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e ·ıecek 

Fransa, Uluslar kurumunun yardımından emin 
olmaksızın muhacirlere açık kapı siyaseti 

takib etmiyeceğini bildirdi 
.......____-------~~~~~~~-

1' ürk iye ile Yuna· 
tıistan orta Avrupa 
kombinezonu kar-

şısın da 
<Kurun) un dünkü sayısında Ce • 

llevr d n e en alınmış bir duyum vardı. 
Ilı una göre Fransız • ltalyan anlaş • 
(faasında A vusturyanın öz bey lifini 
'J{··tilclaı;nl) korumak için anUtuJmaya 
b UçUk Antant uluşlarının girmeleri. 
iluna karşı Yugoslavya ve Romanya 
T~ Ualkanlarda antlaşmış bulunan 

Urldye ve Yunanistanın yabancı kal· 
llıaları bellibaşlı bir sorak olarak ko
~Şulnıakta imiş. Yunan Dıt Bakanı 
da Y Maksimos evnlkl gün bu bakım· 

4 
n Bay Laval ile konuşmuş ise de 

lha bir şey anlaşılamamış imiş. 
1'11 Cenevreden alınan bu duyum dof • 
itte lftudur? Uluşal ~evrelerden (erami 
h hoJUden) bunun gerçeklifini, ya • 

lld Yanlışlığını gösterecek bir şey 
~arnıştır. Onun için kendi bilgile· 
,.;: ve görgtilerlmizle bir kestirime 

. ara) varmata çah~hm. 
t lltrkaç gün önce Anadolu Ajamı 
>ttansız • ltalyan anlaşmU1nın ana· 
'lt,lldernıerini (eıaalaruıı) özel (lwlu· 

bir servis ile bildirmlştL Ba bil· 
~in (Orta Avrupa) bqhtı altla.· 
• olan parçasında §iiyle deniliyor • 
"il: 

Sar binalarında 

Cenevre, 19 A.A. - Franaada 
Uluılar Kurumu yardımından e • 
min olmaksızın muhacirler bak -
kında açıkkapı ıiyueti takib ede
miyeceğinden Bay Laval, dün Ku
rum Genel Ki.tibliiine, Sar muha
cirleri meıeleıinin ruznameye a • 
lınmaıı bakkmda bir muhtıra ver· 
mittir. 

n1111 ~uocııııı 

Bitler bayrakları. 

Pariı, 19 (A.A.) - Sar plebi. 
ıitine bağlı meaeleleri müzakere 
edecek olan F ranıız heyeti bu ak
~am Rlin'e hareket edecektir. He
yet, Ticaret Bakanlığı ticaret an -
laımalan müdürü B. Bonneon'un 
batkanlığı altındadır. 

Müzakere edilecek meselelerin 
çokluğu ve karıtıklığı, görüşmele
rin tahdid edilen 15-2-935 tarihin· 
den enel bitmesine pelC .az ihti • 
mal bırakmaktadrr. 

~Jlolllturyanın özbeyliğini koruya • 
icarı devletlerin aralarında yapacak • 
te llmumJ mukavelename birinci de· 

11:ec1e ltalya, AvU&turya, Yugoalavya, 
t(i,,11ıCUıya, Çekoslovakya, ve llacariı · 

BÜ yük bir şebeke ~·DeftDD~~ıO!!!!!!DC'U!!!!!eayı1!!!!!!!!!!!!!anm~l-lncl-ltı~tun!!!!!!!UD!!!!!da~t 
meydana çıkarıldı 

P,. ... · _,_. _ _,,,~~•'• ıw .. ,, 
itı':"-0• Lehiıtan, Romanya lıenum 
ile "QJc edebilecekleri gibi icabında dl· 
ıı: devletler de bildhare iştirak ey • 

eblleceklerdir. 
Ot~Örülüyor ki" Laval ile Musolini 
ko Avrupanın banşıkhk düzenJni 
ti :~inak için üskes (mutlaka) elbirli· 
•dta~cek olan uluşlann <devletlerin) 1 
ltaıa nı burada saymışlardır. Geri 
deb·~ Uluşlar için "icabında iştirak e. 
~ rler.,, demişlerdir. ı 

letı enifebiJir ki buradaki (diğer deD
er) sözü .. 

lliııtan ıçınde Türkiye ile Yuna-
da da vardır. Bunlar da "icabın . ,, .. 

' flerekli olunca., Orta Avrupa 

ASIM US 

~ 
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Kaçırılırken ele geçirilen altınlar 
(Yazısı 2 in sayı/ada) 

Yeni bir zafer aç
mak için Bahri
muhiti geçecek 
Vatington, 19 (A.A.) - Hopt

man davası bittikten sonn., Lind· 
be;g, yeni bir hat tesisi için Bah
rimuhiti geçcektir. Bunu dost -
Iarı söylemektedir. Lindberg, tim· 
di Miamide bulunan bir KJipper· 
pionner tayyaresi ile uçacaktır. 

Bahrimuhit hattı, niaan ayın· 
da açılacaktır. 

Durak yerleri Los Angeles, 
yahud San Franıisko, Didvay a· 
daları, V ake, Guan, belki rle Y op, 
Manilla ve Kanton olacaktır. 

En uzak merhale, Hava1 ada· 
ları ile Amerika arasındadır. 3. 
860 kilometrelik bu mesaf~yi A -
molia Erhart, 18 saatte uçmuf • 
tur. 

Klipper • Pionner tayyaresi ile 
bu mesafe, 12 saatte yapılabilir. 

Bütün mesafe 14.480 kilomet
redir ve 60 saatte yapılabilecek • 
tir. Vapurlar, bu mesafeyi dört 
haftada yapmaktadn lar. 

Amerika hükfuneti tarafından 
Zeplin tipinde inta edilen Diri -
jabl servisi her hafta yapılacak • 

'"""'""'?--~~-~ !.) _,-.c,._,-~~ --=-- tır. 

l'Q ... ~Q,. .. ı11 A c--. ~.~ Reisicumhur bu tetebbüsü, dün 
,... fllıQ,,. lmanyaya dönü,;J bir lngiliz gazeteıine yukanld karikatü- .b t • t" 
''lllh.ı ~ml1:t' G •- .n-n S • . tasvı e mıt ır. ~ -"Qr-a ke \' ır. <'n ·n •u~u ar halkıaır. Bitler bunlan ayırıp 1fe ya· 
~llfat ndi damgasını r:uruyor. ilk pltindald ağılda sürüden ·ayrılmıf 1 Bu hattı, Alman ve Holanda • 

1"-1»rı,1 ler, diğer ağıllarda da Yahudilerle katolikler muhafazt1. altına a • { hlarla beraber bir Amerika tirke-
Qrd:rr · • t" • 1 t kti . . ı 1f e ece r. 
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Sayıeı S Kuruf 

Musolini ile Laval 

Forum harabelerinde 
neler konuştular? 

Çok dikkat, o derecede merak ile 
okunacak siyasi ve tarihi bir konuşma 

Bay Muıolinl 

Fransız Dış Bakam Bay Laval 
Romada iken Bay Musolini ile es
ki eserler yıkıntılarım gezmişler, 
bu arada (Foruma) da gelmişler
di. Orada FratıSTz Hariciye Baka. 

Bay Laval 

m ile ltalyan HükUmet Reisi ara
sında bir konuşma olmuştur. Bu 
konuşmayı "Le J ournal" gazetesi-

(l>eftım 7 IDcl •yfanm • lblel dbm11111la) 

Yurttaş, vazifeni yaptın mı ? 

ikinci müntehib seçimi 
bu akşam bitiyor 

Bazı yerlerde rey verenlerin nisbeti 
yüzde doksanı buldu 

Yukal'.ıda: Küfilkpazar ıandığında, altta: Galatada merkez nalıiyeıinde re11 
verenlerden bir kııım. 

ikinci mütehib seçimi tehrimiz. tr1maıma baılanmıftır. Cuma gii • 
de halkın büyük alaka ve heyeca· nüne göre dün sandık batlan 
nile devam ediyor. Dün seçimin daha çok kalablık olmuf, gelenler 
ikinci günü idi. Sandıklar sabah. 
leyin yedide açılmı§ ve reylerin a- ~ (Lut/en sayı/ayı çeviriniz) 

~, ........................ _.._ 
Endülüste Kemal Reisi 

Büyük, heyecanlı deniz romanı 
YAZAN : ishak Ferdi 

Yakında haşlılJacağı.z 



cenevrede s. yasi gör .. şme er 
Bay L3.val Balkan an- lçe berlayn 

•• • 
tantı mumessı 

• er e 
görüşt .. 

Cenevre, 19 (A.A.) -Dünkü 
siyasal görütmelerde iki mevzu 
hakim olmuıtur: 

Roma anlaımalannm muhte -
mel tatbikat ve inkitaf ı ve doğu 
antlaıması. . 

Doiu antla§ması hakkında 

Bay Laval dün alqam Sovyetler 
ittihadı mümessillerile ve son iki 
gün zarfında mühim görüşmeler
de bulunan Balkan antantı mü -
messillerile görütmü§tür. 

Uluslar araıı konseyinin gün
deliğine dahil olan işleri bugün 
bitirmesi ve 8. Laval'in akıam ü
zeri Parise hareket etmesi muh -
temeldir. 

Londra, 19 (A.A.) - Fevka
lade bir hadise çıkmazsa Cenev -
rede bulunmakta olan Bay Eden 

c: 
yarın Londraya dönecektir. 

Cenevre, 19 (A.A.) -Uluslar 
kurumu konseyi bugün toplana -
rak maliye komitesinin Bulgaria • 
tana aid son raporunu kabul et -
mit ve daimi mandalar komisyo
nunun itlerini tetkik etmiıtir. 

Konsey muhtelif komisyonla
ra S~vye murahhaslannın inti -
habile de mefgul olarak ökono • 
mi komitesine dıt itleri komiser -
liği erkanmdan Rozemlum'u ma
liye komitesine, dıtan ticnrt ban-

kası reisi Santize'yi, ve sıhhat 
k:.. mitesine de devlet cild hasta
lıkları enstitüsü müdürü Volf'u 
seçmiştir. Konseyin toplantısın -
dan evvel Fransız Dıt Bakanı bay 
Laval bay Litvinofla konuştuk -
tan sonra bay Benes'i kabul et -
miştir. Akşam üzeri de sabahle
yin kendisiyle görüşmii§ olduğu 
Dış işleri Bakanı Bay Beki tek • 
rar ziyaret etmittir. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Bugün 
bay Laval, Eden ve Aloizi arasın
da yapılan toplantı netİce5inde 1-
talya - Hahe!istan ihtilafının doğ
rudan doğruya iki memleket ara-
sında görü§ülerek dostça halle • 
dilmesi kararla§tırılmıttır. Bina
enaleyh konsey bu ihtilafla meı
gul olmıyacaktır. 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Ulus -
lar derneği konseyi hususi celse 
halinde toplanmış ve Sar ekalli
yetlerinin korunması ile, okturva 
meselesini ve Polonyada içki sat
mak vesikalarının geri alınması 
işini görüşmüıtür. 

Polonya mümessili, Var§ova -
dan aldığı talimat üzerine bu 
müzakerelerde bulunmamıştır, 
çünkü, Polonya hükfuneti Polon
yaya ekalliyetler muahedesinin 
tatbikini artık tanımamaktadır. 

Hauptman davasında iddia 
dinlenecek şahitleri 

Ftemington, 19 (A.A.) - Ba
yan Açenbah, Bayan Hauptman'm 
Lindbergin çocuğu kaçırıldıktan 
birkaç gün sonra gelip kendisini 
ziyaret ettiğini söylediği zaman, 
Bayan Hauptman: 

- Yalan ıöyliyorsunuz, demi§· 
tir. 

Bayan Hauptman, ziyaret saa-

ti olarak gösterilen saatte kocası 
ile kendisinin bir gezintiden dön
müş olduklarını söylemiştir. 

Hakimin müdahlesi üzerine Ba
yan Hauptman bir daha tahidle -
rin sözlerini kesmemeği vadetmit
tir\ iddia şahidleri bugün de din
lencektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ııra ile reylerini atmıılardır. S~at 
yecli ile aekiz arasında itlerine git
mek üzere evlerinden çıkanlar rey. 
terini kullanmıılardır. Öğleden 
ıonra iıe rey atanların çoğunu ka
d.nlar teıkil etmiıtir. Amele ve es
naf teıekkülleri önlerinde muzi • 

Altın kaçakcılığı 

Büyük bir şebeke 
meydana çıkarıldı 

Gümrük muhafaza memurlan ile 
ka!ar olduğu halde sandık yerleri· emniyet memurlıın htanbulla Pire a-

ne git~itleT, tam bir intizam için
de rey vermiılerdir. Dün rey ve· 
renlerin aayıaı henüz kat't surette 
belli olmamakla beraber halkın 

yüzde altmııınm reyini verdiği tea

bit edilmiıtir. Bazı yerlerde ise 
rey verenler yüzde doksanı bul -
muıtur. Sarıyer, Beykoz, Adalar -
da vaziyet böyledir. 

Sandıklar dün akşam yir -
miye kadar açık hulundurul -

mut, ıonra kaldırılarak karakol -
larda saklan.mııtır. Bu sabah san-

dıklar gene yedide açıla?-k ve ak
ıam yirmide kapanacaktır. Bu • 

gün rey atmanın son günüdür. Bir 
çok yerlerde öğleye kadar reyle -
riıı tamamen ablmıı olacaiı rnu -
hakkak görülmektedir. Sandıklar 
yarm kaymakamlık binalarında 

rasında uzun bir müddettenberi altın 
kaçakçılığı yapan büyük bir tebekeyi 

yakalamışlardır. Yapılan sıkı takibat 
neticesinde bu kaçal:çılı:nn kaçırmak 

üzere paket yapıp hazırladı:k!arı rJh 
yüz Türk altını da e!e geçirilmittir. 

Şebekeyi idare edenlerin ba§ında GD.la
tada bir ıekcr mağazaıır sahibi ile aynı 

mağazada çalı§ttr. iki §ahıs bıılunmnk • 

tadır. Bunlardan ba§ka dün on ki§İ da
ha yakalanmııtır. Ynkalannnlıu arasın· 

da beş sarraf da vardır. Şebekenin Pire 
ile lıtanbul arasındaki irtibatrnı temin 

eden de bir kaptandır. Bütün ıuçlulnr 

dün sabahtan aktama kadar emniyet 
müdürlüğünde sorguya çekilmişlerdir. 

Tahkikat ehemmiyetle devam ediyor. 
mnfım 11.nuınıııı"ııuııııtmırm•:rmmuı mua.ı ımıımmı ı ı uttttıtwrun 

müfettişler tarafından açılarak 

reylerin yrılmasına başlanacak 

ve akşama kadar rey atanların 
mikdarı anlaıılacaktrr. 

"Umumi emniyetin 
istikrarı için silô.h
lanmalıyız,, diyor 

Belfast, 19 (A.A.) - Büyük 
Britanyanın askeri masraflarının 
artmasını telmih eden Neville 
Chamberlain, dün söz arasında 
demiştir ki: "Eğer biz, umumi 
emniyetin istikrarına gerçekten 
yardım etmek istiyorsak, her türlü 
ihtimale karşı yetecek kadar si • 
lahlanmı olmalıyız. 

Neville Chamberlain, bundan 
önce, İngiltere'nin Sar meselesile 
son hadiseler kar§ıs~ndaki vaziye
tinin, uluslar arasında genel barı
tı sağlam ve sürekli temeller üstü· 
ne kunnak için hangi istikamete 
doğru gitmek lazımgeldiğini gös
terir olduğunu söylemi§tir. 

Tren kazasını yapan 
ölüm cezasına çarpıldı 

Moskova, 19 (A.A.) - 9 Son
kanun tarihinde Reftof civarında 
altı kişinin ölmesine sebeb olan 
tren kazasının mesulleri hakkında 
hüküm dün yerilmi§tİr. 

Suçlu Gusef ölüm cezasına ve 
diğer 8 kişi de iki sene ile on sene 
arasında değiten hapis cezalarına 
mahkum olmuşlardır. 

Prens Jozefin Manastıra 
çekiliyor 

Kolonya, 19 (A.A.) - Olen 
Belçika kralı Alberin kız kardqi 
prenses Jozefin, pazar gününden 
itibaren manstıra kapanacaktır. 

Otokarla kamyon çarpıştl 
Lizbon, 19 (A.A.) - içinde o

tuz talebe bulunan bir otokar bir 
kamyonla çarpışmıt ve otokarın 
§oförü ölmr, tür. Talebeden 28, i 
hafif surette yaralanmııtır. 

Mukavemet rekorcusu 
öld Ü 

San Bernardine, 19 (A.A.) -
(Amerika) - 246 saat durmadan 
uçmak sureti1e dünya mukavemet 
rekorunu üzerinde bulunduran pi
lot Lerens, tayyareıile beraber 
dağlara düşerek ölmüştür. 

Bir çete imha edildi 
Nevyork, 19 (A.A.) -Bir müd

dettenberi üç hükiı.met içinde şa
kavette bulunan ve birçok cinayet 
ve hırsrzlıklar yapan bet kiıilik 
dehşetli çete polis tarafından im -
ha edilmiştir. Bu takilerin birisi 
kadındır. 

Bakir ormanlarda Asuri 
mültecilerine yer aranıyor 

Güyan, 19 (A.A.) - Liva Ge
neral Brovne'nın ba~kanlığmda 

hareket eden keşif heyeti, 10 ila 
20.000 Asuri mültecisini yerleştir
meğe yarayacak müsaid bir yer a
ramak için, bakir ormanlıklar içe· 
risinde 2.000 kilometrelik bir yol
culuk yapJnışlardır. 

General Brovne, neticesini u -
luslar kurumuna bildirecek oldu • 
ğu bu keşif seyahati hakkında be
yanatta bulunmağı reddetmittir. 

Denizyolları, Akay, 
nizamnamesi tasdik 

fabrikalar 
edildi 

Ankara, 19 - (KURUN) -
Deniz yolları işletmesi, Akay ve 

fabrikaların idaresi nizamname -
leri Bakanlar Heyetince tasdik e
dildi. Nizamnamelerde maksat -
larla İş bölümler:, idare §ekilleri 
muhasebe iılerile bunların sala
hiyetleri, fabrika hizmetleri gös-

Define ihbar edenlerın 
ikramiyesi 

Ankara, 19 (KURUN) - ih
barda bulunulacak definelerin 
safi değerlerinin kesilmeden 
muhbire verilmesi kararlaştı. 

Ankara köylerinde kar 
Ankara, 19 (KURUN) - Ci

var köylere bir metre kar yağ -
mı§tır. 

Ankarada umumi meclis . . 
seçımı 

Ankara, 19 (KURUN) - Vi
layet, saylav seçiminden sonra 
yapılacr,.k umumi meclis seçimi -

nin hazırlıklarına başlandı. Geçen 
seçimde 37 aza seçilmişti. Bu sa
yının bu sefer değişmesi muhte -
meldir. Meclise on kadar baya -
nın gireceği söyleniyor. 

lzmit pirinç ekicilerinin 
bir müracaatı 

Ankara 19 (Kurun) - Pirinç 
ekicileri teşkil ettikleri birlik ni • 
zamnameıinin İzmit valiliğince 
tasdik edilmemeainden dolayıBat
bakanliğa telgraf Çekmıtlerdir. 

Batbakanlık bu hususta içişleri 
Bakanlığının fikrini sormuştur. 

Posta muamelat 
müdürlüğü 

Atina 19 (Kurun) - Posta 
umum mutıu..ı~:; "'""."''"lat mü -
dürlüğüne tayin edilen Bay Saim 
bugün İ§ine batladı. 

1 

terilmektedir. Büro şeflerini 1.~~ 
sat bakanlığı inha edecek ve.; Yo 
sek tasdikten geçecektir. Bir"1'1 

sım §efleri de müdürler inha 

lktısad Bakanlığı tayin edecek 
tir. Memurların tekaüd işleri J11U 

hasebelere verilmiştir. 

Yardımcı muallimJeri11 
tayinlerine başlandı 

Ankara 19 (Kurun)- Yenik 
nun üzerine Maarif açık mun!Iİ 
liklere yede}< yardımcı muallifl'I~ 
rin tayinine başladı. Bakaolıg 
çok müracaatlar yapılıyor. Bs 
orta kısımlardaki muallim ırıekt 

I hi mezunu muallimlerin Jisele 
nakledilerek yerlerine yardıJl'I 
yedekler konulmak suretile ks.d 
nun dolduı ulması tetkik ediliY0 

Bu iş şimdilik ayni mektebte ts 
b!k edilecek, tatillerde ayrı ırıe 
tc.hler arasında yapılacaktır. 

Bay Tevfik Rüştü Ara 
Atinaya uğramıyacak 
Atina, 19 - Türkiye Dışi~le 

Bakam Bay Tevfik Rüştü Ar 
Yunan Dıtişleri Bakanı Bay M8 

simoıla iki memleketi alakadar 
den muhtelif işleri birçok def ııl 
görütmü§lerdir. Bu itibarla bu 
rüımelerin kafi görülerek Bay 1 
fik Rüşdür.iin Cenevreden dörıb 
te Atinaya uğramasına lüzum }<S 

IT'aması ihtimali vardır. 

Milli müdafaa ihtiyaçhıt 
.. görüşülüyor 

Atina 19 - Siyasi fırkalar r 
isleri dün Milli Müdafaa ihtiY 
larmı görüşmü§lerdir. Bay Verıi, 
zelos, siyasi fırkalar reisforİJ11 

mütaleaları kendisine bildirifıtıt 
c?ikçe mütalea dermev"" ... .ı ~ -:'.~ 
c.eğıni bildirdiğinden kendısı 
m"zakere zabıtnamelerinin göt' 
derilmesi kararla~tırılmııtır. 

Atatürkle Arabistan Kralı arasınd3 
telyazıları 

Ankara, 19 (A.A.) - Tahta j 
cülüslarımn yıldönümü münase -
betile Arabistan kralı Ha§metlu 

Abdülaziz lbnissuud Hazretlerile 
Reisicumhur Kemal Atatürk ara
sında fU telyazılarr teati edilmiş
tir: 

Arabistan Kralı Hatmetlu Ah. 
dülazaz lbnissuud 

Mekke 

Tahta çıkıtınızın yıl dönümü 
münaıebtile Zati Hatmetanele -
rini kutlar ve özel gönenciniz 
ile dost milletin genliği için bes-

. 
Sovyet hükumetinin 

siyaseti 
Moskova, 19 (A.A.) - iç Rus

ya hükumetinin raporunu kongre 
ittifakla kabul etmiş ve hükfıme
tin bütün sahalardaki f anliyetini 
tasvib eylemiştir. 

Marsilya cinayeti f~jli 
Adriyano yakalandı 
Cenova, 19 (A.A.) - Polis, 

Marsilya cinayetinin faili olarak 
telakki edilen Cenova'iı Adriano 
Alivari'yi tevkif etmiştir. 

ltalyan polisine, Fransız polisi 
tarafından henüz müracaat olma
don, Adriani, ani olarak tevkif e
dilmittir. 

lediğim dilekleri katınıza surı' 
rım. 

Kemal Atatürk 

Türkiye Reisicumhuru t13ı ' 
retlerine; 

Ankara 
·ı 

Tahta cülusum münasebet• 

vukubulan lutufkar tebrikstıJt~ 
dan dolayı arzı teşekkür eder , 
Zati Devletlerile Türk milletil11~ 
refah ve sadetinin devamını ıe 
menni eylerim. 

, 

AbdüJaıiı 

Çin-Japon dostluğııf1~ 
takviye 

Çit'' 
Londra, 19 (A.A.) - '" . .,, 

Japon dostane münasebetler• 

iadesi için müzakerede bulotııı'e' 
.. B H' ' N k'n'e 1 
uzere . ırota nın an ı el 

yahatine hususi bir eheJ1lp1İf 
atfedilmektedir. 

Ay tutuldu 11 
Dünkü sayimızda yazclı~Jı 

"ay tutulması,, dün saat 1 ~' ;J 
başlamıı, 19,41 de bitnıittır·, ti 
tutulması memleketimizin h~.f"~ 
rafında:n bütün safahatilc go 

müştür. 



ÜJk •• • h Ucü ·adam 
ulyacı adam 

D11tqcii 
tiir .. adamı anlatmalı epey 

Vergi kaçakcılığı f ingiliz ~enı=sın~e 
iit. ~nkii ülkücü adam çok 

op, ad il 
tQliat d .~• e ktınfhrdır. 

• edıitmiz ülk ·· ü J ol ı . d uc acıam 
• ~ıra e >'Cl§ıyan adam değil-

licıyoı •• 
ftıfQlctraı~ıracle YCl§ıyan, ütopile· 

bir .. adamı anlatmalı için 
8• Orraek: 
ır adam d.. .. .. .. • _, 
~ Ufununıu evınae 

• 1t°:k:ala.ı.nda bir dü§Ünce 
~ ,, adan kalkıp göğü ya
• Q Nevyorka,, ~itmek İ•tİ • 
8Q •• 
~)'fi bClfcırınak için ıade dü· 
%~ V l(~runtudan kunıntuya 
4q akıt vakit kendini Nev-oa,,,, _ı.. 

~)ct41 lf acınıyor. FUHat, 
a1'1.ntı )'erden tam Aaldıra· 

• Akel • • A l • • ---' enl%ı, t anlığı nanı 
llrl? A "k ··ı·· 

0 merı anın go une 
11) 0 

ftrtıcctfrm? diye bir ıey ta
lfı '· T aaorlasa bile ta.ar • 
rıe ::zerin kendi diifüncui· 
~ crr ger,e/Jqtireceğini 
Şo 'Yor. .,. 
~ .}ıfe clii•ii •. Ü 
Gır .,. nun z: 
)ol Offcaın ''fmak i,in teknik 
· hltacağına hemen gülip 
İıtiı)'~lara bcq vunıyor. Far-
. ltı ı,.. el b" b'' .... ')o, .. a am ır uyucuye 
4o • Kendi.ini bir krıı hali-
~. için yalvanyor. Ya-
'kıtaplardan ıöyle bit 
• 'ce1t lflrn cıyalJanm yerden 

t(i• lclnıyor. Günlerce da • 
fi• 1~or. Büyücünün öğütle • 
lıtl,Yor G .• l • 
a~ • un er geçıyor, ay-
~ d l'or. Aclcunclenizleri, ka • 
~il odaanın kapı qifini 

aQ Yor. 
·),~odama ülkücü defil ü· 

oı:;::rnııı adam derler. 
~adamın teknik en ııü
afri4t Lindbergclir. 
ltrri,,. caclanun clua.ına, büyü

~ e·etirae kcırıı o, 
De ~1riden, B) yola cqa • 

Ouıt l<l!Afı ... ..1----

Cbt, C) Bilgi ile tabiat 

t<l 11Yrun vcuıtaya bay • 
~fil e,. Yiğitlikten i•tilatle 
tibi ~a~ •anılan yollan bir 
~ le~ti. 

OrQfu 
t rQ/ varında canı kqlet -
,,. lfca,. bil • 
liWilt gın. 
' buluılan arayan mü· 

"Petrograd,, pastanesi 
sahipleri yakalandılar 
Beyoğlunda Petrograd pasta • 

hanesi sahibi Yunan tebaasından 
ve Rus muhacirlerinden Nikola 
ve beyaz Ruılardan Alekaandr, 
ile Petridis'in uzun müddettenbe
ri vergi kaçakçılığı yaptıkları an
laıılmııb. Paatahne sahiplerinin, 
burada çalışanlarla pastahane 
f abrikasmdaki itlerden muamele 
ve kazanç vergilerini hakiki mik· 
darlarından az göstermekte ol • 
dukları da meydana çıkarılmıttır. 
Bunun için de busuıi defterler tut
tuklan anlatılmıttır. ikinci ıube 
memurları burada arattırma ya • 
parlarken, memurlardan biri, def
terlerden birini kaçırmak istemif, 
fakat görülen suç halinde yaka • 
lanmıttrr. Yapılan vergi kaçakçı• 
lıiınm kırk bin lira kadar tuttuğu 
anla,ılmıf, suçlular evraklarile a
lakadar müdürlüğe verilmiştir. 

Polls haberleri : 

Tramvaydan düşenler 
Fatih • Harbiye arasında iıle

yen Sali.haddinin idaresindeki 
tramvay arabasından ıarhot bir 
halde yere düten Setrebel, gözün
den yarlanmıf, Beyoğlu hutaha • 
nesine kaldırılmııbr. 

Karaköyde oturan Bayan La
tife de Şehremini caddesinden 
numarasını bilmediği bir tramvay 
dan dü§erek baımdan ynralanmıı· 
tır. Yaralı Haseki hastahaneıine 
götürülmüıtür. 

iANE TOPLAMAK.:__ Pangal
tıda evlerden iane adıyla para 
toplayan İsmail yaklanmıftır. 

EŞECIN AYACI - Seyyar 

sebzeci Kenan, merkebi ile Tarla

batm dan geçerken, Taksimden ge-
len 2274 .numaralı ıoför Hayikin 

idaresindeki otomobil çarpmıı. e

teğin ayağım kırmııtır. Şoför ya
kalanmı§hr. 

SARKINTILIK - Arabcami • 
inde Şeref adında biri aarhoı ol • 
duğu halde sokakta ahalıye sar -
kmtılık ederken yaka!anmıttır. 

KURŞUN ÇALARKEN -. lloJttcda il • .. b" 
• rını en suren ır Ş=:Jide Saman yolunda 935 numa-
•r. Bir iitopüt olamaz. 

~clb • .,. • 
İtti etıle, clua gücü ile a~ • 

l'e,. -J d ı..: 
1ıt, • ~.anı arcuın am ay-

ralı Bay Bahrinin bot evine girip 

kurtun çalmakta olan Sedad ile 

arkadaıı Vedad yakalanmıılardn·. 

BİR DOLONDIRICILIK ID • 
il'! ı~ın bir teraz.i gibi 

" ''ai . DIASI , 1.. nl%. it bClfında en - Pangalbda Erğenekon 

it() İ(t~11• en büyijk, en ileri caddeıinde oturan Bayan Novart, 
l "tf(I Clrtna kadar her ıeyi poliıe müracaat ederek, aaatçiye 
'1...,, e,. aeYrecl bil' • • 
~ı., e ırsınız. Vf'<lmek üzere teslim ettiği on beı 
~. f:' teraç, ülkücü adam Ü· 1. la . d k' .. k d 

~ altat iit • • l · ıra ymetın e ı ıaatını un u • '4' it opı gencıne, hu • racı Mığırdıcın dolandırdığmı ti· 
ıı-. apılanmı: kapalı ol-

ki.yet etmiı, Mığırdıç yakalanmış-
tır. 

DÖVMÜŞLER - Kızıltoprak
ta oturan Eksenefo polise müra -
caat ederek Tepebaıında Saim ile 
arkadaıı Tevfik tarafmdan dö -
vüldüğünü iddia etmiştir. 

Yolcuların par alan 
Yurdumuza gelen yolcular yan

larında bulunan paranın bir kıı -
mmı gümrüğe bırakıyorlar ve çı
karken alıyorlardı. Bu husustaki 
kayıt kaldmlmıt ve gelen yolcu • 
la.nn mevcud paralarile memle • 
kete girmelerine müsaade edil -
mittir. Karar alake.darlara bildi -
rilmiıtir. 

Dün bir kokteyl 
ziyafeti verildi 

lngiliz elçısı ,Salı günü 
Ankaraya gidiyor 
Limanımızda misafir olarak 

bulunan lngiliz London kruvazörü 
Vis • Amiral lnturn, dün öğleyin 
ıehrimizde lngiliz ceneral konso • 
losunun ziyafetine gelmit ve lngi
Iiz elçisi Bay Perai Loren de ora
da bulunmuıtur. 

Öğleden sonra saat dörtte lngi
liz kruvazöründe Türk zabitanına 
ve ıehir karargahından birçoğuna 
bir kokteyl ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Türk, ecnebi gazete
cileı- de bulunmuıtur. 

Dün sahab, Devonshire adlı di. 
ğer İngiliz kruvazörü limanımız • 
dan geçerek doğruca Akdenize 
gitmiıtir. London kruvazörü de 
dün gece sabaha karıı limanımız· 
dan Akdenize aynlmııtır. 

ingiliz elçlsl Ankaraya 
gtdlyor 

Diğer taraftan öğrendiğimizt
göre, İngiliz elçisi Bay Peni Loren 
ve Ledi Loren aah günkü ekspres
le Ankaraya gideceklerdir. 

İngiliz elçisi, Ankarada baıla
yacak olan yeni Türk • İngiliz ti
caret konuşmalarını yakından. la· 
kip edecektir. 

Bu konuşmalara İngiliz murah
hası olarak İngiliz elçiliği ticaret 
ataşesi Kolonel Vuds seçilmiştir. 

U~s ıeıeton! 
Telefon şirketi 
paraları geri 

verecek 
Telefon Şirketi, son altı aydan 

beri abonelerinden birçoğuna ye
ni ve kullamtlı bir biçimde tele • 
fon makineleri vermit bulunuyor
du. Telefon Şirketi mukavelesi 
mucibince, abonelerine telefon 
makineleri vermeğe mecbur oldu· 
ğu için, zamamn ilerleyişine göre 
daha iyilerini getirterek, eskilerile 
değiıtirebilir •• 

Fakat Telefon Ş:rket1, tehri, 
dünyanın her yerinde kullanılan 
ve tabii surette karşılanan bu ye
ni makineleri getirirken. bunlara 
"lüks" adını koymuş ve obanele
rine verirken bu makineler için se
nede dört lira gibi, bir de kira al

mağa baılamıştır. 

Şirket mukavelesinde böyle bir 
sarahate rastlayamayan Bayındır
lık komiserliği, vaziyeti Bakanlı -
ğa bildirmiı' ve oradan da, parala
rın müıterilere geri verilmesi şir -
kete tebliğ edilmiştir. 

Dün, bu yolda araıtırmalar ya -
parken, Bayındırlık Bakanlığı te
lefon ıirketi komiserliği ile görüş
tük. Hadisenin doğru olduğunu 
söylediler ve Telefon şirketince a· 
lman paraların müşterilere geri 
verilmesile uğraştıklarını bildird:-

ler. 
Diğer taraftan Te1efon ~irJceti

n:n bu yeni biç;m makinelerden 
daha birçok getirtmi§tİr. Bunlar 
henüz gümrükte bulunmaktadır. 
Bunları da ötekileri gib; satmak is
teyen ıirket, buna Bayındırlık 
Bakanlığı muvafakat etmediği i -

I ilk okullar 

Önümüzde d ders yılında 
çoğa ' tılacak 

Şehrimizde bulunan ilk okul • 
lann tahsil çağına gelen çocuk!a
rı almak için yetmediği yapılan 

tedkiklerden anlaşılmıttır. 
Genel bakımdan ilk okullarda 

okuyan ta!ebenin sayısı yirmi beı 
bini bu1maktadır. 

Kültür müdürlüğü ve belediye 
bu yılba,ından itibaren tehrimiz -
de yeniden birkaç okul açacaktır. 
Bu okullar için.belediye bütçesine 
para konacaktır. Ayni zamanda: 
F eriköyde, Samatyada, Kumkapı
da, Kadıköyünde bulunan bir kı -
smı papaz okulları satın alınacak·. 
tır. 

Kız ta~ebe ve askerlik 
dersleri 

Yüksek okullarda ve Oniverai· 
tede okuyan kız talebenin ihtiyari 
olarak askerlik dersine girecekleri 
hakkında verilen haber, rektörlük
ten yaptığımız tahkikata göre, a
sılsızdır. 

Kız talebe hakkında böyle bir 
karar verilmiı değildir. 
Haydarpaşa liae!J!nde 
Haydarpa§a lisesinde okuyan 

talebenin sayısı 1600 kiti olarak 
tesbit edilmittir. 

Derı veren hoca•arın sayııı yet
miş üçtür. Lisenin yirmi altı sını
fı vardır. Önümüzdeki yılbaıında 
bu lisede bazı deği~iklikler yapı
lacaktır. 

Univers~tede c;ay ziyafeti 
Üniversite rektörü Bay Cemil 

Bilge tarafından verilen çay ziya
fetlerinden sonuncusu dün Üniver
sitenin Dişçi okulu tabelerile ho • 
calarına verilmittir. 

KültUr bakanı Edirneden 
geliyor 

Tedkikat yapmak için Edime
ye giden Kültür Bakanı Bay Abi
dinin bugün Edirneden gelmesi 
beklenmektedir. 

Kabotaj işleri 

Yıllık kabotaj planının tesbiti 
için Vapurculuk §irketi ile Deniz. 
yolları arasındaki konu§malara 
dün de devam edilmiştir. 

~ Konuşm~Jar 1 

Tiyatroda fıstık 
yemek caiz mi? 

Hem Şehir tiyatrosunda. hem 
HallieıJlerinin tiyatro •alanların • 
Ja gerek idarecüer, gerelc aeyırci 
ve elinleyicileTin bir fikayetleri 
var: Bazı kimselerin, oyun esna • 
•ında çatır çutur fııtık yemelerin • 
elen yaka ailkiyorlar. 

Cu ıikayetler nihayet gar.ete. 
lere aksetti. "Ak§am,, arkadQ§ı • 
mızela Orhan Selim bit- yazı yaz• 
dı. Fıstık yiyenlerin hem avıb et • 
tiklerini, hem de çok çirkinleıtik -
lerini anlattı. 

Bunun üzerine "llaber,. arka• 
dCJfımızda "Va - Nü,, aöze karf.{tı. 
Hikmet Miinirle birlik olub "ti • 
yatroda fıstık yemek caizdir!,, 
letvasını vereli. 

"Va· NU.,, ile Hikmet Münire 
göre, tiyatrocla halka fıstık, ka • 
bakçekirdeği yedirenler sahne 

•an'atkarlandır. Oyle fena oy • 
narlar, ki ıeyirciler hiç bir heye • 
cana kapdmazlar, dinlemezler, 
esnerler, kabakçekirdeği, lutı'lc 
yerler. Halbuki Ertuğrul Muhsin 
gibi ıan'atkarlar •ahnecleyken, çı• 
tır çatır lutık yemek kim•enin aJı. 
lına gelmez ... 

Ve "Va • Nu,. bizim fı.tık yr 
memiıi, Garplıların fena oyunla
ra çaldığı ıslığa benzetiyor. 

Her ne kadar lqbihte hata ol· 
maua da, bu tqbih hiç ele yerirr
Je değildir. Bugün gerek Şehir ti• 
yatromnun, gerek HalkeıJİ temsil 
fubelerinin ülküsü birdir: Halin 
tiyatroya . alııtırmak. il alkevi 
temsil rubelerini biliyonım - o. 

ralardan ıimdiye değin yalnı.z bit 
defa, geçen petfembe günü dav~ 
tiye aldım - lakat büiyorum, kl 
Şehir tiyatrosu bu ülküsü ne var 
mııtır. Halkımıza tiyatro %evkİ4 

rti verdiği gibi, tiyatrocla ıuımast• 

nı. tiyatroya •eyreJib Jinlelmeıinl 
de öğretmiıtir. Mevsimin ilk gü· 
nüne/en bugüne kaclar tivatronr•n 
her gece dolman buRa en büyü/ı 
delilclir. 

F akal, kalabalık arttıkça, ti • 
yatromuza, tiyatro zevkini alma • 
mq, tiyatro dinleyib uyrine bi • 
gane kalml§lar da katdıyor. lıte, 

oyun esnasında, çatır çutur /ıstık, 
kabakçekirdeği yiyenler bunlar • 
Jır. Maksadımı:, oyun ister iyi, 

iki müeasese sefer ıayılarmı i•ter lena olmn, fıstık, kabakçe • 
kararlaşhrmah iizere konu~makta- kirdeği yimenin doğru olmadığını 
dırlar. Denizyolları idaresi Va • anlatmaktır. 

purculuk şirketinin Aksu ve Gü -

neysu vapurlnnnı geç aldığını ile

ri sürerek §irkete kabotajda yüz-

de kırk pay vermek istemektedir. 

Vapurculuk ıirketi bölümün Bay 
SarluJlahın ba§kanlığında topla • 
nacak olan komisyon tarafından 
yapılmasnıı :~lP1"""ekt0 dir. 

Halka: Mademki garblılcır gibi 
kötü oyunlara ı.lık çalmıyorsunuz, 
bunun yerine lı•tılr, kabakçekir • 
deği yiyiniz/ tavıiyeıindc bulun. 
mak ne derece doğrudur? 

Aklıma mqhur fıkra geldi: A· 
daJlf1 boatandan kavun, karpuz çer 
lıb çuvala dolduruyormUJ. Bostan
cı gelince hırsız: "Kusura bakma, 

Aksata}' Genç.er b rı ğınde JemiJ, rüzgar eıiyordu, clü§me. 
Perıembe akşamı Aksaray · mek için kavunlara, karpuzlara. 

Gençler B:rliği tarafından birlik sarddım, koptular, clemiı., Bo• • 
ıekizinci yıldönümü münasebetile tancı sormuı: 

bir müsamere verilmiı, piyealer oy - Peki, ya çuvala nasıl g!rcli • 
nandığı gibi muallim Bayan Ha • ler? 
sene tarafından da saylav seçimi Haydi biz de gaflet edib, hal• 
etrafında bir konferans ver:lmit • kın ıılık yerine lt1tık, lrnclık, ka • 
tir. bakçekirdeği yemelerini hOf gö • 

Cuma günü de birlik kongresi relim. Ya kabaklariyle, ofurduk • 
yapılmış, idare heyeti azalıkları • lan yeri çöplüğe, süpriintülüp(', 
na Asım, Cevad Yürür, Mehmed mezbeleliğe çevirmelerine ne eli· 
Hoıgör, Mustafa Tüzen, Şinasi )1E"lim?.-
Güler seçilmiştir. Bunu ırarbldann nesine ben • 

çin tekrar lngiltereye göndereceği 
ni söylemitlir. 

zeteceği:? 

Seellml lzzt Kaıacan _ 

• 
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Türkiye ile Yuna
nistan orta Avrupa 
kombinezonu kar-

şısında 
.... B~makaleden devam 

kombine.ıonuna katılabileceklerdir. 
Ancak Türkiye ile Yunanistanm bu 
kombinezona katılmalarını gerekU 
gösterecek olan durumu (fartlan) 
kim kestirecektir? 

işte bu işin en değimli (ehemmi • 
yctli) yönü (taralı) burasıdır. 

Eğer Fr:ınea iJe İtalya Türkiye ile 
YunanlStana "Orta Auupa kombine -
zonuna isterseniz siz de girebilirsi • 
nir? ,, derlerse ortada düşünülecek hiç 
bir şey kaJmıyacaktır. O valdt Tilrki· 
kiye ile Yunanistan isterlerse bu ant. 
)aşmaya girebileceklerdir. 

Ancak öyle demezler de Türkiye ile 
Yunanlstanı Yugoslavya ile Roman • 
yanın kan§tiğı bir antlaşmadan ar -
zu"Iarına aykırı olarak uzak tutmak 
istediklerini gösterirlerse o vakit bu· 
nun neden ileri geldiği büyük bir ö -
zenle (dikkatle) araştın1aqktır. Ona 
göre gerekli olan düzen (tedbir) tu
tulacaktır. 

A.Ua 

t 1 Derller, istekler 1 -
Belediyenin kestiği 
bir cezadan şikayet 

Belediyenin, esnafa nizama uygun
suz hareketten dolayı verdifi cezalar 
anuıında; esaaf ı suçsuz gösteren mi • 
sallerin de bulunduğundan §İkayet e
dilmektedir. 

DU.n de matbaamıı;a Sirkeci, Nö -
bethane caddesinde on seneden fazla 
bakkallık yaptığını söyleyen bay os · 
man ıe1dL BIU getirdiği 436110 Te 
436113 numaralı ve (A) işaretli mat· 
bd.zlarla on lira ceza ödediğini IÖyle
di ve ba ceı.alarda k.endi&inln hiç bir 
suçu olmadıiını işareı etti. Bu ce'.f&-

Yanan r-Adliye 
binasının ankazı 
Adliye binası ankazıru kaldtr

mağı üzerine alan müteahhidin 
bu işi mukavele mucibince altı ay
da bitiremediğinden mukavelesi
nin feshedildiği yazılmıştı. Bu hu
susta dün kendisinden ınalılmat is. 
tediğimiz Milli Emlak :Müdürü 
Bay Münür şunları söyledi: 

- "Müteahhitle elan mukave -
le feshedilmiıtir. Ankazın kaldı • 
nlması beı bin liraya ihale edil -
mitti. Bu paranın üç bin lirası te
minat akçesi olarak alınmıştı. Be
lediyeden ankazı dökeceğimiz sa
hayı göstermesini istedik. Bu saha 
henüz tayin edilmiş değildir. Bu 
anlatıldıktan sonra ankazı biz 
döktüreceğiz. Bunun için elimizde 
müteahhidden almı§ olduğumuz 

üç bin lira teminat akçesi vardır. 
Bu para kafi gelmezse geri kısmı 
da müteahhidden hükmen alına • 
caktır.,, 

Galatasarayhlar lngiliz 
bahriyelilerini yendiler 

Dün Taksim alanında Galata· 
sa.ray takımı ıehrimizde misafir 
bulunan İngiliz London kruva • 
zörü futbol takımı ile dostane bir 
maç yaptı. Dünkü Be§ikta~ maçı 
dolayısile yorgun bulunan Gala
tasaray birinci takımından yalnız 
üç kiti vardı. BO! kalan mevkiler 
B ve Genç takımı oyuncularile 
takviye edilmitti. 

Saha çok çamurlu idi. ilk dev· 
re berabere neticelendi. ikinci 
devrede Galatasaray takımı 3 gol 
yaptı ve oyun 3 • O Galatasaray le· 
hine neticelendi. 

-Jar~ f e.na aıakarna sattığın~dan ve 
nuUca.rnay ıaldığr yerden beyanname 
aJmadıflndan verllmi~. Bay Osman 

~nlan söylilyor: L_I ___ ç_A_G_ıR_M_A_L_A_R _ _,,.I 
"- On iki gıldır bu mahalled• bak -

1uıllı1c yapıyorum. Benden alınan on 
lira ceza, fena makarna aattığımdan 

imif. Benim dilkkfmim ne makarna 
fabrikl1$ıdır, ne de aldığım eıyalann 

iyi veya fena olduğunu anlamak lfin 
dükk&ida bir de tahülhanem vardır. 
Eğer benim sattığım makarna. tahlil 
neticesinde hakikaten fena çıkrmpa, 
bundan ben değil, makarnayı çıkaran 
fabrika ceza görmelidir. Her oakiı 11a
zetelcrt"1 makarnaların fena oldu • 
ğıuulan ıikdget edUmekte, bOyalı ma· 
karnalar çıkarıldığı yazılmaktadır. 

A(dığım makarnayı, ramazan için al
mzıtım. Demek biray kadar önce almı
,.,,.. Makarna-da sebze ~ya meyva de
ğil, ki bir lıalta veya on gün saklan· 
•ın. Binlerce liralık alt§ verif yapan 
bir f abrikanıiı suçunu, ayda on lira 
kazanamayan bir mahalle bakkalı mı 
ödemelidir? Hiç bir malıallc bakkalı 
makarna ıcttl§ından bir yılda on lira 
koianamaz. Hiç bir suçum olmadan 
on lira ceza verdim. Bir yanlışlık ola· 
rak bu cezanın ben.den alındığı mu • 
hakkaktır. Bu fikdyetimi aldkalıların 
1t0Zan dikkatine koymanızı dilerim.,, 

KURUN - Bay OSman bize göster
diği makbuzlarla on lira ödedifinl 
gösteriyor. Eğer anlattıklarında bir 
eksiklik yoksa kendisini şikayetinde 
haklı buluyor ,.c alakadar makamın 
vaziyeti tetkik edeceğini umuyoruz. 

Bir makinist kömür 
çarpmasından öldü 
Kasımp&§a havuzlarından bi • 

rinde tnmirde bulur...'.ln lzmir va
puru maknial)erinden otuz yaıın • 
da Şükrü oğlu_ Murad dün aece 
mangalını tamamile yanmt.dan 
kamarsına almı§, uykuya dalmıt • 
tır. Gece on ikide nöbete kalkmuı 
lazım gelen Muradm kamarasın -
dan çıkmadığı görülünce kamara· 
aına ıiriln:~, kömürden zehirlene
rek iSldüğü anlaıdmı§tır. 

Beşiktaşlıların süvaresi 
Beıiktt kulübü bakanlığından: 
Betiktaf jimnastik kulübfo>Ün yir • 

mi betinci .ene.inin bitimi ve futbol ile 
iakrimde Türkye birinci:.ikleri kuantı· 
11JU kütlulamak üzere 24.1.1935 per • 
ıembe günü ak~amı Perapala3 salonla
rında tertib olunan süvarede bulunmak 
için Üyelerimizin davetnamelui alma • 
lannı dileriz. 

Beıiktat kulübü bak:ınlığından: 

23 ikincika:ıun 1935 çarıamha aiinü 
... t 19 O. Beıiktat jimnastik kulübü 
müesaisan heyetinin 1935 senesi ikinci
top:antısı :Cetiktaı cumhunyet halk 
fırkasında k;ıza merkednde yapılaca • 
cağından mücuis azanın g .. lmelerini 
dileriz. 

~ 
Beyo~lunda: 

Bayan Nuriye ile bay Ali. bayan A· 
dalet ile bay Muatafa, bayan Gülüzar 

ile ıemici bay Tabir, bayan Şaziye i!e 
by Mehmcd Ihsan, bayan Fatma ile 
artist bay Salih, bayan Nuriye ile kun
duracı bey Ahm~d, bayan Elcni i:e bay 
Mehmed Said, b&yan Hatice il~ müte
kaid bay Şehabeddin. bay Arif kızı ba
yan Sabriye ile bay l&mEil oğlu lnhi • 
sar memurlann<l~n bay lımııil Rrfkı 

Befikf aşta : 

Bay Münür kızı bayan Fntma Valıid 
ile bay Ahmed Tevfik oğlu Antalya 
M.fıa fen memur:nrından bay Mehmed 
Zeki, b3yon Ethem kızı Kandili kız li
lisesi daktilosu bayan Nüzhet i!e Ada· 
na nafıa fen memurfarır.dan bay Meb • 
mod Yapr, bay Hayreddin kızı bayan 
Hafize ile bahçavan bııy Hııkkı, bay 

Hakkı kızı bayıın Lü.tfiye ile bay Adem 
oğlu bekçi bay Mehmed, bay Mehmed 
Nuri k::z b:ıyo:ı Emine i!e bay iffet oğ
la ıimcndifor mcmurlanndan bay Ah
med Hamdi, bay Hasan Şükı ü km E-

f Mahkemelerde 

Karacaahmed me
zarlığındaki 

• 
cınayet' 

Sıvacı ustasını öldürmek
ten suçlu fırıncı, 

mahkemede 
Karacaahmed mezarlığında sı

vacı ustası Hasanı öldürmekten 
ıuçlu fırıncı Osmanın muhakeme • 
sine, dün İstanbul Ağır ceza mah
kemesinde ba§lanmıttır. 

Osman, bu cinayeti kendisinin 
İ§lemediğini, polisteki ikrarının 
hakikate uymadığını, orada dayak 
zorile o ıekilde ifade verdiiini 
söylüyor. 

Dünkü muhakemede, tahkikatı 
yapan polisler ıahid olarak dinle· 
nilmi§lerdir. Muhakeme, bazı ci .. 
betlerin tahkiki için başka güne 
bırakılmı§br. 

Gazete davası 
(Zaman) ıazetesi aleyhine bir 

yazıdan dolayı Maarif idaresi ta
rafından açılan hakaret yollu neı· 
riyat davası, lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde dün görii'lmüştür. 
Dünkü celsede, yazıda hakaret 
mahiyeti bulunmadıiı müdafaası 
ileri sürülmüştür. Muhakemeye 
baıka bir gün devam olunacaktır. 

Ebenin muhakemesi 
Kaendra isminde bir kadının 

ölümüne sebeb olduiu iddiuile 
lstanbul Ağır ceza mahkemeıine 
verilen Ebe Marinin muhakemesi
ne dün devam edilıDitlir. 

Dünkü muhakemede tahid din· 
lenilmif, muhakeme, tahid celbi 
ve bazı cihetlerin tahkiki için kal· 
ınııtır. 

Mahkumlar arasında 
O ıküdar hapishanesinde ya • 

tan mahkfuıılardan K\lrd Huan, 
bir kavga sırasında gene mahkUm 
\ardan Arab Huanı öldünneğe 
davranmaktan ıuçlu olarak lıtan
bul Ağır ceza mahkemeıinde mu
hakeme ediliyordu. 

Bu muhakeme, dün neticelen • 
mittir. Kürd Huan, on sene on ay 
hapis yatacaktır. 

Kaçakcıhk suçluları 

Geni§ ınikyasda eroin kaçak • 
çılığı yapan yirmi iki ıuçlunun du· 
ruşmasma dün sekizinci ihti&aa 
mahkemesinde clevam eclilmi§tİr. 

Dünkü c!uruımada ehli vukuf 
raporu okunmut ve tahidler dinle
nilmiştir. Duruıma batka güne 
kalmı§tır. 

BiR MAHKOMIYET - Na • 
ci iıminde birisi eroinden sekizin
ci ihtisas mahkemesince sekiz ay 
hapse ve 130 lira para cezuına 
mahklım olmuştur. 

Kısa 
Et>QMM Şehir 

.. . '. .. ."' .. · .. ' , ~ .. Habereri 
§ KONFERANSLAR - Universite 

profeı:örlcrindcn M. F elikskon dün yük
ııck mühcndi3 okulunda (demir) mev • 
zuu üzerind~ bir konferanı nnniıtir. 

§ AKSU VAPURU - Vapurcutuk 
ıirketiain 1 talyadao aldıiı Aksu vapunı 
bugün öğleden sonra limanımıza gele • 
cckfu. 

minönü maliye tahsil memurlanndan 
bayan Hatice ile bay Hamdi otlu mül· 
kiye tcftiı heyetinden bay Piyam, be, 
Mustafa kızı bayan Sacide ile bay Şe • 
refeddin oğlu komisyoncu bay Mustafa 
Raıid 

Yedi esrarcı ve 
eroinci daha 

Muhafaza teıkilatı tarafmdan 
evvelki gün yedi enarcı ve eroin
ci yakalanmııtu. 

Ömer Ahit Hanının önünde 
kundura yamacılığı yapan Bursalı 
Sabrinin o civar halkına peraken
de morfin ve esrar sattığı haber a
lırarak Mehmed ile ıemici Basri
ye urar satarken görülen suç ha
linde yakalanmııtır. 

Diier taraftan Sepetçi hanında 
oturan kundura tamircisi Sami us
ta da, Arap Osmana, Hıristo Ki -
çoya ve lıtavriye eroin satarlar. 
ken yakalanmıtlardır. 

Suçlular Emniyet müdür]üğüne 
verilmiılerdir. 

Soyadları alanlar 
Gümrük Muhafaza uyuı turucu 

maddeler ıefi Bay Hayri, kardeti 
Bay Turgud ve Bay Necmeddin 
(Sungar) harb malUllerinden bin
baıı Bay Şevket, biraderi Tayyare 
Cemiyeti müfettitlerinden Bay 
Emin Ali, reflkalan Bayan Saffet 
ve Sara ile çocukları Ertuğrul, 
Turgut, Türkan, Faruk, Fahir 
(Erman) Edimede askeri müte • 
kaitlerden Bay Raıid ve oğlu An
kara posu.hanesi telgraf gİfe bat
memuru Bay Fahri (Yaman) Şeh
zadebaıında Doğan terzihanesin -
de terzi Arhavili Bay Şevket ( E -
rinç ) , Gümrük muhafaza memur
lanndan Bay Hüsnü, kardeıi Bay 
Huan (Pinyal) Beti~ta Valde 
ç~esi Çadırcı aokağmda 9 nu -
maralı evde oturan Bay Cemal, 
\taldl"ıi Münire, kardeti Bay Ke -
rual ve Bay Hasan, hemıiresi Ba
yan Süheyla (Dinçer) Nitanta§ın
da Emin sokağında 11 numaralı 
evde oturan Bay Ahmed Cevdet 
ve aileıi efradile kardeşlerinin o
iulları Gülhane hnstahnesinde 
asi&tan yüzbatı Bay M. Fazıl ve 
EYatncanda inhisarlar satış memu
ru Bay Hakkı (ArzıKJ, Kayseri 
alay baytarı Bay Hulusi ve ailesi 
(Nartman) Vefa Esesi sekizinci 
ıınıf tale~ıinden Bay Haldun 
(Aygen) ıoyadını almıılardır. 

Etem Ruhi Balkan 
Avukat Bay Etem Ruhi, (Bal -

l:an) ıoyadını almıştır. Bay Etem 
Ruhi, evvelce, tam yirmi ıen& 

(Balkan) ıazeteıini çıkarmıttı. 
Eski gazetecilik hatuasını gözete
rek, gazetesinin ismi olan bu soy
adını almağı muvafık görmüttür. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TIY A TR OSU 
TEM S 1 L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

1\T~ııbut lılldi41ni 
insanlık 

Komedisi 
~ehirTiyatrasu 

4 Perde 

Yazan: 

H. Balzak 

Çeviren: 
t. Galib 
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SiYASA 

ltalyanın Şarki 
rikada yeni i 

teşkilah 
lqiltereni.n ulııalar 

murahhulan, Habe§iatu ~ , 
rumdaki aynlığı ıiclenııek 'il. 
girm.iıler ve meselenin uJu.Jlf 
konı•eyi derneğine ıötürÜI 
temiıti. lngilterenin ara • 
çabımalan bota gittiği i~ .. 
eski yolunu tutmuı "o 
meai bekleniyor. 

Habeı ltalya aynlıiı 
türlü türlü aafbalardan 
ya hükUmeti yeni bir karar 
karara ıöre ltalyanın Dofu 
dairi Eritre ve Sonıalı mib 
nin idaresi birl91tin1ecek .., 
kalade komiaer tarafmdan İ~ 
cektir. F evkalide komi..,Jil' 
lunan zat, müstemlikeler ~ 
raJ Bono'dur. Ceneral, ita! . 
karak bu müıtemlikeleria 
yapılacak değitiklikleri ba 
re yola çılmutbr. 

Biribirinden ayn n u:8'r-' 
ülkenin idaresini hirlet • 
~örünür. Çünkü Eritre ile 
smda prk tarafından FraJll" 
giliz Somalılan gerilir, iki ~ 
dan Habeıistan aruiai uzaiiıt• 

O halde bu iki ülkenin l 
}eştirmek onlann anama.ki 
almayı is temek manaamı ..ıit' 
ziden ve Fransa TII lngilt.,.,. 
lanlamun J tal yan toprak~ 
maaı mevzuubaha değildir. O 
ritre ile İtalyan Somalıaı 
tibat nasıl temin olunacakf 

Buna karıı ltalya De H 

rasında 1908 de Unzalaıwt "" 
Habet eruiainden «eÇm• 

ren bir muahede bulundafa 

ve İtalyanın bu muahededd 
deceği ileri sürülüyor. Fakat 
mua:hedesi iki tarafça taadik 

ve onun için meriyet me.ki._, 

mtfh. 

Onun için Italyamn e~ 
tanla arasındaki Vilva1 lh 

}ederek bu muahedenin 

edeceği iddia olunuyorsa da 
tilafını hal için TUka bulan 

ıebbüslerin kısır kalmuı 
!ay olmıyacağnu gösteriyor. 

İtalyanın Eritre ile~ 
tefkilat yapması onun H•~ .. 
den mürur hakkını herhalo-
mağa karar verdiiini göıt 
ki taraf araıtnda bu yüzdeo 
diseler vukuu beklenmekte~ 

ö. R. 

Nişan 
Adana saylavı bay 

kızı Ankara hukuk m 
9 nıf talebesinden baya' 
h3tla Sallık Y"e Soyaal 
}fokanlığı Müsteıarı ~1 
meddinin oğlu Hariciye 
l.1nndan bay Adnanııı 1t 
maları Ankarada y•P 
Kutlu olsun. 

1Utlllllllltı11111111lllllllllth1Hıtf!IHlllltttı11t1ffl 

Geçmiş Karunl'!!, 
20 fkıncl Ki""" 

Çindeki kıbt Te ıala ~ 
müddet ve devamınca ı,ütiiS' 
millet ordularının zayiab iJIİ 
fazla telefat vermek tehdid ~ 
yor. Bütün cihanca bir nııı•. 
bulmazsa 16 (milyon) çd1i 
likeaine maruz kalacaktUCll'' 

KURUN 
KUPON; 

••• .. u liaponu ke•"P 
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Yedi Başlı Ejderha 
1 

Balkanlar ve Balkanlı Milletler 1 

Hudud ihtilafı 

İRAN 
Hatıralar 8 Ahmed Tevfik -· Irak noktai nazarını 

B Ik } d t } nasıl karşıladı? a an af a çe e er Bildirildiğine göre Milletler 
• 
ngiliz gemileri Boğazlara gelmiş, 

Ruslara yeni nota verilmiş ! 

cemiyetinde Irak - lran hudud ,ih
tilafı üzerine Irak noktai nazarı -
na karfı lran Dıı lıleri Bakanı 
Bay Kazimi fU müdafaada bulun-

ICoı.ı L 8i . tu IHlbanı anlattı: 
• tillJrt Avrupa kıtamızdaki 

1
_.. __ Y•n:l&rın iki büyük mezhebi 

·Qe' ~~ların biri Katolik kili -
lrd 111 de Ortodoks kilisesine 
'1t ır. Katolik kiliıeıi Papanın 1 

it llıdadrr. Ortodokst kilisesi 

~' ~~nın emri altındadır. 
ite.· . lıukınettikleri Ortodoks 
ki~llın Ruayada bir komite 
b·~ -.~dır. Bütün Ortodokı • 
t, ~ırerek Katolik kiliıeıi • 
1 
d il Avrupa milletlerine 

l 1ll'lııak ister; bizim eıki a • 
h '1nııııın ona yedi batlı ej • 
'd·- l . d ~·1d' "-. -.aae erı mana11z egı ır. 

'""1&rnı b' . Ef'=:k b' . &~ -\• • 111 • , ırı g 

1 
ll'i Sırp Voyvodahklan, biri 

~~. hiri Yunanlılar, birisi 
. fldailılardır. Bu altı mem
llıaanlan hep Ortodokstur· 
'1'11 ayn millet ıörünürler, 

le 'Yrt hükumetler kurmak 
t r. Ruaya bunlann batıdır. 
0nııu 1-bam bu aözleri ger • 

h\ı ~~. YÜrek acısı ile ıöyl~i. 
· de o'b~~ ~af a çevirerek goz-

11 •uzulen bir kaç damlayı 
;rıı,k istedi. 

~~kaç. gün sonra Rualann lı
:!~ı; ~.~la.rına, Ayastafonoıa 
~ rı, once mütareke, ardı ıı· 
dığ;\Yaıtaf anoı muahedesi ya
~ 8üyük Britanya prensliği 
lco edeceği büyükler araım
L •• ilııtuluyordu. Herkes derin 
Q\lı•• 

't un içindeydi. 
il~ sahillerinden göçerek 

1
• e ltadar gelebilen binlerce 

........ fehri doldurmuıtu. 
• ~ .. h: .. ı~ıe berab~~ memle -

• Lt Ulnma Jıaıtalıgı da gel- • qermr·· · 
. •l.lll muhacirlerden eliali-

~\İı:le-- • .. 1.. __.~ N ı_ C&tn· ·~•• o uyoruu. e K& -

·---- ı, ile kadar medrese, han, 
" la' boı, köhne, harap bina 
O ep nıuhacirlerle dolmuıtu. 

.._.. .... r~·rıe tabiat de hırçınlığını 
de ~: 8u kadar harp f eli.keti 

0 
dır de emsalsız kıt hüküm 

t-ı .. u. 
"'-'nıleketiı ... ~ 1 "Ik"' .. 
"4{ıp ~ '. ma ve mu lUlU 

Ço} k arabasını.\ iki öküz ta-

)llı~· SOCuiu ile yola düzü -
dtt~lllerce muhacir kafilelc-
hr eı~~ Balkanlar arasında 

lct.u •Yaıı tarafından yolla-
..._ erekkd l k 
·•qı11 qr a. ~n arının, çocu -
~letırı b· lar ıçıne atıld!ğt, er -
'~ •tçoklarının boğazlanıp 

rıırı ök"' 1 . . . 
l\ılldı ~ uz erının f'!Jlerın -

>t1ı.ıh .ı•nı anlatıyorlardı. 
(·· lcırle ld 
\i )__.d re e en gelen her 

1~ tidde~ Yapılıyordu: fakat 
~l)'li, tı ~OCuklarının düıkün 
~litor":rı~~ halleri onları 
1iu1c~ u, ölunıe götürüyordu. 

llt\iıt ... et karıılıkıız ve hesap
!"'- .. ara k ıı ~ hir Ica· çı armııtı. Yüz ku-
ı_~0lttu "·•meyi heı kuruta a -

t,. L ' 1trın· 
l ~ "" 1 Pilralık bir ek • 

tı il berab~ta alınamazdı; bu -

dl>lrç,ı,. r ortalıkta mecidiye 
b.- • I O} • 

il ~ltu. l ~n Sultan Mah . 
u }>'· ~e er1 b-'- 'kk \"k "~de h 1 

Q.l(lr ıı e çok-
ı~t\llıi~ord:. T~~ o kadar 11km
tt hı~, Uccar eınaf kıs -

\l- - ll:lftıı k 
~fl~'lltıı da hi ç~ kazanıyor, 
I~ · Y!ut\d ç bır iı yapamı-

~e>k •11 d ı 
·~l'l\t . ,0 ayı bir ıınrf 

ı ıçınde id' 
ı. 

mu§tur: . 
Bir cuma günü kom§U babamı "Bugün uluslar birliği konseyı-

ziyarete gittim, her vakitkinden ne verilmit olan lran - Irak hudu-
fazla tatlı güler yüzle kartıladı: du ihtilafı yeni bir teY değildir. 

- Gel benim küçük derd ar- Daha Irak hükUmeti mevcud de -
kadaşım ! ğilken Osmanlı imparatorluğu za-

Dedi. Komtu babamın sevinci manında bu ihtilaf vardı. lran 
büyüktü. Bu kadar neteli zama - 1932 senesinde lrakm uluslar bir
nını görmemiştim. O günlerde oğ· liğine girmesini hararetle kabul 
lu Hasanla, torunu Aliden mek - etmiş ve hudut hakkında ihtirazi 
tup gelmiıti, sağ olduklarını bil- kayıtlarla lrakın dtı!diğini kabul 
diriyorlardı. Neıesi bundan ileri etmisti. 
geliyor diye düşündüm. Çok ya- ı;akın bir devlet olarak tanın-
nılmıtım ! masından evvel ve sonra, Uluslar 

Meğer, komtu babam ne oğlu birliğine kabulü sırasında ve on • 
ne de torunununun kayguıunda dan sonra da birçok defalar lran 

d ·ı · h'"ku"metı' lrakın hududa dair da-eğı mıı; u , . 
· O, aylardanberi derin bir va- yandığı muahedelerin değerıız 

tan enditeıile muztarip imi§, yü- olduğunu anlatmıştı. Çünkü bun-
reğinin korkusunu kimseye aça - lar, ne serbestçe kabul edilmiı, 
mıyomıu§. Araııra muhacirlerin ne de Osmanlı ve lran kanunu e-

yanma gider, onlarla halletirdi. saıilerine göre iki memleket mec-
Onlara çok acıyordu. Bir gün o • lisleri tarafından tasdik edilmiı-
lup da bizi böyle bir felaket bek- ti. 
liyor mu? diye dütünürdü. Son Bundan baıka, Irak ile İranı 
günlerinde çok bedbin olmuftu. ayıran Şattülarab nehrinin tama-

0 gün bana sordu: mile lraka aid olduğu hakkında-
- Şimdiye kadar benim bu ki iddialar yalnız meşru olma • 

kadar neşeli olduğumu görmüt makla kalmıyor, ayni zamanda 
miy din? Milletler arası hukukun prensip • 

_ Hasandan, Aliden mektup Ierine de muhalif bulunuyor. Şu-
aldınız da onun için seviniyor • nun için ki bu nehir, mevkii iti-
sunuz, dedim. barile münakalatın mü!lerek hür-

- Yok, hayır hayır .. Ben on- riyetini t~min eder ve iki memle-
ları allaha ısmarlıyorum, ka.der- ket için hudud olur. 
leri ne ise o olur. dedi. lran hükumeti, fraka karıı 

Sonra anlattı: dostluk duygularını göıt~rmek -
lngiliz donanması Boğazlara ten hiç bir zaman hali kahnamıı-

gelmiı, Ruslara şiddetli bir donan- tır. Hudud çizilmesinüı adalet 
ma verilmiş, Almanlar da buna dahilinde ve milJ~tler arası hak-
. · · A f 1 .. yapılması arzuaunu da-ııtırak etmışler, yasta anos mu- ara•°"' . 
alu~d•&ini kabul ebniyorlarnnş; ima sıöstermiıtır. Maalese~ bun: 
Ruslar da yeniden müzakereye ra:- ' dan hiç bir netice elde edılmedı . 
zı olmuşlar, Berlinde hiT konfe - Irak hükumeti daima kendi gö -
rans toplancak, orada bütün dev- rüıünde ve asri usullere aykırı 
letler biİ-leşip bu i!leri kcnuşacak- düşen hukukça değersiz nokta -
larmıf. Komşu babam, bu müza • larda ayak diremiştir. 
kerelerden bizim lehimize netice • Iran hükumeti ise Irakm dü -
ler alınabileceğini umuyordu. ıünüşünü kabul etmemekle bera-

"' "" "" her, 1914 deki tashihi de nazarı 
dikkate almamaktadır. Komşu -

Aradan zaman geçti. Ben büyü
düm. Katerin kaza11 tahrirat ka
tipliğine tayin edildim. (1884) 
memurluk hayatım yedi batlı 

Ejderin türlü kalkınmalarını 
yakından takibe imkan verdi. Bu 
tarihten itibaren Rumelinin siya • 
setile Yunanlıların emellerile "Eti-
niki Eteriya,, cemiyetinin komi -

te tcşkilatile komitelerin faaliyet -
}erile, ve bunlara kartı hükumetin 
aldığı inzibati ve askeri tedbirler
le vazifeten alakadar oldum. 

Kazda dört tabur asker vardı. 
Olimpos dağlan ve ormanları et -
kıyanın saklandığı yerlerdi. Bu. 
eşkıya yolkesici, soyguncu taltım
dan değildi, çete çete Balkanlar
da gezerler, asayi~i bozmak için 
gösterecek vakalar çıkarırlar, da
ğa adam kaldırırlar, fidyei necat 
isterlerdi. Siyasi cinayetin siyasi 

~ekavet failleri idi. 
( Arkası var ) 

YENi ÇIKTI 

Cemiyetin Asılları 
Fiatı 100 kurut 

Tevzi yeri • V AKIT Matbaası 

muz yeni Türkiye Cümhuriye -
ti ile hududun diğer kısımları i
çin yapılan müzakereler hamdol
sun 1932 de netice bulmut ve iki 
me~leketin teşrii tasdiklerine ik-

tiran etmiştir· 
Hududun diğer kısmı için de 

bir usul bulmak lazımdır. lşte bu, 

t ırak arasında olan mu -ran ve . 
allak meseledir. Irak ıle dostluk 
münasebetimiz varken kabul e • 
dilemiyecek esaslarda ıarar et -

ek degv ersiz muahedelere da • 
m , .. b 

ak suretile ihdas ettığı u yanm . . . . . 
1 meselede konıeyın dıkkatını ce -

betmeıine lran hükUıneti hayret 
eylemktdir. Irak kralının son nut
kunda, hükUınet ancak yarıda 
kalmış müzakerelerin yeniden 
başlamasından bahsediyor. lr~n 
hükumeti, iki komfu, dost ve Mıl
letler birliğinde aza olan iki mem
leket arasındaki b-:.ı ihtilafın, va
ziyetin derin bir tetkiki ile ale -
nen halledilmesinden memnun o
lacaktır. Çünkü sathi bir rörüıle 
lranın vaziyeti hakkile anlaşıl -

mamıtb· 
lran, konseyin bitaraflığına ve 

adalet fikrine itimad ederek ken
di görüşi.inün doğruluğu kabul e-
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Mebmedla Barısı 

Yazan : Selami izzet Kayacan --· .. --· ...... ···· .. · .. -·-·-···-···· . ··-·-··-
- Öyle olıun. Seniniıtediğini 

biliyorum ben, gene eıki fikrine 
geldi. Nenninle evlenmek iıti -
yorsun. 

Salimin gözleri karardı: 
- Sen beni ne zannediyorsun? 

Benim burada vazifem var. 
-Vazife mi? 
- Evet. lhanet ettiğim adamı 

kurtarmak. 
- Suzan, Salimin zorla elleri -

ni tuttu: 
- Mehmedin gözlerini açmak 

mı istiyorsun? Bunun için mi bü
tün gün oturuyorsun? Sen deli mi
sin? .. Memedden bana ne ? .. Ben 
seni seviyorum ... Bu da benim va· 
zifem, hem de manevi vazifem. 

- Sen deliıin! 
Kııa bir sessizlikten sonra Sa

lim itidalini topladı: 
- Ben kati kararımı verdim. 

lıimi bitirince .. 
- Gidecek misin? 
- Evet. 
- İnanmam. Nermini seviyor-

sun .. Evet, seviyorsun Nermini. 
lnkir et bakayım . 

Salim omuz silkti: 
- Emin ol, bir daha benim 

yüzümü görmiyeceksin. 
Uzaklaııyordu. Suzan amir 

bir ıesle haykırdı: 
- Salim. 
Döndü. Suzan sararmıf, bir a -

ğaca dayanmıttı. Gözleri çılaın 
gibi yerinden uğramııtı. 

Salim korktu. 

Bu kadın küstahtı. Her şeyi ya
pabilirdi. Buna emindi. Bir çılğın
hk anında aşkını ağziyle kocası -
na aöyliyebilirdi. Onu çok sevi -
yordu. 

- Gitme, dedi, ben gittijini 
istemiyorum. 

Koluna girdi, yürüdü. 
- Benden kaçabilir miıin sen? 

Ahliksızlığımızdan bahıediyonun 
Ne yapalım? .. Kabahat bizim de -
ğil.. Kabahat tabiatte. Bizi biribi
rimiz için yarattıysa bizim ne su
çumuz olur? .. Eski hatıraları u -
uutma .. Hani bol yıldızlı bir ee -
ce seninle !'-ğaçhklarda gezmit -
tik .. 

Salim ıes çıkarmıyor, kadının 
gittiii yere ıesıiz gidiyordu. 
Çamlıkların en ıık yerine gelmiı
lerdi. Gök yüzü son kızılhklariy -
le yanıyordu. 

Salim ürperdi. Bir yeri tanıdı. 
Genç kadının ıeıi kulaklarında 
çınlıyordu. 

- Seni seviyorum, diyordu. 
Sen beni artık güzel bulnnyor • 
musun? 

Çam kokuları, toprak kokula -
r ına karışarak etrafa yayılıyordu. 
Suzan artık konu!mıyordu. Bir • 
den kollarını Salimin boynuna 
doladı. 

Salim, gözlerinin önüne iyiliği -
ni gördüğü adamın hayalini getir -
di. Sanki gözleri görmiyen yaf, 
onunla Suzan arasına girmişti .. 

Haykırdı, kadının bileklerini 
tutup silkti. Kö,ke doğru koıma -
ğa bafladı .. 

-3-

Daniıin yalanı içine ıu ıerpmit
ti. Sonra Salimin verdiği ümid, 
gözlerinin açılması ihtimali de o
nu teselli etmitti. 

Uyudu rüyasında gözlerinin a
çıldığını gördü. Gözleri açılmıt • 
tı, ıon eserini tamamlıyordu. 

Erte.i sabah, ötekilerin ıeceyi 
uykusuz geçirdiklerini yüzlerin -
den anlamak çok kolaydı. 

Salim vicdan azabiyle kıvranı

yordu .. 
Bu histen anlamıyan Suzan, ge

ceyi, yastıklarını ditliyerek ıeçir
miıti .. O için için kuduruyordu .. 
Salimin kendisini, Nerminle evle
neceği için istemediğine kaniydi • 
Ve bu kanaat onu harab ediyor • 
du. 

Dani§le Nermin, bedbaht bir at
kın acısı ve azabı ile peritandı • 
lar. 

Sabahın yedisinde Nermin 
kalktı .. Bahçeye çıktı .. Büyük ça
mın dibinde oturdu .. 

Odasında nef eı alamıyordu. 
Bahçede,bolhavaiçinde,henüz 

yükselen günetin hararetiyle bi • 
raz sükun buldu. Rahat nefes al • 
dı. 

Danişin söylediği iyi aözleri dü· 
şünüyordu. Ümidini ke.meai 
doiru dejildi. Salimin onu ıev• 
memeıine ıebeb yoktu.. HaTa da 
ne güzeldi .. Tam meı'ud olunacak 
bir gündü... 1 
Bqını ağacın ıövdeıine daya • 

dı. Yüzünü ıüneıe verdi .. Göz • 
lerini kapadı.. ' 

Uzun müddettir, biraz uzaktan 
Salim onu seyrediyordu.. Nermin 
gözlerini yumduktan aontlı. ımc 
kız onun olabilirdi .. Neden arala· 
rına tamir edilmez bir ayrılık ıir-. . , 
mııtı .. 

y a Nernıin hata onu seviyor • 
du iıe ! .. Ya ıene onu dütünüyor
du ise?. 

Hayır, böyle bir ıey olmama• 
lıydı .. Nermin onu unutmamalıy • 
dı hatti ondan nefret etmeliydi ·• 
GÖnül üzüntüsü çekmemeliydi .. 

Birdenbire heyecana kapıldı •• 
Biraz daha yaklaftı .. Diz çöktü : 

_Affet ... Beni affet Nermin!. 
Eğildi, kızın eteğini öptü, sonra 

kalkıp kaçtı ... 
Uzun müddet çamlıldarda do

laıtı ... Biraz kendini toplayıp he • 
yecenını yendikten sonra köıke 
girdi, Memedin odasına ç~kt~. 

Mühim bir karar vermıttı. Bu 
kararını aeyliyecekti. 

Neden sonra Nermin ıözlerini 
açtı. Artık karıısında Salim yok· 
tu. Karıısında Ekrem duruyor • 

du. 
Sapkaıını tahta iskemlelerden 

biri~e bırakmıı, ellerini ceplerine 
sokmuf, acıyarak, acınarak ıenıc 
kıza bakıyordu. 

( Arkuı var ) 
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laıan: Niyazj Ahmed Okan .. 

tepesi ve 
Tefrika No . -38-

}' u şa ••• 

Forum harabelerinde 
neler konuştular? 

_.. B~ tarafı 1. ci sayı/ada 
nin muhabiri §U suretle tasvir edi
yor: 

Laval - Buralrı ne kadar gü -
zel! 

Yaptıklarını haklı göıterme1i 
için kendilerini ilahi adaletin bir 
vaaıtuı olmak üzere anlatırlar. 

8 YUŞA TEPESi t o, kafaaını koltuğuna alarak yolu- ' Cami, 1280 - 1863) de Abd üli-
Y~:;epe!.~~ ~.urada türbe~i ~l~n na devam eder. zi~ ~runun~a yeni~en tami~ ed~
llZlııı ~ oturu bu ad verılmıttır. İtte, kafasnu koltuğu altına al- mıftir. Camıin ellı adım ilen -
llrtıı ~uz yıllar ıürü ıürü insan· mıt olan bu gence evliya denir, ainde tatlı ıu kuyusu ile yanında 
tet} .21Yaret ettikleri Yuta Haz- düt tüğü yerdeki mezarı da yüz abdest almağa mahıuı musluklu 

Mu11olini - lnıanı dütündür • 
düğü için, yalnız bir manzara ol
maktan daha güzeldir. Ben çok de
fa böyle vecd içinde dütünmek i
çin buraya gelirim. 

Mu11olini - Kendilerinden ol
mayan hiçbir feyi anlamıyorlardı. 

Laval - Kendilerinden olma -
yan feylerden nefret ediyorlar ve 
onlara kartı her kötülüğü yapıyor
lardı. 

erı kinıd· ? B ak. il ·h (1278 IÖtrı"I .. ır.. uraya ne v ıt yı arca ziyaret edilir. Umumi su hazinesi üzerindeki tarı Laval - Burada ne dilfünürsü
nüz? 

Mu11olini - Öyle ise bunlar 
mülhit ahmaklardı ! 

)or. udu? Hakiki surette bilinmi • harpte Trabzona Ruılar girdiği - 1861) yazılıdır. 
y vakit, bu mezar kazılmak istenir. • • • 

bo llfaıun denize kadar uzanan Şehirli mani olmak iıter .• Burada Yuta tepesinin diğer adı Yo • 
kıtı~' ~ur~da öldürülüt tekli hak- evliya ya..ttığı söylenir .• Ruslar ak- rosdur. Telif kitaplar Yoroı adı
b11r ~kı hıkiyeyi herkeı bilir. Biz, sini iddia ederler, burada bizim ö- nı, "Yuta tepesinin namı kadimi,. 
kıll: a. Y~ıanın kim olduğu hak- lümüz gömülüdür, mezarı kaza. diye kaydetmektedirler. Yorua, 

Muaaolini - Buralarını yapmak 
için o kadar emek veren eıki in -
ıanlar ile onlarm emeklerinden 
bugün neler kaldığım düıünürüm. 

Laval - Fakat nedendir ki La
tin alemi, bu barbarlar tarafından 
ezilmeğe tahammül etmi~, buna 
müsait bulunmuıtur. 

" akı bır tahmini yazacağız. lım görecektiniz. Ölünün batı kıh- Jüpiter Oriyüs kelimesinden gel-
' Uf •• len il ıçın nebi (Peygamber) de- leye doğru değildir. Mezar kazı • mektedir. Jüpiter'in burada bir 

Laval - Çok bir ıey kalmamıt. 
Mu11olini - Bir sıra gelir ki fi· 

kir, kendine pek mağrur olur, kuv
veti görmez. Fikir ırkları ihtiyarla.. 
tır, onları dinç ve genç yapan kuv
vettir. (e•t·\'e Yazanlar olduğu gibi veli hr ve ahali hayretle Rusların iddia mabedi vardı. 

dır, ~a) deyip yazanlar da var - ettiklerine tahid olurlar, hatti Mabedin üstünde Jüstiyen tara-
liu.e ~!&Yı anlatan Ayvanaa.ryb mezarda bazı mücevherat bulu - fından yaptırılarak Pantaleon'a 
tdrn:ın Efendi Hda7katülcevami nur. Bunu bir misal olarak yaz - ithaf edilmif, bir kilisa vardı. 
lb~ ilki kitabında funlan yaz - dım .. Yokıa Yuıanın kim olduğu. 1924 yılı ıonbahannda burada 

Barbarlann etleri pek ağır olmalı 
ki her teyi tahrip etmif. Ben de 
Nim yahud Oranj taraflarında ge
zerken bunlan düıünürüm. 

Mussolini - Tarihin bir gari -
beai ıudur ki bizde de, sizde de bu 
türlü tahribatı yapanlar hep bir 
memleketten gelen ayni barbarlar
dır. 

Laval- Ben öyle zannediyorum 
ki barbarların kartnında Latin ır· 
kından olanlar biribirlerile iyi an· 
latamamıtlardı. Herkes kendi kü
çük menfaatini, kendi küçük ihti
ra11nı yürütmek, hakim kılmak is
tiyordu. Latin milletleri hududun 
Ren nehri olduğunu ve her tehli
kenin oradan geldiğini anlamalı 
idiler. Hani bazı ailelerde amca 
oğulları, biribirlerile münasebette 
bulunmaktan hoılanmazlar, itte 
Latinler de bö1'e olmuı olacak. 

, dır: her hangi bir veaika ile isbata ya· yapılan aratbrmada, Jüstinyen 
iae iuşa peygamber diye meşhur rayacak elde vesika yoktur. kilisesinin planı il~, tarihten önce 
Jeyhie, P"eygamber olan Yuşa A- Trabzonda evliya bilinen Ru - beşinci yüzyıldan evvelki kuruna 
§ite SSeiam Hazreti Musanm hem- sun mezarı hakikati ortaya ko- aid tahta parçalan çıkmııtır. 
v-U:~:S! ve tilmizi hası olan yunca o vaktin hocaları: Altı metre uzunluğunda iki 
YUsuf 1~1 ~un, bini Efraim, bini "-Bu da bir keramettir .. Ora- metre enide bir dıvarla çevrili 0-

§Ua ·k' hını Yakubdur ki ismi Ye- da yatan gene iyilerdenmiı,, diye lan türbenin yakınında harap ca
tara~ en sonra Yuşa oldu. O, bu tefsir etmitler. Yutadan bahse - mi ile kuyunun bulunduğu yere 
lia ··ld~:~ .. gelmiyerek Hazreti Mu- den kitaplarda "ya evliyai kiram- de eskiden "Hergülün yatağı,, ya· 
Y~. Ugu vakit yüz ya.5mda idi · dan yahut havariyundan bir zatı hud "Hergülün sırtı,, denirdi. 
lunu 1 

Y:di yıl daha hilafette bu - şerif ola her neyse .. ,, deyip geçi - Putlara tapınıldığı kurunlarda 
lllüşt Yüz Yİnni yedi yaşında öl· yorlar. burada büyük bir mezar bulun -
l'İ."Way:· B~ Yu.,.~nm mezan bir Yu9anın kabrini ziyaret hayli duğu ve adına "Jean,, mezan, 
hs t: gore Kudüse yakın Nab • debdebeli olurdu.. Eski eserler, dağın adına da "Monjean,, yani 
l'İ"f~~ti k~ylerinden birinde, bir ziyaret günleri Hünkir iıkelesin • "Jean dağı,, dendiği tarihi kayıt
§ehrj te gore Halebe yakın Mare den Yuıaya kadar kadın, erkek lar arasındadır. O kurunlan ya· 
01an ~dedir. Beykozda gömülü bir ordu halinde yola düzelirler. zan kitaplar, bu mezarın, Yunan 
kira,... UŞa Hazretleri ya evliyai • B d l"d d d h .. d H 1 . ld ., ?.a.., &11dan yahut havariyundan bir mıf.. ura a mev u e avet e i - meıa ırın en e aenın o ugu -

1o.1 Şerjf ola len ıeyhler bayraklarını çekerek nu yazmaktadırlar. Bazı kitap -
8\l ıat l .,, önde yürüriermiı. Üçüncü Selim larda mezarın dağa adını veren 

l'İl>or Jr• ır ar pek açık olarak gös- kurununda bu tekilde ziyaret Hergülün mezarı olduğunu yaz -
reueı:ini~ Beykozdaki Yuta Haz İ menedi1lmişti. maktadırlar. 
hlfk. .s>e1.ıamber olmadıktan Yupdağ meaçidini üçüncü Oa - ANADOLU KAV ACI 
.1 'telı mı y la h · 'ltn b· . . 0 a avanyun • 1 man kurunu ıadrazamlarından 
dir. ırı 1111 olduğu da betti değil- Sa· d Pata yaptımıııtı. 

F,k.t H Üzerindeki tarihte ıu beyit var-
Iııllı_,. 

2
• alk, Yutayı uzun ku - dır: 

lıu b· ıyarette devam etmittir .. 
~ bı~e Trabzon vilayetinde ge • Gelüb hep kudsiyan Akif dedi bu 

ır k' mısraı tarih ~lld va ayı hatırlattı. Trab -
tan .. ada Yuıaya benzer bir ef - Said Paşa makamı Yuşa yaptı 

'" 'tard levcullah 
~il' ır. Bu efasne ekaeri 

'Yette otd ~- . • efaan .d. Uısu grbı (Kral kızı) 
eıı ır 

tEıa . 
't ne ıudur: 

rabzo f 
terıef d n ethedilirken kalede 
tn-ıc iat· okuyan kral kızını kaçır
~ ~en ve askerlere kahra. 
~da 1t.7'~ duran bir gene (Ak
,., .. ,,, dıgına göre Karaoğlan) 

ntl', kafası kesilir. Fakat, 
tind 

Bu mesçidin yapılıt tarihi 
(1196 - 1755) dir. 

Türbenin bulunduğu yerde bir 
levha üzerinde: 

Hem müf emıh, hem mukaddestir 
bu gühsan bülend 

Mısraı ile baılıyan ve (1210 -
1795) de yazılmıt uzun bir man -
zume vardır. 

Beykozdan ıonra yukarda yaz
dığımız, 8 temmuz 1833 deo Kont 
Orlof ile Babıali arasında imza e
dilen ve semtin adı verilen Hün
kar gelir. Sonra petrol hazineleri 
yeri, Servibumu, daha ıonra Jüı
tinyenin cüzamlılar için yaptırdı
ğı hastahanenin bulunduğu eski 
Argironyon, yani Umuryeri köyü 
ve Fransalı mühendis Monyenin 
1794 yılında Sadrazam Hasan 
pap kurununda yaptırdığı tabi
veler ... artık Anadolu kavağımn ö
nündesiniz. 

Anadolu kavağı, eaki Hiye • 
ron adını taııyan gümrük nokta· 
ımın bulunduğu yerdir. 

( Arkaıır var) 

Laval - Fakat bu adamlar, 
neden böyle vakit vakit memleket
lerinden çıkıyorlar? Bizim mem -
leketlerimize akın ediyorlardı? 

Bay Musolini - Kimbilir, bel
ki meleketleri çok berbad yerler -
lerdi de oralarda açlıktan ve ıo • 
ğuktan ölüyorlar ve bunun için a
raııra kaçıyorlardı. 

Laval - Hayır, can sıkıntısm
dan olacak. Bu adamların kendi 
yurdtlarında çok ııkıldıklarmı ıa
nıyorum. Halbuki bizde, sizde ıa
irler var, ıanatkirlar var, hayatı 
süslemek, güzelleştirmek ıanatma 

malik insanlar var. Onlarda ise 
yalnız ıilah ! Bu ne kadar mahdut 
ve ııkıcı bir ıeydir. 

Mu11olini - Fakat ben çok de
fa kendi kendime ıoruyorum: Si
zin ve bizim yurdJarımıza gelen 
bu adamlar, neden her ıeyi harab 
etmek ihtiya~ını duvmutfardır? 

Laval - Çünkü bizim sraylan
mız, mabetlerimiz onları utandı -
rıyordu. 

Mu11olini - Belki de kendi bar
barlıklarının bizim medeniyeti -
mizden daha üstün olduğunu göa
termek istemiılerdir. Biz medeni -
yet kurmasını biliyorduk, onlar 
da her feyi yıkarak son ıözün ken
dilerine aid olduğunu gösteriyor -
lardı. Maamaf ih neticede gene 
her meaeleyi istedikleri yola ko • 
yan onlardı. 

Laval - Ben hazan onJar: yağ
malarda ve yangınlarda müthit u
!Ullerini tatbik ederken görür gibi 
o1 vorum. 

Mu11olini - "ihtiraslar, men
faatlerin sesinden daha yüksektir,, 
sözünü sizin T oleryanınız söyle -
mi§tir. 

Laval - Uzak olanlardan, peIC 
az tanıdığınız kimselerden ziyade 
yakında olanlara kartı insanda ih
tiraı uyanır. 

Mussolini - NeticeJtibari e siz 
de bizde ayni dildea komzpraı,.r 
muyuz? 

Laval-Evet, Roma askerlerinin 
argusunu. Fakat ben daha ileriye 
gideceğim, bizim de sizin kadar 
Romalı olduğumuzu ıöyliyeceğim. 

Bizde Roma fikirlerini mu haf aza 
etmek için az mı emek sarf ettik 1 
Derler ki bir gün Romalılar Gol 
memleketini zaptetmiıler. HayıT, 
siz hepsini zaptetmediniz. Eğer, 

sizin gelmenizden evve1 bizim ır· 
kımız ıizinki gibi bir kan ve bir 
ruh taşımamıt olsaydı Gol hiç bir 
zaman Romalı olamzdı. 

Mu11olini (tatlı bir tebeasümle) 
- Ya Veraenjetorika ... 

.. e en İyi b" 
tiııni L ır babanın evlid ac.v-

1ırı ?~111ordu-
I uerıı ilk -.. 
elldirerı 

0 
.dd~f • beğenen, cesaret

"" li l ı. 

lerle uğrq.trlar .. Fakat uğratma · ı kemancıdan derı almağa bqla- ı serenadı,, , "Atkın çiçekleri,, gibi 
ları bota gıtmedi ..• Madem ki he • dım. parçaları, bazı Rus melodilerini 
veıin var, madem ki beceriyorsunJ Muallim beni çok iyi buluyor • kolaylrkla ve kusursuz çatıyor • 

Laval - Evet, fakat Vesenjeto
rikı bir yabancıdan baıka bir ıey 
değildi. Franaızlar hiç bir zaman 
Golvalılardan gelmit değillerdir. 
Onların hakimiyeti geçici ve satht 
bir hadise idi. Bunu, aziz reisim, 
isbat eden bir fey vardır. Silahtan 
batka bir fey tanımayan Golvalı
larm inhizamı bizden kimseyi mü
tee11ir elmemittir. Herkes Romayı 
kabul etti, herkes Romalı oldu. Se 
zar'ın oğullarının memleketimiz -
de yerletmeai kuvvet sayesinde ol
mut değildi. Bana bakınız Bay 
Mu11olini. 

de .... · albuki ben • d ·•ıniz d· , ıız e yaaak e-
......_ \1 e ı~e korkuyordum. 

lık ediy~1Yle gizli gizli, kaçakçı· 
.\d <.uıı, de'"l ., 
8 &ı.ıakıtlı ··ı~ı mı •. 

en de .. gu üyordu ... 
""ç.l ıulüyordum arbk ! .• 

ler. f Rr çal 1 
d 1 '1tat 

1 
an ara çalgıcı der -

'ili! 0 n arın ·· ·· ,. en bi . utaunde artist 
ıtn'-tl '- r ınıan vard B. . . . 

Serı L ~qa ikin . . ır. ırıncısı 
tib· ~Qana, bcısı mucitliktir ... 

ı ''•-- ne akı O detn ---.11 'Ilı Yorsun... nun 
kı ]·ekt.erı 'b an, of! .. Hey hey! il ık ı il.ret 1 , ,, 
bet llluıik· . 0 an farkın mis-
h.,. "s k.1ı.,,:•ı~e ba.ğlanıraan el
.._ll Sekiti}>Je n·.:· Avrupada bir 
likı •d~,, Yuzferce lira kaza . 
1.._ '1-hld r Var O l °"Ol'Jc e •en· ··· n ar da genç· 

' , 1'enu
2 
ın .. gibi böyle korka 
&Uzel olmıyan aes • 

niçin bu iki ıermayeyi batakta hı- du. dum. Dinleyenlere: 
rakalım .. Eğer yayınla, kemanınJa Dayıma karı• günden güne ar• _ Bqlayah ancak yedi ay ol • 
para kazanmayı ummuyoraan ay· tan tükran, aevgi hiıleriyle dolu • du ..• 
nca baıka bir mealek te edinirsin.. yordum ... Bazı aktamlar: Dediğim zaman inanmıyorlar • 

- Vedad, haydi biraz keman du ... 
çal! .• 

Bay Mussolini - Bakıyorum 

Laval! - Bizimle eğleniyor musun ? . 
Der gibi gülümsüyorlardı. Laval - Bende Golvalara ben-

Musiki imanı beslemediği za • 
man bile en güzel arkada,, en iyi 
dosttur. Dünyada kendine göre 
biraz musikisi olmayan insanlar 
sahiden zavallıdırlar. Halbuki 

Dediği zaman kalbimin bütün 
kuvvetiyle onun hoıuna gitmek 
i;in uğrafıyordum .. Her def aıın • 
da bana: 

Lakin ben de kemanıma 0 ka • zer bir kafa var mı? Memleketi -
dar dalmıttım ki birdenbire imti· mizde Golva kafasını muht.faza e-

dağda çobanın, onun gütüğü ko • 
yun sürüsünün bile birer musikile
ri vardır. Fakat mademki bir haf-
tada ve hocasız olarak bu kadarını 
yaptın, senden çoy §eyler umabili-

rim ..• Af erin! Keıke ben de çala
bilseydim! .. 

Sırtımı yeniden okıiyor, tekrar 
h:krar beni ebrik ediyordu .• 

iki gün aonra gene bir İtalyan 

- Baban sağ olup da görmeJiy. 
di ! .. Bu istidadı körletmek birci -
nayettir ... 

Derdi .... . 
Kendi zaferim kadar, dayımın 

da itine yaramı§ olmaktan doğan 
bir gururum vardı. 

Aylar böyle geçti ... Yaz geldiği 
zaman iyiden iyiye ilerlemittim •. 
"Ay ışığında" , "Eski günlerin 

hanlar çatmca §atırdım .. Kafamı 
yokladım .. Orada sihirli notalann 
kalabalığı, nefis ahengi arasında 

İfe yarar bilgilerim pek azdı:. Bu
nu bana muallimlerim bir kaç de
fa söyledikleri halde: 

- Adam sen de, imtihana bir 
ay kala , bir hamle de bütün kitap. 
larımı okurum .. 

( Arkası var ) 

den bir kimse var mıdır? 
Mu11olini (gülerek) - Sizin 

fikrinizce Sezar bir idare hatasını 
düzeltmek için memleketinize gel
mit oluyor. 

Laval - Tamamile böyledir . 
Musolini - Öyle ise bütün me

seleler halledilmiş demektir. 
Lav.ıl - işte bu sebepte matbu

ata bir tebliğ vermek için acele et
meliyiz, 
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HilrlAYIE 
Yıl .dönümü 

Yazan : Selami izzet Kayacan 
Sözüme in.anınrz, Bay Balsan 1 Eninde sonunda ne oldu biliyor 

evlenirken hiç bir kötü dütünceai musunuz?. Balsan rakılı, §&raplı 
yoktu. İyi bir koca, iyi bir baba O· bir ıofra da yemek yemek zevkini 
lacaktı .. Kısaca diyeyim, Bay Bal- aldı .•. Bn zevke ahıtı .• 
$&n, dinlenmek için evlenmiıti. Balsan kürkçüdür .• Kürk ıatar .. 
Hayır, çok ça.pkmhk etmit bir a. Biraz geç söyledim amma kusura 
dam da değildi.. Fakir doğmu!, bakmayınız ... ·Kürk de bahalı şey· 
.. onradan zengin olmuttu ... Fakat dir. Birtakım kadınlar vardır. 
paraımı rastgele ıarf etmezdi. kürk alacak paraları olmadığı hal· 
Amma ne de olsa bekarlık ona de, kürklü manto giymek isterler .. 
tuzluya mal oluyordu. Evlenirse Gülümserler •.• 
daha idareli bir hayat sürecekti ... 
Kesesi de din1enecekti. 
Bi~ alay genç kız içinde· Bay Bal

ıan gozune en güzel görüneni 
seçti .. ismi Kermendi, dansetmi -
yor, radyo ıevmiyordu. Sarııındı •. 
Onu Bat.ana üç kere tanıttılar ... 
Dördüncü ta.nrtıtta bu kızı evvel
den de gördüiünü hatrrladı ve a
radığı kadım bulduğuna inandı. 

Evlendiler.. • 
Fa.kat Kermen, hiç de Balsanm 

aklından geçirdiği bir kadın olma· 
dı... Durmuı, oturmuf değildi .. 
Kocasına çocuk gibi itıktı. Sıma· 
tıktı,. Yalnız kaldılar mı, hemen 
kucağına sıçrar, boynuna sarılır • 
dı. Kendisini unutturmamak için, 
kocasının mendillerine levantası -
nı sürerdi. .. Her akıam, kocasının 
hiç değilse bir demet çiçek getir -
mesini isterdi .. Kocasına sadık ka
lacağı muhakkatı. Amma koca -
aından dikkat ve ihtimam istiyor-
du.. · 

Dinlenmek için e'Vlenen bir ada
ma pek hot görün~iyecek haller .. 

Bir gün Balsan bu gülümseme -
lerden birine hayran oldu.. Söz 
birliği ettiler .. O gece, gece ya -
rısma doğru Balsan, güzel gülüılü 
kadının evine gidecek, yiyip içe -
cekler, gülüp söyliyeceklerdi. 

O gece kuthtlanacak yıl dönü -
mü de yoktu ... Yemekten sonra bir 
bahane bulup sokağa çıkabilecek· 
ti. Fakat geç vakit mağazalaı 

kapalıydı ... Balsan çıktı .... Havya
rından balık yumurtasına, ,ara -
hından, şampanyasına kadar her 
şeyi aldı .• Yazıhanesine getirdi ... 
Masasının üstüne serdi.. Acaba, 
bir şey unutmamış mıydı?. 

Bakıp sayarken kapı açıldı ... 
Kermen girdi ... Kocasına bir sür • 
priz yapmak için gelmi~ti. 

Haykırdı ... Korkmayın, sevinçle 
haykırdı. Dedi ki: 

- Şampanya, havyar ... Eve mi 
getirecektin? ... Ne ala!.. Nihayet 
yol geldin. ... Nihayet iyi bir §ey 
yaptın .•• 

Ba1san gülümsedi: 

- Bunu da bu akşam anlayaca-
" gım ...•• 

Bayan Balsan her sene, kocası
nın kendisine ihanet ettiği günün 
yıl dönümünü böylelikle kutlula .. 
mağa başladı ... 

TAKViM 
PAZAR Paıartest 

+ ıo :tel K4nun 21 2cı KJnuo 
15 Şevval 16 Şevnl 

Glla doğuşu 
Gilo bıusı 
Sabah nıımaıı 
Ogıe namazı 
ltlııdl na mazı 
Akşam aamaz.ı 

\"atsı oamaz.1 
ımsak 

7.!l 7.20 

Yılıo ı;cçea gUoler. 
Yılın lı:atıın ı:iınler 

17.10 

6 

12.'tS 
14.~6 

17.tO 

18.46 
~.36 

19 
346 

17,11 

6 
lt.26 
14.~7 

17, l I 
18.47 
~.:lb 

20 
34~ 

-~ADYO - - --
Bugün 

lSl'ANJJUJ,: 
18: Tokn.Wyan otelinden transmisyon: 

çay aaatı: telsiz cıız. 10: Jlmnastik; Selim 
Ta.rcan. 19,80: Haberler, 10,40: Tiyatro mu
alklal. 20,40: llııvayıın kitar, Zekeriya ve ar· 
kadn:tlıırı. 21,115: Son haberler. -borsalar- ıı, 

80: &yan Emine lhsan ıno radyo ve tanro 
orkestrası Ue blrlfüte.. 

223 Khı,, \'ARŞOVA, 13415 m. 

18: Dıııııı. - Sözlrr. 19,415: Konferans. 20: 
Hafif musiki. 20,45: SiSLlcr, 21.: ~nfonlk or
kestra kon flrl. 21,40; haberler. 11,55; Ne
~11 n(!3rlyat. 22,25: Bud:ıpeştcden nakli. 2S: 
Sözlı-ı:ı - RcklAm. 28,43: elana. 

BUDAPEŞTE (kısa dıı.Jgalı) BAS 19,152 

115,00-ıtı,45: Lajos Rajtcrln idaresinde 
opcnı orkcstrll!!ı. 15,45·16,00: ı;attte haber· 

lerl. 
M:llth:r.. BUDAPEŞTE. 15154> m. 
18: Çift piyano konseri. (!'tlacar halk ıar

kıları.) 20,30: Spor ,.e kQro h:ıberterl. 20,415: 
Orkestra. 22,0.'S: Jlaberler. 22,SO: Goldmar -
kın ııU\1tlnden mürekkep konııer. (Bazı y .. 
b:ıncı lııtıısyonlar na naklı-dccektlr.) 28,50: 
Şandor Burıı çingene orkestrası. %11,10: Caz 
muııılklsl, 1,05: Son haberler. 

l '71S Khz. MOl'"KOVA m. 
18,80: Kızılordıı için konser. 19,SO: Kol· 

koz ~ldlAtı programı. 21: Senfonik kon· 
ııcr. 22: Muht.ellt dUlerdo n"rlyat. 

828 Kh:r.. BUKREŞ, S65 m. 
12,80 Orkestra, 18,SO Sözler. 18,85 kon· 

ııerln devamı, 1s,ı5 hnflf musiki, H,115 ha
berler, U,SO plllk,. 17 k5)1U netrlratı, 18 
caz nıuslkl:ıl, 19 bnfK'rlcr (hattalık), 19,15 
konserin de\·ıımı, 20 konfer1111:ı, ~o.ıo plftl<, 

, 20,45 nıdyo plye!ll, 21,415 optret havaları, 22, 
•15 radyo piye 1, %1,45 opııret bııvlilnrı. 22.05 
orkestra konseri, 22,S.'i rıpor, 22,4.'S kon!lerln 
devamı, 23,115 haberlrr, 2~,10 plllk. 

Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye 1\fütehassrsı 
Cumadan ba§ka gün1erde saat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
susi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398 Kışlık telefonu 21044. 

Kadınlar Adası ! 
Yaran: Gerhard Hauptmann 
..,. . ' 

~ ' 77· 
---------~~, Dilimirc çeviren: ~. t 

Tavusu sarsan hal neydi? Bi21Zat 
kendisiydi... Kendisine aid olup 
anlaıılamıyan zengin bir sırdı .. 
Hurma ve ökaliptuı ağaçlıkların • 
dan aıağıya doğru bir horu aesi 
işidiliyordu. 

Borudan o ıesi çıkaran nefes 
kendi nefesi idi. Kaba. bir erkek 
sesi gülüyordu.. Bu sada, denize 
doğru uzanan bir dil üzerinde 
çatırdıyarak yanmakta olan bir 
ateşin yakınından geliyordu. Ta -
vus: 

"- Bu gülüt benim gülüşüm, 
benim gülütümden ayrılmış da 
§İmdi kendi batına bir hayat ya -
ııyor.,, 

Şurada burada aJk ateşlerinin 

yanmakta olduğu görülüyordu .. 
O mıntakalar geceleri faaliyete 
geçen zevk ve safa yurdlarına 
benziyordu.. Bu ateşlerin birisi 
asi Bianor'a aksediyor ve onu 
ağaca dayanmıt olduğu halde gös
teriyordu. 

Bir çok kızlar onun etraf mda 
raksediyor1ardı. Tavus hunu gö -
rünce mmldanarak kendi kendi • 
ne dedi ki: 

"- Budala, sen· akılsızlığa de
lalet eden bir fikri . bir insanın 
kendi kendine tasvib veya red 
etmesine benziyorsun.,, 

Tavus bunu söyledikten sonra 
ateşlerine ve raksedenlerin ara • 
smdan geçip Bianor'un yanına gil· 
ti. Asi onun göğsünde uzun 

müddet ağladı ... Tavus nasıl gö • 
rünmeden geldiyse, gene görün • 

meden savu,.tu, o suretle ki Bianor 
kendine gefaiği zaman Tavusu 
hakikatte mi, yoksa rüyada mJ 
gördüğünü anlayamadı .. 

Tavus yeni dalgalanmağa baı • 
hyan erkekler diyarı sancağını U• 

zun müddet seyretti. Ondan 
sonra kendi kendine dedi ki: 

zevkin azami derinliklerini •fi' 
sathi bir zevke göre bir eıııııif 
içinde dalmaktan başka ne yaptı' 
lar?. 

Belki hayat, fantasmagori'ıı:ıiS' 
de ilk defa olarak bı'r hakiklt' , _,., 
le karıılaııyoruz. Ben kadJJP 
adasından istemiyerek ayrıbYo' 
rum .. Fakat ne yapayım?. çJl'' 
dığım ervahtan başka bir ,u;etl' 
kurtulmama imkan yoktur. 11'' 
rattığım mahluklardan aıağı )ıJ' 
lamam. Çocuklara anne o1Jl1' 

·ıe0 lardan ayrılmak da, hiuedebı 
bir kalb için bir vazifedir. S
onlara birer birer rast gelınekte' 
çekiniyorum ... 

Bizim ezeli baharda bu e,nl flJ ~ 
rette gelip geç_en hadise her h,ı 
gene bir nevi bahar fırtınaııdı1 
Ya Bianor, benim sevgili, bat• bol 
oğlum sen nesin? Sana biz ~~' 
ti)•le Bianor ismini verdiği111i• ~ 
man, alim Rodberte bu iıJSI 
"Maddeyi yaratan ezeli ku\f\'etıı 
manasına geldiğini söyleırtitlİ·ı' 

Bu eı;nada kadınlar körfeıiııd• 
tatlı, - istiraplı, n.eş' eli - aheP~ 
bitirilemiyen bir senfoni aksettıtl' 
yordu. , 

Bunun nerelere kadar iıitild~ 
ni tayin etmek kabil değildi. fı 
kat her halde mehtapta yükte~ 
ki höyüğün önünde oturan -' 
Laurence' e o musiki tesir etti· i1 
zaktan gelen o ahengi d~• 
dinleyebilmek için yerinden ~ 
tı. Laurence kendi kendine d'' 
nüy.lrdu: 

"- Nihayet iti o derece~~.11 
tirdim ki şimdi semavi na~. 
iıiCliyorum.. Acaba bu ah• r 
ler yıldızlardan mı geliyor?. O , 
henklerin merkezi, güneşe eıı 1j. 
kın olan Merkur yıldızı mı? 11 1 
sa ben bu ahenkleri dinler1'el.d 
yıldıza giden yola çıkmak iiS" 
mi bulunuyordum?. 

M k ' d . .. 1',ıt' ar ur un aıma guneşe , , 

Ba1aa.J)L&i)rgüsüz, hissiz, kaba 
saba bir adam sanmayınız •• Am -
ma insaf ediniz .. Aktam üstü iıin
den yorgun argın geliyor. Bir de 
ne görüyor?. Mükellef bir sofra ~. 
Çiçeklerle süslenmiı, bütün elek • 
trikler yanmıf ... Yerinde iki ıarab 
bir de rakı kadehi .• Tam bir zi -
yafet •. Güzel ya! .. Evet, güzel, si
zinle ayni fikirdeyim .. Bir gün, iki 
gün, üç gün güze1 ... Ayda bir ke . 
reye hiç söz yok.. fakat haftanın 
~ört bet günü böyle olursa ne bu -
yurulur !.. , 

·ZAYi - Tatbikatx baytariye 
mezuniyet şahndetnamemi yazi 
ettim. Yenisini çıkartacağımdan 

hükmü yoktur. 329 mezunu Bur • 
han (4877) ~ BORSA 

"- Bizim hakikatimiz içinde 
bu hakikat hiç bir mana ifade et
n:ez .. ~el:~t bir sembol olarak çok 

ehemmiyeti vardır. Olup biten 
ve olup bitmekte olan teyler tabi • 
atın ezeli olarak tekeıTÜr eden 
vak'alarmdan birisidir. Bu 
vak'alar, arada sırada sun'i olan 
bütün §eyleri tab:atın üzerinden 
ı.Hkip atar, nihayet bütün bu ada 

beşerin sathi bir oyun hevesinden 
hasıl olmuıtur. Yom mamula
tı bu kadar neşeli ve sathi, bu ka · 
dar çabuk biten ve !?Ökmiye mey . 

ayni cepheyi gösterdiği söyle~ 
yor. Diğer cephesi hep kararıl . 

ve buzlara bürülü imiş. Fakat~ 
ZI alimler bir taraftaki cehenl1e ~ 
sıcaklıkla diğer taraftaki kar•ol~ 
ve buzlar arasında ezeli gUnd .1 
ezeli bhar olan bir mıntaka bol 

duğunu iddia ediyorlar . 

Haftada dört bet gün böyley • 
di ... Kermen buna bayılıyordu ... 
Yıldönümlerini kutluluyordu .. Ne
de çok yıl dönümleri vardı! .. "ilk 
tesadüf,, , "llk konutma, , "ilk 
el sılu,ma", "llk seni seviyorum,, 
bütüiı bu günleri kutlulamak )a -

zmı geliyordu ... Hem bu kadar da 
değildi .. İlktetrinin betinci günü· 
ne kadar met'uttuk .. Haydi o gü . 
nün kutlulanması .. 

Yıl dönümü de cübbe ve terlik
le kutlulanmaz .. Kermen dekolte 
tuvaletini giyiyor, kocasına da 
simokin giydiriyordu ... Y emİ§ sı -
raıı gelin<:e hizmetçiye yol görü • 
nüyordu: 

- Artık burada iıin kalmadı, 

gidip yeme~ini ye, lazım olursa 
seni çağrırız ! .. 

Gel keyfim gel!... Dinlenmek 
için evlenen birine ne de gel key -
fim gel ya!.. 1 

Bir gün Kermene: 1 
-Kutlulamak istediğin günle-

rin bir listesini yapıp bana ver, 1 

dedi..... 1 
Hangi günler eve gelip rahat e

debileceğini anlamak istiyordu .. 
Amma bu kabil miydi?. Kermen 
mtlu1ayaıcak yeni yıl dönümleri 
icad ediyordu .. Yıl dönümlerinin 
yrl dönüm arifeleri de kutlulan -
mağa batlandı .. 
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yal olan bu oyun hevesi hakikatte 
o derecede sathi de3il miydi? De
rin ve düz sıfatları yalnız birer 

kelimeden ibaretti \.-e biz onlarla 
ruhi şey eri tavsif edeceğimiz za· 

man ne düz ve ne derin bir şey 
ifade etmiş olmayız .. 

Fakat her halde düz olan bir şey 
için sevine kelimesini ve derin o
lan bir şey için de istirab kelime • 

sini kullanabiliriz .. San'at, son is
tiraba nüfu~ edememi~tir. Çünkü 

i sana't en derin derinliklerinde 

bile sevinçten ibarettir. Şu halde 
sathi olmıyan ve sevine ifade et • 
r.1iyen bir sıfatı yoktur. Semalar, 
istikbalin O mes'ud alemleri ya O• 

yun oynıyan ilahi çocuklarla mes-

-• ..;:1c'"""3-IT-U-rk-11--0r-.ı---~o_.:;,_o..;;_=~:"""ıt-k-ır-ıt-=~_=.=-= _11 kfındur, yahut oralarda oturmağa 
.. il ~H.<:O Tramva• 31 75 hiç değmez. Kafaları sarsak a-

tahviller 

• . ili 29. - Rıhıırn ı:r.50 lim ve fazıl ihtiyarlarla meskUn 
lstlkrlııDahlll 1 94,~~ • Anadolu 1 47 4 !1 

1 

l b . d 
,., ~ ~ • .- • Anıdola il 47,4~ 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaası i • Er.,ın•, ı tl'·ra•ı 9~ o an ve enım e böyle bir ihtiyar 
ı9t " f\lil. - .oo Anadolu m 46,-

1 

olarak içinde bulunacağım hir se-
•••••••• i,;;;;;;=R;;;';;;;':.;ı't•;;;;;~;;;;;;;;;=;;;;;;;;;-;;·ooii;i;i;;;•;;;;;i;i'ı;n'"~e~i;i!';;.1 .;"'i;;;.;~~'~·fı~O~ . mayı her halde caıum çekme%. 

Bütün bu gene, coıkun aıf atlar, 

ı . •w• 'k' d el-'f şıttıgım musı ı ora an g , 

di, alimlerin sepektroskop --:;, 

sinde şu veya bu gazın mevcı.ıd1 
1 

tini keşfetmeleri gibi, ben d~~ 
mıntakada istirabm bilinuıiye~ıf 
cisim olmadığını derhal antı~r 1 

lstırab le sevincin neden'~ 
§eyin iki ciheti olduğunu a~.
daha çocuk iken anlayaııı• ·~ 
mı? Buna rağmen ben gene d•~ 
sevine istiyorum ve bunu iıtetl" • 
istirabı istemeğe mecbur oldll 
mu düşünemiyorum.. , 

yoksa işittiğim musiki, uıet~ıl' \ 
de esrarengiz Jüpiter gazınısı ·l 
lunduğu iddia edilen Uran"'ıd~ 
dızından mı geliyor? Bu Y:d,-' 
güneşimize en uzak olan Y1 

, 

du~, ~ 
Hayır, Laurence'in işittiği;,; 

siki daha kanaat verici, d• ;.' 
mid verici idi .. O ahenkler 1' '/ 
dan ve karanlıktan kurtulsı' 1'' 
cennet ırmağının muıi1'itİ ~ 
hmrdi .. O rrman daima •e :;ı' 
yen cennet bahçesini sulaY• 
biliyordu. 

( Arkası var ) 
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t '1nai, orta 
~l'ı§t .. ntlı bir adamdır. 
r4dıt' otedenberi hayli ala • 

O - KUR 

Dile c 
.VE 

Baysi e 
Bir müeşseseye ayak basan 

dilenciyi gören müeasese ıah:bi, 
onu baştan ap.ğı İüzdükten son
ra, sordu:· 

- 19 istiyorsunuz galiba? 
Dilenci, güldü. Müessese sa• 

hibine istihfafla bakarak §Öyle 
söyledi: 

- iş mi?. Hayır!. Ben i~çi 
değil, dilenciyim. Bana b:·şı 

haysiyetimi kırıcı Iakırdi sö7le -
meyiniz. Yoksa, bir dilenc'nin 
haysiyeti yok mu, ıanıyorsunuz?. 

~ Lh 'Doğup bu·· '" d '"ğ"' t ~ \.t... • • yu u \ı sem -
• D'i.U ıçıne çekilmit olarak 

Bir moJa •alonunJa, müıteri ka Jın, yanınJa oturan kocasına aor.z yor: - Nasıl? 

Bu türlü laflara §a§ıp kalan 
müessese ıahibinin kartııında du· 
ran dilenci, sözünü kesmedi: 

ı:- aha d .. 
ı:.\'et 0 crusu Ya§ardı ! 

- Şu maneken kızın giydiği siy ah elbisejti giyince, benim na.ıl görüneceğimi tasavvur eJebilir mi • 
.in? 

lerde ',_Ya§ardı. Çünkü aon ae -
!{abu.. • • 

- Mümkün defil/. Bu elbi.e, Tıayalim!le hep ba kizı gözlerimin önüne getirecek! 
etrafı gq ıçınden çıktı, JÖY· __ ..... __________ _. ________ ,.... ______ , ______________ .. 

llıı)'aııın te~ek, kendi gözü ile 
"llıeJc h ırkaç memleketini 

- Evet, dilencinin de mesleli 
haysiyeti vardır. D:Jencilik de bir 
meslektir. Ben, dilenmeyi bıra • 

e~ • 
• ııa kad esıne kapıldı. O za • 
diiirıd ar kıtkanaat ömür ge -
r en 1· • 
~-d ' e •nın altında kafi 

• "C e h' . 
ır .\~ ırıknıiş parası vardı. 

Pa 11~Yahati için, bu pa-

ra, bol bol yel it irdi ! 
Seyahat yapmağı tasarlıyan 

Şemsi, karannr çok geçmeden 
yerine getirdi. A vrupanm muh -

telif memleket!erini dola~tı. Ala • 
turka ya,ıyan bu adam, A vnıpa· 
nm dörtte bir kısmını dolatlık -

c;l'İ ~ ... ._. . 

' :::,ııko.lonara hasta, mi•aliri ne ııınları anlatıyor: 
te:vı •• I fllcrrca evde kapalı kaim ak, benim hiç de alqık olmaJığım 
'W bllJ; 1tkıntuından boğuluyordum. Bereket oersin1 karım bu 
~te ~,4 u. ilci~ fİ§eleı-ini gözüm görmüyor ve kendimi araba ile •e-
~ 'llıf ıanryor, avanuyorıı m! 

&:~Q Ve Gazete Şişmanlık I 
Amerikanın eski devlet reiıle-'ftı. ~~nı kocaaı seyahate 

lıl'ttt tr gün, bir ahbabla rinden Taft, bir gün ıöyle bir 

hir • .... Ahbab, aöz araamda aorgu ile karşıla§mıt: 
vvt&o. '} • ' l\ 0

" 
1 erıye ıürdü: 

~t, o~ltn seyahati haylı 
~il tı oı) • te"ab eınıyor musunuz? 'b ı a.Jdı· .,, . 'b l'lt!, 
' Qal'lt 

İ hiç lllı?. Böyle diyece-

' ti llııını~dnn' 
~~ eden"> •• 
~lJ hir g · • Sofradaki yerine 
ı e l'okı~ete koyuyorum. Bu 
'• gunu hiç hiuetmiyo-

- Şi§man adamlar, neden iyi 
tabiatli olurlar? 

Taft, nükteli konuıan bir a • 
dam olarak tanınmııtır. Bu me
ıcJenin halli huıuıunda hiç güç • 
lük çekmemit, ıebebi, §U yolda 
k,.ı.tirip atmıı: 

- Şi~man adamların iyi tabi
atli olmaları zaruri bir §eydir. 
Çünkü fİfmanJar ne el kavgasına 
girişebilirler, ne de koşabilirler! -

tan ıonra, bir hayli alafranga • 
la9tı. Her yeri, her şeyi yakından 
görmek hevesini yenemiyor, her 
yere dalıp çıkıyor, ne görürse 
"Aman, ondan da bir parça!,, di
yor, hüliaa herşeyin içine bur • 
nunu sokup çıkarıyordu. 

Bu arada, Berlinde iken, tay
yareye binmek arzusunu duydu. 
Aklına eseni, derhal yaptı. Bir 
tayyare ile havalandı. Oh, aman 

ne hoş, l)e hoı bu uçuş! Gerçi 
önceleri biraz başı dö11dü. bu • 
Jantı duydu, ama çok geçmeden 
alııtı. Bunların yerini sonsuz bir 
zevk tuttu! 

Sonsuz bir zevk? Hayır, son
suz değil! Uçu9taki bu zevkin, 
en ummadığı bir anda sonu ge -
lip çatb. Nasıl?. Bir kazaya uğ -
rayış mi'? Gökten yere düşü~ mü 7 
Ne biri, ne diğeri! Fakat, daha 
az tehlikelisi de değil! 

Bulutlar ara.smdan hızla ge • 
çerken, pilot, üstüste kahkahalar 
atmağa baıladr. Şemsi, §aşırdı. 
Acaba pilot böyle hiç sebepsiz 
neden gülüyordu?. Kahkahala -
nn ardı arkası lıesilmeyinçe, yol
cunun merakı büsbütün arttı. 

Hem ne garip, ne acayip akisli 
kahkahalar! 

Şemsi, telaş ve endite il~ eğil
di, borudan seslendi: 

- Ne var?. Neden gülüyor -
ıunuz? •• 

Şemsi, yanlış söylemekle be • 
raber, Almancayı çatıra p:ıt~ra 

ıöyliyebiliyor ve bir dereceye ka
dar da anlıyordu. Pilot, kahka -
balar arasında §Öyle dedi: 

- Pek hof, pek hoş! .. Timar • 
haneden kaçtığımın farkına va -
nldığı zaman, gardivanlarm ne 
hale uğradıklarını düşünüyorum 
da, ... Ondan gülüyorum! 

Peki, Şemsi, bu tehlikeyi at -
lattr mı? .. Evet! NRsıl oldu dı.. at-

1 

- Şimdi na.ıl g~iyorsun? 
- Hums1 mrctte resim Jersi 

veriyorum. Der.ine bq lira istiyo -
müıteriye rami 

~ Peki, ka~ lira veriyorlar? l 

lata bildi? Deli pilota, kendisinin 
yerine timarhanede yatacağını 

dili döndüğü kadar anlatmağa 

giri~mek kurnazlığını göaterdi ve 
deli, bu teklifi pek muvaf rk bula
rak, tayyareyi1cazasızca yere in
dirdi! 

• kıp da it görerek, mesleksizlik 
etmem. Şu halde, bana meslek 
hayıiyetime uygun muamele edin. 
lı teklif edecek yerde sadaka ve• 
. ' nn •• 

Hırsızı yolcunun arkasından bağınyor: 
--; Dür'!.. Dur, diyorum sana! 

Koşmasına devam eclen yolcu, ı öyle Jiyor: 
- imkansız!. Sonra eve gec kalırım. Scn1 benim karımı bilmez • 

sin! 

------------------------------------...... -----------------""' 
ırası na Göre •. 

Karı, koca, kavgaya tutuı - - Sırasına aıöre öyle bir ho~ 
mutlardı. Koca, karısına §Öyle lanırım kil 
çıkı§I}'ordu: - Ne sırasına göre, ne de sı-

- Yalan söylüyorsun. Seni bu rasız !. Hiç bir vakit hotlanma • 
huyundan vnz geçiremedim, git- dığmn söylemekte ısrar ediyo • 
ti. Ben, yalandan hiç mi hiç rum. Sen, aka=ni is bat et! Hay• 
h_oşl~~madığmı halde, karım, ak- j di, haydi!. Ne duruyorsun? Js,. 
ıı gıbı yalana bayılsıd! Olur §ey bat et de göreyim! 
değil doğrusu!. karııı, müstehzi bir dudak bü-

- l~in asıl doğrusu, senin ya- kütiyle gülümsedi: 
landan benden ziyade ho§landı • - Mes~la ben senin mükem-. , 
ğın r mel bir erkek, yakı§ıklı, zeki, ces-

Hiddetli koca, tepindi: ıur, bilgili oluş noktalarından müs 
- Katiyen, katiyen ! Benim tesna bir adam, hulasa eşi bulun

asla yalandan hoşlandığım olma- maz bir koca olduğunu söyle • 
mıştrr !. dim mi, derhal inanırsın!. 

Televiziyonun layJası. Delikanlı, ~etin babaya söylüyor: 
- Kızınızla evlenebilir miyiml 



Sardaki Uluslararası 
kuvvetler çekilecek 
~ 801 lara/ı birin.ci sayı/•~ 
Londra 19 {A.A.) - Rami ma

hafilde söylendiğine göre, Sarda
ki uluslar arası kuvvetler Sar'ın 

Almanyaya ıeçeceği tarihe kadar 
y~lerinde kalacaklardır. lnıiliz 
kuvvetlerinin bir martta lngiltere
ye döD11Mleri muhtemeldir. 

Cenewe, 19 ( A.A.) - Üçler 
komitesi Sarre' da bulunan uluslar 
arası kuvvetlerin ne zaman gide -
c;eli bakkuıda henüz bir karar ver
mit delildir. Ancak bu kuvvetle .. 
rin ı5 ıubat.a dojru Sarre' dan ay .. 
nlmaya b&§layacaklan zannedili-
7or. 

Üçler komitesi Sarre'da teda .. 
vül etmekte olan F ranaız parası -
nm mark ile değittirilmesine ka
rar vermiıtir. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Röyter 
muhabirinden: Ulus!ar derneği 
konseyi, Sardan uluılar kuvvetle
rinin 1-2-935 de çekilmesine karar 
vermittir. ltalyan Jı:uvvetleri ilk 
olarak çekileceklerdir. 

Mak• 8ravun nutuk 
s6yllyemly~cek 

PARIS, 19 (A.A.) - Sar so ... 
yalist rüeaaıından Maka Braun' • 
un Fqist al•yhtarlan icra komi • 
teaile hukuku beffr birliji ve ko• 
'edere Mnclikalar ittihadı hımı • 
r·nda nutvk irad etmesini, Dahi
liye nazın yaıak etmİ§lİr. 

Muhtemel karııddarı önlemek 
?;in ııkı inzibat tec:lbirleri alın -
mııtır. 

C.nevre, 19 (A.A.) - Havaı 

muhabirindoıı: 
Sar milltecilerialn iıtikballerile 

.,'l,.t.'!."' -~ • • Ce d b ı ugrgıtıu ıçın nevre e u unan 
oıosyalist lider Maka Braun, hıria
tiyan sendikalar mümessili Hoff • 
man ile beraber Cenevredeki bü • 
tün uluslar gazetecilerini topla -
mıf, Sar'm Almanyaya geçmesini 
~ stemiyenlerin korunmaırnm mü .. 
hlm bir meHle oldulunu aöyle .. 
mittir. 

Maks Braun, seçim netictıinde 
20.000 kitiPin hicret etnseai lazım 
geldiğini aöyliyerek gazetecilerin 
Sar'a rldlb vaziyeti rö~lerlle ıör
melerini rica etmittir. Sözlerini bi
tirirken Makı Braun, ıeçimin, 
ıulb muahedele:inde dütünüldülU 
gibi hür olarak ~pdmadıjmı hlr 
daha tekrar etmittir. 

Anla9manın ••••la11 
Cenevre, 1~ (A.A.) - Sar hak .. 

landa dün hasıl olan anlqqaala .. 
rın aaslarına dair fU mütemmim 
malômat veriliyor: 

Ul"'lar K\P'\lmu kon.eyi tart. • 
f mdp kayda ıqirilen Roma uı .. 
laımalan, 'bu meıelelerin en ehem· 
miyetli laammı, prensib itibarile 
•HMD hatletmiı bulunuyordu. Bu 
cümleden olarak, maden ocakları
nm yeniden aabn ahnmal•n için, 
Almanya ~fından Franaaya ö .. 
denecek paranın mikdarı tesl:tit o-

lunmvıtur. Bu JMra, evvolemirde, 
Sarda müteda Til a~onin değif • 
mesile elde edilecek, Fra.J\sız 

franklarile, futau da "' aene 
müddetle ·her ••ne bir mikda" k~ 
mür vermek ~til• 6d•necektir. 
Bundan batka, Alman hükllmeti 
Sar' da muhtelif iılore J&brılnut 
sermayelerden dolayı, Fraasıs hu· 
susi aeroıayedadanna kartı ~ • 
1u bulunmajı kah-.d etmiftir. 

Ancak, bu borçların tahakku -
ku, ticari müvazene neticesinde 
hasıl olacak f ulabia ıöre icra •· 
dilecektir. Bunun için, oldukça ge-

niı mikyasta ticari müzakerelere 
lüıwn vardır. 

F ranta ile Almanya arasında ö
konomik münaaebetlerin, uluılar 

kurumunun kontrolundan hariç 
bulunduiu, müttereken kabul o -
lunm&lflur. Uluılar kurumu, bili. .. 
kis IDUİnin te..afiyeıine veya yeni 
rejimin kurulmasına ait bütün di
jer meselelerin halli ile mu\·azzaf 
olacaktır. 

Her iki hükumet konseyin ka • 
rarlarınrn me::burl mahiyette ola .. 
"ağını timdiden kabul etmiıler • 
dir. 

Nihayet, Sar mıntakasmın, Ver
say muahedesinin tatbik sahasına 
dahil bulunan gayri askeri hale if· 
rair, diier Ren arazisi için de ol
duğu gibi, Almanya tarafından 

kabul edilmittir. 1 
Berlin, 19 (A.A.) - Berlin ma· 

hafilindeki kanaate göre Alman . 
ya ile Fransa araıında Sarre hak
kında halledilecek meseleler Ro · 
ma konuımalarında h~im olan 
zihniyet ile müzakere edildiği tak
dirde hüınü ıuretle neticelenebi • 
lecektir. 

&lllhl•• artık tahdld 
edilmeli? 

Londra, 19 (A.A.) - Sar ~i
mi noticeıinin ıilahları bırakma 
görütmelerinin tekrar batlamaaı • 
nı kolayla.ttırıb kolaylaştırmıyaca
lınr aoruıturan "Dickonomitt" 
mecmuaıı diyor ki: 

"-Avrupa meaeleıinin hayati 
bir tekilde hallini görebileceğimiz 
quik bir zaınandayız. Bay Laval 
ile Bay FIUMlen Loadr,.ya selin .. 
ce belki de lngiltereden yeni za .. 
manlar iıteyeceklerdir. HükUmet 
herhalde bu ihtimali gözönünde 
tutmahdıl'. Çünkü lngiltere'nin va 
::siyeti, onu da Avrupadaki komfu-
larile &Jllİ ıal üzerine koymakta -
d~ . 

Tophanede leva11111 a111ır. 

1101 •atınalma koml•ıonu 
lllnlar1 

"S~talör" ıazeteıi, uluılar ara
ıı dütünceıinin değitmeıi neticesi 
elarak silahların tahdidini iste -
•ekte, lnıiltere'nin Avrupadaki 
taahUdlerine kar§ı tereddüdlerin • ı.ıı.11111111-ııııııı..-ı!l!!!!!l!l!!!!lllllllllllll!llllill!lllll!!!!!l!l!!!l!l!l!ll!l!l~!lllll!I.._, 
den vazgeçmeğe, ıüphesiz hazIT latanbul Levazım Amirliiine 
oldujunu, hunun zamanı geldiği. bailı kıt'at için iİf fÜ• ton un 
ni yazmaktadır. 31 ikinci kanun 1935 pe11eaıbe 

Puia, 19 (A.A.) _ Baıhakan günü saat 15 de kapalı zarfla alı-
nacaktır. Tahmin bedeli ot6 

Bay Flandin, Fransanm Sardan . . . 
yapmakta olduğu kömür ithalatını bın lıradır. Şartnamesı paruıs 
Mnede dtirt huçuk milyon tondan ' olarak Tophanede aabn abna. ko-
•u ·ı · d" .... · b"ld" · miıyondan alınır. ilk t.emı&~-
l1t-• mı yona ın ıreceıını ı u·mıf· . 
t" tı 2250 lira olup ısteklilerin tek· 
ır. liflerini belli ...ıten bir saat eT• 

Alman radyoeunda 
Mar•eyyez 4jahndı 

Berlin, 19 (A.A.) - Berlin ulu 
sal radyo merkezi dün akfam, 
• Napolyon ve 19 uncu yüz yıl .. 
hakkındaki tarihi konferans vesi
lesiyle ilk defa olarak Maneyyaz 
martını çalmıtlır. 

Alman telsiz telefonunun sene
lerden beri en orijinal n91riyatın.
dan birini tefkil eden bu konf e • 

' ranı, Fransız ihtilalinin varisi Na· 
J><>}yonu hatıedan fikrine salib ıe
len ulusal fikrin yaratıcısı, 19 un
C\1 yüz yılın f ikrl mües:1isi ve m°" 
dern devletin mucid). olarak gös -
termigtir. 

Konf erar.,a eınHmda Bettho • 
ven'den mqhtel;f parçlllar çııhn • 
mııtır. 

GUlhana mU11am~releri 
Giilhane müaamereleri. 
Gülbanonin her onbeı günde bir ya

pılaa tıhhı müsameresi 20.1.1935 pa,zar 
gÜnÜ saat 16,30-18,30 da yapılacağın-

1 

daa ....-Jekdaılanıt 14'refle:ıdirme1eri ri
ca olunur. 

vel komisyona vermeleri. 
(728) (188) 

• • • 
t ~tanbql Levazım AmirUpe 

bağlı kıt'at için seksen ton pilav
lık pirİ\)Ç 31 lkinciklnuıı 193! 
pertembe pnü saat 15,30 da ka· 
palı zarfta alınacaktır. T ahınin be 
deli 18800 liradır. Şaıtnameıi 
pafaıı:a olarak Tophanede aatm 
alma komisyonundaıı alınır. ilk 
teminatı 1410 liradır. lıteldilerin 
tekliflerini belli saatten bir sa.at 
evvel komiıyona vermeler\. 

<1ı1> (189) 

Temsil ve konferans 
Halkcvindeaı 

1 - 21.1.1935 ,...neli ıünü saat 
(18) de evimiz ...-ku salonunda Or· 
taköy tlfa-yurdu aahiW Dr. ~ A· 
ıım tarafından (milli Nvat ve soym 
yardımda kadına düıen vuifeler) hak
kında bir konferans verilecektir. 

2 - Gene Zt.1.19.111 ,,........1 ...a 
(20.30) da T.-ımdald e.a..b a.. 
yoğlu kıımmda temsil ıubemiz tara • 
fından (l~er) piyui ~. 

TC!I O. KiV 

llRAAI 
BANKA~I 

·DAQA 
BiRiKTiREN 
'2Aı-IAT-t;DCD 

İstanbul Dördüncü lcra Memur- ••• .. •••••11111': 
lıığundan: 

Kıbp.lipatada Sultan Beyuıt 
M. Marn. ıoka.iıııda 19 No: lu ha
nede mukim iken elyövm ikamet
rlln meçhul hulunan Madam Po
limyaya. 

Emniyet Sandıiından Z-4-928 

tarihinde 844 huap No: lu borç 
aenedi mucibince 4-2-934 tarihine 

kadu 1543 lira 00 kuruta baliğ 
olu •• bu tarihten itibaren 18..&. 

93S tarihine kadar yüzde 9 faiz 
ft ,.U.de 6 komisyon ve fais ko • 
mwyon masarif yekunu üzerinden 

yüsde 2,5 muamele vergiıi ve 18-

6-933 tarihinden sonra % 9 faiz 

v•'fo3 komisyon ve faiz komisyon~ 

muarif 7ek6nu iizerinden o/o 2,5 
muamele vergisi hesap ve 
ahzedilecek olan l:torcunuzu 

6demediiinizden ipotek ı&terdi-
iiniz Balnrköyünde Zeytinlik ye - sin. 

dinci solcağında 1, 9 No: hı maa 

ahır üç hanenin para,_ çenilmesi 1 
ta1eblle adresinize gönderilen öde .. ı:..-----... ~----
wıe emrine mübatirin verdiji tas

dikli meıruhattan ikametıahını -

ıın meçhuliyeti anlatılmıştır. 

ilin tarihinden itbuon Z0 gün 

zarfmd• iıbu borcun iıtenen faiz 
ve komiıyon ve nıvaınele vergisi 

ve masarifi ıaireaile borcun tama

mı veya bir kısmına itirazınız var 

ise hizzat veya bir vekili kanuni 
aöndweHk dermeyan etmeniz ve 
ltbu müddetin müruruncian son .. 



Yeni teşebbüsler 
"VAKiT,, Kütüphanesi Yakında 

İstanbul Dördüncü İcra Memur-
1 uğundan: 
Tamamına ( 4960) lira kıymet 

takdir edilen Ayaıpaf& mahallesi
nin Cami sokağında eski 52 yeni 
46 numaralı içi dıtı yatlı boyalı, 
elektrik, havagazı ve terkos tesi
satını havi ahtap hanenin yarım 
hissesi açık arttırmaya çıkanlmıt 
olup, şartnamesi 24-1-935 günle -
mecine raslayan pertembe günün
den itibaren divanhaneye asılarak 
10-2-935 günlemeaine müsadif pa
zar günü saat 14 - 16 ya kadar 
açık arttırması yapılacaktır. 

finhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
300 top ikinci hamur beyaz gağı t 68xl00 ebadında 17-18 kiloluk 
300 top ikinci hamur kırmızı ki ğ t 68x100 ebadında 17-18 kiloluk 
300 top ikinci hamur ıarı kağıt 68xl00 ebadında 17-18 kiloluk 
Yukarıda nevi ve mikdarları yazılı kağıtlar 23.1.1935 tarihine mü-KLASiK 

Eserleri Neşre Başlıyacaktır 
.,_ :~ l'~taan ve ~oma kkisiklerinden dilimiz8 çevrilerek l>ün ve Ya 
lorı,.. ~Yonumuzda 1935 yılında bMtlacak ustaörgütlerde>ı ba§lıca
kae,. ~ıda yazıyoruz. Bunlardan birkaçı yalı.'lnda basılıp çıkıyor. Ote-

sadif çartamba günü ıaat (15) de paz:ırlıkla satın alınacaktır.. Talip
lerin ~artname ve nümuneleri almak için hergün ve pa:1.arlık için de 
yukarıda ~ayin olunan günde yüzde 7,S muvakkat güvenme paraıile Ci
balide levazım ve mübayaat tubesine müracatları. (8764) 

atııklanmaktadır: müyüL 
1-0vid 
2 _ Evripides: Media 

3 Seneka: Medea 

Aktay 

Nurullah Ataç Arttırmaya ittirak için o/o 7,5 
teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergi, belediye ve vakıf icareleri 
müıteriye aittir. 

Tayyare Piyangosu 
- Ariıto: 

:-Herodot 
- Ariıtofan 

~ - Seneka 
- Honıer 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 

18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 71. Şubat 1935 dedir. 

Peyami Safa 
Burhan Omid 
Şair A. Hamdi 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

8-pı··ı k· Likürg 
u ar . S I } Haydar Rif at 

Arttırmada muhammen kıyme
tin yüzde 75 ini bulmak §arttır. 
Aksi halde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak' üzere arttırma 
on bet gün daha uzatılarak 25-2-
935 günlemecine raslayan pazar -
tesi günü ayni saatte ikinci arttır
ması yapılacaktır. 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye
ler ve 20,000 liralık mükdf at vardır. 

o on 
1111 111 

Bankası 
9 Lasedemonyalılar l 

- Kıenofon: cumhuriyeti J 
Atinaldar cumhuriyeti 

Haydar Rifat 

ıo _ Kaenofon: Aje~ilas 
Plütark: 

l 
J 

Tesis tarihi: 1888 ,, 
11 

- Plütark: 

12 - Pı·· 

Mariuı 

Silla 
lskender 

} 
Bu arttırmada gayrımenkul his

sesi en çok arttırana ihale edilir. 
2004 numaralı kanunun 126 ıncı 
maddesi mucibince ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı aahiplerinin gay
rrmenkul üzerindeki haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını 20 gün içinde icra da
iresine bildirmeleri lazımdır. Ak
si takdirde satı§ bedelinin paylat· 
masından hariç kalırlar. Daha ge
nit bilği edinmek isteyenlerin 
934-5376 doıya numarasiyle dai
remize müracaat etmeleri ilin olu
nur. (4875) 

Jdare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
utark: Büyük 

13 
- Plütark: 

14 - Pı·· k utar : Antuan 

~!:. Ef,1~~un: Cumhuriyet 
V ırJıle: Ene it 

Sezar 
Brütü• 
Antuan 
Pompe 

l 
J 

} 

Ca~stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
•e \'uı:lada, Kemanket Kara Mustafa Pata mahallesinin Topçular 
a&ı1" ek kaldırım caddelerinde eski 31, 33, 35, 37 ve yeni 25, 27, 
til'lbeııe ~l9, 119/1ve119/ 2 No. la mürakkam dükkanları müttemil de
~tli ik• anı namile maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesi be -
~Pa.) 1 

ta.kaitte ödenmek fartile muhammen (15022) lira üzerinden .. --• Dr. lhaan Sami--.. 
tı~ ~rf uıulile 21. kanunusani 1935 pazar günü saat on bette sa- Uksilrllk şurubu 
\' ır. lıteklilerin 2490 numaralı kanun ahkamı dairesinde, mu -
lif 'ttJ.e~n bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatları He tek - Oksürük: n nefes darlığı boğmaca 

"lllpl ve kııamık öksürükleri için pek te· 
•• arını artırmayı açma saatinden bir ıaat evveline kadar Is . "•'U- E "" slrli illçttr. Her eczanede ve ecza 

~'itti la~ ı ınlak müdürlüğünde ki satış komisyortu reisliğine ver - - depolarında bulunur. (6462)·-
'-, -andır. (15) 

TUrklyedekl Şubeler: 

IstanbuJ, (Galata Yeni - Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk . Ati na . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

ıı !~il ~I~ 100 111111 ~llfillllllliIDIUll~IHll~ 

Istaobul Liman işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Mefsuh Liman Şirketinin muamelit Ye kabotaj lnımı 19 ikiad 
Kinun 935 tarihinden itibaren Haydır Hanından Galata'da Mef
ıuh Rıhtım Şirketi müdiriyet binasına nıkledilmiıtir. Yeni idıre· 
uin bu şubeıi ile alikadar olanların bu tarihten itibaren meık6r 
mahalle müracaat eylemeleri llıımdır. Telefon No. 4.4656 dır. 

(7093) Umum MUdUrlUk 
--..O::::I!!.!-!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~!!!! (21 lkincl Teşrin 1934. sayımızdan beri •Urüyor.).~!1!!1!!!!!!1!!!1111!!======-=======!i!!!!!~lll!:!~!!!ll!~l!!!l!llıe=ı=-

Öz türkçe karşılıklar 

Mola, Duraklama, duralama. ı Mualece etmek, Emlemek, 2. 
Muabbir, 1. Görümçü, 2. Yoran, Emlemek semlemek (İkisi bir ara-

3· Yorucu, 4. Yoruğlu. da olanı emledi semledi), 3. Ota-
Muacciz, 1. Basıcak, 2. Bıktı - mak. 

rıcr, 3. Srlocr, 4. Sırnaşık, 5. Sıvı - Muallak, ı. Asılı, asılmış, 2. 
§ık, 6. Usandmcı, 7. Yapış1<an. Asman. asmalı. 3. Bağlı. 

Muadat, 1. Azgaşma, 2. Bozuş - Muallim, 1. Boşgu~ı (Boş • 
nıa. gut - Tahsil), 2. Okutan 3. Oğ -

Muadelet, 1. Değdeşme, dendeş- reten, 4. Öğretici, 5. Üvretücü. 
nıe, 2. Dendeşlik. Muamele, 1. Alış veriş, (Tica -
'r Muadil, 1. Bekteş, 2. Denk, 3. retle), 2. Baruk (servet, mal; 
enğ. meşguliyet, i§ man.) 3. Iş 4. Kul-
Muadil kılmak, 1. Denk getir - lanış, kullanma, 5. Tutum (Mua-

llıek, 2. Tenermek. mele tarzr man.) 6. Tutuş, tutma 
Muadil olmak, Denk gelmek, Muamma, 1. Anlaşılmaz. 2. Bil-

'd Muaf, 1. Ifağışlanmış, 2. Suçun- mece 3. Bulmaca, 4. Yanıltmaç, 
a~ geçiimiş. 5. Yumak. 

uahaze, 1. Trkek, 2. Y argıl, Muammer (olmak), Yaşamak, 

2 Mu~h~ze etmek, 1. Cemirmek, Muaneka, 1. Boynuna sarılma, 
~l Çekıştınnek, 3. Çıkışmak, 4. Da- 2. Koçuş, koçuşına 3. Kucaklaş -

7 ~ak, 5. Kınamak, 6. Suçlamak, ma, 4. Sarışına, sarmaşma. 
· ernıek, yirmek. Muaneka etmek 1. Konuşmak, 

13 Muahede, 1. Ant, antlaşma, 2. 2. Kucaklaşmak, 3. Sarılmak, boy 
ayJav, 3. Sözleşme. nuna sarılmak, 4. Sarmaşmak, sa-

.,... Muahede aktetmek ı. Antla.o::; _ rışmak 5. Yileşmek. 

.,,ak ' ~ 

8 !{' 2. Bekleşmek (:Berkleşmck), Muannit, 1. Dik başlt, 2. Di-
8· .. 1°yuşınak, 4. Kökleşmek, 5. ke, 3. Karşı, 4. Uymaz, uyuşmaz, 

0z eşnıek. 5. Yanaz. 

Cil~~~hhar, 1. Ardıl (Tehir Ye t;e. Muannitlik etmek, 1 Boşun -
?lan ılen man.) 2. Geride bulu • mak, 2 Orcülenmek 
dan' ~· Sonraki, sonra olan, sonra- Muaraza, 1. Alak, 2. Alkardr, 3. 
kaıa 0 an, sonradan gelen, sonraya Çekiç. 
~ n, sona kalan. Muaraza etmek, 1. Atışmak, 
M Uahh~ren, Sonra, sonradan. 2. Çekişmek, 3. Karşı gelmek, 

lc.-
51 

ua.kkıb, 1. Ardına düşen, ar · Muarefe, 1. Bildik, 2. Bilik, 3. 
" na d .. )an k uşen, 2. Artçı, 8. Kovala - Bilişme, 4. Tamşnıa, 5. Tanış ol -

>.f 0vaJayıcı, 4. Kovucu. ma. 
Ualece, Em. Muareke, 1. Debeleşme, 2. Dü • 

.._ 126 _ 

Oz Türkçe liarıılıklar 

ğüş,, düğüşme, 3. Savaş (Muha -
rebe man.) 4. Vuruşma. 

Muarız, 1. Karşıgelen, karşı ko
yan, Yat (yabancı man.) 

Muarra, 1. Boş, 2. Çıplak, 3. So
yulmuş, 4. Süzülmüş. 

Muaıır, 1. Çağdaş, 2. Kurdaş. 
Muaıeret, 1. Ayraşnıa, 2. Bu -

rık, 3. Bulunuş, 4. Dirlik, 5. Ellik, 
6. Geçiniş, geçinme, 7. Kılık, kılk, 
8. Turmuş, turuş. 

Mua,eret etmek, 1. Birgeleş -
mek, 2. Birlikte yaşamak, 3. Ey -
!eşmek, 4. Geçinmek, 5. Üykün -
mek. 

Muaıeretsiz, Geçimsiz. 
Muattal, 1. Bırakılmış, 2. Boş, 

İşlemez, işsiz, 4. Kullanılmaz, 5. 
Savuk, 6. Tuturuz. 

Muattal hale gelmek, Çoyna
mak, çöğnemek. 

Muattar, 1. Burcu burcu, 2. Gü
zel kokulu. 

Mua vaza, 1. Değiş, 2. Değiş do
kuş, 3. Değişme, değiştinnc . 

Muavenet, 1. Arka, 2. Basut, 3. 
Boluşluk, 4. Bulunuş, 5. Kavan -
la, 6. Kömek, 7. Tunıs, 8. Yardım, 
9. Yardrmcıhk, 10. Yarı, 11. Yü • 
ıündeğ. 

Muavenet etmek, 1. Arka ber -
kitmek, arka çıkmak, 2. Arkmak, 
3. Boluşmak, 4. Bulunmak, 5. Ka . 
basmak, 6. Koldamak, koldomak, 
7. Kovanlamak, 8. Kömek, 9. Po • 
hsmak, 10. Yardmı etmek, 11. 
Yuvmak. 

Muaveneti mütekabile, ]. lıne -

ce, mece, meci ( Cooperation 
man.). 

Muavin, 1. Basalak, 2. Basut • 
çı, 3. Boluk, poluk, 4. Boluşuvcı, 
6. Çel tek, 6. El ulağı, 7. Koldağuç 
(Yardım eden Allah, nasir, u
m umman.) 8. Koldaş, 9. Koşlav .. 
çı, 10. Kömekçi, 11. Söykeği, 12. 
Şağa, 13. Yamağ, 14. Yamak (Kü
çük ve aşağı işlerde kullanılan 

muavin man.) 15. Yanaşık, (Çı • 
rak gibi yardım için kullanılan 
muavin man.) 16. Yanaşma (Gün
delikle tutulan yardımcı man.)'. 
17. Yardak, yardakçı, 18. Yardım
cı, 16. Yancı. 

Muavin aıker, 1. Yertüm, 2. Ye. 
tüt. 

Muavveç, 1. Bükülü, bükülmüş, 
2. Dolambaç, dolambaçlı, 3. Eciş 
bucuş, 4. Eğri, iğri, 5. Eğri büğrü, 
iğri büğrü, 6 Eğrilmiş, 7. Ekiş ü -
küş, 8. Engebeli (Sathı muavveç 
= Engebeli yüz) 9. Yamıç. 

Muayene, 1. Bagu, 2. Baku, 3. 
Sın, 4. Tükel, 5. Ucuğ, 6. Yokla • 
ma. 

Muayene etmek, 1. Aramak, 2. 
Bakmak, 3. Barlamak, 4. Çıngar • 
mak, 5. Gözden geçirmek, 6. Pap
kalamak, 7. Surmak, 8. Yokla
mak,. 

Muayene memuru, 1. Sıncı, 2. 
Yohlama~. • 

Muayyen, 1. Begilengen, 2. Bel· 
gili, 3. Belirli, 4. Belli, 5. Çağlın, 
6 . .Mırzamlı (Zaman ve yer hak -
kında), 7. Pelgülük, 8. Sınlrk 

-127-



~ 12 - KURUN 20 İkincikAnun 1935 

YENi ÇIK TI------1 
:---························· ············-----·········· .. ······· ...... , 
i Koaıinlzm 1 . . . . 
: ............................................................................ : 

LENiN - ST ALIN - BUHARIN 

HAYDAR RiFAT 
Fıyalı: 50 Kuruş 

DU, Ye Y ARl te rcüme külliyahnıo 23 üncü sayısıdır. 

Dağıtma yeri: VA KIT matbaası - Istanbul .. ________________________________ __ 
lstanbul beş:nci icra memurluğundan 

Emniyet Sandığına 

{fPA f'1A~~A 
Müslahıa.ra.t ı 

HUBUBAT UIYLARI 

SıHHAT 
ve 

t<uvvET 

350 lira mukabilinde birinci derecede İpotekli olup paraya çevril- -----··------•• 
mesine karar verilen ve tamamına 1888 lira kıymet takdir edilen Sü -

Denizyofları . 
•ŞLETMESı 

t\(;entelerı Karakôy • l<llprüb.&~ 

1 ~ı.423tr.t - 'ıırkecı Mühürdar 1 allr 

Han f eletor• 22740 --•I 
lskenderiye l' olu 

EGE vapuru 22 lkincikanun 
SALI günü ıaat 11 de lskende
riyeye kadar. (268) 

leymaniyede Katip Şemsettin mah ailesinde Vefa caddesi sokağında 

eıki 8 yeni 8 numaralarla murakka m bahçeli ah§ap bir evin tamamı a
çık arttırmaya vazedilmittir. Arttırma peıindir. Arttırmaya iştirak e· 
decek mü§terilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,S niıbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın tem inat mektubunu hamil olmRları i · 
cab der. Müterakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakıf borçları borç
luya aittir. Arttırma tartn:ımeıi 31. t.1935tarihine müsadif perıembe 
günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
20.2.1935 tarihine müsadif çarf&JD ba günü dairemizde saat 14-16 ya 
kadar icra edilecek, birinci arttırın ada bedel. kıymeti muhammene -
nin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üıtte bırakılır, aksi takdirde son 
arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arbrma 15 gün daha temdit ZAYi - 1931 - 32 dert yılı 

2A! 

sonunda inkılap lisesinden aldı· 
edilerek 7.3.935 tarihine müıadif perıembe günü ıaat 14-16 va kadar 

ğım 7 inci sınıfa terfiimi yazan 
dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranm üs -

tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi
tünde bırakılacaktır. 2004 numara b icra ve iflas kanununun 126 mcı 

5 Kuruşa tam bir Roman 
ni çıkaracağımdan hükmü yok -

maddesine tevfikan haklan tapu si cillerile ıabit olmıyan ipotekli ala-
caklılarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- tur. ( 

4879
) 

rmı ve hususile faiz ve masarife da ir olan iddialarını ilan tarihinden 1931 • 32 inkılap lisesindeki No 
Bara Oilge 

itibaren 20 gün zarfında evrakı mü sbitelerile birlikte dairemize bil - ____ <_27_6_> ____ -_z_i_ya_ .• ___ _ 

dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan- Düzeltme 
lar sah§ bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. Daha fazla malô • ı 7 /l/935 tarihli nüshamızın 
mat almak isti yenlerin 934 / 6609 numaralı dosyada mevcud Etvrak ve ı 9 uncu sahifesinde lıtanbul dör
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anhyacaldan ilan düncü icra memurlµğundan verit
olunur. (271) mi, olan ilanın birinci satırındaki 
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Oz Türliçe liareılrklar 

, • iiişahhas man.). / 11. Ofwtınak, 12. Oşartmak, o -
Muazzam, 1. Ağrı (Ehemmiyet- şurtmak, 13. Obertmek, 14. öşet -
vahim man.) 2. Batu.k, 3. Bü -

' k, 4. lri, 5. Koskoca, 6. Tunga 
( th~ı:;em man.) 7. Ülgen. 

Muazzeb, Uzgün, üzülmüş. 
Muazzeb etmek, Üzmek 
Muazzeb olmak, 1. Bunalmak, 

2. Casımak, 3, Entikmck, 4. Kı -
nanmak 5. Muğandırmak, 6. Mu -
nalnıak, 7. Uzülmek. • Muazzez, 1. Anğ, 2. tdduk, 
ıduk, 3. Sevgili. 

Mubahase, 1. Çarpışma (Söz -
le, yahut yazı ile düşüncelerin çar
pışması man.) 2. Keriş, 3. Konuş
ma (Musahabe man.) 4. Söz, söz· 
le~me, söz etme, 5. Ucaş. 

Mubahase etmek, 1. Aydışmak, 
2. r ... kışmak, 3. Çarpışmak, 4. E -
ğı ıck, 5. Kırlışmak, 7. Konuş -
m ·, 8. Söz etmek, 9. U caşmak, 
10. Ucu.,.~uk. 

Mubalaia, 1. Abartma, 2. Aşı
n, 3. Aşınp taşırma, 4. Büyült • 
mc, büyük gösterme, 5. Eşire, 6. 
tleri varma, 7. Katıklama. 

Mubalağacı, 1. Aşırgan, 2. Aşı
rıp taşıran, 3. Büyültücü, büyük 
gösterici, 4. Haybatçı, 5. lb~rtici, 
6. lleri varan, 7. Kofalak, 8. Pala
vuz, 9. Şallavcr, 10. Yaygaz. 

Mübaliia etmek, 1. Abartmak, 
2. Aşırmak, aşırıp taşırmak, 3. Bü
yültmek, büyük göstermek, 4. Co
prmak, 5. !bertmek, 6. nen var -
mak, 7. Katıklamak, 8. Kudur -
mak, 9. Obartmak, 10~ Ofartmak, 
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mek, 15. Uçurmak, 16. Uşkart.. 
mak, uçkaıtmak. 

Mübarek, 1. Anğ, 2. Görklü, 3. 
ldduk, ıduk, 4. Izuk, 5. Kutlu, 6. 
Kutluğ, 7. Kutun, 8. Ongun, 9. Oy. 
tun, uytun, 10. Sağun, sayın, 11. 
Uğurlu, 12 Uğuz, 13. Yumlu, yüm
lü. 

Muba.sıır, 1. Arayıcı, 2. Bakıcı, 
3. Bekleyici, 4. Gözetici. 

Mubayaa, 1. Alım, alım, satım, 
alrş veriş, 2. Satı, 3. Satın alma, 

Mübayaa etmek, 1. Satığlamak, 
satığlaşmak, 2 :atın almak. 

Mucibince, 1. Gereğince, 2. O -
ranca. 

Mucit, 1. Bulan , 2. Bulucu, 3. 
Bulucu, 3. Çıkaran, 4. Tabuvcu, 5. 
Tolonçok, 6. Türetken. 

Mucize, 1. Büğülüğ, 2. Genğsi, 
3. Kayganzı, 4. Kaygas, 5. Kayık
kal, 6. Kayıkla, 7. Tanğ, tanğış, 
8. 'f ansuk, 9. Tanzuk. 

Mucize nevinden, 1. Mungadı -
çığ, 2. 'fanğlançığ. 

MuJRrebe, 1. Dokuş, tokuş, ~ . 
Döği~ş, cfövüş, 3. Döğüşme, dövüş
me, 4. Vmuşma . 

Mucize etmek, 1. Azgaşınak, ~ 
Direşmek, 3. Döğüşmek, dövüş -
mek, 4. Kalaşmak, 5. U mşmak, 6. 
Vuruşmak. 

Mudh;k (l\fothik), 1. Çiilüt, 2. 
Güldüren, güldürücü. 

Mud:l, 1. A3ır iş, 2. Büyük jş, 
3. Cabalak, •J. Calbak, çalpak, 5. 

Öz Türkçe karsıh'kla'" 

M:safir etmek, 1. Konuklamak, \ 
2. Toylamak. 

M:ıafirhane, Konukluk. 
Misafir olmak, 1. lnmek, 2. 

Konuklamak,, 8. Konmak. 
M'ıafirperver, Konukçu. 
Misafirperverlik Konaklık, 2. 

Koyurka. 
Misak, 1. Antla§ma, 2. Bacığ, 

3. Bütün bacığ, 4.: Bütüşlük, 5. 
Sözleşme . 

Misak aktetmek, 1. Antlaşmak, 
2. Kökleşmek, 3. Sözleşmek. 

Misal, 1. Ben1.er, 2. Örnek, 3. 
Tergev. 

Misk, 1. Cıpar, 2. İpar, !par, 3. 
Yıbar. 

Miskap, 1. Delgüç, 2. tr, 3. 0-
di.irgü, 4. Udürgü, 5. Uskü. 

M:ıkin, 1. Basmcak, 2. Becerik
siz, 3. Cığan (Fakir man.) 3. Çöl
pe, 4. Engül, 9. Eriğen, 5. Erincek 
(Gevşek, tembel man.) 6. lmzık, 
7. lnez, 8. Körlek, 9. Mıymıntı, 10. 
Prsınk, pısrık, 11. Silim, 12. Simil, 
13. Sölpük, 14. Sümsük, 15. Süne
pe, 16. Tutuk, 17. Uyuşuk. 

Miskin (Cüzamlı man.), Alaş 
M:ıl (Misil), 1. Ben7.er (Şebib 

ve nazir man.) 2. Eş (Mümasil 
man.) 3. Kat (Znf man.) 

Misilli, Misi11ü, 1. Benzer, 2. Bi
ğin ( Gibi man.) 3. Gibi, 4. Yollu 
("Babam yollu,,). 

M' silsiz, -. Denk.siz, 2. Eşsiz. 
Misma, Duynak. 
Mismar, 1. Çivi, 2. Ekser, 3. En. 

ser, 4. Kadak. 

Mitvar, 1. Gidiş, 2. Toş, tll§. 

M'ting, Yığınak, yığnak. 
Miyan, 1. Ara, 2. Aralık, 3. Bel, 

4. Orta. 
Miyancı, (Meyancı), 1. Ara 

bulan, 2. Aracı, 3. Araya giren, 4. 
Düvürcü, 5. Ortancı, 6. Savcı (Sa\': 
= soz). 

Miyar, 1. Çekim, 2. Olçfu 
Mizaç, 1. Minez, 2. Toğa, tuğa. 
Mizaçgir, 1. Aldanç, 2. Allak, 

ellek, 3. Y clelkçi. 
Mizacı bozmak, lklenmck 

(Hastalanmak man.) 
Mizah, 1.Alay, 2. Bezeleme, s. 

Eğlence, 4. Güldürme, güldürÜŞ, 
5. Şaka. 

Mizahçı, 1. Alaycı, 2. Eğlendi .. 
rici, 3. Güldürücü, 4. Şakacı. 

Mizan, 1. Kem, 2. Tart.ağaç. 3. 
Tartı. 

Mizan burcu, 1. Başölkü, 2. 01· 
gü, 3. Ölkü. 

Mizap, 1. Çölen, 2. Çoratan, s. 
Çorta.n, 4. çoıiuk, 5. çortun, 6. 
çöğerten, çöğreten, 7. çöğürtien, 
8. Çörtken, 9. Çörlen, 10. çöteı 
11. çörteğen, 12. çörten. 13. çört .. 
Jük, 14. Geçirim, 15. Oluk. 

M:zmar, 1. Boğurtlak ağzı, 2· 
Düdük, 3. Gırtlak, 4. Kaval, 

Mobilye, Sayman. 
Model, 1. Kep (Nümune, ktı .. 

lıp, şema, mana, imkan man. d;l 
2. Kip, 8. Örnek, 4. tnge, 5. tJl 
6. Taslak. 

Modele göre biçmek, 1Jlgüle • 
mek. 


