di • 
rektörü bay Gindorfun 16•ü ö · 
nünde yapılnuftır. 

SiYASA 

F~listinde lngili 
siyaseti . 

İngiltere hükumeti uzun bi.r =· 
mandanberi Kudüste teşrii hır ıf 
yd vücude getirmeği düşünüf0r 
bu suretle hem 1''ilistini i~g~l 'tal' 
zaman Araplara verdiği sozu, ,,_ 
manda şartlarından birini de ye 
getirmek istiyordu. ~ 

Jnıiltere hükumetinin bu yol ' 
bütün teşebbüsleri kısır kaldı •. f 
kü bir taraftan Araplar. ln~ 
tara!ından hazırlanan teşrif pro 
ulusal Umitlerlni gerçckle~tir111~1 
finf görerek bu teşebbüsl:re etil' 
geliyor, diğer taraftan ) allU 
kendilerine göre bir takınt. sebe ~ 
den dolayı Kudüste te~rit bır 111 
sin vücud bulmasını istemiyor!• 
Mecliste Arapların ekseriyet ıJ 
etmemeleri ve meclise bir çok . 1 liılerin de aza oluak girmeler• d 
liıler tarafından temin olu:cı 
halde Yahudiler te,rii bir ıtt iJJ 
tesisinden ilrktiikleri ve bu ' 9'1'11 
ileride bir talum gürnttülcrin ~b 
sını hesapladıkla!'r için bu Jeli 
hilıııe ,.ar kunetleriyle karşı lf 
ler. ecll 

lngiliıler Arapların te§ril ~,Jıd 
sinden hoşnut olmadıklarını, '\' ftjj 

dilerin de bunu ı~tcrncdiklcrini rl 
rUnce projeyi ge!;iktirmeyl ksr• 

trrdılar. bd 
Vaziyet, son günlere kadar de ı 

kilde devam P.tti. Son ~~nte.r ,. 
tngilterenin Filistin komı~r~ -
Araplar, gerek Yahudiler içıll 8 ti• 
tedil olarak tanılan l!nsurlıırdşn, 
raftar bulduğu kin te .. cbbilı:ıil · ı 
lemefe karar Yerdi. Ye huntt~1,e • 
Londraya giderek meseleyi ~- J'lllıf 
ınek istedi. Fakat lngilterenııt .. ,S( 
tin komiseri Londrada bir sur:, 'r}J 
lüklerle karşılaştı. Çünkü ora 1111fot' 
çok kuvvetli Siyonistler bll:. bft 
ve bunlar Araplarla Yahudi~~ 
araya getirecek, Ar:ıpların ~ tlfl~ 
yükseltmelerine 11ebeb ola 1 ıof. 
bir. t-*klilila ,.ncud bulm~ • 
halefet cotyorıaröı. ııf11itrt 

Bunun neticesi olarak J ... .,,ıe-
•• bP .ırtl1' 

nln Filistin kom~rl. teşru tlll'"'" • 
lis kurmak yolunda hilk efll 1'~,.. 
tatıdiklnl alamadı 'le onun f 

1 
e~ 

dUıııe döndükten sonra k•": ttl'·I· 
heyetlere, meeelenin i.teri ;ıuııi" 
görüşüle(dini ve belcdı,·~ e41,ccli 
bu yolda bir tecrübe teşıut "' 
.. 1 dl ._,.ıı• ~ye • ~~,, 1• 

Bu sö.,.lerı'Pn lm ıı:on g5rt 
de akamete uğradığı aps!'lc 
mektedf r. 111uıı Jle 

Onun tein Filistfndeld 111ış 1''1 

vetler yeniden harekete ge~ 
1 lunuyor. ~,., 

u p 1)0 
n. ~ 

---------:-.:."''" Sellm S1rrı T.,.rcıt 
konfer•"51 .,dl' 

fr~ " Selim Sırrı Tarcan r.{illt st1 
Almanyada, Ruıyada,. ~ 
ıiki nasıl olduiuna da~: '17tr 
şam lıtaftbul radyoıun 
feranı verecektir. ;;:....-

' 

Jde"ıer 1 Gelenler, 9 ouıtt' , 
GENERAL SEYFİ -;8111 G~r 

muhafaza umum kunu::nkaf8,
ral Seyfi dün akşanı 
miştir. dan bit IJ 

General Seyfi bun 10ı• 
ı b 1 gelmiş, eVTel stan u a i rniı:ıtlt'· 11 

te,ki1Uınr ~ö:>:den g~ft~tif; ~~ 
BAY BESİM- sar d 

~en~I müfettişlerinde~ lif dôJJ
di\n Ankaradan teJırıaı 
tür. 

===;:;;..-~~ ,,, 
Dün yerinden aldıiımız malO- ı 

mata göre, kayıt kopacak olursa 
elektrikli frenler, nihayet bet 
metre içinde vagonları durdura. • 
bilecek kabiliyettedirler. 
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irôyı, ~en~ı sntrnplnrın~nn ~iri, göğsüne 
~ınur nolıyırn öl~uu ! 
nder,Daranın kaçıramadığı tacı kendi elile başına 
irmişti. Daranın cesedini Per sepolise getirdiler 

~er o gece ıabaha kadar ı dı. lıkendt.r, Dara'nın peşine ta-
aıtıı§tı.. kılınca, (Beasuı) efend:sini çöle 
lıların harekete batladıkla· doğru götürdü. 

aör~n'"~ ordusunun ıağ cena- lran imparatorluğunun tacını 
b Reç"-tti. kendi batına giydiği halde, bu ta-
lra, ordusunun lam ortasın- cm eski ,abibini ele geçiremiyen 

lta.ba üzerinde duruyordu.. lskender, n'~hayet çölde de Diri' 
ıuda ücretli Yun.an askerle • 11ın izini bulmuıtu. 
İran &Üvarileri vadı. Dara' .:mı yanındaki (BeustH) 

lakender düşman kuvvetleri- un askerleri lıkenderin kuvvetle
~rlasına doğru bir hücum yap· riyle çölde günlerle çarprıtılar. 
~kaadı Dara'nın kuvvet· oi i- Dari, burada genç ve demir i-

bölmekti. Dara da ilk önce radeli Mak&donya imparatoruna 
aabalarını ileriye ıürmüştü. t lesi" m olmaktan ba!ka halu çare-

~ier Makedonyalılar lranhlar- si görmüyordu. Kendisiyle bera-
:b etmesini bilmemi§ olsalar 

l_ her bu fel&kete atılan ıadık w -
"Qrada mağlub olmaları ihti -
i kuvvetl'ydi. Fakat, lıken- rabına fikrini açıkça ıöyledi: 
d - Ben: maymun gibi oynatan 
erhal atların ve arabacıların bu ad:ıma tatlılıkla teılim olmak 

' e ok yağdırdı.. ilk önce a- istiyorum. Bundan b&fka kurtulut 
~ları ve atları yaraladı ve yolu yokduT. 
larmm önüne geçti. Artık (Beısuı) ilk önce lıkenderi öl-

~ karııya döğü§Üyorlardı. dürtmeyi düıündü.. Araya feda· 
kentler uzaktan Dara'yı gö- iler koydu.. Hafiyeler ıönderdi. 

~:kedoıeyalılar cepheden Fakat, bunlann hepsi de Make-
donyalılara ilf ca ederek (Be11ut) 

~ hatladılar. a ihanet etmi1lerdi. 
~-kentler lran ordusunun ik~ye 
'düğü ıırada fırsat bularak (Beaıuı) bu ihanet karı11mda, 

t atddı ve bu aralıktan geç· Diri.'ya: 
'~,,.., uı u nı yı aın oıc.uah 1a· .,,,.,.~~"'"' ' .. ,, .. ..ı .. - aı;H ı.•. ,.~ı v:ıT .. 
a.ktı. Çoıt ıtehlikelf. Milat, aeçebila.aek 

~nlı!ar cepheden vurulduk· kurtuluruz. 
anlaymca kaçıpaya bqla· 

· Bu kaııtda Dari.'yı da biı
•ürüklediler. Fakat, Mer· 
Hintli ve lranh süvariler 
onyalılarıo ordugahına ka-

tİtınişlerdi. Parınenion, solda 
( . en kuıatılmı§ bir halde, im· 
dıye bağırıyor. lskender he
.~laraf a ko~tu. isken der suva• 
ili ihtiyat kuvvet olarak sak

a_ • Bu kuvvetten istifade et· 
'tariler meydana çıkarıldı· 

"e Dara'nın geride kalan or-
" btıçıtan başa bozdular, pe· 
ettiler. 

~ bozğundan sonra, Dari'nın 
. Ilı, arabaıını, mücevher
. ~e Babilden kasırdığı bazi· 

tı." ele geçirmi§lerdi. 
.~(Medya) ya kaçarak ca
ttiçiükle kurtarabilmitti. 

~ . . . 
' der·n askerleri yalnız ce
~e a.tılğanhklariyle muvaf· 
~orlardı. 

der Babi'l ve Pasargad'ı 

~kten aonra, (Medya) ya 

Dedi. DaTi bu gizli ve tehlike
li yoldan kaçmağa cesaTet edeme· 
diği iç.·n: 

- Ben teslim olacağım. Sen 
istersen gidebiJira=n ! 

DiyereL, o güne kadar kendi
a ·ne büyük fedakS.rbklar gö$ler
mit olan K.dık aa.trabını terketti.. 

(Besıus) Dari'dan çok daha 
büyük bir vatanperver olduğunu 
dütmanlanna göstermek iniyor
du. Yirmi ıekiz taçlı lran impara• 
toTunun kendi arzusuyla dü,mana 
teslim olmaaını al~akca bZr hare
ket gördü .. Damarlarında tutuJan 
mil1iyet duyğularmı yenemedi .• 
Ve bir gece kumların üstünde 
yor(tun!uktan sızıp kalmıt olan 
(Dara) yı, gösüne hançer aaplaya· 
rak öldürdü! 

Ve D!ra'nm cesedini taciylo 
kumun üstüne bırakar adamlarıy· 
le birlikte kaçıb gitti. 

• * • 
ls'ken:.Ier, D:lra'nın ölümünden 

çok müe!esa:rdi. 
Onu diri olarak ele geçireme

diğine canı sıkdmııtı. 

Genç Makedonya imparatoru, 
DarA'nın kaçırama·1 ığı tacr kendi 
eryle batına g~irdi. 

Zaten Dara'dan sonra, ı:ıey
dan .. 1a kalan lran tacmı lskender
den b&§ka kim g:yeb:lirdi? 

lsl:ender çö'den askerleriyle 
bereber tekrar Bab"le dönüyordu. 
Dara'nm cesedini (Peraepolia) e 
göndermitl;. Dbi'yı ecdadının 

mezarları aruına gömdüler. 
ls1ten::leri lhbil nhelisi bavram

h • ,.. · .. ,.., ... · : g· ere l rrr~ ·'"'-:rcr-
lar~ı. 

lıkenJ~r bütün Aıyaya hakim
di. 

,(Devum var) 

Beyaz eller 
Ellerinizin beyaz olmasını isti • 

yor musunuz? İtte ıize pek kolay 
tatbik edebileceğiniz b!r usul: 

60 gram iyi cinsinden ıabun to -
zu alınız; bunu 200 ıram z~ytin
yağı, yahut daha iyiıi bademyağı 
içinde eritiniz, ıonra 200 gram 
kolonya ilave ediniz .• Hepıi bun -
dan :baret!. Bunu güzelce çalka -
layarak bir güderi eldivenin içine 
sürünüz, yatacağınız zaman eldi • 
venleri e1lerinize g~"rir, öyle u • 
yursunuz .. 

Sabah kalkınca, ellerinizi ılık 
su ile yıkar, kuru ve yumup.k bir 
bez ile yavatça kurularsınız. On • 
dan sonra bir eliniz~ üıtüne bu 
mayiden bir miktar koyup, yı -
kanıyor gigi iki elinizi biribirine 
sürtünüz, yeniden kurulaymca, 
parlak beyaz ellere malik olursu • 
nuz. 

Kehribar nedir? 
Ağızlık uçlarında ve boyunlar

da sık ıık kehribar kullanır ve ta· 
ıırız .• Kehribar ne demek oldu • 
ğunu bilenler, ıüphesiz, çoktur. 
B:Imiyenlerin de bir o kadar ol • 
duğu mumhakkaktır. Kehribar 

nedir?. 
Bu madde üçüncü devirde taş 

haline gelmiş Pinuı Suc::cinif era 
denilen bir ağacm kökünden baş
ka bir teY değild:r. Kehribar 
içinde sık 11k bunun tahta halinde 
parçactklarma raıt gelinmektedir. 
Kehribarın en çok bul\ınduğu yer· 
·ter Şimalt Almanyadır. Bundan 

ba§ka Sicilya, ş·mal Buz Denizi 
kryıları, ~lbery~ AErikanm ıimal 
kısımlan ve Romanya.da dahi keh
ribar bulunmaktadır. 

Kehribar içinde üçüncü devir • 
den ka:ima biT çok hayvancıklara 
ve nebatlara rutlanmaktadrr. En 
çok bulunan mahluklar haprattır. 
Şimdiye kadar kehribar içinde 
kanatlı iki yüz otuz clnı haprat 
dökünfüaü bulunduğu ı 'bi kara • 
f atma ve buna benzerlere, tüylere, 

kıllara da teıadüf olunmaktadrr • 
Bir kehribar parçasının içinde bir 
kertenkele bulunduğu da görül -
müıtür. 

Dünyada üçüncü devir diye in
aanm göründüğü devn derler. 
Bu da milattan 50 milyon yıl ev· 

veİ bqlamıt ve milada. b:r milyon 
sene kala bitmit sanılmaktadır. 
Buna göre kehribar i~in de izlerine 
rastlanan ha§arat milattan bir mil
yon sene evvel yaıamıt olan mah· 
lUkattır. 

Kehr:bann Yunan Mitolojiıin· 
de İ•mi geçmektedir -ve mevkii var· 
dır. Şöyle ki: Yunan Mitolojisino
de "ıtrk il5.hr,, olan Helyoe'un oğlu 
Faeton bir gün babasından onun 

"günet arabası,, nı idare etme:sine 
0

zin iıtemiftir. Ancak Faeton bu 
arabayı iilare edecek kadar kuv -

vetli insan olmadığından dünyaya 
lüzumundan fazla yak~aşmı! ve 
ate§ almasını muc'p olmuthır. Bu· 

nun üzerine Zevs buna yıldırımlar 
yağ:lrrmağa baılamı§ ve Faeton 
kürei arza dütmü~tür. Nimf pe • 
rileri bunun cesedini sabile göme· 
rek ağlamağa ba11amı!lar ve bun· 
larm suya düten göz yaılarmdan 

kehribar hasıl olmuftur. 

K,. r"bar sroman ve kA iht parça
lu nı ç :!:me!~ ht•s .. ı·•n ·' a ':i kuvve
ti yüzünden eski Yunan1rlar tara· 
fından Elektron diye adlanmıştır. 
Bu kabiliyeti ı&steren bütün mad-
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Kurun
1
'un edebi romanı: 11 G ,, " " 

KOK[AVANLA 
======== Yazan: Selami izzet Kayacan 

Tekin fena adam değildi. Fakat 
eğlenceye, zevke düşkündü. Bu, 
yuvanın rahatını kaçırmaktan bat
ka bir hayn dokunmazdı onlara .. 

Tekinin ziyaretleri niha} et Fa· 
hir beyi bir az soğuttu. Tekin, aık 
sık, Üstün evde yokken geliyordu. 
O geldiği zamanlar, Aygen ~ 
pencerede görünüyordu, ne de bal. 
kon da. 

Bunun üzerine Fah:r bey anla -
dı. 

Üstüne acıdı. Aygenden nefret 
etti. Ahbaplığı gev§etti. Kadına 
raıt geldiği zaman, ıelam verib 
geçiyordu. Oıtünle bir iki kelime 
konuşuyordu. 

Tekin de artık hiç çekinmez ol -
muttu ... Üç aydrr Aygeni kaça • 
mak gömıeğe geliyordu .. Bu eTe 
geldikçe eski hatıraları canlam • 
yordu. Bunun içinde Aygene bir· 
az bağlanıyordu .• 

Nihayet genç kadını kendi e
vinde görmekten uıandı .. Onu giz
li b 0 r randevu evine davet etti. Bu 
keyfi için bet lira sarfetmeği çok 
bulmıyordu. F akr.t beı lirası 
yoktu. Muntazam çahımadığı • 
nı herkes bildiğinden devamlı it 
bulamıyrdu •• 

Bir kaç tanıdığından borç almak 
is~di, alamadı .• 
Zeynebin kazandığı be§ on para 

i:e geçiniyordu. Eve iki aylık borcu 
vardı .. Ev sahibi çıkaracağmr aöy
lüyordu.. işte bu halde , Aygene 
geliyordu .. Derdini un .. yor, fa • 
kat genç kadını dertlendiriyordu • 
Aygen kendi odasında fazla sami· 

miyete, fazla taüba "liğe taraftar 
değildi. Üstün ansızm gelir di
ye korkuyordu. 

Tekin inat ediyordu ... M~nasız 
dü§Üncelere ka...,ılarak keyif kaçır· 
mak yazık değil m=ydi?. 

Hayır, bu sevg" böyle sifrüp gi

demezdi .. Aygeni, hiç değilse ay
da bir kere, baska bir verde, iste • 
diği gib; gÖrJ'Tlelivtl\ Onun dldu • 
ğunu anlamalıydı .. Her geli!inde 
israr ediyor, kadından aöz almağa 
ça lısıyor:lu: 

Fakat kadın: 
Fakat kadın: 
- Hele bir oda kirafayacak pa· 

ran olıun!.. 
Diyor ve evin.:fe Tekinden uzak 

duruyordu. Mümkün mertebe 
I 

ona sokıtlmTVordu. 
Bir güıı Tekin kızdı, darıldı .. 

Şapka41·nı aldı: 
- Eğer ben· sevmi~ olsan, ben

den uzak durmazsın ... 
Aygenden cevap bek1emeden 

çıkıp gitti. Sekiz gün görünmedi . 
Genç kadın bir kaç gün ge1ece · 
ğini ümit etti. Gelmey:nce ıinir • 
lemi'. Geiims:zliği arttı. Karıısın· 
da s5z ıöylenmez oldu. 

Bçıırc 'O stün buna ne mana ve· 
rece1ini §e.§ırmı§tı. Evlendikleri 
gün.lenber·, karrs•mn huysttzluk · 
larına, tımarıklıklarına. aksil'kle· 
rine alışmıştı ... Aygen iğriye doğ· 
ruya surat eder, haykırır. Kavga 
çıkarır, konutmazdı. Fak~t bu 
hal!eri uzun sürmezdi.. N"hayet 
yarım saat sonra Üs~ün sokulur, 
C!mı ok•ar. iki yanağından öper, 
barış•rlarch. 

A-.ma l-=r l- - "t- ·1 ·r /'··-on 1- "". 

casrna ya1··..,,mıvor·'u . 
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delere 15 nci aıırda Eleh.1.ron adı 
verilmittir. 

kızıyordu. Mütemadiyen, aebepli 
ıebepıiz bağırıp çağrıyordu. 

Üstün şaplamıtb.. Meyuslu .. 
Sabahları göz yatlarını ıilip itine 
g"diyordu. 

Bunun üzerine aklına bir şey 
geldi. .• 

Bir gün Aygen küçük bir ku • 
yumcunun önünden geçerken, al • 
tın bir kol ~l\ati görmÜf, çok be • 
ğenmit, dakikalarca durup bak • 
mısb. 

Saatin üstiinde fiyatı da yazı .. 
lıydı: 12 lira... Üstün adamla 
g"rip konu!muştu .. Ayda iki lira -
dan, son taksit üç lira olmak üze
re saati 13 liraya bşrakacaktı. 

Adam ıen de, altı ayda bir lira 
fazla verebilirdi. Bu dağ, deve 
değildi ..•• 

Ayda iki lira vererek karısrnm 
gönlünü hoş etmesi muvafıktt. 

Hatta patronundan bet lira avans 
b:le isteyebilirdi. Bu parayı da 
akıamları geç vakte kadar çalışıp 
fazla yevmiyeıiyle ödemesi kabil· 
di ... . 

Bu saati kanama hediye ede • 
cekti .• 

Cumartesi günü, ıabahm betin • 
de yatağmdan kalktı. Bir çeyrek • 
le giyindi .. Çayını piş!rib içti. So
kağa fırlayacak, itine gidecek, 
doğru patronun yanma çıkacaktı. 

Projesinden memnundu .• Mut • 
fakta iskarpinler:Ui siierken nhk 
çalıyordu ... 

Aygen her gün öğleye doğru 
kalkardı. Beyaz kollanın dııan 
sal'kıtmı§, siyah saçlı bqmı yastık· 
larm beyazhklarna gömmüı u-
yukhyordu. 

Üstün uyanıp kalktıktan ıonra, 
ona bazan "Vardı kara geliyor, 
ta.asından ölüyor.,, diye el pkaıı 
yapardı. Aygen yarı uyanır ıon -

ra gene gözlerini yumar, arkasını 
dönerdi •. 

O gün uyandı. Kocası yüzünü 
yıkarken, su ıesi onu uyandırdı • 

Doğruldu, dirıeğine dayandı, 

b:\~mı uzattı .• Mahmur gözlerle 
·~ate baktı. 

Sonra aıene yattı. batını Oatü • 
nün yastığına kc ıdu.. Yüzünü 
pencereye dönc?f. 

Bir müddet M\·matıklara baktı. 
Sonra etrafın~ göz gezdirdi. Ev·n 
içi darmadağındı.. Hiç bir yeri 
adamakıllı toplamıyor, ev itlerini 
çoktandw yan çiz'yordu. Aynalı 
dolabın üıtü toz içindeydi. Kü • 
çük masanın çekmesi açık duru • 
yordu. 

Yarıdan fazla bet kolonya ti • 
§esinin tıpasını yerine koymamıt • 
tı... fırça, l2.rak saç =çindeydi •• 
Kirli çarnaşırları bir köıeye bırak• 
mt§b ... Her i•kemlenin üstünde 
bir er.tari vardı. 

Bunları görmemek için b~r 

müd ·let daha gözlerini kapadı •• 
Esnedi. .. 

Üstün, rnl"k saç1armı taradı, ve 
yavaş-a sordu: 

- Uvum1yor mu-sun Aygen?. 
- Hayır .•• 
Ve gene, odanın dağınıklığına 

gözlerini taktı .. 
Üs ünün rengi biraz solmı,~tu • 

Yana'tların~a pembel'k hafifle .. 
m'çti.. ~ene l:emıkieri zayiflik • 

ten dr~arı fır!amı§, avurtlan ha• 
fift~n çökmüştü .. 

.( Devamı var 1 
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Balıkesirde bir facia Bir •• • 
mu.ezzın Bu kız istiyor? ne 

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

Peynirci Mustafa,hem kendisine yüz ver mi yen kızı, 
hem de kendisini vurub öldürdü 

Kendisini camide iple 
asıb ölmüş 

1 s tanbuldan Izmire götürülen Bayan Hacer Münev~ 
ora Polis müdüründen imdad istedi; fak at ··· 

Balıkesirde çıkan "Türk dili,, 
arkadaıunızdan aynen alıyoruz: 

avini bay Ekremin başkanlığın • 
da toplanarak memurin muhake
matına aid işlerle uğraşmıştır. 

lzmirde çıkan Y eniasır gaze • 
tesinden aynen alınmıştır: 

Güzelyalıda tramvay cadde • 
tiindeki camide bir intihar hadi • 
&esi olmuf ve bu camiin müez • 
ı:inliği ile hademeliğini yapmak
ta olan Mustafa, cami avlusun • 
daki çeşmenin demirine bağla • 
clıEı bir ipin ilmiğini boğazına 
geçirerek kendi kendini asmış, 

boğularak ölmüttür. Hadisenin 
tahkikatına müddei umumi mu
avini bay Şevki vazıyet etmiştir. 

İzmir emniyet müdürlüğü ga
rib bir hadise ile karşılaşmıştır. 

dur: 
Bayan Hacer Münevver bl 

Celalle lstanbulda pederi bl 
Hurşid delaletilc tanışmıştır· 1 

Bay Hurşit, bay Celali r~ 
sızlığı sıralarında bak1111t 
kendisini tedavi ettirmiştir. 

Balıkesirin kenar mahallele • 
rjnden birinde bir aile faciası 
olmuı, geçimsizlik yüzünden bir 
karı koca ölüb gitmiıtir. 

Peynirci Nevrekoplu Mehmed 
oğlu Mustafa bundan dört beş 
ay önce Vicdan!ye mahallesin . 
den kara Ahmed kızı Hatice ile 
seviımiş, o vakittenberi Hatice 
ile karı koca gibi bir arada ya -
şamıya baılamıştır. Fakat ara . 
dan birkaç ay geçince aralarında 
bir geçimsizliktir başlamış, niha
yet bir hafta önce annesinin tes
,,ikile Hatice Mustafayı evindP.; 
kovmuştur. Mustafa araya adam 
lar koyarak çok sevdiği karısı i . 
le barışmak istemiş ise de Hati • 

ce ce lrnrışmamaka inad etmiştir, 
Bu vaziyet karşısında Musta

fa intikam almak sevdasına düş
müş, bir fırsat gözetlemeğe baş • 
lamıştır. Nihayet kimsenin bu • 
lunmadığı bir sırada Haticenin 
evine girmiştir. 

Hatice Mustafayı karşısın • 
da görünce 

- Burada ne arıyorsun, bu • 
rada ne işin var? demiıtir. 

Bunun üzerine Mustafa ya • 
nında taşıdığı tabancayı Hatice
ye doğrultarak bir el ateı etıriit -
tir. Kadın yaralandıktan aonra 
komtu evine kaçmış, kalbinden 
a.!dığı yara tesiriyle biraz sonra O· 

rada ölmüıtür. Mu3tafa da diğer 
bir kurşunla kalbinden yaralan • 

Eski belediye reisi Kandinaz 
oğlu Nacinin memuriyet vazife • 
sini suiistimalden, yaptırdığı e • 
vin arsasına yoldan eklediğin -
den, şehre aid sudan evine aldı -
ğından ve daha b:ızı suçlardan 
lüzumu muhakemesine karar ve
rilmiştir. Bundan başka Vicda -
niye mahallesi eski muhtarı taşçı 

Bekirle bekçi Abdullahın eve te
cavüz ve keyfi hareketten lüzu • 
mu muhakemelerine karar veril
miş ve Bandırma ticaret odası 
baş katibi Niyazinin lüzumu mu
hakemesine dair kaza idare he • 
yetince verilen karar tasvib edil
miş, diğer bazı evrnk üzerinde 
tetkikat yapılmıştır. Bandırma 
oda baş katibine işten el çektiri -

lecektir. 

Sürek avında bir hadise 
Balıkeı.irde Çağışda Sürek avı 

esnasında bir hadise olmuş, Laz 
Receb adında biri ölmüıtür. 

Cümhuriyet müddeiumumi mu· 
avini Hilmi hükUınet doktoriyle 
birlikte Çağışa gitmiştir. Recebin 
ölümünde bir kast olub olmadığı 
müddeiumuminin yerinde yapa • 
ca.ğı araıtınna.dan sonra belli o • 

lacal..-'tır. 

Aydın zeytin müstahsiller 
kooperatifi 

mışbr. Aydın zeytincileri, zeytin alı-
Zabıta memurlan ve az son • cılarının öz biriliği ederek fiatı 

ra Cumhuriyet müddei umumi kırmaları ve düşürmeleri üzerine 
muavini Hilmi ve emniyet çevir- toplantılar yaparak kurumlan • 
genliği haşkomiseri Fehmi vaka mak icin konuşmu~lardır. 
yerine giderek tahkikata giri• - ~ 1 l d eytn· ~ Bu top antı ar sonun a z 
mitlerdir. Hatice zabıta memur - ciler yüksek makamlara başvur • 
larına yalnız: dukları gibi Zirat bankasına da 

-- Beni Mustafa öldürdü di - b " d giderek kendilerine u yon en 
yebilmiıtir. yol gösterilmesini dilemişlerdir. 

Mustafa memleket hastahane- · 
Banka yasanın çıkmasından aine kaldırılmış ve orada ancak 

sonra bu işleri ele alabileceğini 
Yarım saat kadar yaşayabilmiı -

bildirmekle beraber müstahsiUe • 
tirHadise hakkında adliyece tah- rin bu dileğini de yerine getirme· 
kikata devam edilmektedir. ği fayda\ı bulmuş, (Aydın ürün • 

leri kooperatifi) kurulmuştur. 
Esk\ belediye reisi Bu satıı kooperatifi §imdiden 
mahkemeye veriliyor hazırlıklarına başlanıış ve ortak. 
Vilayet idare heyeti vali mu · lardan aldığı zeytin tanelerini 
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Yapılan tahkikatta yirmi ye
di yaşlarında olan bu adamın ö
tedenberi asabi hastalıkla malul 
olduğu anlaşılmıştır. 

İzmir barosunun yeni 
ir.zibat meclisi 

lzmir barosu reisi bay Mus • 
tafa Nuri inzıbat meclisini teıkil 
eden avukat arkadaılarile bir -
likte istifa etm~~tir. Baro inzıbat 
meclisi ıe~;minin yenilenmesi i -
çin C.H.F. lzmir vilayet idare 
heyeti başkanı bay Avni Doğa • 
nm başkanlığı altında toplanan 
İzmir avukatları baro birinci re
isliğine bay Mustafa Münürün, 
ikinci reisliğe bay Mustafa Sıt • 
kının, inzıbat meclisi azalıkla • 
rma Cemil, Nahid, Kemal, Ba • 
jıa. Nasuh, Salim, _Nuri Sıtkı ve 
Eminin şeçılmesını .kararlaıtır • 

mı~lardır. 

Konyada top yerine dUdUk 
Konyada oruç tutanların oru • 

cunu bozmak ve sahur vaktini 

anlamak için 'belediye çorab f ab· 
rikasınm düdüğünden başka iı · 

tasyon düdüğünü de 
başlamııtır. 

öttürmeğe 
• 

-···· -·= hususi şartlar ve pazarlıklarla 
bağlandıkları fabrikalarda yağa 

çevirerek banka eliyle toptancı 

ve dış iti yapan tüccarlara satmak 

yolunu aramağa koyulmuıtur. 

Ziraat bankası bu işte yağ Ü • 

zerine büyük avandar açarak 

müstahsilin yağını hemen elinden 

çıkarmasının önüne geçmit ve iyi 
piyasa bekliyebilmelerini temin 

etmiştir. 

tırlattım. 

- Her şeyim senin içindi Ergin . 

Emniyet müdürü hay Feyzi 
Akkor postadan bir mektub al • 
mıştır. 

Bu mektupta "neresi olduğu
nu bilmediğim dağ başında bir 
kulede tehlikedeyim. Aman beni 
kurtarınız, deniyordu. 

Mktuptaki bu ifade üzerine 
zabıta derhal faaliyete geçmiş 
ve Hacer Münevver ismini taşı • 
yan bu kızı araştırmağa başla • 
mııtır. Kız Tepecik civarında 
bulunmuıtur. 

Zabıtaca yapılan tahkikat ne
ticesinde Bayan Hacer Münev • 
verin İstanbullu mütekait bahri • 
ye binbaşınlarmdan birinin kızı 
olduğu, bay Celal adında birile 
lstanbulda tanııtığı, İ! bulmak 
üzere bay Celalle buraya geldiği 
anlatılmııtır. 

Kız ilk önce bay Celalin ken
disini evlenme maksadile bura :. 

ya girdiğini ve bilahare tanıma • 
dığı bir adama sattığını söy· 
lemi! ise de tahkikat safahatı 
meselenin rengini büsbütün 'de • 
ğiıtirmiıtir. 

Polis tahkikatının neticesi şu-

Aydında öztUrkCje sözlerin 
vavımı . 

Aydın, 22 (A.A.) - Halkevı 

yedi günde bir dil toplantısı yap
mayı kararlqtırmıştır. Toplantı
larda dil durumu üzerinde konuı· 
malar yapılacak, öz Tükçe. sözle· 
rin tezelden yayılmaıı için çalışı
lacaktır. 

Ayvahk bayanları toplandı 
Ayvalık, 22 (A.A.) - Ayvalık 

bayanları dün fırka solununda 
bir toplantı yapmıtlardır. Bayan· 
lar, ulusal işlerde erkeklerle bera
ber yürümek için fırkaya üye ya
zılmak gerekliği üzerinde konuş· 
muşlar ve Türk kadınlığına bu 
yollan açan Atatürke ku!d~la~ı
nı (minnettarlıklarını) bırdırmıı-
)erdir. • 1 

Çine'de iki dükkan, 
bir fırın yandı 

Bu tanışıklık dolayısile, ~ 
eJI balarından ayrı ya§ıyan aıt11 . ~ 

le kardeşlerine bakabilmek 
1~t. 

bayan Hacer Münevvere l:ı~ 
de bir iş bulmasını bay Celal 
rica etmiş ve bu zat kızı ahb r 

b 1 . . . t' ce ra erce zmıre getırmış ır.. b" 
burada Hacer Münevvere ıt 
mak için birkaç yere ha! ~: 
muş ise de buna muvaffak 0 

mamıştır. .• 
Nihayet kız, bay Mustafa ~t 

minde bir müteahhide verilJ11' 
tl•'e tir. Bay Mustafa, bayan , 

T . kt . - . basl 
epecı e emrazı sarıye . 

h · · k d k' e"111 
anesının arşısın a ı fdll• • 

dört gün misafir etmit ve . ı 
tafamn evde bulunmadığı bır ~ 
rada Hacer Münevver çık• rııil" 
doğruca Kemer karakoluna tıı"' 
racaatla şikayette bulunııı"~ 0 • 

Keyfiyetin başkaca içyüzlerı Jeı1 
lub olmadığım zabıta iP'e 
inceye arat brmaktadır. ,,, 

Antalyada ~ar,af ve pe~ . 
kaldırılivor f(a\1'e 

Antalya, 22 (A.A.) - \:ı_,ıı 
vinde kadınlı erkekli bir t~P ~,j· 
yapılmıştır. Toplantıda es1'

1 ıı',!' 
larda ulus ve ülke işlerinde~.,ıet • 
hatta güneşe bile yüzünü go dfll' • 
melC öneni olmıyan Türk )<a ~-

1 tıtd• \1 
nın acıklı dunımu ana ıc1e1 
sonra şimdi her işte er1'e diır 

b'l k · · '.ke" beraber çalışa ı me ıçııı _tctıı• 

ine •açılan yo1da durakla~;tı"it 
yürümeleri gerektiğini bıl 
lerdir. (il 

En büyük haklarına }(a .rİ o 
eÇeı 

Bayanlarımız çarşaf ve P .,::li'J . le .. &·. 

tadan kaldırmak ve bu 1~ ıcoiS'1 
mak üzere aralarında bır 
kurmuş1ardır. ..1'J' 
----"""'um- •J<i di.J 
da bir yangın çıkmış, 1 f .,ıır. 
bir fırın yanmıştır· 'f e~e ;etit 

Aydın, 22 (A.A.) - J?ün ak
ıam gece yarısında Çine çarıısın· 

ğırılan A::dı~ it~~i~~sı J{as•~ ,. 
yangını sondumıuştur· tııııJtt11 

yük bir felaketten kurW 

1'"~ lı 
buluyorum. (MeraO le 

0 

maca oynüyoruz. _ ... tffJ) 

Bu güne kadar senin için ve senin 
adını kirlemeden yaşadım. Yarın 
için de buna inanabilirsin. ~n be • 
raber yaıamak için sana elimi ve· 
rirken gönlümü, onurumu ve ıaa· 
detimi de senin varlığına bağla· 
dım. Beni mesut edecek senin sağ-

Yıliardanberi kalbini sıkan dü
düğümlerin böyle birdenbire çözü· 
lüşü ona eski neşesini geri verdi .. 
Ogün çamiarın en kuytu nefti kö~ 
şelerinde iki sevgili gibi dolaıtık • 
Ve ben Manisa dönüşünü uzattım. 

Şimdi her gün aram12a (Me • 
ral) i de katarak Heybeli çamlık • 
larında yılların üst üste yığdığı a· 
cıları silip yıkayacak bir yeşil kö • 

(S natorY..-
Bazı günler a 

1 
.,0 r .. · · . . ı . 111 o \l.1 • ,,. 

gıdemıyorum... şı bır 
. ekte r 

zaman tıpkı daha çıç }ıırf le' 
~anlı gibi uzun ınektUP f 
cı ile yotlıyor.. ·rıısit 

Yeni bir balayına g• .. ,1.1d" 
hiyiz. Sağlık bulan ;ıı. ~1 
ı?ski neş'esini bulan se"d''·t.' 
gin) e hayatı o kadar bahee~,r 

Burhan Cahit Köroğlu hğmdır. 
··-················ .. •···••••·••••··•·•••·••••••··•·• Dudakları avuçlarımda dolaş-

b her şeyi söyle· essürün böyle bir hastahğı meyda· tı. Onun ateıli vücudunu bir ana 
Doktorlar ana na çıkarabileceğini söylediler. sevgi ile kendime çektim. Derin 

öiler. Hasta· Celik yürekli sandığım adamın •bir inanışın verdiği sükunetle göz-
p k. ben de sorayım. - . . w 1 b k 

- ~ 1 da Akhisarda 0 1
böyle çocukların bıle manmıyacagı erime a ıyor. 

lığın hıç yoktu d y k vardı bir kuşkuya saplanıp kalışı yalnız Sanki damarlarını kaplıyan bir 
'l o bacla lo o sa o ' • d w•ı h' k ' o 'b" Ad t •• .~ vak'a ı e ını . ::!' • kurduğu yuvanın sevgısmı egı , ze .r a ıp gıtmış gı ı a e a yuzu • 

h,.. d' .... , deştı. d ·· "tm" l ·· · d w• t' Eli . . b ak da 0 a ı&e ... k' 'k kendi sağlığım a çuru uş o u· nun rengı egış ı.. erımı ır • 

B "yle bir hastalık ı, mı • d mıyor. Adeta hasretini çektiği 
- u o F k t k yor u. 

ık. h rkeste var. a a en 'b' biı· sevg'liyi görmüş gibi .. 
robu be 1 e . . fırsat arar. Dudaklarım onun ateş g. 1 ya· 
d'ın'ı ~terınek ıçın .. • l ki tı Daha onunla Bu icli ve titiz adamın şüphe g..,.. muhım nan a nma ya aş • · . . . b'l 

b hayatımın I l el l ı~ 'ıç'ın söz kes- dolu yüreğını bıraz olsun deşe ı • Doktoı1ar ana 0 •~t}·&t ar ~a :ışı o ır.a .. . w . • • • • 

1 •. sordukları zaman •w• .. k .. d'' " ncelerimi h:.ı· • dıg m ıçm sevınıyorum. 
hadise erını , da anlattım Te- tıg;ım gun u uşu 
Akhiıar vnk asını 

şe atıyoruz. 

Düne kadar taliin kalbimi ye· 
niden aydınlatacağını düşünme • 
miştim. Bu, hayata yeniden bir 
gelit oldu. Kendimi genç kızlı -
ğımdaki kadar hafif ve canlı bu
luyorum. (Meral) le beraber sık, 
bodur çamlar arasında koıup oy -
nıyoruz. 

Ergin eski sağlığım bulmuş gi
bi ..... Hırsı, hiddeti, heyecan~ ça • 
buk parlayıp, n.eı' esi geç gelen bu 
adamı şimdi tam bir saadet içinde 

artık hastalıktan 0ıııı& f 
Sanki Adaya, sanat.orY 1' içifl 
. • k~ d •rJ11C , 
ılk aşkını çıçe ıe~ ibİ·· ~ıf 
zel bir otele gelınıŞ g rıd" ( 

}arı · ş.ı 
yazın bu sıcak .aY oidıJ·· .,cif 

beli beni:n c.ennetı~ 1111ş1' 
1 

şil adada unutulup a t1° 
" ,.r. rum. 1 rııt" ,., 

Annemin nıektUP a · 1"'1.i JI 
adet' ·ıtı'' ' vermek bile bu sa 11'' tf1 

bir de~işiklik ohxvor· ,,1ıı b' at~ adeta b :r çılgın ır 
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• u ld Unn i.ı tel K.asuo ram 

ı' K 16 Ramuu 17 Ramazan "ı. a ıcı ız Gb doğuşu u., 7.24 To,_apı ıiitçükri namına olcuı!u· 
Gün batısı culantrnzdan bir zat, bize bir mek • 

16.44 16,4 ı 

Naki d 
Sabah namazı 6 6 tub gönderdi. Bazı noktalarını pek 

e en: Ati Enver oııe 4HllWI tt.I:\ u.u lwıklı gördüğümüz bu mektuba ··Ku· 
Genit b.hçede ıbir lek bet 91a- J aıcakl·~.mda öm .. ·•--=-!-! , lt!ndJ uam11ı 16.1.• 14.33 nuı" da ger veriyor-.z: 

k 
.___ C!--' ._ ur_-~ ... e • Akşam aamuı 16 ... aa•uu-mıftı. .-.a at ve siiHl • leudiri .in-- • Yacaı a·-·- ·~ •6.4~ "Biz, sütçülerin bir derdimiz var. rx.: .
1 
---~ LL L.- • p .._.,aya ıeJmenın t&dz • --· 1L~4 'IU4 t3l d f '•• ı e 'lllAnll" wır......., ıasmocu ım ud 

0 
zaman alsak O L lmaat us 5J6 e stanbul vilayeti ve Şehrema· 

tarafmd•w ;..; ı...L ::----.L ı_!_ • ve... ı •a- Yıı. ıeçu .ıı.ı.. as1 ... neti tarafından ·""ddetli emirler ve -
- ..,. wr UIOR'Ue _... - na mazideki ha ~-- d •- ...... 'S"' l•nm•11; ciiaıl•deaberi bot - - nefreti olmea Yatnıu.uklu,G.iu Tıha ula ıtaı ı 7 rllmif a.1rl alurlan olmıyanlann f 

ran bUçe sandalyelerinden he _ .. 9 acmra çecu armuz. .__ ___________ .JJ nekçilik ve sütçtiltik edemiyeceklerl 

mu hlptini dol.1 .. -6-.. m.w Ne Jiibek aHt idi bu?.. karar altıaa abnmıftı. Biz hük6me -
_..........., .. __ Gene Piliittük. z.,neı, fi R _J ti• yasasına uyduk. Borç -ettik, lıarç 

ıibi ça)fPlı ,.m •itmek idetin- ·mel .. ' ala • fi ! m ~ Y O ettik evimizi, barkımızı Emniyet San 
dm .... ilice ıenvl•de 9Mldi :; en .1~ temenai1ere ~ataf :r - -....11n :;;s= dıfına ipotek yaptırarak birer asri 
bir merak uyancbrmqtı. DlUf ctbı llnbnle ,.landan ali· -- ahır kardak. 
~ C.J'dermirle Wrfik. kadar -or, ıöslerini üzerim • n •lrt•d tcanua PllW Fakat '"da fena bir nzirete 

te ulıamia iailne diifen bir .. - den ayırmamak iatiJordu. w-. 1 .annlt Hln11Yoru. Çhldl bir yan-
aayı ~ - iti Mi,v.ttün lluretim .. Zey- ıı.ao CJdıNBlı..- Midi • bdallp -. • elan Wz feanl. urf ahır yaptmp bor-

b H ,_ ıerr. ..,... ~ Y11M Kaıal. u .ı--.. ea &frerkea bir J'Uldan da bir taJmn 
Zeyneb, o,ıia tutulan ne aıum.., Allah • Mrc1i7aıe.. tut: .._ ......, ıt.ao o.,. "tarım. ».M • iillll t.e1lnı1z kimseler ttlredl. 

aüzel aalıne ~ inandım ki - Yok canım... Kltu ......._ 30.10. .._ v.ııraw.s • • Bednm klfelerlade, sadarma alt -
L-11- ' s• • ., mim keDteram. ılM Jllp cas. 11.llL .AD&. 
111U& awmda ~ filvete - ıze .mı. c1oı11....., 11caırıer, n.ao Bad19 ..a.tnm, 'la!'lllda 'beeledtklerl lneklerla süd8nU 

bihe'ldrie liyık.. Uzunca bir .bo,.a Ne kadar iltiy.rdma, iri Zey • n. .._. .. • -... _..,... ..aile araJamau •ı.aia bqladı-
elifi elifine t>icilmit narin bir ri. neb, bir bafkaı-ludm.um, ..:=. _ ua Kllz. B'OKBBŞ. a& m. lar. 'Bunun bize zaran olc1ufu ka· 

l 
·- 1L80 Ruhi nqrtyat, 12 Ruld 1aıun', 'Clar ---~ ti tığı d • 

cad, akaa aibi JÜze Ye Lu ,U. ü- erim llııdea i&ien •tnmas• M, u.ao haftf mualld, u.ao Haberler, um ' ..... -·~~ e aç yara erın· 
serinde iacitlea daha .-rlak .dit. içimi tamamiyle okum.le kerame- mudd. ıue Haberler, UM Plak, ıf dirSıhhl ahırlarda vebaibakart, aa ... -
1ft --1.. f t • • JCMQ programı, 18 Hafif mllllld. Jtallel1er, ..,... , ~ 2-1 dudaklar, gözler, Jae. ım ~ '-8& batlama.. ıo,ıa KomerlD dew.mı_ a Kontenm, n20 bon gibi hastalıklara ender rastlan· 
le o ııyalı Ye iri ıözler, ıipaiph O, etrafa h.lrNhkça içimin ,.i - PWL 20.so (Vlcleim!>l) faiaill popmer tem- lığı halde bu bodrum ve salaş kulü· 
uçlar... lan eriyordu.. Aaılta, 9a ikifat ll!I, 21' ., ıc.uo koalell, 22 Jıtumea ~ belerdekf ineklerla ~ wremH ıve 

K•leWrktan f&lll'& kalnut pr· benim ıibi, ...._._ •e a ..w- 91' :, ~ M!=~ uo m. 1lutalddıclar. Sitleri,-le illetleri -
aoadu bia de içecek ve yiyecek ıenmiyonha?. u,n Puüato kowrl. 11 ......., •i w&.aJıla 1a1110rlar. Sft4a ae bü· 
ef • ı ... ._,. ldll, M'1I Klclk ...,. rUk ve ne kök bir gıda oldufunu bl· 

1 ırmnnııi itteclik. Müfteri v. Yanmuzc!ald ...... ,. bir sesç a111tr-. ILl8 .,_ '"-.. .. ,.. linlnb:. Bu kadar ehemmiyetli bir 
kası keıihniyecek -.>rette geliyor, ıelerek otwcla. Önceden ıelmit ıuo Bad7o poparl9I <~ nüll), 11 ~':'"il haline elbette bll'lltntamaz. 
yer ......,._ bir çok kümeln arkad~e 1aararetli iıuatıedi ~· :::!' Çlnpae 

11111
""""' H.l• ~ halele belediye zaten kenc1181 • 

oturmadan dönmek mecburiyetin· ~ı ııkıfblar. Ve aoma Ze, .Üe m na. 't"ABŞOVA. uu ... ala ~clufw b1r yaa.yr korusun ~ 
de kalıyordu. dönerek ona •limladı. O h 'IÜ· ıs ~·· .ısster, 20 Orlteetra komeil, •ize e1np rllJI 0111ara da 8111111 •e 

Centl-il evli Ye •atı 
1
-1.:. lerek, --1. memnun n arzul• ltir uatw, n fMı.Rt ı.--, 1161dm',. 

21 
fenni ahır yaptırsın. Yahad onlan 

~ wııır-a• ~ ... '*' ..... .,.... 21 •eld•d'· ıaa.ar. • ha olmaıma raialen eöyledi · hareke'tle w sellma laıırphk •er • ıa.ao Dw mUllldaL u sa da çalışmaktan menetsfn. 

- Ne telcer JR&bkik bu, .mon • di. ----------- Çlnkl •r h iti illzettmezse sfit· 
ter?. Demindenberi, th16mde :ı.r- _. B O R S A ffiHik biaWita. ltnadaak •• ld...-

- Gii&ellije kraliçe yapmalı?. mak sevdama iİilflGlüm laayalt 1 de deva• takati kalauyacaktır.,. 
- Yakq .. cleiruau.. )'UY& müdrit Mr Yarat ite dibia • f Hizılannda yıldız işareti olanlar azer· F atila 8Ulla ilıint:i laalıuk ..-.. 

Fatih kazaaında: 
SOll halta ~ meMnlerlll 1' 

ları ,.nıardır: 

Bay Mehmed kızı Bayan ülfet dt 
tezgahtar Bay Cemal, Bay Abcl~ 
kızı Bayan Duhter ile inhiar.,.. 
murlarından Ba1 Mmtafa Ze'kl, 
Hasan kızı Bayan Fatma ile til 
Bay Refad, Bay Ali Km Ba:raa 

ile Bay terlikçi Necdet. Bey M1ı-.-m 
kızı Bayan Şaziment ile hlrind 
lazım Bay Necati. Bay Sabri Jası 
yan Şek6re ile Bay saraç ht 
Bay Nuri kızı Bayan Salcte flt 
Mehmed Sami, Bay Hasan imi 
yan Mil11evver ile tramvay 
Bay Etem, Bay Salih km 
Fatma Jle garsoa Bay Tallt. Bd 
1i kın Bayan N acjye ile ük 
Bay Hakla, Bay Hasan kızı 
<'emile ile mütekaid Bay 
Yaşar. 

BeyoŞlu kazasında~ 
Bayan Fikriye ile Kasab BSf 

man, Bayan Cadbe fle Bay Melllllll' 
Bayan Fethiye ite vatman Ba7 
Bayan lkbal Ue amele Bay M 

Bayan Mfikerrem ile doktor Baf 
dedtlln .. 

EmlnllnU kazasında~ ...._ 
Bay Panayot km Bayaa V...,_ 

ile -tüccar Bay Hüse)ia Balml, 111 
Ahıwl Rifat kızı Bayan Had"' 
deniz mülAzunlarından Bay 
Cemil evlenmişlerdir. 

GUlhane 111U..merelerl 
Gillbanenin mutad tıbbi 

resi bugün saat 4,30 - 6,30 ela.-~ 
tından lstiyen meslekdaşlann ,ti 
meleri rica edilmektedir. 

Kadınlar 
- iç lle.blım. Bu Adet bende den yıkıldı, çaktl ft endan, Z.,- terinde !! - f! de maame1e -gereaJer. lıemen Nfıf •emrulufıından: 
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1 
qı e _.. .._... • ~· ıtii. - • Madrlı ıa. - l8 numara ile rakkamlı Auaif ve 

tarkılan Wr Çl}am ~ alkqla • mediğime Wr dw ~· • Pn 110. - * Bırlıo .,. - borcunun pyian ve münuifeten 
~akta dnun eden bunca mü)le • Kalbimin çok •Jif, 1ıayaHmin •..... "11

• - • v....,. Mı. - mutuamf old--'-'-- biri" came • 
nye bq Ye t&zleriJle iltifat .-.. --L ıenit o1c1uX.-• mr kere 4'a1ta *• aıMAtlaıael .ı!!' = •. a~!9'te ı~ -- U&l&r& '-- ~ ~.... ......... -. - w"" ... klDla balünmüt 5 odaclan bir ba-
yor. • U11 Waind• Utifade et· öğrenmit oluyordum. • e...r. ltt, - • ....._ M, - li · 
tiji seyircilere her an biraz daha • llllJ• ... - • Yok••• at. - ve "eriainde tulumbası bu. 
tüzel ıörüniyorclu. • • • Mllterda• 14. - * Alll• m. - lunan bir mutfak arka taraftaki 

D. grupunun sergm •'Pnı u"· - * •echllJe •t. - ufak bah d k 
Sesi de kHdiei kadv süzeldi .. • Srtıthoı. 11. •• •,. ..., _ çe e ter oau bulunan 

O bu ae1e, hakiki bir .an'atir D. Grupu san•*'rlan dördün- Çekler (inip. -. te) Ye harici kiair olan ve arka ta-
rac!deam•e hfW- ılıra·iJ..... • cü plbtik .... t1 ... ,....Uini 27 bi• rafa tren yoluna ve denize ba • 

Hant__. .... _ u'---'-!. -1'!•-~, rinciklnun p--L... ..iinü S.,. • Londra 6ıS.BOMt • Stokllı.. uı• kan 1863 Jira kıyınetiadeki ev ı·· 
.,,.... .,._ ~ ....,_.- .-- • Nnyork O.f94a33 • Viyana 4.IOM 

enaa, ~ • ...W _... oiluDılia Suay eia.-ı ywaıcla • Paıts 11.oş • Madrlt 5.7981 zalei fU)'ll zımnmda açık arttır. 
cut bir ....,.am ._---...a_._ GalatuaraJridar ,...da aça - • MllHo •·•- • Berh ı.11aı ma auretile 26 kiırunuaani 935 cu-·:r--..-....- * llllılll a.11ı.a • YallM• 4,IQŞ • 
iri aiJali ıazteri,te w...- ,. • ._. aıllllr. • Aııa. aa.68 • Bada.,..ıe .. 1160 martesı ıünü aaat 14 den 16 ya 
ra ldlYircııtime ne tallı te'kftde ni- Sergi °" lin açık t.ulunrak, * Ceanre usıo • Mtreş 1t.om kadar muhammen kıymetinin 
fus .... bu '-kıt a1tıllda kw1I • tıerkea taraf-.. paruız .-ıu- : ~m ~~: ! =••• '!:~!: yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 
ai......,. çallprba dudaldNI· leod tir. 5-sicle AJtidia !Dno, Ce- • Prar ll.96tS • Moston UM.- aon artbranm teahbüdü baki kal 
• t.afifçe mııılı. tnal SaW, Wri •hmi, Elif Na- mak tudle 10 tubat 1931 pazar 

Ne sisel W ... ı Zer .... ? Y• d, Nutwllala -.., Tuıpd Erim, e 8 H A M ıiBI aaat 14-16 ,a kadar ıeraitl 
-1' 1nsalı-... Ş1mt1i 1wwww...... Zeki Faik, laeıl eltmt Z~ .... .::: :,-; g::::.. ~~~ atiye clahwinde 1-t kita1'et oda-
Clai ayarda 'bir kocw Wmwp a.. lerini tellair ~. ReJt t.mo o.,.. Del- -.- ım .. atılacaktır. 
t..m • .ile.-ı ıltmlı ..,•v1, 1------------- Şlr. Hayriye tll.L'O Şart De?. -,- 1 -Arttırma pefİD paraile • 

T • P 
• ttMerkuBaUIU7.llO Balya -,- dir .a........__ 

yapaalar olmaz mı idi? .. Niçin ha lliı 8 A ' 1 u. sırorıa -,oo şut ... em -.- • ~ya iftirak edecekler 
hayatı .tilerine terc1h ._1ftl, ŞEHiR TIYATRQSU Bomoatı 11,95 Telefon -.- y8zde 1ecli buçuk niabetinde pey 

Zeyneb, yüzündea ve harekete • T • M • 1 L L ER 1 .,....rast• tahvHI• akçe1i vermeye mecburdur. 
rüıde ıöze çarpan ~ • ..- -.t n • j'5.;::::=:~=~~~~-AI 2 - lıbu ıayri menkulde mü. 
da aalaplırordu ki. 1"ı b, içeri • HAMLEf '-9w ,...._ • ı~ ~~ :; ~=~ ;.·;; lecce1 ve ıayri müaeccel hak aa-
aiDe diittüiü pzpncilik hayatına $thirTaiJatNsa • M ,. ıu :11.n Rıhcını 11.50 hiplerinin tarihi ilindan itibaren 
aala liJık delildir.. 1 ...- .~:ı;:~ :;:1' Audohı• .aes 20 aün zarfında eabf memurlu. 

_ Neye daldm, bilinm'1l·· Yok- y uaa: ıuı A w... .oo ::::: ~ :!:~ iuna müracaatla haklarım tea • 

ıa Zeynebi~ b :rd ta? btosunu ma 'W. ~ 1'ıl'cla' -.on• '-'l•mt• ~ ~os pit ettirmeleri akli takdirde ıay-
yaprnak i,ııyor Wl • ri mlileccel bak aalıipleri payJat-

- Anıma da yaptın ha .. O ta • ç..w.., ı----------.. 1 mad.n hariç bırakılacaklardır. 
14a n• besim var benim?. ENt...ı »++ Fitir ve z•kaAt 3 - Oaeriae ihaleai icra kıh .. 

ra _ Olurya •.. Fazla bir güzemk ~ nan mütt-i bedeJl ilaaJeJi 'MI' • 

hi d•tece"- üetüft all· ı-.... .._ _____ ._,;~---1 ı~t\.ıa ,...i '"'j..""""·-t\ • \ d. karşısında ııe 1 ıK • ı · ~ ~ me ıji takdirtle ihalenin f•hia-
ka, in-;anı san~r yapıv.enr.. r .. ı ........ Ti,...__. !::-" :: :: ı: ~~ellit fark Ye zarardan 

- lçerm 91-ai •• • Bu ıece Aat" ele U.U. 10& 78 85 ma.ua olacak ve ha fark bil& hii-
Zc; ncb yüksek bir muvaffalu • Hanna 3ız 280 0 küm kendiainclen abn•c•ktır. 

·etle okud\liu hir ..,-kıyı ardı ar• Delidolu l.w111•- Han bnetlmlzia Jilbe)me Ye 4 - Dellili7e ve tarihi ilaa. 
~ası k~ilmiyen alkıt yüzül\den $ehir'l'iJafN• artması 1~ her tiri& 7Udnma 7a• le1e kaclu verpler ve aair borç-
t •k r:ı etmh'e mecbur kaldı. Operet: 3 perde pıJmuı 711ld borclarumm •Deri lar hi11ederlara aitir. 

k 
.ı G . Yazan relealerind• eJdn&.u.daft ... .__et 5 C------ b s·r iç·rn t U idi bu aaın... OD- ... : lflerf relalltlaclen ._..;;rllen M;,.. - ~........, erkeain tör. 1-----....;...-----: 

tümde ne garip arzular uyaadı .. lleth slre •dabf titr ft lleklt fte mi. :!.ıeceli MU'ette açıkm. Fazla 
Zeyneb. ben·mıe evlenmeyi kabul 8.ı.liJ~: c.ı.ı kenet o1aa1ana tanue eemw,.tlne Gmat alaaak iati1enJerin 32 
elle r.e Y.ı.dnr sıeı'ut olurduk ? ·· J R-it ,.......... 1.ı-•Jan tltll olam. •bt numaruile •bf memurla • ~ ---.... •HHIU -·-- 1 N d O ~ ailracaatıar. illa. ol••R•••. 
Kuracaırmız temiz bir yu•anm --(6131) 
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Bay Recep Peker dün inkılap 
komünizmin· reaksiyonlannı 

kürsüsünde 
anlatb 

Asılan 
kadın! 

-'°' Fırkası Genel Kitibi Bay 
Peker, dün lnkdlb künü
ikinci denini verdi. Geçen 
aoayalizm ihtilalini anla -

1 Receb Peker, dünkü der
Proletaryanm burjuvaziye 
lcavsaaı ile bu kavsa duy· 
IOnunda birleımek, teıki • 

, ihtilalde birleprek 
mevkiini almanın tarihçe-

hpb, Sovyet Rusyada kök • 
komünizmin reaksiyonla • 

bu reabiyona utrayan 
eri saydL 

,, Receb Peker, itçi amıfı • 
l.iribirine dayanarak teıki • 

aktan aonn ihtilili bap • 
·dar mevkiini elde edenler 

dünya bir cennete döne
.,, dedikleri halde merha-.,IUSU olmayan bir cliaip. 
~da kaldıklarım anlata • 
'Özlerine töyle devam etti: 

1912 de Bal beyannamesi 
Harpten iki yıl önce 

an bu beyannamede, sa • 
doğuracağı sınıf ihtilifınm 

- ...... bekleniyordu. 

'aş mukadderdi. Kanşıklık-
latifade etmeli, ayaklanıb ih· 
1apmalı, devle kurmalı. 

bu savaştan istifade eden 
komünizmi kurdu. Savaş 
in ilk yıllarında da yeryü
başka tar&flarmda ayak • 

göriidü. Savaş bifmil, 
bir endife uyandmmltı

cereyanlan, llerll • 
~.vııeden dönen harp 

an bilytlk şehir eokak
tahkir ediJiyor, nakil va • 
nizamını bozuyordu. Sa. 

-.ıüesseseleri, yaşama ve gx. 
a vamtalarmı cfalrtan yer 

IMl'ııR!klı~inde idi. 
yada liberal hükUmet mev
darda idL 

l'IJllltümet anarşistlere çare bu· 
u. Sulh müzakereleri 

all!lalhan. daki İtalyan mevkii Or
lruvvett,iz, sözü geçmez, is. 
karşılanır lrir halde idi. 

Jurdun iç siyasasında bo • 
başlamasındandı.,, 

Receh Peker, harada bir 
· ~ • • d • yapım•• ıçm lf a.,a • 

oldaia kadar iç liyaa • 
4a olpnluk ı&termeainin 

anlattı, misaller ıeti • 
IJllQllı- ... .az& aauf itlli • 

\irer akliyoma olu ltal • 
ine ıetirdi, pmlan aôJ· 

fikri, Bal be~ 
· ettiii yollardan ildi • 
•• e geçmek istiyordu. 

ecnebi bir sefir iç siya· 
- Jtalyan Başvekı1ine 

Joruyor ve diyor ki: 
çare bulacaksmız, 

süpüren Rusyadan t
·li1 fikirleri intikal et • 

kat devlet mefhumlan buna çare 
bulamadığı için kaçamaklı cevap 
verdi. Komünizm ağacı ltalyada 
yeşermek üzere idi. Po davisin • 
den hareket eden Mussolininin, 
baş olduğu hareketinde ilk 
günler komünizm kokuyordu. Fa. 
kat yeni bir fikirle harekete geç
mek lazım olduğunu anbyarak, 
Romaya geldiğinde Faşistliği kur· 
du. 

aazü Türk ulusuna çevirdi, fUD • 
lan aöyledi: 

- Siyasal yolumuz, kovaladı
ğunız amaç kopya olmamak va· 
ziyetini gösteriyor. Rejimin baş 
kurucusu Atatürke, kaıışık mese· 
leler arasında sormuşları 

- Siz kime benziyorsunuz? 
Atatürk karşılığını şöyle ver · 

miştir: 
- Biz bize benziyoruz!,, 

1918 de ltalya gibi yenmi.~ ae
ğil, yenilmiş bir memlekette, Al- Memlekete hlle 116 teker 
manyada da Kiel şehri civannda •okanlera alt evrak Aaılan Bayan Etlael Major 

komünizmin reaksiyonu görüldü. Hileli surette Türkiyeye Bul- lnsiltere'de sekiz aenedenberi 
İşçi sınıfı ihtilili, Almanyada da- ıar tekeri 90Jmıaktan suçlu, Sa • ilk defa olarak bir kadm aaılmıı-1 

ha uygun bir muhit bulacaktı Fa· libattin Rifat, Galib ve Burhan· tır. Adı (Ethel Major) olan hu ka
kat mağliib Almanya, sulh müza. la yedi kiti hakkında muhafaza dm kocasını zehirliyerek öldür
kerelerini bitirememiş oldu~ hal- b&flllüdürlülü tarafmdan hazır • mekten suçluydu ve İeçen ay in-

H. Conzalve - Menusier 
1. Fikri - RASiM 

. Çocuk Düşürtenler 

ts&anbul - 191& 

Flatı 80 Kurut 
Dalatma yeri: V AKIT Matbaa• 

de ilk ayaklanmaları söndürüyor lanan fezleke dün akpm ıeç va· ıiliz mahkemeai tarafmdan hak- ı~~~~~~~----• 
d kit sekizinci ibtiaaa müddeiumu- kında ölüm cezası verilmitti. eu ı.-----
u.,B.,. Receh Peker, burada 'Al- mlliiine verilmittir. ölüm cezaamm tatbik edilmemesi Jhsan YAVUZ 

manyanm iç aiyaaaamı anlatarak Uzahlacak tramvay yolları için en nüfuzlu lngilizler tarafm-
Almanyayı bir halk adamı olan dan lnıiltere Kralı nezdinde te- Kadı oe erkek terziai 
Klemamonun idare ettlli Fran • Evvelce Şitli tramva:r deposu ıebbüaat yapılmııtır. Fakat ölüm 
sa ile mukayese etti. Alm&nJada önüne kadar yapıhmt olan tram- cezumm tatbik edilmemesine Ç&· Biitiln tıklar hep orada Iİ-

d•• vay hatmm Mecidiye kCSyüne ka· re bulunamamııtır. yinirler. Her ke1e1e Ye her 
ildDci Giyomun "Demir ıaıp • dar, Maçbda Maçbpalaam ı . arzuya aypn elbiaenlai wak 
lin,, l ile fırkalan, iç ai:raaadaki nüne kadar olan hattm Silihha • FiTRE - ZEKAT orada ,apbrabilininis. 
tetirlerini saydı. Batka memle • neye kadar uzablmau etrafmcla rıtre Ye zekltmm Tayyare Ce- latanhal Yenipo8tahane br-
ketlerden alman rejimlerin ha • tirketle ppdan ıöriifme netice • miyetine veriniz. Bunlar Hilili- pamda Foto Nar ,anmda Leta· 
yata, huauaiyete UJIDıyan, tama· lenmif, her iki hattm uzablpwu- ahmer ve Himayeietfal cemiyeti• fet hamndL 

mile taklid edilmit tekilde tat· 1 ;k:ar:ar:l:q::m:ı::;tbr:;.· ..... ------~n:_· :•ra::•m::;:da:.:k:•r::d::e:tç:e.:p:a~yl:•:şı:lır::_:·~; .. ;:======:.:::=:• bik eclildili takdirde doiuracaiı '.• 
neticeleri saydı. Almanpnm hii-
yük savqtan aoma dq puarla • 
nnm homldulunu, iç •İJU&amm 
~d ....... ...,.......,.... 
ler elaerl,eti aldıktan aoma AJ. 
manyadaki komünizm vazif'!lini 
Ulatarall bUaün SOvyet Raaya • 
u resmen teepit edO-•~lit 
azanm Rusyanm nGfuumm Al • 
manyanm iki buçuk mislinden 
fazla olduiu halde o vakit Al • 
manyada komünistlere rey ve • 
renlerden u oldulunu söyledi. 

Ba:r Receb Peker, komünizm
den aoma ıelen aoaJal demok • 
ratlan izah etti. Sosyal kelime • 
aile IDUf doktrinlerine, demok • 
raai qlimeaile de halk doktrin • 
imine aadık olduklanm anlatan 
bu fırkanın mümeyyiz vasıfla • 
nm saydı. Bitlerin Almanyada 
11111.,...ffak olUfUDU, Macaristan· 
daki ilk komünist ihtilllini, hu
tınlqmı ye Sezariam tipindeki 
tek inaanm iclareaindeki devlet 
aiatemini mukayese etti. Hibri • 
yetin en ıenit manaaile 'anlqıldr 
iı Franaada buıün bir ıabrah hü
küm aürdüiünü, hürriyetin, parl. 
mentarizmin, demokratlılm Mr

belt hir rejimin teairi altmda bir
lik temin edilemediibıi anlattık
tan aoma Franaada busün otori
te dm.ti~ Saarizme ça
lan dmet olmua hile tesirini clu
yurahilecek bir aiatem kurmak 
kdnetlerinin çoplmakta oldu • 
pnu, hunları yapanlarm Fran • 
aiatler hulunduimm aö1liyerek, 
OD hinden fazla UUI bulunan 
bu teıekkülü fırka olmak iddia • 
.... aüttüiünü.., içinde pek hü -
,ak idealistler mncud olduia • 
DU alJlediktea aom&: 

- Bunlann kovaladıklan dok
trin, faşistliğe, nasyonal 808y&liz. 
me benzerlik arzediyor. Bunlar 
mm gömlek giymeli istiyorlar. 
Bmı1ar fırka olmak için ilk hmJa· 
nm almak üzeredir.,, de4i. 

.. , Receb p.-., taklid ile 
,..._itte ana fikirt.ln aı._ 
.,. fiklrleriae mn• -. ....... ............ 

TC!t Q~ K iYS 

~IRA.AT 
ESA.N~I 
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llhisarlar U. Müdürlügünden 1 

5,000 kilo üstüpü 
idaremiz için saha ahaacak bu mılıemeyi vermek iıteyen· 
· numune ve şartnameyi gördllkten ıoan puarhğa girebil· 

için % ı ,S teminat akçelerıyle beraber 2 I 119 ·~ 5 Çarıamba 

8 ıaat 14 le Ciba ide Levazım tt'.übayaa tubeaine mDracaat
c8665) 

Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
Gladerealer ııterse, her türı6 zarar ve zıyan kendiletıne aıt 

Ozet"e, zahire, palamut Ye çam kabuğu nakliyata için açık 
~erilebılir. Bu vagonlara lrtülecek muıam'>alardan para 

•aı lttasyonda muşamba hu1unmaı •e kapah varoa da bek· 
11te7.1e mtttımbıhmn g&nderenlere •e kendi besaplar1aa bu 

6rtlUmeıı mecburidir. 8a muıambalar geriye parHıı lfÖD· 

cE6?6' 

tanbul Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

lataabul Akıam Kız Sao'at Mektebinin Beyollu ıuaesinde 
tledır miUebusıı ar ı dares nde elbiıe, şap'u, çamaıır, aakıt 

kdrkcü ıilk ati> yeleri işe ıbaşlamıştır. Her gila 9 dan 16 ya 
aipaıİf kabuı o unur. Çok yü ' sek bir mll ehasııı tarafından 

ciitnk dersı de verilmektedır. Ôzrenmek iıteyea erin Tepe· 
ndaki mekte'>im ze mlracaatları. (86l2ı 

tclen Karakô'f Köprüba.~. 

4t362 - "ıırltc:c: Mühürdaıza.ı 
Han 1 eletoı t27 40 

1$kenderiye Yolu 
ICARADENIZ Vapunı 25 
. cikinun SALI 1 t de lı • 

riye'ye kadar. (8633) 

boktor Hafiz Cemal 
adan başka günlerde öğ . 

sonra saat (2,5 dan 6) ya 
tstanbulda Divanyolanda 
numaralı hU!IU8! kahinarin-

lar mı kabul eder.. Mua
e ve ev te~f onu 22898. 

'11t telefon 22519. 

lstanbw Asliye mahkemesi bi
rinci Hukuk dairesinden 

Muataf il F azııl Bey ile Beyoi · 
lu Aynalı çe§me Atıklar meydanı 
ıokağı K"fa apartımanmda 3 No. 
da mukim Remzi Bey arumda a
çılan ( 427) lira alacak davum • 
dan dolayı tebliii muktezi dava 
arzuh•li 1Uretinin müddaaleyhr 
mumaleyh Remzi Beyin ikamet· 
ıi.hJDm meçhuliyeti hasebiyle H. 
U. M. K. K. nun 141 inci madde· 
ıi mucibince on bet ıüıı müddet • 
le ilinen teblii ·ne karar veri im it 
olduiundan mamaileyh lli.nm 
-.ıumdaa ltihareD oa Mt .Un 
sarfında cenb •ermediği surette 
muamclei mUteakil>ei Kanuniye • 
Din lfa ~ileceti il'&a ....... 

(4:178) 

Davas Bele- 1935 Yılbaşı Pjyaogosu 
diyesinden• Büyük ikramiye (500,000) liradır. 

• Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşamı olacakbr. 
Davu kuabumda belediye-

ye aid el;ktrik teaiaatı Ye un de- Biletler: (2,5 ), ( S ), (10) liradır. 
ğirmeninin apiıdaki yazılı~. Hemen bir bilet alınız. 
rait claireainde ve bet aene müd
detle ifletilmeai münakale ıure • 
tile ifletilecektir. 

1 - Lokomobil 25-30 ~ 
kuvvtinde odun ve kömürle mü
teharrik dinamom 220 YOltluk 
ve iki tatlı dejirmen. 

1 

2 - Demir bq efY8 müteah • 1 

hide devir teslim edilecek Mır • 
hangi bir ıuretle ıaybubeti 1ıa • 
linde müt•hhit tarafmian ay • 
nen yerine konac:akta-. 

3 - Fabribnm odun, lcamür, 
yağ ve değirmenin iıleb1meai i • 
çin muktazi bilcümle meaarifat 
ve reımi vergiler müteahhide ait" 
tir. 

4 - Cadde ve sokaklarda 
mevcud yirmi beter mumluk 100 
limba paruız olarak belediye 
namına yakılacaktır. Bu limN • 
lar herhangi bir suretle kınlacak 
veyahut yanacak oluna bu lam
balar belediye tarafmdan teda • 
rik ve fakat yerlerine konmuı 
ve tenvirat için çekilmit olan 
hatlann tamiri müteahhit tara • 
fından parasız olarak ppılacak
tır. 

5 - Delirmenin teıwinrt aa • 
atleri haricinde ça)Ifbnlmaaı 
muktazidir. 

6 - Evlercle tenvirat 6c:reti 
beher mum için dört kurut olub 
ralbeti temin mabadile bu üc • 
Ntla tensiH müteahhidin reyi. 
ne lmakılacaktır. 

7 - Helen yüze ya'km evae 
müteferrik IADlbalar mevcuttur. 

a - Tenvirat aatleri gurup • 

Günün 
Muhtelif gaıete!erde çıkan glln6a badiaelerine ait fo

tograflarla ıpor mecmualarıada gördüğftoıjz ıpor hare· 
ketlerine ait fo '. ograflar yalnız lataobulda VAKiT 
kOtüpbanesinde 1atdmaldadrr. 

~n ıafağa kadar devam edecek- J 
tır. Davas 

Belediyesinden: 9 - Mevcut değirmen tatlan 
gayri kabili İltimal bir hale ıel • 
diii takdirde deniıtirilmeai mü
teahhide aittir. 

10 - Makina ve teferrüa • 
bnaa husule gelecek an:;:a ne o
lursa olsun iıler bale korunası İ· 
çin muktazi levazım ve tamirat 
müteahhide ait olacakhr. 

11 - Berveçhi bala ıerait da
hilinde çalıımak iatiyen müte • 
ahhide belediye tarafından ma
hiye elli lira verileceği gibi mev
cut fazlalaıtığı takdirde evler • 
deki tenvirat ücreti ve değirmen 
hasılab dahi müteahhide verile
cektir. 

12- Yukarıda yazılan terait 
dahilinde münakasaya talih o • 
lanlar teahhüdlerinin ifasını te • 
minen 500 liralık teminat akçe • 
ıi veya muteber bir kefil veya 
banka yekUnu ibraz edecektir. 
Teati edilecek mukavele için ya
pılacak maıraf, harç ve nuum 
müteahhide ait olacakbr. 

U - Talib olanların ikinci • 
kanun 1935 gayesine kadar mü • 
racaatlan •e mezkjir av saye • 
ııinde ihale edilecefi (8637) 

Davas kuabaaile Kızılca bö
lük Te kale nahiyelerinin imar 
ve ıılahı için muayyen nisbet 
dahilinde planları yapılacaktır. 
Yapılacak plinlarm vekaleti ce • 
lilece kabul ve tasdik edilmesi 
f&J'lile yapmafa talib alanlan 
tekliflerile birlikte birer mek • 
tupla veya bizzat Davas belediye 
reialiğine müracaatları ilin olu • 
nur. "8635,, 
r.m::mma:ma=wa:aımr.mmı::m.ii' 

Ü oı. hekimi 1 Hüsnü Mustafa 
H lıt. A~saray Valide cami 
~ ı. d =~ ... ,, .• '" • 
::::::::::am:n:::r.:::unr.n:ammmm=:ma:ff 

lllWllllllhlı111111ıınn•ı.-ını11ımı-111tı1111,...lllllQI 

Kıt geldi. Kıım aoluiundaa Ye \a 
soğuiun getirdiii haatalık~ardan )'ok • 
IUZ ym"ttaflannmr konunak hepimidn 
boynumuza borçtur. Bu borcu ôdemit 
olmak için kuftanamadıfmm eski ça • 
matrrlammn, çocaldanmmn eakilerl • 
ni "Çoalk eıirıeme kurumu" m nre • 
lim. 

'll!!!!ıııllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mı!l ________ ;(ll lklDal re,rlll wı la,) ımıı4an berl ıürü)oı.) ~~~===~==~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!l!l!l!!!!!!!I-

tişmek. 

Huıule getirmek, 1. Ka.~rmak, 
2. OldurmaJr, 3. Ontürmek, 4. Tö. 
rüzmek. 

Hu1Umet, 1. Çekişme, 2. Dar • 
tm1ık, 8. Döğüş, dövüş, 4. Düş • 
manlrk, 5. Kavga, 6. Kekteşme, 7. 
Tebislik, 8. Uğraş, 9. Yağanç, 10. 
:Yağılrk, 11. Yavçılık, 12. Yavlık, 
13. Yavuç. 

Hutamet etmek, 1. Danlmak, 2. 
Döğüşmek, dövüşmek, 3. Kıdmak, 
it. Oceşmek, 5. Y~ak, 6. Ya
ftkmak, 7. Yağılamak, 8. Yatla .. 
inak 

Huumet göatermek, Yan bak 
ınak. 

Hmus, 1. lş, 2. Tuladı, 8. Una
)Uk, üne yük (Tahaseus man.) • 

Huausa, 1. Aynksı, 2. Hele, 
Hmual, 1. Kendine göre, 2. Na

rın, 3. Ozgü, 4. Özlen. 
Huaus"yle, 1 . Aynca, 2. HAle , 

8. Oğrağu. 
Huıuaiyet, 1. Ayrılık, 2. Ba~lı -

1ık, 3. Başkalık, 4. Gizlilik, 5.. Oz
lük, 6. Tem. 

Huausuntla, 1. lçin, 2. Saıtm . 
Hmye, 1. Badak, 2. Hoslak, 3. 

R" -la, 4. Krsak, 5. Taşak, 6. Tav • 
luç, 7. Yumurta. 

Hu,, 1. Oy, uy, 2. Ot, 3. Oğ, ök, 
4. Uk,, Uğuk, 5. Us. 

Hu!yar, Sak. 
Huşu. 1. AAAkhk <Tevazu 

Jh.,l'\ ' 2. Rir,...rı;cımp ~ F,;;.·Jme, 4. 
Cönül a1çakH~1, 5. Onün eözetme. 

Rutu etmek, 1. Aşaklanmak, 2. 

Aşaklık eylemek, 8. Eğilmek. 
Hutunet, 1. Carvallama, 2. Dik 

lik, 8. tıif k, 4. İtilik, 5. Katlık, 6. 
Katılık, 7. Sertlik. 

HUfUDet ıöetermek, Kadran • 
mak. 

Huşunetini male etmek, Yumu
şatmak. 

Huy, 1. Alışma, 2. Kılığ, kılık, 
3. Kılınç, 4. Minez, ( Seciye man.) 
5. Ok, 

Huysuz, 1. Emeze, 2. Havsak, 
3. Hırçın, 4. lğae, 6. Mızgı. 

Huysuzluk etmek, İğenmek (At 
hakkında.) 

Hum, 1. Aşaklık. 2. Eğilme. 3. 
Gönül alçaklığı, 4. Sinme, 5.. U • 
dunma, 6. Yumuşaklık eyleme, 7. 
Yükünme. 

Huzur (Yan man.). 1. nev, 2. 
Ka.c;. 3. Kat, 4. Kıt. 5. On. 6. Tanu. 
H•ıauraada, 1. B1tnda. 2. neyin

de. S. Katında, 4. Onünde. 
HuZUl'a çıkmak, 1. Katma var· 

malc. 2. Oniine çıkmak. 
Huzur, (Rahat man.) 1. A hrr, 

2. Amır, 8. Bn,-sal, 4. Qıyşrltk. 5. 
n:rc:lrk. t1ı;ılTk, 6. Dinçi k, 7. n;.,.,:~, 
8. Dirilik. 9. Ene, en~ı:ıc. 10. F.
rinç, 11. lnr. i11,.kü. 1? İnçlik, 13. 
İrine, 14. Tin(!lik, tmt'hk. 

Huzur hulmak, 1. Dölenmek, 
2. Tmclama.k. 

H••zuru kAlb, Tım. 
H··ı.r,~. F.sin. e!t·nti. 
ı.1·:~··'ı e+mek. 1. 

K n"'mak. 
Hücum, 1. Akm, 2. 

., ... 

Atılış, 3. 

• Öz Türlice liars1Mc1ar 

.Basım, 4. Baskın, J5. Çabavul, 6. 
Çapartı, 'J. Çapım, 8. çun, 9. Ilga
ma, 10. llgar, 11. Kaçut (Takip 
man.) 12. Kavgun (Takip man.) 
13. Saldırış, 14. Seğirdim, 15. 
Surgal, 16. Sürme, sürüvenne, 17. 
Tabanı, 18. Teğiş, 19. Tutka'k, 20. 
Üşüntü. 

Hücu:ıı bölüğü, 1. Akıncı "kolu. 
2. Seğirdimci. 

HÜCllm etmek, 1. Akın etmek, 
2. Akmak. 8. Atılmak, 4. Basım • 
lamak, J>. Baskm etmek, 6. Bas· 
mak, 7. Bökelemek, 8. Çapmak, 
'9. Çokmak, 10. Cumbunnak, 11. 
Grctlamak, 12. Güce görmek, 13. 
Gü~eklemek, gücek olmak. 14. 
Güce vermek, 15. Gücürmek, 16. 
~i1cü görmek. 17. GüvJemek, 18. 
P~1rçümek, 19. Fnm~lmak, 20 
Jf i1mermek. 21. FHmi\rmek, 22. 
Ilrrar etmek, 24. Ilgarlamak 25. 
F~rlılmak, 26. Kavcrm~k fHid • 
det-le b.vmmak nı~"·) 27. Kıcıl • 
Jl"I"~. 2~. KTT"alc ?.<l. l{oVlı1m<:lk. 

30. Kovlamak, 81. Saldırmak, 32. 
~~lnı!'l°t(- ~~. Sek~t\"ln'l~>!k_ ~d ~T~TT-

mak (Tard ve defi man.) 35. ~ür
:C11 l-unak. Sft ~ih':'l.fl Jmak. 37. T-0 -
İ'"l~!!ımak. 38. ll~tiine yiiriimPk. 
~a 1'rqnek, 40. Üşümek, 41. Yö • 
ğürmek. 

Hükm fHüküm ),, 1. Buvnıir, 
bıı,rnık f EmretmPk man.) 2. 'Rü • 
kit . 8. ~::ınr (F""7. ve t_,,fımin 
rna11.' d "'~v ff'Ti;"11~ ve t~·r 

man.) 5. ~öz fNiif117. ve fpc:ir 
man.) 6. Turgul, 7. Yargı, yargu, 

8. Yarlığ (Emirname, ferman 
man.) 9. Yartı (Adli hüküm ınan.) 

Hükmetmek,, 1. Belletmek, 2. 
Bilemek (Hüküm ve tasarrufu al .. 
tında bu1tmdurrnalc, idare etmek 
man.) 3. Buyurmak, 4. Çağlamak, 
-0. Şitmek, 6. TutuvJamak, 7. Yar· 
gılamak, yargu1amak, 8. Yarmak, 
9. Y argu, yarmak. 

Hüküm ıiirme1<. 1. Avaklamak, 
2. B~~nnak, 3. Dilek sürmek 4 .. 
Olanna1<, 5 P~kannak, 6. Salı
nak. 7. SürmeK, 8. Yonımak. 

Hükü.n<lar, 1. Başkanıçı, paş • 
kamçı (daha zi ,rade tanrıya ve • 
rieln elkantan. "Mevla. Seigneur,, 
man.) 2. Bilevci, !. Buyruk, 4. 
Erkliğ (Z'ikt:dar man.) 5. İdi 
(Sahin, mevla man.) 6. n ekesi, 
7. 1liğ. 8. İnal (ASTI mutemet, ve .. 
zir, müşir man.) 9. Kağan (Han 
man.) ı 

Hükümdarhk etmek, 1. nen .. 
mP.k. 2. Olarmak. 

Hülnimet, 1. Bevlik. 2. El il. 3. 
Ete~elik, 4. lUik. 5. İdi (Sahin, 
mevla man.) 6. ti ew, 7. niğ, 8. 
İnal ( Asrl mutemet. vmr~ müşir 
man.' 9. Kal'r:ın (Han man.) 1 

Hüma (Kuş), 1. Bui!'danıJC; 
bu~davık. 2. Um11v fCocnklan gi .. 

vanet eden mP.lek, öleceklerin ca
nm1 alan melek.) , 

~~"'er. 1. ~rik, 2. BiljÖ. hff ı,, 1 

~ li'"';k. 4. Ertlem, -ertem, irlem'.
1 

ıu;...t,..t . ~~"'~'t . tnaharet. p-.,l;,rpt, 1 

1('!1h11lvPt. .,!l.,.nt)t YJ'l~n . ) 5. Sö.1. 6.' 
Udum, 7. Ust.alıkı 8. Yaraşık, 9~1 
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Sel inik 
ııımm1111 

Bankası 
Tesis tarihi: t88R 1 

idare merkezi: IS1 AN BUL ( Galata)I 
TUrklyedekl Şubeler: il 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • A tlna • Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

üniversite Arttırma, Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan : 

1 - lJniversite Teırib, Enuç bin111nda yıpılacak olan tıdi
llt, tamirat v~ ll~it, miitebarrik mobilya işlerile Jinolyom d6ıe
me kaplama ıılera olbaptaki ıartnameıine tevfikan loptan ve 
kapalı zarf uıulife eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Tılipler bu ite dair dosya re resimleri Üniversite Mi
m1rhğındaa tetkik ~debilirler. 

3 - EkıHtme günll olan 23/12/934 Pazartesi günü aat IS te 
Eksiltme komiıyonuada hazır bulunmaları. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı itin bedeli keıfi olan 20474 
lira 12 kuruıun yOzde yedi buçuk teminatlarını ihale gllnü ıaat 
12 ye kadn Oniveraite Mub11ebesine yatırmıı olmıları Jlzımdır. 

t8149) 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden: 

935 ıeneai içinde idaremizce vıpur itletilecek olan hatl1rın 
kahve ocakları p11arhkla kiraya verilecektir. PaHrhk 29/12/934 
Cumartesi g6nü ıaat 15 de id11emiz LeYazım fefliğinde yapıla· 
caktır. Pazarlık Ye mukavele 11rtlarını 6ğrenmek isteyenler ber 
aGa idaremiz Levazım ıefliğine mOıacaat etmelidirler. (8621) 

Davas 
Belediyesinden: 
1 - Davas Merkez kasaba -

ıının demir borularla isale edi • 
len su tesisatı mevcut ise de ka • 
sabaya 10-1 S kilometre mesafe • 
de bulunan su membalarm ye -
niden tetkik ve evvel emirde ih • 
tiyaca tekabül etmiyen mevcut 
suların çoğaltılması için mevcut 
membalar civarında yapılacak 
tabarriyat neticesi au bulundu • 
iu takdirde gene aulan mevcut 
membalara veya tevhit bavzma 
isalesi takdirinde yeniden konu • 
lacak demir boruların ferıiyat 
projesi. 

2 - Mevcut eaki ıu ve yeni -
den bulunacak aularm heyeti u • 
mumiyesinden elektrik istihsali
ne müsait olup olmadığı hakkın
da yapılacak umumi bir projeyi 
yapmağa talib olanların teklifle
rile birlikte birer mektub veya 
bizzat müracaat etmeleri. 

(8634) 

KARYOLA 
l...il;e, brom~ . nikel ve çocuk karvolalarımn 

çe~idini ucuz fiyatla lst:ınbul Riza paşa 
yokuşunda 66 No. 

Asri mobilya mağazasında 

eulabilirsiniz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonundan' 

Muhammen bedeli 225QO lira olan 50 ton ham Adana 
alınacaktır. Bu pamuiun pazarlığı 3 lkincikanun 1935 
müaadif perıembe günü saat 14 de Ankarada Askeri Fab 
Umum müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tal" 
ticaret oclaaı vesikası ve 1687 lira 50 kurut muvakkat temina 
birlikte ayni gün ve saatte K.omisyonda bulunmaları lazımdır. 1i 
ler prtnameyi parasız olarak Askeri Fabrikalar Umum Mürii 
Satınalma Komisyonundan alabilirler. ( 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara cadde~ 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat ali 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, bek~ 
lere, ıazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

•. V AKIT idare evine müracaat .. 

lstanbul Asliye ikinci Ticaret lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
mahkemesinden: Muhammen 

Eminebeyan ümmügül1U1Dme- bedeli 
liha, Sa'biha ve Semiha Bayanlar lira 
tarafmdan Balatta odun iskele - Kadılr3y: Raıimpııa mıbıllainin Rıbhm iı-
sinde odun taciri Avran Yuvani- keleıi ıokıiında eaki 37 ve yeni 57 numaralı 1125 Peti~ 
dis a1eyhine haczin kaldırılması • hınenin tamımı 
na mütedair açılan davada dava Mercın: Mahmutpıp mıhalleıinin Çifte 11-

olunan tarafın it bu ikametgihmı raylar cıddeainde 6ıt0nde odası olan eaki 28 ve 
terkettiği ve hali hazır oturduiu yeni 20 numar1h dOkkln tamamı. 500 
yerinde meçhul bulun-duiu müba· Mıbmutpıp: Mabmutpap mahallesinin Kılınç-
§irin meıruhatmdan anlatılmak. plar ıokı;ıncla 4 metre murıbbamdaki 15 nu-
la ilanen teb'liğat icrasına karar mar1h dOkkln ana11nın tamamı. 50 
verilerek muhakeme sünii 21 • t • Mahmutpqı: Mıhmutpııa mahallesinin kılınç-
935 Pazartesi S. 14,30 a tayin e • plar ıokaiında 4 metre murabbamdıki 1 ı nu-
dilmittir. Keyfiyet teblii maka - m11ala dDkkin u1111nın tımamı. !>O 

G ZA Yl - 3375 sicil numaralı mrna kaim olmak üzere ilan olu • Oık8d11 : Selimi Ali Efendi maballesinin ıar· 
Öz Hekimi arabacılık ehliyetnamemi zayi et- (4377)' raf aoka&.nda 4 numaralı hanenin tamamı. 550 t!_" D ~··k .. E nur. •• . d 25/1 r. ~u ru rtan tim yenisini alacainndan eakiei - - ..... ---------- Yukandaki mallar bizalanadaki Jaymetler üzeran en !-!-Ali. ADbra caclcleai No. 60 nin hü1anii yoktur. • '911111Rı1~.__.,..,._ .......... __ ,._._.IM_.,..._.,.._.._..._.....p_,.... ____ ~· -.oo4' .. t--lrhr 

Telefon: 22166 Sirkeci Veziıiskelesi Necati Mem- Neıriyat müdürü: REFiK AHMET lerin mubımmen bedelin yOzde yedi buçuk nisbetindeki pef; 

~===~~~-=~=·~m~~~u~-~~n6~·~-=~~~~h~·~· ~~~~~~~·~~=7=4~) n~~~-~~ ~~~~~ (M)(~ı 
• (il lJdad TetrlD 11114 •1m• ... MI .....-.or.) 

Öz Türkçe liarıılıklar 
' 

Yat, 10. Yoldam. 

. ~ünermend, Hünerli, 1. Bece • 
rı.klı, 2. Biliklik, bilimlik, 3. Ce • 
len, 4. Eli eğimli, 5. Eliıu, 6. Eli 
yatkın, 7. Erdemli, erdemlik 8 
U 

, . z. 
Hür, 1. Başına buyruk, 2. Başlı 

başına, 3. Boş, 4. Çeük, 5. Eren 
tren, G. İrikli, irkli, 7. Özden, s: 
Salmak, saltık, 9. Sartık, 

Hürmet, 1. Koyturka, koyur • 
ka (M" safirperverlik man.) 2. 
Kulduk, 8. Kulluk (Hizmet, ubu -
"divct, arzı şükran man.) 4. Kut -
tuk. 5. Kündü, 6. San, 7. Sangı, 
8. ~~nlav, 9. Say,.10. Saygı, 11. 
T ... ın, 12. Tapu, tapuk, 13. Tö
m ..... ~üfük, 14. Yüvünce. 

Hürmet etmek, 1. Ağırlamak 
'(M":.afire hürmet man.) 2. An -
<:ulamak, 3. Asartmak (İn'am ve 
it'ıı.m man,) 4. A~mak, 5. Bayar-
1 ... nırı.k, 6. Ciltemek, 7. Kamdan -
nıak. 8. Ki~·ıemek, 9. Sanarnak, 10. 
S::ı'1mak, 11. Saylamak, 12. Say. 
mak, 13. saysmmak, 14. Sıylamak 
"(M1Mfi.re ikram man.) 15. Sile -
meı<. 16. Tapınmak. 17. Tapla -
mnk. 18. Tapmak, 19. Toğmak. 

2o. U,ğ1.ılcamak. 21. Yükünmek 
'(Hlirnıetle eğ'lmek man.) 

Hürmetkar, ı. S gıh, 2. Tapuk-

sak. 
Hürmetli, t. Büvük f'rezvif 

m(l.kammda.) 2. Okkalı (Tezyif 

ın~kammda). 
Hürmete layık. ~ym. 
Hürmetsiz, Ayafsız. 

Hürridiyet, 1. Başına buyrukluk, 
2. Başlı başmalık, 3. Bostanşılık, 
4. Erkinlik, 5. Erik, irik, 6. Koyurt
gan, 7. Poşluk, 8. Salgara. 

Hürriyeti tahdit .. etme, Orkele -
mek. 1 

Hürriyet kesbetmek, Pojonmak. 
Hürriyeti vermek, Pojotmak. 
Hüsn (Hüsün), ~öyii, 2. Eyi • 

lik, 3. Görk, 4. Görkey, 5. Güzel • 
lik, 6. lyem, item, 7. Körk, 8. Köz
kük 9 s·· ·· ·· , . ur, surun. 

Hüsnü bal, Temen (Selamet, 
emniyet asayiş man.) 

Hüsnü idare, 1. tğ'itme, 2. lyi 
kullanma, 3. Teceme. 

Hüsnü ifa etmek, 1 .. İyi yapmak, 
2. Matlamak, mattamak. 

Hüsnü imtizaç, 1. An dirlik, 2. 
Caksılasma, 3. lyi geçinme, 4. Uz
laşma. 

Hüınü kabul etmek, 1. lyi karşı
lamak, 2. Taplamak. 

Hüınü muamele etmek, 1. Ba
nmlaır.ak, 2. tyi davmnınak, 3. 
İtgelemek, 4. Uçkalamak (Dostça 
muamele man.) 

Hüsnü muaıeret, 1. Dışlık, 2. 
Dirlik, dirilik, düzenlik, 3. İyi ge • 
~inme, 4. Kirtidirlik, uygun dirlik. 

Hüsnü nazar sahibi, An bakışlL 
Hüanü tabiat, Teper. 
Hüsün vermek. Güzelleştirmek. 
Hüveyda, ( Aş-!kar, ayan.) 
Hüzal, 1. Alkmma, 2. Ankbk, 

3. Bitkinlik, 4. Sızlanu. 
Hüzale uğramak, 1. He:t'ezimek, 

tenezimek, 2. Kağşamak, kavşa • 

Uz tiiılCçe liartılıklar 

Humma, 1. Ateş, 2. Bezgek, 3. 
Bizgek, 4. Göynük, 5. Isıtma, 6 . 
Kezik, 7. Kızdırma, 8. Smn, 9. 
Sıtma. 

uparak, 5. Uyak. 
Hurdehat etmek, 1. Aran taran 

etmek, 2. Kırıp dökmek, 3. Ufala· 
mak, 4. Ufaltmak. 

Hurdehq olmak, 1. Darmada • 
ğın olmak, 2. Ebrimek, eprimek, 
8. Hölsümek. 

Hummaya tıuıtulmak, Y ılıtmak. 
Hmmnayı muhrika, Yorgaca. 
Hmnmayı mutbika, Ulaştm sıt-

Hurdevat, 1. Kırık dökük, 2. Ö• ma. 
H•unmayı nifaat, Yatalık. t.e beri, 3. Ufak tefek. 

Hun, Kan, (aşağıdaki terkiple· Hurtit, 1. Çavaş, 2. Çoğaç, 3 .. 
rin ilk cüzüdür: Çöveç, 4. uvaç, 5. Gün, 6. Güneş, 

HunalUt, Kanlı, 2. kana bulan 7. Kayaş, 8. Kün. 
mış, kan bulaşmış, Huruç, 1. Çıkma, 

Hunab, Hunahe, 1. Göz yaşı, Fırlayış. 
2. Kanlı su. z Huruç etmek, 1. Çıkmak, 2. 

Hunapm, Hunhar, 1. Kan içi- Taşıkmak (Dağa çıkmak, isyan 
ci, 2. kan dökücü, 8. Kanlı (Bu sö çıkarmak man.) 
zün iki manası var: 1. Kana bu - Hunq, 1. Bağırma, bağırıp ÇS."' 
]aşmış, 2. Kan döken. ğırma, 2. Gürültü, gürültü patır ., 

Huneftan, Hunbar, Kan saçan, dı, 3. Kaynayış, kaynama (Gale., 
kan yağdıran. yan man.) 4. Taşkınlık, 5. taşnıt 

Hunin, 1. kanlı, 2. kanlanmış. (Cuş man.) • 
Hunriz, 1. Kan dökücü, 2. kan Huruf&D, 1. kaynaşan, kaynaş& 

'döken. 2. Taşkın. 1# 
Hunnak, 1. Boğak, 2. Toncuk· Huaran, 1. Kor, 2. Uzaf;ırı 

ma. "(Kaybetmek, ziyan etmek mazı.) 
Hunnakkl kelbi, Basık. 3. Yas, 4. Y rum kalma. 
Hünea, 1. Aslık, asmk, "(Uzvi Huaranda kalmak, 1. Eli 

bir noksan yüzünden zevciyet ha- · kalmak, 2. Korkılmak, 3. Kor 
yatma kabiliyetsiz kadın man.) 2. lanmak. 
Emerük, 3. Ersalık, 4. Kızdeke . Husuf, 1. Ay tutulma, 2. Ay 

Hap, Cıya~ 2. Gökçek, 8. Görk tulu, 3. Dunma (Donuk, dun 
lü, 4. Güzel, 5. Öget. tunuk) 4. Tutulma. 

Hurafe, 1. Inm, irim (Fal Husul, 1. Bulgu, 2. Oluş, olnı 
man.) 2. Sanaka, 8. Saruka, 4. O- 8. Türeme. 
rasa, uğrasa, ura&, 5. Yam iş. Husule gelmek, 1. Olmak, 
.. Hurde, 1. Kırmtr, 2. Küçük, kü- Töremek (Doğmak, mey 
~k, 8. Ufak, ufacık, 4. Ufarak, gelmek man.) 3. Türemek, 4. 1' 


