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Atatürk Bu ·Sabah Şehrimizi Şereflendiriyor 
t Ce r e 

·ıer 

n<i.lkan devletleri Roma anlaşmalarının faydalı bir tarzda 
tamamlanacağını ümit ediyorlar, sıyasaları da birdir 

Atatü:-kle birlikte ~ 
Başbakan da geliqor

1 
. Ankara, 21 (A.A.) - Re· 1 

ıııcu h m ur Kemal Atatiirk ya· 
tt;nda Ba§bakan lımet lnönü 
0 duğu halde bugün huıuıi 
''.enle ıaat 11 de lıtanbul'a 
Rlttni§tir . 

. Türk Dili Tetkik Encüme
ttı iiyeleri de tetkiklerini ve 
~.alışmalarını devam ettirmek 
~ıere Atatürkle birlikte lı . 
Qobula gitmi:lerdir. j 

-.....:::::::-~~~~~~~ 

Bir- bayındırlık işi 
Akav çe . 1 ..... k'" •. .. K 

dık.. . J \'ırgcn ıgı oprunun a-

Ctk?Bı kelesini yeni ha§tan yaptıra· 
ttl;, Y el:diyc de huna yardım ede-

U lk c:• Yapıhıcak iskele altlı, üst· 
~ 1 at olaca . \"llpurıunu usı: 
tttd . 

doı:ru crındcn geçilerek doğrudan 

Al~ k Yn köprünün il tüne gidilecek. 
rıeeekattaıı da tinıdi o duğu gibi işle· 
• t • Yeni iskelenin hu yapısı eon 

lir ~de olnrnğı iı;in iki yüz elli bin 
il adar b. ·ı .... . eli 
~ ır para ,·erı ecegı şım • 

Alt ıınl?ııınnktndu. 
}'Q ay ılc hclcdiycnin ortaklaja 
ş~tnak İstedikleri im bayındırlık i· 
~ey dlaınanılamnk için yapılncak bir 
dan ~a \'ardır. Bu da köprü altm
hir •~kele ile Karaköy arasına 
\ap geçıt ' 'cnuektir. Öyle ki Kadıköy 
IardUrlarından iskeleye t.ıkan yolcu • 

an r 
hun] ~ele gidecek olanlar varsa 
tUnd:~ §ınıdi Kadıköy iskelesi üs • 
t\i l nıanavlarm yanından köp • 

atını k hür geçere yataklı vagonlar 
osunun .... d 

hil ini onun eki nlıtrma çıka • 
lı.ünd er, sonra Cenyonun kapısı Ö· 

bi}8in~n geçerek tünel yohma sapa • 
ııe] y··er. Bunun tersine olarak tii· 

OQUnd f 
Jltırun b' en ge erek Kadıköy va· 
b a ınnıek . . u Yön.. ıstıyenler de gene 
keleye u tutarak köprü altından is • 

n geÇebilsinler 
u u . 
S n Knd k'· • l'al:öy 1 oy ı kelcsi ile Ka • 

l arasında b.. 1 
lttuııanı oy e bir geçid bu-
larnı ft,~~ndan dolayı İstanlıullu 

t"C.Ktıkle • 
rı zorluklar açıktır: 

Jı.. 
oqnc· 

---._ASIM US 

Dört Bali.an Hariciye Na:;ırlan Balkan mi:mlcını imzalarken 

Cenevre, 21 (A.A.) - Havas 1 tai nazar teati ettiklerini bildir -
muhabirinden: mitlerdir. 

J!alkan itilifmı tetkil eden Balkan mümessilleri, bu an • 
dört evlet nıüm sıilleri toplan· la§maların yüksek ehemmiyetini 
blannı müteakib yapbklan-teb • takdir ve dermey n edilen pre.n • 
ligde, kendilerini doğrudan doğ· siplerin, uluslar arası hayattaki 
ruya alakadar eden meseleleri faidelerini teslim hususunda mu
gözden geçirdikten sonra, Roma tabık kalmıılardır. 

itilaflarına müncer olan son dip· Balkan itilafı, banıın kuru -
lomatik müzakerattan hadis o • 
lan umumi vaziyet hakkında nok· DevaD11 A tncı aayıfıınm • Unct> sntun11Dda) 

Şekerci Avram mahkemede tevkif edildi 

Altın kaçırmakla suçlu 
olanların . muhakemesi 

Ege vapurunun ikinci kaptanı 
iftiraya uğradığını söyliiyor 

Memleket dıtına altın kaçır • r Hüaameddin ıorgusunda tun -
maktan suçlu Denizyollan idaresi- ları söylemittir: 
nin Ege vapurunun ikinci kaptanı Husameddin kaptanın 
Bay Hüaameddin ile Galatada sözleri 
Doğruyolda Kamelya ıekerciıi - Benim hakkımdakilerin hep-
Avram, eski banka memurların • ıi iftiradır. Ben kaçakçılık yapma· 
dan Y orgi, komisyoncu istimal dım ve yapmam da ... Bayramın Ü· 

sarraf Naum dün öğleden sonra çüncü günü Galatada tekerci dük· 
sekizinci ihtisas mahkemesinde kanına gittim. Dükkanın sahibi 
ıorguya çekilmitlerdir. (Devamı z ncı uyıfıınm ' tıııctı ı:ıtıtw:ıw:ıcsa 

öğünmiye değer bir netice 

300 bin lstanbullu 
kullandı • • 

reyını 

Birçok kazalarda tasnif işi bitti ve halkın yüzde 
doksanının rey v~rdiği · anlaşıldı 

ikinci müntehib seçimi için 
rey atma müddeti evvelki akıam 
saat yirmide bittiğini, rey san • 
dıklarınm mühürlenerek kara • 
kollara teslim edildiğini dün yaz· 
mııtık. Sandıklar dün sabah ka-

rakoJlardan alınarak halkın bli • 
yük tezahüratı arasında kayma· 
kamlık dairelerine götürülmüt • 
tür. 

...ı iL 

>evanu 9 IUll'U "ayıfnnm f UnctJ sUtuı:ıuııd&J. 

Yunanistanda milli mü
dafaa programı yapıldı 
Plan dokuz senede tatbik edilecek, 

110 milyon lira harcanacak 
Atina 22 (Husuıi)- Yunan si-ı 

ya.si fırkaları reisleri hükUmetin 
daveti üzerine, birkaç gündenbe. 
ri, Yunan Milli Müdafaa progra. 
mmı tetkik ediyorlar. Bu müza • 
kerelere Yunan umumi erkanı har
biye dairesince haznlanan proje 

esa teşkil ediyor. Projeye _göre 
Yunan Milli Müdafaa planı üç saf 
hada ve dokuz senede tatbik edile
cek, bunun için de ceman 9 milyar 
drahmi, yani bizm paramızla ata
ğı yukarı 11 O milyon lira harcana~ 
caktır. 1 

1 

Planın üç senelik ilk safhasın'! 
da Yunan ordusunun seferberlik 
teçhizatı tamamlanacak, bunun 
için, Yunan fabrikalarına 500 mil· 
yon drahmi kıymetinde, giyecek 
ve teçhizat ısmarlanacak, Yunan 
tersanelerinde iki yeni muhrib 
yaptırılacak, ordunun icabında se
f erberliği kolaylaıtırmak için ba-

KüçükLindberg' in 
ölümü muhakemesi 

Küçük Lindbergi öldürmekle suç
lu Hauptmarun muhakemesi tafsilatına 
devam ediyoruz. Dokuzuncu sayıfa .. 
mızda bulacağınız yazıda suçlu avu • 
katının bebeğin sütninesine yaptiğt 

hücQrnlan okuyacaksmız. Yukanki 
(Devamı 8 tncı 88

.- • tn resim mahkeme reisi ile, hücuma uğ· 
J~anm ., et 88tununda) .. • • •• • rayan ıutnineyı goatenyor. 

rEndiıiüst e Kemal Re ·s 
Türk denizcileri bütün dünyaya 

nasıl meydan okuyorlardı? 

Aşk, lıarb ve macera •. 
lslıal. .Ferdinin gazetemiz için hazırladığı bu tarihi deniz mmarunı 

yakında okumaya ba~lıyacalrsm ız. 

l 'niintehib . . 
•e_çırnıne cıid top_la.nan ~eylerin bulu_nduğu sandıkl~r dün sabah .merasimle kaymakamlık d..Jirelerine götürülmüfler ev orada açılmıılardır. Reıimlerimiz. 

l_aP._dan meraıunden bazılannı ııöı teıVore _ 



Bay Şuşing'in beyanatı 
A vusturyanın istiklili 1 

barış' için korunacaktır 
Viyana, 21 (A.A.) - Salzburı l dedir. ·Burası A~sturya fikri ile 

da ''Vatan cephesi" nin bir top - uluıal duygunun temelidir. 

lantııında batbakan Ş11fDiıı ele - Viyana, 21 (A.A.) - Baıvekil 
mittir ki: muavini Prens Ştarenberg, vatan-

- Herkeı Avuaturyanın bir Al- perverler teflerinin bir toplantı -
man uluıu of duğunu bilir, fakat A- aında içeri ııyaıa itlerini anlatır -
vusturya uluaa1 vazifesini ancak ken Habshurg'lann tekrar. tahta 
mU.takil lJe hakim kaldıkça yapa- ıelmelerinden hah.ettiği ve bunun 
bilir. Bu iatiklal, bu lıilcimiyet ve merkez Avrupaaında bir sulh ıa
b~ hiirr~~et bizzat Alman m~~leti- rantiıi olacaimı bildir~Hii ıöylen· 
nın ve dunya banımm menafıı ~ mektedir. Ancak bu nutuk, neıre
~~n! ko~un~caktır. Be.y Şuınııı dilmediiinden yukanki rivayetin 
hukumetin ıç ııyaaaaı proıramını dojruluiunu teebit etmek müm. 
aniatmıt ve dütman olarak göster- küaı olamamıfbr. 
diğ: n~.:~i!er, ihtiliii soayaiiıtler ve 
hc-müniıtlere kartı bükiametin in. Viyana, 21 (A.A.) - "Nöyeı 
tizam ve •ük4neti korumak fuıere Viner Tageblat" a ıöre Avuatur· 
tedbirler nlcağım aöyl~mit ve de- yıı.daki Nazi teıkilitları müfettiti 
mittir ki: Bay Habiht, Mundhen'e ıelmiftir. 

- Bize ıunimi ola ·ak gelenle- Bu kentte Nazi faaliyeti yeniden 
re barı§ eli uzataltm, fakat .A.vua- batlamı§lır. 
turya fikri ile iıt~W prensibi ü- Viyana, 21 (A.A.) - Alman 
zer.nele h~ bir münakata kabil elçisi Bay l='on Papen, yeni tali • 
dejildir. Bütün Avuebırya vatan- mallarla Berlinden buraya gelınit· 
ıeverlerin yeni "vatan cepbeai,,n· , tir. 

Uluslar kurumu konseyi 84 üncü 
toplantısını bitirdi 

Rus yada 
Genel sağlık mü-. 
him surette salah 

bulmuştur 
Moskova, 21 (A.A.) -Taı a-

janıı bildiri7or: Halk ıeııel aai
lık iıleri komiseri bay Kanlnıld 

Sovyetler koqreeinde iç Ru1a
nm ,.nel aallılı muhaf&la Ye hl· 
ma,. için ,apdmq olan itler n 
vücuda aetlrilmlt bulunan ...... 
ler hakkmda etraffı bir rapoı o • 
kwnuttur. 

Kanimki ıenel aflıiı mthlm 
ıurette aal&h bulmuı ve Sıhhat 
mu ...... terinin mUbim mikdarda 
artmıf oldufunu bildirdikten IOD• 

ra hali hamda ıenel •llılı , .. 
ni prenaiplere aan t .. İI .. llm-it 
hiçbir ıehir ve kaaaba kalmadı • 
imı taylemiıtir. 

Soyaal içtimai ılıortalu bUt
çeıi bu yıl 88 milyar ruble:rl bul· 
muıtur. BUtün &llleleye ..W.i -
yettar mUtehuıılar tarafından 
bedava olarak yadımda hulunal· 
maktadır. HükUmet bilhuaa ço • 
cuk ·anuı olan kadınlan huauai 
bir dikkat ve ihtimama tabi tut • 
maktadır. 

Cenevre, 21 (A.A.) - Ulular\ önümüzdeki toplantıaına bırakıl-
'-= •7ı---:-a-. M c'-1& .__ 111&amı dwpiı edmı bir f....- Vaktile Car!* Rua1ası zama -
AUI __ ___,....... ~ .__..- ~ ---~"&det& Mr eaf • 
Jaama. clMrMeinin itleri IODUDA Jü kabul huıuaunda mazbata mu· 

Y gın hutahklar yuvası iken, bu 
ermiıtir. harriri ile anlaımııbr. ani ıta -

Leh
_ "'ek ı.--:...ı- v. la tüko tadil edilmiyecektir. hastalıklar yüzünden birçok kim-
~ 09 ~• ·ıqoe v ı -1- •• ·1· • d 0 kad 1 t l f l k • d" S t 

d 
• 1 • bakanl • ••et Ce r-... mumeuı ı ıım ıye ar ıe er e e o ur en ıım ı ovye 

lf ıt en an tı• ı eD - _ ,_,__ b" . . k d 
d 

_ 1__ 1...__,_1 _,aL· muva4AAt ır telvıye ıuretı a • Ruıya a kolera nedir bilinmemek-
nevre en a,A"UUUW o au. an •• 1111 b 1 .. d · · l · ti" 
ba Al • • el harebt tm•'"'tir u un en ımtına ey emıt r. tedir .. Veba ve çiçek haıtalıiına 

1 oııı • • ., · Maamafih ulualar kurumu 
Ba Alolıi Jr~ • m...t•I mu • mahafili, bugün muvakkat bir tutulanlara da heDJen hemen hiç 
bata mubarrıhfincle ha1 Beua - teaviye formülü bulunacağı ka- rastlanmamaktadır. 
dleri'e halef olacakm. Ba mele- naatindedir. 
I" de ölleden aonra mUaken •e Konseyin ruznameıine "~ahit o- Bulgar Kralı askerleri 
tetkik edilecektir. Konıey henüz lan bütün meseleler hemen he. gözden geçirdi 
bir hal ıureti bulamamııtır. Ma- men tamamen halledilmit oldu - S f (AA) V d o ya, 21 .. - ama a 
IGm olduiu veçhile lran murah- ğundan 84 üncü toplanma devre- bulunmakta olan kral Boriı dün 
hu heyeti, bu meaeleniıı eauuıa ıinin kapanmıt olduğuna dair ka· 

k askerlerin ve liman amelesinin ıe-tea!l" 1; edece olan bütün karar- rarın bu aktam verilmesi mu - • 
1 ., ,..h h k · ha'-'--'- aı"bı"dı"r. çit resminde bulunmuıtur .. Eıki -
ar~ ... ~ -1 azı usuıunun onseyın .tUULK • 

Sar reyiam komisyonu ayrılıyor 
Sarrebrukken, 21 (A.A.) -

Plebiıit komiayonu erklnı Sarre 

terke hazırlanmaktadır. Komia -
yon reut B•Y Rodhea, lıveçcle va
lisi bulunduğu Gottend aduına 

gidecektir . . F elemenkin müatemle

ki.tı lli komiseri Bay Henry, Fran 
ıız hududu yakininde Jura da ki
in Perrenturydek~ prefeliiine da -
necelrtir. 

Cenewe, 21 (A.A.) - Sarre kö 
milr lll.adeni İtçileri Hıriati,-. ce-

Bay Tevfik Rüıtü Aras 
Pariıte 

Parie 21 (A.A.) -TUrJd,. Dit 
itlen bakanı Ba,. Terfik RUttU A
ru, yarın bura,a ıelcek .,.. 111• 
J'emellni M. LaTal ile ~. 
Bu ziyaret haauat malalyettecllr. 

Kafkaıyada zelzele oldu 
Moelr.ova, 21 (A.A.) - Kaf • 

bayanm bütün ıehirlerinde ehem
miyeti orta derecede bir zelzele 
ka,ıleclllmittfr. · · 

miyeti, yakında Nazi teıkili.tı a • 
rasma pecektir. 

Londra, 21 (A.A.)-Deyli Ekı 
prea ıazeteai diyor ki: 

Avrupada projektör dönmüttlir 
ve timdi artık Sara deiil Memel' e 
teveccüh etmektedir. Alman pro • 
paganduı orada yeni bir kesafet 
göetermeye hatlamııtır. 

Deyli Hcırald da, Sare muvaf
fakıyetinin Almanyayı Plebiait -
ler modası arkaaında kotturduiu
nu yazmaktadır. · 

f ürkiye - 1taJyan Ticaret 
anlaşması uzatıldı 

Aakara 21, (A.A.) - Okono
ml babalılmclan: 20 Nieua 1934 
denherl tatbik edilmekte olan Tür. 
ki,. • lta11a tiTcaret Ye ldirlq an 
latmalan dolma aJ için muteber 
WI. Ba anlqmalar miiddetl.tnhı 
blttill 20-1-935 tarihinden itlba 
reQ yeniden dokuz aJlık bir dene 
için mablmqbr. 29.9.934 tarihli 
nota da ayni mnddetle yeniden 
menyete konmuftgr. 

den mifrit fırkalara memub olan 

bu amele bugün yeni devlete ta -
raflar bulunmaktadırlar. 

Bir bayındırlık işi· 
_... Bllfmakaleden devam 

Karaköy ile köprü üatfinden gelip 
giden tramvaylar, otomobiller, oto· 
bUıler bir yandan öbür yana geç • 
mek iıtiyenlere hemen hiç vakit hı· 
raknnyorlar. Bu yGzden burada 
hergiln, her saat bir çarpııma olabi· 
lir. Ölüm, nya ağır yaralanma iti 
ortaya çıkabilir. Bqb ilkelerde bu 
tdrlfl korkulu durumlm kalclırabll· 
ınek için yeraltı ttlnelleri yapılır. 

Bisim yapılmumı gerekli a&terdi· 
limis geçid ite daha kolay b11arıla • 
bilecek bir ittir. 

Yeni yapılacak ilkele projeainin 
altlı tlltlfl yapılmıımda güdülen 
d1lfönce vapurlardan çıkqlarda ve 
giriılerde adam kalabalıiım elden 
geldiği ~dır dairtmaktır. Yolcu • 
)ara ko\aylık g&termektir. KacbldSJ 
iakeleaini kaprU altmdua Kank51 
nhtmıma ballamak İle bu dileii bir 
kat daha pekiıdirecek demektir. 

AaımUS 

um ar\m\ 
On beş vilayette 

• • 
seçımı 

Ankara, 21 (KURUN) - Şim
diye kadar on beı vilayette ikinci 
müntehip ıeçimi bitti. Bu ayın 
yirmi beti.ne kadar da her t"rafta 
bitecektir.Ankara ıeçimi buaktam 
bitecektir. 35000 Ankaralının re. 
ye ittirak ettiği tahmin ediliyor. 

Y enitehiı- hanımları çokça oto· 
mobil "ve otobüılerle gelerek rey
lerini verdiler. 

Şa~alara ıöre ıaylav namzed
leri 1 O veya 13 ıub&tta ilin edile
cektir. Fazla aaylavın yüz elli O• 

Ziraat bankası memur- ı 
lınnın yardımı 

Ankara, 21 (KURUN) - Mar
mara fal&bbeclelerine 4atdmak 
Uıere Ziraat lanka11 mwurları 
maatlarmm ,U.cle bir buo•lunu 
aJIJ'IUJI kararlatbrcblar. 

ikinci münteh 
bitti 

lacaiı tahmin olunuyol'. 1 
dan Bayan Nakiyenin, J 
Bayan Nenol Nevzadın, K 
nudan Bayan Hacerin nanı 
rine kat'i nazarla bakılıyor. 

Ankara, 21 (KURUN) 
ce yar111 - Anlcara tehri 
müntehibleri seçimi bitti. 
erkek rey tabibi 40,860 idi. 

37.542 ıl reylerini kullan 

ve iıtisnuuı reylerini C. ff. 
ıı namzetlerine vermitlerdir· 

Aydın hattının ıat 
alinması 

Ankara, 21 (KURUN) 
dın hattının ıatın alınmaıı 

fındaki tetkiklere devam ecl 
Devlet Demiryolları umum 
muaYini Bay Cemal Hiday 
dına giti. Haziran batında 

Dörtler miaala ve devlete ıeçmeai muhtemeıd· 
• Franm l'•zeteleri Evleri ·yıkılanl 

B• ,,...,,,, ,._~leri '°" 
Fwaifg • /talyan anlaınwuı müıuı- yardım edeni• 
lfıhdle )'Clllılcltın ~ bu 
laôtliMlyi Dörd.r Milalıwn 6ir Marmara yeraaraınblarmda 
ı-•-~:!l!t ..:ı.ı ..::..----1vn-'-, b•• yıkılanlardan yoksul olanlara 
_,.,. ... •- •-ıwn;,-nar • ınak üzere Hilüiabmer C · 

...,...,. bu ellıİ Blii .,..., anlôı• yapılan yardım devam et 

maya Aorupa ıullau iclft iyi bir yol Yardım füıe$İnin diinkii §ekli 
diye ımvir ediyorlar. Difer bnı Kurut 
Frtın1g gaeteleri (Echo de Pa· 
m) ile Roma aniaımcuında Dört· 200 Muallim bay M. Ali 
ler Misakını luııırlnıan cU&ed.ri 300 Bayan Şaziye 

!O Bay Sftri Talü 
adeta bir tehlike ba§langıcı gibi 5137 Mnn" Çllr§ISI attar, 
kartılıyor ! yoıırancı esnafı 

4rJll!IJl.fJL ttDkıilc..Jl~n 431 Haliçfeneri Bomonti 
onaya GUıgı. bu Dörıl.t Muakı 

cliPıi>fu mU.tahclemMri 
tıpkı mu.ı gibi bir aey. Mu:: neni· 100 Bay 'Mehmed Zeki 
yete yinirıe o ıadı verirmiı. Fran· 
ıuı gazeteleri de arzularına, tema· 700 

1
':;.pa tatbikat mektebi 

yüllerine, dileklerine göre Dörı • 
ler rriilalunı tatlı oeva taııı:, iyı· 6922 Yekun 

J. 30 ~--,..a...;-
Vf!)'a feM b.ZUyorl.rJ:..-....~cr~~=t1t~:=; 

3.1652 Son yekUn 

,Şekerci A vram tevkif edildi 
_.. Ba~ tamfı 1. ci sayı/ada 

A vramla çok yakından tanıtırız. 
Çoculdanma ıeker alacaktım. 

- Kaptan, sana bir ricam var. 
Şu küçük paatleri al, .. kla, ıefer
clen ı.ıllıce Mn 1enden alırım.,, 
dedi ve elime iç.inde altın olduğu
mı'ıonradan öirendiiim paketleri 
verdi. Ben almamak iatedim. "Al, 
canına aende ka111n,, dedi. Bana 
fazla itimadı •ardı ki bu paketleri 
veriyordu. iki saat sonra da vapur 
kalkacaktı. Paketleri aldım ve 
Cumhuriyet vapurunun taifelerin
den Kadirle Erenköyündeki evi -
me ıönderdim. Vapur kalkti. Pi
rede Avramın kayın valdeıi ıeldi. 
Benden para istedi. Ben "böyle bir 
ıeyden haberim yok,, dedim. it 
merkne aksetti. Nihayet "böyle 
bir fey varaa l.tanbula teılim ede
rim,, diyerek bir senet verdim. iz. 
mire ı.JiDce de bana teelim eclilea 
palcetlercle 800 liranın bulundu • 
tundan haberclar oldum •• mm• 
hitaben "pabtlerde para ftl'la, 

memurlara verin,, dedim. Buracla 
eYlmde arqtırma yapılmq, alb 
Jh lira bulunanıı. Benim blldl • 
tim bu kadar ... 

Yorai lH enelce Romanya 
Bankumda memurken Mr bapk 
1eneclenberi botta ı••&llllal ita • 
ret etmitı 

- Ben ATrallla IJle hetJb U-. 
ra fHla ftl'IDHlm. Hüeria JOk. 
-ezn anao ·aınp•tP !119CI eıınod 
rbie ayJe ı8yJedim.,, demittir. 

Baiıtq,&zannda sarraf Naum-

• 

la kopıiıyoncu lstimat, suçl• 
kadar bulunmadıklarını ye 
ma para vermediklerini ıöyl 
lerdir. Şekerci Avram iıe 1 
söylem ittir: 

- Kainvaldem bana bir 
emanet bıraktı. içinde ne ol 
nu bilmiyordum: 

- Al bu paketi, Hilıa111 

kaptana ver dedi. Ben de 
içine bakmadan verdim. H · 
din kaptanla ııkı, fıkı ahhab 
yoktur. Kendiıi yalnız ınil 
dir. Kainvaldemle iyi ah1-1' 
mut olacak ki b6yle bir e 
kendiıine verilmeai kainvald 
rafından iıtenmiıtir.,, 

Reiıin aorgulan net" 
Avram paketi verdikten~ 
miye ıittiiini ve Hüaa 
kaptanın içinde para bul..-' 
ketleri korkudan denize • 
aö1lediiini de ifade etmiftit• 

Sorpclan 10nra A~ 
nmda Ç*lıtu Lefter K 
VatRUe C-huriyet va 
ıhulf\n Kadir, Htlıamedd 
eni Ba,... Saibe, mubaf 
dlrtl Ba1 Huuun phid 
dinlenm•bae, lltimatla J. 
evindeki rmnca mektubl.
çen tercllme ettlrilmeabıe• 
me:ldin, Y orp, latbnat, .r..~ 
ı•rrl m~"flmf olarak, ~ 
mnlmr olarak muhü..-....-.. 
............. karar y.;ı
n.111 mahkemede tnlrif ad 
Muhakeme bu ayın yinui Jı 
na k~!mtftll'. 



• • 

iM LER ' 'J . 1 enen imparator 
IJiill"k 
Ç " IQVCl§tan ıonra, L • u •• d •• 1 •• .., •• t k • 1 A t 
P:a~'fıınadizildi. ıman mum mu ur ugunce eş ·ı a 
tl'll ınand YllTaundan çıktı. 

1 !<_() n u ş m a J a r ~ 
Yürek sarmaşıkları 

Kesmeğe kıyamadığı uzun 
kestane rengi saçlarını omuzla
rından ıarkıtarak dedi ki: 

ii. Parator Şcırl menlaanda öl-

~cıh;a 
·t,,.., ettin )IUTJa haraç me .. 
~•at·'" 

/( "'B'a 'ık.ardı. 
a;yzeri.. .. l • Al 

birinci derecede dört, il<inci derecede 
ayrıldı. Müdürler tayin edildi 

Umum müdürlük 
altı müdürlüğe 

- lıte bak, yürek sarma§ık -
ları!.. • :t- ~ 

Gök rengi gözlerinin büyüaii· 
ne güvenim vardı. Bakışltınnın 

albenisinden hiçbir yürek hen .. 
dini kurtaram.aml§tı.. Bunu da 
biliyordu, buna inançlıydı •• 

Q ":cık/ ·• goz erıne manya • 
~el· ardan bakan Karam 

ı. 

Dört· }r,. 1 ımparatorlıık elden ka -
ll'Jıtii 1''" dört vazo gibi Avrupa 

b~. e tuzla baz oldu. 
Oll)l''k 

lo~lQıı " ıavtı§ın aonu yalnız 
~k ıeJ •ar4rnadı, tahtlar bir bii

rı d ıelede yıkılan eıki bina. 
k,/:;arltırı gibi kalmadı. 

erj,. .ı.: arın, kafalardaki :evk· 
.• llll •. 

f'~rtcelerin de imparator. 
lQf/a b ~Cb' rou tı§larından çıkar· 

rrıı~ ·.~ara kıı günlerinde ısın -
[', ıçıll mangal yaptılar. 
ariıte b'· "k 04'1. uyu savCJ§tan önce 

~ lel'İrtirı' .modanın, kadın kıya/et • 
"Qre b •mparaotnı olan Pol Pu. • 
~4rıt "liin imparatorluk tacını 
)Qp~ ve uınmak için mangal 

lthr. 

.ı /lol Puv-e -'- • • .. 
"t F' ... , YQfamwı ıçın gun• 
it ıo'~a hiikUmetinclen aldı • 

'llrlkla geçinmektedir. 

lla mel 
• • • 

dQıı k 0 alcır imparatora ~ar • 
İffiJ~ Q>'zerden, Papadan, üçlü 
4.tv"etıt~n, ii~lii itülJtan daha 

v l İd" 
~ ı. 

rl,,,, pQkıso lflilyona lıükmediyor
rtıi~ t af a.k§am karııtndan te • 
J '••. 
q·~ , • • .. ..ı .. - • .. .... .ı. - ou· .,..,. ~ ..... .,...... ·- -

ır. 

/(Qh 
'' -11,er ~tuJJar ıöyler: 

''>'e ~eı eli Al/ahtan bcqka kim· 
"'1nı01a ap vermem, det. Bütün 

~ı Qra~: ~e müttefikleri onun 
ıetler •tl !gı zaman önlerini üik-
Qrıeıı om dururlardı. Fakat 

<lib;rıe 1 
geceleri onu dizlerinin 

il. alır na.ihatler ederdi. 
p QpQ /( • 
~Qt k atolıklere hükmeder. 

/)ol l>q Qdtrılcır Papanın önünde 
I~ VQre • 

lıa[• nın cephesinde ordu• 
''lele b" "ki -4 ırı rlerdi. 

~ "ru,, k 1\Qlof•: adınları Avrupada • 
tletli İdi.1 erkeklerden daha kuv-

l>QPa 
tiicii v lltn Platonik bir zabite 
~4 Qrdı Fak 

eie 1ı··k,,. al Avrupada her 
~~bir k" eden bir kadın ve. 
til,;ı 0~ kad p l "ı ~ılı IQJıa •

1 
ın o Puvarenin 

tibi i.ı·ı 1 el arlan, iandarmala
» "'er ,..ol • 

l~ .. ı lluvare k-..1 
l ~accıı wuınlara, kadın • 
~.. ~ cırına ... kl 
l > ~ık/ L , Clfı arına, koca • 
'"el' cır 'Cf!le/ b ~ 1• 8öyl ere uyruk eder-
l{ucr, ece Avrupa b" , ..... p l 

et e ve k d ır ıgı o 
f Q)oe ecliJ· a ınlar tarafından i-
Op ır, bu b" , ..... 

l ·~ıı p ır ıgın bQ§ıncla 
~il· 0 1 Pıw • fi ~P are ımparator-
ıt, aratorıı l 0 arak YCl§ıyor-

--------------------------
Liman umum müdülüğünün Kömür ve ıu §efliği Liman tir 

kadroıu yapılmıı ve herkeıe yeni ketinde de vardı. Bu ıube ipka e 
vazifeleri bildirilmiıtir. Dünden dilınİ§ ve şefliğine Rıhtım tirketi 
itibaren bu kadro ile çah§ılmağa kontrolörlerinden Bay Neşet Oı • 
başlarumıtır. nıan geçirilmiıtir. 

Umum müdürlük birinci dere - Rıhtım tirketinde iıletme ıu • 
cede dört ve ikinci dercede olmak besi vardı. Ve bu ıube antrepola
üzere altı müdürlüğe ayrdmııtır. da muameleleri rıhtıma ait emla
Birinci derecedeki müdürlükler kin iıletilmesi itleri görmüttür. 

şunlardır: Bu ıube üç servise ayrılmı§br. 
1 - Yükleme ve boıaltma, 2 Bn ıervislerden antrepolar idaresi 

- Hukuk müşavirliği, 3 - Muha antrepoların dahili emniyet ve in· 
ıebe baş müdürlüğü, 4 - Baı mÜ· ı •muoıımoll•llllllllllllUll-IU!llllftmlımııııuuımııuı••ııı•-·-·····ıııuı• 

fet~~~:ne ve botaltma müdürlü- ! ~e~er ~a~~~cılorı ! 
ğüne eski Rıhtım Şirketi umumi 

katibi Bay Zihni, Hukuk mütavir· Bulgaristandan memle
li.~~n~ ~~!..Esad, muh~ebe b~.' ketimize şeker kaçıran 
mudurlugune Bay Cem§ıt, Bat mu· • 
fetti§liğe Bay Rep.d Yılmaz tayin hır şebeke daha •• 
edilmittir. 

Bundan baıka altı ikinci dere
cede müdürlük vardır. Bunlar da 
§unlardır: 

1 - Kömür ve su, 2 - Vesait, 
3 - Emlak ve levazım, 4 - Kon
trol, S - Antrepolar idaresi, 6 -
.tlılıtım fen heyeti §eflikleri .•• 

Eski Liman §İrketinin bir ve • 
ıait şubesi vardı. Rıhtım §İrketiniıı 
vinçleri de buna katılarak vesait 
§Ubesi ıefliği kurulmuı ve şefliği
ne de Liman tirketinin müfettişi 
Bay Cevad geçirilmiıtir. 

--
Kültür bakanı 

Edirneden geldi 
Kültür Bakanı Bay Abidin Öz· 

men dün sabahki konvansiyonelle 
Edirneden ıehrimize gelmiştir. 
Kültür Bakam öğleden sonra Ma
arif müdürlüğüne gelmiş, bir müd
det meşgul olduktan sonra bazı 

mektebl~ri gezmiştir. Bakan bu• 
gün yurd o'labilecek bazı binaları 
gezecektir. Uygun bir bina buldu
ğu takdirde burası Üniversiteye 
devam eden fakir talebelerin ya • 
tmlmasına tahsis edi'lecektir. 

Ge.eceK seyyahlar 
Bu ayın sonunda üç yüz Ame

rikalı seyyahla "Resolute,, isimli 
vapur limanmııza gelecek, bir gün 
kalacaktır. 

Bu günlerde limanımıza bir de 
yat geleceği söylenmektedir. 

Diğer taraftan seyyahlarla ge
zecek olan İstanbul tercümanla • 
rma verilen tarih dersleri son saf
hasına gelmiş, dün "Adabı mua -

!eret,, dersine başlanmıttır. 

11 kişi tutuldu 
Gümrük muhafaza teşkilab ta-

rafından Bulgaristandan mem • 
lekele feher ıokan üçüncü bir şe
beke meydana çıkarılmıştır. Tah
kikat safhaları gizli tutulan bu 

ıebekenin on bir kişisi yakalan· 
mışbr. Bu tebekenin bazı muha
cirleri kandırarak Bulgaristan • 
dan lstanbula 230 ton kaçak şeker 
getirdikleri ve bunun yetmi~ to -
nunun şehre sokulduğu, geri ka-

lan şekerlerin ise henüz gümrük 
ambarlarmda bu1un<fuğu meyCla -
na çıkanlmııtır. Gümrükte bulu-

nan yüz elli ton şeker müsadere 
edilmiştir. Tahkikat ehemmiyetle 

devam ediyor. 

Telefon şirketinin geri 
vereceği paralar 

Telefon şirketince obanelerden 

fazla alman paraların iade edile • 
ceği ve abonelerden bir kısmının 

paralan belediyeye devrettikleri 
yazılmıştı. Bu aboneler, teberru 

kağıtlannı doldurarak belediyeye 
göndermitlerdi. 

Beldiye, bu işi bir an önce bi • 
tirmek için on iki ki§ilik bir heyet 

seçmıtir. Bu heyet, belediyeye ge

len teberru kağıtlarını takib et • 
mektedir. Ayırmadan sonra isim
ler telefon rehberi ile karşıla§tı .. 

rılacak, teberrü etmiyenlerin de 
paralarını belediyeye terketmeleri 

yolunda teşebbüsler yapılacaktır. 

Küçük san'atJar kanunu 
ve garsonf ar 

k.Qc/ ~ • • Gelen rnüfettişler 
'>tql>r 1

1tlar giYin • 
Küçük sanatlar kanunu muci -

bin::e bar, han, hamam ve dan -
siglerde ecnebi tebaası işçierin 
çalıştırılmaması lazımdır. 

Olct ttrı.,thıl nıeyı, ku§an • Adliye teftiş heyeti reisi Raşid 
flC:· it"rıcı ,.,~r~ hepsi çırçıplak ve adliye müfettişi Bahaeddin, ls-

-·f{e'"• c.tYınnı·k '--- 1 l d' D dl' le" "<er, bu e > '"'§anmak tanbula ge m?ş er ır. ün a ıye 
· na •0Yıınmak der. dairesinde bazı ziyaretler yap • 

ı. &q •ö'"• mıılardır. lstanbulda birkaç gün 
Jtır "'<er( aö 1• 
~ ~~1 olQ Y 'Yen ağz:ı bir ze- kalacklardır. 
~ ~. :vrı .. n Po1 Puvar b d '"'""m"""" ... '""''"nn""'"'""""'""' .. '""""""''a""'"'.._."_,.,.....,. 

e11Ut1t ı 0 nce A e un an tutmıyan bir ıihirbaz gibi. 
"cı ~cıcl vrupanın e 

r, tfi .. r 1rtlcınna kap k n Çünkü büyük saVCl§lan sonra 
' _, ·«<ere ııını a .. .... • Kad 1 • 

zlfr. e onlcırı atel . zevk te Jegıştı. ın ar yenı 
il Yeııne al- k .. al · d • 

.tır. Qp modaların hü mu tına gır ı. 

Garsonlar cemiyeti lokanta ve 
birahanelerde yedi yüz kadar ec

nebi tebaasından garsonun çalış
tığını ve bunlardan şimdiye ka ~ 
dar ancak dördünün çalışmaktan 
menedildiğini alakadar makam -

lara bildirmiıtir. 

zibatı ile me§gul olacaktır. 
Rıhtmı tirketinin rüsum işileri 

le uğraşan kısmı da limanın mu • 
amelat tubesine bağlanmıştır. Bu 
§ube Rıhtım şirketi binasında çalı
ıa.cktır. 

Rıhtım tirketinin Emlak §ubesi 
liman levazım ıefliğine bağlanrnı§ 

Bundan baıka esasen her iki 
şirkette de bulunan kontrol heyeti 
biı !t!şlirilmi§ ve çevirgen)iğine 

Devlet Demiryolları Ticaret daire
si reisi Bay Ihsan Ali geçirilmi§
tir. 

Yükleme ve botaltmanın lstan
bul ~ubesi ıefliğine Liman ıirketi 
kabotaj müdürü Bay Naci, bu fU· 
benin ıefi Bay Ahmed Kemal de 
kontrol kalemi şefliğine, Liman 
şirketinin muamelat müdür mua .. 
vini Bay Kadri yükleme ve bo§alt
ma müdür muavinliğine Liman şir 
keti su müdürü Bay Mahmud da 
Rıhtım ve antrepolar aerviıine ta
yin edilmi§lerdir. 

Liman umum müdürü Bay Ali 
Rıza Çevik dün kendisile konu • 
ıan bir arkadaıımıza ileride ya • 
pılacağı söylenen Liman ve Rıh
tım inşaatı hakkında demiştir ki: 

4
'- Bunlar şimdilik birer tasav

vtırdan ibarettir. tlkönce elimiz. 
deki kadro işlerini düzeltmekle 
meşgulüz. Belki hazirandan sonra 
bu işlerle de meşgul olacağız. 

Sürp Agob davası 
etrafında 

Sürpagob mezarlığı davasmm 
belediye lehine neticelendiği ya • 
zılmışb. Mezarlık üzerindeki ga
rajlar ve mağazaların da beledi
yeye devri için da vaya ayrıca de· 
vam olunacaktır. 

Bu münasebetle belediye, Er
meni cemaati mütevelli heyeti a -
leylıine, bir de zarar ziyan davası 
açmıt bulunuyor. 

Bu yeni davanın ıebehi şu -
dur: 

Belediye, Sürpagop mezarlı
ğının bundan üç yıl önce, kendi
sine devrini istemiş, fakat müte • 
velli heyeti tarafından aç'dan da
va yüzünden devir muamelesi 
yapılamamıştı. Halbuki, üç yıl 
önceye nisbetle bugün toprak fi. 
atları düımüş olduğundan, bele
diye, mezarlık erazisini parça 
parça sattığı takdirde. bugün 
mühim bir yekun kaybedecektir. 

Belediyenin bu teşebbüsü üze· 
rine, davanın başlangıcında, mü
tevelli heyetine paraca 20.000 Iİ· 
ra kefalette bulunan beş Ermeni 
zengini, paraları dolayıtile en • 
diıe duyarak, cismanı meclise 
müracaat etmişlerdir. 

Gözlerinin büyüsüne güvemin 
olduğu değin, inancı ela inancın· 
dı. -Neye ıaçlarını Jöküb: 

- l§te bak, yürek şarmtı§ık • 
larıml dedi. 

Saçları özelden, oldum olaıı
ya yüreğine dolanmııtı. Özelden 
diyorum, onu görmeden evvel 
ya§amıyordum, ki, JiriUğimin 

ba.,langıcı o, bitimi oyda •. Bunu 
o da biliyordu. 

Buna o da inanıyordu •• 
Mademki, biliyordu, madem· 

ki inanı vardı, neden •Özüne 
ka11ılık vermediğimi gorunce 
beni sorğuya çekti? •. Neden: 

- Yüreğin öldü mü? dedi. . . _.. 

Yüreğim bülbüldü benim •• Gd .. 
gelelim dili yokta. 

Düıiz bir bülbüldü yüreğim. 
Bir gün, tan yeri allanırken, 

bülbülüm bir sarma1ığa kondu. 
Yaprakların aralarını ara§tırdı. 
Bir gül gördü orada. Sarmarık 
yapraklarının aTmında bir gül 
vardı. 

Bülbülüm gölü gördü, düi a· 
çıldı. 

Sarma1ık yapraklarının ara • 
ıtında gülü gören bülbülüm dile 
geldi. Ôtmiyen, ıtıııan bülbül, 
gökbitimi kararıncayaJak ötü -
yor. Ay qığı ile ayclınlanmıyan 
gecelerde de ötüyor. Sttsmpyor aıwı 
tık •• Kestane rengi aaçlannı o .. 
muzlannrlan ıarkıtan kadın, yü
rek ıarmaJıkları diye saçlarını 

gösteren yavuklu •. O gül, bül • 
bülümü Jile getiren gül, ıer..in 

yüreğindi. Yüreğim, yüreğ;nin Ö • 

nünde kendini verdi, i~ini dı§a 
vurdu, öttü.-

Yüreğim, artık gece gündüz 
öten bir bülbülclür. . . .. 

Bir gün, bütün gün, bülbülüm 
$arma1ık yapraklanna sokııldu. 

Güle yak!O§mağa çabalıyarak 
öttü. 

< 
Geceyeclek ve geceden al ta-

na değin öttü. 
Kimi vakit gJ') !!n, kimi vakit 

ağlıyan ezgilerle gökyüzünü çı~ 
lattı. 

Güne§ doğumuna yakın, yor • 
gun amma mutlu küçü • 
cük ba§ını gülün bağrına yada • 
dı, gözlerini yumdu .•• 

• • • 
Bülbülüm, gözlerini açtığı va

kit, gün ağarmış, giinef doğmur 
tu. 

Gece dayduğu kıvançla kanat
larını çırpmak iatedi. 

Başaramadı. 
Kımılclanamıyorclu, Jeprene· 

miyordu .•• 
SarmCJ§ıftn lilizleri viicuJüne 

sanlmıı, dolanmqtı. 

Bülbülüm, aarma§ığın filizle .. 
ri içinde giinl~rce, geceleı-ce çır
pındı, haykırdı ••• 

Baktı ki, kurtulamıyor, kartıı
lamıyacak-. ~o,,._ Qnrrı 6 • 

~ ·oıq ........._ rr zamanı Büyük ıarınntıların kadın ya • 
cıpltt11cl ~er'l'tten imparar kutlu §ayı§ınJa yaptığı değifmelerin 

:ı1t Q oe 'l . ~. atorunıı 
I ''e .. ,_, il etti.ğı n:bı" en büyüğü lüks imparatorunun 
ct4 '"'"ll? "' • eo~ •• 
~ ~ol il ~cıdınlar 

0 
kaJ nl tacini kqkül haline koyman • 

Atatürk köprüsü 
Atatürk köprüsünün münaka -

sası etrafındaki haZll'hklar devam 
etmekte, daimi encümen tetkiltat 

yapmaktadır. Şehir meclisinin ~u-

Dün fevkalade bir toplanb ya
pan cismani meclis, kendisine 
müracaat edenlere, paralarının 

kaybolmıyacağrna dair t~minat 
vermiı ve dava kaybQlduğu tak
dirde bile, kefillerden hiç birinin 
şahsen mutazarrır olmıyacakla • 
nnı teahhüd etmiştir. 

bat devresi toplanmasında proje 
ve şartnamesi Şehir meclisinden 
geçtikten sonra münakaıa ilan e • 
dilecektir. 

Bunu anlayınca sesini kesti, 
gözlerini bir daha açmamak ii • 
zerP. yumau, gülün bağrına so • 
kalclıt-

lıvcıre 6 ı ar Jır. 
Ugiilt biiyürij 

Sadri Ertem 
Yiireğ:m öldü. 

Selimi izzet Kayacau 
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] Avrupa posta111 f Arnavutlu• 
Tevfik Rüştü Ara- ğun istikbali 

sın portresi .. 
Büyük Fransız mecmuaıı (Ma

rian) Tevfik Rüşdü Arasın bir tas
virini yapıyor, ıevimli durumun
dan, kibar ve güzel giyiniıinden, 
aiy&set aleminde yaptığı yüksek 
İ§lerden, mütemadiyen bir hükU • 
met merkezinden diğerine giderek 
Avrupa siyasetinde Türkiyenin 
de varlığını gösterdiğinden bahse. 
diyor. Ve sonunda diyor ki: 

"Şiddetli bir zeka, ince bir ko
nuşma. Şüphesiz ki Tevfik Rüşdü 
Aras Avrupayı en iyi tanıyanlar • 
dan biridir. Türk istihalesinin can. 
lı nümunesi, daima milletinin an
cak daimi bir gayretle terakkiye 
doğru gitmekten başka bir arzu 
beslemediğini söylemekle mem • 
nun olu~or.,, 

ince parmakları arasında mavi 
taşlı bir tesbihin tanelerile oyna
yarak sözlerine şunları ilave edi
yor: 

- "Biz terakki ettikçe sükunet 
ülküsüne doğru gidiyoruz. Türki • 
ye sulh için olan mücadelelerinde 
her zaman Fransarun yanındadır.,, 

Cebinde boğazların anahtarını 
taııyan bir şefin mutemedi tarafın 
dan söylendiği için bu sözler pek 
u.:aklara gider. 

Fransız kumanda 
heyetinde değişme 

Fransız Bakanlar meclisi geçen 
cuma günkü toplantısında, Harbi. 
ye Bakanı General Moren'in tekli
fi üzerir.e yüksek harb divanı ile 
umumi erkanı harbiyenin yeni teı
l:ilatı lcararını tasdik etmittir. 

ınmo'FJü ~lPamame yüksek barh di-
.ssvt"Hrnrs \Tekili iJe, ordunun umu· 

cıi erltılnı harbiye reisinin vazife
lerini tayin etmekle beraber, harb 
.:!:ur.anında ordulara kumanda et-

. mek i~in tayin edilen reis bu ordu. 
ların teçhizatım hazırlamak itle
rini idare etmeyi deviriyor. 

26 Birincikiı.nun 1927 kanunu 
68 ya§ını geçenlerin yüksek harb 
divanı reis vekilliğinde çalı§mala
rmn müoaade etmediğinden Gene· 
ral Veygan'm yerine General 
Gamelen tayin edilmiştir. Bu zat 
aynı zamanda yüksek harb 
divanı reiı vekilliği ile umum er· 
kam harbiye reisliğini idare ede .. 
cektir. 

General Gamelene her yerde bü 
tün orduların kumandanlığını ya• 
parken harb yüksek dvanı azaıın· 
dan General Jorj muavenet ede • 
cektir. Umum erkanı harbiye riya. 
seti vazifesine de erkanı harbiye 
birinci reisi ıaniıi yardımda bu· 
Iunacaktır. 

Bundan başka Bakanlar mecli
si yüksek divanı azalığına yüksek 
askeri tahsil merkezi müdürü Ge· 
neral Bin o ile Fas orduları ali ku· 
mandanı General Hiireyi tayin et
miştir. 

General Gamelen 1872 yılı 20 
Eylulünde Pariste doğmuf, Sen 
Sic mektebinden birincilikle çık -
mI§ 1S95 yılı ilk tetrininin birinde 
mülazim, 1901 yılı 30 ilk kanunda 
yüzbaıı olmu~, 1904 de Yüksek 
Harbiye mektebine girmi~tir. 25 
Sonkum.m 1910 da Ceneral Jofr 
un maiyetine verilmiıti. 1911 yılı 
26 haziranında tabur kumanda
nı, 1914 son tcşrininin birinde 
kaymakam olmu§tu. 1916 §Ubatı -
mn üçünde Miralay, ayni yılın 8 
llkkanununda General olmuı ve 
şimali ~arki Fransız orduları er -
kanı harbiye riyasetine tayin edil
mİ§ti. 

Kral·Zog·o düşünce
lerini anlatıyor 
Deyli Telgraf gazeteıinin Ti -

ran muhabiri Arnavutluk kralı ile 
görüşmeğe muvaffak olmuştur. 

Muh~bir, Mister Gedye bu müla -
kattan sonra gazetesine yazdığı 
telgrafta kendiıinin kral ile al • 
manca konuıtuğunu ve Kralın bü
tün ~uallerine cevab verdiğini an· 
latarak Kral tarafından güdülen 
en esaslı fikrin şu olduğunu anla
tıyor: 

"Memleketi, çiftçi halk için 
sağlam bir çiftçi yurdu yapmak 
istiyonım.,, 

Kral, umum! iktısat vaziyeti 
hakkmda ıorulan ıuale cevab o • 
larak: 

"lkttsadi buhran bizi belki de 
Avrupa memleketlerinin çoğun -
dan fazla müteessir etti. Bu buh
ranı ancak kat'i bir tasarrufla kar. 
şılamak müm~ndü. Öyle de yap
tık. İki yıl önce bütçemiz 426,600 
isterlindi. Bu seneki bütçemiz 
246,000 isterlinden ibarettir. Ge • 
lecek Nisan bütçesi 200,000 iste .. 

· lindir.,, demiştir. 
Krala memleketin istikbali hak

kın da ne düıündüğünü sorunca 
fU cevabı aldım: 

"Bunları yol, zirnt inkişaf, ve 
halkı okutmak kelimelerile hülasa 
edebilirim. Birçok yollar yapmış 
bultmuyoruz, fakat daha birçok 
yollar yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bizim sevkükeyş yollar yaptığı. 

mıza dair birçok sözler söylendi. 
Fakat bu mahiyette bir tek yol 
yapmış değiliz. Yaptırdığımız yol. 
ların bepsi zirai ve ticart mahi .. 
yettedir. Gelecek yıl için büyük 
bir programımız var. !Ikmekteb • 
lerin dört sınıfına iki sımf daha 
ilave edeceğiz. ve bu iki sınıfta ço • 
cuklara zirai ve ticari malUmat 
verceğiz. Programımız, iki senede 
tatbik edilmiş olacaktır.,, 

Kral logodan sonra Arnavut· 
luğun hiç bir memleket ~ermayesi· 
ne karıı kapalı olmadığını siyasi 
maksatlar pe§inde ko~mayan ~er .. 
mayelerin Arnavutlukta iş y"'..pa .. 

bileceğini, kendis~nin !ngiltcreye 
dost olduğunu ve İngiltereyi ziya
ret için fırsat aradığını söylemiş
tir. 

1 
-

SPOR 1 
Bu haftaki maçlar 

İstanbul Futbol Kurumu Batkanlı • 
ğından: 

25.1.1935 cuma ıünü yapılacak 

nuntaka birincilik maçlan. 
1 - Taksim a!anında alan eözcüsü 

Halid Galib Ezgü 
Kasımpaıa • Beylerbeyi 1. inci T. 

aaat 13 hakem Halid Galib Ezgü 
lstanbulspor • Süleymaniye 1. T. 

saat 14,45 hakem Subhi 
Yan hakemleri: Şekib, Şevki Çanga 
2 - Betiktaf alanında alan gözcü

sü Şaı:i Tezcan 
Fenerbahçe • Beykoz B. T. s:uıt 11 

hakem İzzet Asaf 
Altmordu • Anadolu A. T. saat 12, 

30 hakem Sabih 
Fencrbahçe • Beykoz A. T. ı;aat 

Yan hakemleri Tahsin, Sa.-nim 
3 - Fenerbahçe alanında alan göz. 

cüsü Necmi Ataman 
A - Galatasaray • Vefa B. T. ıa· 

at 10 hakem Ali Rıdvan 
Topkapı • Hilal A. T. saat 11,45 

hakem Said Salahaddin 
Galatasaray • Vefa A. T. saat 14, 

45 hakecı Ahmed Adem 
Yan hakemleri: Ekrem, Ali Rıdvan 
B - Küçük alanda: 
Galatasaray· Vefa Genç T. saat 12 

de hakem Halid İbrahim 

1 e Ş EH 

Buğday 
Tahkikat bir haftaya 

kadar bitecek 
Ziraat Bankasında müıteıar 

Bay Atıfın riyasetindeki komis • 
yon buğday i~ini tahkikle meşgul 
olmaktadır. Tahkikat yedi güne 
kadar bitecektir. 

Bankanın buğday satıtı lıpiri 
Bay Adil birkaç gündenberi vazi
fesine gelmemekte idi. Kendisine 
tnhkikat bitinceye kadar mezuni
yet verildiği söylenmektedir. Ge -
ne ı;öylendiğine göre Bay Ahıenin 
işden uzaklaştırılmasına ıebeb 
Zira~t Bankası müdürlüğü namı
na bir müteahhide kar§ılıkaız ola .. 
rak yüzbin liralık bir kredi mek • 
tubunun verilmesi ve Haydarpqa 
ambarlarından mavnalara yükleti
lerek baıka yere götürülen yüz 
ton buğdayın Haydarpaıa ambar. 
larındaki defterlere kaydolunma
ması, hunun gösterilen yerden teı
lim alındığına dair kağıt geldiği 
vakit kayıt defterlerinde bu yüz 
ton buğdayın ne olduğunun yazılı 
bulunmamaııdrr. Bu rivayetlerin 
doğru olup olmadığı tabii tahki • 
kot neticesinde anlafılacaktır. 

Bay Ahıen'in yerine ayni ban· 
kanın Adana tubeainin müdürü 
Bay Fazlmm tayin edildiği yazıl. 
mıfh. latanbul Ziraat Bankuı mü· 
dür1üğüne böyle bir tebliğ yapıl • 
mamıttır. Haydarp&Jadaki ailo ve 
ambarlarda bulunan buidaylann 
hesaplarını tetkik eden heyet kay
dedilmeden gönderilen yüz ton 
buğday meıelesini de tahkik et • 
mektedir. 

Bugday 1t1 umum! heyeti reisi 
Bay Talat ile mürakıbr Bay Mu • 
hiddin ve müfettişlerden Bay Mu· 
ammer, Bay Hikmet ve Bay Muh 
tardan teşekkül eden bu ikinci ko
misyon bundan üç ay kadar evvel 
vazifeler'ine nihayet verilen bazı 
memurlara ait itleri de gözden ge· 
çirmektedir. 

Bu itlerin, §imdiki tahkikat mev· 
zuile ne derece alakadar olduğu 
tahkikat neticeıinde meydana çı • 
kacaktır. Hayda:rpaıada tahkikat 
ya~an ko!nişyon Say Atıf ile ber 
gün temas etmekte ve araıtırma .. 
ları ·hakkında izahat vermektedir. 

Yanan dosyalar 
Yenileme bürolarından 

biri kaldırılacak mı ? 
Bir sene evvel yanan adliye 

sarayında kül olan dosyaları ye
nilemek için kurulan bürolardan 
birinin ortadan kaldırılaC'ağı söy
lenilmektedir. 

Şimdi her iki büroda. bet bin 
kadar dosya vardır. Büroların her 
birinde a~aiı yukarı iki bin be§ 
yüz dosya bulunmaktadır. Büro • 
]ardan biri ilga edilince, kalkan 
bürodaki dosyalar kalan büroya 
devredilecektir. 

Her iki büroda muntazam su -
rette faaliyet göstermitler, bir ae
ne içerisinde bir hayli doıyayı 

yenilemişlerdir. Bu arada mühim 
davalara aid birçok dosya da ye
niden hazırlanmıştır. 

Soyadı alanlar 
Akay idaresi yakın sahiller ba§ 

m muru Bay Osman, ötedenberi 
kullanıp gelmekte olduğu Ayran
cıoğlu aoyadını Soyadı yasasına 

uygun olmamasından dolayı bı -
rakını§, (Usman) soyadım benim· 
seyerek kütüğe yazdırmııtır. 

i R DE • 1 -Afyon işleri 
Ankaraya Jstanbuldan 

ve lzmirden birer 
heyet gitti 

Uyu,turucu maddeler inhisarı 
genel çevirreni bay Ali Sami dün 
akıam Ankaraya gitmiıtir. Oko -
nomi bakanlığı ile afyon ekimi iş
leri üzerinde konupcak ve çar • 
§amba günü 1stanbula dönecek -
tir. 

Diğer taraftan lstanbulda bu -
1unan afyon tacir ve komisyoncu
lan dün ticaret ve zahire borsa -
smda bir toplantı yapmışlar ve 
uyuıturucu maddeler inhisarmın 
afyon satın alması hususunda Ö
konomi bakanlığı ile görütmek ü
zere bir heyet seçmitlerdir. Bu 
heyet de dün akşam Ankaraya 
gitmittir. lzmirde bulunan afyon 
tacir ve komisyoncularından mü
rekkep bir heyetin ayni maksat 
ile Ankaraya gittiği haber alın • 
IDI§tIT. 

Poll11 haberleri : 

Ölü olarak doğurmuş 
ve gömmüş •• 

Şehremininde Lutfipap cad • 
deainde, harab bir halde bulunan 
Sultanıelim medreaeainde oturan 
bahçevan Cemalin karısı Meı'ude, 
ölü olarak doğurduğu bir erkek 
çocuğu bahçeye ıömmüıtür. Zabı
ta ölü çocuğunun cesedini çıkar
mıt ve tahkikata baılamıtlır. Ço
cufu doğurtan diplomaıı:a ebe Ay
te de yakalanmıttır. 

ISIRILAN ÇOCUK - F erikö
,,u .. .ıç Da-ı u1.hane cadClesin<le otu· 
ran Bay Ahmed Fevzinin kızı do
kuz yaşında Şükrüye evine ıider
ken, bir kurd köpeği bacağından 
111rmııtır. Şükrüye, kendiıini ısı • 
ran köpekle muayeneye aönderil • 
mittir. 

SAGIR AHMED - Galatada 
Sağır Ahmedin bodrumunda ya • 
talı amele Bekir, Cumhuriyet cad
deainde yeni yapılmakta olan bir 
bine.ın demir çubuklarını çalarken 
yakalannnıtır. 

BELI KIRILAN ADAM - Di
vanyolunda tütüncü kırk bir yaşın· 
da Niyazi, Ortaköydeki evinde, 
pencerenin camlarını yaparken, 
üzerine çıktığı sandalya devrilmit, 
yere dütmüştür. Niyazinin beli kı
rıldığından hastahaneye kaldırıl • 
mı§lır. 

ÇOCUK VE MANGAL - Haa
köyde oturan Saranın on ya~ın • 
daki çocuğu, mangalın üstüne düt
müt ellerinden, yüzünden yan • 
mıthr. Çocuk Balat hastahanesine 
kaldrrrlmı9tır. 

ÇALINMIŞ ÇUVALLAR -
Dün gece ıaat üçte bir denk çu • 
çal yüklü olarak hızlı hızlı yürü • 
:nekte olan Mehmed, devriye po • 
Jisleri tarafından yakalanmıthr. 
Mehmed, ilk öpce, çuvalcı cldu -
ğunu, çuvalları Pendikten getir. 
mekte olduğunu ıöylemiı, SOJ:\ra 

SiYASA 

Loid Corc 
yeni faaliy 

Birkaç giindür tel,...n.r 
nin etki bqTekili "Loid 
mit iki yaıına ı;innek nıü 
ni bir siyasa faaliyetine gir 
teren nutuklannı bildiriyor· 
ki yatmda yeni bir siyatf 
riımek için bir adamm çok 
canlı olması serektir. Loid 
ledir. 

Batvekilliği sırasında 1 
göıterdiği düımanlık yü%Ürl 
lerce adı, sanı, ıiyuet~ çok 
bu İngiliz ıiyaaacıaı yetnıİf 
boyladıktan tonra fqilt 
itlerini yeniden düzeltmek İ • 
plinla ortaya çıkıyor ve bir ,J 
tuluş planmı, bir elde ba P 
yanlara karıı bir kılıç taf 
yeni bir- yola girmei• ça 

Loid Corcun şimdiye ka 
lanndan anlatılan ıudur: 

Bu ihtiyar, fakat dine ' 
re lngilterede siyasi mü 
pisinden uzak daimi bir ''İ 
si,, vücuda getirilmeli, bu 
yi, ticaret, ma1iye, m.,.İ 
müme111l!erini toplamalı 'V• 
kurtuluı projelerini konu 
latttnnah. 

Bu meclisin en batlı v 
leketin her sahadaki kay 
birer tetkik etmek, bunlarda!S 
istifade yollarını arayıp ba 
ne bu meclisin nzifesi im 
~lanndaki servet m 
rer birer gözden geçirerek bd 

mar için olanlar hazırlamakt1'' 
lisin kararlaıtıraca§ı büyük 
plinlamurı tatbiki ile J~ilt 
bakımından kurtuluıa ermit 

Loid Corcun anJatıııoa ı 
da adımlar abhnca hiç olroa' 
yon işsiz yeniden i,e kavuf8' 
yeniden topraklan elımeğ• 
tıl bir insan olmaktan çıkarll 
sil bir insan olacaktır. 

Loid Corcun bu fikirleri 
karıılanmaktadır. 

Çünkü Loid Corc eskideıt 
best ticaret taraftan idi. SoP 
rmda ise himayeci olarak «" 
rümrük tarifelerinin son d.ı' 
le tatbikiDİ tervic ediyor. 

ı li kredi halisine 
Corc lngiltere devlet bank 
setini §İddetle tenkid et~~ 
bankasının 1923 de AmenP1 

• 

bortlar meselesini eok yaıtb• 
ni, 1 ~25 de pek nkihiz altı" 
döndü~ünü anlatmakta " 
kası müdürlerinin, yabancı fi"'" 
re sermaye vermekle ala~1 
Londra rnalivecileri ile deJi1 
uiliz .... n .. "ii alemi ile tf"Jn•~ • ....
tarzda i.Abhab olunmaları iP'" 
ğini izah etmiıtil". 

Loid Corc devlet bank•" 
ki bu beyanab ile ba bal\~: 
tinnek lehinde olan !oay:Jı• 
n kaldığmı göıtermi~tir. 

Loid Corc; sosvaliııtlerdeSI., 
gibi bugünkü milli hülcU-tt 
rıldıiı için ıözleri dinlene~ r; 
ıa edilecek, fakat kendisi """"' 
raftarlar bulanuy-ıcakbr. 

Mustafa adında birinden yir- ı.----------""=" os' 
mi kuruıa aldığını aöylemi§tir. KURUN BAL 

1
,JJ 

Çuvalların çalma mal olduğu an- 7 
!aşıldığından çalanlar hakkında K U P O N : I 
takibata batlanmııtır. fa kupoaa kHIP ~ 

TAHKlR VE TEHDlT- Fın- 22·1 • 9sf 
dıklıda ıapkacı Arif, polise mü • pıtİ 
racaat ederek evinde kiracı A - Okuyucu/afi 
linin odasına oturmak üzere gir - hizmet 69 
diği sırada aynı evde oturan Se - K U p O ,._1 : . ..J.. 
zai, karısı Seher ve Hayriye ta • JY ~.,O 
rafından tahkir edilerek tehdid e- En ı.upooa kulp .-

dildiğini iddia etmiıtir. } 



f edi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

KURUN'un Edebi 1efrikası: 15 
.................................................... o ............. . 

lleb•edla Kansı 
lt11t1raıar 8 Ahmed Tevfik --

abani keçini~ yararlığı 
Yazan : Selimi izzet Kayacan 
_.......... ........... ····-----······· 111 ------

~11\pos dağının gizli 
Şefik Paşa nasıl 

h~ Mebmed Şefik Pa • 
"'1•, Vodine ile Ma -

'1aaındaJci Kaymakçalan 
da nu, yokaa Katerin, A-

•~ı S~~ cihetindeki Olnn
...... ~•rı ıçinde mi ıizledik

lll olunamıyordu. Hare -
1aıer':r~ bole altı aakert müfre
.. :. &rayacalmr bilemiyor

d •Y• memurlan, ukeri 
. ı anlarına herıün iradeler 

er 1 1. ' 
b t •Jordaa. 
'ltrlcea 

f&fınnııtı. Müfrezeler 
, .,,~ orınanları dolqıp duru-
•'-•der ._. h. L• f 

tıftcılE • -~ıyor, ıç uır tara -
11. Dır ıze bile teıadüf etmi-

~ ~ .. andaki ukeri ter-
r d otlzalarda yoktu, yapıl-
ı~ kabil değildi; Katerin 

· ~ lnUfr~~ ve kara'kol tet
"i .~u b&dııede çok mühim 

1) IOriilcl" 
. 'i, ı-ı·t vu. k.. :ıf 1 . , e oy mu nze erı 

fa&ı· l(ijer 11ette bulunuyorlar, 
tid' dailar içindeki tarlaları -
·,0~lirlcen pek çok ince 
· e d d&n ıeçtikleri için 
~eaı ~davuz tedarik edile

a-. Olıınpoı dajlarmda ta
:o-auel' • •veai vaoılı.ı:ordu. 

. ~ ~ehmed Şefik Pa ayı 
~ ol&ıı Oli ilihtarmm saltanat ye
~ ttriaad !lıJ>oı dafının en ıarp, 
l'llıe, ... e l>elki de Jübiter'in ıün 
~·q ''h.. • k "'7"'11& ocreı ezva ı" nda 
oı-. rdı. 

1
""'1.._ POt clağlarmın Büyükdere 
~l ~l"blantılc yerlerinde yaba

rtlleri çok bulunur ı.___ 
otl d , D1I 

' ~k a • ıkları en ıarp yerler-
rı-~, 'bır tepeye liir nöbetçi 

1-.. r, CStelci ıeçiler rahatça 
' 1161..-..-· J_ • b. t.la)· ~ı •eçı ır iman ve 

. lı.ı.. İlceli bir canavar ıörür
. ~ hafınnaja bqlar, kut 

ır, ~rı ~iı ıüzii'lür, ıürüye 
,_ aören ıeçiler hep bir-

ttc1Lirr 111111·· Yabani keçilerin 
, "tıeı~~areketleri bizim aıker 

İdi. 1 t.rafından öirenil • 

t.1aıt -._ ~ı:: Metımed Şefik Pa • 
""1 ı.aı.. ..... ~~iu 1Daiara1a .bırak
tı İte ı,~~ her ne ae'hepten do. 

etraf lün lnalaraQm dııma 
" 'kr U ıa~etlemek iltemiı, 
0U-,.&!l 'bl lerı~e çrkmq, yakın

tt ~•i ola: •~rü.yabani keçinin 
~el , eçı bu adamı bir 

ii1 '-ıadllfıa ; IÖrıniiı, baiuarak 
~Ot. keç~~cl~n dere içine ıü
' 1'11~ •uruau_ tela1 la kaç _ 

~tr-, ar~ard Bu ıibi hareket 
tif · Ci•ard~ll a çok akialer 
",~erflbizden ~!~t~n aıkeri 
• ~~da f idd . ınıı orman -
'-~i:"'flıı tel& ~lı hııırtıdan ke

trıadaıı ,U:,~ •e ıUratle ka
~ fL~ l.l'le•I elenerek o ta -

• '(} ı er olduL--
~1-. llefe .. u 1 15\UIU ıez • 
•bılo.a -.ıııı.,. b .•u Uaul o noktaya 
ıtt bit t' ır tah11n etrafı g" 

1di.a:.• •P•de b. o-
~ ita,: •illi ıannu ~ •rteyler gö • 
i11 lfett 1ta,.1 .. t •r, herifin lu-
tilta.t~• lcı~Y• benıemediği 
Ja... ~... •YUzu olduiubı& 

' ti ~itİer &rlcadatlarrna da 
. itl~~lt old Et

1 
ki1anın bura • 

ıt)'t ' -ıc.t lce u . unu tahnıfn et· 
" •tll· ııdılerini h. . 

•ır-.anı il . 111ettı· 
e •l'lncle bulu • 

• 
temız-

rolü 

Merdivenlerde ayak ıeıleri du· 
yuldu ..• 

Memed, Suzanın koluna ıirmiı 

iımi, genç kız doktorun rözlerin· 
de okudu ... 

- Suzan! 

mağarasındaki 
bulundu? 

Tawıa arpa Ye eaire ıibi yem .. 
lerden bqka kifi miktarda Jetil· 
lik ••eti ele ••İlmeıi l&am1dır .. 
TaYUlım et ııdaıı u oluraa, kıtm 
•• ilkbaharda tüylerini yolmala .. 
rma o ibiklerini ıaıalamalarına 
mey~an verilmit olur. 

iniyordu ... 
Biraz 10nra Memed Hılendi: 
- Nermin ...• 
- Geliyorum baba ... 

Ve birden emin oldu, kani o!du. 
- Suzam mı MVİyoraunu;?. 
Sonra birdenbire haykırdı: 
- Otta bunu söylemediniz ya?. 

(Arlca11 var) 

Arpa yemi aUncle tavuk l»aıına 
30 - SO ıramdaa &f&lı olmama • 
hdır. Kıım mııırm fasla mlk • 
tarda Yerilmfti muyafıkbr. Y • • 
min .,inme mahalline dlkülmeti 
iyi olur. 

Y etillk olarak taııe ot, yulaf, 
llhna yaprakları, aalata ıiıbi t•J • 
ler, kııın da pancar•• haYUÇ •• • 
rilmelidir. Yeıillfk bir ai torba11 
içine konularak bir za yükıeğe a
ıılmahdır ve tavuklar oraya kadar 
11Çramaya mecl.ur tutulmalrdır
lar. 

Tavuklar açıkta ıeaiyorlaraa 
.kurtlar, tırtıllar, ıümUklü bö
celderden mürekkeb olan et 
ııclalanm kendileri teClarik 
ederler. En çok aevdikleri 
ıey aolucandır. Bir de A•rupadan 
ıelme kunr etler Yardır ki bu da 
11cak ıuda alatıldlktan ıonra ta
vuklara verilir. Mutfak ıüpilriintü
leri de tavukların bathca 11daları
nı teıldl eder, 

Tavuklara ıu vermek için top· 
raktan mamul kaplar kullandma -
hdır. Su ne çok ıotuık, ne de çok 
11cak olmalıdır. YumUf&k ve ha. 
mur halinde verilecek gıdalar 
tahta bplar içine 1'onulinalıdır . 
IClfm lnmlarm bbu lllabJmaıı 
muvafıktır. Yumurta kabukları 
ufalblarak ve et kmıikleri maki -
rııeden çekilerek tavuklara yediri -
lirae ta vaktaki yumurtaların ça -
buk kabuklanmaıma yardım edit. 
mit olur .. Tavuklara daima muay
yen ıaatlerde yem verilmelidir. 
Tavuklu yem saatlerine çok ça
buk alıtırlar.. Günde 2 .. 3 defa 
yem verilmelidir. 

Nmnin •talı indi ••• 
M ... ed eorclu: 

- Burada mı11n Salim 7. 
- Buradayım •• 
Kör, laııının ellerini avuçlanna 

almııtı: 
- Çoculdar, dedi. Siııe mühim 

bir t•J alyl ... ele karar 'ferdhn .. 
Shil ele uaatımıyacalım .• Buna ne 
tllawn Y&r ... Birffliriniai aeYiJor -
ıunus •• Bunu blli1orum .• 

Salim cevab -wermedi. . 
Nermin ürperdi .. Acı acı Sali • 

min yUsilne baktı .. Kekeledi: 
-Baba •.• 
Suzan dudaklarım kemiriyor -

du ... 
Memed ıöaUne devam etti: 
- Sizin ıaadetiniıie enıel ol .. 

mak iıtemem •.. Ne aman eTlene -
cebiniz?. Hayır, telit etmeyin .. 
Aceleye lüıunı yok ... Siıden he • 
men cevab bekliyorum ... Biraz da
ha konut unuz.. Sizi yalnız bara -
kacajız .. Atıkla bat b&fll kahnca 
kolay anlatırlt.r. Sizin de kolay 
anlaiacaiınız muh~kkak. Siz ne 
karar veriaeniz, biz kabul ederiz. 
Öyle defil mi Suzan?. 

Suzan hıncından titriyorelu: 
- Evet amma .. ·dedi. 
Memed karıaını kolalrından 

tuttu, çekti: 
- Haydi biz gidelim .. Ana ba

ba böyle itlere burunlarını aok • 
mamahdırlar .. 

Tam Nermin arkalarından ıit -
ıneie hazırlanırken, Salim muıl -
dandı: 

- Kuzum silmeyin ..• 
Nermin durdu .. 
Aralarında derin, uzun, üzücü 

bir ıe11izlik oldu .. 
Nihayet Salim konuıtu: 
- Size izahat vermele borç • 

luydum ... Babanız bizim yerlet • 
memizi istiyor .. Babanızın bu hül-
yuı ... 

Suıtu, Nermin titriyordu: 
- Denm et11ni2e ... 
- Babanızın bu hülyaıını haki-

kat yapmak imk&nıızdır. 
Nermin mırıldandı: 
- Bunu biliyordum... Çünkü 

beni aevmiyorıunuz .. 
Salim haykırdı: 

Tavuklar difteri, verem, kole. 
ra ıibi bir çok hutalrklara tutula
bilirler. Haıtalanan tavukların 

derhal diğerlerinden tecridi li • 
zımdır. Bir de kümesin içi he • 
men temizlemneli ve duvarları 
kireçle badana edilmelidir. Haıta
lanan tavuldar kıymetli iae, bir 
baytara müracaat etmek lizım ıe
lir. 

- Si:ııi ıevmiyor muyum 7 Ha -
yır beni anlayamadınız .. 

Göz ıöze ıeldiler .. Salim batını 
önüne ildi: 

- Evet ıizi ıevmiyorum .. 

- Hayır ... H4yır ..• 

- Eier o da aizi aevmiı olıay -
dı, mahvolurdunı.z .•. Bedbaht o • 
lurdunu:ı .• 

Salisn aiır bir yükün ahmcia e

ziliyormut •ibi iki büklüm duru -
yordu .. Nermin öyle aaf, öyle le -
keıizdi, ki onların cinayetini aklı • 
na ıetiremeııdi.. DeYam etti: 

- Ne Oluraa olıun, ıiz benim 
doıtumdunuz, bu hi11iyahnazı 
benden ıizlememeliydiniz ... 

Batını kaldırmadan cevab ver
di: 

-Çok azah, çok e:ca çektim .• 
- Hlll seviyor muıunuz?. 
Salim doiruldu: 
- Gidiyorum ... 
- iyi ediyoraunuz, aidiniz .. Me-

rak etmeyiniz, 11rrınız1 kendi ıır
rımftUf tibi ıaklıyacaiım .. 

- Benden nefret ediyorsunuz 
değil mi?. 

-Hayır .. Acıyorum, ben sizi 
ıamimr, candan ievmiıtim .. 

- Yazık! .. 
Sanki çelik bir menıene kalbini 

sıkıyordu .. Nermin söylendi: 
- Ben ı&ndıiımdan daha me -

tin oldujumu antıJorum... Her 
halde ıizi unutacaımı ... 

Salim, Danitin kendilerine 
doiru ıeldiiini ıördü .. Dedi ki: 

- Sizin kalbinize layık birini 
bulmak İçin uZaklarda aramanıza 
hacMyok. .. 

- Ne di1onwıws7. 
- Burada ö1le Yakut biri vu, 

ki size kalbini açamıyor, amma 
ben \m1orum ... 

Danit bu son llzil duydu .. 
- Salim! .. 
Gene clolrtorun kolunu tuttu.. 
Salim dnam etti: 
- Danit ıiai bir bil1Uk erke1' 

kardeı ıibi defll, bir ltık ıibi ıe -
viyor Nermin ..• 

Daniı haykırdı: 

- Suı diyorum Salim!.. · 
Nermin Daniıe ıokuldu: 
- Sahi mi? Sahiden beni Hvi

yor muıun Dan it?. 
Şefkatla iki elini tuttu: 
- Kimbilir ıeni ne kadar üz • 

düm •.. 
Danit kendinde11 reçmifti .. 
- Sis Salimin ıöyledilderine 

bakmayın .•• Minaıız t•Jler ıöylü-
yor ... Ben .... 

Sair husuılarda inanlar için ol
duiu ıibi temizliğe dikkat edil • 
melidir: "Kümeıler ııhhi vaziyet
te olmalı, piılilder kaldırılmalı, 
kirli ıular kolaylıkla akıp ıitmeli, 
münaıip miktar ve evıaf ta yem 
verilmelidir. Bunlar yapılırıa 
hutabkların da önüne ıeçilmit o
lur . 

- Bunu anlamıttrm .. Amma ne-
den bu zamana kadar bana doi -
ruyu ıöylemediniz?. 

Bitiremedi. Bir tahta kanapeye 
oturdu .•• Selime döndü: 

- Neden mi?. Acıyınız bana .. 
Siainle komatmağa bile ceıaret e
demiyordum .. Kabahatli olduiu • 
mu bildijim için ıizden kaçıyor -
dwn. 

- Ne y•ptın?. 
( Arkuı var ) 
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1 z mir belediyesinin çocuk yuvası ı Hekimsiz bir memlek 
ırakılmış çocuklar nasıl bakılıyor, nasıl yetiştiriliyor? Bozdoğan armutları - Yol - Eczane var, d 

yok - Karı koca baımuallimler çahııyorl lzmirden gazetemi7.e yazılıyor: 
lzmir belediyesinin dejerli e

seı· lerinden biri olan Çocuk Yuva
sını daha eYTet Sallık itleri çevir
ıeni doktor Bay Cevdet Şakir ve 
Esenlik SOJS&l Yardım Bakanlıiı 
Bulqık .... ETlek HMtalddar Mü
fettişi Bay irfan ıuclirmiflerdi •• 

Bütün bir yaz bahçesinde oyna.. 
mağa doJIDIY&D Karfıyaka çocuk
ları tonbahann aürekli yaimur ve 

. tiddetli 80iuldanna ratnıen 

kooperatif derdi 

Bozdoğan, (Huauai) - lıtan • tır. Şimdi büyük ve asri 
bulda sablmakta olan lezzetli teb yapılmaia bql•ftlllllP'I 
Bozdoğan armutJan biarada yetit- Maarif memuru S.f 
mektedir. Burası Aydm vilayetine bq muallim bulundulO 
batlı bir kaza merkezidir. Nazilli mektebde 250 talebe 
den buraya düzgün bir fOM var • cuklardan yüzde 15 i f 
dır ve otomobil ile bir saatte gi- muaHim bir himaye &. 
dilir. line bql&mlfbr. Son 

Yolun büyük kısmı düz arazi - ı lebe mevcuddur. Geçeli 
dedir. Akçay nehrini muhteıem, talebe f&hadetname 
bir karei:- köprü ile geçtikten ıon- ikinci mekteb 3 

her perf811lbe ve cuma Belediye 
Çocuk Yuvan) nm demir kapılan 
lnünde toplamrlar. Buraya gelen 
lıalk n çocuklar JQftdaki yaTrU • 
cuklarm nud terbiye edildikleri. izm.r l:lelediyeaınin «jOcuk ,uvaaınaaK• gurouz 4jOcu.cıe1r 

ra dik'Ppr.eje bqlar. Ve bunc1e.n muallim ve 132 talebeti 
ıoru·adır ki ır.anzara da deiitmeğe Bqmuallim Bayan Ayhl' 
hatlar. Kasaba (Madran) daila - mekteb •batmualliminiıı • 
nnın yamaçlarındadır. Buradan dır. Bayan Ayhan kudredi ni, nasıl bGJiltilldülderini ıörmek 

~in hücum etmekte olmalarına 
rağmen bazı sağlık düzeni yüzün-
41en iç kınnı Ye bakma tarzlarını 
ıörmek miimkiln delildir. (KU • 
RUN) vuıtaaiyle ba yetimler yu -
vaıını tamtmak üzere yanyı bir 
aaat gezdim •• 

Yuva eaki belediye &laire.idir. 
'Ye m"azzam sllzel hir bahçesi 
vardır; ve burada tabiatın yarattı
iı bir çok süzel çiçekler T&rdır. 

Anadlln .,. babadan mahrum 
kimıeaiz çocukları mlkemmel bir 
hayata hazırlıyan belediye çocuk 
yuva11nı halkın aerbettçe ıöl'llleli 
ve bakım tarzlarını Ye sair busu • 
ıabn belletilmeai Ye ılrsü kabili· 
yetlerinin artırdmuı için buı a-

J 40lln..-iltilau......... Salt* 
Jfleri ~eTirıeni aöylemifti.. Ben 
de yuvayı battan bap ıezdiiim 
zaman aaibk itleri çevirıeninin 
yerinde olan ba fikirlerini takdir 
ettim. • Buraya ıecen MDe selen ve A.•-
rupada tahail siren çocuk müte • 
hauuı Clo'ktor Haldmnm lzmirden 
a)'l'lhıı JUft için hiyiik bir ziya 
olmuttur. Doktor HatdUDUD usul
leri elynm tatbik edilmektedir. 

Ankara Himayeietfal Hemtire 
mektebinden mezun iki ıenc ba • 
yandan birisi sıda itleriyle diieri 
çocuklann sallık düzeniyle uiraı
maktadırlar. 

Y UY&ya sittiiim zaman gene 
bemıire bayan Türkinı bir çocu -
ima teclaviaiyle uir&fırken bul -
dum •• lıini bitirdikten aonra )'UT&

yı sezdirdi: 
"- Biz burada doktor Haldu • 

nun bıraktıtı Atman çocuk bakm11 
unlünü tatbik ediyoruz- fr1 çoca
iumuz var ••. Kimbi1ir b~lki basün 

'un Milli Romanı: 8 

ıene ablmıt birkaç çocuk dalia 
getirilir. Hatta ıu bebelerden bi
rini Sıhhiye müdürünün daireai 
önüne, diierini de vapur iıkelesi
ne bırakmıılardır. En küçüğü iki 
ıünJük en büyükleri on Yatında • 
dırlar. Mektebe gönderdiiimiz 
yavrucaklar da vardır.,, dedi. 

Bayan Türkin bana çocuklann 
her sabah muntazaman banyo 
yaptıldan yeri gösterdi.. Banyo 
ve karyolalar tamamen aari ve 
fennldir. 
"- Şu ıördüğünüz çocuklara 

bakınız topaç gibi deiil mi?. lıte 
bunlar tren yollarına vilayet kori· 
donma ve belediye binaları önü -
ne ablan çocuklardır. Çok ga -
rl1t tocak ... -w ;<Af'. bd 
günlük çocuğunu gazeteye sarıp 
da yuvanm kapısı önüne atanlar 
da vardır.,, H 1 T emt re Baıan Urkln bir 
Yuvanın ıüd laboratuvarı gö • haata ~ocu§a bakı,or 

rülmeie deier bir köıeıidir. 
Bayan Emine bu laboratuvarda Cümhuriyet martını terennüm e • 

gıda maddeleri üzerine çalıtmak- diyorlardı. 
tadır. Geçenlerde Vali General Dirlik 

Hemıire Türkin anlatıyordu: yetimleri görmeie gelmit, gider· 
"- lıte bu gördüğünüz çocuk - ken bunları sevindirmek için oto

lar üç yqmdadır .• Bunları mekte- mobiline bindirmif, inerlerken 
be gönderiyoruz.. latife olıun diye de çocuklardan 

Çocuklar yarınki dersleri için benzin parası iıtemiıtir. Generalin 
el itleri vazifelerini yapıyorlardı •• bu ıözüne karıılık olarak çocuk -

Belediyemiz ve Sıhhat Müdü - lar: 
rümüz bu ıeneki 935 yılı bütçeıi - "- Biz ıenin otomobiline bin -
ne bir asiıtan, bir de bq bemtire ı dik amma Cümburiyet türküsünü 
tahaiaatı kO)'IDUflardır. eöyledik ne diye para verelim ? . 

En nihayet basta çocuktar ko - Demirlerdir. 
iufunu ıezdik... General lmıet lnönü, aiuatoı 

yedi sekiz yqlarında olan ço- ayında lzmire ıeldiği zaman aile
culdarm koiuflanna gel dilim za- ıiyle birlikte burasını gezmit, tak-
man muntazam ıiydirilmif, sabah- dir etmiılerdir .. 
lan taranmıt ıürbüz çocuklar Dunnuş Türkmen 

Nazi]" ye doğru öyl~ manzaralar resi mükemmel bir 
J dır• • (Ç!!..!!L portakal) adb vaı ır ki seyrine doyum olma'Z. unıa 

Bi!h:>u.a kasabanın içinden ıeçen yea yazımı, hUılatmı 
dere, burada bir bqkalık vermek- mektepleri himaye bey 
tedir. Burası ıinema filmi çevir - miftir. 
meie çok elveriıli bir yerdir. Ev- Orman r,ıerl 
leri anfiteatr teklinde . yamaçlara Kazannı ormanları ~ 
doğru dağılmıflır. Çarı111 temiz ve Hepıi de çamaiacıdır. 
kaldınmlıdır. bir mikdar da mete ve 

Doktor yo1cl 

Burası ııtma mıntakası olduğu 
ve birçok kimse de bu baatalıia 
tutulduktan halde yazık ki dokto
ru yoktur. Gerçi bir eczahane var
dır. Fakat, doktor olmayınca ne
ye yarar? Geçenlerde Evlılaf 111e • 
murunun refibtt tiUtalanmq, 
o-ı ... 1.1& parça ün alplrla ha
yatmrn kurtarılması kabil iken bu
nu yapacak bir doktorun lnılun -. 
maması yüzünden hamile bulu J 
nan bu genç kadm rürleyip ait . 
mittir. Şu ıuretle iki can Ye bir ei
)e ocatı e&umlftltt. ura tiilkı ill 
m~murlannın bu doktorauzlukta" 1 
gözleri yılmıı, minevl kunetleri 1 
krrılmıtbr. (Hekimin, hikimin ol· 
madıiı yerde durulmaz) diye bir 
atalar ıözü vardır. Elen Bakanbt 
imm buraya bir doktor gönder • 
muini bütün ahali baldı olarak it-
tiyor. 

KUltUr l9lerl 
Kazanm 52 köyünden yalnız on 

dördünde mekteb açılabibDiftir. 
26 muallim 882 kız ve 1322 erkek 
talebe sayılmaktadır. Merkezde i-
ki mekteb vardır. Ve her ikiei de 
belediye bahçesindedir. Binalar 
fenadır, yıktmlmalan için rapor 
Terilmiftir. Fakat, zaruri olarak 
tedrisata devam ohmmaktaclır. 
Aııl mekteb geçen sene yananı· 

dır. Burada henüz balta 
ormanlar olduiu halde 1'1t 
ıi bulunamadıjmdan 

letilmelerine imkin bul 
tır. 

Kooperatifi• • 
ICUMla Lir ae kadar ·· 

ratif kuruhiıut iae de 
aalltmı liyıkı -.eçhile i 
fi '9fldlit ppdamemıt 
nn devietleflirilmeai ye 
sabf yapılmuı zarureti 
Şikiyetler pek çoktur. ~ 
kGmetimbin 1'ir an 

Kütahya, 21 (A.~). ~ 
müntebib seçimi bqlallllr 
·25 inde bitecektir. 

Kan, 21 (A.A.) -
tehib ~imi bitmif, C. 
ı&aterdiii . namzedler 
lrazanmıtlardır. 

İzmir, 21 (A.A.) -
uni seçimi bitmittir. • 
ikinci müntehibden nelti
den 152. ıi erkek, 56 il 
Yıliyete batlı kanlardt' 
.erkek Ye 151 i kadındır• 

Her yerde halk, ref 
huriyet Halk fırkası __ _. 

vermittir. 

yer beni dinliyordu. Arkada ve Herkea evlerine girmiflerdi •• 
adaba ilerideki tıraaalarm da göl- Yalnız lbrahim Beylerin tıruuı • 
gelerle dolduğunu görüyordum. na ve bahçeye d!)iru hafif bir ıtık 

nefia kokuaiyle etrafı d 
dine Te taze büyüdü~ 
tim ••• 

Hele Selma, babuma sokul- vuruyordu •• Bu, o saatte aydınlık 
mut,. batım onun omuzuna koy - biricik odadan geliyordu •• 
muf, ıe11iz dinliyordu. Orada her halde Selma yabyor-

YAZAN : Kadircan Kaflı 
Parçayı bitirdiiim zaman ö- du .. • 

nümde ve arkamda alkıt ıeıleri 1 Çocukluiumuzu, benim alb, o
duydum .. Bunların bqında Selma nun üç yaımda bulunclujumuz 11111111 ··-----·· --·-···-··-· ·-··-···-···-·--··--· 

- Fakat Vedad Beyin kemanı 
onun güzelliiini bin kat arttın -
yordu ••.• 

Selma, babasının kolunu tuta -
rak: 

- Söyle de çalım! Kuzum ba -
bacağım! .• 

Dediğini iıitebildim. 
Ona bir ıerenad ça·lmak için 

eabırsızlanıyordum •• 
Dayım bana baktı: 
- Haydi V edad, bu ıenin ilk 

konaerin 0111111 ! .. 

Sonra lbrahim Beye ıeslendi: 
- Rahabız olmazsanız gene 

çalsın! .. 
- Aman efendim, yalvarırız ... 

Bizi utandırıyorsunuz!.. Ben a
lafranıa musikiye bayıbnm .. Hele 
Selma!. Demindenberi ıize söy • 
letmek için beni zorlıyor.. Hakkı 
da var ya! .. Bizim gibi m~dresede 

. . ' yetıımıyor ... 
Gözlerim yarı kapalı, ba§ımı 

kemanımm üıtüne eğerek bir ıere
nıad çalıyordmn ... Herkea ve her 

vardı... günleri daha açık sörebiliyordwn. 
Bu, hayatımın ilk zaferiydi !.. Sahiden bir manolya ıibiydi ••• 

Bütün liayat bu zafer geceainden Beyaz, yuvarlak, taze ve kokulu •• 
daha güzel, daha mea'ud olacak - incinir! .. 
ıanıyordum.. Diye ona ,· ·~unmak.atn, fazla 

Gece geç vakte kadar uyuyama- dütüp kalkmaktan korkardım ..• 
dım. • Sadece ne iıterae onu yapardım •• 

)Kafamın içinde bir mehtab çal - Ben onu dütünüyordum •• 
kam~ı, bir yıldız yağmuru, sarıtın Eğer uyumadıyıa, acaba o ne 
perilerin, sarı saçlarını ve beyaz dütünüyordu?. 
ipekten roplarını rüzgara vererek Bütün gece, avuc içi kadar bir 
uçuftuklarmı görüyordum.. manolyanm gittikçe güzelle,erek, 

bekliyordu: 
- Ben lcemanımı 

Yalnız onu aevecelilll ı .. 
Dedim •• Onu ell~J 

Batnmda hafif hafif ~j 
Selmaya kartı duyd..,.....,. 

ilk filizlerini dallanlP 
dan baabrmaia çalıtl' 

* * • 
Bu koneer h~ aJcta111 
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Kadıköy Cumhuriyet Halk fırkası ve evi 
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Yüksek bir kültür kay
nağı haline gelen yurd 

Rumelihisarı 
Runıelı' h'l' · k" ·· ı sa ı ının ıon oyu o-

an ''R 
Yan b unıeli fen eri,, eski Pan • 
iı ile Urnudur. Burun, altın yapa
L adaları aramag" a çıkanların · 
~~d . 1 
tır. E an geçmeleri ile san aalmıt-
lar d fıa.neye göre buradaki ada - 1 
ka b algalar arasında görünüp 
hı' Yf olnıakta idi. Bunlan apcak r a . 
bir h nı çıktıktan sonra arJalarm 
Ja al alacağı ilahların emri idi. 
ıan b d 1 • ld il! u a a arın sabıt o u • 

R nu bildirdiğinden meıhur Ar· 
b 

0 
... adındaki gemisi ile ilk kez 

iç~gaıı ıeçmit sayılarak kendisi 
.,~merasim yapılmııtı. 

nasıl 

Rumellhlsarandan bir görUnUt 
"1•\'k~~elih:ıan,, eıki Hermeon 

" il .. r-. uzerinde kurulmuıtur. Bu- kaldnmak iıtedikleri kimıeleri o- mevkiinde bir Hiıar yapacağına 
~Bo... J cak i1t1ı gazın en dar yeri oldu- raya hapıederlerdi. yemine etti. ıte ben, an 

S~ u Yazınııtık. Milattan önce Fatih, Rumelihisarmı fetihten onun arzusunu yerine getirmit o -
~2 ~~lında "Sit,, lere kartı yedi bir yıl önce 856. 1452 yılında kur- luyorum.. Böylece imparatora 
da.. ın kiti ile giden (Diri) bura- durmuftu. Maiyetinde bulunan söyleyiniz.,, 
""' 1""'-. . ki 1 1Qg-~4Q1fh. Zağnoı Pap, Bebek tarafındaki Fatih, burayı itgal etme e, a-

burad 7 de Haçlılar, 1453 de Fatih kaleyi, Sanca Paıa (Fatih) kulesi tanbul muhasarasına bir adım at-
l'f· an latanbula girdiler.. adı verilen kısmı, Sadrazam Ha - 1 mıt oluyordu .. Boğaz kesen kalesi 

llıu •arın kurulmuı olduiu yere lil Pqa da, s~hilde lstavri kalesi·• bitirildikten sonra Fatihin damadı 
dell~d' lcurunlar (Daranın tahtı) ni yapmağa memur edilm'ıti. İsfendiyar oğlu Edremitten Tekir• 
le,~ ı. Dara Sisamlı Androk - Hisarların yapılmasında bir ri - dağı civarında bulunan Epivatos'a 
lcö .. "af •ndan yapılan meıhur ~ayete göre bin diğer bir rivayete bir miktar aıker çıkarmıftı. Bu 
rrı:,~u. Üzerinden askerlerinin geç- göre iki bin duvarcı çalıımııtır . askerler, beraberlerinde koyun 

•Ilı li. 
' . ııarın yapıldığı yerde bu- iki bin kiti çalııtığmı ıöyliyenler, ıürüleri de getirınitlerdi. Rum -

Kadıköyünde Hale ıineması • 
nın karııaında, beyaz yağlt boya
lı bir bina, gelip geçenlerin dik -
kat gözlerini üzerine çekmekte • 
dir. Buraıı Halk Fırkasının hal -
kı aydınlatmak için kurduğu bir 
binadır. 

Evvelce deniz kenanndaki 
kumlukta bulunan bu yurd timdi 
çalıımasını çok geniıletmiıtir. 

Yeni idare heyeti Batkanlığına 
seçilmit olan bay Naci Ali Moral 
ile teıkili.t arkadaılarının ruhla
rındaki inkıli.b aleti bu mesud 
vaziyeti yaratmı§tır. 

Alt katı halkevine ayi-ılan bu 
güzel binanın içinde hergün ve 
her gece bir mekteb hayatı ya • 

ıanmaktadır. Almanca, İngilizce, 
Fransızca ve ltalyanca tedris o· 
lunmakta ve Ordinaryüı Profe • 
ıör Kemal Cenab Berksoy ile Dr. 
Prof. Saim Ali ve Behcet Yazar 
taraflarından da öztürkçe öğre • 
tilmektedir. 

isteklilerin çokluğundan ötü • 
rü binanın ıalonlarından dıtan· 
ya taımak mecb~riyeti bat göı -
terdiğinden Hale ıinemasımn üıt 
katı güzel sanatlar için kiralan • 
mıt ve sekizinci ilkmektebin der
aaneleri de dil kursları için ayni-"llt hır kayanın üzerinde otura· bin kitinin rençber olduğunu yaz- lar, ıürülerin bahçelerine girip za• 

li~Yretrnitti. maktadırlar. rar verdiklerini iddia ederek as • mıttır. 
il. d '~r köyünün kurulmut oldu • Kalenin kaç günde yapıldığı kerlere hücum etmif, b}r kaç u - Halkevinin açılmasile beraber 
lit-ı:~ın tepesinde vaktiyle (Ev- da iki rivayet arasındadır. Bir ri- keri öldürmüılerdi. Bu haber, reisliğe geçirilmit olan bay Celal 
' "'adında bir ıezme yeri vayete göre, kırk günde, bir riva • Kahya Bey vasıtasiyle Fatihe Esad Arsevenin takdire değer ça· 
~ •dın verilmesi burada yete ıöre iki ayda tamam olmut - bildirilince, Fatih, tiddetli tedbir- lııması sayesinde bu yuva en 
Ş.,b ~I bede, Şey 1ımail Mqukf, tpr. , ler almı , bu hadiseye sebebiyet yüksek mektepler derecesinde bir 
li,.,,,l'Jı\"-ıt Harifi gibi bir çok ev- .,. ..f.a~~hin,~J<ale yerini Bizans im· veren Ruıiilarıidam ettirmitli (1) kültür kaynağı halini almıtbr• 
ediJın .. ı_ lômülmeai olduğu kay • paratorundan almaaı da tarihte u· Bu vak'adan sonra Bizanı im -

Jt ~tedir. zun bir fasıl itıal etmektedir. Fa - paratoru kale kapılarım kapadı, Bu müeaaesede vazife alanla-
t~~lnelihiıarından ıonra gelen tih, burasının kendiıine verilme • içeride bulunan Türk askerlerini rm hepsi bilgi sahasında nam al
tder er, 8'1talimanı vadisini tetkil ıini, o kurun Bizarı. imparatoru esir etti. Sonra birkaç hadım ağa- mıt olan üstadlardır. Bunlarm İ· 
idi, ' B Buranın eski adı Fidalya bulunan Koıtantin Dragozadan smı serbest bırakarak bunlarla çinde Kemal Cenab, Saim Ali, 
ltdece .a.ltalimanından gene balı- iıtemİf, imparator: Fatihe haber gönderdi ... Bu haber, Behcet Yazar ile Çallı lbrahim, 
81:' ~ iız.. - Buraıı benim değil, Ce- harb olursa bütün Bizanı ahalisi - reaaam Mehmed Ali, Edip Tahir, 

ot,11 ~•zrn denize en çok çıkmıt nevizlere aittir. nin son dereceye kadar ıehri F ey Haman, İyhab Hulusi, Ah • 
~tn, •nıına, Boğazkeıen anla - Cevabını vermİtti.. müdafaa edeceği idi. med Samim gibi birçok tanınmıt 
li, ;elen (Mokopiyan) denmit- Fakat Fatih, Dragozayı dinle· Burada, lstanbulun fethini an- ıahsiyetler ve bilgili muallimlerin 

Kadıköyündcki Halk Fırkasmın yeni 
binası ite Halkcvi 

mut ve tefriptile tenviratı da 
modern olarak yapılmı§tır. 

Müessesenin radyosu, hopar· 
lörü, piyanoıu, elli kitilik orkea • 
traaı vardır. Bunlardan baıka da 
teıkil edilmiı olan (80) kitilik 
bir koral heyeti, konservatuvarın 
bilgi muallimlerinden bay Hulu
ıinin elile yetiıtirilmektedir ki bu 
tetkili.t balkevinin en mühim bir 
kolu olacaktır. 

Resaam bay lyhab Hulusi ta· 
rafından da afit dersleri ve güzel 

sanatlar akademiıi muallimi res
aam bay Edib tarafından tezyini 
reıim dersleri verilmek suretile 
hayat ve aanat cephesi de kuvvet· 
lendirilmiıtir. 

Muaiki muallimlerinden bay 
Ziya Düzaydın tarafından yalnız 
mandolin ve muallim ay Alımed 
Samim tarafından da piyano derı 
leri verilmektedir. Fırka idare he-
yeti bu büyük çalıımanın idare 
cihetini de dütünerek kaymakam 
mütekaitlerinden bay Mubiddini 
idare müdürlüğüne getinnit ve 
heaabatm yolunda gitmesi için de 
Osmanlı bankaaından bay Meh· 
met Eminin bilgisinden istifade

yi temine muvaffak olmuttur. 
(Sa .. etihten ıonra da buraya memi§, Boğazın en dar yeri olan latacak değiliz. O yılın baharın- bulunması müessesenin kıymetini 
(80:lı keıen) dendi.. Yalnız ve Daranın .askerini geçerken da Fatih Bizans imparatorluğuna bir kat daha arttırmıttır. 
fırıd a.z kesen) adının Fatih tara - seyrettiği yeri ıeçerek, hazırlıkla. harb açtı ve tehre girdi.. Kadıköy yaradılabdanberi bu Bu müeaaesede çetid derslere 
~e11~11 ~erilmemiı olduğunu iddia ra baılamıftı. imparator, bunu • A • kadar ahenkli ve bu kadar par- devam edenlerin sayısı (600) ü 

:ikhi:r•:rdır.. Buraya ilk defa görünce korktu.. Fakat, bu yere Eski kitaplar, Rumelihiaannın lak bir toplantı görememittir, de· bulmuı ve artık dersaneler mü-
'ı lcea enm11, ıonradan (Bo • mukabil bir vergi almağı dütündü. Kufi yazı ile Arabça Muhammed nilebilir. said bulunmadıiından gelip mü· 

ita ı_ en adı verilmittir. Bo- Bunu, daha ziyade efkan umumi- ld racaat edenlerin geri çevrilmesi 
l •esen - k'• yazılıtı teklinde o uğunu yaz - Bu ög"'ünmeg"' e değer müease • 
" h)' ' auev nn vaziyetine da- •eye ka-ı bir gösterit olıun diye b • t" h 1 1 tu K .. run old .. ~ "'S maktadırlar. Eski müze müdürü senin kurulması sırf hallan feda- mec urıye ı ası o mut r. uv-
l'\Jc '-- • ugu için bu, ad ola • dütünmüttü.. Bizans elçileri Fa - H' tk'k 'kt vetlı· b·ır t 1 -ı.kı·ıa· tla halkın nurlan-qıbl b Halil Bey, 1sarı te ı ettı en kA 1 .. 'l d' H Ik Fırkaımm x 

• 11 r. tihin kartıaında gelince Fatih •u ar ıgı 1 e ır. a 
4'11fldol h' ,. •"'nra bu tekli görmediğini söyle - .. k 1 ·1 d "mu•tur Bir masına çalıtan bu müeuesenin 

>'erd .. h' u ısarının bulundu"gu cevabı verdi: "" onaya 0 UfU 1 e og ""' • 
L "' ı•• · t' h b d b ka b. } kurulmasından dolayı Cumhuri-0\llleı· -r Yapr1madan önce "Let - Pederim, Vama harbine gi- mıı ır. ara e en af ır ıey 0 mıyan 

b ı,, adı v ·ı b" ( Arkafl• var ) bu eski bina (5000) liradan fazla yet Halk fırkaaı bilhassa tebrike 
Q\&ra . erı en ır kule vardı • derken, Çanakkale Boğazını geç • değer. 

11tıi id·11
' ınıparatorlann hapiıha- mesine Bizanıhlar mani oldular.. (1) Fethi Celili Kostantiniye , harcanarak Kadıköyünün en mü-

ı. Dnn d 9 kemmel bı'r binası •ekline konul- Ra--ıb Kemal CantUrk 
ı· ~~=--v~a .... a•n--.vı~·~ie:u:t:la:r:ın:ı:.:_~B~u:n:u:n~ü:'z:e:r:in~e~~B:o:ğ~a~z:i:c;~n:İn:..b:u::,...s;a~yrf~a~:~~· ....................... _. ..... _.. .................... Y._ ..... ,....., ...... ~~'. .. -".'~ ....... _..._. ............. ... •)ordı· 
'ile.in~~ Bu sırada İbrahim Bey bile... Benim rahatım, kendimi yiyecek, bil hava, güneı, aıırı ol - - Çok teıekkür ederim.. Ara Fakat dayım cevab verdi: 
\11'-tbğ 11 batka keman seainin baabütün muıikiye verebilmem mamak üzere spor.... sıra sizi de gezdiririm.. - Kaplan vahJi bir hayvandır. 
~lt 'ilei!e;!:re k•dar bütün kom. için ne lazmıaa yapıyordu.. Demitti... • • • Karada yafar ... Hem ne cesaretle 

1
' &irflZ asada toplanıyorlar • Bir gün erken gelmif, evin Dayıma bunu anlattım... Bembeyaz sülün gibiydi.. Ke- ona bineceğiz?. 

1-.. IÖtiihıı ~nra denizden aandal- bahçesinde, deniz banyoauıida do- _ O halde bu kayığı tamir etti· narlarında boydan kırmızı bir te· Diye §&ka etti .. 
. "•'--d ege ha•ladı.. d Ba 1 d' · b k .. ·· kt B ld "' · · 1 · .. '~ :r lPfıyor u.. na ıeı en ı: reyim .. Akıamları, deniz durgun rıtten aı a ıusu yo u.. u ugumuz ısım erı ona soy· 
~ '°l'll •n 'V'e uzaktan biribirle • - Vedad!. Burada bir ıandal olduğu zaman gezintiler yapar- Dayım: ledik ... 

Yorlardı· Ad k ' (D ...._iti ' var •• Dört bet ıenedir böyle du - ım!.. - ını sen oy... eniz kız)ı ve (Sülün) ü be -
......_ 4':dÇ&dlryor. bunu?. ruyor.. Kullanmak için benim Dedi... ğendi... Bize de bunlar uygun 

,, e B - T etekkür ederim... N k , 
~ ........ Vi..... d eyın yeğeni ... vaktim yok... Kendini biraz da - e oyaymı ·.. görünüyordu .. Ben dedim ki: 
--ıtıt ,, ... na a f•I h Kayığı gözden geçiriyor, tekne- - Onu ben bilmem artık·.. S 1 l d "· ... an nıı ta ıil et· spora ver .. Kemanın üıtüne uzun - ü ün orman ar a yatayan 

l Ye, yanlara iyice bakıyordu .• Yer O k t d b k fte ... l b zaman iğilmenin göğıü daralttı - a tam ırasa a unu onuıu· bir kuıtur .. Bence (deniz kızı) en 
hı._ - -• unl yer çatlak ve yarık olduğunu gö • d k K l 
~ret ar bana.. 'd g"ını, cig"'erleri zayiflettiğini ıöyler- yor u ... onuıma arımıza ara- güzelidir. 
tit. · •eri umı ve ru"nce batını aalladı: tb h' B k d Qı h·ı Yor ... DaYIIDın d d'"' 1 ııra ra ım ey arıtıyor u.. Bu ıırada Selma, babasının ko-k. ... ~ uır )ay çeki . .. e ıgı ıer. 
1.~.. fıyle yuzlerce lira Son günlerde kendimde bir - Bu biraz zorca düzelecek gi- Biz, (Yılmaz), (Sülün), (U- lunu çekiyor, heyecanla bir ıeyler 
l)aCaiı.:•~a, töhret ve alkıı top- kuvvetaizlik duymuyor değildim... bi .... Aıtarı yüzünden pahalı gele- çar), (Deniz kızı) , (Kırlangıç) söylüyordu .. 
~ "n.. .. _a 1nanıyordunı.. Fakat bunu daha ziyade imtihan_ cek galiba ... Hem de ağır.. Sana gibi isimleri sıraladık .. Fakat be- lbrahim Bey ıeılendi: 
' l...... ~. heni d' J • 1 1 d h h f' f d'k ı)~etli d' ın eyenlerde da- }ardan ıanıyordum. yepyenı, pırı pırı , a a a ı o- ğenme ı ... - Doğruıu, en iyiıini Selma 

.._._ ,,.llb, d~i ı .. d Dayımın dediklerini bana mek- }anını alayım.. İbrahim Bey ıaf bir adamdı: buldu .. 
·°""' d~ er erılerdeki notla. tebin doktoru da söylemiıti.. Yüzüme haktı: - Pelengi derya olıun!.. -Nedir? 

oldu.tun.. ba'---or K -.l' • • L-k T • Olma• mı' Dedi ... Auu7· - eQUıne ıyı oo. ... eml% . - "' • · '( :Arm var )' 



Hll\AYE 
Fosforlu saat 

YAZAN: Z. A. 
ilk iıtuyonda vaıon dolmuftu •. 1 dım .. Yuvarlak, yefile çalan bir 

Kartı sırada titman, kara yalız ııık, çok yavat bir kımıldanııla 
bir yolcu var .. Parıl panl yakaaı - yükseliyor, alçalıyor, ıağa, ıola 
na siyah urbasına, roıan iıkarpin- kayıyor, tekrar tekrar inip çıkı -
lerine ve fileye attıiı maroken yordu. Bir aralık batan bir ay 
çantuııaa, lütr yakalı alır palto - ıibi ağır ağır kayboldu. 
ıuna raimen her halinden Kara - Adamakıllı meraklanmııtrm ... 
manbhk ıızıyor. Bu hal, kocaman Neydi bu yetilimsi ıtık? Ve böyle 
karnı ününde öksürdükçe hopla - nerelere girip çıkıyordu. 
yan kalın altın zincirinden mi, Ben böyle dütünürken, o da tek
yokıa kdlı senit ellerinden mi ıe- rar battığı yerden göründü.. Bi -
liyor bilmiyorum .• Fakat hayalim- raz atağıya kaydı ve tekrar kay -
de onu soyuyor, beline yelken be- boldu .. Bir daha da çıkmadı .. Ney
zinden bir önlük takıyorum .. Bu di, neydi acaba?. Diye kendi ken· 
pe§temala yer yer çöven bulatmı§ diıne sorarken tünelin ıonuna 
ve pastırma kokusu sinmittir. Eli- vardık. Karanhk ıuları, eımer
ne koca bıçağı verince, dekor ta - letti ve ritgide ağararak ıene 
mamlanıyor.. güneıe kavuıtuk •. 

Sinek kaydı tırat yanaklarının Kaf!tmdaki Karamanlının eöz • 
üstündeki siyah ıakal lekesini çı- Jeri çıra ıibi parlıyordu.. Duru • 
karamamıftı ..• Uıtünde fındık ka· tunda bir kabarıklık seziliyordu • 
dar iri bir pırlanta par'lıyan ae~e Kadının elleri manıonun içindey
parmağiyle kulağını ıkatıdığmı da di. Bir aralık çekip bileğindeki 

gördükten ıonra batımı çevirdim platin ıaate baktı ... Tren yavaıla-
ve: ymca. kalktı, indi .. . 

- Para her teYİ yapar, diyenler 
ne kadar yanılıyorlar! Demekten 
kendimi alamadım .• 

Son çan çabnmağa baılarken 
vagol'\ kapııı birdaha açıldı.. Çok 
tık, gene ve güzel bir kadın girdi. 
Siyah fapkası altında ıaçları daha 
tatlı sarı görünüyor, donuk rengi 
daha içli bir cana yakınlıkla gö -
nüllere akıyordu. 

Onun gelifi hepimizde bir la
mıl danma uyandırdı .. Onıu bqka 
bir vagona göndermek Wtemiye • 
rek .s:kııtık. 

Karaman I aediğim adam, her • 
keıten daha geniı bir aarilikle 
yayıldıiı kanape üstünde toplan • 
dı. Yer açtı... Bütün çenesiyle 
sırıtarak buY.Ur etti .. 

Daha bir çok tüne1lere dalıp 
çıktık .. Iılıkla eaenleyerek durak
lar geçtik .. Aktam yemek vago • 
nunda hesab görürken Karamanlı 
bütün yaldızmr, cilasını dökerek 
ulumağa, çırpınmağa baf ladı. 

Donup kalmıtlık.. Birdenbire 
çıldırdı sanıyorduk. Neden ıonra 

anladık ki herif cüzdanını dütür -
miif ve içinde bizim gibileri zen -
iin edecek kadar para varmıf .. 

Yerimizi aradık, taradık .. Döte
meleri çektik, araaına falan düt -
meein diye baktık... Yok, yok, 

yok ..• 
Bu cüzdan İf İ, bilmem niçin ba

na o karanlıkta gördüğüm yuvar
lak ı§ığı dütündürürken, birden -
bire zihnimde bir f imtek çaktı ve 
her ,eyi anladım .. 

TAKViM 

• SALI Çarşamba 

ti ı el Klnıın !3 ııcı Klııan 
17 Şenal 18 ŞeYVıl 

GllD dotufo 
GQn batısı 

Sabah namuı 
Oğlc namızı 
!tindi namazı 
Atsam namuı 
Yatsı namuı 

imsak 

7,to 1,19 
17.tt 17,14 
6 6 

Yılın g'çcn gllnlw 
Yılın kalın ı11.ıılcrt 

12,'ı!S 

14.58 

17.U 
1&48 
U6 

71 
84• 

lt.16 
14.!'19 
17,14 
18.49 
s.ıı; 

t2 
U3 

='' R AD Y O ~f-
augun 

tSTANBUL: 
11: Almanca den, 11,IO: Ba,an Aacle 

Tarcan Jlmılutllr. 18,30: dam mulld*1 pWr. 
18,80: lıal>erler. 19,to: .-ır ti~ artan
lertndea Bayan 8emlha tarafm4an fUl. ıo, 
10: Maliye vekileU namına kontern., ıo,tos 
Bayan .JWJde fail· piyano Ue. 21: titr, ıı,ıas 
aon haberler -boraalar- 11,SO: radyo orket
truı. H ı Radyo oaz n t.anl'o orkeetraıan. 

W,Klız. V AJLŞOVA, 1148 m. 

18: 1enfonlk koll9er. 11,1\S: piyano refa
katile tarJalar. 18,ŞO: MSzler. 19,ta: hatif 
muıılkf. 19,,15: a<lzler. 20: prkılar. - AktQ. 

allte. 20,80: Çingene 1'0lll&D1&n (pllk). -
Sözler. 21: Salon orkestraaı. - Haberler ve 
saire, 28,15: plAk - sözle r. 24,0S; dans. 

M:S Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 

18,,15: PJ4k, 19,115: ders. 19,'5 keman kon• 
1ert. zo.ao: Bazler. - Haberler. %%,20: 0r • 
kestra konseri. 22,~: tam saat. ıs. Opera 
orkestrası konseri. 2t: Çingene orkettra11. 
1,05 : ıon haberler. 

1'7:S KbL MOSKO\'A, 1'7H m. 
19,SO: Kol.kaz neşriyatı. 19.&5: kon1er. 

H: mohb:>llf dillerle Detrlyat. 

828 K.hz. BUKREŞ, S8:S m. 
13,ltıi Gllnclilz neırtyatı, pl!k, 18 plAk, 19 

haberler, 19,115 pl&k, ?.O Derıı, 20,20 pllk, 
(operet mwılklsl), ıo,'5 konferans, 21 sen
fonik konser, ..Uder, 22,10 kon!K'rln deftlDr, 
22,50 haberler, 28,tO kahnhane konlf!rl 

- BORSA 
Hinlarında yıldız işareti olanlar üzer· 
erinde 21 - I de muamele ıı.örcoler
dir.l Rak:un.lar lr apanış flıtlarını JÖSterir 

rtukut (Sat. ) 
* Londrı 617, - • VlyıDI H. -· * NCYYOr't 1!6, - * Mıı:trıı 18, -
,. Parls ltı9. - * Ber\la 48, -
• Mlllııo 214.- • VatıOYı 14.-

* BrD.lı:scl 111!, - • Budıpeştc :6, -
* Atını 24, - • Blltrcş J7, -
• Cenevre 816, · - • Belgrıt ~4. -

"fof) I 11!4, - * Yotohamı · 35. -
• Amıterdı rn 81'. - •Alua 947, -
• Prıg 100. - *Mecidiye 42, - ı 

ı * ~tnlı:hol m :n. - · • Rınkn or 240, --
16)J Çekler (kap. sa. Ben, kadınlann seçiı1erindeki 

uygunsuzluklan pek e•kiden ıez
diğim için, bu yosmanın hepimizi 
bırakarak onun komıuluğuna sı -
ğınmaıını aykırı bulmadım.. Bu 
türlü itler karıııında ben hep eaki 
Yunanın "Satir,, ]erini düıünü • 
rüm .. 

Polisin çabalamaır bota gitti.. • Londra 017.-- • Stothlm 3. t~75 

Bunlarınkinden daha çirkin ıu
rat can ıağlığıdır. Amma gelgele
lim, hiç bir güzel delikanlı, kadma 
bu meretler kadar alımlı görün -
mez. 

Neyıe, düdük öttü, tamponlar 
tokuıtu ve kalktık... Şimdi uzun 
yolculukların daha baılanaıcında 
duyulan aıkıntı ile üzgün, 11uıuyo
ruz. Yalnız bizim Karamanlı 

§Övatye, ince süzgün kom§uıuna 
caka satmak için ikide bir değerli 
tabakasını elmas itlemeli ağızlı -
ğım göstere göstere cıgara tellen • 
diriyordu .. 

Bilmem kaç istasyon sonra uzun 
bir düdük duyuldu .. Köıeden bi -
ri: 

- Tünele geliyoruz.. Dört da· 
kika çeker ... Aman pencereleri ka
payalım ... Sonra dumandan boğu
lur, ocakçı'lara döneriz ha!. 

Diye seslendi .. 
Gerçekmif ... Camlar iner inmez 

biz de tünele daldık. .. Önce esmer 
bir saniye geçti .. Gitgide koyula • 
!an bu esmerlik, son, son ıu kabl • 
mamıt bir zenci oldu .. 

Karanlıkta kulakların duygusu 
artıyor ... Tat çatıdan kemer bot
Iuklanndan tekerleklerin oğultu -
eu, büyük bir takırdı ile d&külü -
yordu. 

Buna da alı!tıktan aonra g<Szil -
• Jl'Jf dıuwıd•• o.&-" .ı!q uaim atu 

Yakalanan yankiıiciler boıuna • l'\tv)ort o.79- • Vııana 4.2314 
• Parls 12 O~ • Mad rlr S.8075 

dayak yedi.. Gene bu yolda bir ay * l\tllluo ıuo _ • Rerll n 1,9780 

ıonra o güzel kadına rastladım ... • llr ıitscı MOıı.~ • Varşova 4,t1-

Gene o prenıes pohpohiyle yanım· • Atin~ 83 s7s2 • Rudıpc,ıc ·U625 * Cenevre ! .4550 • Rükrc' 79, t 575 
dan geçerek gözüne kestirdiğinin * Sofya 67,:\85 • Delgrıt 35.0711' 
yanına oturunca, dayanamadım, • Amıtttdı m ı . t 74S • Yot:ohımı !.7894 

yol polisine iti çıtlattım.. Yarım \ * Prag 18•9975 • Mosko\•a ıom- 1 

ıaat sonra da ilk durağın karako - ll~=:==~==E=S=H~=A=M=====~l11 
lunda kar§ılatrnca: 

- Sizin gibi ince İtçiler kolla -
rmda kendilerini ele veren fosfor
lu saat taıımazlar ! .. 

Dedim .. Kızgınlıktan sarardı ... 
Göziinc!e yaf olmu§ yıldırımlar ça- li=========:=====ll 
kıyordu .• 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TlY A TR OSU 
TEM S 1LLER1 

Bu gece saat 20 de 

Zehirli 
Kucak 

Parasız olan bu 

temsil bu gece Ü· 

nivenite talebe -
ıine mahsustur. 

f~t~ll~UI Btledi"'i 

SehirTü.ıatrosu 

lll ili l 11111111 

111..111 

mnmı 
E aki Fransız Tiyatrosunda 

Bu gece saat 20 de 

Bir 
Kavuk 
Devrildi 

Yazan: Musahip 
zade Celal 

- 1 defa için -

f \!Jll~UI BdedİtJtSİ 
SehirTiyatrosu 

111111111111111 

llLlll 
l 111111111 

istikrazlar tahviller 
! • 1933Türk Ror.I 30.70 Elıttrli 
1
• • • 11 29,10 Tramvay 
• • - in 79.~~ Rıhtım 
fstlkrhıDıblll 1 04 ! 5 • d I • • nDa O u ı 

L

tErgnl istikrazı 97.- 11 Anadolu 11 
1928 A Mil. - ,00 Anadolu fil 
Rddı'. - .oo • \l8111ess!I il 

Birinci 
den: 

Ticaret Mahkemesin • 

Mahkemece satılmasına karar 
verilmi§ olup Galata Gümrük An· 
tireposunun 1 No. h ambarında bu
lunan 15 sandık ve 5 balya Japon 
yün ipliğinin 23-1-935 çartamba 
günü saat on dörtte açık arttırma 
sure~ile satılacağı ilan olunur. 

(4918) 
;;:::.-.::::=:::;;:::::::::mıu:IC&Cllll 

1 
ie SATILIK EV · 
:ı 

i! Süleymaniyed• Kayserili Ahmed 
H pap ca-tde ,:nde yağlı ooya üç katlı 
n ve 7 odalı bahçeli bir ev aablaktır.

1 ff Taliplerin Yüksek lkb .. d ve Ti • 
iJ caret Mektebi birinci smıf talebe • 
:i lesinden bay Saime müracaatları. .. .. 
ıa:ı:m:s:::::::::::::nr.:::n::::::::::::er.:n:mn:: 

Dört Balkan dev-1 

Jetinin tebliği 
Y unanistanda 
~ ( Baftaralı 1 inci JI 
zı askeri ıimendif er hatları 
lacaktır. Uk ıafhaya üç mil~ 
di yüz milyon drahmi, yani b 
paramızla 42 küıür milyon lirt • 
rılacktır. Planın ikinci ~ 
haaında askeri kuvvet •e ~ 

~ Ba§ ıaraf ı birinci sayı/ada 
mu uğrunda •ar/edilen ıayret -
lerden ancalt .evin~ duymaltta ve 
bu anlCl§maların, orta ve ıarlri Av
rupada mlhun takviyeıile alaka
dar bulunan bütün üllıelerin va
ziyeti de he•aba katılmak mre -
tile, laiJeli bir tarzda itmam eJi
leceii ümidini bellemektedir. 

Btılkan itilôlını tqlıil "1en dört 
devletin velrillm nolcıai nazar • 
lannın tamamen mııtabalıatini ıı~ 
hali laaırdalft maeleler lıar,ısın
tla evvelce Je fOlı pal netice -
la uermİf olan aynı miiflerek 
siya.ayı talftb humıundalıi lıuu • 
uetli arzulannı 6ir lrere Ja/ıa 
müttefikan teslim eylemiılerdir. 

f zvestlyanın dikkate ~ok 
de§er bir yazı•• 

Moskova, 21 (A.A.) -Tasa
jansı bildiriyor: lzve&lia gazetesi 
"Sulh için müttehid cephe., bat -
hiı altında yazmıı olduğu bir ma
kalede bay Litvinof lle bay Laval 
ve bay Titüleıkonun Cenevrede 
vaki beyanatlarının Sovyet Ruı
ya ile, Fransa Küçük anlatma ve 
Balkan .anlaımasının umumiyet • 
le sulhu tanin etmek ve bilha11a 
mıntakavi bir tark misakı vücu
da getir~ek suretile ıarki Av .. 
rupada ıulhu takviye eylemek i -
çin müttehid bir cephe vücuda 
ıetirmek huıusundaki arzuları • 
nın bir if adeıi olduğunu yazmak
tadır. lzvestia diyor ki: 

"Bu beyanatlar büyük bir siya
si ehemmiyet ve §Ümul kazanmt§• 
tır. Çünkü bu beyanatlar Roma i
tilaflarından ve Sarre plebisitin
den sonra yapılmıttır. 

Roma itilafları, cihan matbu
atının bir kıamı tarafından ıulhu 

C münbasıran garbi Avrupaaa müs
takar bir hale getirmek gayesini 
takib eden dört büyük devletin 
bir anlatma ıiyaıeti olarak tavsif 
ve tefsir edilmittir. 

Sarre plebisitin neticesi, Av • 
rupanm burjuva mahafili tara -
fından yalnız Fransa ile Alman
ya arasında muslihane münase -
betlerin kaldırılması suretinde 
değil, aynı zamanda garbi Avru
pa devletlerinin Almanyanın mi . 
Htadıt ter.:.ayüllerine kartı fedl\ -
karlıklarda bulururalt zihniyet -
lerini takviye eden bir hadise o · 
larak karıılanmıthr. 

Bay Litvinof. ile bay Laval ve 
bay Titlleakonun beyanatları,. 
umumi sıılh için v~kuda . ıtıtiril • 
miı olan mücadele cephesini in • 

hilale ve zaafa uğratmayı istihdaf 
~Jt n tefsirlere nfüayet v~rmek 
tedir. Eier ıarki Avrupada tar • 
ıin edilmekıizin ıulh yalnız garp
te tarıin edilecek olursa bunun 
yegane neticesi §U olacktır: 

Aıkeri temayüllere ıarka doğ
ru iıtikamet vermek, halbuki 
Şarki Avrupada çıkacak bir harb 
zaruri olarak garpte de çıkmıt 
olmayı intac edecektir. 

Bay Lavalin beyanatını ge -
rek kendisinin ve gerek hükfune
tinin 'ark misakının akdini temin 
için ıiddetli mücadele etmek hu
ıusundaki azminin bir delili ola
rak saymak ve bunu diğer devlet
lerin sulh temayülleri için bir m1-
henktatı addetmek gerektir. 

Bay Benes, bay Tevfik Rütdil 
Aras ile anlaşarak Avrupanın 

farkında ve şarkı cenubiıinde 

sulhun taraini emrinde büyük Ye 
mühim bir rol oynamakta olan· 
bay Titülesko kendisinin Fransa 
ve Ruıyanın muslihane tlyaiet • 
lerine zahir olduiunu açıkça ı<Sy-

ıöre de teçhizatı artır= 
cak, yeni tayyareler alın•" 
eskimiş harb gemilerinin yt 
yenileri yaptırılacak, bunuJl 
de üç milyar drahmi, yani 3S 
ıur milyon 'lira verilecektir. 

Planın üçüncü safhasında 
ta Selanik olmak üzere bil 
mühim ,ehirler tahkim edil 
aahillerin müdafaası tamaınl 
ca.k, iki yeni torpido !il 
bi yapılacaktır. BunUJI 
çin üç milyar drahmi sarfedi 
ği tahmin ediliyor. 

Plan mucibince, topçu 
leri için yeni traktörle.r, ha .. 
dafaası için son sistem tay~ 
taryaları, hafif zırhh otom 
100 avcı, ve 100 bombard 
tayyaresi alınacak, bunlard' 
hava limanı kuru1acaktır. 

Yunan hükUmeti, bu rniid 
programını tatbik için dıt 

alacaiı silah, mühimmat ve , 
meyi, klearing usulü mudb 
Yunan mahsulitile ödemek oi~ 
tindedir. Yani hangi medll 
verceği mühimmata ve saire1' 
kabil, Yunan malı almağa dlu~ 
fakat edene, bu siparitleri o 
lekete yapılacaktır. Bundan 
Yunan hük6meti, mühimdl,t 
harb ma'l:zemesinin büyük bit 
mını içerden temin etmek iıt 
cihetle, Yunanistanda harb 
ğı f abrikalrı kurmak ve dl 
olan fabrikaları da mükemdle 
tirmek niyetindedir. Bu tU • 

Milli Müdafaa için aarfedil 
paraların büyük bir kısmı nı 
lekette kalması temin edileG 

OSMANLI BANKASI 
1LAN 

o/o 3 faizli, 1886 ve 1903 ı
MISIR CREDIT FONCIER t,Jt 
lerinin, 1 Mart 1935 de yapıl 
amorti çekilişinde başa baş c; 
mesi tehlikesine karşı O• 
Bankası Galata Merkezi ile ~ 
cami ve Beyoğlu tubeleri tsrJ 
dan pek iyi şallarla sigorta e , 
ceği, mezkur tahvil hamillel' 
malumu olmak üzere ilan 0111 

lemi!tir. 
Bay Titülesko, yalnız k 

memleketi namına söz söyl 
tir. Gayet iyi biliyoruz ki O 

fikirlerine Çekoslovakya, '/d 1 
lavya, Türkiye ve Yunanist-" 
iştirak etmektedir. Bu sebe, 
dolayı bay Lavalin Fransa rı 
na vaki beyanatı gerek küçii:,, • 
la,ma ve gerek Balkan anlıat 6' 

mahafilinde iyi bir al<is hi•~~._, 
mit ve bu mahafilin tas1'1 1 

mazhar olmuıtur. ~ ( 
Bay Litvinof, kendisine b~~ 

lan doğrulukla, Almanyay• ~ 
ederek akdi bugün yalnız ,,\l;ıi 
yanın muvafakatine kalınıt . ~ 
bu misakın vücuda ıetirildletj i . 
timallerinin buıün ıon der-' 

· artmı§ olduğunu söylemiştir· ; , 
Şu hale göre bundan ıootl ;/ ~ 

Litvinof, Almanya ya açıkt.0 ~ ~ 
ğa müracaatta bulunabile' f' 
B. b. s d' 1 . ·ııiıl d' ıtta ı ovyel ıp oması•• e"':~ td 
pacağı teşebbüsler ve serded ,l ~·· 
teklifler Alman milletinin ıııe (,I' d \i 
ine uygun gelmek tartiyl~ ' i\ 

nevre müzakeratını ak• b~f , 
mekte olan bu beyanatlar, il~ 
Avrupada ıulhün idame edd' f' 
ümidini kuvvetlencHmıekte ıt;, 
beyanatlar, Sovyet efkarı 0111~tf 
yesi tarafından derin bir 11'1 

niyetle karıilancaktır. 



~e!Jecanlı muhake,,:,enin tafsilatı 

Avukatın süt nineye 
"' 

Yaptığı hücuml:ir 
.':, küçük Linc!berg'in oıasum vücudunu sarnn 
ornlektir, bunu kendisine ben giydirmiştimt 

a.., '4ır 
F acimıın cereyan ettiği Lindbergirı evi 

rt~ alı evvelki •ayı/anmız. 
lk· 11• Devam ediyonı:• 

kadar gizli cihetler varıa hepsini 
kurcalamağa çalıfb. 

l &Ütıl ülc: • 
Uptaı , fasıladan ıonra Sütnine bunlara cevap veriyor 

anın 111 h k • d ed'ld' u a emeaıne e • idi. Detroit hükUnıetinin birrok ' • s· . 1 :s' ke · •nır er gene gergin, yerlerinde çahfbg~ını söyledi. Fa-
ille &alo d 1 •ıkınt l nunu o duran ha· - kat it bulan yazihanelerdeın Ha· 

• \> 
1 1

' Herkeate elim bir bek- centak yazihanesine müracaat et
ar. Şiınd' ··n if ıye kadar yapılan tiği zaman, çahftığı yerlerden al· 

l !•at nih • · · er;n· ayet cınayetın gız- dığı ki.ğıtlan gösterememitti. 
llı.a~ •y.~~latabilecek mi 1 Lindbergin yanma, bir tavsiye ile 

iııiıa' ~U~ük Lindbergin süt· gelmitti. Bu tavsiyeji yapan mi -
bir eh&öylı1eceği ıöz1ere bü - ralaym yakın akrabasından Mo. 

111 '~ıniyet veriliyor. Ha- rav ailesinin oda hizmetçiii Mari 
~ ~~udafaa avukatı Reil· Beattis idi. 
~"•ıta. 1 •uçlandırmağa çok Müdafa vekili süt nineye, Nev
•ni ~ '8aJcaiım, ıütnine ken- Janey hükW:ııetinin kendisine 
YetJı,~Üdafaa edecek? Ci· yaptırdığı zahmeti ödediğini ve 

herltea da neler söyliyecek? bundan baıka hizmetleri için de 
0rdu, bu 111erakla sabırıızla- 650 dolar 'verdiğini hatırlatmak ' 
lliliy0 istedi. Müddei umumi bu (biz • 

lı, l\ıçl l'\ız ki maznunun avu - met) sözü üzerinde uzun bir mü-
dlltj b·Uların Şarl Lindbergi, o- nakataya giriımit ise de Reiflly 
d "1q tıınetçilerin yardımı, ya- kendisinin tahid olmadığ1n1, bu
. idd~•fa~ti ile kaldırdıkla • nun için bu sözün münakap.sı 
~ 8ttu tdıyordu. Hatti aütnine ona dütmiyeceğini ıöyledi. 
.tll"11, ı:ovun iki kardeıi ol • Hakikten sütnine kendiıine 
ıl~elt nlann hiç de tavıiye 
~im. ~anılar olmadığını aöy
. bir; • ıöre bu kardeıler • 
ı l· nııı A- ·1ca dl' . • 
u ~lrdır ~.erı. a ıyesıle ı· 
01-ıı laL-• S~tnınenin bir doa

Jrn._ '4llldınavyalı taife, kır-
-"'-OQ B' 1 ik ti ır eı Amerika 
~ eri .. toprağından atılmıı 
,~ fUPheli adamlardı ve 

' IQ de L __ W ı 
~clı. uuıı la münue • 

'1ı.ah.Jc 
ille ... ~flfe 1-ılanacağı za • 

""'t. -aoııa • 
:' q~ aıren ıahid gene 
ı. '2ia D . ~ Lindberg olmuı 
"hı. uettı lllahk • . 
·"ICıt, ~ enıeye gırdı-

litup~le konuımnkta o-
'1~dd • balanadı bile. 

1t '1Uo:ıunıi • 
•·- 'lldiıine .. nın ~ekli fi üze -
"'llıdı ıoatenlen aömle
....... 1 '9e: 

!le bu, kü ük • 
. k _ ~CUdu ç Lındbergin 
~~l'l'ıldığı :u •aran gömlek
. '"'•t ,. kıa111, ben bunu 
~· dedi. ; kendisine giydimıit 

e, L_ onra Pek h . b" uu töınle ... azın ır 
h el'tel '9 gın bulunmasın -
bl.'lQı'iee •bnraki va'Ziyeti i -
~ il&~e e ~şladı. Neticede 
........ t ttı: 

r,u~ıı ~~ton 111 UsilJc lcuçiik orgunda tqhir 
il l', lirıdh,:~•tı gördüm. Bu 

b llılQı k. tın naaıı id' B 
Q l ıht• t. Un· 
Unıııı •. u:nali Yoktu 
tı llıerine H r. 

' ~ a~du auptnıan'ın 
tl,.ı ~rhl\tnea~ Y~rde doğrul • 

. t qı il "-•.::ce 
lli~.tı da Ye'--· l<>rgulanna 

..,.qıll , .. mıyonnuş gibi 
1 hayatında ne 

mahkemeye gelmek zahmeti için 
verilecek parayı öğrendikten son
ra Amerika Birletik hükumetin • 
den gelmeğe razi olmuıtu. 

Müdafaa avukatı artık tama· 
mile hücuma geçmif, süt nineyi, 
hususi hayatı hakkında sorguya 
çekmitti. Süt nine cevap verdi: 

- Evet, iki kardeıim vardır, 
bu doğru. Fakat bunlar hiç bir 
zaman lskoçyadan çıkmamıılar· 
dır. 

Bundan sonra genç ıütnine 
Kırmızı adı ile tanınan Jomonla 
beraber ııkıık çıktığını, bu ada
mın, çocuğun kaçırıldığı gece sa
at ıekiz buçukta kendisine tele • 
fon ettiğini ikrar ediyor. Fakat 
bunun cinayetle hiç bir ilitiği ol
madığmı temin eyliyordu • 

Arbk müddeiumumi, müda -
faa avukatının bir itkence yapar 
gibi sorduğu suallere tahammül 
edemiyerek ayağa kalktı. Sütni
nenin bir şahid olduğunu, bu gi· 
bi ıorgularla rahatsız edilecek 
bir maznun olmadığını söyledi. 
A \'ukat manalı bir ıülütle cevap 
verdi: 

- Evet, şimdilik maznun de
ğiJ ! 

Bahis bebeğin hadiseden son
ra ölen dadısına ıeçmitti: 

Süt nine: 

- O d • benim gibi çocuğu 
candan ıeviyordu. dedi. 

Müdafaa avukab bu aöze yan 

Değer bir 
Bağışlama 

Merhum Doktor Süleyman 
Etemin kitapları 

Y enibahçede Gureba hastaha
nesi Baıtabipliğinden: 

Ölümü ile hepimize ıonıuz acılar 
veren sevgili arkadatımız hastanemiz 
dahili hastalıklar ıefi Dr. Süleyman 
Etem uzun yıllardanberi büyük emek
leri:! yaptrfı kıymetli kütüpanesin • 
deki bütün bb ve ilim kitaplannı, mec
mualannı, gazetelerini, bir Zaiı mik • 

ı roskobunu, pnömotrnkı a!etini, tazyik 
vo yazı mal:inelerini çok sevdi~i hasta
nesine bağı§lantı§ ve bunlar aziz kar· 
de~imizin babası lıtanbul aaylaVl Ha· 
lil Etem tarafından gönderilmi~tir. 

Acramı unutamadığımız arkada§t • 
ı'Uzm aziz habrasını taziz için kütüpa· 
nemizde Süleyman Etem kö~esini kur
duk ve 944 cild ve paketten ibaret olan 
eserlerini meılekdaılanmızm istifade • 
ıine arzcttik. 

Bır meı'aya bır geJin 
veriliyor ! 

Balıkesir köylerinden birinde 
tuhaf bir kız kaçırma vak' aıı ol • 
muttur. Hadiıe ıudur: 

Bahkeairde Aslıhan karyesin • 
den Yusuf oğlu Ali ile Tepecik • 
den Receb'in hemtiresi evlenmek 
üzere düğün yapılıyor. Fakat ev· 
velce iki köy arasında münazaalı 
olan bir mera meselesi ortaya çı
kıyor. Tepecikliler hep beraber 
kızm annesini Aılıhan karyesine 
zorla göndererek bu meranın ke~ 
dilerine bırakılmasını istiyorlar ve 
bırakılmadığı takdirde güveyi g~ 
linsiz bırakacaklarını söylüyorlar. 
Bu isteklerine akıi cevab geliyor. 
Diğer taraf dan nikah kıyılmıt ve 
düğün başlamıtdır. Tam gelinin 
güveye, Aslıhan karyesine gönde
rileceği zaman Tepecik delikanlı· 
13.rı kızı kaçırıyorlar ve fÖyle bir 
haber gönderiyorlar: 

- Kız bizim kardetimizdir. Bu 
çayır mesleıi halledilmedikten 
ıorıra güveye gelini veremiyece -
glz! 

300 çocuğu giydiren ' 
hamiyetli bir zenginimiz 

Manisada Ahmed Midhat mek
tebi batmuallimi Avni lçcan, ga
zetemize gönderdiği bir mektubda 
orada keresteci Bay Maksudun, 
ölen kardeti Dr. Servet'in hatıra
sına olmak üzere, mektebin üç 

1 - lttmtJH 22 tıdnclklnun 1935 -

öğünmiye değer netice 
.,.- 80§ ıara/ı 1. ci sayı/ada 

Eminönü kazaaının sandıkları 
dün sabah Bayazıd meydanında 
toplanmıştır. Kamyonlara konan 
sandıkların etrafı bayraklarla, 
defne dallarile ıüslenmi~ti. Bazı 
teşekküller grup halinde ve etle· 
rinde bayraklar olduğu halde a • 
laya ittirak etmi§lerdir. Sandık 

alayının önünde bir mızıka çalr
yordu. Alay Bayazıd • Harbiye 
yolu ile Ankara caddesine inmiş, 
oradan Eminönü kaymakamlığı· 
na gitmiştir. Sandıklar kayma • 
kamlık binasında teftiı heyeti la
raf ından teslim alınmııtır. 

Fatih alayı da çok güzP.I olmuş
hır. Eyüp ve Fener nahiyt-lerin • 
den otomobillere konan rey san
dıklarını süslenmi§ otobüsler ta
kib etmi~tir. Bu alay Eminönü, 
Sirkeci, Bayazıd yolu ile Fatihe 
gitmif, orada diğer nahiyelerin 
sandıklarını taşıyan otomobiller
le birleşerek kaymakamlık daire
sine gitmittir. 

Osküdarda da evvelki gece 
büyük fener alay lan yapılmıı, o
tomobillere konan sandıklar Os -
küdarda dolaştırıldıktan · sonra 
kaymakamlık binasına getirilmİ§

tir. 
Her kazada buna benzer alay

lar yapılmı~, reylerin tasnifine 
başlanmıttır. -

Seçim itine halkın gösterdiği 
büyük alakayı dün kısmen alı • 
nan neticeler pek açık olarak 
göstermektedir. 

Atl1an reylerin sayısı 
Bakırköy kazasında 10093 rey 

verilmiştir. Bunların sun 1 ka • 
dın, 4911 i erkektir. Bu kazada 
rey atma hakkına sahip olanlar 
11759 kişi olduğuna göre Bakır-

köy kazasında rey atmayanlar 
ancak 1666 kitidir. 

Kadıköy de 25224 kiti rey ver
miıtir. Bunun 13053 ü kadın, 12 
bin 171 i erkektir. Bu kazada rey 
atma hakkını taııyanlar 29402 . 
kiti olduğuna göre ancak 4000 
kişi rey atmamıtlır. 

Beykozda 9800 rey sahibin • 
den 4772 si erkek ve 3919 u ka • 
dm olmak üzere 8681 kiti reyini 
kullanmıthr. Bu hesaba ııöre 
1130 kiti rey atmamı§br. 

Üsküdarda 27008 kitiden 24 
bin 401 i reyini kullanmııtır. Sa- -
rıyerde 12500 rey sahibinden 11 
bin 810 u reyini kullanmıtbr. 

Betiklaıta 26000 kitiden 17500 
Ü rey atmııtır. 

Fatih kazasında İle 81 bin ki
ti rey atmııtır. Bunun yansından 
fazlaaı kadındır. Fatih kazaaın • 
da ancak beı bin kiti rey atına • 
mııtır. 

1 

Eminönü, Beyoflu kazalann • 
da rey tunifi .devam etmektedir. 
Buralarda da netice buaün anla· 
ıılacaktır. 

lıtanbulda 350 bin kitinin reY, 
atma hakkına sahip olduğuna 

göre dün alınan neticelere gö • 
re 300,000 kitinin rey attığı 
anlatılmaktadır. Bu heıaha göre 
bütün lstanbulda rey atanlarm 

nisbeti yüzde 87,S dur. Bu aded 
bazı yerlerde ise yüzde 95 i bul
muıtur. 

Umumi yekUnda rey veren ka
dmlann nisbeti yiizde 48, erkek· 
lerin ise yüzde 52 dir. 

lstanbul vilayetine bağlı kaza
larda da sandıklar dün ak§em ka· 
panmış, reylerin ayrılmasına baş
lanmıtlır. Oralarda da nebce t~ >! 

1 

... 
gün anlqılacaktır. 

........................................................................................... 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 
Lira 

Büyükçarıı: Çuhacı hanmm ikinci katında 5 nu- 500 hazine bonosile 
maralı dükkanın tamamı. 

Büyükçart ı: Çuhacı hanının alt katında 51 nu • 313 ,, ,, 
maralı dükkanın 1/ 4 hinıesi 

Büyükçar91: Çuhacı hanının alt katında 27/8 325 " " 
numaralı odanın 12/45 hissesi 

Büyükçarıı: Çuhacı hanının alt katında 13 nu· 450 ,, 
" maralı dükkanın 3/ 4 hissesi 

Büyükçartı: Çuhacı hanının alt kabnda birinci 1200 ,, " 
adada bir numaralı dükkanın ta -

yüz talebesini bütün takımile giy- mamı. 
dirdiğini bildiriyor, teıekkür edi· Beyoğlu: Feriköy Ayazma sokağında eski 30 800 ,, 
yor. Bu hamiyetli zengnimizi bu ve 30 mükerrer ve yeni 70 ve 72 
iyi itinden dolayı biz de kutlula- T numaralı dükkanı ve bahı;eyi miif· 

temil hanenin 2/ 3 hissesi 
.".z_.,....,... ____ ...,. ______ Kumkapı: Çadırcı Ah111ed çelebi mahallesi· 156 

istihz", yarı tehdid bildiren bir nin peıtemalcı ve Balipaşa ıoka -
.,, 

ıesle kaJ1ılık verdi: ğında eski 46, 46 ve yeni 2, 62 nu-
- Evet sizin gib\ ıeviyordu. maralı maa dükkan hanenin 20/ 320 

Çocuğu okadar çok, okadar can· hissesi 
dan sevdiğiniz halde, nezleli ol- Mercan: Dayehahın mahallesinin Yenihan 1200 
duğunu biliyorsunuz, yatağına sokağında eski ve yeni 2 numaralı 

" " 

saat sekizde yatırıyorsunuz. An- dükkanın tamamı. 
ak saat onda kendisine bakma- Yukardaki mallar 29.1.1935 salı günü saat on dörtte açık arttırma 
ğa gidiyorsunuz değil mi suretile satılacaktır. lsteldilerin muhammen bedelin yüzde yedi buçu-

Avukatm ezici sorguları kar· bt\l nisbetindeki pey akçe1erile müracaatları. (M) (131) 
,ı~rnda bir dakika bile sükiine -
tini, itidalini kaybetmeyen süt • 
uine Betti buna da aynıdurgun -
lukla ka111hk verdi: 

- Evet, doğru söylüyorsunuz. 
Çocuğu ancak ıaat onda görme
ğe gitmittim. 

Uzun süren itkenceli sorgular 
altında hiç tatırmıyan büyük bir 
metanetle cevap veren sütnine • 

nin sözleri jüri heyeti üzerinde i
yi bir tesir yapmıf, jürinin sem • 
patisini kendisine celbetmişti. 

( Arkcuı var) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
C:nı ve mevkii 

Btşiktaşta s:nan Paşa MabalJu:n:n Hayrettin 

iskeltai rıde deniı kenarında 2 No. lu 246 
metre murabbaı kahvehane arsıtsı : 

Senelik Kira 
kirası mnddeti 
Ura 

170 S ıene 

Unkıpam köprüsü yanmda 6 No. 'u se•kiyat 120 3 aene 
ambarı yanındaki arsa: 

Yukanda cim •e mevkii yazılı analar hizalarmdaki müddet ve 
kiralar üzerinden açık arttırma usulile kiralanacaktır. isteklilerin ve 
şeraitini anlamak istiyenlerin 2.2.1935 cumartesi günü saat on dört
te yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları (M) (230) 

~ ı 



Dün ve Yarın 
Tercüme Külliyatı 

~-

SAFO 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Alf ons Do de - Haydar Rif at 
100 Rrş 

---------~--------· 
17 ı 1ı1935 vaziyeti 

Aıle Çemberı 
A. Maurois - l. H. Alitan Kasa ; 

.-4\KTiF 

ıoo Krı Altın: sıfr "ilogracn 13.937 ·600 L- 19.604 390 :'6 
------.. ~~------u P.ınknot .......................................• 8639327 -

Ticaret, banka, horsa Ufaklı k ....................................... 1 " 8s~5·934 21 

:kt. Dr. Muhıiı Etem Dahildeki Muhabirler: 
'75 kre Altın : Saff Kıt- . ......... 1.788·024 ~ L 2.515.004. -

.ı o9 860.90 ---..,_~-=----,------•ıTür .. lirası .•.......................... ~., ---'=""--- ----------

~ PASiF 
Lira ~ Lir o 

Sermaye ... ······················································· 15.000.000. -

29069651 97 i !:::~::::~:·; .. ::::::~;:::...................... 66a9ı~ao 

2684 864 90 

i)eruhte edilen evrakı naktiye lr ... 158 748.563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tevfikan vaki tediyat 10 121.623.-

Den ~zyoUa 
ıŞLE-rMfS 

l(ö "\cenıelcr harakô~ 
h··r 

1 ~ . 42.i6ı - ...,ı rkec Mü u 
l~-l!ml 1 fJn Telcfoı 22740 

1razbon Yol 
VATAN vapuru 22 i~ 

nun SALI günü saat 20 
zeye kadar (291) 

Devlet ve ıhtilii.l Hariçteki Muhabirler: 
Lenin - Haydar Rifat Alun: SaU kilogram 3.807· 042 rı 5.354.921 02 

"ıltına tahvili kabil Seıbesı dövizlr Jll3063. tı7244 

Ayvaiık 
BANDIRMA vapUJ'll 

Jıincikinun ÇARŞAM 
günü saat 19 da Ayvalı 

Deruhte edilen evrakı naktiye dar (311) 
ba'nyesi .............. -................... 148 626 940 -

Kıtrşılı~ı tamamen altın olarak 111ersı·n V o/D 
d ··ı J "I Jl T 5.688000. - 164314 940 - lV.1 1 l 1 

te avu e vaze ı en .................. · -------ı lNEBOLU vapuru 24 
TUrk Lirası Mevduatı : cikinun PERŞEMBE 

18 41 8 593 46 -------... -----------·· Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen e nakı naktiye 
k arşılııtı L 158.748.563 -

Va:lesiT. ······························ 1 20.28:l 910.S3 11 d p k d r (3 
Vadeli ...............••..•.••....• ~·--------ı 202839(0.33 ---•e-•a•yaa_a_a_•_...., 

Kanunun 6 ve 8 inci mad- .I 
'75 krş del erine tevfikan vaki tediyaı ~,, IO 121.623. - 148626.940 -------------------• --------~--------------------). Rasın Külliyatı l 

Ahmet Reıit - H.Na~ım 
73 krş 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 &at 

Senedat CUzdanı : 
Hazine bonoları ········· ·· ··· ·· ·· · il l- 3.727.022 60 
ficarl senetler •···· · · ~. .. 8.1 fı8 :iM 09 il 895 386 69 

Eaham ve Tahvillt Cüzdanı: 
esham { Deruhte cdılt'n evr:ı·ff 

ve kı naktiye karşılıAı l .. 29 4f.ı I 894- 72 
tıbvillt f itibari kıymetle J 

f.sham Vl' Tabviltt •................. _ 4.871 .81'\3 91 ~4 3-33 758 61 

1 

Qöviz Mevduah : 
Vadesi1 
Vadeli :::::::::::.::::::::.:.:::::: 1 9.732.852 99 

.ns!i.691.2 ıo.4rs 550.2s 

'Jluhtellf ···············································.··········· 52 417.463.04 

-

Altın \'e dö,i z üzerine ıv&ns 

----- ------·• fah\i U.t Ü?l'rine avans 
24.900.34 

.~n2.87 r 10 587 77144 
Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 kre _____ :::::Jllll~------
1 s f e hana doğru 

Piyer Loti - J. H. Aliıan 
ıoo Kre nm---•.------J. Rasin Külliyatı 11 

Ahmet Reıit - H. Nazım 
7~ kr, 

Deliliğin piskolojisı 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

50 kr, ·------ -----·---
ilkbahar Selleri 

Türgenyef - Sami z. Süreyya 
7~ krt ----•. ----

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 kre ·------- il,__ _____ _ 
f. Rasin Külliyatı ili 

Ahmet Reşit - H. Nazım 
;~ krır -----

----~---= .... ----------Samimi saadet 
Tolstoy -· 1. H. A1itan 

50 krş 
~------ ________ .. 

istatistik 
Andreles - Suphi Nuri 

so kro 

-------------------~ ,•--=~~-.. -----~ Çocuk düşürtenler 
H. G. M cnusier 1. F. Ruim 

60 k r!) - .. -
m-----!'~--·· ---~----a / li m ve r ... elsefe 

Moril Şilk - Hilmi Ziya 
30 kuruş - .. ~---•ı ·------ ·----

75 kuruş 

----~------------·· Hükümdar millet 
Ras!el - Galib Kemali 

50 kurut 

,. Da.jıtnıa Yeri : 
V AKIT Matbaası 

H lssedarlar·· ........................ · 
muhtellf 

4500000 -
12 Q8f 810 81 

yek o n tıo3 098.717.90 YekOn 63.098 7~7.90 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi ylizde 5 1·2 - Altın Uzt!rlne avans yUzde 4 1·2 

TC!)Q KiVE 

llRAAT 
BA.NKASı 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAJ...IAT--~D~Q 

iLAN 
Bakırköyünde istasyoD 

ıinde 13 numaralı dükkU 
kallık yapmak üzere Ba.kJJ' 

1 
terliğinin 1042 numara •e. 
rinievvel 1934 tarihli taıdı 
nan mukavelename !011 

akdeylediğimiz şirketi f_es~ 
ğimizi ve mezkUr ıirketın 
le düyunat ve matlubatJ111 
oı efendi kabul ettiğini •e 
Beyin mezkUr dükkandan 
rek artık mezkGr dükkan ~ 
ayı tüccariyeıile bir ali~ 
madığmı ilin ederiz. 

Bakrrköyünde tstasyon r:$ 
sinde 13 numaralı dükkand' 
kal Polivios ve Bakrrköyil11 
lar caddesinde 58 numarslt 
de Etem. 

Aılma uygun olan itb' 
neıredilmek üzere Kurun 
aine gönderildi. tı 

Beyoğlu ÜçüncU_j 
rr - Servet y esi'' 

Beyoğlu Üçüncü Noteı 
Galatada, Ovakimyaıı 

3 üncü katında 25 No. Jıs . 
nede hukuk müşavirliği il• 
eden Metr Y anko ProkotJ _,,J 
\ arekete mezun olmadıP,':ıı 
mumaileybin yazıhane ~~.J 
hiç bir g\ina alakam bul&JJJY ! 
nın Reımi Gazete ile aleıt~ 
nı taleb ederim. lİ 

Galata, Ovakimyan dS 
3 üncü katta 26-2 numar' 
kim Sava Serğio. ;JV 

Aalma uygun olan itbU 
redilmek üzere Kurun 'I 
gönderildi. .. ~ 

Beyoğlu üçün~ti 
Servet Y efil"' · 

ZAYi 
Yeni Adım namınd~~ Jı' 

nin \ıntiyaz ilmühaberın1 

lediğimden hükmü yoktU; I 
Yeni Adım gaze 1'{~ 

DANtŞR~ 

iLAN rtl 
İstanbul İkinci !cra ?Je 

~ d / gun an : i1e" 
Satılmasına karar ~erı#' 

cuz bir adet piyano 2&-t~a 
hine müaadif cumartesi ti -
14 ten itibaren Kurtulııt d,I 
apartımanmda ıatılae3i~/~ 
lip olanların mahallind~~ 
lunacak memuruna :u ,/ 
ilan olunur. ~ " 

ZAYi ııt•b' 
Cumhuriyet Orta 111e .,t " • ,,,,. •y 

aldığım tasdiknameını e~ 

Y eniıini alacğımdan eJ. 
hükmü yoktur. sz1 " 

Sahibi: ASIM tJS .. s 
Ne~riyat Müdür" GI~ 

REFiK Ahmed SEVf:~ 
V AKIT Matbaası - J• 
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YENi ÇIKTI----... , Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 

llomtlalzm : . . . Tarih No . ismi Sanatı Ticaret Adreıi 
Haki.ak 
Caddeikebir 577 

Verıiıi Y.N 1hbarnamMİ 
! 

......... ·····························································-··· .. = 

77/ 1 Kolerman Ef. hakkak 104,40 69 3/81 ilrinci 

LENiN - STALIN - BUHARIN 

HAYDAR ~iFAT 
63/ 1 M. Süreyya Ef. tornacı Y. Kaldırım 9 66,15 348 18/ 2 birinci 
73/ 1 Davit Habip 

204 Avneskerol 

DON Fiyatı: 50 Kuruş 207 Vasil oilu 
Yaıef 

Ef. Şapkacı 
Ef. tuhafiyeci 
kereıte kalfası 

,, 37/ 1 
,, 32 • ,, 8 

22,97 362 18/ 1 ,, 
81,40 444 18/56 " 8,82 10/89 ,, 

{) ... te YARIN tercüme külliyatımn 23 üncü sayısıdır. 
•gıtrna yeri: VAK iT matbaası - Istanbul 

10/ 1 Moiz Moıalon som yacı 
seyyar demirci 
seyyar kalfa 

Lüleci Hendek 105 8,70 20/ l 2/94 ikinci 
34 Mi hal Sove Ef. 27,20 18/5 birinci 

Nafia BakanlığJndan: 
J.f,,d_, . 

• 0-.... ~ sıf teslim maktaı 25. x 2,5 .x 1 m/m. ve. t~lü 2100 
· Jr. üzere muhammen be deh SOOOlıra bulunan ellı ton lama 

36 Refail Veledi 
Musa 

63 Glitay Sranya 
ve Yuda Kohen 

69 Yuda Kohen 
Menahem 

70 Sami ve Leon Ef. 

. 8,82 t 1/91 ,, 

9,35 16/ 81 ,, 

7,70 16/80 ,, 

19,25 16/ 82 " 

Hamursuz ıehıuvar 

Hamurıuz ıehsuvar 32 

İti kı:.lı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Mezkur llma 
2 •nr Yapılmıı olan memleketlerden ıetirilecektir. Eksiltme 
a_ -k l935 tarihine rastlıyan pazar rünü ıaat 15 de Ankarada 

71 
85 
88 

Vitali Bahar 

berber Şehsuvar 
büyük hendek 

bakkal Laleli çe9me 
bakkal Okcumuaa 6 
Hamurıuz Şahsuvar 

2/ 4 G6,00 108 2/ 36 jkinci 

" ,, 11,43 119 12/ 99 1;irinei 
an) " • İtıi l ıaı ınalzeme müdürğünde yapılacaktır. isteklilerin tek-

ı§111, ıcaret odası veıikası ve 375 lira:ık tem!ııatlarının mal 

~·· Yatırıldığına dai,. olan makbuz ile birlikte 24 - 2 - 1935 
•lln" 

et u •a.at 14 e kadar makbuz mukabilinde malzeme müdür
e~d· 

ıt ol 1 etnıeleri lazımdır. lı tekliler bu huıustaki §artnameleri 
'lir) trak Anka"ada Nafıa Bakanlığı Malzeme müdürlüğünden 

er. 
(89) 

Belediyesi lllınları 

Yuda, Kohen 31 

Menahen 
89 Leon ve 

terikleri 

Hamursuz Şahsuvar 29 

58 
59 

Leon Yuda ve ıeriki Okçumuıa 26 28 
Katine hanım koltukçu Okçumuıa 

60 Mişon Aviıay Köfteci Okçumusa 
61 Avram Ef. aıçı Okçumusa 
62 
13 

Manoel Aron Et. 
Hiiseyin Ef. 

eskici Okçumuıa 
manav 

46 Mehmed oğlu ekmek bayii 

51 
51 
41 

Alaca Mescit 
Mahmudiye 239 

" 219/221 

11,00 16/ 75 ,, 

11,00 18/ 76 
" 

13,75 51 16/ 74 ,, 
24,00 52 17/ 34 

" 19,80 29 17/ 35 
" 4,40 29 17/36 " 18,67 24 17/ 37 ,, 

39,60 14 1/ 47 
" 

2,86 8 17/47 ,, 

238 B lsmail 
l enzin Alınacacak 48 Hayri Bin Ahmed fonilacı ....... 1 . 
0,7~~nbul Belediyesi için + 15 derecei hararette ıikleti izafi - 1 :: ~:::.~h B~~e~~\ t:~::1 " 238 

,, 190/ 1 

,, 43.20 
7,30 

54,00 
64,26 
28,35 

33 
33 

214 

14/31 ,, 
14/32 " 

ltrih· adar olan en çok 80 bin en az 60 bin litre benzin 11.1. 395 Oıman oflu Ali kahveci 
......._ 8 'ilden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 401 Mamul Ef. kazancı 

,, P. Pazar .78 
Makaracılar 39 

114 
599 

1/48 ikinci 
16/ 27 birinci 
17/ 30 " 
17/ 31 " tr. u benzinin azami miktar üzerinden muhammen bedeli 19200 402 Sadık Efendi Atçı P. Pazar 80 

Yelkenci han 60 
Mahmudiye 123 

8,46 
5,10 

115 
-445 3 403 Ihsan Şerif kahveci ........ ş 17/ 96 " 

'rtn 404 Hakk, Ali Ef. Aıçı 
4' ltt &itle bedelsiz olarak levazım müdürlüiünden alınır. 169 18/ 4 ,, 

S ......._ ~"'kkat teminat 1440 liradan ibarettir. • . • . " 
.. tıc.iltın Kulekapı Malıye ful>esi milkelleflerınden olup ıkametıahlarının meçhul olması dolayııil~ 931 senesi 
ll\i •alt ıs eye sekte olanlar 2. 8· 1935 tarihine müaadif pazarte· için namlarına tarh edilen kazanç vergisi ihbarnameleri tebliğ edi\emiyen yukarda isim sanat ve verıi 
trn1 1 e kadar ıartnamedeya h olduğu v çhile teklif mek • ·k l 1 h hl'.., k k · ı k ·· .. · ' . •~rıb l mı tar arı yazı ı e~ asa le ıg ma amma aım oma uzere hukuk usulu muhakemelerı kanunu--l'nuci. 
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~ Öz Türkçe kartıhklar 
Muht 1 

ç ıı>~ e iı, 1. Çalrp çarpan, çalıp Mukaar, 1. Çukur, 2. Obruk, 3. 
Usui n, 2. Eli uzun, 3. lç eden, 4. (ıyuk. 

ne geçiren. Mukrı.bde, 1. Dokuşma, (Karşı-
Muhter 1\1 ıt, 1. Calbak,, 2. Karışık. l:.~ma man.) 2. Karşılık, 3. Yanıt, 

biiir ~hteınel, 1. Beklenir, 2. Ola. 4.Yanut. 
~ · Umulur. !\1ukabele etmek, 1. Karşı dur • 

lık ~:h~erenı, ı. Sağun, 2. Sanar _ mak. 2. Karşı gelmek, 3. Karşı 
~ı~ "5 nSarlık, 3. Saygıdeğer, 4. Sa. koymak, 4. Karşılamak, 5. Karşr • 

' · ıyh, .laştırmak, 6. Karşılığım yapmak, 

Ç l'vtuhte · ı B 7. Karşılık vermek, 8. Karşılık 
ıkara rı, . ulan, 2. Bulucu, 3. yetiştinnek. 

S, Oıtan~ 4· İlk bulan, ilk yapan, 
1\1 hJa koyan, 6. Uyduran. Mukabil, 1. Alnaç, annaç, an .. 

\1 lerik 1 K'" .. k 
2 

,r nıç, amaç (Karşı cihet man.) 2. 
Muht · ' · oyu ' · ı.anmış. Alt (Karşı cihet man.) 4. Karşılık, 

l\0Yn1ekerık olmak, 1. Göymek, 2. 5 K 6 y 
lllak ,, k, 3· Tutuşmak, 4. Yan • · arşu, · anut. 

1 ... a ılrnak. Mukaddem, 1. Başta, başta bu • 
kU Muhteris, ı. Aç .. 

1
.. 

2 
n·· lunan, başta giden, başta sayılan, 

4 n, 3. Göz" kı goz u, · uş • 2. Bayağı, 3. Bayakı, 4. Bayat, 5. 
· lstnklı' u . zmış, gözü kızgın, E k" 6 ti 'd ·ı ·a ı 7 llk 6 "' ç k .... s ı, . en e, ı erı e o an, . , 
· Ustun~ a~· ıstekli, 5. Kızışmış, ilkin, 8. ünce, 9. Onde önde bulu-
''•uL . uşen, üstüne düşmüş . ·· d "d 10 O d k" 11 g 'Yl qterız 

1 
Ç 

1 
. nan, on en gı en, . n c ı, . 

en, 3 Erı ' · e nnen, 2. Çekin- Ondin, 12. Onclün, 13. Oze1, 14. 
cunga~ ncik, 4. Ismık, 5. Ko - üstün. 
Sakrn~~c~ngan, G. Sakman, 7. Mukaddema, 1. Eskiden, 2. ll-

~llht '. · Sıngın, kin, ilkönce, 3. !rte çag"' da, 4. O -
ç k erızane ı -
e İnt:rek, 2 K, · ~ekine çekine, nez. 
Sakına ll"k · uşku ıle, 3. Sakına d ? 1\1 1 ~ ınarak Muka dema, 1. Başlangıç, -· 
li Uhte9e 1 · Başsöz, 3. tlksöz, 4. Onsöz (Yeni 

~li, 3. kö~r· · Bacanlı, 2. Göste- yayılınağa başlryan sözlerden), 
. ~uhte\' u, 4· Parlak, parıltılr. 5. Onür, 6. Söz başı. 

\iyat ~ · ~' 1· 1çindeki (Muhte - Mukaddematülceyt, tleri (as-
lrı ~u~~~~n~eki~er). 2. İçerik. kerlik ıstılahı). 

1 
, 2. 'l'op} · lçıne alan, içine al • Mukadder, 1. Alın yazısı, 2. 

~llhti, ı i:n. 
1 

Idıklrk, 3. Ölçülü, ölçülmüş (Tayin 
;!llha:ir y nı an, 2. Yanılmış. ve takdir edilmiş man.) 4. Yazı • 
ıyt~I • argan. 1 

' · \·at-nd, l. Arkadsıa r. 
· nnc ---sı 2. Yamak, Mukadderat, 1. Yazgı, 2. Yazı, 

>..~ ı, 4. 'Yancı. 3 y 
-. ' . azım. 

Öz tUrliçe liarıılıklaa 

Mukaddeı, 1. Aıı, 2. Arrğ, 8. mck, 6. Tokuşmak, 7. Vuruşmak. 
Kutlu, 4. Kutun. Mukatta, 1. Ayrı, 2. Kesik, 8. 

Mukadder rün, Ağır gün. 1 Kesilmiş, 4. Kesimli. 
Mukallit, 1. Ansalayan, 2. Kaş- Mukavele, 1. Baylav, 2. Eydiş, 

mer, 3. Oykünç, 4. Okünük, 5. 3. Kesim, 4. Konu~uk, 5. Söz, şöy • 
Şaklaban, 6. Yanaşak. le~me. 

Mukallitlik etmek, 1. Ansıla • Mukavele etmek, 1. B4Ian. 
mak, 2. Yansılamak, 3. Yansı - nıak, 2. Boynalmak, 3. Kisişmek, 
mak, 4. Yanşalamak. 4. Söz edişmek, 5. Sözleşmek. 

Mukannen, 1. Kesimli, 2. Şaş - Mukavemet, 1. Bolun, 2. Da • 
nıaz. yanç, 3. Sırpaşma. 

Mukarenet, 1. Bitişiklik, 2. U-
laşına, 3. Yağıma, 4. Yakınlık. 

Mukarenet haarl etmek, 1. Ya
ğutmak, 2. Yakınlaşmak, 3. Yak -
laşınak. 

Mükarin, 1. Bitişik, 2. Koşul -
gan, 3. Ulaşık, 4. Yakın,. 

Mukarrep, 1. İnak (Emniyet ka
zaıumş man.) 2. Yakın, 3. Yak -
!aşmış. 

Mukaseme (etmek), 1. Bölüş -
mek, 2. Paylaşmak, 3. Uleşmek. 

Mukasaem, 1. Ayrılmış, 2. Bö -
lünmüş. 

Mukasai, 1. tç şıkıcı, 2. Sıkıntılı. 
Mukasaim, 1. Ayıran, 2. Bölen, 

3. Pay edici, 4. Payhı§tıran, 5. Ü
leştirici. 

Mukataa, 1. Kabal, kaba1ay, 2. 
Kesim, 3. Kesime verme. 

Mukatele, 1. Kavga, 2. Kırgın, 

3. Kırım, 4. Oldfüiişme, 5. Olüt, 
6. SaYaş, 7. Uruş, 8. Uruşma, vu • 
ruşma. 

Mukatele etmek, 1. Biribirini öl
"dürmek, 2. Boğuşmak, 3. Çalış ey
lemek, 4. Debeleşmek, 5. Oldü~ 

Mukavemet etmek, 1. Başın • 
mak, 2. Dayanmak, 3. Direnmek, 
4. Direşmek, 5. Göğüs vermek, 6. 
Karşı dunnak, 8. Serilmek, serin
mek, 9. Tiremek, 10. Tirenmek. 

Mukavemete hazırlanmak, Be • 
kinmek. 

Mukavemetli, 
Direnekli. 

1. Dayanıklı, 2. 

Mukavemetıiz, Dayanıksız. 

Mukavim, 1. Bazık (Metin, bün
yece kavi man.) 2. Çelenı, 3. Da. 
yanan, 4. Dayanıklı. 
5. Karşı duran. 

Mukavveı, 1 A vnk, 2. Bilkül • 
müş. 3. Eğme, 4. Eğmel, 5. Eğri, 
iğri, 6. Eymel, 7. Yay gibi. 

Muka\'vİ, 1. Güç veren, 2. Sağ
lamlaştıran. 

Mukayese, 1. Çağıştuına, 2. Kar. 
şılaştırma, 3. Oran, oranlama, 4. 
ÖlçU, 5. Ölçüm. 

Mukayese etmek, 1. Bet~tir. 
mek, 2. Deneştinnek, 3. Katı§tır • 
ınak, 4. Oranlamak, 5. Osmak, 6. 
Ölçümlemek, 7. Ölçmek, 8. Te • 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

• 

SIHHATINIZIN KASASID 1 R. 

Yaz kış sizin ve ailenizin 
~ ' ~;.!:« r

' ~~.,,......,_ ~.- ........ ""'.1. 

en iyi dostudur 
Fr·gid 

DiZ yaı 

minde 
ğinizi • 
makla 
mez. 
gıdala 

haf az• 
mikroP 
ribatın 
tarır. E 

• sonund 
halde 

daire al 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. TELEFUNKEN 
Yeni sene için vücude ge• 

tirdiği üç yeni model Radyo 
tekniğinin en mütekamil nü
munesidir. 

Holantse KISA- ORTA- UZUN 

Bank- CJ n i N. v. 

İSTANSUL $UBESİ 

Dalgalı neşriyat temiz ve 
parazitsiz bir şekilde ayağınıza 
kadar getirir, ve ruhunuza dün
ya musikisinin en canlı nağme· 
Ierini aşılar. 

Her türlü Banka nıuameıetef"I. Kasalar ıc:arı. 

UMUMi ~ODDRLDK: AMSTERDAM 

Herkesin Bey.endiği Radyo 
BOURLA BiRADERLER VE ŞÜREKASI-JSTANBUL - ANKARA · 1 

şu b • • • r ı ; A""aterdam. Buenos Alrea, Ha~a. 

ıstanDul, Alo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

neştirmek, 9. Tinneştirmek, 10. Muktefi, 1. Ardı sıra giden, 2. 
Tüğellemek Uyan. 

Mukayyet, 1. Bağlanmış, bağlı, Muktesit, 1. Evcimik, 2. Evcü • 
2. Bayık (Bayık bolmak = mu - mük, evcimen, evcümen, 3. Kas -
kayyet olmak, ehemmiyetle bak . tarlı, 4. Orta tutucu, 5. Orta turuğ
mak) 3. Geçirilmiş (Deftere kay- lu, 6. Siber (İdareli, ihtiyatlı ınan) 
dedilmiş man.) 4. Yazılı (Kayde- ı 7. Şeber, 8. Tecekli (İdareli man.) 
dil iş man.) 9. Tecemüklü, 10. Tecimen, 11. 

Mukabil, 1. Kutlu 2. Kutluğ. Tutak. 12. Tutucu. 13. Tutumlu. 
Mukdim, 1. Çalışkan, 2. Dürüş- Mumaileyh, 1. Adı geçen, 2. tlgi 

çii 3. İlgü 4. Kendi, kendisi. 
t,fokim, 1. Oturan, 2. Yerli Munis, 1. AlıJık, 2. Avınca, a. 
Mukni, 1. tnandıncı, 2. İnan ve- vuncan (Girgin, konu~kan man.) 

rici, 3. 1nandurucı (İşandurmak 3. Cetekşil, 4. Ekdi (Sokulgan ku
= inandırmak, inan vermek) 4. zu, oğlak man.) 5. Elcik, 6. El • 
K<.nclıncı. dem. 7. Kaçmaz, (İnsandan) 8. 

M1.ıktataf, 1. Derinti, 2. Toplan- Oğrük, 9. Öğür, (Ehli man.) 10. 

~ luktaza, 1. Gereklik, 2. Nolası 
:C:Mnccp man.) 3. Yatım. 

Muktazi, 1. Gerekli, 2. Gerek -
lil•. 3. Gereklü, 4. Kılarlık. 

Muktedir, 1. Becerebilen, bece
refö lir. 2. Becerikli, 3. Beşfrik 
(Başarıcı man.) ' 4. Bul,gan (Te -
kemmül etmiş man) 5. Citişli (Ki
fayeti olan man.) 6. Erkli, 7. Gü
cü yeten, gücü yeter, 8. Güçlü, 9. 
Kmrık (lktidan müsellem İnan.) 
10 Pısık (Pişkin, metin man.) 
lJ. Oğan, 12 ökte, 13. Sıdallığ 
(Metanet, tahammül sahibi man) 
14. Uz elli (Meharet sahibi man.) 
15. Yapabilen, yapabilir. 

Muktedir olmak, 1. Becerebil • 
mek, beceımek, 2. Bolaylamak, 
8. Gücü yetmek, 4. lr:iklik bulmak, 
5. Umak. 6 .. Yapabilmek. 
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Sarlak, 11. Sokulgan, 12. Uysal. 
Munkabız, 1. Büzülmüş, (Cisim 

ler hakkında) 2. Çekilmiş, (Eşya 
hakkında) 3. Pekliği olan (!nkı -
baza tutulmuş man.) 4. Sıkrlmış, 
5. Sıkıntılı, 6. Tıkanık, 7. Toplan
mış, (Cisimler hakkında) 

Munkarız, 1. Arkası kesilmiş, 2. 
Bitmiş, bitip tükenmiş, 3. Sona 
ermiş, sonu gelmiş, 4. Söğünmüş, 
sönmüş, 5. Tükenmiş, 

Munkarız olmak, 1. Bitmek, bi
tip, tükenmek, 2. Sonu gelmek, 3. 
Sönmek; sönüp gitmek 4. Tüken
mek, Tükenip bitmek, 5. Uçuk -
mak, 6. U çmek 

Munkat, 1. Dölek, 2. Könük 3. 
Yedilir. 

Munb.t olmak, 1. Bağcınmak, 
2. Yedilmek. 

Munkati, 1. Aralıkh, aralık ve • 

Ö z Türkçe l<arsılıkla1' 

Muhit, 1. Av1ağ, avlak, 2. Ay. 8. Yavunç, 9. Yohsul,)O. Yoksul. 
lana, 3. Çerke 4. Çeven 5. Çeviren, Muhtac olmak, 1. Ele bakmak, 
6. çevre, 7. çevrik, 8. çevrim, 9. 2. Kızılmak. 
Dolay, 10. Ebre, 11. lçine alan, Muhtar, 1. Aksakal (Eşraf, a
içinde bulunduran, 12. Kap layı, yan, köy muhtarı man.) 2. Erkli 
13. Kapsağan, 14. Karaltı, 15. Ku- {İktidar sahibi, iradesine malik, 
şatan, 16. Saran, 17. Yöre, 18. Yö- hür man.) 3. Sayın (Muhtereıtl 

rii (Tekerlek çevresi man.). man.) 4. Seçilmiş (MüntehaP 
Muhkem, 1. Bek, 2. Be - man.) 5. 8eçkin (Müntahap 

kem, 3. Benk, 4. Berik, 5. Berk man.) 6. Talı, 7. Uriindü, üyıiin .. 
6. Bür~ik, 7. Dayangan, 8. Daya. dü (Müntahap man.). 
nrklı, 9. Divrekli, 10. Kadır, 11. f Muhtariyet, 1. Başına buyuruk .. 
Katığ, 12. Kip 13. Oranğlığ, 14. luk, 2. Erk (lktidar man.) 
Pekrü, 15. Sağlam, 16. Sıkı, sıkı Muhtasar, 1. Kısa, 2. KısalınıŞ, 
sıkı. kısa kesilmiş. 

Muhkem bağlamak, Muhkem Mutasaran, kısaca. 
kılmak, Berkitmek, berkiştirmek, Muhtazır, 1. Can çekişen, 2. 
perkitmek. Ölümcül, 3. Ölüm döşeğinde, 4. 
Muhkemleşmek, 1. Erksinmek, Ölümse. 

2. Kadıklanmak, 3. Sağlamlaş- Muhtefi, 1. Gizlenen, gizlen "' 
mak, miş, 2. Gizli, 3. Saklanmış, 4. Sak-

Muhkemlik, 1. Berklik, 2. Daya- lı, 5. Yaşru. 
nrklılık, 3. Peklik, perklik, 4. Sağ. Muhtekir, 1. Kazgm, 2. SoY "' 
lrımlık. guncu (mec.). 

Muhkem olmak, 1. Beklenmek, Muhtel, 1. Bozuğ, 2. Bozuk, 3, 
2. Berkimek 3. Berkişmek, 4. trek- Bozulmuş, 4. Karçaşık, karcaşmıŞ, 
!emek. 5. Karışmış, 6. Polun. 

Muhlis, 1. Çın (Halis, muhlis, Muhtelif, 1. Ayrı ayn, 2. Ad"' 
sadık, man.) 2. Yürekten. ruk (Ayrı man.) S. Başka başI<a, 

Muhrik, 1. Acıklı, 2. Acındı • 4. Çeşit çeşit, çeşitli, 5. Dürlü dür" 
ran, 3. Göğündüren, göyun" düren, lü, 6. Karçaşuk, 7. Kanşık 8. ön .. " 

gı·, 9. To"rlu", 10. Türıu··, türlü türlıt, 4. Göynüklü, 5. Koygun (Müessir 
11. Türlüğ, türlük, ınan.) 6. Yakan, yakıcı, 7. Yanık. 

Muhsin, 1. Azuklu, 2. Eyü, işlü, Muhtelif cesamette, Boy bOY· 
3. İyilik eden. Muhtelif renkte, alaca bulaca, 

Muhtaç, 1. Edliğsiz, 2. Eksikli, !'ıllacalı bulacalı. 
eksüklü, 3. Görümlü, 4. Gürmeli, Muhtelif yerlerde, 1. Otede be"' 
5. Muğur, 6. Munlu, 7. Manğluğ, ride, 2. Şurada burada. 


