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hesapların muntazam iutulma
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JJSarlılar 

" 
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Fırka Vilayet kongresi bitti 

l<aza 
gelen 

kongrelerinden 
ilekler nelerdir? 

it~ilerin korunması -Tarifeler - Orta mekteb - Ucretli 
hastane - Fakir c;ocuklar ic;in yurd ve yab mektebi

ıhtik3rla mücadele 
.......____---~----------~ 

Saylav • • 
seçımı 

Öz )·ııı·d 1 .. .. d la nmuzun ıer yunun e say-ti; eç.irni lıazırlıkları !;Ok ilcrlcmi:.-
. · İkınci scr•cnlcrin (miintclıibisn-

tıi) s · ı ~ .. 
lk· eçı ınc ine hn~lanıyor ... Oyle ki 
nkıncikununun yirmi yerlinci günii 

1 faını lı crycrde ikinci ı,;eçilenlerin 
lrp · h 

1
_ 

1 elinni§ (taayyiirı etmiş) ola
e;ı~t I • rr. hı lml,mdan nrtık savlav ı;e-
t•nıi . . • . . • 

nın ılk devrcsı gınnış oluyor. 
ır · ti •zını anayawamızn {te~kiUitı csa-

Yc l ·<n ) .. K l (B .. tiık • . umu ı;oze uru tay u-
Mıllcı Meclisi) yalnız ya.a (ka· 

~nJ .. yap:m, Jlnkmılıkl arın İ§lerinin 
1• duzende gidip gitmediğini gözet

~11 (miirahabc cdm) hir ulus ku
~l u ( mim tc§ckldil) değildir. Ku
d tay iiycJ rri gerek içerden, gerek 
I ~ardan yurdumuza ve ulusa\ var· 

ı~~a gclehilecck lıcr türlü kötii· 
• lerın hckçilcri demektir. Onun İ· 

tilı lÇitı lı!rttaJarmm:m sı~xJav secmck 
it gi.lstercrckleri hnı;hhk Ye ili . 
~ lik ( alalra) bütün siyasal lıak . 
'tın iistündcdir. 

Cumhuriyet Halk Fırkası vi -
layet kongresi dün öğleden sonra 
saat on bette fırka merkezinde i
kinci ve son toplantısını yaptı. 

Celse Fırka vilayet idare heyeti 
reis Dr. bay Cemal Tuncanın re
isliği altında açıldı. Geçen cel -
senin zaptı okunduktan sonra 
bay Cemal Tunca, Atatürkten, 
General Kazım Özalptan, Ge • 
neral İsmet lnönünden, fırka u -
mumi katibi Bay Receb Peker 
namına Bay Saffetten gelen tel -
grafların okunacağı bildirildi. 
Telgraflar okundu ve alkışlandı. 
Bundan sonra dilek encümeni 
namına bay Abdülkadir kaza 
kongrelerinden gelen dilekleri 
taşıyan raporu okudu. Raporda 

dileklerin umumi kongreye bildi-
rilecek, ve bildirilmiyecek şekil · 
de tasnif edildiği bildiriliyordu . 
ı Dcvanıı 9 uncu sııytfanm ı tncl sUtununda ı 

Almanya 477110 , 
relJ ••• Sar lmanqa 

a 
a 

t,a 2124 -- ..... ..,... 

dö •• 

Fransa, muhacir akınına karşı emniyet kordonu yaptı -
Sar komünistlerinin tevkifine başlandı - lngiltere, Al

man yayı Uluslar Kurumunua döndürmeğe uğraşacak 

Hükiimeti devirmek için kurulan 
gizli bir teşekkül orta ya çıkarıldı 

F ! 

Sa"·l . . . d .... • '( h 1tai ., av seçımmın egımı c cm . 
] Yet) bununla da knlmaz. Sav . 

;:.~ namzetleri doğrudan dog~) a 
1-ca~rk'ün göstereceği yurtta§lar o

a) gı için onlara ve onları seçecek 
~ llllara rey vermek Ulu Önderimi-

Katil Hauptman 
Lindbergi dinliyor 

...... ~.....,........~ ..... -~-,._. . Dün gelen lngilizce gcp.eteler, Sar mıntakannı yukarıdaki §eki/de gös termi§lerdir; noktalar arasında ka

f ol~l'§ı. bağlılık ve inanç belgesi 
~tı) sayılır. Onun için sayla\ 
~İnin vcrece~i sonuçun {netice) 
'tun . " 
a&) a (cihana) karşı deyimi (ifadc

hu..,:::ı~ .. 
J~ıur. 

~Ancak bu liez Türkiyede yapıla · 
L' saylav seçiminin başka yönden 
lt d ... • 

, . eguru daha vardır. Bu da yeni 
tçılctek Kurultaya kadın say]avJar 

' Aaım US 
"--z Z ncı eayıfanm s tınctı .Utunanda 

......._ 11erkc.· b ki d'"'" ıj• B • k. b" ·· l" ın e e ıgı ge aı. enım ı ır tur u 
gelmiyor! 

lan yer Sar havztı8ıdır. Sağda Hitle r nutkunu şöylüyor. 

Sar halkının gös
terdiği yurd 

severlik 
Sar lıalkıı::mı ver<liği reyin netice· 

si dün sabah nnlaşılınış, büyük ve e· 

zici çokluğun Sar lıavza::mm Alman· 

yaya dönıncjni istediği meyclana ~ık 

mıştır. 

Hunun böyle olmıyaca~mı bilme· 
~en yoktu. Cünkii Alman milliyetinin 
kuvvetini , .c onun milli ülküyü her 

(Devamı ıo ncu sayılanın l tncı atıtununda ı 

Saylav 

Sar plebisitinin evvelki gece 
sabaha kadar süren tasn:f dün sa
bah bitirildi. Ve, bugün Sar Al -
manyaya geçmiş bulunuyor. Sar
daki 539,541 rey sahibinden ka
dın erkek 528,005 kişi reylerini 
kullanmış ve netice şöyle olmuş -
tur: 

Almanya için 477,109 rt!y, Sta
tüko için 46,513 rey, Fransa 
2,124 rey, boş 2,249. 

Gelen haberlere göre, Sar se
çim dairelerinden bir kısmında 

Fransa için rey veren bile olma• 
mı§tır. Bu seçim dairelerinin i • 

simleri §unlardır: 

Lebah, Nalbah, Ballvo Eiler, 
Belsheim, Lantzkirchen, Ober • 
vnerzbah, Rubenheim, Boeck • 
veibrer, Brenscheilbah, Höhen, 
Y egersburg, Kirkelnöylhaozel, 
Limbahin, Mimbah, Vebenhaym. 

Fransa, en çok reyi Sarbrükte 
almı§h. Burada aldığı reyin tuta-

CDevamı 10 ncu aayı!ıınm 2 tnd stıtununc:1a 

• hazırlıkları • 
seçımı 

Belediyeler 
Bankası 

Ankara, 15 (Ku· 
run) - On beş , 
aydanberi çahşan f 
belediyeler banka 
sına 95 belediye 
mü:·acaat etmiştir. 

Bunlardan 32 sine 
yüzde 8 faizle 800 
bin lira ikraz edil 
mittir. Banka, ik 
razatın yalnız İma 

Tesbit edilen ikinci seçicileri tanıtıyoruz 

ra harcanmasın: 

kontrol etmekte ı 
dir. On beş ay i , 
çinde, on beş mil · ! 

Ethem Akil, Fehmi, Edib Servet, General Hüsameddn, Cevlet Kerim, Abdülkadir Ziya 

yon liralık itibari 1 ~---------1111!19--, 
sermayesinin bele. Görünüşe aldanmayın 1 
diyeler gelirinin 
yüzde beşinden ta• 
hakkuk olunan 3 
milyon lirası tahsil 
cdilmiıtir. .

1

. 

E' ,·clce olduğu gibi şimdi de 

Türkiyenin en muvaffak kumaşı 

HER EKE 
fabrikasında yapılı r . 

Duyduğuma gö 
re, bank" yüzde 8 
faizinin indirilmesi 
çarelerini ara,tır • 

maktadır. \ı~--------------'• 
SAGLAM, ŞIK, UCUZ 

Saylav seçimi ikinci müntehib- ikinci seçici namzedleri tesbit e
lerinin seçimine cwna günü baş- dilmiştir. 
lanacağmı dün yazmıştık. Seçim Bugün bir kısım kazalardaki 
hazırlıkları devam etmek'tedir. ikinci müntehibleıin isimlerini ya.-

Seçim sandıklarının konacağı zıyonız. Yarın da geri kalanla.
yerler tamamen tesbit edilmiştir.. ıı:n isimlerini yazacağız. 
Eminönü, Fatih, Beyoğlu gibi BEŞiKTAŞ KAZASI 
nüfusu fazla kazalarda sandıkla- MERKEZ NAHiYESi 
ıın sayısı yirmiden fazla olacak- Abdülkadir Karamünel (A • 
tır. vukat), Ahmed (Evkaf müdür· 

Cümhuriyet Half Fırkasınca Devamı 9 anca aayıtanm s tmctı .Uto.ntıılld 



Kerkük petrol 
Irak Kralı lıuzurile 

dün açıldı 
Kerkük, 15 ( A.A.) ••• Kerkük 

petrol alanlarını Suriyede Şam Trab
lusuna ve Filistinde Hayf dya bağlı · 
yan boruları dün Kral Gazi ile İn
giltere Hariciye nezareti müsteşarı 

• 
Lord Stenhop huzurunda açılmıştır. 

Boruların geçtiği 5 memlekette ya· 
ni İrak, Suriye, Lübnan, Filistin ve 
Ma\'erayı Şeriada buna mümasil me· 
rasiın yapılacaktır. 

Bu suretle senede 4 milyon ton 
petrol 500 ve 960 kilometre mesafe 

lere nakletmek üzere çöller, nehir
ler ve dağ silsileleri arasından ge • 
çirmek suretile yapılmış olan meka-

nik sanatlarm.m en muazzam eseri 
bitmiş olacaktır. 

İşin başında tesadüf edilen çok 
nazik siyasi müşkülattan sonra en bü 
yük güçlük evvela Dicle ve Frat ne-

hirlerini ve ondan sonra geçilmesi 
son derece mü~kül olan çölleri aş • 
ınak olmuştur. 

Boruların bitmesi için ucuca ek 
lenmiş ve lehimlenmi§ 15000 çelik 
boruya ihtiyaç görülmüş ve bu boru 
lar gelişi güzel toprağa ve kumlara 
gömülmü§tür. 

Boruların geçtiği yolda 12 tulum 
ha vardır. Bu boruların ve tulumba 
larm yapılmış olması şüphe yok ki 
oralarda ytışayan göçebe halkın ya· 
ş.ıyı~h~nıda büyük değişiklikler 

yapacaktır. 

Yunanistanda Cumhuriyet rejimi tehlikede değil 

Atina, 15 - Be.ıbakan Bay 
Çaldaris, kralcılar tarafından A
tinada ve Patra' !ehrinde yapılan 
nümayiıler hakkında fikrini so • 

ran gazet..:.-cilere; kendisi iktıda.r 
mevkimde bulundukca Yunan 
cümhuriyetinin hiç bir tehlikeye 
uğramıyacağını ıöylemittir. 

Çiftçi ve amele fırkuı bqka
nı bay Papanaıtasyo, gazetecilere 

cümhuriyet rejiminin hiç bir teh

likeye maruz buluımıadığını, çün
kü cümhuriyetin Yunan milleti • 

nin yüreğinde kökleımiı olduğu -

nu, Yunan milletinin, memleke-

tin başına bu kadar f eli:ketler ge

tirmit olan krallığın dönesine as

la tahammülü ve mü•aadesi olme.
dığım söylemİftİr. 

Iran - Irak anlaşamamazlığı - -----
Cenevre, 15 ( A.~) ··· Dünkü a 

çık celsesinde Uluslar kurumu kon 
seyi İran · İrak ihtilafı hakkında İ
rak mümessilinin ve hu sabahki cel
.:;esinde de İran Dışişleri hakanının i 
Z:!hatmı dinlemiştir. Bundan sonra 
. ~o,·yet murahhası Bay Lit\ inof, Sov 

•et Unsyanın ihtilafın doğru ,.e hl 
larai bir surette halledilmesini iste

mekten ha§ka bir arzusu olmadığını 

açıkça söylemiş ve Bay Eden hu me· 
f.Cle hakkında Lahey adalet divanı
nın fikrinin sorulmasını telkin et . 
mi~tir. 

Başkan, Bay Tevfik Rüştü Aras 
her iki tarafı da raportör Bay Aloi· 
si ile temasta bulunmaya davet ey
lemiştir. Bu husustaki raporun ya . 
kında konseye verileceği ümit olun
maktadır. 

Cenevr~ 15 (A.A.) •• Hasta hu· 
lunan ve odasından çıkamıyan Polon 

ya Dışişleri hakanı B. Beck bugün 
B. Aloizi'yi, B. Tevfik Rüştü Aras'ı 

ve Macaristan Dışişleri hıskanı B. 

De Kanj,ayı kabul etmİ§tİr. Bundan 
sonra B. De Kanya Marsilya cina
yeti işinin raportörü olan Lord E • 
den tarafından kabul ediJmiştir. Di
ğer taraf tan Bay Lav al de Bay Be· 
ne~ He Yugoslavyanm Uluslar der· 
neği miimessili Bay Fotiçi, İrak Dış 
işleri baktım Nuri Paşa ve İran Dış 
iş1eri hakanı Kazrmi Hanı kabul et
mi~tir. 

Bu son iki kabulün İrak . İran hu 
dut ihtilafı ile münasebette olması 
!htimali vardır. 

Cenubi Amerika ihtilafı Uluslar 
derneği mahfelJerini işgalde devam 
t:tınektedir. Bir taraftan Kolomhiya 
kongresi Löticya hakkında Rioda 
! apılan uzla~nıayı reddctmi~tir. Di -
ğer taraftan Asompsiyon hükumeti 
nin Uluslar cemiyeti tarafından ya· 
pılan tavsiyeleri kabul etmediğine 
c1:ıir olan kati cevabının metni de 
Cenevreye gelmiştir. Bu cevap Ulus 
?ar {lerneğini mii~kiil bir vaziyete dü 
§Ürmekt~clir. 

·············~············· .. ························· .. ··································· 
Sovyet san'atının eserleri 

. Sovyet aanatllarlarır.ın reaim ve heykel sergisi dün açıldı. Y azuını l 
., ıayılamızda bulaetıkıınız. Yukarki resim dün sergiden alınmqtır. 

boruları 
1 ııııı11111111ıınııııı1111111ıııııııııııı1111111ıııııııııı11111ıııııııııııııııı11111ıııın 

Hs~eri Birli~ 
Türk-Yunan aske

rinin birlik ça
lışması 

Atinaika Nea gazetesinin ver
diği malumata göre, Bay Tevfik 
Rüştü Aras, Atinaya gelince, 
Türk - Yunan askeri an,latması
na dair Türk düşünüşünü anlata
caktır. Vunan harbiye bakanı 
Ankaraya gittiği zaman bu husus
ta ilk konuşmalara baılanaeaktır. 
Atina hükfunet mahafilinde, ko
nuşmaların epeyce ilerlediği, Türk 
Dış Bakanı geldikten sonra erka
nı harbiyeye bu hususta lazım ge· 
len tafsilat verilerek iki memle -
ket askerinin birlik çalışması pro
jeainin tamamlanacağı söy'lemnek 
tedir. 

Bu buıuataki gaye; Trakya 
Türk - Yunan huduc.!luının bir· 
Iikte korunmasıdır. 

1111111111111•111111-111tı111111•--ııııııuıı111ııın 

Tekaütlük müddeti 
Ankara, 15 (A.A.) - Matbu

at umum müdürlüğünden bildiril
diğine göre bazı gazetelerde te • 
kaütlük müddetinin indirileceği 

ve tekaüdiye ikramiyelerinin kal
dırılacağı hakkında intişar eden 
haberler asılsızdır. 

Karısını öldüren Yugoslav 
yüzbaşısı 

Cenova, 15 (A.A.) - Ameri
ka hükUmetinin talebi üzerine Vi
yanada tevkif edilmiş olan Yugos 
Javya jandarma yüzbaşısı lvan 
Pedoniç bugün Amerikaya doğru 
vapura bindirilecektir. 

Yugoslav yüzbaşısı, 1933 de 
evlenmif olduğu kadın avukatı 
Egens Tutversonun katili olmakla 
zan altındadır. 

lvan, vapur seyahati esna -
sında kansını öldürmek ve denize 
atmış olmakla maznunıdur. Ev~ 
de yapılan araştırmalarda öldürü· 
len kadına aid kanlı elbiseler bu
lunmuştur. 

Saylav seçimi 
iJllr Başmakaleden deva 

da gireceği için yurtta~larm Yere • 
cekleri reylerin bu bakımdan da 
ayrı bir değeri olacaktır. 

Meb'us seçiminin ulusumuz rn öz 
yurdumuz için özel (hususi) bir o • 
nur (şeref) vermek hakm1mdan an

lamı (manası) hu kadar büyük o • 
lunca saylav seçmek işinde yurttaş
lar üzerine bir de ulusal yiiküm 
(milli vazife) yiikleneceği kendili • 

~inden anla~ılır. 

Demek istiyoruz ki saylav seçmek 
çağında olan her kişi öz yurdumuz 
günün birinde yağı saldırışına uğ
radığı vakit nasıl bütün ulus ayağa 
kalkarak öz varlığımızı kommağa ko
~arsa biiyük Tlirk ulusunun rnrh • 
ğmı ve birliğini göstermek demek 
olan saylav seçimi işinde öylece rey 
andığı ha§ma koşmalıdır. On ı;ekiz 

milyonluk büyük Türk ulusunun 
bir tek adanı, bir tek dilek gibi A
tatürkün arkaıımda ve onun açtığı 

değişim yolunda ~·ürüclilğünü bütün 
acuna göstermelidir . 

Asım US 

lstanbul silosundaki noksanlığın, /ıesof 
ların muntazam tutulmamasından 

ileri geldiği söyleniyor 
Ankara, 15 (KURUN) - Buğ- lar, bu Bokaanın bir suiiıtinıaJdeO 

day işlerini tetkikle uğraşan zira- doğmadığını, kadronun darlıi' 
at müsteşarı Bay Atıfın daha iki yüzünden hesabların muntazJlll 

hafta lstanbulda kalacağı tahmin tutulamam.asından ileri geldijiJıİı 
ediliyor. İstanbul silosundaki İstanbuldaki komisyonca yapd,ıl 
buğday mevcudunda mühim mik- ve bitmek üzere olan araştırtll' 
atrda noksanlık olduğu rivayetle- neticesinde hakikatin anlaşılael • 
ri kuvvetlenmektedir. Alakadar- ğını söylemektedirler. 

Telefon şirketi işinde mulıakemelerinl 
lüzum görülenler 

Ankara, 15 (KURUN) - ·mu kararlaştırılan poata u~ 
Kambiyo tenevvülerinden dolayi müdürü Bay Fahri, muavini Stf 
İngiliz lirasının düşmesi üzerine S bh" .. .. .. tb• 
t I f t f · · · d' ·1 · · u ı, telgraf muduru Bay e e on ar esının ın ırı mesı ı· • 
cab ettiği halde bunu vaktinde san Cemalin ayın 23 ünde ceS 

telefon şirketine ihbar etmedikle-1 mahkemesinde muhakemeleri" 
rinden dolayi muhake~leri lüzu- başlanacaktır. 

Zelzele 
Yeni sallanmalar, yeni 

zararlar var 
Erdek, 16 (Kurun) -Evvelki 

gece Marmara adası ile Erdekte 
beş, Bigada üç defa zelzele oldu. 
Karabigada ayrıca dün on bir 
zelzele oldu. Saat on altıda olan 
zelzele çok şiddetli idi. Sekiz ev 
yıkıldı. 

Erdekteki zelzelede ilk mek • 
leple Palanoğlu bay Alinin evi 
yıkıldı. Hükumet ile belediye bi
naları da zarar gördüler. Mar. 
mara adasının kar.Jısındaki F e -
ner a asının Mürefte, Tekird"~ 

ile Kalmini köyüne olan üç yönü 
yıkıldı. 

Son zelzelelerden en ziyade 
Paşa limanı Çınarlı, Güncloğdu, 

Asmalı, Türkeli, Harmanlı, Ba. 
hldı, Halka, Poyrazlı, Yiğitler, 
Ekinlik köyleri zarar görmüttür • 
Av§ada geceleyin zelzelede Hü
seyinin oğlu Ahmed, evden ka. 
çarken merdiven kopmuş. Ahmed 
düşerek kafası parçalanmak su -
retile ölmüştür. 

Zelzele esnasında halk kaçı -
tırken Ayşe adındaki kız kaçan
ların ayakları altında kalarak e
zilmiştir. 

Hükfunet, hilaliahmer, bazı 

ecza tacirleri yardıma devam e -
diyorlar. Marmara adasına yeni
den çadır, hasır, hakla, fasulya, 
pirinç, şeker, çay, sabun, baraka 
için tahta ve çadır gönderilmit • 
tir. Bu adada halk 395 çadır için
de yatıyor. 

Yapılan yardımlar 
F eliketzedelere yardım etmek 

istiyen birçok yurttatlar hilali • 
ahmere para göndermektedirler. 
Hilaliahmerin gönderdiği listeye 
göre şehrimizde yardım listesi 
~udur: 

Kuruş 

1000 fi. Ah. lst. M<!rk. BQ§ka
nı Dr. General Ali Çalım
lı 

500 Balatta Müli sinema ıahİ· 
bi Bay Tahsin 

100 Balat polis komiaeri bay 
Mahmud 

3030 latanbul Erkek Liıen o
kuyucuları taralından 

4630 tutarı 
10000 Vatanperver bir bayan 

namıntı 

10100Me~kul kıymetlu ve kam-

Ankarada ikinci mUnte1tl• 
se~imi 

Ankara, 15 (KURUN) - 81' 
lediye 22 yatından yukarı ofl' 
yurttaıları, ayın 20 inci pazar iİ' 
nü başlayacak olan ikinci müııt" ' 
hib seçimine iştirake çağırmakt" 
dır. 

Memurlartn soyadlarl 

Ankara, 15 (KURUN - Mf' 
murların soyadlarını en kısa ıa' 
manda tescil ettirmeleri taminı I' 
dilmiştir. 

ikflsad meclisi 
Anıkara, 15 (KURUN - Y~ 

sek iktraat meclisi yakında topll' 
nacaktır. 

Ankara hukuku 

Ankra, 15 (KURUN) - ># 
kara hukuku 1 Şubatta söme,tt 
tatili yapacaktır . 

Leon Faraci 

Ankara, 15 (KURUN) - V 
on Faracinin devlet taahhüdleri' 
ne iştirak edememesi kararlaııoifı 
alikadar dairelere tamim edil ' 
mİ!tir. 

Posta baş mUfettişli?tl 

Ankara, 15 (KURUN) - P~ 
ta muamelat müdürü Bay faıt 
posta başmüf etti,liğine nakledil
di .. 

Teftiş talim11tnamesi 
Ankara, 15 (KURUN) - Si' 

gorta şirketleri teftiş talimauı- • 
meai kıımen değiJtirildi. 

Deniz zabitleri yetl9tir"' 
f allmatnarhesf 

Ankara, 15 (KURUN - ~ 
vazzaf c.ieniz zabitleri yetittirı"~ 
talimatnamesinin 17 inci madd 
Cleğ :ftİrilmittir. 
~....--....--....--....--....--~~--~ 

Muhtelit mübade 
komisyonu 

Cenevre, 15 (A.A.) - uıuJJ 
kurumu, Türk - Yunan muht'i"ül 
mübadele komisyonu Clün itle~ 

::;;:~:;~~;1 
mit olduğundan dolayi ıe~ ,~ 
misyonu, gerelC Türk ve 'f~ 
hükiiınetlerini tebrik etmit*ir· 

~ 

biyo bor~aıı acal.li 
2000 Mıaır çarfın tüccar 

24'130 Genel tutan 

26180 · · Genel tutarı 





8!!!B 4 - KURUN 16 lkinciklnun 1935 .. 1:1!9!!1 _____________ !9!!!'!'.'1'1!1!!!!!91!-'l!!r!! _____ 11!!11!!!1!!1111!!!!11!1!1!1!11!!!!!11!1!!!!11!1!!!!!11!!!!!!!11!1!"""'!1!111!!!!!!!!11!1!llllll .. 11111111111111!!11.ıııı~----ıı---!!111m~-!11!1111.., 

lngUterede fırka
cılık ölüyor mu? 

Baş tarafı 3. cü sayıfada 

den imparatorluğun yeni ulus 
tezleri önünde solmaya lxı§lama· 
.sı Britanyada az da ol.sa iz bırak
madan geçemezdi. Nitekim eski 
katla günler yaVCl§ yavaş tatlı bir 
rüya oldu. 

Şimdi artık büyük gövdeye 
büyük çare aramak gerektir. Çün
kü ister impaTatorluk bağlarının 
normalce çözülmeğe bC?§laman, 
ister acun krizinin elenir.feri tı§!P 
Britanyaya çıkmı§ olmaıı bütün 
fırkaları, liberali, konservatörü, 
iJÇiyi tek bir noktada birleıtiri • 
yor: 

DışarJaki yıkımı Jurdarmak, 
i~ercleki kriz tatsızlıklarını orta • 
dan kaldırmak. 

loİd Corc bu gerçeklikten güc 
alıyor. 

Anl~Jıyor ki lırkaerlık ken
eli öz yurdunda da moJagını kay· 
betmek üzeredir. 

Sadri Ertem 

SPOR 
Atletler için deneme 

çalışması 

,~ 

Atletizm federuyonu Teknik komi
tcıinden: 

18.1.1935 cuma gÜnÜ Gülhane par· 
kında Milli takım ve diğer bütün at • 
letlere açık olmak üzere bir deneme ve 
hazrrlanma çahıması yapılacaktır. 

Bu deneme çalıımaaı iki ıolrilde o· 
lıacaktır. Sürat kO§ucularile atlama 'fe 
atlay:ıcdar bir grupta ve yarı mukan· 
met ve muk:ıvcmetçiler de diier STUP· 

ta ko~caklardır. 
lıtlrak edecek atletlerin cuma aa'ha· 

hı aaat onda Sultanalunette Y. M. C. 
A. salonunda bulunmalan rica olunur. 

Beykoz Spor kulUbU 
kongresini yapb 

.Beyku Jrcaliibii HMlİk koqrulai 
ilkmelitep.konferan-. salonunda yapmıf 
ve (Beykoz zindeler yurdu) itnüni 
(Beykoz spor kurumu) na deÇiıtirmiı
tir. Yeni idare heyetine ıeçilenlerin ad
lan ıunlardır: 

Reiaı Sadi, ikinci rei.; HüNyin, •· 
7.a: Aptullah, Maıtafa, ){bun, Halda, 
Oıman, Meaul murabhaa: Sabri, Umu
mi kaptan: Şazi. 

Yeni idare heyetine muvaffakiyetler 
dileriz. 

Kasaplar Mezbaha resmini 
çok buluyorlar 

Bundan iki yıl önce mezbaha
da kesilen etlerden kilo bcqına 
re$İm alınmasına karar vermit • 
ti. Bu karar, bu yıl ıubattan itiba
ren tatbik edilecektir. Belediye, 
etin kilo başından dokuz kuruş 
resim almağı kararlattırmııtır. 

Dün, kasaplar, Sirkecideki A
nadolu hanında toplanarak bu 
hususu görüşmüşlerdir. Kasapla • 
ı m iddianna göre dokuz kuruş 
ı esim çoktur. Olsa olsa, Ankara
tia olduğu gibi hilo başına bet 
kuruş alınmalıdır. 

Kasaplar dünkü toplantıda is
tedikleri noktaları tamamilc gö • 
rütemediklerint)en gelecek pa • 
zartesi günü teltrar toplanmak ü-

%ere dacxlmışlardır. 

Korku tesirile .. 
Kavgada bir kadının 

çocuğu düştü 

Haydarpaşada oturan Cananla 

komsu kadmlarmdan bazıları ara • 
smda kavga çıkını~, hu sırada Cana -
nm dokuz aylık çocuğu dü§lllÜ§lÜr. 

Annenin tedavisine hailanmı.11, dü • 
§Cn çocuk, polisçe müddei umumi • 

li{;e, oradan dn adliye doktorluğuna 
getiriJmi:ı;tİr. Çocuk, kızdır. 

Adliye doktoru Enver, cesedi mu· 
ayene etmiş, esaslı ara~tırma yapı -
larak rapor verilmesi için morga gön· 
<lerıniştir. 

Çocuğu dü§en kadm, kavga Hra· 
emda üzerine yürilndüğünü, birden
bire korktuğunu ve çocuğun hu su • 
retle düştüğünü eöylemiıtir. Kadı • 
nm da adliye doktorluğunca muaye

nesi yapılacaktır. 
Diğer taraftan, poli · ,.e müddei· 

mumilik tarafından ,.ak'anm tah • 
kikine giri~ilmi~tir. Ka\'ga edenler, 

sorguya çekiliyor. 

Yaşuva ve lsak Baharın 
duruımaları 

Y aıuva Bahar ve laak Baha -
rın duru!Jllalarma dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde devam e -
dilmittir. Durutma tahid olarak 
mu haf aza memuru bay Osman İ· 
le Cemilin yeniden çağırılması i
çin bu ayın otuzuncu gününe bı-
ralalmııtır. 

Eroin kaçakcıhğı 
Geniı mikyasta heroin kaçak

çıhiı yapan ıebokeye aid mek • 
tub ve vesikalar sekizinci ihtiaaa 

müddei umumiliği tarafından a • 
lmmıf tı. Dün bazı suçlular çağrı
larak dinenilmitlerdir. Asıl vu • 
kuf elde edilen mektupları ve ve
sikaları tercüme ederek bir rapor 
hazırlamağa baılamııtır. Bu ra • 
por heroincilerin dördüncü gü • 

nü olan bu ayın on dokuzuncu 
günü okunacaktır. 

• • • 
Son günler :zarfında yakala • 

nan bir kısım heroincilerin du • 
ruımuma dün ıekizinci ihtisas 
mahkemesinde baılanılmı~tır. 
Dünkü dunıımada Ha$an, Arab 
Mahmutla hamal fsmailin mev • 
kuft:n ciiaerlerinin serbest olarak 
duruımağa devam edilmeie ka
rar verilmiıtir. 

Liman ve Rıhtım işleri 
İstanbul liman umum müdürü 

bay Ali Rıza Çevik haziran ayı • 
na kadar sürmek üzere yeni bir 
kadro hazırlamaktadır. 

Bu kadronun tatbikine önü • 
mü%deki ıubat ayında baılanıla • 
caktır. İki idarenin birleımeaile 
ortaya çıkan vazife tedahülleri 
bu yeni kadro ile ortadan kal -
kacaktır. 

Eu akşdm SUMER Sinemasında 
Büyük GALA olarak HEflRI BATAILLE in meıhur p"yesi 

ISKANDAL 
fevkalade kuvvetli, dramatik film g~ıterilecektir. 

Her yerde hliyük bjr takdirle bahıolacak olan bu film 

GABY HENRI 
MORLAY ve ROLLAN 

. : .. ·: . . 4\ . . . 1 

Soyadları I 

alanlar 
İstanbul paket postahaııesi bat 

müdürü bay Salih (Dündar), ay· 
ni yerde grub memuru Fethi 
(Tınmaz), 61 inci fırka piyade 
liva kumandanlığından mütekait 
miralay bay Ahmed Şemseddin 

ve ailesi (Salur) Fatihte Maltada 
Yediemirlerde oturan eıki bay • 
raktar oğulları, Bay Hasan, ba
yan Rebia, bay CemaJ, 'bayan 
Nazıme, bay Faik, bayan Saime, 
bay Raıid, bay Orhan, bayan 
Reyhan (Alpon), Uğur apart• 
man kapıc111 Bay Haaan (Alp) 
Ankara posta itleri birinci ıube 
mümeyyizi bay Cevad Şerif, yir
mi üçüncü ilk mekteb hocaların • 
dan bayan Sueda, Mektepli ga· 
zetesi yazı itleri çevirreni bay 
Nusret Safa, pederi bay Ahmed, 
Ağabeğiıi Erzurum hususi muha-

sebe Md. bay Emin Zeki (Coşkun) 
polis heyeti tefti,iyesinde meınur 
bay Arif, biraderi Betiktaf ıulh 
ceza mahkemesi katibi bay Ah • 
med, bay Naci, bay Kurbi, bayan 
Nimet ailece (Aykut), Hayrabo· 
lu ilk tedrfoat müfettişi b;.ıy Mus
tafa (Atabek), maarif memuru 

bay Mustafa (Öçal), muallim bay 
Mahir (Demir), muallim bay Ah
med (Özkurt), muallim bay 
Mehmed (Önal), muallim bay 
Reıid (Akdemir), muallim ba • 
yan Şaziye (Erman), Hayrabolu 
Lahna köyü muallimlerinden bay 
Memduh (Yaman), Muallim bay 
Naim (Demirel), Emiryakub kö • 
yü muallimlerinden bay; Adem. 

(Oral) muallim bay Asım (Yıl· 
maz), muallim bay Muhlis (Gün
gör), lstanbulun en eski gazete 
müvezzilerinden Şimendifer Ke
nan (Kaptıkaçtı), Maltepe Atıı 
mektebi zabit vekili lkrami (Ön
alan) soyadım almışlardır. 

Prodöktörler yıllık 
kongrelerini yaptılar 
Türkiye sigortacı prodöktör • 

ler birliği dün Türkiye hanında 
saat onda toplanmıılardır. Re· 
isliğe bay Malik ve katipliklere 
de bay Aalan ve bay Edib seçil • 

mittir. 
Bundan sonra idare raporu o

kunmuf, birlik reisi birlik ni • 
zamnamesinin esasını okumuı, Q. 
konomi Bakanlığından eksperler 
ve prodöktörlerin ayrılmaıı lü .. 
zumu hakkında bildirilen kara • 

rı anlatmıştır. 

Bu karar hakkında konutma -
lar yapılmış ve İ! ba,ında eksper
lerle prodöktörlerin temasları 
doğru olmadığı kabul edilmİ§tİr. 

Bundan sonra prodöktörlerle 
sigortacılar arasındaki proje o • 
kunmuş ve kabul edilmiıtir. 

Doktor Benare, birliğe çok 
yardım eden bay Refi' Bayara te
şeklc:ür edilmesini fotemif ve bu 
fikir a kı~lanmı§•n·. Bundan bat
ka teavün sandığı me$cleıi konu· 
§Ulmuf ve otuz iki sene çalıtan 
bir memura birlikçe yardım e • 
dilmesi kabul edilmittir. 

Prodökt6rlerden alınan ka • 
zanç vergisinin çok olduğuna da. 
ir Ökonomi ve Akça Bakanlığı • 
na yapılan mürakaba konuıul • 
mut ve Akça Bakanlığına lazım 
gelen müracaatlerin yaptldığı ve 
lüzum Sl:ôrüldüğü takdirde Dev -
let Şuı asına dahi müracat edil -
m,. • i i~tenilmittir. 

Birlik idare heyetine, batkan-

Arabı öldüren 
Dört buçuk seneye 

mahkum! 
1931 ıcnesindt, Samatyada ara • 

hacı arah l\lelımedi öldürmekten mç

}q Zaferin nıuhakemeBi, İstanbul a· 

ğır ceza mahkemesinde yeniden gö· 
rülüyordu. Muhakeme, diin bitmif • 
tir. 

Mahkemeli Zaferin Aralı l\Ielıme· 
di kavga sırasında hak ız tahrikin 

verdiği elem tesirile öldürdüğü ne -

tic:esine varını~, ceza kanununun 448 
inci maddesine göre verilen on he§ 

ıcne ağır hapis karl:\rı yedi sene altı 

aya hıdirmiftir. Suçlu, af kanunun· 
dan da iıtif ade etti.ğinden, neticede 
<lört sene altı ay hap e mahkum kal. 
rnııtır. 

Kaza davası 
Geçen yaz Şehzadebaşmda bir 

tramvayla otomobil çarpı~mış, oto· 
mobilde bulunan Amerikalı seyyah· 

!ardan bir kadm, ölmüştü. Bu feci 
kazanm muhakemesine, İstanbul a· 
gır ceza mahkemesinde dün devanı 
edil mi§ tir. 

Suçla yerinde otomobilin şoförü 
Kegamla tra1l!vaym vatmanı Meh • 

met, bulunuyorlar. Dünkü muhake· 

mede, şoförün gösterdiği müdafaa 

§ahidi iki toför dinlenilecekti. Bun

J•rm yaln~ otomobil numaralan ve· 
r ilmi,ti. İnmlerile adrealerinin de 
m;,t krmeye verilmeti ve çağrılarak 
dinlenilmeleri iç.in muhakeme ha§· 

ka güne hıraktlmııtır. 

Agobun muhakemesi 
Murad isminde hirit!ini bir kasah 

dtlkkinmda öldüren Agob, evvelce 
altı ıeneye mahkUın edılmı:, tem • 
yiz, hu karan bozmu§tu. Diln yeni· 

den yapılan muhakemede, müddei • 
umumt Kl§il, mUtaleaemr ıöylemi§, 
Agobun Muradı haksız tahrik tesiri 

ile bıçakladığı gözetilerek cezalan • 

dmlmasınr, ya~mm küçiiklüğünün 

de dikkate almmasmı iatemİ§tİr. 

Müdaafa yapılmı~, muhakeme ka· 
rara kalmı§ttr. 

Soyadlarının tescili 
Vilayet kaymakam ve nüfus 

müdürleri dün vilayette vali ve 
belediye reisi bay Muhiddin Os • 
tündağın reisliği altında toplana
rak yeni soyadı tatbikatı ve tes
çili etrafında ıörütmütlerdir. 

Soyadlarının tesçili için İcab 
eden hazırlıklar herıeyden önce 
bitirilerek ite başlar-acaktır. 

Yeni neşriyat 

Yolların sesi 
YoJJann ıeai mecmuaımın yirml 

betinci ıayraı on bet günlük olarak çık
tı. lçeriıinde cü~el ve değerli yazılar 
vardır, Okuyuculanıruxa tavsiye ede • 
rı~ 

Açık teşekkür 
lıtanbul Baım Kurumundan: 
lıtanbııl Baıın Kurumu kütüpane • 

ıine bütün nc§rİyatımlan birer nüsha 
vennek ıuretile büyük bir yar lımda 
bulunan KANAAT kitnpancıine biitün 
htanbul Matbuatı namına açık olanık 
tefekkür edilir. 
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lığa, azalıja bay Edib, bay Ke • 
mal, bay Celil yedek azahğa bay 
Hamid, hayıiyet divanına da bay 
Rauf, Aılan, Varon, Mahmud, 
Ekrem, Kalanc.iyan, Kemal, A • 
eropuloı, Freıko, Kutie), Mena· 
ıe, Hariyu, lıak, Arakar, Kasa
timus, Eftimiyadiı, Maçar ıeçil • 
mittir. 

Kısa 

••-••Şehir .J 
HabettT' 

Kırk sekiz hoca kıd 
zammı ahyor 

1935 yılından itibaren kıdeCll 
mr alacak olan hocalarm listesi 
Bakanlığı tarafından tasdik 
gönderilmiıtir, Yeni iadem ,...-
lan 48 hocadır. Kendilerin• 
bu aydan itibaren verilecektir. tJ1 

§ UNIVERSITENIN YENJ 8 ·~ . 
ÇESI - Univerşitenin yeni biil~ h 
zırlanmaktadır. Bütçede ünivertl 1 

bütün elektrik maıarifi olaral< ,,_ 
lconmuştur. Geçen aylarda yapıld 
saplarda da ünjverıitenin bu kadit 
1ektrik yaktığı anlaıılmrıttr. 

§AYARI DUŞUK ALTIN eJ 
ZIKLER - Son zamanlarda Ü , 

18 ayar dllmgau bulundufu hal•' 
yasada 7-8 ayarlık altın bilulkltf ~ 
tılmaktadrr. Zabıta buna meydaO 
meınek için tedbirler •lmııtır· 

§ ViLAYET YOLLARl-V 
yollarının inıası devam etnı lıf 
Şimdi Küçükçekmeceden viliret , C 
duduna kadar uzanan ve Edir .. • 
tanbul §Oaeıinin lıtanltul Yilaye.ı
kıamı üzerin.le uiraıılmaktadır· 

§ GOÇMENLERE YARl>IJI 
Bulıariıtan ve Romanyadan 
timize ırelip de T ekirdai n 
yerleıtirilen ıöçmenlerle hi!Ar ~ 
çok ya.lımdan alakadu olmaktedlr• 
ınumi merkezin Eıkiıehir depqt 
97 balya fanila, ayakkabı, çanıaı&fı 
rab ve saire tehrimize celtniı 

Tekirdağ ve civanna yerlettiril
menle:e d~tılmak ü:ııere T · 
gönderi!miştir. 

§ ZiRAAT BANKASJND 
TAHKlKA T - Zir•at Babahil 
te§an bay Atıf, tehrimiz ıiraat 

kasında bqğday iıi Üzerindeki 1 
katına devam etm~ktedir. TahkiJr 
len mevzular ıunlardır: 

1 - Anadoludan Hayd 
"vkoJunan buid'Ylar ile ail~ 
mizlenerek Avrupa)'a ihraç olu~ 
lıtanbulda utılan buiday v~,..U 
hesaplan. 

2 - T cl<irdağı ve U"1nköpri ~ 
bar!anndaki b.ir kmm ))Qğdaylard' 
tanbula getirilip un yaptm1maaı 
heaabatm tetkiki. 

3 - Depolara ve am"barlara 
buğdaylann b,yıtlanna söre 
olup olmadığının tetkiki. 

4 - Satı§ iıindc herhaqi bir , 
iıtimal bulunup bu}\ınmadıiı. 

§ MONUR NUREDDiN -
bay Münür Nureddin bu akıasrt 

dokuz buçukta Iatanbul radyo• 
yeni e.erlerini okuyacakbr. 
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Geçmiş Kurun/ar 

16 ikinci Hlnun 1f 

Gülcemal Amerikad• 
Gülcemal vapurunun A 

zaptından ıonra, Seyrisefain id ; 
müracaatları üzerine gelen cevaPt (,İ 
aleıef, idarenin lehinde delildir· 
cemal davuı, Amerika mahk . ~ 
de ~cyriıefain idaresinin aleybıJSO~ 
ticelenmİ§ ve yapılacak if, ancak 
yı istinaf etmeğe münhasır k İl 
He.lbuki davanın iııtinafı deruhte ' ~ 
si için baı vurulan dava vekili~~ 
dolardan faz!a bir ilcret iatemittlr I 

"d • • ··-~~~ paranın ı arece teav1ye11 mum:-~ ... 
ğildir. Bundan baıka gemiyi kıt ~ 
olan Dede oğlunun yüz binleret -,.,;. 
ra baliğ olan borçlanna mukabil ~ 
rikalı dayinler gemiye vazıyed ~ 1 ~tt, 
tetebhüsün::le bulunmak arzu•" ~ 
izhar ey1emekte imiılar.. ~ ~· 

lnılfırntı"""'111ı.,ııuttııımtnlıuıı--ı- ' 

KURUN BALOStJ ~~ 
K U P O N : 73 ~1~ , .. ,. et, . 

u kuponu kts p 9ak1•1 J 
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Okuyucuları mı ztl 
hizmet ·~ 

KUPON:6:J 

llı~ 
llt~ 

~'t 
~,t, 

hiJtt 
Konıre lüzum görüldüğü tak

dirde tekrar toplanmak fü:ere da· 
ğılmıttır. J .. 

e•' 
E!n kuponu kt'•"p .. k':!.' 



Yedi Başlı Eiderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

san'atı 

Resim ve heykel sergisi 
dün açıldı 

liahraı ar 2 Ahmed Tevfik ••I' 
I<onsoloslar vadettiler: 

Sovyet ressamları reisi, dün 
saat on dörtte aüzel sanatlar a -
kademisi salonlarında açılını§ • 
tır. 

,, 1' 
l\.IZ • 

gerı gelecek, bekleyiniz! ,, 
Anneın: 

b·ıı·- Koricacak bir ıey yok .. Kim 
lr ki . '"lll karnın kızıdır, belki yavuklu-

Çınııtır ..• 
Ded· ı. 
Ak ... ın d .. b'J . . t~ l"" a ogru ı mem ne ıçm 
~ •okağa çıkmıftım. HükU • 
hirj~~nağı tarafında kalabahk 

1!, kaynatıyordu. 
}\ 

~~ 0ınıu babamla kartılaıtık, o 
lan geliyordu. Bana: 

- l-laydi eve dön!. 

~ri~i verdi; ıeıi bir tehlikeyi 
' edıyordu. Döndüm, bera· 
c~ı:nların kapııından girdik. 

1\ nın önüne oturduk. 

'trıu Otn~.u babam seksen yafını 
lle ~, Yüzündeki çizgiler birbiri • 
~ rıtınıt, beyaz aakallı, diitük 
Jeti~ kaılı, çıkık elmacık kemik
io ~~ çukurunda kaJan iri kara 
tlıı~ u, koç burunlu, ateiin bakıılı, 
k-ı '1cları iri, çeneıi genİf, boynu 
~--an, heybetli, kurumlu bir a • 
"eç· dı'. Gün görmüf, tecrübe]er 
İtı~1!, akJı ergin, zeki11 kes · 

ı. 

l>eJt derin dütünceye dalmıf, 
~ Yüzünü ekıitip buruıturu • 1, ba~~n baımı sallayıp dudak • 
' büküyor, yüreğindeki kor • 

S açınak isterdi .. 
arduın: 

11;. ~ğa baba, ne için böyle ü • 
\Uu, düşünceliıiniz?. 

\~ Görmüyor muıun, hüktimet 
I,lıt tca YtuuauJ4 aaallı \;amtcıe top-
~t~ 11~a. kimse ıöz anlatamıyor, 
'(11 •• ttındi oraya iki frenk geldi .. 
u.l"il1 )i.jtleri, bakıfları, halkı sü • 
~er· h 
~ 1 "' erkeıin kanına dokundu. 
,d~ari denen mel'un, kızı ti· 
"') •ferden aldırıp konıoloıha .. 
"ıi t k.çınnıı, kavas Karadağlı 
Qı~" Müslüman olıaydı, müslü -
t~ 01an bir kızın yaımağmı, f e • 
t'k kini Yırtıp arabanın içine ata • 
d,k. asırrr mı idi?. Damarların • 
~~ 1 

kan başına sıçrar, bu haltı 
'CQeıd· 
Lı.. ı ... 
qld' 

~er lae gece yataıdanberi mem-
d,ı ın her tarafında dalgalana 
t ıalan.. .. ... . tı 
"'~h ... Y\lregımıze yara aç .. 
ılıı lanberi belki yirmi defa ol-

' C) ın l' ~~ler e un konsolosa va~ tezke-
t~"d l'~ar, jandarma ıüvarileri 
-ı~~h~: bir türlü kızı elinde~ 
~ . ınuınkün olmuyor!. Vah 
t,tldl'lkıiı bir adam .. Ahali gale -
Ftttı ~, 'f opJantr yerine gelen iki 
~t· tt rehin tuttuklarını söylüyor· 
d_; ~ frenkler "Gün batıncıya ka
O:ıthı ~ aelınezse sizi ıağ bırak • 
'~ .,, dediler de vali hali tez • 
--~er >'IUnıak, süvariler gönder -
~"akit geçiriyor .. 

~ ~lıaın jandarma kumanda
la.' on neferle hemen konso • 
~. 1tı Ye gönderir, kapıyı kırdı • 
~ ~ -1ırdnn, it fenaya varma • 
~iliil"aeleyi hallederdim. Amma -°' ~Yonlar varmıf, konsolos
~'"da ı/'•tnazınıf ... Böyle za· 

() 1c •rn dinler? .. 

~1~19°~.?loı vazifesinin dıtına 

Gözü çıksın kapitülasyonun! .. 
Kom§u babanın bu ıözlerinden 

etraflıca bir teY anlayamadım .. 
Şu kadar var ki bir felaket uçu • 
rumunun önünde bulunduğumu 

sezinledim, yüreğim hoplamağa 
başladı ... 

Kendi kendime bir kız kaç.mı§, 
kaçırılmış, ne oluyormuı, kiminle 
evlenirse ev1en.sin, halkın bunun· 
la alakası nedir?. Küçücük zih • 
nimde bir türlü halledemiyordum. 
Bu ıırada halk dağılıyormuş gibi 
koıuıuyorlardı .. 

Komşu babam: 

- Dütündüklerim oluyor, dedi. 

- Ahali silihlanmağa gidiyor, 
müslüman olan silihlansm diye 
bağrıyor]ar, işitmiyor musun? 
Dedi ...• 

Bu aralık orta kapıda bir kadın 
konutmaaı itidildi .. Annem kom • 
ıunun hanımına beni soruyordu: 

"-Bizimki burada mı?,, 

- Evet, büyük efendi ile ıah
nit odasında oturuyorlar .. 

- Aman ıokağa çıkınaıın, ku
tağrma fena sözler geliyor .. Karşı 
komşunun çocuğu gelmiı, baba -
sının duvarda asılı karabinaımı 

boynuna asmıf, kıyma satırını da 
beline takmak istiyor, camie gide
cek mif .. Halası kıskıvrak yaka • 
lamıı, bırakmak iıtemiyor .. Ço • 
cuk dinler mi? Aman komşu ha • 
baya haber verin, fU çocuğa laf 
anlatsın! .. 

Komıu babaya haber verdiler .. 
O: 

- Söyleyin, Ali buraya gelsin, 
ben ona kulJanacağı bir si1ih ve
reyim, silahlığımdan beğensin!. 

Dedi .. Annem bu haberi Alinin 
halaıma iletti. Ali de kandı, geldi. 
Komtu baba onu acır, oktar, hat
ti hazan da para bile verirdi.. O 
da, komıu babayı pek severdi .. 

Komşu baba: 

- Aliciğim, ne oluyorsun? Ne • 
reye gidiyorsun? .. Dedi.. Biraz 
bekle... Bir kaç ıene ıonra yedi 
batlı ejderha gene b\,iyük başını 
ka1dırır, gider, vatan uğrunda 

kavga ederıin, ö]üraen de, kalır • 
san da şeref kazanırsın. lnşaallah. 
Benim gibi gazi olur gelirsin, se

nin süla]ende gazi çoktur, siz ti • 
marlılardansınız, timarlılar, sipa • 
hiJer §İmdi kalktı amma ne de o'l • 
sa onların babayiğitleri elbette 
nesillerine kalmıştır. 

- Ağalar müslüman olan Al
lah rızaar için silahlansın, dedi
ler.. Sen de silahlandın, şimdi 
nereye gideceksin bakalım? 

- Camiye. 

- Orada ne yapacaksın? 

- Ne bileyim, ne derlerse ya-

pacağım. 

_Öyle ise ben aana söyliyeyim 

O karabin:ıyi yokladın mı, baru
tu, kırması, kurşunu, çakma
ğında kapsolu var mı? 

- Bilmem. 
_ Öy]e i~e sen onla:rı bırak, 

ben sana kuru sıkı piştov vere -
yim, at dedikleri zaman onu a
tarım. 

Alinin bu işe aklı erer gibi ol· 

Baılangıç nutku olarak lıtan
bul ha1kevleri müdürü bay Refi' 
Celil Bayar ıunları ıöylemiıtir: 

"- Halkevlerinin korumu al
tında açdan Joıt Sovyet Ruıya • 
nın kıymetli evlô.tlannın ıanat ve 
güzellik nümunelerini ta§lyan bu 
ıergiyi, onurlamanıza tqekkür 
elerim. Doıt yurdun kültür yolun
da, Sovyet ıanat varlığını bize 
göıtereck olan ıergiyi açmasını 

akademi müdürü bay Namık lı • 
mailden diler ve bu veıile ile de
ğerli Sovyet ıanatkarlarını hal • 
kevleri namına ıevgi ile ıelam • 
larım.,, 

Bay Refi' Celil Bayarın, bu 
kısa batlangıç söylevinden son -
ra, bay Namık lımail sergi salon
larının kartısındaki kınnızı be • 
yaz kurdelayı kesmit ve gelenler 
birer birer içeriye ginneğe baıla
mıtlardır. 

Reıimler ve heykeller üç salo
na dağılımıtı. Sergiyi görmeğe 
ilk gelenler araıında tehrimizin 
en aydınlık sınıf ve bilgi adam • 
ları, üniversite profesörleri, res • 
samlar, edipler, tiyatro rejisör· 
leri gazete batmuharrirleri, aka
demi menıuplan, ıehrimizdeki 
Sovyet konsoloshanesi erkanı, ti
caret mümeaıilleri diğer bazı el
çilikler mensupları göze çarpı • 
yordu. 

Resim sergisi, gerek yapı§ • 
ları, gerek mevzularındaki yeni
lik bakımından çok alaka uyan • 
dırdı. 

Eserler eski üstatların ve gene 
Sovyet ressamlarının olmak üze
re iki sınıfa ayrılabilir. 

Halbuki bu resaamlar, kendi 
aralarında ayrı· ayrı grupların 
adamıydılar .. 

Sovyet sanatkarları sergisin -
de, eserleri yakından tetkike yar
dım etmek üzere, dün, gelenlere 
dağıtılan bir kılavuzun ön sözün· 
de şöyle yazmaktadır: 

"Sovyet ıanatının yaratıcı te -
mayülü, ne realitenin batma ka -
lıp benzeri yapılmaıını, ne ele 
yalnız sanatkarın kendi cluygula
r:ını ıöylece çizivermeaini iıter .. ,, 

Bu es&ı dava içinde müıterek 
ve mükemmel bir bütün teıkil e
den Sovyet ıanatkarları resimle
ri, tehrimizde bir müddet herkes 
taraf mdan serbestçe görülebile -
cektir. 

Bu resimler Avrupanın birçok 
merkezlerinde göıterilmit bol 
rağbet kazanmıttır. Şehrimizde 
halkevinin korumu altında açı -
lan Sovyet sanatkarları sergisin
de eserleri olan tanınmıt Sovyet 
sanatkar]nrmın adları ıunlardır: 

Riajski, Vodkin, Kuprin, Ge • 
raıimof, Samdohvalof, Brodski, 
Bogorodski, Vilyamı, Saryan, 
Deyneka, Musina, Efimof, Lehe -

deva, Çayko. 
Bunlardan son dört tanesi hey

keltraJtır. Okuyucularımıza gi -
dip görmeği öğütleriz. 

YURTTAŞ! 

Her günkü kazancından yann için 
bir pay ayırman hayabnda darlık ve 
sıkıntı çekmezıin. 

Ulusal Ökonomi ve Arttımn 
kurum 
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··11e·11aı-eaıa-···sarısı 
Yazan : Selimi izzet Kayacan 
._ ........... --............ -.................... --........... .. 

Salim cevab vermedi, yerdeki rıyorsun .. Senin büyük bir derdin 
olduğunu anlıyorum Nermin •• 
Haydi .. Söyle.. Çekinme, anlat .. 
lnıan derdini dökmezse bütün 
bütün içlenir .. Bana ağabey dedi -
ğini unuttun mu yoksa?. Seni ne 
kadar ıevdiğimi bilinin Nermin .. 
Benden hi11iyatını aizleme •• 

gülü görüp bir yılan batı ezer ıibi 
çiğnedi .. Gene kadın di§lerini sık
tı .. 

Memed konu-fuyordu: 
- On gündür meydana çık -

madm... Bugün ve yarın hurda 
kalırsın değil mi?. 

- liıtiyorsan kalırım. 
Gene kızın kalbi birden bire a· 

çıldı: - Elbette İsterim.. Hem bunu 
iıtiyen biri daha var .. Nermin se· - Beni artık ıev.ıı c 
ni dört gözle bekliyor .. 

- Benim ıüzel Nerminciğim ... 
Naııl o?. 

- Pek iyi değiJ.. Bir kaç gün -
dür net'eıiz .. Bugün yemek de ye
medi .. Amma seni görünce iyile -
ıeceğine eminim .. Biliy~r musun 
ki seni çok seviyor ... 

-Memed .... 
Danİ§ hafifçe kızardı .. 
- Haydi haydi, sen tehlikeli 

bir erkek değilsin.. Salinı de ıeni 
kıskanmaz .. Yainız ben kıskana -
bilirim, çünkü benim babalık im -
tiyazmu biraz elimden alıyorsun .. 

Gene doktora döndü: 
- Salim, Nermine Dani-ıin gel • 

diğini haber verir misin?. 
Salim kö§ke doğru ilerledi .. Su

zan onu yolun köıeıine kadar göz 

leriyle takib etti. Dudaklarının 
ucunda o eararengiz,kötü gülüm -
ıeyiıi vardı • 

Memed devam etti: 
! - Evet azizim Dani§, Nermin 
beni üzüyor, nesi var bitmiyorum. 
Bir gene kızın kalbinden geçen • 
leri anlamak güçtür. Hele benim 
için daha güç, çünkü benim ya -
nımda daima gülüyor, neş' eli 
davranıyor. Fakat onu öperken, 
yankalarının ıslak olduğunu his
settim .. Ağlamıf lı .. 

Danit parmağını dudaklarına 
götürdü: 

- İtte geliyor .• 
Nermin yolun dönemecinde gö -

ründü .. Memed: 
- Ben ıizi yalnız bırakayım, 

eledi, sana derdini söyler .. 
-- Ben zannetmem .. 
Nermin geldi, babasını öptü, 

dostça Danişin elini sıktı: 
- Baba, buiün pek iyisin .. 
- iyiyim kızım .. Buradaki gü-

net banyosu da çok iyi geliyor .... 
Şöyle biraz da yürüyeceğim.. Su
zan, ko]una gireyim de Dile doğ 
ru uzanalım .. Neredesin Suzan?. 

Suzan Selimin arkasından git
mek üzereydi.. Geri döndü: 

- Geliyorum .. 
Nermin sordu: 
- Ben beraber gelmiyeyim mi 

baba?. 
- Hayır, bugün yorulma, bak, 

alnın yanıyor .. Dani§le otur ıen ... 
Kör, karııının koluna girdi, u • 

zaklaştı.. Nermin arkalarından 

bakarken Danit sordu: 
- Ne var bakayım, yavrum?. 

Hasta mııın? Meyuı musun?. Ne
den? Sebebi?. 

- Siz babamın söylediiine 
bakmayınız, bir §eyim yok .. 

- Bir teYin yok ha ... Bunu ba • 
na söyleme bari... 

- Size temin ederim Daniş bir 
şeyim yok .. 

- Yüzüme bak göreyim .. Göz-

Nerminin gözleri y~il~ .. 
Dnit, biraz evvel Su.zanla Sa-

Jimi görmüttü.. Korkusu da buy• 
du. Fakat bilmemezlikten geldi. 

- Salim seni ıevmiyor mu?. 
- Hayır sevmiyor .. Ve zanne • 

derim hiç bir zaman da ıevmedi • 
Bakınız, artık ağlıyamıyorum. Bü
tün gece ağ]adım •. 

Danit heyecanını gizlemek için 
dolafıyordu .. 

( Arkası var ) 

Polia haberleri : 

Esrar 
Neılitah mahalesinde on üç 

numarada oturan Süleymanın es
rar kaçakçılığı yaptığı haber ve .. 
rilmi! takibedilerek kardeıi mus· 
taf anın kahveıine ıiderken ya • 
kalanmıttır. Süleymanın üzerin • 
de elli bet gram esrar bulun.mut' 
tur. Süleyman yakalanmı,tır. 

SANDIK ÇALAN-Aıma al
tında Çavuı paşa hanında Hacı 
Bacenin iki teneke ıandığını ça
lan Ahmed yakalanınııtır. 

TATLI GELMiŞ - Zeyrek 
kilise camiinde oturan Tabirin o

dasına pencereden girerek rende 
vesair aletlerini çalan '.Abdülka • 
dir, odaya ikinci defa girerken 
yakalanmııtır. 

MAKARA ÇALARKEN - &. 
yazıtta oturan sabrkaJı Vahram ile 
Taksimde oturan ıabı.katı Nihad, 
Amavudköyünde Beyazıül aoka-
ğında Madam Avantoeun dükka
nından bir paket makara çalar -
ken yakalanmıtlardır. 

BEŞ KURUŞ YÜZÜNDEN -
Küçükpazarda altmış numaralı 
dükkanda yemek yemeğe aiden 
Emin, çırak Sabri ile beı kuruı 
yüzünden kavga etmiı, Sabt-iyi 
demirle baıından yaralamıttır. 

KAVGA - Fatihte Drağman 
mahallesinde oturan Siirtli sabı
kalı Kamil meyhanede rakı içtik
ten sonra sabıkalı Topal Sabri -
nin kahvesine gitmit peynirci 
Rasim, arkadatı lastik fabrika -
sında amele Behçet]e konuıur]ar 
iken kavıa etmitlerdir. Sonunda 
kavgacıların hepsi yakalanmıt -
lardır. 

mı•:::::.uı: Bu gece ••=• 
tt .. . H n Nobetçı eczaneler il 

n
:! amatyada: Profilos, Fener- il 
1 de : Hüsameddin Sehzade ba- H • , .. H 
ii şm<la: Hamdi, Şehireminin - u •• d •• H e A. Hamdi, Karagümrükde ij 

lerini göreyim.. Bunu bana mı 

ii M. Fuad, Aksarayda: Sarım, ti 
İi Sirkecde: Ali Rıza, Babıali- H 
ii de Ankara caddesinde: Eşref n 
ii Neşet, Zeyrekde: Yorgi, Be-
§ yazidde: Cemil, Beşiktqta 
H Nail Halid, Karaköyde: Hü-söylüyorsun?. Hani benden hiç 

bir ıey gizlemezdin?. Hem seni 
istediğin kadar gizle, gözlerin 
söylüyor .. 

Nermin yalvardı: 
- Ne olur, henden bahsetmiye

U seyin Hüsnü, Beyoğlunda: Del
ji Ja ·Suda, Ertuğıı.ıl, Yenişehir-.: 
lj de: Baronyan, Maçkada: Fey-ı 
il zi, Kasım paşada: Yeni Turan, 

\ j'~d ukuınetin muhaf azasın -
~\iı]~lltıa ile köyünden gelen 
~tı\diı ~ 0 lrnak istiyen, kızı şi
~~ tlin~ 1•laayonunda jandarma
~~~ f:Q. Yüzlerce adamm ö
h~:.•lc ~~n alıp arabasına attı -

1ti~i ~ lrt•n konsolosun ecne • 
"'llıı tanır?. 

du. 

( Arkası var ) 
lim ... 

-----.----------ı -Gözlerini gözlerimden kaçı· 

p Halıcıoğlunda Yeni Türkiye ec- ı 
ıi zahaneleri. .. 
ı:ı:a .. ..:.:::::::::::::mmsın• ı aı ••• m 



Lidik'te çocuklar soğuk-l 
tan mektebe gidemediler 

Sıvas'ta 
ölüm cezası 

yiyenler Köy yolları-Kültür işleri-Ekim biçim- Pancardan 
kazanılan - Gölün verimleri- Ladik kaplıcaları 

Licli)'cı (Hususi) - Ladik 
Samıa.ı, l~etine bağlı adı ge
çen nk,,.~tin 77 kilometre cenu· 
bunda ve 2500 rakmıh Akdağ ve 
yayluı eteklerine yaalanmıı, 480 
kilometre mesahai ıathiyeli şirin 
bir kasabadır. 

Kaza Karaabdal adında bir 
~İye ve 56 ·köyden müteıekkil 
ve 22 bin nüfualudur. 

Ladik, Samıı1n - Sivas tren 
yolunda kenıdi adındaki durağma 
15 ki'JometreJik çok iyi bir §Ose 
ile bağlıdır. 

Köy yolları 
24 köyünde köy kanunu tatbik 

edilen bu kaza köyleri köy yolJa
rını Lidi·k - Samsun, Ladik -
Erbaa ve Lidik - Amasya şose
lerine bağlamışlardır. Bu sayede 
köylere her zaman otomobil ve 
araba i1e gidiıJebilir. 

KUi tUr ve okul işleri 
Lidik özeğinde tam teıekküHü 

bet sınıf ve bir tubeli, altı mual-
1imli ve 7 köyünde de üçer sınıf
lı okul vardır. Bu okulJaTda 177 
kız, 453 erkek Türk yavrusu o
kuma k la .:lır. .. 

Bu yıl mektebl~re kaza kayma· 
kamı Bay Ramiz Batuk,un her 
itte olduğu gibi büyük himmetle
riyle daha bet altı okul katılacak
tır. 

Çocuk Esirgeme kurumu 
Merkez okulu çocuk etirgeme 

kurumu bu yıl 28 çocuğa ayak 
kabı, ka•ket, çorap, elbise giy
dirınittir. 

Zira~t 
Lidik halkı zürradır. Başlıca 

ziraatleri bu-ğday, arpa, mısır, fa
ıu'lye mercimektir. Kaza toprak. 
ları çok mümbit olmakla beraber 
çahıkan olan zürra, kendi idare
sini çıkardıktan baıka oldukça 
satabilecek mahsul elde etmekte
dir, 

Cümhuriyet hükUnıetimizin 
büyük eseri-erinden biri olan Tur
hal teker fabrikasına geçen yrl 
Lidik zürraı teker pancarı yetiş
tirmit ve 60 bin liradan fazla 
pancar parası a·lmıttır. Bu yıl da 
pancar ekimi için iyi hazIThk var
dır. 

ihracat 
Kaza, Akdağ gibi Samsuna vi

var vilayet ve kazalarında yayla-

sı olan büyük bir yaylaya malik 
olmasından inek, öküz, manda, 
koyun, keçi gibi kesim hayvanatı 
ile geniş mikyasta tere yağı, pey
nir, gerek diri ve gerek kesilmiş 
kümes hayvanatı ile yumurta, ce
viz, mercimek, buğday, arpa 
ihraç etmektedir. 

Lldik gölU 
' Kasabaya bir saat uzaklıkta 

ve Ladik - Erbaa şosesi l<ena
rmda 14 kilometre murabbaı yer 
kaplayan Ladik gölü vardır. Bu 
göl çok faydalıdır. Bir kere U
diğe yetecek, hatta dr§arı çıkarıla 
bilecek kadar tatlı su ba~ıkları 

vermekte, kamışlarından civar 
köyler halkı hasır yapmak sureti
le epeyce para almakta, bunlar 
dan bu suretle faydalanmakta(Jır. 

Bundan başka bu göl, Amasya 
hududun:la Yeşil ırmağa karı§an 
T ersakan çayın.ın kaynağıdrr. 
Bu çay, bir kısım Ladik ovasını 
suladrktan ve bir kaç kara un de
ğirmeni çevirdikten sonra Havza 
hududuna geçmekte, ora ovasını 
da sulamakta ve bilhassa Havza
nın meşhur un fabrikalarım çe -
virmekte, Amasyanın da geniş ve 
verimli olan Suluova'sını sulamak
tadır. 

Bu gölde güzel ördek avcılığı 
da yapıhr.aktadır. Bazı yıllar 
donduğu ve köylülerin yüklü ara
balarla üzerinden geçtiği söylen
mektedir. 

Kaphcalar 
Ladik özeğine üç saat w:aklık

ta bulunan Haınamayağı adında
ki köy kenarında bu adla an.ılan 
meşhur kaplıcalar vardır. Kaplıca 
yerinde oldukça iyi konforlu, te
miz iki oteli vardır. Yazın bu
rası çok işlemektedir. 

Ladik, gerek bu yüzden ve ge
rek temiz havası. lıo! ve temiz su
ları ile Samsun, Bafra ve c:!aha ci· 
var komşu kaza ve vilayetler hal
kının sayfiye ye1·idir. 

Ladikte so~uklar 
Ladikte her yer kar içindedir. 

Soğuk, sıfırdan aşağı 19 - 20 de-
recedir. Bir kaç gündür oeldeb 
çocuklarının bir kısmı soğuktan 
mektebe gidememektedirler. Ger
çi kış mevsimlerinde Ladikte kar 
olursa da böyle acı soğuklar ol· 
mazdı. :f. :f. 
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YAZAN : Kadircan 
•····················································· 

Ben hepıini dinledim .• Hepsine 
gittim .. Reçetelerin hepsini yap -
tırdım... Kullandım.. Lakin he • 
nüz sağ gözümde olan hastalık 

günden güne ilerdedi .. Solumu ka· 
~~ığım zaman hiç bir şey göre -
mez oldum ... Biraz sonra ao1 gö • 
züm de hafifçe dumanlandı.. O 
zaman: 

-Aman, hastalık diğerine geç
meden aağ gözü körletmek lazım •. 
Ameliyat yapmalı! .. 

Dediler .. 

Çaresiz, bıçağın altına yattık.. 

Ve solun f;dyesi o!arak sağ gözü
müzü verdik ... Lakin iş bu kadar· 
la bitse bin defa şükredecektim .. 
Bu sefer sol gözüm iyileşeceği yer
de gittikçe dumanlanıyordu. 

O sırada eski bir arkadaşa 

rastladım. Senelerdenberi görüş -
memiştik .. Sağ gözümü siynh bir 
bez parçasiyle örtülü ve sol gözü
mü de beyaz bir perde altında gö
rünce: 

- Ne oldun yahu? Bu ne hal?. 

Sıvas, (Hususi) - Sıvasın U
laş nahiyesinde Artini, karısım kı 
zını ve beşikteki çocuğunu gece 
yarısı ellerinde balta, kazma ile 
eve girerek öldürmekten suçlu, 
Hampar Ohanes ve Tarık hakJa
rmda yapılan muhakeme netice -
lenmiş Hampar ve Ohanesin ida
mına, diğerinin de· yaşı küçük 
olduğundan 24 sene ağır hapsine 
karar verilmiştir. 

Sıvas kadınlar1 

Sıvas kadınlan C. H. Fırkası
na üye yazılmağa devam etmek -
tedirJer. Kendilerine büyü~ bir 
hak verildiğinden fazla sevinç i -
çindedirler. 

Mekteplilere yardım 

ismet İnönü ve Receb Peker 
mekteblerinde okuyan fakir ço • 
cuklara bir yardıın olmak üzere 
Sıvas - Erzurum yolu inşaat mü
hendislerinden Bay Haydar yet
miş beşer lira para yardımında 
bulunmuştur. N. N. 

Samsunda 

Tayyare piyangosuna 
rağbet fazlalaştı 

Samsun, (Hususi) 
Geçen seneden şehrimizde zen 

~in o!an örnekleri göz önünde bu· 
luadw-manın tesiriyle olacak, 
Sam·mnlular bu Yılbaşı piyango
suna fevkalade rağbet gösterdi -
1er. 

Gelen biletJer bir kaç defa bit
tiğinden telgrafla gönderilen nu -
maralar satılmış ve yalnız son 
günde altıyüzden fazla bilet sar • 
fedilmiştir. 

Bereket versin bu rağbetten e
peyce talihlilerin yüzü gülmüştür. 
En büyük ikramiye Encümen aza
sından Bay Selime çıkmıştır. iki 
yüz bin lira vuran dört ortaktan 
bir berber kalfası, öbür arkadaş· 
}arından habersiz, iş Bankasından 
beş bin lirayı alarak ortadan kay
bolmuştur. Ortaklar polise baş 
vurarak bu arkadaşlarınm bulun -
masını ve paylarına düşen para -
nm kendilerine verlimesini iste -
miş1erdir. 

Hangi Mehmed Ali ? 
Bir kaç günden beri gazeteler

de Saımsun Maarif müdürü Bay 
Mehmed Alinin İstanbul ilk teclri-

Diye merakla sordu: 

Anlattım .. 

- A, birader! Mademki bura -
da çaresini bulamadın; Viyana ya 
kadar gidemedin mi? Ne de olsa 
henüz bizde doktorluk orası ka -
dar ilerlemiş değil.. Kendine ya • 
zık ediyorsun!.. 

Dedi ... 

- Bu gidişle büsbütün kör ola
cağım!.. 

Kör olmak! .. Bütün bir ömür, 
sabahsız bir gecede yaşamak.. 

Bunun ne kadar acı olduğunu, 

körlüğün eşiğine kadar sürüklen -
miyen, kör olmıyan bir adam an -
layamaz ... 

Karımın bileziklerini, babadan 
ka?ma a'ltın saat ve kordonu, evde 
an-:ak bir çingene çadırına yete • 
cek kadar eşyadan fazlasını sat • 

'1Ja6ana 1~stası 

Patrik Melelqosun şÖ 
/eri ve Yunan ~azelele 

HESTIA gazetesi, bu mukd lskenderiye Ortodoks Patriki 
Meletiosun dini elbiselerin gi • 
yitmesini mabed dışında yasak 
eden yasa etrafında bir Yunan 
gazetesine yaptığı beyanattan 
bahsetmiştik. Meletios bu be -
yanalında bilhassa şu noktayı 

göstermişti: 

den sonra Meletios'un beyanatllll' 
hatlarını hulasa ediyor ve MelelİI' 8'ı 
işte iki vaziyeti unuttuğunu .. leıı Ö 

"Ruhani elbiıe, bu elbiaeyİ )lpı} 

!erden ziyade bu elbiseyi Iİ '-<iüf 
hitab ettikleri halkı ali.kadar__. tı 

11iı 

de düşünmek lazım gelir. 
papaslan faaliyetlerinde kendi 
!arından ziyade cemaatlerini 
melidirler. 

Hükumet taraftarı TIPOS 

1'l ola 

~ 
~rrı ao 
iltiııci 
lıtdı. 
ldlı h 
lttrn liid .. l§t 

Ur, 

"Eğer Türk - Elen münasebet
leri diğer bakımlardan sıhhatli 

ve iyi ise, iki memleket arasında
ki dostluğun ruhani kisve dola -
yısiyle bozulması kat'iyen doğru 
değildir. Ben eminim ki eğer bu 
suali lstanbul Ortodoks Patriği
ne de sorsalar o da ayni cevabı 

verecektir.,, 

'İtiı.e tikten 11onra diyor ki: ~ 

işte Venizelistler tarafından "1. ~ 
Meletiosun bu beyan:ıtr, takdir e -

dileceği veçbile, Elen matbuatında çok 
büyük ve muhtelif cepheli akisler u -
zun uzadıya yazmağa mecbur kalmış -
lardır. 

Bitaraf HESTIA gazetesj, zaman
sız ve umulmadık bir beyanat diye tav
sif ettiği bu beyanata cevab verirken 
uzun bir mukaddeme ile Meletios'un 
Ortodoks kilisesi içindeki , yüksek ve 
muhterem Ja}ısiyctini, kiliseye ve Yu
nanlrlara yaptığı hizmetlerin büyüklü
ğünü tebarüz ettiriyor ve sırf bu se -
hepten dolayı gazetenin, Türk matbu
atı tarafından manevi bir istinad ola
rak ileri sürülen ve Meletios'nn patrik
liği zamanındaki kongrede bu ruhani 
kisve için bazı münaka~lann cereyan 
ettiği hakkmda yazılan yazıbra cevab 
vermediğini ve Meletios'un da,1 Elen 
tezini çok zayıflatan bu vak'a üzerinde 
sükutu muhafazaya tercih ey!!yeceğini 
zannettiğini yazdıktan sonra sözüne 
şöyle deva mediyor 

"Halbuki muhterem ruhani' bu be
yanatile yalnıı: sükutu b:e ... u~le kal· 
mıyor fakat ayni zam:ında Türkiye ta
rafından a!ınan tedbiri müdafaa edi • 
yor. Ve Ortodoks ruhanileri için soy -
sal inki~afla hemahenk bir h~ldf' ileri
leme hakkı istiyor. Bu vaziyette biz de 
sırf bir gazete olmamıza ve l<iliseye 
aid meseleleri münaka~aya k~ndisi ka
dar hakkımız bulunmadığını bilmemi
ze rağmen sükutu bozarak cev:tba mec
bur kahyoruz. 

sad müfettişliğine tayin edildiği 
yolunda haberler okuyoruz. Bu 
havadiste iki yanlış vardır, Sam -
sun Maarif müdürü Memed Ali, 
değil, Cemal Gültekindir, her 
hangi bir şekilde bir yere nakle -
dilmiş değildir. Bahsedilen Meh -
meh Ali, Giresun, Artvin maarif 
müdürlüğünden Kayseri Yatı 
mektebi müdürlüğüne getirtilerek 
mektebin lağvi üzerinde ilkmek -
teb hocalığına verilen, bir kaç yıl 
önce burada müf ettişfik yapmış 

olan zattır. 

kisve etrafında yapılan gürültiJ ... lıJ.d ~ 
ni fırka zihniyetine bağlı bir zatdl ıgr 
vahı. Buna cevab vermek bize 
fak~t Venizelistlere düter. Sis 
ruhani kisveye lehtar oldu 
s.öylemekle iktifa edeceğiz. 

Gene hükumet taraftarı KA1 
Rl de şu mütaleayı yiirütüyor: 

Meletios, nazik bir zamand., 
tile kilise içinde de birçok 
lara sebebiyet veren mutad lisd 
bestliği ile resmen ruhani k:iıve 
!cP.İnİn taii bir İs oldugu~ nu bil ' 

~ . 
1 skenderiye patriğinin bu te 
v<'r fikirleri bizi hiç mütehaYJİf • 
di; çünkü biz, Meletios'un rublJll 
ve düşmanı olduğunu ve TıtanııoJ 
todoks kongresindenberi i 
:·;:ızariyelerini yapmakta olduğu,-
!: ~·oruz. B'.lnu birkaç hafta eV'f'el 
;::-t-zetelerinin bu kongre h 
nqriyatlelrı dolayısile de yazmıt~ 

Fakat bu beyanata acaba Ve 
listler ne diyecekler? O Veni 
ki Elen hükumetinin bu itte ı~ 
cerııuız nareKet' enıgını navtu' 
ve b:.ından dolayı hükumete hücO"' 
mekte idiler. 

Hükumet taraftan PROl.4 
tesi ise bu beyanatı manasız ve 
sız bu!makta, Meletios'un esa"' 
çok zamandanberi inkılab taraffl1' 
duğunu fakat şimdi yalnız eski 
lerini tekrar etmekle ka!mayıb ~ 
kılabın patrikhane ruhanileriniıl 
kirlerine mutabık olduğ\mu sÖf 
kadar vardığını bildirmekte ve 
asını şöyle bitirmektedir: 

Eir 0:-toc!okı; ki!iseıi başkanlıtl' 
hareketini fnvsif etmek isteoıİ 
Yalmz şunu eliyoruz ki bu beyaıt'1 

ııanislandaki ccnel hissiyat<' ve 1s 
metin faaliyeti kar:;ısında bir 
ses,, tcşhil etn:cktedir. 

YURTTAŞ! 

Her günkü kazancından Y~~ 
bir pay ayırırsan hayatında claP'" 
sıkıntı çekmezsin. 

Ulusal Ök•:momi ve Arttırııs' 
kurum 

tırn. Soluğu Viyanada aldım. O- cağını, uzun uzun tarifler Y' 
tele bile uğramadım .. Sefaretha - ğmı, belki bir ameliyattan 
neden bir göz mütehassısı sordum. deceğini umuyordum .. Fak'; 
Bir adresle bir tercüman verdiler. geçmeden yanılıdığımı ani• 
Hemen gittik... Çünkü yazıhanenin çe 

Hekimi ayakta bulduk.. Sivri 
1 

sinden bir tüp çıkardı .. lçi~d; 
beyaz sakallı, kabak kafalı, kısa : tane beyaz komprimeyi ~ 1 
b~yl~ bir adamdı .. Beni görünce j kağıda sardı. Bana ver~1·1 
hıç bır şey sormadan ilerledi. Gö- 1 cümana bir şeyler ıöyledı·· 
züme baktı.. Sağ gözümün siyah man Türkçeye çevirdi: 
kapağını kaldırdıktan sonra ter - - Hemen otele dön 
cümana bir şeyler !Öyledi.. O da Dayanabileceğiniz kadar,;! 
bana sorclu, anlattım.. banyo alacaksınız .. Sonra bd 

T ercümaıı benim söylediklerimi 1 fardan birini yutarak ya 
Almancaya çevirirken doktorun nız.. Gece terlerseniz JceSI 
başı esefle sallanıyordu.. Bir tek üsütmemek için lazım oJaıı' 
kelimeyi birkaç defa tekrarladı: sı~ız. Bu, üç akşam tekt-' 

- Yazık! •. Yazık!... 'lecek .. Dışarı çıkmak yok·· 
Dediğini bile anladım.. düncü gün doktoru gö 

Masanın başına doğru yürüdü . Bu sözlerin gözlem·· 
Şimdi onun koca bir reçete yaza - bir türlü kavrayamadım·· 
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Kanlıca'qı ilk kuranlar 
Bunla 1 -~ ten .. r a beraber, Hisarın fatih· 

· )a.pı~llce Venedikliler tarafından 
aa.ı·.ftnış olduğu kayitlerine dete. 

"'ll ed'J 
}-{' 1 rnektedir . 

• l'\ı lısar kalesi önünde denize doğ· 

~ 
o an c .. h d l'a arnıı ikinci Ma mu 

2,:tırınıştı. Bu cami, bir yan -
· iki '~nunda yanmıştı. 1883 de 

tır;cı Abdülhamid yeniden yap-; 
' a.dh\· Carniin karşısında Yasemin 

lttın ır kadın bir mekteb yap .. 

1 rştı K d · · b d ·· ·· Ud.. • en ısı ura a gomu .. 
•İl"llr. l\fo~huı· Kadı Beyzavi tef· 1 •lleh. ' 
1111.. aşıye yazan Amasyalı Si-
""'edd' y . ' '-ll.. ın usuf Efendi de, dok .. · 

1 tll'd ~ç YCl!ında öldü. Kendi yap-
1\ıgı Yayla camiinde gömüldü. 

bı nadoluhisarırida Mirabad gez-
e Yeri h. · · h d , ırıncı Ma mud kurunun-

1 • 

BoğazıCjinden 

ile işlenmiş Köprülüler yapısı, 

mermer fiskiye'leri Kanlıc.anın ye· 
gane güzelilği idi. 

Kanlıca fetihten önce de Bi • \~~ büyük rağbet görüyordu .. 
def ıtıni:i Mahmud buraya bir kaç zans zenginlerinin 
'l'\ ~ gezrn.eğe gelmiş, ondan son- idi. 

sayfiye yeri 

lı~ U?aya diğer padişahlar da On altıncı yüz yılda Kanlıca 
11l"arn ~ b Ji· nga aşlamılardı. şöyle anlatılmaktadır: 

Her tıflr nevamuza göünl bağlama 
zinhar 

Aşk oğlan oyuncağr değildir 
ey yar. 

Beyti güzel parçalanndan biri
dir. 

ÇUBUKLU 
d~ ııal* lstanbulda Türk1erin ilk "Ba. vl 
l.ı.aı·kurdu!darı bir mahal!e sayı- g r, bahçeli bin iki yüz ha-"'llı ır. neli bir şehirdir. Başlıca yalıla- Y eıillik ve güzellik içine kunı1-

rı: lbrahim Çelebi yalısr, Emir muş bülbül yuvası Çubuklunun 
KANLICA Pa.)oa yalrsr, Süleyman Efendi ya- Bizans kurunundaki adı Glaros 

~ l\anlıcanın fetihten önceki adı lısr ve sa.iredir. Lakin nihayetin- olduğu kaydedilmektedir. Fon
J~1 yahut, Oksiran idi .. Küçük deki Lonka zadenin yalısr cümle- der Go1ç paşa, yaptığı bir harita· 
~ ına da Frikos deniTdi. Bu sinden müzeyyendir. Kefere yok- da Çubukluya akan derenin adı-
Ilı ~ ıenıtin bumu da Limpos adı· tur. yedi mahalesi de islamdrr.,, m "Glari auyu,, diye yazmıştı. 
a!~dı. (1) şksonraorSlj eta etoane taoii Diğer.yönden Hammer, yukarı· 

li lltu:~i~i :htaplarında iyi ses- Ayni kurun, buranın hamamı da Kanhcada yazdığımız Gla.ros 
'İi~l ı ışın ar burada şarkı da şu satırlarla anlatılmakta • adını oraya aid göstermektedir. 
~~ erJermiş .. Çünkü Kanlıca ko - dır: Kanlıcanın bir adı Oksiron ola-
~;'un ~iç biı- yere henzemiyen ta- rak gösterildiğine göre Glaros a-
~. hır a:ksi seda kabiliyeti var· "Bu haman1ın bir kumasmdaki 

·~· . çevresinde üstad mermer bir fil dmm Çubukluya aid olması muh .. 
F'~rh temeldir. Bununla beraber bazı 

\.J 1 ten sonra buranın Kanlıca sureti tasvir etmiştir ki gören 
41 al eski kitablar buranın adını "Ka-
,1~ ınası, Anadolunun (Kağnı)- mebhut vehayranolur.,, 
1,, an gelmi~tir. Anadolu halkı, tan kiyon,, olarak gösteriyorlar. 
Q"t ~ Bu taş, (1329 -1911) de Evkaf 
letd~Ya kağnılarla gelip yerleşmiş- müzesine alrmnı§trr. Çubukluda Bizans kurununda 
l~t'ık .. 11~ kağnılılar burada yer - Aya (Aleksandr) ın kurduğu bir 
ıi\.; ı lerınden, köylerinde kağnı .. Kanlıca camiini Kanuni Süley- ki'lise vardı. Kiliseye (Akenet) 
ha.t·~anıp diğer köylere gibnekte, man kurununda lskender Paşa kr yani uykusuzlar manastırı de.r
~i~ k.,.ğ.,...ılannı satmakta başka yaptırmıştı. Cami, Mimar Sina • lerdi. Aya Aleksandr, kurtluğu 
(iç· ~· Bundan sonra buraya mn yapısıdrr. Burada Behçetül - kilisesinde mezhebini neşr etmiş, 

ı~gınU:ce) dendi... fetavi sahibi Şeyislam Yenişehirli az zamanda etrafa yaymağa mu-
s.rn· Abdullah Efendi ile Bursalı Meh· vaffak olmuştu. Hatta Bizansta· 

\>b ın, söylenmesi güçtü.. Ya· d Ef d" S d N . P 
: y me en ı, a razam urı a.. ki Ayastudyon kilisesinde de bir 'u 

lır-,') avaş (Kağnilicc) de (Kan • 
"'(l y d şa gömülüdür. besi açılmıştı. Kilisede üç yu"z 

~ll a öndü.. Yoksa ismin 
lı) .~ediği gibi (Kan) veya (Kan· ~ Jt. ~ rahib bulunuyordu. Rahiblerin i· 
O e hi~ bir ilişiği yoktu. Kanlıca südü ve yuğurdu ile çinde Latin, Yunan, Suriyeli hi-

n Yedine yüz yılın nakışları meşhur bir semttir .. Şehre bir saat ristiyan arablar üç kısma ayni-
~ mesafede bulunan Göztepeden çı- mışlardı. 

Qe~~) Kanlıca körfezine (Bahai) kan su, lstanbulun belli başlı su • J Kfüse 420 yılında kurulmuş
Jtıı1~1·di. (Bahai) dördüncü Murad larından biridir. tu. Rahibler günde sekiz saat a· 
lııcd rilnda Şeylıislaın olan Meh - Bu camide (1176 • 1762) da ö- henk ile dua ederlerdi. Dua hiç 
diSirı ~haeddindir. Körfez, ken- len Bursalı Divan sahibi Mehmed dinmeden sürerdi. 
~el'ld~ ıhsan edilmiş olduğundan, Emin Efendi adında bir ozan da 
~ ::ı..dınr almıştT. gömülüdür. ( Arkası var ) 

Heyecanlr mulıakemenin tafsil atı 

Sİıçluyu kurtarmak 
yolunda teşebbüsler 

Avukat Lindberge soruyor: Elinizi 
vicdanınıza koyunuz ve söyleyiniz 

Hauptman suçlu mudur? 
Lindbergin çocuğunu ortadan 

yok eden Hauptmanın muhake
mesi hakkında verdiğimiz tafsi
lata devam ediyoruz: 

madığı için doktor vakit kazan • 
mış oluyor. 

Nitekim bu Kürlis denilen a· 
dam evvelce tevkif ~dilmif fakat 

Müdafaa vekili Reilly Lind - sonra serbest bırakdmışh •. 
bergin hizmetçilerine hücum edi- Avukat bir düziye bir mevzu. 
yor, müekkilini kurtarmak için dan diğerine geçiyor, lakin hiç 
bunları suçlu göstermeğe çalıtı - birini ötekine bağlayamıyordu .• 
yordu .. Doğrusunu söylemek la- Nihayet birdenbire ciddi bir tavır 
zımsa bunları doğrudan doğruya alarak Lindbergin yüzüne baktı ve 
suçlandırmağa cesaret edemiyor, sert bir söyleyiıle dedi ki: 
yalnız hakimleri kuşkulandırmağa M' 1 ı· · · · d - d - ıra ay, e ınızı vıc anmıza 
ugraşıyor u. k b "t·· · · · · 1 

1 

oyunuz ve u un ıamımıyetmız e 
İşte bunu temin ebnek için mi - söyleyiniz .. Hauptman'ın ıuçlu ol· 

ralay Lindbergi sorgularla bunal- duğuna inanıyor musunz? Linci. 
tacağı ümidinde idi : berg bu sorgunun karşısında pek 

- Veatley adında bir uıak al- kat'i bir durum ile, dü§ünmeden 
dmız .. Fakat size getirdiği tavsi • cevab verdi: 
ye mektuplannın gerçekliğini a • - Hiç Jiiphesiz ! 
raştırmadmız, değil mi?· Miralayın bu ciddiyeti ve bu 

Lindeberg buna müsbet cevab kat'i söyleyişi dinleyenler arasın· 
veriyor: da tesirini gösterdi. Yeniden mı • 

- Evet, bu doğrudur.. ı~ıltılar başladı. 

- Sonra bu adam 1934 yılında 
öldü, öyle mi?. 

-Evet ..• 

- Çocuğunuz, kaçrrıldığı ak -
şam rahatsızdı ... 

- Biraz soğuk alğmhğından 

mustaripti .. 

- Öyle ise, hasta olan bir ço -
cuğun yanında bul\ılnmaları pek 
tabii iken nasıl olmuş da hizmet· 
çileriniz bunu ihmal etmişlerdir ? . 

- Çünkü o akşam daha iyidi .. 

- Kaçırılma işinden sonra 
kendisini ö1düren hizmetçiniz 

Viyolet Şarp'ın, uşağınız V eat -
ley'in çok samimi bir dostu oldu -
ğunu biliyor muydunuz?. 

- Evet, biliyordum .. 

Bundan sonra, müdafaa vekili 
doktor Kondoma çatmağa başla • 
dı. Bu zat Lindberg namına suçlu 

ile konuşmuş idi .. Vekilin fikrince 
doktor kendisiyle görüşmeleri va· 
detmiş ve bunun üzerine Branks 
mahallesinde çıkan bir gazetenin 
küçük ilanlar sütunundaki yazıya 
kendisi cevab vermiş olabilir. Da- · 

hası var .. Doktor Hüg Kürtis a
dında bir mücehhiz kandırmış, 

guya suçlular bir yatla çocuğu 

kaçırmış diyerek Lindbergi bir 
tayyare ile bunları arkasına dü .. 
!>Ürtmüş .. Tabii 'böyle bir şey ol-

Avukat bu sorgu ile istediğini 
elde edemeyince yeniden hiz -
metçilere çatmak yolunu tuttu •• 

Hizmetçi Viyolet Şarp'm bir dos • 
tu olan J anson, çocuğun kaçml -
dığı gece Bridgepor' da Hopevele 
gidiyorm.uf, otomobilinde bir ıüd 
şişesi bulunmuş, bunun üzerine bu 
adam tevkif edilerek sorgu altına 
alındıktan sonra jste.ıııiime_ren, bir 
yabancı gibi memleketten çllfArıl • 
mıf ... 

Daha, sütnine Betty Gov'un iki 
kardeti varmıf, bunlardan birinin 
Nev • Y arsey polis ile arası pek iyi 

değilmif.. Lindberg sütninenin 
böyle bir kardeşi olduğunu tanı • 
madığmı söyledi .. 

Avukatın karma karışık sorgu -
larından nereye varmak istediği 

pek güzel anlaşılıyordu.. Onun 
kurmak istediği cürüm sahnesi 
şu yolda kısa)tılabilir: 

Ev içinde biri - kim olduğunu 

tayin edemiyor - çocuğu alarak 
merdivenden inmiş, Villadan çı· 

kacağı sırada pencere yanına 

konmuş olan merdivene çarparak 
onu düşürmüJ .. 

İşte mesele bundan ib~ret !.. Bi· 
naenaleyh kim olduğu bilinmi· 
yen bir adam, yahut kadın suçlu· 
dur. Bir defa hakimler arasında 

maF" (l;utfen sa),fayı çeviriniz) 

~\l cl • n • 
<liI h' clırnıişti, yoksa tercüman mı ı artık memlekete dönebileceğimi Ne kadar şa§ırdığımı kavraya• dı ... Ne konu§tuklarmı bilmiyo .. Kalın bir erkek sesi cevab ver .. 

di: ılıniyordu?. anlattı .. 
~Fakat hen gözümden hasta. Ellerine sarıldım, öptüm; öp -

"· · tüm ... 
'S· '-l .. ı:z onun dediklerini yapı -
~Y.le söylüyor .. 

t~ı~•klerini yaptım. lkin.~i gün 
t\i tiitı Yarı Yarıya açıldı .. Uçün -
-.~ tıri: etrafIDıı herkes gibi berrak 
ıı... "-.ıeı ·· •')a Y ~0nneğe başladım .. Dün· 

l).. f:tıtden gelmiş gibiydim. 

i't 'lrd·· ' ... un~.. .. d kt . . 
, \i~~ .~~ gun o ora gıttım .• 
' 1~ı.duyordu .. Kar§ıdan gö .. 

e ıyle· 
'l . ~ )'İ! LT• • • 

"""l, teç ·: cııç hır şeyın kalma • 
)} llııı olsun! .. 

~tl~~ .~İbi işaretler yaparak bir 
'l'~)'ledi ... Sırtımı okşadı .. 
h. r:Jti~ T ·· k. ı 
vı~k ~· ur ış ... 

gene el itaretleriyle 

Hemen dönecektim .. Fakat o -
nun bana verdiği hapın ne oldu
ğunu çok merak ediyordum .. 

Sefarethanede dönüş için vize 
yaptırırken tercümana dedim ki: 

- Dotokrun bana verdiği ila -
cm ne olduğunu anlayamaz mı

ymı?. 

- Soralrm! 

DeJi. 
Telefonda doktoru bulmu,, ko -

nuşmuş .. Sonra bana neticeyi ha

ber verdi .. 
- Hastalığınız müzmin nezley· 

miş.. Verdiği haplar da "A~pi
rln,, m1ı ... 

bilirsin! .. 

Çek~iğim acılara mr, yaptığım 

masraflara mı, neye acıyacağımr 

kestiremiyordum... . 

* * * 
Babam bu hikayeyi merakla 

dinledi... Sonra gittikçe incelen 
boynunun üstünde zorla taşıdığı 

başını acı acı salladı .. Dudak büık· 
tü: 

- Viyana ya gitmek! ... Mezara 
gitmek benim için daha yakın ve 
daha kolay! •• 

Bu konuşmadan ancak iki ay 
sonra idi ki babam son defa yata· 
ğa düştü ve bir daha kalkmadı .. 

Yalnız son gününde bir arka -
daşiyle epeyce zaman yalnrz kal-

rum ... 

Arkadaşları ve talebesiyle bir .. 
likte onu mezarına kadar götür -
dük. .. 

Artık son değneğini kaybeden 
bir kötürüm gibiydik.. Babamın 
yokluğu, benim içimde güzel bir 
ha va çalarken ağır ağır titriyen ve 
kopan bir keman telinin susması 
gibiydi ... 

O artık hiç ses vermiyecekti .. 

Dördüncü günün . gecesi, kapı
mız hızlı hızlı çalındı .. Bu, vakit -
siz ve beklenmedik bir ziyaretti ... 
Doğruldum .. Kapıya doğru yürü -
düm... Annem kolumdan tuttu .. 
Önüme ges ti: 

- Kim o?. 

Diye sordu .• 

- Ben geldim abla! Aç!.. Ben .. 
Cevdet! .. 

Annem bir kaç saniye ne yapa
cağını şaşırmış gibiydi. Kaç gün
denberi için için yaşaran gözleri 
bir an parıldar gibi olmuştu.. Ba • 
na döndü: 

- Dayın gelmiş !. . 
Onu görmiyeli on bir sene ot• 

muştu .. İzmirde beraber oturuyor• 
duk. .. Annemin babası ölünce ço -
cuklarına yalnız bir ev, oldukça 
zararla işliyen, borçlu bir deri 
fabrikası bırakmıştı... O zaman 
dayım bu evi satarak parasiyle 
fabrikanın borçlarını kapatmak, 

J 

işi yürütmek istemişti .. Fakat ba • 
bam: 

·c Ark· .... ' 'ar ) 
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, __ illim ____________ _ 

nlar Adası! 
Rande·vu ! .. 

- Bir lspanyol hikayesi - Çeviren: Arif Cemil 

• Giln doğuşu 
Gün batısı 

Sabah nam azı 
Oğle nam.azı 
İkindi namazı 
Akşam namazı 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçen gilnlerı 
Yılın kılan gunlen 

çarşamba 1 Perşembe 
16 ~el KAnun 17 2cl KAoar. 
11 Şevval 12 Şevval 

7.23 7.2;1 
17. 04 17,0S 

6 6 
12.'13 1~24 

14.48 14~~0 

17.04 17,05 
18.41 18.24 
~.as 5..l\8 
ıs 16 

349 848 

a 
Yaıan: Cierhard Hauptmann 

73 
Nihayet, beklenilen korkunc 

_/ 

Dllimize çeviren: A. G 

Madrid şehrinin tam~mıt sana- ' Meselenin bir ıakadan ibaret ol • 
yi erbabından Francisko de Yal - madığıru ve namusunuzu ıkurtar. 
des bir gün f(>yle bir mektub aldı: mak istediğimi tekrar ederim •• ı-------------...: 

Dinleyiniz: t R A D Y O _l[ 

şey bir gün bütün o müthiş haş -
metiyle endamını gösteriverdi .. 
Ancak insanlar cemaatinin haya -
tına tamamiyle kendisini bağla -
mış olan bir kimse, korkunç bir 
vaziyeti atlatmağa muvaffak ola
bilir. 

sından çıkan ateşin kadınlar kiil' 
fezine aksettiğini gördüler.. 8# 
ale§in ve alevlerin ne mana ifıd 
ettiğini evvela anlayamadılar 
Ada o zamana kadar yangın<!" 
hiç mutazarrır olmadığı için ge~ 
ler hayatlarında öyle bir şey 1° 
memişlerdi.. Ancak yaPfı'ı 
gençlerin bulunduğu noktad" 
görülmiyen Mukalinda mabedin' 
den Laurencenin ikametgahııı' 
sirayet edinciye kadar ateılefİ# 
bir yangından çıktığım anladıl-1 
ve bri felaket olduğuna kan-" 

"Mösyö, 
Daha ziyade ıuaamıyacağım !.. 

Bütün Madrid aize güldüğü halde, 
hala haberiniz olmıyan bir mese -
leyi anlatmağa mecburum .. Karı -
mzın bir sevgilisi var.. Onun 
kim olduğunu bilmiyorum; yalnız 
karınızı taruyonmı ve onu bir çok 
defa sevgilisiyle beraber gördüm. 
Bu haberin sizi müteessir edeceği
ne şüphe yoktur. Bu teesaüriinü· 
ze iştirak ediyonım, çünkü ben de 
karımın aaıdakauiı.:liği yüzünden 
betbaht oldum .• Mektubumun eli-
nize geçmemesinden ve yahut yaz
dığım şeylere inanmamanızdan 
korktuğum için imzamı koymiyo -
yorum •.• 
Şayed namusunuzu kurtarmak 

isteyen adama Lorenzo namına 
postrestan bir metub yazarsanız, 
kannızın randevu yerini bildir • 
meğe ve ismimi de verm~ğe hazı· 
rrm.,, 

Fransisko bu mektubu okUdu -
ğu zaman o kadar müteessir oldu 
ki kendisine adeta inme ineceğini 
ianetti. Fakat soma' mektubu 
parçalayarak: "Adam sen de, me
oele bir oyundan başka bir ıey 
değil!.,, sözleriyle müteselli oldu. 
Öyle amma bir kere içine §Üphe 

1 

ginniş'ti .. Onun için Lorenzo na -
mma postreatan bir mektub vardı: 

"Şayed benimle oyun oynagJı
yorsanız vereceğiniz tafsilatı bek-
1" yorm.,, 

Bunun üzerine hemen ertesi gü
nü aşağıdaki mektubu aldı: 

"Mösyö, 
"Mektubun altındaki imzadan 

kim olduğumu anlıyacakaınız .• 

buna dair bir kuşlm hasıl oluna, 
tabii yeniden tahkikata b~~ana • 
cak, avukat müelclrilini kurtarmak 
için yeni tedbirler almağa bol bol 
vakit kazanacak .. Bu ciheti kestir
mek için bir son sorguda daha 
bulundu: 

- Sizin evde bulunmamanızı 

temin etmek için dıfUI çılana -
nız vesilesini bulmak fikrinde 
değiller miydi?. Gerçekten, bir 
gün hatta sizi de bçırmak teşeb -
hüsünde bu1unacakları hakkında 

hiç bir hissiniz olmaını! mıdır ?. 
Lindberg bu sorgulara dalına 

kısa. ve birden kesici karşılrklar 
veriyor, kanaatinden kıl kadar ay
rılmayacağını anlatmak isteyen 
bir ciddiyet gösteriyordu. Bu 80n 
sorguya gene öyle ciddi ve kesti
rici bir cevab vermekte geçikme • 
di: 

- Hayir, hiç bir zaman böyle 
bir şey hissebnedim.. Hem bütün 
bunlara ne lüzum var?. Ben kana
atimi söyledim. Hizmetçilerimin 
hiç bir suçu yoktur .. Onlar bu işe 
karışmamı§lardır. 

Me~hur hava kahramanının bu 
açık cevabı gene dinleyenler ara -
ımda tesirini yaptı •. Hakimin !ert 
bakışlarından çekinmeseler, mu -
hakkak onu alkışlayacaklardı. 

Avu.1<at bugünkü müdafaasm • 
dan hiç bir şey kazanmış değildi. 
Biribirini tubnıyan sözlerin.in, jüri 
heyeti üzerinde de bir tesir yap -
madıklan zannediliyor. 

Reis, artık muha.kemertin tali -
lik~ne lüzum gördü .• 

( Arkası var ) 

Hiç bir fey bilmiyormut gibi 
hareket edeceksiniz.. Karınıza 
karıı' gayet mültefit davranacak. 
sınız, onu tarassut ettiğinizi ihi~ 
belli etmiyeceksiniz .. Çünkü ran-
4evuya giden ikadm1ar çok ihti -
yatlı hareket ederler. 

Karınızı tarassud ebnek için 
Murillo meydanı köşesindeki "Üç 
leylekler kahvehanesini,, tavsiye 
ederim .•• Öğleden sonra saat üçte 
orada bulun.unuz •. Karınızın dört
te veya beite ge1mesi ihtimali var
dır. Belki o gün randevuya hiç 
gitmez.. Bundan dolayı cesareti -
niz kırılmasın, ertesi günü gene 
bekleyiniz ... 

Kahvehanenin karıısmda iki 
katlı bir ev vardır; karın.ız aevaıi. 
!isiyle ekseriya orada buluşuyor •• 

Hayırhah dostunuz 

.Mütekaid yüzbaıı: Lerenzo Rio 
Fransisko nöbeti tutmuş bir ııt· 

malı gibi titremeğe baıladı .. Mek
tuptan şüphe ebneğe imkan yok -
tu. Mcktub sahibi İspanyol ordu
su zabitlerindendi.. Bir zabitin 
kendisiyle alay ebnesine ihtimai 
veremezdi! Hayir! Hayir! .• 

F ranaişko hemen o gün kahve -
haneye gitmeğe karar verdi.. Va
kit yaklaştıiı zaman bir taksiye 
binerek oraya gitti. Kahvehane 

Bugün 
1STA1<ı"BUL: 

18 Franaızca dera. 18.30 Jimnastik Sellm 
Sırrı Tarcaıı, 19 Dana musikl.sl, p!Ak, 19.SO 
Haberler, 19.40 Pfyan!.st Bayo.n Kari Oskan 
Piyano solo, 20.10 Hafi! musikl, Plak, 20.30 
Balalayka orkestram, 21,15 Son haberler, 
21.30 Mün1r Nureddin pn: Radyo orkes1n.sı 
lle beraber, 22 Radyo caz ve tango orkestra
BL 

2%8 Kbz. VARŞOVA, tMIS m. 
18.35 Şarkılar, spor, 19 Sözler, 19.115 Trio 

konser, 19.45 ökonomik konferans, 20 PlA.k, 

Sözler, Pl!k (Sa.kso!on). 20.ISO Spor, 21 Ko
ro konseri, 22 Choplnin e.!crlcrindeıı konser, 
22.30 İngilizce kon!erans, 22.f.O Piyano - Ke
man konseri, 23 Dans. 

W KJız. BUKREŞ, S64 m. 
13 - 15 PlA.k, gündllz ne§rlyatr, 18 Radyo 

orkestrası, 19 Haberler, 19.15 Radyo orkcs -
trasmın devamı, 20 Konferans, 20,20 Re-. U 
musikisi, 20,45 Konferans, 21 Johann Straus
auun operet musiki parçalan, 22 Mlltnlea, 
22.llS Strauss konaerinin devamı, 23 Haber
ler. 23,25 Kahvehane konseri. 

IUl Kbz:. BERLtN, 85'7 m. 
18.40 Kış sporu hakkmda doktor to.vsi -

yeler!, 19,05 Skeç, 19,30 Mustki ve oarkılar. 
20.40 AktUııllte, Haberler, 21,45 Saat genç -
lerine ulusal neııriyat, 22.10 Radyo orkestra
sı, 2-i Sesli film n operet parçalan. 

18.30 Macar ıarkılan (Piyano refakati • 
le.) 19 Ders, 19.30 Cazb:Lnd, 20,10 Sl:lzlcr, 
'20,30 Musikili kıı.n§ık neşriyat. 21,50 İsviçre 
m~kisl hakkmd& ııözJer, 22 Bcmdcn nak -
ten laviçre musikisi, 23 Haberler, 23,20 Pcr
tls çingene takımı, 24,15 Fransızca, haberler, 
24.05 Salon ve caz musikisi, 24,80 Son ha • 
berter. 

BORSA 
Hiz1lannda yıldız işareti olanlar üzer· 
!erinde 15 - 1 de muamele görenler-

çok tenha idi. Fransisko karJı ta - dir] Ra.hmlar k ap:ınış rııtlarırıı gösterir l 
rafı iyi görebilmek için pencere 
önüne oturdu ve bir likör ısmarla- ll'===="=u=k=u=t==(=S=a=t=''~)====~I 
dı. Ondan sonra gözünü karşıdaki 
evin kapısına dikerek be'klemeğe 
başladı ..• 

Fakat saat dört olduğu halde 
karısı görünmedi .. Fransisko dör
düncü kadeh likörü de yuvarladı. 
Bir aralık kahvehanenin içerisine 
doğru bakınca, salonun hincahmç 
denilecek kadar dolmuş olduğunu 
gördü .. Bütün müşterilerin yü -
zünde bir sabırsızlık alameti gö
rülüyordu. 

F ransisko garsona altınçı likörü 
'\smarlarken ona sordu: 

"- Galiba işiniz çok .. Mii§teri
niz fazla, her halde itleriniz yo -

il Londra 
* Nc:Yyoıt * Parls 
• Mlliuo 

• Brllksel 
*Atını 

• Cenene 
• So!yı 
* Amsterdı11 
• Prıg 
• 5to'kholm 

Çekler 

61b,-

126. -
169. -
21:", -
111!, -
!4.-

814. ·-
lt4, -
84, -

100, -

l\3, -· 

•Viyana 
* l\tar.lrlt 

ll4, --
17, -

* Bcrlln 47, -
* Var~on !4. -* Jludıpe,te ~7. -
• Bükres 17, so 
• Belgr.ıt 55, -
* Yokohıaıa 35, -
*Altın 947, -

* Mecidiye •t. - ı 
* Rıntnor !40, -

(kap. sa. 16) 
• Londra lıl!i.75 * Stokhlm 3. 1471 
* Nnyork 0.7!;2667 • Vlyıoı 4.23 
* Parls 12.03 • Mıdrlt 5.80-l~ 
* MllAno 9.Y.795 • Berllo 1,977:1 
* Brllt:seı 3.3935 • Varşou 4, 199 ı 
• Atin' 83.8934 • Budıpeşte 4,251ll 
* Cenevre 2.4SI~ • Blikres 78,9537 
* Soryı 67,21!Q • Belgrıı 34.Q'32!> 
• AmJterdıaı 1.1745 • Yokohıma 'l.7825 
* Prıg 18,9996 • Moslı;ova ıon.~s 

lunda değil mi?. ,, 11~====E=S=Hc:-=A=M=====ı 
Garson cevab verdi: 
"-Evet, bugünlerde çok müt

lteri ge1iyor .. Halbuki kahvehane • 
ımiz bu saatlerde daima boş ka -
lırdı ... Her halde bana i§in içinde 
bir iş var gibi geliyor!.,, 
Fransiıko merak içinde sordu: 
"- Nasıl bir iş olabilir?.,, 
Garson tereddütle cevab verdi: 

1 iş Bankası ıo.- 1 ramvay 
•Anadolu 25.90 * Çimento u 

ReJI 2 20 Onyon De~. 
Slr. Hayriye 1.MO ~ark Deı 

Merkez Bankası 64.- Balya 
U. Sigorta -,00 Şark m. ecza 
Bomontl ı T,95 Telefon 

istikrazlar 

• 1933Tilrk Bor.1 30 60 Elcktrl. 

::ıı.·o 

13 30 

-.-· -.--.--.-

-.-
• . . n 29,-- Tramv:ıy 

"-Her halde ben bir §ey anla- . _ rn 28.75 Rıhtım 
3175 

yamıyorum .. Bu kahveye fakir ga· lstltruıDıhlll 1 94,tS * Aııadola ı 
zetedler, ressamlar ve artistler ,. r:rgınl lstlkruı 97.- • Anıdola il 

1928 A l\fu. - ,00 Anıdola 111 
devam ederlerdi. Bunların borç· Rddat -.oo • 1ıımessıı A 
ları kaldı. Bizim patron kendile - l"---;;;;o;;o--....,.. .... .;;.i;;;;;;;;;..;;;~~~~~ 
rini mahkemeye vemıeğe kalkıştı. Meşriki azam 
Bunun üzerine borçlulardan biri- balosu 
si borcumuzu bol bol ödemek için Türk yükselme cemiyeti tarafın • 

bir çare bulacağız dedi .. Bunu na· dan tertib edilen Meşriki azam balosu 

sıl yapacağım bilmiyorduk, yal - 17 lkncikanun 1935 perşembe akşa
nız o adam, kahvehanenin bütün mı Makainı salonlannda vrileccktir. 

gün hincahınç dolu elmasını ·te -
min edeceğini söyledi ve sözünde 
durdu ..... ,, , 

Fransisko düştüğü tuzağı der • 
hal anladı .. Hemen parasını vere 
rek kahvehaneden çıktı.. Yolda 
giderken hem kızıyor, hem de ka
rısından şüphe ettiğinden dqlayı 

cnmımuh 111 uıttnuımm m,.n rpu11mmvu11111111ınuu mı IUlllWJIP9'UUruumw 

utanıyordu .. 
O akıam Donna Elvira koca -

sındaki değişikliğin sebebini bir 
tütlü anlayamıyordu.. Çünkü 
Fransisko koca bir çiçek buketiy
le eve gelmiş ve buketin içinden 
de bir zarf içinde tek taıh bir yü
zük çrkmııtı. 

Bunu müdrik olduğu bilip bil -
memesının ehemmiyeti yoktur. 
Bir insan şunu muhayyil~inde 

canlandırmağa muktedir olmalı-

dır ki, dünyaya her zaman insan· 
lar vardı. insanlar yalnız hali 
hazırda yaşamayıp zaman geçtik
çe yeniden peyda oluyorlar ve 

yarın, öbür gün, hatta binlerce 
sene sonra dahi mevcud olacak -
lardır. Bu fikri kısaca hulasa 
etmek için diyelim ki insan, zahi
ren layemut gibi görünen beşeri -

yet vücudunun kanlı, canlı bir 
uzvu olmalıdır. Böyle olursa 
o zaman karşılaşacağı korkunç 
şey, bir ağacın dalında her şeyden 
bihaber olarak büyümekte devam 
eden bir yaprağın ve o yaprak ya

nında açrlan bir çiçeğin sahte bir 
büyüme, sahte bir açılma olduğu
nu, çünkü dalın ağac gövdesin -
den ayrıldığım hissetmesi gibi vu
kua gelir .. Y apraklarm ve çiçek • 

ferin ne dereceye kadar hassas ol
duklarını bilmiyoruz .. Fakat bu -
rada, kadınlar diyarında, buna 
benziyen bir his hasıl oldu ve bu 
histen o korkunc şey birdenbire 
doğuverdi ..• 

Her ne kadar kadınlar diyarın
da gece ve gündüz şarkı ve kah

aha hiç eksik olmıyorsa da da -
ima kendisini göstermekte olan 
müthiş bir hayal, ayağını adaya 
atmış olan ölümün korkunc iske
leti artık def edilemiyordu. 

Bu suretle günün birinde umu -
mi bir buhran, manasız bir cinnet 
eseri peyda oldu. Kadınlar, ma
betler mıntakasına, Bona Dea ve 
Mukalinda mabetlerine zorla gir
mek üzere karma karışık saçlarını 
havada uçuracak kadar sür'atle 
koşmağa ve kadınlar dağını tır -
manmağa başladrlar .. Bu kadın -
lar rica etmek, yalvarmak istiyor
lardı. 

Fakat ricacıları ve yalvarıcıları 
nevmidi kapladı ve rica etmeğe 

ve yalvarmağa kıyam etmeden bu 
nevmidi tasviri kabil olmıyan bir 
hiddete tahavvül etti. Kadınlar 
evvela Sona Dea mabedine gir -
mediler, doğru Mukalinda mabe
dinin önüne gittiler, yumrukları 

ile ve tehdid kelimeleriyle Muka -
lindayı zorla yardıma çağırdılar. 
Lolo ve Muçi anneler bu hareke -
tin önüne geçmek için beyhude 
çalıştılar .. Kadınları itid<7.le davet 
ettiler. Dagmar - Diodata ağla -
yarak kadınlar arasında dolaştı .. 
Ri~ etti, teskine çalıştı, fakat ken 
dinden geçmiş bir hali:le tepinen 
kadınlara söz geçirmeğe muvaf -
fok olamadı .. Bütün kadm1ar cin
net feryatları çıkarark, kıya • 
metler kopararak mabedin ıçıne 

girdiler, alev dağıtıcı oğlanları 

tasvir eden halıyı parça parça et • 
tiler ve Mukalinda kürsüsünü de -
virdiler ve aradan on dakika geç • 
meden bütün Muklinda mabedi a· 
levler içinde kaldı. 

getirdiler. 

Mukalinda mabedinin yaıııf 
kül oldl!ğu haberi derhal her tar' 
fa yuryJch. B:hari Lal ve on İ~ 
alev dağ;lıcr gençle beraber o! 
lanlar diyan• ı idare eden Ta'flJI' 

yangın haberinin gtnÇ' 

ler arasında vah§iyane bir ıe' 
vinc uyandırdığını görerek haY' 
rete düşmüştü. Çünkü isyancı JJiı' 
nor tarafından yapılan tahrikatı11 

bu kadar ilerlemiş olduğunu M ' 
zannetmiyordu .• 

Tavus, kadınlar diyariyle er 
kekler diyarı arasında çıkan ihlİ' 
laf hakkında bir karar verirl<~ 
isyancı Bianorun gittikçe artın~ · 
ta oaln nüfuzu altında kalmı§tI• 

Tavus 12 alev dağıtıcı seçme gell' . 
cin Mukalindaya terfik edilıııet' 
fikrini tasvib etmişti. 

Analar hakimiyetinin muhaf•' 

zası ve gelecek nesillerin dsb' 
mükemel olması için o fikri ııııJ' 
vafık bulmuştu. Onun için erke!" 

ler diyarında o fikri müdaf aat' 
çok çalışmıştı. Fakat ne yazık 1'I 
müteassıp Madam Şvab'ın söyle' 

diği şiddetli sözler 12 alev dağıtı' 
cı genci pek ziyade darıltınıfl' 

Bu yüzden 12 gene, kendi menf•' 
atlerini çiğneyerek erkekler di11 

rına dönmüşler ve orodaki I<~' 
deşlerine iltihak eylemişlerd1 

Bunların erkekler diyarıod' 
memnuniyetle karşılandıkları pJ 
söylenemezdi. 

( Arkası var ) 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEM S 1LLER1 

Bu gece saat 20 de 

insanlık 
Komedisi 

4 Perde 

Yazan: 

H. Balzak 

Çeviren: 
I. Galib 

htJ11bul 8rltdiljfSİ 
SehirTiycıtros~ 

111111111111111 

iL 
fski Fransız Tiyatrosund' 

Bu gece saat 20 de . ~ 

hıJnbu! BtltdirıfS' ~ 
SehirTiyCJtros0 Delidolu 

Operet: 3 perde 
Yazan: 

Ekrem Re§İt 

Beatcliyeo: Cemal 
Reşit 

111111111111111 

iLi 
111111111 

22-1-1935 Salı ak§a.Jllı 
bir defa için 

Bir Kavuk~ 

TEPEBAŞI 

Gardenbar Oğlanlar diyarında sarp kaya
lıkların teşkil ettiği tabii müstah
kem mevkilere çekilmiş olan genç· 
ler, geceleyin mabetler mıntaka-

Her akşam muzik dans var'Y~ 
te, Cuma günleri matine 17 den 
ye kadar .. Çay komple 75 kur&Jf' 



Fırka vili yet kongresi 
..... 
U 4 ~ tarafı birinci ıayı/ada 
ile~ kongreye bildirile<:ek 
l~ttifi•e kazalann dikkatini 
de tea ,110ktalar rap<!rda ıu ıe-

Samatya, Sahrayıcedid, Kartal, 
Sarıyerde birer ortamekteb açıl • 
muı, her yıl köy ilk mekteplerin· 
den birincilikle çıkanların para • 
ıız yatı mekteplerine alınmuL 8 bıt ediliyordu: 

ı, ı::•ktaı kazasında 
hna. ununun bir an evvel çı
k 1 Ye gece çalıpn itçile • 

1 .:_runnıaaı iıtenilerek: 
diirij~~ itçilerine 11ra ile it 

2 eaı, 

d;~ec_e itçilerinin aldıklan 
dl'ğı. lerın gündüz işçisinin 

l" 
1 ınden hiç olmazsa yan 

eted f 1 
3 e aza olmuı 

"dd- G~~ İ§çilerinin tebüd 
İldetl~ının gündüz itçilerinin 

1 
llluddetlerine göre kısalbl· 

lb~~ hunlar hakkında tazmi • 
ile ~a~ın çoğaltılm:ısı esas-

1'1 •urulmektedir. 

c!,evooıu kazasında 
İl! ek kendi kurumu üyeleri • 
t~k ıaylav seçimlerinde 

elerce tutulan defterler Ü· 

?'rey vermek güç olduğun. 
llıtihab k d v. • • ek .. anunumm egıftın· 

, tı tıufuı götüren ve kaydmı 
• d l'ln Yurttaşlara aeçim itle • 

e kolaylık gösterilmesi. 

t_Çataıca kazasında 
· .. tar Ve hamallık tarifeleri. 
~kliğinden tikayet olun· 

'ha. •e fU noktalar tebarüz et· 

1 
ektedir: 

ta - Dıta gönderilen malların 
~ ll&Uzluktan vaktile gönde • 

2 tlbeai 

- katar şirketinin, t>oıala • 
.,..."1:1· ... --_ı kendi kuıuru yüzünden 

bil!!, sahiplerinden tu • 

3 t.lnınıuı. 
· cfi katar f irketinin maUan 
. ti zamanlarda yola çıkar • 

' t 
- Mallann Sirkecide boıal-
lllda ve yükletilmesinde ha-

' ~te,kilatının çıkardığı güç-

eJd· ~~ hamal tarifeıinin 
•ıı. 

s l(~dıktsy kazasında 
" tırketinin saat kirası alma
ı . 

lltenilmektedir. Yabancı 
İitltJ l'~lerle iıliyen tirketlere 
) erııı Yerleıtirilmesi, Kadı • 

"- tirketinin her aboneden 
olarak ve harcanan suyun 

ld\l~dan ayn olarak almakta 
tııe bet liranın kaldırılmuı, 
~ Yolu, Göztepe duraklann-
l' ~~darpaıaya gidecek yol • 
r 

1?1
11 birer ıundurma yapıl -

' ~tekler aruındadır. 
~ artaı kazasında 
"'eııdikt ~ e kurulan nahiyenin 

;kküııü olmasmm bapnl
, akacıktan ıehir telefo • 

· et~bona olmak istiyenlerin 
' ~ kolaylık göstermesi, Kar· 

1 • ~r konserve fabrikası açıl~ 
C)l t~Sın Ökonomi Bakanlığınca 

oıterilınes ·ı s . 
it arıver kazasında 

~~ .. eı.ıd erburgaz nahiye mer • 
... e b' 
• .... •~ır Poıta ve telgraf mer-
~'~ıı. 
s·ı ı. , 1 lvrı lrazasn•da 

'""t\ 'd' . SCvresi içinde menfuz • 
~'1 l l&k" il ~ 1,1' ii ~n yo u verilmiı olan 
C)._\ll, ~erınde hükumet lehine 

(1 il 1Poteğin kaldırılması 
~'i~ltlidar kazasında 

~~~rı~~aıınd.~ki Elm_alı su de. 
~~t&L 'ha yuksek bır yere gö-

l! lt•tlh 
~ tı.-1, klızaaında 
~ .. llha t ı. .: Mahmutbey nahiye • 

'il\ bit ~he bağlanarak Eyü • 
~a,._;- haline konulması . 
~' Bakırköy, Beykoz, 

J:' ~b merkezinde, 

Çatalca kaza çeVTesinde yetit· 
tirilen ekinden köylü kazanç el • 
de edemediğinden eskid~n oldu
ğu gibi çevrede pancar ekimine 
izin verilmesi, 

Çatalca kaza•ında 

Çatalca kaza çevresinde yetit· 
deki topraklannın analizi yapı • 
larak hangi cins tohumdan bu 
toprakların verimli mahsul ahna
cağınm ortaya konulmasını da 
iatemektf'dirler. Encümen hu ga· 
yeye varmak için Yetilköyde ku-

ru1an tohum 11lah iıtaıyonunun 
ÇataJc,_ ekım çeVTesinde de çalıı· 
ması için Ziraat Bakanlııtmca e· 
mir veriJmesini iıaret etmekte • 
dir. 

Kartal kazasında 

operatiflerine verilmit olan pa • 
ralar kuraklık yüzünden ödene • 
mediiinden bu borçlann tecili, 
Bekçiler, Sıtma, Sinekli, Qüyük • 
kılıçlı köylerinde pancar ~kimine 
müsade edilmesi 

kısa bir zamanda bir verem has -
tahanır~inin açılmasınm en baıta 
gelen bir i§ olmasını söyledi. Bay 
Niyazi Tevfik bir aralık baronun 
tufiyesini de diledi. 

Birçok azalar dileklerini söy
lediler. Bu hususta müzakereler 
oldu. Neticede bütün dileklerin 
ali.kadar makamlara bildiril~esi 
kararlaştı. Dilek encümeninin ra
porundan sonra layiha ve bütçe 
encümenlerinin raporlan okun • 
du, kabul edildi ve kongre bay 
Cemal Tuncanm aözile dağıldı. 

Saylav 
1 - KU'RUM H tklndklnun 1935 l!!!!!!!!!!!I 

Seçimi Hazırlıkları 
,. 

Istanbulun 17 Mebus 
çıkaracağı tahakkuk etti 

latan bul Saylav Seçimi T eftit 
Heyetinden: 

Saylav seçimi için yapılan nüluı 
J&ztmında lıtanbul ve mülbakabncla 
675913 nüluı teıbit edilmit oldu • 
fundan intihabı mebuaan lranunu • 
nun bazı maddelerinin deği,tirilme • 
sine ve kanıına bir madde ilivesine 
dair olan 5 Birincikinun 1934 tarih· 
li ve 2598 numaralı kanuna röre la • 
tanbul vilayetinin on yedi saylav çı· 
karması gerekmekte olduğu anlatıl· 
mıtbr• 

Nebil (Başmuallim, Kemerı>ur ~ 
gaz). 

SARIYER KAZASI 
YENIKOY NAHiYESi 

Alaaddin Ortaçdağ (Y enik~y 
Nahiye müdürü, Emirgan), Baa
ri Akkay Ostinye ocak reisi, la
tinye), Güldeste Selek (Milli sa• 
raylar müdürü Sezai refikası), 
Fuad Fazlı Akgün (Umumi mec
liı azaımdan), Hasan Hayri Tan 
(Edirne saylavı, Yeniköy), Ge
neral Hüsameddin, Emirgan), 
Şevket (Ressam muallim), Gene-

bnalev CBeıiktat kaymakamı), 
Şevket (Mütekaid memur), Şev. 
ket (Miralay mütekaidi), Veci • 
he Ziya (Muallim), Zahide (Mu
allim), Ziya (Saylav). Zühtü 
Çubukçuoğlu (Belediye muame • 
lat müdürü). 

ral lhıan (Gireıun saylavı, Emir
gi.n), Mahir Tomruk (Muallim, 
Emirgin), Rasim Ferid Talay 
(Buru. saylan, Yeniköy), Re

cai (Tokat saylan, Y enilcöy), 
Ratid Ergün (Mütekaid miralay 
RumeJihiaan), Saime Ortaçdaf 
(Yeniköy nah~e müdürü refika· 

ARNA VUTKÖY NAHiYESi 

Ahmed Ferid (Avukat), Be
kir Sıdkı Kaleli, Edib Servet 
(Gümüthane aaylavı), Fitnat (26 
ıncı ilkmekteb müdürü), Ha -
san Basri Göker (Nahiye müdü. 
dürü), Haydar (Afyon aaylavı), 
Nuri Mustafa (Tüccar), lama il 
Hakkı (Şarki Karahiıar ıaylavı), 

Ki.mil (Tüccar), Mahmud (Siird 
aaylavı), Mahmud Göktalay (Li· 
man ıiTketi su şube müdü • 
rü), Mehmed kınacıoğlu (Tiic • 
car), Mehmed Hulusi Türkmen· 
oğlu (Tüccar), Nureddin Berk 
(&hriye binbqılığmdan müteka· 
id), Saliha (25 inci mekteb mu· 
alJimi), Yusuf Ziya Uıman .CA· 
vukat). 

SARIYER KAZASI 
MERKEZ NAHlYESl 

Aziz (Laıtik tirketi müdürü 
Sürpaıop caddeıi), Aziz Ayıen 
(Avukat Büyükdere), Oaman 
Kilyoı tahlisiye M.), Ayıe Er· 
çin (Sivas aaylavı Remzi Erçin 
refikuı, Büyükdere), Cemil E
larul (Akay Müdürü), Cevdet 
Erdemi (Fen mektebi müdürü, Sa
rıyer), Emine Aziz Aygen (Avu-
kat Aziz ~fikası, Büyükdere), 
Emine Erda (Büyükdere mektebi 
muallimlerinden), Emine Güner 

. (Sarıyer belediye muhasebecisi), 
Fahri ( Balıkcılar cemiyeti kati· 
bi), Gülstim lçöz (Sanyer kay. 
makamı refika11), Hulusi (Em. 
niyet sandığı aabık müdür muavi
ni), Vaaıf (Şirketi Hayriye fab
rika müdürü), lımail Hakkı Sa
yınkul (Umumi mecliı azumdan, 
Sanyer), irfan Yukma (Telgraf 
memuru, San yer), iffet (Büyük· 
dere mektebi muallimlerinden), 
Kazım Esen (Sarıyer mektebi bat 
muallimi), Mehmed Necat Ar • 
pat (Sahil ııhhiye doktoru), Hay
dar (İğneadah), Muıtafa (Zür
radan Dayaloğlu), Memduh iç: 
öz (Sarıyer kazası kaymakamı), 
Remzi Erçin (Sivu ıaylavı, Bü
yükdere), Tevfik Aca (Umumi 
medis azasından, Şiıli), Tahir 
Ata oğlu (Rumeli kavağı mekte
bi baımuallimi), Tahsin Öztürk 
(Konya Saylavı, Büyükdere}, 
Yaşar (Sarıyer posta müdürü). 

SARIYER KAZASI 
KEMER BURGAZ NAHiYESi 

11), Sezai Selek (Milli saraylar 
müdürü, Emirgi.n), Tevfik 11-
men (Mua\lim, Emirgan), Vesile 
Tan (Edirne aaylavı H. Hayri re
fikaaı, Y eniköy), Yatar Oyal 
(Avukat, Yeniköy), Ferid De· 
mirtaı (Borsa Reisi). 

BAKIRKÖY KAZASI 
Ali Rıza Erdem, Demsaz K .. 

lıç (Kılıç Alinin anuı), Feriha 
Akman (Noter Eşrefin kansı), 
Müzeyyen Oiıg (Memduh kanaı), 
Samiye Biğim (Galib Bahtiyarın 
kardeıi), Şerife Bilol (Selim Bi
lolun karısı), Şivezad Erez (Ha• 
san Tahıin Erezin karııı), Ab • 
dülkadir Erdoğan (Avukat), Ah· 
ıen Ziya Erhan <lstanbuıl ~mrü
ğü muhasibi), Etref Akman (Bi· 
rinci noter), Fehmi Vural (İıtan· 
bul emniyet müdürü), Fazlı Tur
ga (Bakırköy bez fabrikaıı çev:r-
geni), Galib Bahtiyar Göker (U· 
mumf mecliı azuı), Hasan Tah
ıin Erez (Borsa komiıerliği kam· 
biyo müdüril), Haydar Kızıltan 
(MütekaiG deniz binbatııı), Ih
san Onol (Yüksek mektebler mu· 
huebecisi), Kemal Yiğit (Zahi· 
re borauı komiıeri), Kadri A • 
kıncı (Mütekaid yüzbafl), Mem• 
duh Ong (Galata ithalat gümrü
ğü müdürü), Muıtafa Up.kiali 
(Eczacı), Natid Erez (Doktor), 
Nadir Eıen (Bakırköy bez fahri· 
kası ticaret ıefi), Necati Önol Ti· 
caret odası memurlarından), Oı
man Yurtaeven (Bakırköy bez fab 
rikaıı iıİetme ıefi), Rauf Barlas 
(Mütekaid jandarma binba,ısı), 
Rami Başaran (Avukat), Selim 
Bilol (Bakırköy yağ fabrikası mü· 
dürü), Veli Sinar (Bakrrköy kay· 
makamı ve B. müdürü), Zeki 
Teneri (Şark Demiryolları müıa· 
viri). 

YEŞILKÖY NAHiYESi 
Saime Ekrem, Macide Erdem, 

Ziya Erdem, Dr. Said Kurşuncu, 
Hayreddin Göçen, Hilmi Barol, 
Remzi Araay, Sabri Evrenoa, Dr. 
Ihsan Derman, Mahmud Ferid 
'Talay, Ali Kasnn Dağlı. 

MAHM1JDBEY NAHiYESi 
Talib Sayın (Nahiye 1. H. Bat

kanı ve ba§muallim), Hüıeyin 
Subatı (Hazinedar çiftliği sahibi) 
Hasan· Aksaç ( 1 dare heyeti üye
lerinden), Abdullah Kurd (1. H. 
üyelerinden Litros muhtan~, Tah· 
ıin Önen Y eniboına ocak ba§ka • 

Yusuf Ziya (Kemer Burgaz 
Nahiye müdürü), Hüseyin Kay. 
nak (Tüccardan), lamail Kaya 

Saylav ıeçimi 4 
m), Münim Bozkır (Mahmudbey 
köylü), Cafer Öztürk (1. H. üye
lerinden), Hüseyin Özgel (Mab
mudbey muhtarı). (Sabık muhtar, Kemer Burgaz) 

Şadi Eğer Yavuzkurt (Muallim): 

Yatar ÇaVlJ! Sülün (Zürradan, Q. 
dayeri), Demir Şekel Çeti (Es. 
naftan, Kemerburgaz), Ahmed 
Çomak (K11ır mandıra muhtan), 

ADALAR KAZASI 
MERKEZ NAHiYESi 

Süleyman (dalar C. H. f'. ır., 
sa batkam), lamail Hakkı (Hey-

(Lfıtlne ıagı/alJI çeolriniz) 
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Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
İstanbul L 

hlğh k , . evazım Amirliğine 
31 İk' ~at ıçin üç yüz ton un 

ıncı k~ 
Riinu" anun 1935 perşembe 

saat 15 d 
lllcakt e kapalı zarfla alı-
bin lir rrd. T ahnıin bedeli otuz 
l a ır ş t . o arak T ' ar namesı parasız 

illi&"· d 0 Phanede satın alma ko-
,,on. an al 1 tr 22SO . mır. Ik temina-

lifler' . lıra olup isteklilerin tek
ını b ıı· •el k . e ı saatten bir saat ev· 
ornısyona vermeleri. 

(726) (188) . . ~ 
L İı.tanilul L ı . ı· .... 118."') evazım Amtr ıgıne 

g l krt' .. 
lık .. at ıçın seksen ton pilav-
J>e Pırınç. 31 lkincikanun 1935 

t~~ınbe .. .. 5 d k 'Pli gunu saat 1 ,30 a a-
ı ıarfl ı de)i a. a ınacaktır. Tahmin be 

Sıra Semti Mahallesi 

No. sı 
1639 Fener Tahta minare 
4326 Koca Mustafapaşa Davutpaşa 
3320 Çengdköy Yenimahalle 
4609 Galata Yenicami 

:-s611 Kadıl<öy Osmanağa 

Sokağı E n!aLı: Cınsi Hissesi · 

Köprübaşı 
• Hekimoğlu Alipaıa 

Çeşme 

No. 
42 

] 21. 123- ı 25 
Jl 

E. Voyvoda ve Ayazma 
Y. Bankalar Cad. ve 

43-2 

Bankalar ıokak. 

Kagir hane 91120 
,, üç dükki'l üstü ahşap odalar 2/9 

Arsa metresi 115 Tamamı 
Kigfr dük~ in " hane l/:l 

E. Yoğurthane, Y. Mil- 2 · 4 · Divarla çevrilmiş arsa ve Tamamı 
bürdar Fuat baraka metresi 606 

4596 Beyoğlu Hüıcyiaağa Utarit 20 Kigirbane 9/28 
~885 ,, ,, E. Bilecik, Y. Ycnikafo 4~·47 Arsa metresi 29 Tamamı 
4614 ,, ,. Yenişehir 28 ,, ,, 67 ,, 
4212 Istanbul Bahçekapı Hobyar Hamidiya Cad. 87 Kigir dükk.i? üstü iki kat odalar 2/120 

Hisseye göre mu-
ham mcn kıymeti 

153 T. L. 
383 
115 

10114 

9696 

4577 
88 

192 
430 

3600 

,, 
" 
" 

~ ., 

,, 
,, 
" ,, 
" 

4205 ,, Şeyh Mehmet Gcylini Kömürcü sokak Şapçı hanı 32 Şapçı han ıçınde oda Tamamı 
4609 • 3611 nu'llaralar kapa.la zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmışhr. ihaleleri ı 7111935 Perşembe 

la tafsilat Galatada eski Krediliyone binasındaki Satış Komisyonundan alınır. 
günüd,Dr. Faz~ 
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İstanbul Asliye mahkemesi üçüncü ·-----------.. 
hukuk dairesinden: -----Yeni Kitaplar ___ .... ~ 

~ ''Dün ve Yarın,, tercüme kü!Jiyatıoın 21 inci eserı 
Denizyolları 

l>l 188oo liradır. Şartnamesi 
-..:"~0°1~rak:fophanede •• ırn Hükümdar Millet 
~· tnısyonundan alınır. llk · 

iŞLETMESi 
Accntelcrı KarakOy • Kopriibaşı 

1 ('1.42862 - Sirkccı Mühtirdarzack 

flan Telefon 22740 ---
te1cı'.nfah 1410 liradır. İsteklilerin Demokrasinin büyüklük ve küçüklükleri 

1 
lerin· beli' · US SEL ~ ı ı saatten hır saat M. Virjil R -

Bartın Yolu 

........._ (727) (189) 
~ Dağıtma yeri 11 VAKif" matbaası 

el komisyona vermeleri. j Galib Kemali Söylemezoğlu 

}dlll~~oğlu Birinci Sulh H. Ha_ Istanbul : Ankara Caddesi 

~gınden: ı•----Fiyatı 50 Kuruş--·---
1\rah:nı~n vesaire vekili Hikmet 
liua rtıın Kasımpaşada Hacı ZA Yl MÜHÜR , __ T j F O B j L 

Ziya beyin Y eniköyde T arabya cad
desinde Fotiyadiı apartımarunm J nu· 
maralı dairesinde sakin Salahattin bey 
nezdinde mutallakasx Emine hanım a • 
leyhine açbğı tesçili talak davasının 

icra kılınmakta olan tahkikabnda dava 
arzuhali ıuretinin mezbure Emine ha· 
nıına teblii edlmek üzere yukarıda gös 
terilen adresine gönderilmiş ise de ha
ne sahibinin ve mübaşirin şerhinden o 
rada bulunmadığı ve nereye gittiği 

meçhul olduğu anlaşdmakla dava arzu
liali ıuretinin ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan bermucibi karar 
tarihi ilandan tibaren onbeş gün zar
fında 934-2228 numaralı dosyaya bir 
cevap vermesi lüzumu tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

1NEBOLU Vapuru 16 ikin· 
cikanun ÇARŞAMBA ıaat 19 
da Sirkeci rıhtımından kalka· 
cak, gidişte Ereğli, Zonguldak, 
Bartın, Amura, Kurucaıile, Ci
di'ye .. Dönütte yalnız Kuruca • 
§İle, Amasraya uğramıyacaktır. 

1() :e., mahallesi ve caddesinde Zevcim Kütahya mutasarrıfı Dr. iHSAN SAMl--
11 

ıı, ~ralı hanede Tahir aleyhi- Ahmed Fuad pafa merhumdan 
~ e ettiği fekki haciz dava- muhauas 687 numaralı cüzdan 
~r ~uha.keme.inde Tabirin mez- mucibince almakta olduğum ma

(184) 

Trazbon Yolu 
GOLCEMAL Vapuru 17 1-

kinci Kanun PERŞEMBE günü 

Saat 20 de Hopaya kadar. 
((212) 

h11ı 1 ~tnetgihnu terkle semti meç 

Tifo ve paratı fo hastalıklarına tutul
mamalc için ağızdan alınan tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

(4799 ) 

KAT'l ALAKA 
e gıtf ... · b aş huşusatında kullandığım ( Ce -

~~"ile ıgı mü aşir tarafından mile binti İsmail) yazılı mühürü - !•------------. 
~ .. n ıneşrubattan anlaıılmakla 

Ticarethanemde müstahdem 
Arif paşa oğlu Fuad Beyin 1934 
senesi nihayetinde hizmetine ni -
hayet verilmit ve ticarethanemle 
hiç bir güna alakası kalmamı§ ol
duğu ilan olunur. 

İcra~un nıüddetle ilanen teblriğat mü kaybettim. Yenisini kazdıra-
~1na. k l cağımdan eskisinin hükmü olma-

lllldıak arar veri mekle yevmi 
.__t eme olan 9 _ 2 _ ı 9J5 dığını ilin ederim. 
lıı· lO da mahkemede hazır bu- (4809) Cemile 

§ İstanbul Ticaret mektebi or

YENi ÇIKTI 

İlim ve Felsefe 
Fiatı 30 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 
İstanbul Dördüncü Vakıf han '>htt~~nız tebliğ makamına kaim 

lıc Üzere ilan olunur. ta kısmınClan al<lığım tasdikna- racağımdan eskisinin hülanü yok- asma kat No. 29 
Behçet 

DIŞTABIBl 

NURIMEHMED 

Beyoğlu Ağacami karıııında 

Ahududu sokak No: 1 
'- (4797)' merni kaybettim. Yenisini çıka - tur. 378 Sacid (4782) 

Oz TürlCçe ıcarşı1ık1ar 

Mer'a, 1. Andal, 2. Bicelik (Ça. 
Yir man.) 3. '.Biçenek (Çayır man.) 
4. Buzağılık, 5. Otlak, 6. Orü, 7. 
Özü, 8. Salmalık, 9. Uru, 
10. Ure, 11.iYayla) Y,aylak, 12. Ya· 
zak. 

Merak, 1. Düşkünlük '(Bir şeyin 
iizerinc düşmek man.) 2. llinti, 3. 
lşkil, (Şüphe, vesvese man.) 4. 
Raygı, kayı, 5. Kuruntu :(Endişe, 
t€vehhüm man.) 

Merak etmek, 1. İşkillenmek 
((Şüpheye düşmek man.) 2. Kay -
gılanmak, 3. Kayırmak '.(Kaygılan 
lhak man.) 4. Kurmak '(Teveh
hi.im ve tahayyül man.) 5. Sar
lnak, sardrrmak, 6. Üstüne düş -
ınek. 

Meraldı, 1. Düşkün, üstüne düş· 
n1i.h, 2. İşkilli, 3. Ka.yg11ı, kaygu • 
lu, 1. Krzrk, 5. Kuruntucu, kurun
tulu, 6. Sarmış, saidmnış. 

Mel'am, 1. İstek, 2. Sağış, (Ta -
Bavvur, niyet man.) 4. Uy (Fikir 
tnan.) 

M er ar et, '.Kcılık. 
~ Merasim, 1. Bezek, 2. Donak, 3. 
~rtUt 4 T .... , . oru. 

. Meı·hut, 1. Bağlanmış, bağlı, 2. 
:Sırle§tirilmiş, bir araya konulmuş, 
3. Bitişik, bitiştirilmiş, 4. Çatılı, 
f.i. llişik, iliştirilmiş, 6. Pajık, pa • 
§ık, 7. Ulama, 8. Ulanmış ulaşmış, 
9. Yapışık. 

~erbut olmak, 1. Bağlanmak, 
~ lliştirilmek, 3. Pağılmak, 4. Ta
tiilnıak. 

Merbutiyet, 1 Bağlılık, 2. Bi -
tbıgenJik, 3. llisik, ilişikli~ 
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Merci, 1. Baş vuracak yer, 2. 
Dönek, (Dönülecek yer man.) 
3. Kayıtgu yer. 

Mercu, 1. İstenilen, 2. Umulan, 
3. Umunluğ, 4. Yalvarılan. 

Merdane, 1. Oklağr, oklava 
(Yufka açmada kullanılan kısa ve 
kaim merdane man.) 2. Yıvgı, yr.· 
vı taşı, 3. Yurga, 4. Yuvak, 5. Yu· 
varlak, 6. Yuvgu, yuvu, 7. Yüvü 
~I. 

Meroiven, (Nerdüban), 1. A. .. 
ğmcak, 2. Agıngaç, 3. Ancık, 4. 
Angıç, 5. Ayacak, 6. Ayak, 7. A • 
yakçağ,ayakçak,8.Badak, 9.Ba· 
dal, 10. Basak, 11. Basçık, bastak, 
12 Enecek, inecek, 13. Orcün, ör -
çün (İp merdiven man.) 14. Se -
kemdirek, 15. Sekemek, sekemeç, 
16. Sekmen, 17. Seksek. 

Merdiven batı, Yaldıran. 
Merdut, 1. Çürük, çürütülmüş, 

2. Koğulmuş, 3. Yaramaz, 4. Yeri· 
len. 

Merdüm, 1. Adam, 2. Kişi, ltişi 
oğlu. 

Merdümgiriz, 1. Adamcıl (İn· 
san yiyen, insana salan hayvan, 
insandan ürken gayriehli hayvan, 
ifratı ünsiyetten insanın üzerine 
gelen hayvan ınan.) 2. Ayrıks1, 3. 
Urküriik, 4. Yetincek, 5. Ynık, 6. 
Yıvrık. • 

Merdümek, 1. Balak, 2. Bebek, 
R. Bübecik, 4. Göz bebeği, 5. Ka • 
rak (Göz ve bakış man. da gelir.) 

Mer'e, 1. Avrat, arvat, 2. Evlük, 
3. Kadın, 4. Karı, 5. Urağut, 6. u .. 
':'avut. 

~z TürJiçe 1<arıılıklar 

Mereıpmet (etmek), 1. Onar - J Ufku mer'i, Göz ilmi, göz iri -
mak, 2. Siplenmek. mi. 

Merfu, 1. Kaldırmış, 2. Yük . ı Mer'i (Riayet edilen man.) 1. 
seltilmiş. Gözetilen, 2. Sayılan, 3. Sayılır, 4. 

Mergup, 1. Beğenilen, 2. Geçek, Tutulan. 
3. Geçkil, 4. İmrek, 5. İstenilen, 6. Merkat , 1. Basa~a (Mezar 
Sevilen. 7. Yiğin. man.) 2. Sin, 3. Tuplu, 4. Uyku 

Merhale, 1. Konak, 2. Koncak, yeri, 5. U zuyku yer, 6. Yatak, ya • 
3. Urut, 4. Yol uğrağı 5. Yüğrüm. tacak yer. 

Merhamet, 1. Ac1ma, acırgan - Merkep, 1. Binek (Umumi man. 
ma, 2. Esirgeyiş, 3. Esirkiş, 4. Ka- ''Merkebi bahri= deniz bineği,,), 
yıt, 5. Yarlağaş, 6. Yammık. 2. Binit, 3. Eşek, 4. Gölük, 5. Gü .. 

Merhamet etmek, 1. Acımak, 2. lük. 
:Acrrgaman, Acıfganmak, 3. Esir- Merkebi yavrusu, 1. Hotuk, 2. 
gemek, 4. Kıyılmak, 5. Yarlığa • Sıpa. 

mak, 6. Yazığı gelmek. Merkez, 1. Dip, düp, (Muha-
Merhametli, 1. Acırganan, 2. A- rebe cephesinde orta kısım) 2. Ep, 

cryan, 3. Bağrı yufka, 4. Yarlıg-a . 3. Göbek, 4. Kindik, 5. Orta, 6. 
yrcr, 5. Yufka yürekli. Orun (Mevki, makam man.) 7. 

Örün (Mevki, makam man) 8. O. 
zek. 

Merhametsiz, 1. Acımaz, 2. 
Kansız, 3. K-atı, 4. Katı yürekli, 
yüreği katı, 5. Yavuz . 

Merhem, 1. Em, 2. Sürtki.iş, 

si.irtgüş, 3. Yağ, 4. Yakrğ. 
Merhemlemek, Emlemek. 
Merhum, Yarlığ. 

Merhun, 1. Bağlr 
mcnut man.) 2. Tutsak 
konan şey man.) 

(Merbut, 
(Rehne 

Mer'i, 1. Cutkuluk, 2. Kızıl 
önük, 3. Kızıl ören, 4. Kızıl örtlek, 
5. Kızıl özden. 6. Kızıl özen. 

Mer'i (Ruyet, edilen man.) 1. 
Görülebilir, görünür, 2. Görülen, 
görünen, 3. Göze görünür, gözle 
görülür. 

Mer'i olmak, 1. Görülmek, gö -
rünmek, 2. Gözülanek. 

Merkez kumandanı, Toksavul, 
toktavul. 

Merkezi kalb, Akuşak. 

Merkum, 1. Adı anılmış, adı 
geçmiş, 2. O. 

MerkUz, 1. Dikilmiş, 2. Kakıl • 
nuş, 3. Saplanmış. 

Mermi, 1. Atılan, 2. Kurşun 

(Tüfekle atılan dane man.) 3. Ok, 
4. Sıkı (Kuru sıkı = kurşunsuz 
mermi.) · 

Mersa, 1. Koy, 2. Kuygun. 
Mersiye, 1. Ağı, 2. Ağmcr türkü, 

3. Ağıt, 4. Coktav, 5. Deyşet, 6. 
Sağu, 7. Yakım, 8. Yuğ. 

Mersiyehan, 1. Sağucu, 2. Sığıt
çr, 3. Yuğçı. 

Mersiye okumak, Mersiye söy • 
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5 Kuruşa tam bir Roman 

Kara Gölge 
[Bir Polis Müfettişinin Hatıraları] 

Son derece heyecanlı, meraklı, eğlenceli bir roman serisi. 
Polis romanlarının en yenisi, en mükemmelidir. Her on beş 

gün.de bir kitab çıkarılacaktır. 
Her kitab tamam b1r romandır, ve fiatı yalnız 5 kuruştur. 

Birinci kitab: Bir Mühim c;nayet 

Ayın 15 ni bekleyiniz. 
...................................... ..,, 

' 

iatanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları J 
~--------
Fatihte Haraççı Muhiddin mahallesinde Mıhçılar sokağmda eski 

17.19 yeni 47 No. lu evvelce altında dükkanı olan hane şimdi arsanın 

yar111 mahlul bulunduğundan tamamına konulan kıymetten mahlul 

hisseye düşen 35 lira 58 kr. hedellesatılacağı usulen hissedarlara tebliğ 

edilmit olup 1.6 hisse sahibi kamil istekli bulunmuş ise de 2.6 hisse 

sahipleri lbrahim ve Mahmud'un ikametgahları meçhul olduğu anla · 

ııldığından ilan gününden başlıyar ak üç ay zarfında mahlUlat ida -
reıine gelmedikleri takdirde haklarının iskat edilerek mahlul hissenin 

isteklisi Kamil'e satılacağı ilan olunur. (201) 

YENi ESERLER _ ., 

VENi 

ilmi zihniyet 

1 Yazan Gaston Bachelard 

Çeviren : HlLMl ZtY A 

Fintr 75 kuruş. 

Din ve Yarın 
T ercüme Külltyatının 22 nd Sayısıd1r. 

" V AKIT,, Matbaası Dağıtma Yeridir. 
Ankara Caddesi, lstanbul - Te'efon : 24370 

t<lA ~l(A 1 ;4~11~~-
Müslahzaralı yeni teşebbüsler 

SrHHAT 
VE 

KuvvET 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Fatma Münevver ve Lütfiye 
ve Şaban ve Mustafa ile Kandıra
nın Sefalı karyesinden Hoca kızı 
müteveffiye Hacerin kocası Ka -
terinalı Demir Ali ve fozı Şükriye 
aleyhlerine açılan Beyoğlunıda 

Tomtom mahallesinde Yeni çarşı
da 122 - 124 numaralı bir hah 
harab dükkanın izalei şüyuu hak
kındaki davanın dunışmasmda 
mahalli mezkurun kabili taksim 
olup olmadığının mahallen ke!fi· 
ne ve keşfin 22 - 1 - 1935 saat 
10 da icrasına karar verilmiş ve 
gelmiyen müddealeyhimaya da 
gıyap kararının tebliğine karar 
verilmiş olduğundan halen ikamet 
gahları meçhul bulunan Demir 
Ali ve kızı Şükriyenin keşif gü
nü mahallinde hazır bulunmak ve 
muhakemesi olan 2- 2 -1935 
saat 14 de mahkemeye gelmedik· 
leri takdirde gıyahlarrnda mua • 
melesi olunacağı muameleli gıyab 
kararı tebliğ makamına kaim ol· 

(4803) 

Sahibi: ASIM US 
Netriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - lstanbuJ 

"VAKl f,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eser teri Neşre Başlıyacakiır 

Eski Y ıman ve P.rml'1 7.-lii~ikle rimlcıı dili.niza çcvrilerelc Uün ve 1t 
;ın kullcl.'siyonurnuzcfo 1985 Y• lın da. basılacak usta<irgiUlerden ba§lt&I' 

larmı cışağıda yazıyornz. nırnlartl aıı birharı ycıkında basılıp çık-ıyor. Dit 
kiler de anıklcoımaktad?r: 

1 - Ovid 
Evripides: M~dia 

2 - Seneka: Mf!dea 
3 - Aristo. 
4-Herodot 
5 - Aristof an 
6 - Seneka 
7 - Homer 

Likürg 
8- Plütark: Solon } 

Lasedemonyalılar l 
9 - Ksenofon: cumhuriyeti J 

Atinalılar cumhuriyeti 
Ksenofon: Ajesilas 

ıo - Plütark: ,, 
11 - Plütark: • 

12 - Plütark: Büyük 

Marius 
Silla 

isken der 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile· Eneit 

,· ' . . ~: ~ : .. ' ... • l.: •• 
t... J 1 ~ ! .... 

Sez ar 
Brütüı 

Antuan 
Pompe 

. -

Büyük 

} 
} 
l 
f 

} 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza ı 
Peyami Safa 
Burhan Omid 
Şair A. Hamdi 

Haydar Rif at 

Haydar Rifat 

Tayyare Piyangosu . 
18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 JeJI' 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramil' 

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~~===~~=~ {21 İkinci Te~rln ı 931 ~n) mıızd..1n beri allrU~·or.) ~========!!!!!!!~========!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=======~=~~...-

Oz TürlCçe karşılıklar 

ı~ek, 1. Sağu sağmak, 2. Sağ - Mesamat, 1. Delikler , delicik-
mak. ler, 2. Gözenekler. 

M~rsuın, 1. Adı geçen, 2. Anıl- Mesane, 1. Kavuk, 2. Kayuk, 3. 
mLCj, 3. Çizilmiş, 4. O, 5. Yazıl - Sidik kavuğu. 
rnıı;;. Mesane hastalığı, Çebel. 

M ~rsus, 1. Berk, 2. Be1·kimiş, 3. Mesavi, Kötülükler. 
Berkitilmiş, 4. Dayanıklı, 5. Pek ] Meshuk, 1. Arkada kalnu~, 2. 
(Kavi, ıhuhkem man.) 6. Sarsıl - 1 Geçmiş (Mesbukulemsal = ben -
rna~. zerleri geçmiş) 3. Geçilmiş (Bu 

M::rt, 1. Er, 2. Erkek, 3. Yavuz, mana cskidiı'.) 4. Gerdie kalmış, 
4. ) iğin, 5. Yiğit,. 5. Oni.irdülmüş. 

M:rdane, 1. Erce, ercesine 2. Mesbukulhizme, 1. Buyruk, bay-
Erk( :;:çc, erkekçesine, 3. Yiğitçe, rr, 2. Emeği geçmiş, emek vermiş. 
yiğitçesine. Mesçit, Yüğnek. 

No.merd, 1. Alçak, 2. Korkak. Mesdud, 1. Kamannuş, 2. Ka-
M e:rtebe, 1. Aşam, 2. Basamak, palr, kapanmış, kapatılmıB, 3. Ka-

3. Bnskrç, 4. Çap, 5. lrkek, 6. Kat, puluk, 4. Tıkalı, tıkanmış, 5. Tu -
7. Kerte, 8. Kur, 9. örüç, 10. Ya - yuk. 
lam, yalım. Mesel, 1. Sanaka, 2. Sav. 

M:!sadet, Kutluluk. Darbı mesel, Atalar sözü. 
Mesafe, 1. Ara, 2. Aralık, 3. Mesela, 1. Diyelim, diyelim ki, 

Cer, 4. Çağrım, 5. !raklık, 6. Uzak- 2. San, sanki, san kim sanasm 
lık. kim, 3. Söz gelimi, ,1. Söz geli§i, 

Mesafe ölçüsü, Turşe. 5. Tutalım, tutalım ki. 
Mesafeli, Aralı. Mes'ele, 1. Büyüm (l\Iaslahat, 
Mes:ıha, 1. o~·ama, 2. ölçme, keyfiyet man.) 2. lş, 3. Serak, 4. 

Öl':üme, 3. Ölçü, 4. Ölçüm. Sonnalık, 5. Som, sorgu, 6. So -
Mesaha etmek, 1. Ayanlamak ruk, 7. Suruk. 

(Ayakla ölçmek man.) 2. Cığla - Mes'ele ihdas etmek, 1. Aç~ 

mak, 3. Gezlemek (Arazi hakkın- mak, 2. l~ çıkarmak. 
da.) ,ı. · Ora.nlamak, 5. Ölçmek, Mesenet, 1. Biyenç, 2. Kıvanç, 
ölçümck, 6. Tasımlamak. :3. Sevinç, 4. Şenlik. 

Mesahai sathiye, Alan. Meserretbahş, 1. Sevinçli, 2. 
Mesaha zinciri, Gez. Sevindiren. 
Nbsai, 1. Çabalama, çalışma 2. Meshetme.k, 1. El sürmek, 2. Sı-

Dümüşük, 3. Emek, 4. !ı:z, iş gi.iç. ğ·amak, 3. Sığazlamak, 4. Sürmek. 
Mesai arkadaş1, Emektaş,. Mes:1ur, 1. Ba]g-amış, 2. Ili.iğü -
Mesalih, 1. lş güç, 2. 1~ler, 3. lem 1i.~. hi.iyi.ilenmi~, 3. Tutulmuş. 

Scnm. Meshur olmak, 1. Bi.iğülenmck, 

-216-

Öz türKçe liartılıklar 

(Su geçmek için duvar dibinde 
açılan delik man.) 9. Sürtek (Su 
geçmek için açılan delik ınan.) 
10. Yelimlik (Hava deliği man.) 

Menfi, 1. Sürgün, 2. Sürülen, 3. 
Süıiilmüş. 

Menfur, 1. İğrenç, 2. 1ğrinçik, 3. 
Sevilmez, sevimsiz. 

Menfur olmak, Sünemek. 
Mengene, 1. Baskı, 2. Basıuk, 3. 

Mensi, 1. Atılmış, 2. Silinmiş, 
3. Unutulmuş, 4. Yatuk. 

Mensuç, Mensucat, 1. Dokun .. 
muş, 2. Dokuma, 3. Turga, 

Mensub, 1. Çatkm, 2. Girgin, 3. 
Sağdıç lığ. 

Mensur, 1. Dağılmış, 2. Düz 
söz, düz yazı (Nazın zıddr ınan.) 
3. Saçık, 4. Saçılmış, 5. Saçıntı, 6. 
Serpilmiş. 

Bwu. 
Menhi, 1. Tıyığlığ, 

yasak edilmiş. 

Menşe, 1. Başat, 2. Bitim, 3. Da· 

2. Yasak, r ı~aı~uk, 4 ... K.~k, 5. K~ken, G .• K~· 
keng, 7. Kokun, 8. Oı pak, 9. \ etı· 

Menhub, 1. Çapul edilmiş, 2. 
Talanmış, 3. Yağmalannıış. 

Menhus, 1. U ğtu'Suz, 2. Y atlu, 
3. Yuınsuz. 

Meni (Nutfc man.), 1. Arka 
suyu, 2. Atmık, 3. Bel suyu, 4. 
Erlik, 5. Erlik suyu, 6. Ezmi, 7. 
Oca su, 8. Taınzık su, 9. Unurga 
suyn, 10. Yazlığ, su, yaylığ su, 11. 
Yumur<lum. 

Meni, (Müstahkem man.), 1. 
Berk, 2. Çetin, 3. Dayanıklı, 4. 
Sarp. 
Mc~kabc 1. Erdim, 2. Ertem, 3. 
Otkünç, 4. Sürçek. 

Menku, 1. Haşlama, 2. H::ıçlan-
mı::;. 

Menkul, 1. Ağızda dola-:.~n 

(Rivayet, şayia ınan.) 2. Duyu -
lan, 3. Gelmiş, 4. Getirilen (Bir 
yerden.) 5. Götürülen (Bir yere.) 
6. İşitilen, 7. Söylenen, 8. Taşı -
nan. 

Menkub, 1. Dü~kün, 2. Düşmüş. 
Mcnkuş, 1. Boyanmış, 2. Kaz • 

naklık. 

şek. 

Menşur, 1. Buyruk, 2. Buyrultu, 
3. Yarhğ, yarlık. 

Menus, 1. Alışık, alışmış, 2. A· 
lrşkm, 3. EBirgenli, 4. Öğür. 

Menut, 1. Asılı, 2. Bağlı, 3. Ti· 
yış. 

Menzil, 1. Atını (Askerlik ıstı· 
lahr) 2. Damıl, 3. Dinemek, 4. Ev 
(Bu manada şimdilerde pek kul .. 
lamlnuyor) 5 İnek 6 Konak, 7 Ko· 
mık, 8. Konuş, 9. Dmuk, 10 Uğ· 
rak, 11. Yetek (Menzili mak
sut man.) 

Menzilet, Yalım. 
Menzul, 1. Çalgın, 2. Damla 

inmiş, 3. İnmeli, 4. Kötürüm. 
Mephas, 1. Paştam (Kitap baş. 

lığı, fasıl başı man.) 2. Söz başı. 
Mephut, 1. Alıklaşmış, 2. A· 

pışık, apışmış, 3. Şaşa kalını~ 4. 
Şaşkın, şaşırnuş. 

Mephut olmak, 1. Alıkla..5mak, 
2. Apı§nıak, 3. Donakalmak. 4. 
Şaşalamak, 5. Şaşırmak, 6. Şaş
mak. 
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