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. Lenin, on yedi yı Önce 
Zinovyef ve Kamenef 

için ne söylemişti? 
2 nci aayıfamızda 

İdare Telefonu: 24370 ~ayısı S Kurut 
. . . 

Cumhur Reisimiz Dün lstanbulu Şereflendirdi 
Atatürk lstanbulda 

Dün İatanbuı b-. .:~ı.. • 
Sliııl . ıın u1 ...... sevınç 

«irk ~den. biri idi; çlinkü Ata • 
ler~ İs tnı hır parçamu geçirmek Ü· 

ct j taııhula konuk geldi, böyle· 

111lr Hanbullulara da büyük bir 0 • 

"erdi. y::ı __ k Ö d • . . !eli . UAae n enmızm bu 
tı heınen h d ikin' • lllctı . er yer e cı 11eç· 

tG &eçuninin bittiği bir sıraya dü· 
Yor. Bu d da.. . n an sonra saylav 11eçimi 
"•reaı · · 

Jeritıd ~rıyor. Atatürklin seçim İ§· 
rtd ekı Yiiksek direktiflerini bu. 
~ \'erecekleri anlqılryor. Bu 
llıiııd ~arı da beşinci kurultay 11eçi· 
l>•n : 9tanbul için ayn bir onur 

il iitecek demek oluyor. 
Kemal Atatürk Haydtupafa ganndan çıkarken 11e trenden indikten aonra. •• 

' 
.:ı. tınlardan bıa1-- h . • • • 'lll'et.ek :ıı~ epımızı 11evuı· 

~ı.t6 bir ley dava vardır: Bu da 
rı -:! 'ün İatanbulda bulundukla • 
l'İQ 1 dil değiıiminin ilerJeyiıle-

emal Atatürk, beraberinde Başbakan General 
e Yelli bir hız 1 .... . .. 

reaı be ge ecegııu goete • 
ismet inönü ile Ankaradan geldiler 

Öııd .1g~l~ bulunmasıdır. Bilyük 
l~ ~~uı baahnhğı altında top
lllaJc dil bilğinleri bir k1avus yap· 

Yolundaki 1 ilerle . ça ıamalanm çok 
~ ~•ılerdir. Şimdiden bin 11e· 
llln Yiiı kadar sözün ka11ılığı hu· 

ıtıuı gib"d· b ı ır. 
ou s"" 1 

her ~ oz .er !akında gazeteler ile 
( ef~ yınnıacr, otuzar genel oya 
1'umumiyc) 11unulmağa baı· 
liltl~ llr. Bunlar iizerine ayn gô· 
l)uı olanlar düıündüklerini Türk 
·~~a kunımuna bildirebi· 
§lltıi if • n•_ .--..1 -- ' ~·• ~-t· 
&dan ~ ~lar gazeteler ile ha· 

~ı . k '-tJ~d en ullanmağa haahya· 
li it. 

Reiaicumhur Kemal Atatürk, 
beraberinde Bqbakan General is
met lnönü olduğu halde dün sa • 
bah Ankaradan hususi trenle gele
rek ıehrimizi ıereflendirmiıtir. 

Reisicumhur Kemal Atatürkü 
Baıbakanımız General ismet lnö
nünü, İstanbul vali ve belediye re
isi Bay Muhiddin Oıtündağ ve 
Halk fırkaaı İstanbul Vilayeti i · 

dare heyeti reiai Dr. Cemal Tun -
ca lzmitte kartılamıılardır. 

Reisicumhurumuzu ve birlikte 
gelen Baıhakanmıızı kartı1ama • 
ğa, Haydarpafa istasyonuna, Is • 

ve ikinci müntehiplik mazbatan •• 

tanbul kumandanı General Halia 
Polis müdürü Bay Fehmi :Vural, 
lstanbulda bulunan Londra elçi • 
miz Bay Fethi, say lavlar, fırka mü 
(Devamı 9 uncu ayıtanm ı 1Dd .Utunund&)J 

' 

d~llıen her gün kullanmakta ol· 
hiQ löı ~ sözlerden hin bq yüz, iki 
~. eıfr~ toplu olnrak böylece or· 
h~ it dil deği§imi hakmımdan 
~ IÖı ır varlık~. Bununla bera· 
>'OQ 6 klavuzu ıçın çahaan koı:nia· 
ıtiQ h~eleri (calan) bu iki bin 11ö· 
b.L ır, ilti ay kadar kısa b" L •IQde ....__ . ır •urun 

ikinci müntelıib seçimi Bir Fransız gazetesi.;in görüşü 
ttği lr .. ~ hın kelinıeye çıkarılabile· 
dtr. --.nıa (lu.ınaaıüıe) vanıuılar· 

~~er !•pılacaıt llÖz klavuzu ger· 

~ ol~yl~ bet--~~ e.ö~ltik bir var· 
~elle . dil degııımının en çetin 
J'etlttır 11 

daha ıinıdiden geçilmiı o

•1-.ı ( · İ1eriei için büyük umut 

Reylerin hepsi fırka 
namzetlerine verilmiştir 

Avrupada sükiinet nasıl 
temin edilir? 

~) ları açılacaktır. 
'-..._ AeımUS 

Tasnif kazalarda da bitti vehalkın yüzde 
doksan dördünün rey verdiği anlaşıldı 

Lokarno, Balkan bloku, Roma sistemleri 
arasında farklar 

t:'f Saylav seçimi için ikinci mün· (' ra n s tehib aynlma11 İstanbul viliyetis ız o- De bağlı kazalarda da bitmiı, ne-
~ 1 ticeler dün anlaıdmııtır. Gelen qaa ıs d haberlerden mülhak kazalarda 

ı n a balkın yüzde 94 dünün rey verdi· 
t.!utas ----- ii anlqılmıfbr. 
b · arrıt liernir'la Fatih kazumdaki rey tasnifi 
ır Ço~ Somalı asker de dün bitmiı, 82042 kiıinin rey 

oldü ... d attığı teıbit edilmiıtir. 
~· ru Ü Evvelce de yazdığımız gibi ka-

ttf il..~ -ı,d22 (A.A.) - M·_. ____ _ 
.~ .. ~ dmlar ikinci müntehib seçimine 

~~. Fra' 
18 Dıilia ve 88 Somalı büyük bir alika göıtermiılerdir. 

el "' lllız toprakJannda Ha. Bütün lıtanbul vilayeti içinden 
~ ~. o llllJl'daJc• • 

1 • ..._b kal,· 1 vıliyederin- 221 ikinci kadın müntehib seçil-
~-~ler delerin teıkil ettik mittir. 
·~ır t.ralnıdan öld·· ··ı .. 

• uru mut- Bay Doktor (41mal Tuncanın 
l'-..ı., söz~erl 

:'-d\ıada 22 
(A.A.) - Habet hu. Seçim münuebetiyle fikrini 

Q~laı i~ ıeleıı ve Framız aoran bir mubarririmize Cümhu· 
tl'Jo... are nıem 1 ~ ~dr i1 ur •nndan Bay riyet Halk Fırkası İstanbul vila-

le ~~ b~ıı. ae~iz mili• nefe. yet idare heyeti baıkanı Bay Dr. 
~eıteıı h Y~hlerin ölümü i- Cemal Tunca ıunlan söylemit · 

' u ud hadisesi hakj tir: 
a 'cıeq ea1'1tatıııı 

1 
- "ikinci müntehib aeçimi la. 

hıct Btltununda) tanlnıl ıehir ve mülhakat kauıla· 

· rında bitmiıtir. Atılan reylerin 
niıbeti yüzde dokıan bir onda 
yedidir. Bunların yüz.de kıi-k ıe -
kizi kadın, elli ikiıi erkektir. 

Reylerin hepıi Cümhuriyet 
Halk Fırkaıı namzetlerine 11erü
miftir ki, bu parlak netice halin· 
mızın Cümhuriyet Halk Fırkan 
prenıiplerine ne kadar yürekten 
benimıediğini göıterir. 

Seçim günlerini Iİz gazeteci • 
ler bizimle beraber yatadınız, 
halkımızın aoıyal ve IİytUal İf· 
lerdeki yükıek duygu olğanluğu• 
nu yakından gördünüz. Kadınla
nmızın bu ıeçimdeki özenleri 
çok övençlidir. Öteden beri Türk 
yurduna ıevgiıi ile tanınmıJ 11e 

Lıfoal Hit ler Titülako, 

Jurnal gazetesi Bay Lavalin aadı ya1nız tehlil<eli hidiaelere 
Uluslar birliğindeki sözlerinden kartı iti kııa kesmek ve Uluslar 
sonra emniyet meselesini tetkik birliğini mütkülden kurtarmak de. 
eden bir yazıda şunları söylemek- ğildi. Ayni zamanda bir an evvel 
tedir: Fransanın Almanya ka11ısındaki 

"Bay Lavalin Sar meselesinde vaziyetini tayin etmek istiyordu. 
bir anla§mayı tacil etmekten mak- tDenm.ı s unc'l eayıtaım 11.ııd BUtununda)' 

kültür ıoıyal YG§ayııta çok ileri •Sllll• ... •11111 ..... Rllllll•lll-..................................... ... -• ıau 
gitmiı olan kadınlarımızın bu ıe- E d -._ 
çimde ,ö.terdiği kabiliyet ger • n ülüste 'l/'.emal Reı·s 
çekten iftihara değer.,, A ~ 

Muharririmiz, fırkanın seçim· B •• •• k T • h" D • R 
deki faaliyetini SOnDUf, Bay Dr. uyu arı 1 enız omanı 
Cemal §unlan söylemi§tir: Yakında sütunlarımızda okumıga başlıyacaksınız 
Do\"aDU9u~u~anuıS~~dtmuııı~ 

.,. 1 9 

il m n aııt"t11Hıınmnımı111tınıımınm~ 
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Bay Hirola'nın beyanatı 
• 

Adliye müsteşarının Temyiz reJS' 

liklerinden birine tayini söyleniyorl 

Japonya Çin hududunda' 
asker t0plami ya başladı 

Lenin' in 
sözleri 

Ankara, 22 (Kurun) - Adli
ye müıtqarı Bay Tevfik Na2ifin 
temyiz reiıliklerinden birine ta
yini ve )ilerine teftit heyeti reisi 
Bay Ratid, veya bat müfettiıler-

den Bay Esadın getirilecetl ,jf 
leniyor. 

·.ıi Ankara Aiırceza reı 

bat müfettit lerden Bay Tal 
tayini kararlaşmıttır. 

Tokyo, 22 (A.A.) - Dıt Baka- d~yı feshetmiı olmasından dolayı, 
rıı Bay Hirota dUn diyette uluslar ıilihları artbrmak siyasetine ıirit 
arası meseleler hakkında çok mil· mek maksadı atfedi1memelidir. 
him beyanatta bulunmuıtur. Bilakis Japonya Vqinıton mua • 

Bay Hirota, evveli Mançuko im hede.inin yerine bir apdlaımanın 
Jl!!r&torunun önümüzdeki ilkba . j fakat ıilihsızlanma zihniyetine 
harda Japon imperatoruna yapa . hakikaten uygun bir andlaımanın 
caiı ziyareti hararette ıelimlamıt· akdedildiiini görmek ümidinde -
tır. Sonra deniz silahları meaeleıi· •Jır. 
ne ıeçerek lnıiltere ve Amerika Biribirinden pasifik denizinin 
ife yaptıjı müzakerelerde Japon bütün ıenitliiince ayr.ılmıf bulu • 
hükumetinin her şeyden evvel si· nan Japonya ile Amerika arasın
lahların esaslı bir ıurelte azaldı). da bir iht~lif sebebi tasavvu~ olu· 
ması ve herhangi bJr devletin diğe namaz. 
rina taarruzunu imkansız bırak • Miittefikimiz lngiltereye ıe1İn· 
r.ı ak için tecavüz silahlarının ta - ce, Japonya ile İngiltere arasında 
ına"lliyle kaldırılması veya kat'i ıu iyi bir anlaıma dünya ıulhuna mü
rette tahdidi dütünceıiyle hareket him btr yardım letkil eder.,, 
P.tliğini söylem ittir. Bay ftirota Çin'e tema~ ederek 

Vaıington muahedesinin. feshi bu memleketi ıartıimi bir teıriki 
h1'klnnda demiştir ki: meıai ıi~aseti takibine davet et· 

"Japon hükUmetine, bu muahe. mi~tir. · 

14- ~ilyonluk harb levazımı 
=bir buçuk niilyona satılmış 

Vaıington, 22 (A.A.) - Silah. 
lar hakkında tahkikatta bulunan 
ayan komi.yonu tekrar ç&lııma,a 
haılamıı ve birçok yeni mühim if • 
şaatta bulunmuıtur. 

Umumt"IMt-hln ferclaamda 14 
milyon dolar'deierindeki harıb le
vazımı hükilmet tarafından bir bu 
çuk milyon dolara aatın abnpııftır. 
Diler taraftan, harb esnasındaki 
Amerika hüldimeti hesabına yapı· 

lan gemilerin ıuna buna verilen he 
diyeler yjizünden yüzde 50 niıbe
tinde fazla bir fiyat maledilmit 
olduiunu komisyon hayretle din • 
ı-ittir. . 

Şahidlerin bu ifa.dWlartnı ııtn• 

1.eyen ıamiin 
1 
arasında 1927 Ce • 

nevre ıilihsızlanma konferanıını 
Jcim bırakbrmıı olmakla iftihar 
eden Bay Vilyam Şerer de bulun· 
makta idi. 

Almanya Şark anlaşmasından uzak 
durursa ne olacak? 

Londra, 22 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: Nazilerin iktidara 
geçiılerinin ikinci yıldönümü olan 

30..1-935 de Alman bükWnetinin 
dıt ııyasası gayelerini tesbit ede
ceği zannedilmektedir. 

O zaman Bay Hitler tark and
latmasına dair vaziyetini tavzih 
ctmİ§ olacağından, lngiliz ve Fran 

sız nazırla~ı uluslararaıı vaziyeti 
aörüşebileceklerdir. 

· Almanya ıark andla§masından 
uzak durmakta ısrar ettiği takdir
de, daha iyiıine intizaren ittifak-

' lar sistemine bir dönüt olmak üz~ 
re timdiye kadar hoı görülmemi§ 
olan Fransız - Rus yaklatmasının 
kuvvetlendirlimesi düşünülebile -
cektir. 

· Sar üçler komitesiNapolide toplanacak 
' 

Cenevre, 22 (A.A.) - Sarre ı H 
üçler komiteıinin önümüzdeki ce) ücum kıt' aları 
sesi Napolide akdedilecektir. 

Bundan evvel komite, konseyin tensik ediliyor 
17 Sonkinun tarihli karar muci
bince Sarre' daki rejimin deiittiril 
me.i hakkında Framız, Alman ve 
Sarre hükumetleri ile istiıarede 
bulunacaktır. 

Sarbrlik, 22 (A.A.) - Baron 
Aloisi'nin Sar'ı Almanyaya tes • 
Hm etmek için Sarbrüke geleceği 
hakkında dönen fayiaların hilafı· 
na olarak bu teslim ve tesellüm nıu 
amelesinin., uluslar kurumu namı• 
na Sar hilkumet komisyonu rei;i 
Bi".;· Knoks tarafından icra edil~ • 
ceği haber alınmıttır. 

Yabancı memurlar, 28 Şubata 
kadar itbatında kalacaklar ve 1 
Martta gelecek olan A1man ko -
r.ıiseri Bay Burkel, o gün, Alman 
;.ıüki\meti namına Sarı t~lim ala· 
r.aktır. 

Berlin, 22 (A.A.) - Hücum 
kıtaatının tensikine devam olun· 
maktadır. Berlindeki hücum kı-
taatının yüksek kumandanlığın · 
da ~ühim tebeddüller yapılaca
ğı söylenmektedir: 

Bu.hücum kıtaatı, hususi Gar
nizonlar haline ıetirilmit ve 
doğrudan doğruya Führerin em· 
ri altıoa konulmuttur. 

Berlin hücum kıtaatı erkanı 

harbiyesine Fon V oyrı'un geti -
rilmesine de hususi bir ehemmi • 
yet atfedilmektedir. 

Bu zat, Silezyadaki hücum kı

taabnm eıki kumandanıdır ve 
· Silezyadaki e~ki reis Bruckner • 
in azlinde amil olanlardan biri • 
dir. 

, 
Zinovyef ve Kame- üç anlaşmanın müddet- ı çıkarılacak madenler 

f h · k kt leri uzatıldı dövizleri 
De aJD Ve aça lf Anl<ara, 22 (Kurun) - Fin. Ankara, 22 (Kurun) Şirk 

Moıkova, 22 (A.A.) - Lenin- lindiya ticaret anlaıma11 heı rin Dovidant kartıhğı çıka . 
in ölümünün 11 inci yıl dönümü· Hazirana kadar uzatıldı. Bun .• d ııJ 

ları Milli mahsulat ve ma e 
münaaebetiyle Moskova tiyatro. dan baıka Yuıoslavya ve Avus-

'aid proje Bathakanın buraY• 
:ı~:. büyük bir toplantı yapıl - :::.a a~~~~i~:~~·~:~::::;; b~! ~ nüşünde ıörütülecektir. 

Bay Kalenin Leninin hatıraıı _ miı, ikiıi de altıtar ay daha uza- Çıkarılacak madenlerin 
tılmıttır. de 50 dövizlerinin hariçte ~J m taziz ettikten ıonra insan ola. 

rak Lenin'in tarihe karrıtıiını 
fakat Leninizmin mütemadiyen 
inkitaf etmekte olduğunu söyle· 
mit ve SO\ryet Rusyannı muvaf .. 
fakiyeti Leninizmin muvaffaki • 
yetidir, demittir. 

Meni muhakeme kararlan kılmasına ~üsaade edileceii 

kimlere tebliğ edilecek min ediliyor. 
Ankara, 22 (Kurun) ...... Meni• 

tnuhal<eme kararlarının mümey • 
yizlere tebliği hakkında dahili
yenin sorta9una Şura böyle bir 

Fuad Köprülü Pari9' 
gidiyor 

Bay Kalenin son iç hadiselere tebliğe lüzum olmadığını, meni-
Ankara, 22 (Kurun) - ı~ 

biyat Fakültesi Dekanı BaY f 1.emas ederek demittir ki: muhakemelerin yalnız idare re . 
Köprülü Pariste konferans 
meğe çağırddı. Bay Fuad 

"Birinciteırin ihtilalinde Zi • 
novief ve Kamenef mücadele ala, 
nından kaçmıt lardı, ve Lenin 
bunları o zaman hain ve kaçak 
olarak tavsif etmiıti. Bu sözlere 
İimdi ancak ıunlan illve edebi • 
liriz: Bunlar ayni' zamanda bi • 
rer tedhitçidir ve bu hareketleri· 
ni amele sınıfına ve onun mü • 

m!911illerine kartı yapıyorlar. 

Görülüyor ki, • Lenin'in bundan 
17 ,...ı ........ ı •Öyladiğ# .;:.Jer ~-

gün için de canlı olarak yafa • 
maktadır.,, 

Çoban Hacı idama 
mahkum oldu 

Adana, 22 (A.A.) - Para ile 
adam öldürmekten suçlu çoban 
hacı ve onu teıvik eden Duranın 
duruşmaları bitmit ve mahkeme 
çoban hacının ölüm cezasına çar • 
pılmasma ve Duranın da altı yıl 
sekiz ay hap1ine karar vermittir. 

Viyanada sıkı tedbirler 
alındı 

Viyana, 22 (A.A.) - Sosyalist 

lerin tubat ihtilalinin birfnd yıl • 
dönümü münasebetiyle hazII"ladık 
ları söylenen karıııklıkların önü • 
ne geçmek için Viyanada ve vi· 
liyetlerde husuıi tedbirler alın -
miştır. 

Bulgar kabinesinin 
istifası şayiası 

Cenevreye giden Bulgar Dış 
Bakanı Bay Batalof ile Maliye ba 
kanı Bay Todorof dün Sofyaya 
dönmiiJlerdir. Dün gece Beyoğlun 
da dola§an şayialara göre, Bakan
lar dönünce bir toplantı yapılmıt, 
Kimon Gorgiyef kabinesi iıtifa et:-

mittir. Batbakan Kimon Gorgie -
Fin yeni kabineyi te§kile memur e-
dildiği de söylenyordu. 

Bulgaristanda alacağı 
olanlar 

Bulgarietanda ~hıverit ten bat· 
ka bir ebebden doğan her türlü 
alaca~ı olanların, bu alcakların 
kurtanlma11 için Türkofiı ıubete
rine veya ticaret odalarına müra· 
caatları lüzumu ilin olunur. 

iıleriyle müddei tahıılara tebli
ğinin kafi geleceğini bildirmit· 
tir. dan ayrıldı. 

Kader, Adolf Hitleri bize 
mucize gibi gönderdi 

bir 

Bertin, 22 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Nazi fırkası tanzimat ofisi ba
kanı Dr. Robert Ley. ilk defa o -
larax oütün Alman ticini tqeb • 
büılerine ıaliıen l:iir ~itapta l>u . 
lumnuıtur. 

Radyo ile olsun, meydanlarda 
olsun bir milyondan fazla mües
sese patron ve itçilerine, Dr. Ulu. 
sal dütünce ile, ırk ve hakikt ıos· 
yalizmden bahsetmiıtir. 

Hatib, Rom!l ile Kartaca mil· 
cadelelerinden bahsetmiş ve Kar-

tacanın bu mücadeleleri t~ 
zihniyeti ile hareket ettiği 'J 
kaybettiğini ıöyledikten tt1' 

demiştir ki: el 
ki Alma~;:dad~ ~a;~'j:~ 
bir mucize yaparak bize A / 
Hitleri gönderdi. O, bizi ıar~; 
artık kimıe, Almanyaya, cef>Y 
görmeden hücum edemez. 

Eonra, Sar itinde Alma1'1' 
nın baıka bir ulusla boy aıçdt, 
mediğini ıöyliyen Dr., bunull-/ 
zilik ile Marksizim aı asınd• 
döğüt oldufunu ıöylemittir. 

Kızıl muhafız sorguya ı Tevfik Rüştü Aras• 
çekiliyor Pariste ziyafet it 

Budapefte, 22 (A.A.) - Maca Paris 22 (A.A.) _ "fiir~ 
41 

riıtan kızıl muhafızların eski reisi 'k il'" Dıtiıleri Bakanı Bay Tevfı JJ 
ve halk komiseri Bay Matyas Ra- y,rr 
kotinin muhakemesine dün bat • tü Aras, dün, hususi olarak ;' 
Janmııtır. gelmit, Bay Laval ile öğle Y 

Meksikada ihtilal büyüyor ğini yemiıtir. 
Meksiko, 22 (A.A.) - thtiU.l Alman muhadrlar• 

vukuatı artmaktadır. Asilerin Du- daha çok -" 
rango yakınında yoldan çıkarmıı llP"'" 
oldukları bir trene kartı yapılan Cenevreı 22 (A.A.) - ~ 
ıekiz, federal ordudan dört kiti muhacirlerinin itlerine dl. 
bir taarruz esnasında asilerden yüce Komiser Bay J. G. M•lı , 
telef olmuıtur. nald, matbuata beyanatta ~, 

Loretso yakınında iki kiti öl- narak, şimdiye kadar 35,()()0 J }' 
müt ve üç kişi yaralanmıthr. Ya- şinin Filiıtin'e veya batk• ~ tı 
ralılar arasında Esparaga valisi ıS 
de vardır. lara yerletlirilmit olduğun ~ \' 

çoğu pek peritan bir halde 
0 

, 

Tedhişci sorguya çekildi daha on binlerce yerleıtirilııs~ 
Belırad, 22 (A.A.) - Marail- · Al ··ı · · b 1 .. ~tJJ-mıı man mu tec1s1 u U•· 

ya ıuikasdinde cürüm ortağı olan 
ve Franaa memurları tarafından nu ili.ve etmittir. 

teslim edilmit bulunan tethitÇi An 
dre Artukoviçin ilk isticvabı ya • 
pılmııtır. 

Kasırgadan. 40 kişi öldü 
Nevyork, 22 (A.A.) - Hafta 

ıonurıda, Amerikada kopan bir ka 
ıİrga yüzünden 40 ki§i kadar öl· 
müttür. Meksika körfezinde deniz 
fevkalide coıkundur. Viakonıin 
nehri taımıştu. Kontuki ile Kon. 
sasda tiddetli ıoğuklar hüküm 
sürmektedir. 

Bir vapur battı ı 

Karati, 22 (A.A.) - Abfl' j el 
puru Hint denizi sahilleriP~1 .,ı 
mııtır. içindeki 19 kiti ölıtı"f 'J.I' .,. 
ıı yüzerek kıyıya çıkmai• ..... t\ 

fak olmu9tur. ~ 

·ıai Balta ile başı keS1~ ~ 
Brealav, 22 (A.A.) - ~ ·J'' a 

nist Paul Habn, BreıJav ~p~A't 
nesinde balta. ile idam edilJlll'~ 



Türk inciri 
ı ı Gezintile~· 

Tedris usulleri kısmen 'fürk şiiri 
Bir iaz 

''8 etecle fana okuclum: değişecek 
Olgun 
bir seziş 
"KURUN,, da bay CelM Na • 

rinin cleğerli bir yazı•ım okudum. 
Kitap yapraklarının çevresinde 
clönen bu ıö~acle ağırbcuan yön, 
yeni clüıünce akıılarınrn cloğ • 
clukları yerlercleki gibi cleğil, bi
ze göre nr·alanarak, dara/arı a -
tılarak, yabancılıkları ayıklana -
rcık alınmalarını i•temeıidir. 

• Qy Ruzvelt N l • 
ırler' I oe ~ayıncla mı-

uıe ~-· • • •• ,, -ııır ıncın ıkram et • 

1' Clflı, •euirn1· b" • 

Talebe, yapılan tetkikler neticesinde bir kaç kısma ayrılacak, 
yeni Alman tedris usultarından istifade edilecek 

e :t'I:· .. 1• • ı " yemıı olan 
y :ı4"e 1 1 • • 

erci ncırın el eniz Cl§ırı ik -
· ı·~ de •evilerek laecliye dil-

'> "~l bir fey_ 
<-Qro .. 
1ev· Gga Amerikaya gitti cliye 

'"en .. 11· ~ -4\ ' !llZe ık kraliçeıi lilan 
Qr tlantiği cqtı cliye ağzı ka-

rna var . el •• 
llfın an nıc erını tanırız .• 
· Jl<ınında b:•un' .!: __ , • • • · A ..... g~ rncır-, 1o/" merika Cümlıur reui • 

'rı re~~nda alclığı giizd yer 
rıı1,11 ;"dan, bin ticaret atQfe

G/ıa kuvvetliclir. 
f: • • • 

ctkat b • • el 
ıle;u· en ıncır en baluecle • 

' · .. •m .. lncirclen balueclece-
• ·,.. Q r~ lzmir incirini elifleri
.. rczaına alın ve clünyanın en 
· · ~•ralarını tacl halinele eli • 

lllt" J afıl Unu e dayan. 
ı._ ?' Ya1an ·· ı· • • • "44l)c[ • •oy ıyeyım ıncıri 
dlardllb.. Neden cleniz Clflrı 

a ~nı • • • • tol % ıncınmız gü • 
• '<dtırd ' ;.: a Yer tutuyor ela bir 

-n bir •• • 1..! bir ltit fun, uır romancımı-
detlti abı bu aolralann yama-

t odaların ı..~·ı·· el • )le, tıı RU upan enn • 
' • .r. 

1111cız N el • • • • ~srti •• e en ıncınmı· 
L·caı.""Ye,. ~enenin claclakları 
"it Qn 6" • 
~ • 1ZUn aan'atkôrların 

eaı, 6ir m·-- -.!!-~:• ........ ~mez. 
/(eJai:• 

IQf, oer~:orclam .• Kentlim ce-

tı., el • • 
~-el~ cqın yrırcllara, Il-
ı -ıı;rcc: ._. lh_r_ ili ..:~ 
o~ "-~ ere ...... en ge-
~ to,,,;;;:_ .. - J•n"1o• L-.l-

' Qt~-.ıua kolnuiı, bizim 
•• oltı11t/a tacir, bizim rüzgar • 
~ Rörıa >'4f•Yanlann nele.le
~ &ir erebilıeyclik, eğer bi • 

eıe · • b , 11 .. rımız ir eıgaralık 
itti, iııc· ~14fiinü, bir yeyimlik iz. 
'~1-.''1 kadar. orijinal ol.ayelı, 
~-~ lzmi . . • . • 
~ cactQ" kat r ıncınnı yeyenın 
~- Orij' kınca eline alacağı 
~'nal. fairir. külliyatı, 
"" ~ 111 kitabı, düfiinenin e-
tı crktı. 
~"' >'cız.er S 
'-. ı.."4ct1a.r I "'?'~n,.un toprafı, 

ui~i zmırın aocuı ka. 
,,. oleayJ1 ... 

Kültür Bakanı Bay Abidin Oz
men dün öğleden evvel Ankara -
da kurulacak olan Temsil akade-
miıi itiyle meığul olmut, öğleden 
sonra da Üniversiteye gelerek 
Ankarada kurulacak olan tarih. 
coğrafya f akülteai üzerinde pro · 
feaörlerin hazırladıklan rapor ü
zerinde görütmüttür. 

Toplanbda Oniverıite rektö -
rü Bay Cemil Bilge, Bay Yuıuf 
Akçura, bay Şemsettin, bay lb · 
rahim Hakkı ve bazı edebiyat fa
kültes: profeıörleri bulunmuılar
dır. r , Bakan bugün gf'ne Oni
verıiteye gelerek üniversite iıle
riyle metiul olacaktır. 

Bakanın aözlerl 
Kültür Bakam gazetecilere 

Kültür itleri etrafında yeniden 
beyanatta bulunarak dem ittir ki: 

- "l•tanbul olıcıllannı teltif· 
ten alclığım netice beni memnun 
eclecek ıekileleclir. Bu yıl l•tan • 
bul oiUiyetincle açdacak yeni o• 
kullar için büt,eye tala.i•at ko • 
nacaktır. 

Alclığımız raporlara göre Hay
elarpafa li•en iyi çal14ma/daJır. 
Vakit bulabifö ı .:m burannı ela 
gezeceğim. 

Kız talebelerin mkeri cleralere 
girecekleri latıberi eloğru cleğil • 
clir. Böyl bir mecburiyet yoktur. 

Ankaracla büyük bir elevlet ti
yarroıu veya ıemıu GR"'demı.t ... 
çactiğu. Bu iıle ufra§an komu • 
yon tetkikatını bitirelikten •onra 
hazırlatlıit rapora göre hareket 
eclilecektir. 

Univer.iteJe lakir talebeye a· 
~acak yrırcl için göıterilen bina· 
im aranncla Kaclırgaclakini iyi 
buldum, lakat bura.ı pelı pahalı 
oleluğıı içm ıimclilik Univer.ite 
pan.i.yonanclan iıtilacle eclile -
cektir. 

Ankaratla açJacak olan tar;h 
coğrafya lakülteıi önümüzcleki 
yıl teclrüata bQflıyacaktır.,, 

rar verilmittir. 
Öğrendiğimize göre son yıllar 

zarfında imtihanlarda dönen ta· 
lebenin sayısı Kültür Bakanlığı· 
nm dikkatini çekiyordu. 

Bakanlık bu talebenin sıhhi 
vaziyetleri ve ol;ruma kabi1iyet • 
Jeri üzerinde yaptığı tetkikat ne· 
ticeainde talebeyi, çalııkan, ten
bel, çok zeki fakat okuma kabi • 
hyeti olıuıyan tenbel ve gayri ta. 
bii talebe olmal< üzere bit kaç 
kısma ayırmıttır. 

Bugüne kadar okullanmrzda 
takib edilen tedris usulleri F ran-
ıız pedagojisine uyğun uıullerdi. 
Şimdi yeni Alman tedriı usulle • 
rinden istifade edilmesi ve yuka
rıda işaret edilen kısımlar üze -
rinde ayrı ayrı tedriı usulleri ta
kib edilmesi dütünülmektedir. 

Bazı aile anormal sayılan ço· 
cuklannı şehrimizdeki doktorla
nn tavsiyeleri üzerine Almanya
ya göndermektedirler. 

Bu çocukln.rdan mühim bir, 
kısmının tahsillerini orada yap • 
tıklan sonra memleketimize nor
mal o1nrak döndükleri görülmüt 
ve bu dikkati çekmiştir. 

Yukarıdaki kararlara göre 
müfredat programlarında bazı 

deği§meler yapılacaktır. 

Yardımcı hocalar için 
f azn!anan talimatnawe 

Kültür Bakanlığı tarafından 

orta tahsil okullarında · çalııtırı • 
lacak yardım::ı hoca!ar için bir ta-

çıktan, resmi dairelerden veya hu-
1usi i§İ o!an•ardan ücretle tayin 
edilecek yardımcı hocalardan ara
.. acak vasıflar §Unlarlrr: 

A - Yüksek derecede bir okul 
veya liseyi veya lise derces'nde bir 
okulu, yahud da beş ve altı yıllık 
muallim okullarını b'.timif dmak. 

B - Hoa.lığa mani hiç bir ku
suru olmamak. 

2 - Orta tahsil akultanndaki 
resim, elifi, dikit, biçki, musiki 
derslerine birinci madt'enin ilk 
fıkrasına göre tayin olunacak üc
retli hocalar bir muallim ckulu ve 
ya san'at okul'arından birini bi -
tirmit veya en az orta tal.sil gÖr· 
müı ~lanlardan \!l'ür B .. kanlı • 
ğınca bu dersleri okutabileceğine 
kanaat getirenlerdlr. 

3 - Yardımcı hocalara hafta • 
da okutacağı her ders için ayda 
dört lira ücret verTr. Haftallk 
dersleri on bet saatten f ?Zla bile 
olsa verilecek ücret mikdarı alt
mış lirayı geçmez. 

• 
4 - Ücretli hocalar ya doğru -

dan dof?ruya bakanlıktan veya o
kul müdiirlükle~in;n teklifi veya 
Külti1r mürlüı lüğünün inhasile ta
yin olunurlar. 

Şimdiye katlar bu çok canlı 
ve ağrılı yere lıimıe parmo~nı 

ba&maclığı için ba okuy-ı( bPnİ 

pek ıevimlircli. Diyecekı;niz. ki 
bilginin topraklc, gönülle ba~lı 
nesi var? Dağlar, deni~er ıına • 
yıılartlan doğan bir gerçeğin ne
reıini tleği§tirebilir? Sözü bura• 
ya dökmek kolaydır. ilk l;ahı,ta 
alımlı görünür. Ama iıin içyüzii 
öyle cleğil. Hiç kimıe müsbet bil
gi kurallarına clokunmağı dene. 
yemez. 

Bilginlik, rııtalık bQ§kaJrr. Ba 
ıarp yola çıkanları böyle küçük 
kitap yığınları cloyurmaz. Onlar 
birer yaprak cleğirmeni lıızile iı .. 
lerler, boyuna öğütürla. Bay Ce
lal Nuri ele elii§üncelerini ıöyler· 
hen, bu dönüm yerini açık açık aı.
latıyor. Yurtta bilgiyi arttırmak, 
cliiıüncelere derinlik vermek için 
Franıa, ln6iltere, Amerilıacla ku
rulan ve çafcl'Jf uyanıklann önü
ne serilen kitaphanelain clilimi • 
ze çevrilme.ini iıtiyor. 

iki ay önce ben ele bu yolcla 
elüıünclüklerimi aöylemif "Dün 
ve Y ann,, ı kuranlara batının 

100-150 lik lıitaphanelerini an • 
latmı§fım. Bir yanclan günq gibi 
bütü~ sınırlardan aımg uı a i 
leri, dilimize taıınırlıen..bi.fısım~ rrt 

elan ela orta kalalan beJiyecelı 
bir kitaplaanenin temelleri atılıın 
cliyorclum. GiinlercliT (Kurun) 
bu ifin "Ôrpiel,, • kaJar ineliğ:ni 
muıtuluyor. Demek arhk özlecli· 
ğimiz bir oarlıfa ltavııfmam~ 
çok uzak Jefil. Buna ne kaclm 
.evin•ek yericlir. 

~~d Sadri Ertem 
•köyünde Yak,1 evelki gece 

"teıt~eıı:nan eroinciler 

Et lüks eşya haline gelecekmiş! 

Yukarda bay "Celôl Nuri,, nin 
çok cleğerli bir yere parmall koy
eluğunu ıöylemiıtim. O, buna 
''iktibcu,, aclını veriyor. lrtimcıi 

akı§ların, elalaa bil6i er~inliğini 

almamlf topluluk kayn(lfmalan • 
nın rengini, özünü, ülkiilerini 
göıteren yığın yılın uerler var. 

Bunların çofuntla btJfko baı
ka görüıler, ayrı aii§ünüıler clü-
iümlenir. Bdki varmak istenilen 
yer birclir. Amma bıı birUğe aı 
gibi geçtifi toprakların tada, çq-

t ... deli ıece Kadrk·· ·· d 
~ L· "!beninde • . oyun e 
)~ ıt ~ h ıızlıce eroin aa-
l~k .. 1~111 aıdılnuı, alakadarlar a Cij Üci &t ır [ . 

Şimdi tatbik edilen resimle yenisi 
farklar üzerinde alakadarların 

arasındaki 
sözleri 

\) lıci tube • ınnıyet müdür 1 Şubattan itibaren Mezbaha-
~ Ş·.\lıl!ıed N·· nıemurlarından da kesilecek etlerden kilo baıına 
~ı ~i, tiiph uzhet _ile Bay Hak- dokuz kurut resim alınacağını v~ 
~İi~•İne aıı:1,~ttıkleri bu evi bu ıesme kaıabların itiraz ettikle
)' I •-.kit eve a~ ve lüzum iÖ- ri.ıi yazmııtık. Gene bu itle alaka
~ .. d 11 ._tdır gırerek arama h olan celebler aynca bakanlrğa 
tı.ı 't~tt P-.k .t Ya_Pılan aramada 
'41Q1 N e er01 b I müracaat ederek, reımin indiril -
~t era· Uti ile nıe~ ~ ~mut, ev meıini iıtemitlerdir. Haber aldı • 
~.o 111 -.ıl!ı-.Jc · • eaı aykanoı ğrmıza göre kaıaplar cemiyeti de 

~'Yaı ~ lf-..a.11 ıç~ ıelen izzet, ayrıca bir istida ile belediyeye 
~ ~<ıkalan' lorgo, Kamil, müracaat ederek resmin hiç olmaz 

A -. 11111 ardır. 
~lllb sa Ankarada olduğu gibi kilo ha· 

l aJa"J· •· - b ku 1 · t k / .. n u rn 1 tına ef ruf c masıru ıs eyece -
let-i~~kofi, hUt" 'h une eri tir. Öğrend=ğimize göre kasaplar, 
dt-'d~ e IÖıteriJ~:~ ~~cat tacir • iıtidalarında eski resmin ipka edil 
~ittir ._l!ıb-.ıaı· n" uzere Lon - meıini iıtemkte, yeni tekilde, ya· 
t., • 8 unıun 1 Bir ka.ap clükkanı •. . tıbuı u llii11ı e eri ıetirt- ni kilo batına resim alınmasının 
t'ıleCelct~~i~e~~ler bugün lı - eti halkın yiyemiyeceği kadar pa- vırcık, keçi, karaman, kuzu gibi bü 
tlt )'._ •~. Cıd tuccarlııra ıöıte- halıl.aıtıracağını iddia etmektedir. tün etlerin kısımlara ayrılarak bü-
)İt- l>tla.. a lbaddeleri .. . 
b ~i d .. 11 ~hal". uzerı • ler. Ayrıca kilo batma dokuz ku- yük hayvandan çok, küçük hay. 
d \l}d._ (i 

011 larıedir a~ nünıuneleri l'Uf resim alındığı takdirde et ka- ven::lan az alınması teklindedir. 
'A ... -s ı\.n lcaı • unlar lıtan • çakçılığınm artacağını ileri sür • Kasaplar, bu verginin kaldırı'ma

'u . ~r-. '- •calc ond 11 9'lı.._. ' ~Qı· •• an ıonra mektedirler. ıı neticesinde et fiyatlarında kı0 lo ,..le . ır, ıYıer . 
l'i'Q~e aöıte .~ııı ve Sam- Şimdiki halde alınan vergi yer· ' ba§ına bet, hatti on kurut yük • 

rı ecektir. 1 li, ecnebi ııiır, manda, dana, kı • ıeklik görüleceğini iddia etmekte-

dirler. Bu yüks~klik daha çok, bü- nui kanJıyor. Düıanc~ ıınırlan • 
tün halkın yediği sığır ile karaman mız niçin siizg~siz kalıın? Ve 
üzerinde görülecektir. neden yabancı cluygu kervanları 

Bu i~le alakadar birinin verdiği aramızcla btı§ıboı eloltl§ıın? Buz 
malumata göre bugüne kadar cltığ!anncla culanclan korkunç o
kırk kilo ge!en bir karaman için lan beyaz ayıyı çölclf? uyuz bir 
230 kurut resim verilirken, kilo köpeğe clöntlüren iklim. toplu • 
ba§ma resim alınmaıı neticesinde laklar Ü•tüncle ele iz blrokacak 
360 kuru§ verilmesi icap edecek • ka:lar küçük bir varlıktır. Çiçek
tir. 1kiyüz elli ki1

0 gelen bir sığır ler bile yer cleğiftirinee, ya ren· 
için ı"mdi on li a v ı i!i 1 en, yeni j ginclen, ya kokuwnclan kaybe -
resim ta .bik cd ldiği takdirde bu derler. Ôyle iıe yeni kaynafma • 
resim 22 5 !iraya cıkm g o'acaktır. , lan kendimize wöre anlamak ve 

Bu rakrmları itaret edenler fu 1 anlatmak için neyi bekliyoruz? 
mütaleavı da ileri sürmektedirler: 1 Gezgin 

- E[er kllo b~ma dokuz ku- ------------
ruş resim alınırsa, bundan halk Ehl\yefnamesiz berber~er 
zarar g~r:cektir. Et artık "lüks" Birçok berberlerin ehliyetna • 
eşya ~alı~ı alaca~r. Cünh"Ü ancak meıiz çalııtıkları ve birçck emir
zcngmlenn yemegı olu··or. Bun - lere rağmen mektebe gidip imti • 
dan başl~a e~ ~ça~çılığı da arta- han olmadıkları an!a,ı'mıştır. Ber
caktır. Şımdıkı vaz}yette bile he . berlerin sıkı bir kontrolden geçi • 
men her hafta şehrın bir yerinde ı rilerek berbeTler mektebine gön • 
kaçak et bulunduğu göıülmekte • \'!erilmesi ıubo m"d" ' · b"l 
<lir 

u ur.~rme ı • 
· dirilmittir. 

.. 
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Taksimdeki feci 
kamyon kazası 

Şoför CeJal, iki sene 
hapsedilecek ti, fak at •• 
Hayli zaman önce, Taaim ci. 

varmdn feci bir kamyon kazuı 
olmuf, şoför Celelin sürdüğü kam• 
yon tramvay ca.ddeai kaldırımına 
çıkmış, birkaç kitiye birden çarp
mıştı. Bunlardan Magdarind iamin 
deki genç bir kadın ölmüt, YuT&• 

na, Alekaandra, Mehmed, Receb, 
Mustafa, Vasfi, Ulvi Zaim de ya . 
ralanmı§lnrdı. 

Yürürken sendeliyen, lakırdı söyliyemiyen orta yaşlı 
adamın muhakemesinde, müddeiumumi, 

lstanbul Ağır cezA mahkemesi, 
bu kazaya ~oför Celilin tedbirsiz· 
lik ve dikkatsizlikle aebeb olduğu
nu arıbit görmü§, iki ıene hapsine 
ve iki yüz lira paracezaıı ödeme 
aino karar vermİ§tir. Fakat, ıu -
çun işlendiği tarihe naz:ran, ara • 
ya af kanunu girdiğinden, bu ei
bi &uçlar da aff e tibi olduğundan, 
cezanın infazına imkan kalma • 
mııtır. 

Mevkuf olmıyarak muhakeme 
1 edilen şoför Celal, mahkemeye 

ge1mitti. Şikayetçileri gelmemi§ -
lerdi. Mahkeme onların tazminat 
için Hukuk mahkemesine gitmek
te serbest bulunduklannı da kara
rma kattı. 

On sene yatacak l 
Rauf isminde bir köylüyü öl • 

"dürmek kasdile bıçaklamakt.an 
auçlu köylü Mustafa, lıtanbul atır 
ceza mahkemesinde yapılan. mu .. 
hakemeıi netice.inde, on bet ıene 
ağır hapse mahkUm edilmiı, ıuç 

tefebbüı derecesinde kaldığın • 
dan, ceza müddeti on .eneye in -
dirlınittir. Kendisi için amme biz. 
ı;MtJ~ri,ı,!i yapmak müebbeden 
memnu 't>lııcktır. Cezayı çekerken 
hacir altında tutulacaktır. 3.800 
nıuhakeme matraf ını da ödeye • 
cektir. 

Karar ealiabı mucibetine ıöre, 
Muıtaf a, Raufu öldilnnek iatedi • 
ği halde, etraftan yeti§ildiği için 
suçunu tamamlayama.mıttır. 

Arabadaki hadise 
l&tinbuldan civar köylerden bi

rine ıiderken arabasına hindili 
Ali Ağayı yolda silahla korkuta • 
rak on bet lirasını ve iki pantalo
ııunu almaktan suçlu Bekir oflu 
Ali isminde bir köylünün muha • 
keme.si, lsatnbul Ağır ceza nıah .. 
kemcsinde dün bitmiıtir. 

Bu itte Seyfettin ilminde baı
ka bir suçlu ela vardır. Fakat, o 
kaçtığı için hakkındaki dava ay -
rılmıttır. 

Muhakeme sonunda, mahkeme, 
arabacının kollarını baf lıyan ve 
üzerine saldıranın Seyfeddin ol • 
duğu neticesine ~armıf, Alinin yal 
nız bu suretle Seyf eddinin eline 
geçen parayı ve pantalonları aldı
ğı noktasından ~ gün hapit ve ---... 
bir lira para cezaıile cezala.nchrd-

suçu sabit gördüğünü bildirdi 
Kamı LCatfiyeyi uyurken öldür

meğe davranmaktan muhakeme 
edilen Hüınü iıminde ortayaılı bir 
adamm muhakemeai, latan.bul a • 
ğırceza mahkemeıinde dün ıon 

aafhaaına gelmiıtir. 

Hüınü, aakat bir adamdır. 

Mahkeme heyeti kartrsına, ancak 
koluna giren bir jandarmanın 

yardrmile, bau.ldarı titreyerek, 
sendeleye .endeleye gelebildi. 
Ayni zamanda dili tutulmuıtur. 

Lakırdı söyleyemiyor, el ve kol 
hareketleri yapıyor, boğazında.n 
boğuk bir ses çıkıyor. 

DünkU celsede, müddeiumumi 
Kitif eaaıa dair mütalcuını bil • 
dirdi: 

- Hüsnü ile karısı Liitfiye ara-
11nda, verilemiyen evkirası meıe
leıinden kavga çıkmıf, biraz ıon-

Buğday işleri 

Bir milyon kito buğdayın 
hesabı nerede? 

Bulday itleri hakkında tahJri .. 
kat devam etmektedir. Tahkik k0w 
misyonu herıün bu itle alikadar 
değirmencilerin izahatını almak -
ta.dır. Söylendifinıe göre tahkik e
dilen m.eteleler ar~.ı.. °"' -u -

himmi Kaıımpafa, Hasköy ve Ay. 
vanaaraydaki değirmenlere anah
tarlariJe beraber teılim edilen ve 
dejirmenciler trafmdan un yapı
larak piy:u.aya ıevkedilen miihim 
mikdardaki buidaydır. Bu buğda
ym bir milyon kilo kadar olduğu 
tahmin edilmektedir. Gene ıöylen 
diğine göre bu buğday Haydarpa
tadaki silolardan değirmende sev
kedilmit ve bu değirmenlerin am
barlarına konulduktan ıonra anah 
tarlan da deiirmen aahihlerine 
verilmittir. Bunun üzerine bazı 
değirmenciler bundan iıtifade e -

. derek bu bujdayları un yapmışlar 
veıatarak r aı aunı ceplerine atmı§ 
lardır. Bu değirmenciler de buğ
day temsil komisyonu tarafından 

ra kadın yatmıı, uyumuı, para ıı
kıntııı çeken ve kirayı ödeyemi -
yen koca, eline kesici bir alet, bir 
nacak almıf, bunu karı11nın bqı
na indirmeğe koyulmuı. Kadm, 
uyannııf, kendini müdafaaya ıi -
ri,mif, bu suretle öldürmek iıteji 
yarıda kalmı9. 

Suçlu Hüsnü, bundan aonra, o 
sırada uyanan kızr Nuriyeyi elin -
den tutarak karııınm akrabaam
dan Aytenin evine gitmit, ıuçu 
kendi üzerinden atmak için karı· 
sının birdenbire hastalandığını 
ısöylemif. 

Suçlu, mahkemede karısını ya· 
ralıyanın Mustafa isminde bir a • 
dam olduğunu iddia etti. Halbu· 
ki, ıahit dinledik, bunlar Musta• 
f anıq. o gece başka yerde olduğu• 
nu anlattılar. Üstelik, suçlunun 
kızı Nuriye, yorgan altından ha • 

Belediyede yapılacak 
masraflara dair 

Belediyenin 1934 mali sene 
bü~eıinde tahmin edilen ııelirler 
tesbit olunı.rken intaatı biteceği 

dütünülen meyva ve sebze hali ile 
gaz depolarına ilave edilecek tank 
fardan 112000 lira elde edilece -
ği dütünülmÜf, bütçeye bu mikdar 
tahaiıat konmuıtu. 1934 ıenesi 
.....,,rrnct~ J•~r :ı.: i...... hi•..---..;. 
ve bu yüzden 112000 liranın ta • 
hakkukuna imkan hasıl olmamıt
tır. Bunun üzerine dün belediye 
reiıliii tcU'afından tubelere bir ta
mim ıönderilmi§, acele ve lüzum
lu ihtiyaç olmadıkça masraf yapıl 
maması bildirilmi§tİr. 

Numaralar.na işleıi 
Numerotaj iti Şubat ayı zarfında 

bitecekti. Bu itin biraz uzayacaiı 
anlatılmaktadır. lıtanbulda mev • 
cud ellibin aokaktan ancak bir kıa 
mı tetkik edilebilmittir. Bu iıte ça
htan memurların yevmiyeleri de 
ay sonunda verilecektir. 

.a:wJlllllWdlllDUOOUllUl1IU1111JUUJnNUla.ttdnlt•ı"*'ıtiı!UtlttlftllDllUıllf1aW!!llt• 

aorruya çekilmektedir. Hakikat 
tabii bu ıorgularm neticesinde an
latılacaktır. 

Bu akşam MELEK Sinema1ında BOyük Bir Film 

Yakıcı • ihtlraeh bir aşk • Zengin sahneler 
rtEF iS MUSIKf 

BOLERO 
Fıaraı1ca söılfi Paramo:ınt ıüperf imi. Bıt rollerde: 

Jori RAFT - Karol LOMBARD 

tını kaldırıp, babaıınm, anasının 
baıına nacakla tak, tak vurduğu· 
nu görmüı. Suçlunun don paça11 
da kanlı imif. Anlqılıyor, ki ka· 
ruın.ın yalaia akan kanı, kocaıun 
don paçasına sıç.ramıe. 

Hüınünün, karısı L\itfiyeyi öl · 
dürmeğe çalııtıir ve fakat açılan 
yarların hayati noktalara teman 
etmemi.f olmaaı itibarile ölümürı 

huaule gelmediği aabittir. Suç, öl" 
dürmeğe tam davranıttır. Ona gÖ• 
re ceza keıilmeaini isterim. 

Hüsnü, itiraz yollu e) ve kol 
hareketleri yaparak, boğazından 

boğuk setler çıkararak, yerinden 
kaikındı. 

Mahkeme, auçlu avukatı lıte • 
mat Zihninin müdafaa yapması 

için, muhakemeyi otuz kinunusa• 
ni ıaat ona bıraktı. 

Polls haberleri : 

On j ki metreden 
düşüp öldü 

Arabcamiinde bir kahvede ya
tıp kalkan Nazım, Küçükpazarda 
bir damın camlarıDI macunla 11 -

vamakta iken on iki metre yük -
seklik~"n dü~üp ölmüıtüt. 

C.\.ll• "-ca:o vrv • DVC'11J _ R..;. .... 

yoğlunda. oturan Ojeni evinde ça-

maıır yıkarken dü9üp ayağından 
yaralanmıf, hastahaneye kldırıl -
m:;tır. 

TEHDID - Galatada oturan 
Yusuf, sarho~ olduğu halde Sala
haddin adında birini tehdit ettiğin 
den yakalanmı§tır. 

ÇlRA KESERKEN - Haydar
da oturan seyyar salıcı Abdülceb
bar, çira keserken bıçak eline sa.p
lanmı§, yaralanmı!hr. Abdülceb

bar hastahaneye kaldırılmıttır. 

KAÇAK ET - Küçükpazarda 
kaıab Rızanın dükkanında on altı 

kilo kaçak et satıldığı görülmü§, 
etler müsadere edilerek kasab 

hakkında takibata batlanmıştır. 

SADIK ARKADAŞ- Kartal
da inekçi Mustafonın mandırasın-

da çalııan Mahmudun altın saati· 
ni çalnni ç.lan arkada91 İbrahim ya 

kalanmıttır. 

MUTEMED SÜSÜ VEREREK 
- Yağ kapanında oturan Meh • 
med adında biri, polise müracaat
Ja Muhiddin adında birinin, ken

disine it Bankaıı mutemedi aüıii
nü vererek it bulacağından hahia-

SiYASA 

rv1emel mesel 
Sar meselesinin tam 

sırada dün ln:iliz gazetel~~ 
dan haber alınan, buıün ,,.,,,,-_, 
telcri tarafından ileri süriilell 
meselesi çıktı. 

Umumi Harpten önce , 
aid olan deniz üstü bir ülk~..'.t 
Prüayaya bağlıdır. Liınaıt• B""" 

nizi Üzerindedir. 
Veraay muahedesinin ;od"' 

rine burası Fransa tarafında' 
ve idare edildi. Fransa bU,.,
tar bir idar vermiıti. Bu J'6I' 

. . -.encsıne kadar devam ettJ 
sonra bu havali Fransa t 
Jiye edildi. Fakat FrantaJllll 
tahliye etmesi üzerine Li~~ 
rnsını i§ğal etti ve buraya , ... 
muhtar idare verdi. 

Memel o zamandan beri 
ya tabi yaş:ımaktadır. 

/11 Almanyanır: Sar reyiaıPd' 
ra burada da reyiara usuJÜOÜ' 
kini İstediği ve royiiıı1 

sinde burayı ilh~k etmeyi 
anlaşılıyor. 

Litvnnya CümhuriyetJniıı 
%1 olub olıruyacağı henüz ı,.IJi 
iı gibi bu yÜzden mühiın bit. 
ç.ıkıb çrkmıyacnğı belli dejil~ 

Fakat bu hareket Al 
mumi harpten arta kalan butd' 
lak meseleleri halletmek j 
göııtcriyor. 

I<araya oturan gt 
kurtarıldı 

Beı 1ıün evvel siı 
Marmara da Hura feneri ' 
da Ganos mevkiinde ka~ 
ran F enlandiya bandıralı 
ton buğday yüklü Roz~ 
ru Türk gemi kurtarma 
Şirketinin Alemdar ve •" 
lisiye vapurları tarafınd,_ 
men kurtarılmı§ Gelibohı 
na demirlenmı§tır. Bir 1)1 
sonra Ronzkal vapurq 1A ~ 
manına ht:m . .ıı n::>cLıtı ı.le 
clevamedecektir. 

Vilayete bı ldiril' 
kanunlar 

Eıkiya müıademesindl 
olan zabitler ve askeri 
larla efradın, iktiıadl 

vergiıi muafiyetine ve 
eıyaaı utı~ iatifade$: b ~ 
da harb malulü hliktıı ıf 
duklarm.ı ,13 İr kan\tfa ~l ti" 
belediyeye teblii edihnif 

Vilayette tophıd' 
lıtanbul kaymakanıl~,.; 

hah vilayette, vali mua"1 
Rükneddinin rei;li~i alt.J' 
1anare.lt soyadı talima~# 
tatbikatı etrafında gö it 
dir. Ay sonunda tekrar 17 
lantı yapılacaktır. 

dım. 

1111111!11ıı11 111111ınıınııııı 1111111 111ııııııı1111mııı~ 
Geçmiş Kurunl'!,! ~ 

23 ikınci t(Jn&.1" . .i'i 
Anadolu Erkanı HarbiyeİjJ~fj 

Reisi ismet Beyin Büyük Ptt~ 
sinin ilk içtiır.aınd:ı ah\taU ~ 
kında mGhim beyanatta ı,ulıJ,.- ), 

ber verilmektedir. A 
ismet Beye, son büyük ) 

yellerinden •onra (pa.-lılı 

muını karıırlaıtırmıtlır. Ce:a 
müddetinden çok daha fazla mev
kuf kalan Ali, bir lira para cezası 
da fazla mevkuf kalmaaına mah
sub olunnak, hemen ıerbest bıre.
kılmııtır. 

Ayrıca : f aramount diloya haberleri, KllçUk Lindbergin katli 
muhakemesi bütün safhalara - Ser plebiı ti, bOtOn Hfbaları 

va saire 

izdihama maruz kalmamak için biletleriniıi erkenden aldmn 
le iki lirasını dolandırdığını iddia 
etmittir. Muhiddin yakalanmı,tır. 

tevcih edilmİilir. 
~ımı1111en1ııtttrnıfllıiw __ ..... 

Ali çıkacağını öğrenince aevin
mif, "Allah ömürler versin!,, de
miştir. 

Kontenjan harici 
Kon!enjsn harici olarak mem

lekete mal tokmaktan ıuçlu görü· 
len Hovakimyan, Todori, Nuri, 
Sadık ve muayene memuru Halil 
Nazmi hakkındaki dosya sekizin
ci ihtisas mahkenıeıine verilmit .. 
tir. Suçluların duruımalarına bu
gün öğleden sonra ba§lanılacaktır. 

· Bu akşam : S UM ER Sineması 

LIANE HAID'i 
eu mtvtimde ilk dafa olarak 

AŞKTAN KORKMA 
Neti• ve eğlenceH komedi müıikahode takdım edi}•or. 

Bir daktilooua aık macerası .•. Se•imli bir entrika .•. 
FOX JURNAL' de: Sar bavzasmda rey:am, bütün nümayişler 

Berlinde şenlikler •esa're, veu=re ... 

GENE OTOMOBiL - Kadı· ıır----------: 
köyünde oturan Şakir, Vezneciler 

caddeıinden geçerken şoför Cahi
din idaresindeki 2082 numaralı 

otomobil kendisine çarpmıf, ba • 
§ından yaralamı§tır. 

KALB DURMASI - Balıkha
ne kııhznnallarından Leon Ha.nci· 

yan güınrük önünden geçerken 
birdenbire dü§Üp ölmü,tür. Yapı-

KURUN 
KUPON~ 

f U luıpoDG ke•1P ,,. 

23·1. 93f 

(( 

lan muayenesinde, kalb durmasın-
dan öldüğü anlaşılmııtır. ;.~-------,.....-



f edi Başlı Eiderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

t1ahraıar 9 Ahmed Tevfik 

. Bulgar çeteleri 
Buğünkü_B_u_lg_a_r -K-r-al-ı, -doğduğu 

zaman nasıl vaftiz edildi? 

Giyinmenin sıhhi 
bakımdan şartları 

KURUN'un Edebi 1efrikası: 16 ........................................................................ 

llebmedla· Karısı 
Yazan : Selimi izzet Kayacan 
-.. ............................. .__. ... -....... ··-----··-

Salim ıülümsedi: 
- Şimdi sözüme inandın mı 

Nermin?... Bana danlma Danif .•• 
Ne yapalım, bu sırrı sen if ıa etmi
yecektin .. Ha1l>uki Nermin seni se
vecek .• Hatta beHci de ıeviyor bi
le. 

ni gıcırdattı: 
- Nen var? .. Gene mi benden 

kaçmak istiyorsun?. 
- Beni bırakınız .• 
Bırakmadı: 

- Demek sahiden gidiyorsun? 

t.lehnıed ş · 
lr ld ef ık Paıa biraz da ih-o u.. • • 
İf,, Aıkgu ıçın titremeler içinde 
: erler o~u teselli etmit • 
ıı 

..... Art 
r 1• ık kurtuldunuz, kendi • e ın· 

llıiıte ız de buradan gidelim!.,, 
~ r .• 
ehnıed Ş f'k p . i ltı e ı aıa bır aydan-

ag~ia.ralar içinde insan yü • 
·&qeın· • 

ı 1. 1f • tıraı olnıamı!l ıaç 
Qırib" · J'' 

ol ırıne karışmış, biraz ıa-
lta ... I 

na gitmemi§, Bulgarların büyük 
Bulgaristan emelleri hasıl olama •· 
mış idi. Bu emeli beıliyen Bul • 
gar prensliği her fırsattan istifade 
t.tmek için Avusturyanın lutufkir
hğına mürcaat ediyor, kendisinin 
Avusturya hanedanından olduğu· 
nu ileri sürerek Bulgar komiteleri
nin faaliyetlerine siyasi mümana • 
atta bulunulmaması politikasını 

mahirane idare ediyordu. 

Giyinmenin 11hhate taalluk e
den bir çok §artları vardır. Gi -
yinmekten maksad, vücud~ ıogu • 
ğa, sıcağa ve rüzgara, yağmura 
kartı korum~ktır. Arkamıza 
giydiğimiz şeyler bu vazifeyi lü • 
zumundan fazla yapac.ak kadar 
katmerli olursa, bunun fay dadan 
ziyade zararı görülür. 

Vücudumuzu ıaran tabii örtü, 

yani derimizi her .§eyden evvel 

dikkat gözüne almağa ve derinin 

de hakkını gözelmeie mecburuz. 
Deri harici hava ile bol miktarda 
temas halinde kalmalıdır. 

Sıhhat bakımından insanlarm 
hava nüfuzuna müsaid olan çama
§ır giymelerini ilk defa tavsiye e
denler, Jaeger ile Lahmann ismin
de iki alman olmuttur ki bunların · 
namını taşıyan fanililar daima 
şöhretini muhafaza etmittir. 

Dnniıin sözleri yaıannııtı. 
Salim Netmini biraz öteye çek

ti: 
- Sizden son bir ricam daha 

var ... Babanızın yanına aidin ve 
kendisini mühim bir ameliyata 
hazırlayın .... 

-Ne? ..• 
- Size beyhude ümid verme -

mek için bir ıey söylememittim ... 
Fnkat artık ameliyat zamanı ıel
di .... Biraz sonra belki de sizi gö -

Beni bırakıyorsun öyle mi!... Ha• 
yır, ben bunu istemiyorum ... 

- Bırakınız diyorum .. 
- Bıraknız ıideyim .. 
Suzan doktorun bileklerini 11 • 

kıyordu: 

-Hayır böyle gidemezsin .. Se
ni seviyorum Salim .. Senden ay -
rılaınam .. 

Birdenbire doktorun kapadığı 
kapı açıldı.. Memed göründü ... 
Salim haykırdı .• Suzan fıaladı: 

- Ondan korkuyor musun? .• 
Seni seviyorum .. 1 .oz eri ıtıkıızhktan bu -

11
1 olduğu halde askerimizin 
e~da bulunduğunu görünce 

hııu lrtııırı, heyecanı sükun 
1 ,t· Askerler Paşayı ve uşa -

ıp ına.. d 1 
İnin b gara an çıkmıı ar ... 

t, •tını ~a süngüye takmış-

.. ~''nnı ü t''nd . d h 
ll~IUkte . • s u en &f ıp a a 
~ o) •ılah atarak civara gel -

an ln"f . 
İtler b. u rezelerle itaretleı • 
t ••• ;: ıra.z sonra da birletmit -

~Ufre:ı • 'Y' D' • e ıabıtleri sonra mağa -
••rıp h" k ~\in~· ır eıif yaptılar. Olim-

•hıt,dıi ınde bu kuytu .. yeri bilen 
~ltbu· ı, buradan iki yoldan çı -
~ ırıe de .k. . . d 
"-ıl ı ııının e gayet u-

"n, 'tttu.d Yerler olduğu, ne in -
leı\it ~·~..1~ll)'Van izi belirmediği 

\.a ·~ı 
·~'"- ~. \l\114~ t. 

dı l .. , "iefik Paıa i1e uıağı 
l'r d ı_ ' 1 • 
~ lıd'rı "~ıtiva ta.rtfındAn k1tl • 
ı...._ilı old ltiöclenberi gözl~ri 
'f:' d,.~tu halde ıünlerce bir ta .. 
~ ft rda ıezdirildiklerini, 
~:ıerelerde aezdik!erini bile
dıı.~~ • 1~11.l'ı .. ı, bu majaraya kapan -
Çr~ı.:Undenberi de bir tarafa 

Afth •dıklarınr söylediler. 
.(~teri IQed Şefik Pata ile uıağı 

'
61diir\iı il) kaıabaaına getirilince 

•n. e k' d· i, ta'-- t ıyanın kafası da bir 
~di " 11J> pazar meydanına 
t,· . 

s~. itlerin ı· 
'tıilc la ımen kurtarıldığı 

'd-.ı;~ Manastır vali ve ku -
~~"- ~.la~~~~· Serfice mutaaar .. 
d· ~~ biitiin civar kazalar 
'ti~iır lrklarına te~ırafla bil .. a •. 

a.bıtı· 
~tt · 1 \'e rn b · ı "eric· a eyın memnuni. 
I eteler hı nıalGrnatı almıılar, ıa • 
ttı, )'a \l ınuvaffakıyeti takdir • 
S..ıı. " lllıtlardı ......... . 

~ ~. -.ıJc \' l' . 
•' ~l&~·ıc a ııı, fırka kumanda -
•t S 1 eıraf d · (1 el&rıik 1. ın al\ hır çok ze. 

\ cll
1 

li1e) •rnanında iatasyöner 
ta..• Zırhlısı ·ı K • • 
~ ~•ırıe Re) • 1 e aterın ıı -
~tl.)'ı ita. dıler, Mehrned Şefik 
"- ~-diıe1 ~ıl~yıp aerniye aldılar .. 
~•i1etini ~ rnühirn ve devletin 

1Celennı ~rıcı İdi, bu suretle 

F 
esı çok iyi tesir ettı' 

·1·1> . 
ı •. ıt~eli ı. ı e vak'ası 
~ l'· l'lırı Rurnlarl 
~'1Jc· ıı.Iya, E . a nıeak\an o-
~ •da cih ti Pır, Makedonya 
~l). flali)e: erinde Yunan eıkı ~ 
~'l •dorıJ,rıı: . bıalunduğu gibi 
Q\tl 't, 8eı,1 ~mal havalisinde 
tt"'..,''" kolbitel ~lkanle.rında da 

a:i•dı.. erı f,aaliyette bulu-
f ~ llriet 

tto, 11' 'n Pren }' .. · 
"1or, b \l•hed . . s ıgı, Ayaıta • 

Prens, diğer taraftan soy itiba
riyle Slav olan Bulgarların ruhunu 
ok§amak için Rus politikasına da 
çok ehemmiyet vermiıti. 

Çünkü bugünkü kral Boriıin 
doğduğu zaman Rusların te§vika -
tiyle bütün Bulgar ricali ayakla • 
narak ortodoks mezhebi usulünce 
vaftiz edilmesinde israr ettiler •. 

Bu Avu•turyaya kartı bir nüma
yiş idi, Prens F erdinad her ne ka· 
dar Avusturyalı idise de Prens 
Boria Bulgar prensinin oğlu ve 
Bulgardır .. Alman katolik ola -
maz !.,,demek istiyorlardı; mu -
vaffak da oldular. 

Berlin muahedesinin aktinden, 
Bulgaristanın ve Şarki Rumeli vi
layetinin teşekkülünden dört bet 
aene geçmittir. Bulgar komiteleri 
faaliyete geçti. Makedonyanın 
yukarı taraflarında. Köprülü, it • 
tib, Radovitta1 Uıtrumca kazala • 
rında, Selanığe pek yakın olAn 
Avrethiıari, Gevgili, Serezin Cu -
maibali, Razlık, Nevrekop kaza -
larında, Koaova vilayetinin Oı -
maniye kazasında Bulgar komite· 
leri tetkilitını ikmal etmif, gizli 
gizli faaliyete baılamııar idi. 

Bulgar komiteleri bir gece bu 
havalideki kasabalarda Buliar 
ahaliye parolalı birtakım itaretle • 
ri pek okadar nazarı dikkati cel • 
betmiyecek yerlerde duvarlara 
reamettirmitlerdi. Yalnız KöP.. 
riilüde bir yerde hükumetin naza • 
rı dikkatini celbetmişti. 

Bu parolalar : "Şarkı Rumeli 
vilayetinin merkezi olan Filibeye 
Bulgar askeri ansızın hücum ede • 
rek tehri zaptetmit bir valiye it -
ten el çektirerek hükUmeti eline 
almıştır.,, demek idi. Bu vak'a 
çıkmadan önce bizim tarafta bu • 
lunan Bulgar tebaamıza kartı 

vak'adan mütee11ir olan lslimlar 
hücum edecek olurlaraa tedbirli 
bulunarak dahili bir ihtilal uyan -
dırılıp Bulgar askerlerinin Make • 
donyaya tecavüzleriyle emri vaki. 
ler ihdaaı makaıdı takib ediliyor
du. Bulgaristanın teıekkü]iyle be
raber Köprülüde Nevrekopta, 
Uıtrumcada ve daha bir çok kaza 
merkezlerinde komite tetkilatı 
vücude getirilmiı, Bulgar gençleri 
askerlik mükellefiyetini kabul et -
mişlerdi. 

Yirmi yatından kırk ya§ma ka • 
dar kasabalarda, köylerde değ-, 
neklerle silah talimi yaparlardı . 

Ekserisi Bulgaristana seyahat 
edip birkaç ay orada askeri atlim 
görürler, komitelerle temas eder
lerdi. ..... "il' Ç etının tatb'k• . . . 

-.q'li~ •rlıiını . ı ın! ıstı. 
.\,.~ e İ•rar d" n lfaretiyle bu 
!tı" L Forıo e •Yordu.. Çünk·· 

'qe..1 • ınuah u 'th ~eıİ)J edesinin tJe l' 
el)ıe b e tadT r ın 

r "Ut ç 
1 

... 1 ındeki ıiyaat 
lr ıgının h. h 

Pek çok ıençler de gördükleri 
tefviklerden mağrur olarak komi
teye fedai yazılır, çetelere gire • 
rek tekavet pefinde dolaşırlardı . 

iÇ OfU • Mahud itaretlerin teraiminden 

En aıhht çamatır, vücudumuz • 
daki tetbahhuratın kolayhkl~ bari· 
ce çıkmasına müsaid olanıdır. iç 
çamaşırı, terden ne kadar ıslanır
sa ıa1an.sın, bu tebahhura mani 
olmamalıdır. 

Onun için vücudumuza en ya • 
rayan çamaıır, yünlü çamatırdır • 

Çünkü yünde çok hava alıp ve

ren bir maddedir. Ayni zamanda 

soğuk havalarda vücudumuzun 

harice hararet çıkarmasına da 

mani olur .. Yünlü çamatırın ince 
tüyleri terlediğimiz zaman fanili.
mızı vücudumuza yapıftırtmaz. 

Fakat, kendimize çamatır inti
hab ederken aiyecegimiz çamafır
ların vücudumuzdan hararet ve 
su ifrazına da mani olmama11na 
dikkat etmemiz lazımdır. 

Çok iş gördüğümüz zaman vü· 
cudumuzun hararet istihsali de 
artar. Bu yüzden çıkarılan faz
la ıu kolaylıkla vücudumuzdan çı
kıp gitmelidir. 

Burada gene yünlüler en ziyade 
ite yararlar .. Çünkü yün vücudu -
muza fazla miktarda hava girme -
sine ve faz)a miktarda su çıkma -
ama yardım ede~: 

Yalnız yünün bir mahzuru var -
dır ki o da vücudumuza batması -
dır.. Onun için haaaaı kimseler 
yün fanila giyemezler .. Bu gibi ·
ler vücutlarına pamuklu veya bez 
f anili giydikten ıonra bunun üze
rine bir yünlü triko geçirmelidir -
ler. 

İpekli trikofar da hemen hemen 
yün gibi ayni evıafı haizdirler. 
Fakat ipekli triko bahalı oldu -
ğundan herkes satın alamaz. 

Geceleri arkamıza geçirdiğimiz 
ge-:eliklerde dahi ayni ıeyi gö -
zetmeğe mecburuz. Gecelikleri • 
mizin vücudumuzu hava aldıra -
cak kumaflardan dikilmesini te -
min etmemiz lazımdır. Bazı kim
selerin entari, bazıların'ın pija -
ma giymelerinde bir fark yoktur .. 
Bu bir tabiat meselesidir, kimi en
tari, kimi de pijama giyer .. 

bir gün sonra Filibenin Bulıar as
kerinin .tecavüzüne uiradığı, 

F erdinandın Fili beye gelerek hü -
kumeti eline aldığı hükumetçe 
resmen tahakkuk etmif, bazı te -
da bir tevessül olunmuıtu. Ha -
diıeyi lalam ahali de hükumet ite 
el koyduktan sonra duydu. 

( Arka•ı var) 

rür •.• 
- Sahi mi?. Buna imkan var 

mı?. 

- Haydi ıidin, aidin de onu 
hazırlayın .. 
Nermin koıarak eve gitti. 

Dan it yerinden kalktı: 
- Nedir bu söylediAiniz?. 
- Senden de yardım istiyorum 

Danit .. Memedin aözleri fazla ça
lıımaktan kapandı.. Stokholmde 
bir ameliyat gördüm... O ameli -
yatı yapacak oluraam gözlerinin 
açılacağına eminim... Ameliyata 
hemen timdi baılamak iıtiyorum .. 

- Sahiden ümidiniz var mı?. 
- Evet ... 
- Çok ıevindmi .. Suzana haber 

vermiyecek misiniz?. 
- Hayır, ona hiç bir ıey ıöyle -

meyiniz ... 
-Neden?. 
- Suzan çok vkdansız bir ka-

dın. Onu benim kadar kimse lille
ınez. Çünkü onu ben ıevClirn. Al\ 
ıneliyat eına11nda yanımda yalnız 
ıiz ve Nermin bulunuz.. O kadı
nın yüzünü ıöremiyorum.. Eier 
elim titriyecek oluna Memed öm
rünün sonuna kadar kör kalır. 

Danif, doktorun ate, aibi yanan 
elini açvuçlarına aldı .. 

- Hararetiniz var .. 
- Hayır, bir ıey deiil.. Haydi 

gidelim. / 

Danit önde yürüyordu .. Antre -
de Salimle kartıla~tı .. Kadın Sa -
lime fısladı: 

- Nereye gidiyorsunuz?. Bah
çeye geliniz, sizinle son bir defa 

· ıörütmek İstiyorum .. 
- Peki, bahçede bekleyin . 
Yürü'dü .. 
On dakika geçti .. 

Suzan, bahçede Sitron yaprak
ları koparıyor.. Parmaklarının a
raaında ezip büküyordu .. Acı acı 
dütünüyordu: 

"Gelmedi ... Gelmiyecek .. Ner -
minin yanına gitti.. Eğer o kız 

Salimi elimden almaia kalkarsa 
her ıeyi itiraf ederim ... ,, 

Ve iç.in için Salime küfrediyor· 
du .. Erkeklerin .ne derece hain, 
hayıraız olduklarına yanıyordu. 

Nihayet fazla bekleyemedi, 
kötke döndü .. 

Küçük salona gire::egı zaman 
Da.nişin oda kapısı açıldı.. Salim 
çıktı ... Kapıyı kapadı .. Sendeleye
rek d.uvara dayandı .. 

Memed kurtulmut olacaktı .. 0-
peratörüıf eli titrememişti .. Fakat 
Memedle ıöz göze geleceğini dü
tünmüştü .• Memed, oğlum dediği 
doktora minnettar olarak baka -
caktı.. işte buna tallammülü 
yoktu ... Bunun için odadan kaç • 
mıfb .. Dııarı çıkmıı, kapıyı kapa • 
mııtı. 

Memed ilerledi: 
- Sefil, ahlaksız, vicdansız ! .• 
Suzan irkildi: 
- Görüyor ... Görüyor ... 
Danitle Nermin koıarak geldi • 

ler. Danit, Memedin yüreiine ine
cek sandı .. Salim yalvardı: 

- Yalvarırım ıize yüzüme bak
mayın ... 

- Bet baht çocuk! .. 
- Başka bir ıey söylemeyin .•• 

Ben kendi kendimi mahkum et .. 
tim .. 

Koıarak uzaklaıtı ... Fakat ka
pının önünde yüzü koyun yere 
yuvarlandı .... 

Memed elini kaldırdı.. Suzana 
kapıyı gösterdi: 

- Defol! .. 
Memed hıçkırdı: 
- Yarabbi, neden gözüm açıl • 

dı? . 
Ve oraya çökerek 

baıladı .. 
• • • 

Kendine ıelmediği zaman, ya • 
nı batında Danitle Nermini gör • 
dü .. 

Tatlı bir sesle mırıldandı: 
- Oğlum! .. Kızım! .. 
İkisi de onun boynuna sarıldı • 

lar .. Yanaklarından öptüler. 
-BlTTl-

1 Toplantılar 1 
Hilaliahmer Kurumu Unkapanı 

Nahiyesinden: 
1 - Haydar, Haraççı, Demir • 

hun mahalle ıubeleri İkincikanu
nun Yirmibeıinci cuma günü saat 
on bette C. H. F. Unkapanı semt 
ocağında, 

2 - Abdi Subaıı, Küçük Muı
taf pafa, Müftüali mahalle ıube • 
leri lkinciki.nunun yirmi heıinci 
cuma akıamı saat yirmide C. H. 
F. Cibali semt ocaimda, 

Yasaya göre otuz dört yıllığını 
ödemit b\llunan yukarıki şubele -
re yazılı Üye arkadaılar ıöıteri • 
len gün, saat ve yerlerde Genel 
toplantılarını yapmak üzere ıel -
meleri dilenir. 

u:nmn:nm Bu gece " asi 

I N'"b · l :: 1

1
•1 o etçı eczane er u 

ii 
" Samatyada: Teofilos, F~nerde; u 

Arif, Şehzadebatında; hmaıl Hak- 1: 
kı, Şehremininde; Nazım, Kara- il 
gümrükte; A. Kemal, Aksarayda; I! 
Şeref,. Sirkecide; Ali Ri.za, Çember- ;! 
litaıta; Sım Raıim, Cibalide; Ne- fi 

1 cati, Gedik~atad~; Asado~yan, B~· H 
: ıiktıtt• Nail Hahd, Karakoyde; Hu- ı: 
li seyin Hüınü, Beyoilunda; Dellasu- ft 

da ve Ertuğrul, Y eniıebirde; Baro· !İ 
nakyan, Maçkada; Feyzi, Kaeım· il 
patada; Merkez, Hasköyde: Halk p 
eczahaneleri.. fi 

Suzan iki kolunu tuttu .. Diıleri-
am:::c===-.--::::::::::::::::::::rm=:mı=:ı1•••--



lzmirin ihracatı artıyor Emed'de 
Limanda çalışan amelenin kazancı ve sayısı-Alınan Bir 
tedbirler - Bay Zühtü Akmanın verimli çalııması 

ihtiyar yandı 
lzmirden yazılıyor: Bu aene her 

senekine niabeten ökonomi aaha
ımda pek çok verimli İf yapan iz. 
mir limanı, her milletin bayralını 
tqıyan gemilerle doludur. Bu ıe
ae diler aeneleri yaya bırakan Ye 
göze çarpacak dercede ihracat ya
pılmıfbr. lzmirin daha bu aeneye 
kadar blyle bir ihracat yapmadıiı 
P..ek kaydedilen yekanun tqlan
lıiı '"' müıtahsillerin yüzünün 
ıülmesi ve ıerekae Mendirefin 
ecnebi vapurlarla dolmuile al -

IDnir Liman reüi Bay Zülatii 
çülmektedir. 1 

lmıir limanı ba ibracab dola-
111iledir ki dCSrtytiz deniz ameleai- ı Ahıan .. 
ne it •e çahfma imktnı Yermekt~ Liman kananmıun onuncu maCl-
dir. Cemiyete ballı olan bu deniz deai mucibince her albayda bir 

Emed, (Huamt) - Burada ıe
ce, baha iki aaat kalarak bir yan 
pn olmuttur. Yangın tam çarı•· 

nm ortaaında, camiin yanı batın -
da (bay Halil Kınık) m odasın • 
dan çıkmıtbr. Yanımı ilk önce 
gören belediye bekçileri hemen 
zabıta ve itfaiyeyi haberdar etmit
ler, itfaiye kotarak yangmm önü
nü almıfbr. Oda ile bititik bir çok 
dükkinlar olduju halde bqka hiç 
yanan yoktur. Hatti odanın altın• 
daki yazihane bile pek zarara uğ-
ramamıfbr. 

Odanın içinde uyuyan bir ih -
tiyar yanpnda y&nllllftır. Batka 
ba..rat yoktur. Yanan ihtiyar Ye 
yanpn hakkmda tahkikta dnam 

amelelerinin gündelikleri 250 im • 
toplanan komiayon bu ay içinde etmektedir. 

111flur. Her yerde amele ipiz b-
brken lzmir limanmm ftl&tf 1800 
nlfusu ferah fahur barmdırdıinu 
ıarmek ve ititmek her Ttirkün 
göğsünü kabartaa yeridir. 

Yeni liman reisimiz Bay Züh
dü Akman kıaa bir umanda p. 
ze çarpacak eaub itler qarma • 
la mu•affak olmuftur. Bilhuaa 
Mendireje siren yabancı ıemile -
rin muhafızı için on iki kifiden 
mürekkep ve Liman riyuetiae 
ballı V atmen heyeti teıkil etmit
tir. 

Her tene tirket Taparlannclaa 
daa .... ıllE&yet edlb,_ '"' ıh 

l3 l'il 
ıeçmeclen mahalli gazetelerde Ya· 

parlar hakkında yazılar çıkıyor -
da. Hallan en istekli dileklerinden 
biri olan npur itleri tamamen ıs
lah edilmittir. Bilbaua haddi isti
abi meselesi halledilmit, Ye tahli
ıi)'e, demiratma Te J'&Dllll terti • 
bab itleri fenni bir surette asrlleı
tirilmit, yanpn Ye diler tehlike -
lere kartı alınacak tetbirler mü • 
rettebata belletilmiftir. Bu cihet
ler Liman rİyuetİnce ııla kontrol 
akmdadır. 

Şirketin otm bin k6mr liraya 
,aptırmakta olduiu K&rfıyaka 
Yapur iakeleıinin İDfalı bu ay ile • 
mal edilecelıtir. 

Şirket ıemilerinin muayenesi 
için lıtanbalclan mütehuaıı me • 
mur getirtilerek tamir Ye noban-

• 
larm ikmalleri tirkete blldirilmit-
tr. 

Liman reİlinin riyaseti altmda 
toplU1aeaktu. 

Bu komiıyon yükletme, botalt
ma Ye yolca tarifelerinde tadillt 
yapma iflerile mqgul olacaktır. 

Bir taraftan otobüı tirketinin 
otobüalerinin Karııyakaya mekik 
dokumaları, diler taraftan het' ya
rım aaatte bir tirenin olutu dola
yısiledir ki bu ay toplanacak ko-
mİl7onan 7olcu ücretlerinde mü • 
hiın tenzilit yapa~iı kuYVetle 
tahmin ediliyor. 

Mltitmtcf1Jalıri • .. .. ,. -
lan y ~an Ç&naÜ:a-

Jede Liman riyaaetinde idi. İzmir 
Deniz Ticaret müdürlüjünıiin lil
vı üzerine lzmir liman reisi olarak 
gelmiftir. Bay Zühdü ,. kıaa müd
det içinde limanımızda göze çar
pan ciddi bir deiitiklik yapmıt 

ve kendini çalıpnuile aevdinniı • 
tir. 

DURMUŞTORKMEN 

frakya valileri toplanıyor 
Teldrdai, "(Huaual) - Şubat 

içinde Trakya amuml milfettitliii 
mmtakasmdaki riliyetler •alileri .. 
nin Edimede bir toplanb yapacak 
lan dll)'Ulmuftur. Bu toplantıda 
PÇmenler Ye yerleıtirilmeai itleri, 
büt.çelet' üzerinde ıörütüleceii aa
mlmaktadır. VUiyetimizin 935 ae-
nesi bütçesinin hazırlanmasına 

bqlamnı,m. 

TekirdaiJndaki 
göçemenler 

T ekirdaf, (Huauel) - Hilili
abmer umumi merkezi tarafından 
Trakyaya ıelen ıöçmenlere dalı
tılmak üzere Tekirdai Hillliah • 
merine 90 balye ıi1ecek efya ıii• 
derilmit ve bu efJ& bura Hililiab
merince tealiın almmıflır. Aynca 
ayakkabı yaptınlıp datıtdmuı i-
çin de iki bin lira verilmiflir. Ge
rek efy&, ıerek para Trakya umu
mi müfettitlili emrine •~it, 
mUfetttfliltn ~ jftllcfe 

ve birheyet tarafından dağıtılmuı 
bildirilmittir. Buı{inlerde müfet· 
tiflikten ıelcek buyrula g3re et
yanm dafıblmaaına batlanacaktır 
Bura Hililiahmer cemiyeti Şubat 
içinde bir balo •enneie hazırlan
maktadır. 

r ekirdatda say lav seçimi 
~ı'ekirdat, (HUIUll) - Sa7lav 

seçimi huırtddan deftlll etmek -
tedir. Eaa defterler uladan in -
dirilmiftir. Bu hafta içinde ikinci 
miintehblerin aeçilmesine bqla • 
nacaktır. Bu .ene Yill1etimizclen 
bet aayla• çıkacaktır. 

Vilayet umumi meclisi aeçimi 
de bu aene yenidenc yapılacaktır. 
Birçok bayanlar Cumhuriyet Halk 
fırkaama bae YUl'&l'ak yazılmak • 
tadır. 

l Programı aynen gazıyord 

Tayyare şehitleri i 
yapılacak ihtifal 

Her yıl 27 llıincilmunda yapılan 
Tayyare ıehiıleri ilıli/aü meraıimi 
programı alôkadar miirneAillerin 
hw:uriyle yapılan toplantıda teıbiı 
edilmiştir. 

Programın aon ,ekli ıudur: 
1 - Tayyare cemiyeti ni•mname•i 

mucibince 27 Kinunaeanide (14) tm 
( 15) e kadar bir saat Hava faaliyeti 
tatil olunur. 

2 - Toplanma umanı ve yeri: 
A - Sut 13 te Fatih tanare par. 

landa, bu merasime mahıuı lcrokide 
söaterildiii tekilde toplanıı.caktır. 

B - Topı.nacak olanlar: 
Davetliler, latalar, mektepliler, 

halk. 
3 - Merasim ıeçifine İftira.le ede-

c:elderin urua .e iıimlsi qajıdadır: 
A - Harlti,.e mektebi " maııkaıı 
B - Maltepe liMai " mmbu, 
C - Hm GM1rli ldiçik zabit 

mekteW. 
(Bir tüar halinde Harl.İJ'• mele • 

teltinden bir tüar lnamıulunmn 

emri lmmaclumda). 

D - Fırka memkeu, 
E - Bir Pİ78de tabanı, 
F - Bir liftri WSIQG, 
G - Bir topçu batu,.uı, 

. H - Bir polia taban.. (Altqar 
.......... iki llö16k), 

ı - Melapliler: 
Dariiyafab, (6 maıa1ı iki llö16k) 
Erbk Maallim ..-..,; bcilwi (6 

manph Wr bölik). 
F .,.U ati liııl bcileri, (6 manph 

bir bölülr), 
lıbmhal U...i izcileri (8 maqah 

bir Willk), 

Ka .. erkek Ameli Ha,.t mekte
bi iacileri (6 .......... Wr Wlik), 

Galata1ua7 liaeai izcilri, (6 illan • 

ph Wr bölülr). 
4 - M.uim tö71e ol.calmr: 

raldar tekrar ~. ~
ı - Hltüeler 
Bgna miteakib, ....... 

deki _,.... ibideti ÖD .... 

A - Ordu namına ı.a.a 

irad edilir. 
6 - Hitabelerden _,. 

matem bavaıı çalar. 
7 - Matem haYUJDJ 

zabit ~dasında HarbİJ" 
talebesinden bir ....... 
wenıiyle üç clefa hava,a .... 

8 - Bundan aonra 
(parkın tram~y cihetiadllÖ 
nna) ıeçerler ve meraaİlll 
lar, 

9 - M .... im pçİfİD .. 
ruim lliter. 

10 - Meruim ıeçifİD' 
dmler, o ara ile a.,u.ta 
derler •• oradan IODra --

det ederler. 
11 - Kolordu.~ c. 

katı n Tanan c.mq.d, 
öidetine ~ lmprlmr. 

AJnCA ana edmler ~ 
lirler. 

12 - Dantliler icin 
blatq, tilindir ppka 
(Parlaa dahili dafttiyeli' ~ 

edilmiftir). 

Bir düzeltme 

~~:*'lf. 
dan atılacak toplarla meruim ........ 

Baaaa berine ......- ._. • ._ 
m ola lam.bal M.- •• .,. I m, 
.....uimiapr .......... ,..... 
buJgnanı.n, hava tehitlerini ft bi • 
tün tehitlsi Mlind.nwia davet ..... 

B - 8gnu mit.kip Wr ltOlma 
tarafından çalınacak (Til) ipreti Ü· 
_... ........ mektepler •• -wtler, 
selim Yuİ,etİ alır .mu .. , ........... .......... 

C - Ba ada Fatila ............ Be
yuit, Galata lmlıln._ .....m daire 
............... u ......... mnmt 
pmilenWd ...,....... ,. ... ,..... ,.. 

rlJ& bdar indirilir. 
Ç - Bitin ....... n füriblar 

didlld.rini plarlar. 
D - H.a. n bitin ~·va

utaı.n (TnnmlJ', oılıımaWI, ......... ) 
hürmet İSİll Wr dakib clmarlar. 

E - Ba YUi,.ı n ıikia bir dald
b clnam ..... 

F - Bir daP"bnm hitunmda, me
ruim laamudanmm emri,.Je ~ • 

cak ikinci Wr (Ti!) ipnti --
...... YUiJetine aiha,.ı Yerilir. Bay. 

KURUn'un Mllll Romanı: 9 ze yaklqtırmak için 
arıyordu?. 

bahane mi bir iç çekifiyle ıiizüyordu .• Anne- ym onlara •••• Çocuk d 

YAZAN : Katlircan Kaflı __ .. ____ , __ ········ ·····-------· 
- Marti! .••• 

Çok zaman böyleyiz: En akla 
yakm olanı biç habrlamayu: .. Da· 
yan hafif hafif awçlanm biribiri
ne .urdu: 

-BraYO!.. Buna diyecek yok 
ifte! ... 

Ben i!iYe ettim: 
-Çok ıüzel .... 
Kabal edildi.. 

Martmm iıim babası oluyor .. 
Ondaki babalık hakkını öde
mek için arzu ettikleri zaman 
lutfen kendi mallan gibi kullan • 
malarım rica edecefidl .• 

Selmanm berrak, güzel aeai, bi
raz çekinıen ve her halde sevinçle 
cenb verdi: 

-Teıekkür ederim. 

Dayım dedi ki: 
- Şu l,alde Selma 

Ben onun kalbime girmesinden 
Hanım korkarken dayım bizi biribirimi -

• • • 
Körfezin bu köteai ea kiden aea

ıiz ve ıuızclı .. Gitıide Kartıyaka -
ya benzedi: 

Akpmdan aonra ben keman 
çalmafa bqladığım zaman, Ka • 
rantinadan Kokaryalıya kadar 
ıezinen aandallar, ıtıia kotan 
pervaneler gibi evimizin önüne 
toplandı. Atağı yukan ıidip geli
yorlardı. 

Karanlık iyice çökmeden enel 
ben de annemle aandal gezintileri 
yapıyordum. 

!f:zan dayım da geliyordu .• 
Selmanm kardetleri eYlerinin 

bahçeainde bize bakıyorlardı. 
Gözlerinde arzular Tardı. Hele 
küçüğü, her ıeçen sandalı derin 

me bunu eö1ledim.. Hemen ,... feJİ isterler! .. 
Jendi: Di1erek razı olmuyo~ 

-Tarhan! Haydi annene IÖY· 
le da İltenen beraber pi! .. 

- .Annemin haberi ftl' hanım
teyzc ! Ne zamandanberi al1l6yor
duk da Vedad Bey rahataız eder-
. • Olm d • • b. sınız... az, emifti ıze .... 

·-Olsun gene aor! •. 
Büyük kardeti Orhan daha 11-

kılıandı. Buna ralmen o da atıl-
dı: 

- Hanım te:yze ! .. Ben de sora
yım mı?. 

- s .. n de aor!.. 
iki dakika aonra anneleri7le be

raber ıeldiler .• Behice Hanım: 
- Sizi rahabız edecekler! •• 

Zahmet olacak efendim .•• Bakma-

A..,.,.,: 
- Hiç rahatsız o 
Deyince çocuklar 

elleriai tutarak ,.ı-•.....,. 
lacblar ••• Bu ıırada ~ 
nin hahçe kap111DdaD 
JOr • aüllimaüyorcla- .
bu kadar cana yaklll-~ 
temiz Ye berrak bir ıerıf 
nü ilk defa ılrdüi~.-"1 
latemekı~ pzl~'ı 

laftı. Ben de aülmmed~ 
çeki ... bir ta'ftl'la • 

Oihaala Turban~ 
tiler Ye açıldık. •• 

Hele Turbanla pek 
olmQftuk. •. 

- Bü,.üdüiüm .-



Rumelilıisarı 
liiaa.r f 1 "- ki ili nıa ıon verirken, yaz- l 

nasıl kuruldu? Şehir Tiyatrosuna bir müracaat yoktur, 
olsa bile kabulüne imkan görülmiyor 

},f t~Plardan Nubbetuddehr ile 1 

'11&ıttiil 1 l'ı~ Ji· avalim adlı kitapla -
lttırı •ı&r için yazdddan bir kaç 

''lkibura~a ilive edecejim. (1) 

bıisar ~b kalelerde olan ejder 
9efi.n 

1 
doplar ağız açıp önlerinden 

nıaıı e eprenme değil, kuş uçur • 
~le ar ve ca.nibinden gelen sefi • 
ist· r A.nadoluhisan didebanmdan 

ızanıa nı" d 
~uh urur e er. 

ltıer ?~tuddehr'de, ubur eden 
lede aki?ı bilaizin men için bir ka
idi ~ -~ır kaleye silsile çekilmiş 

il .re rnesturdur.,, 
··~e'~:n.elihisannm en J(iksek yeri 
'i ·lhl·k t .d. Bur 
~et • '' epesı ır. aaı 140 

re .. k 1 
h. k"l Y~ ~ekliktedir. Sarıca Pa-
~hı.:~ esınuı dibindeki kütüphane, 
t ·~d Vefik p ik ... Hisarları kuran Fatih lstanbula girerken qli~i, afa.DID ametga. 
Ah~ ··ı.. • Çelebi Anadoluhisan hakkında ğır derisinden fazla olursa iznim 

d, b tt azız, tahta ıeçtiği yıllar· tunlan yazmaktadır: yoktur. Sonra sulha mugayir iş O· 

)'a~t u kaleleri yıktırıp bir aaray ''Burada vaktiyle bir rahib yaşı- lur .. Dediler .. Fatih, elçilerin ya • 
~h~t:ak ıevdaaına dii§müttü •• yordu •• Hakikatte bu rahib gizli- nmda ve öküz derisi kadar bir 
h,,t e Vefik Pata bunu duyunca, ce islam dinini kabul etmiş bulu. yerde kule yaptmnağa başladı.,, 

Mevsim ba§mda Şehir Tiyat -
rosundan ayrılarak Ratid Riza 
trupuna iltihak eden Halide, Ya
şar, Zihni Hadi ve Mehmed An
karada Raşid Riza trupundan an
sızın ayrılarak ıehrimize gelmif
lerdi. 

Bu artistlerin Ankaradan ay
rıb§ları pek garib olmu§, ayrılan
lar temsilden bir saat evvel tre
ne binib lstanbula gelmişlerdir. 

Söylendiğine göre bu ayrılı -
şın sebepleri para meselesidir. 
Şehir Tiyatrosunda yüz elli lira 
alan Halide, Ratid Rizaya üç 
yüz lira ile gitmiştir. Bu aylık 
evvela kendisine muntazamen 
verilmişse de ıonradan bu inli -
zam kaybolmu§, bunun üzerine 
de Halide ayrılmak lüzumunu 
hissetmittir. Diğer artistler de 
ayni meseleden dolayı truptan 

ayrılmışlardır. ,,_:n:nu kapmıf, oraya kotmuf: nuyordu. Uç yüz kadar bu gizli Çelebi daha bu gi1bi hiç bir ta· 
dır .. Ne udraaı ne padiıabın malı. dini taşıyan dervişleri vardı. E. rihi vesikaya istinad etmiyen ma- Dünkü gazetelerden bir; Ra. 
i e Oama l 1 w B d' hrind F t'hin tekr tahta lumat veriyor. Fatihin gizlice llaarı · . n 1 ıgın.. urası ıme şe e a ı ar şid Rizadan ayrılanların Şad inin 
)''di ?etın malıdır. Bu bir tarih c;;rktığım duyunca, bir kağıtla: ırgad getirterek bir gece kırk elli reisliği alhnda kurulacak yeni 
&İyi~-ırıdır. Ben buranın bekçi - "- lstanbulu fethedecek sen. topu müslüman rahibin izniyle 

"' yerlettirdiğini ve çaWarla örttü • bir heyette çalıtacaklarmı yazı -
Dellli sin ... ,, diye bildirmiş... yordu. 

Bayan Halide 

reketleri Şehir Tiyatrosu meha • 
filinde iyi karşılanmamıştır. 

Raşid Rizadan alacakları • 
ru başka yolla istemeleri ve te • 
min etmeleri çaresi varken rol · 
lerinin olduğu bir temsilden bir 
saat evvel işlerini bırakıb savuş
maları bu ıan'atkarlara yakıştı· 
rılamamaktadır. Sotıra d !, gelenleri menetmit··· Papas, ayrıca şunlan yazıyor - ğünü yazmaktadır. 

ca,t da. ecnebi sefirlerine müra· du: "Burada bir kale ile Akdeniz Yukarıda da yazdığımız ve ha - Senelerce evvel sahneyi terke- Bay Yaşaran sözleri 
l'\ll tn.: ~tek kalelerin yıktırılması- Boğazında iki kaleyaptınp 1stan • kikate uygun olmadığını ilave et- den Bay Şadi, Raşid Rizadan ay- Ankaradan gelenlerden Bay 

8\lr llt 01nıu,.. bula iki taraftan zahlre brrakılma- tiğimiz hisarın Muhammed tek· nlan artistlerin hareketini beğen- Yatar dün tunlan söylemittir: 
"t\\, ~lki Vefik Pata kütüpha - dığı takdirde lahtügıla olur Aza- linde inşa edildiği rivayeti için de mediğini söyledikten sonra de • 
l ~lt '- tl k ı ,__ ı 1 akt - Ben kendimi kaçak artist • a c/o/rz ttıyme i o leıuiyon ar- metle Edirneden derya misali as- Evliya Çe ehi ~unları yazm a • mittir ki: 
a kit.ı Ydıs. Dört bin ciltten faz.. kerle bü öizim canibi teşrif edi. dır.,, lertlen saymıyorum. Çünkü ben 
L "'O., d - Rcqitl Rizadan ayrılan ar· lı al d l • l al b Jll()lleicı· lr ı. Bütün bu kitab ve niz.,, Rahib, Fatihe: alt ığım o ayıny ey nız et 
lıı.:ct ıronlar, parrııı parra ıabl .. ktub F t!1.. .li b" ti•tlerle benim bir kumpanya tq- tem.il vermek üzere gittim. Oy • .., ır :r- • :r Bu me , a uıe ven nce ır "- Padişahım demit, iımi fe • uı d • k . _. ., _, 
"-· p' kö•k de Adlı.ye Nazm la- . B RU e eceğım atiyen aogm ae • d d d ~ ~ rahatlık duymuş, sevinmiştır. u- rifin Muhammeddir. Kitabımızda d al na rm ve ön iim. 
da... "-zade Rıza Pa•• 6-rafm. iki d iildir. Ozan operetiyle e a • 
"'q •• r- '° nun üzerine Fatih, . yer en 857 tarihinde Devleti Koıtatiniye ,_ k RQfid Rizadan avrılmamın 
""-tın alınmıtb. Ram yo tur. ., ' 
•ep gayret ku.şağmı kuşatıp Kostanti- anın eline gire deyu muharrerdir. sebebi para muelesi değildir. O 

l~l' ~de Bektati tarikatinin bir nin izniyle avlanmagu a gelerek lmdı" bu kalenı'n re•mi ıenın ıı .. Diğer taraftan Raşid Rizadan 
l\JCeaı d .. I Ş h. T" cilıetten :zaten tatmin edilmiyor-

•i,, di}'e Var r. "Nafi Baba tekke • Karadeniz sahilinde Terkos kale- minle bina olunmak gerek... Ben ayrılan arın tekrar e ır ıyat - dum. yalnız sahneye olan heve· 
'•aıd b anılan bu tekkenin kartı • si Halicinde ve Çengelistanda bu i•e kırk bir yıldır memurum ve rosu kadrosuna alınacakları da 
.J ' "-Ob t k JI ~ aim ve alakam çoktur. Ratid Ri-
14ll. 8 er 0 ej mektebi kund· Saydüşikar edip Terkos kalesi ilmü mimaride üıtadı kamilim, söyleniyordu. 
~ u nıekt b. N kl R za iıe bugün para için çalqıyor. 

r ld e 1 evyor u o· kaptanından hediyeler almış ve amma bir ferde keşfiraz etmemi· Şehir tiyatrosunda 
llıttl1 tında biri, 1862 de yaptır • kendisi de ona bir çok hediyeler . Belki haklı bir yol ... 
ij ...... 

1
: lk kurulu•unda, be• kat §ım.,, Dün Şehir Tiyatrosu mehafi - ~ d. • b 1. 

~ ... ha. ı_ _ ~ 3' vermiştir. Rahib bunları söyledikten son· 1· d t w tahk.k .. -sa ının eyanatına ge ınce; ao ....... ""'11: l\ •• ur ulan me'-teb bı'naıı, ın e yap ıgımız 1 ata gore, b k d' · h' b. Lı·ı b ...... ın ~ Asla muhalif ve mügayir hare • ra Rumelihisarmm planrm yapmıt R ·d R' d 1 1 ş b • en en ısıne ıç ır teR 1 le u-
>:liılA&ı'ld~nıkun olduğu kadar ge • aşı ıza an ayrı an ar e ır l d S 
d .. , 1 Vak • 

1 
kette bulunınıyarak Kostantine de Sonra da altı ayda hisar bitirilince Tiyatrosuna müracaatte bulun • unma ım. üreyya opereti •an· 

'r:ı D ı · tıy e Bulgaristan· dos+M bir "Ok av göndermış· tir. kıyafetini tebdil ederek kale mu- 1 d atkarları beraber çalıtmamı tek-
~ld:~_en talebeier bu mektebi "':ı°' ~ mamıt ar ır . ... " ı. Ancak bu hisar mahallinde bir hafızı olmuştur. Kral bunu ha· lil ettiler. Fakat Ankaraya Raşid 

Yor rdı. "ŞikArhane,, saray çiftliği kurma- her alınca elçi göndermiı. Fatih Bununla beraber böyle bir mü- Rizaya dönmek mecburiyetinde 
,... Ittııne)'h• • • • ğa izin istemiştir. Bu esnada hisar de sığır derisini parça parça ede- racaat yapılsa bile evvelce ayrı- idim, gittim. 
~ltıhin: ı ıaa.rma ıon verirken, yerindenki müslüman rahib ile gö- rek etrafa dağıtmış ve şu cevabı tanların tekrar alınmalarına ne 
ti ~ıa: buralar hakkında verdi· riişiip uyuşınuştur. vermi: kadro müsaittir, ne de vaziyet... Burada çalıımak meseluine 

~oğru olmaz. Sonra kh.ldan gelen elçiler: "- tşte gene bir srğır derisinin Çünkü bu artistler Şehir Tiyat • gelince; ıüphuiz çalııa1:ağız. 
~ ~l y~;ıazirillavalim, 1004 hic- "- Bir sığır derisi kadar çiftlik kapladığı yerde yerleşmiş bulu • rosundan ayrılınca yerlerine baı- Küçük, temiz, kendi 1Jarlığından 
t\i!lhanes· ısı. Nuruosmaniye kü. dilerse makbulümdür ve ricalan. nuyoruz.. kaları alınmıştır. Bundan başka doğan bir tiyatro ••• Fakat zama -

h._ ·~ı~n~unı":-a-ra ... '•8•4•2•6-d_a •. ____ ..:__n_ı_ka __ b_u_ı_e_de_n_·_m_. ___ A_m __ m_a __ bı.·r_SI __ ·..;.._.._._. ......... (.A:r ... k-.ası•v•a•r•).-.-.. -H.._.al•i•d•e•i-le•a•r•k•a•d•a-ş-la_r_ın•ı•n•b•u._.h_a_-.;.._"_'.b•e•U•i•d•e•ğ•il• •. •,•'-----.. .. -. ..... 
~dak 
-..... Bii~k ~11.cak!.. _Ablam da sandalla gezme. Selma kızardı .. Bana doğru ka- Selmadan da bir haber çıkma. 

'?.. en ç.ok mu istiyor. yi çok iatiyordu.... çak bir bakı§ attı.. İstemeksizin dı. Babasınm yahut annesinin ra-
._ En, ! Diye kekeledi.... gülümsedim, o da benim gibi yap- zı olmadığı anlaşılıyordu. 

tihi kür ~ ·• O zaıne.n hem sizin - Sandalı verelim de gezsin!.. tı. Üçü birlikte eve girdiler... O zamanlarda on üç yaşında 
lıı,11 kJ~ekerin:ı, hem de ke· Dedim... Bütün gece, mehtapla çalka1a • bir gene kızın on alb yaşında bir 

S ·• - O kürek çekmesini bilmez nan denizde Selmayı açıklara gö • gençle gezmesini pek az kimseler 
)~~@~arı toldan aandallar . ki.... • türmek hülyasiyle Yatadım.. zararsız bulurlardı. 
le • S•~dekife· . . geçı .. 
~''-Jorla d• benı l§aretleyerek Annem söze karıştı: Fakat ertesi gün hava bulutlu İbrahim Beyin bu noktadan 
._ 1( r ı: - Annenize, babanıza söyle• ve yağmurlu idi. Deniz köpürü- hakkı olabilirdi. ......, t::~111 çalan bu çocuk mu?. yin de razı olurlarsa onu da gez· yor .• Taşlara vuruyordu.. Hemen Fazla olarak Orhanla Turhan 
......_ "" ··• diririz... afağıya kottum ve demirli olan da, bir daha sandal gezintisinden 

fil.. reJc .. 
~h o1a:~e·'·I·ıni4., Y a-kııı1dı de. Küçükleri karaya çıkarırken kayığın karaya çarpa çarpa tek - bahsetmediler .. 
~tQ~ ()lu,: be gene eski yerine gelmiş, bize ha· nesinin çatladığını gördüm.. Halbuki Selmanm varlığı artık 
tC .~'Pbğr • t Yatlarll'da, fa- kıyordu. Turhan hem ona doğru Bahçivanm da yardımiyle onu kalbime inmiş, kemanla yanyana, 
Jt..:it\tneie ç~valetıe Jirmiainde koşuyor, hem de bağrıyordu: karaya çektim... sevgisi ondan ne az, ne de çok, 

t t?t 'ÖyJenı· 1':'n !İ!ınanca bir - Abla! Vedad ağabeyim se· O gün akşama doğru hava du • yerle§İyordu .. 
\._·~le~ l!ti.. ni de sandalla gezdirecek. Nahide ruldu .. Eskisinden daha güzel ol - Öğleden bir saat sonra, gÜnün 
~1- L.. "lQ araanıd d . b ~Y!e it a a. hıç tüp. hammteyzem böyle söyledi... du. Fakat her nedense zavallı en sıcak zamanı idi ... (İmbat) rüz-

6~1ten ;n11t•nlar vardı.. Orhan tamamlıyordu: sandalım tam bir hafta öyle yaralı garı henüz çıkmamıştı .. Gevşek ' ..Mtıı biı:_de~ire - Babanıla annem razı olur - kaldı .. Çünkü dayım ayni gün la- bir vücud, bunalmış bir kafa ile 
lana f- tan.bula gitmifli.. uykuya dalmak üzereydim.. Ya· 

rı rüyada yarı sahiden gibi görü -
nen bir çocuk sıkılganlığı duy· 
dum. Bunun arkasından sesi kısı· 
lan ve bağırmağa çalışan bir insan 
sesi işitildi. 

Herkesin kuytu yerlerde sin
diği bu sırada, bu sesler nereden 
gelebilirdi ... Kalktım. .Pencereye 
koştum ... lbrahim Beylerin tara • 
fında, denizde babp çıkan mini 
mini iki el gördüm .. Biraz ileride 
muntazam bir tahta parçası yüzü· 
yordu. iki elden sonra bir ço • 
cuk başı, ıslak ve dağnık saçlarile 
sudan f rrladı .. Biraz evvelki gibi 
bir çığlık, bir harhare ve garib 
sesler çıktı. l 

Orada bir çocuk boğuluyor'du • 
Onu bizim küçük Turbana ben

zetmiştim. 

'(Arkası var)· 
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HillAYE 
Kadın ve Aşk 

Çevir~n: Fethi Emre 
Dıpnda müthit çığlıklarla eaen 1 madığı ııra.lardaki sizli buluıma • 

rüzgir, dondurucu bir ıoğuk, zifi- )arımızı •.. 
ri bir karanlık, velhaııl sıcak bir -1-latırl yorum.. · 
odada ateı kartıaında bulunmayı - Bana hitl dünmüt fibi ge • 
~ m~iyle bir HTk haline '«: liyor ! Hizmetçimiz bize ıuç orta -
tırmek ıçın ne llalllll& vardı. C1• ğı idi. Birbirimizi ancak tokakta 
ni 10banm kart.-mda rahat kol • ıörebiliyor biribirimize ancak iki 
tuklara gömülmüı olan Abmedle c~e mi~aa~z fakat sevimli iki 
karııı ıetıiz ve ıaki~ bir aaadeti cümle

1 

aöyleyebildikten aonra 
1

ta -
yudum yudum tadıyorlardı. Kır • zelenmit bir ümid ve cesaretle ay
karııı abajurdan ıüaülerek ıelen rdıyorduk .• 
ziya, odayı tatlı Te baf if bir aydm
lıia bürümüttii. Sobanın açık 
duran kapaimdan fırlayan qık, 

odanm ıölgeli kötelerinde, ıarib 
ziya oyunları yapıyor, yanAn o -
dunların çıbrdııından bqka hiç 
bir ıeı duyulmıyordu. Tatlı, yu -
mupk bir ııcakbk odayı doldur • 
muftu •. 

- Böyle ne kadar meı'uduz, 
değil mi?. 

Selma gözlerini kocaıına çevir
di ve daima gene, daima canlı kal
mıt bir sevgiyle f.-ıldadı : 

- Ah, evet! .. Böyle ikimiz bat
hata bütün dünyayı unutmak, yal· 
nız kendimizi, saadetimizi dü -
ıünmek ne kadar iyi! .. 

Elini uzattı, kocaamın avucu 
içine bıraktı. •. Böy1e kaldılar. Ye
niden ıumıutlar, derin ve egqiat 

• 
bir sevinçle düfiinüyorlar~ı. 

. 
Selma kırk betine ~&Jllllt • 

b. Kocuı ondan biraz daha 
yaıbydı.. Gümüt teller birinin 
Jnmıral, ötekinin •İyab uçlannı 
YBJ\Y&nYa kaplamq, hafif çizıi -
li göz kapaldarımn, ağızlarının 

yanlarını kırttırmağa bqla?Jlıttı· 
Her ikisi de aade ve baıit saadet -
leriyle geVfeJDİtler, ihtiyarlamağa 
başladıklarmm bile farkına var-

mıyacak kadar saadetlerine dal -
mıtlardı.. . 

On bet ıene evvel seviferek ev
lenmiılerdi .. Gene kızm ailesi ev-

veli bu evlenmeye razı olmamıf, 
fakat aradan bir aene geçtiji hal
de iki gencin biribirlerine kartı o

lan sevgilerinin eksilmediğini gö
rünce nihayet lllUftinat ıa.ter
miıti. 

Karı koca on bet aenedenberi 
gölgesiz, devamlı, derin ve tam bir 

atkla biribirlerini sevmekte de -
vam etmiıler, aralarından en ufak 

bir geçimsizlik bulutu bile ıeç ... 
memİ§tİ. 

Çocukları olmadı ve bu onların 
saadetleri üzerinde tekbir dütünce 
gölgeıi teıkil etti. Ahmedin itleri 
yolunda gitmitti. Zengin denile -
mezlerdi; fakat rahat ve sakin bir 
hayat ıeçirmek için ne lizmısa 
her ıeyleri vardı. 

İhtimal çocuğu da olmadığı için 
kocasını günden güne artan bir 
muhabbetle ıeviyordu. O, bütün 
erkeklerden farklıydı •• Kendisine, 
kalb kıracak tek bir töz biıle aöy -
!ediği olmamıfb.. Se'lmaya kartı 
daima mütfik, daima ilk tanıııt -
b.rı zamanmdaki gibi itık olarak 
kalmııtı.. Şimdi, bu akfam, bile 
kocasmın gözlerinde nif&iı]ılık 

zam~lannda bulduğu ~teı1i ıev· 
gi bakıtlarmı gönniyor mu idi?. 

Ona doğru eğildi ve ıordu: 
- Hatırlıyor muıun, Ahmed? .• 
- Neyi?. 

- Babam evlenmemize razı ol-

-Hatırlıyorum .. 
- Ya mektupların, Ahmed, ya 

mektuplann?.. Hizmetçinin alıp 

getirdiği ve benim gizliee tek -
rar tekrar okuduğum o atk ve • 
muhabbet dolu mektuplann?. 

- Onları da hatırlıyorum .. 
-Dur, onlan ıana getireyim .. 

- Hala saklıyor muıun?. 

- Hiç saklamaz olur mu~ ? . 

Yerinden, on beı yaı genıçlet -
mit gibi, kalktı.. Bir çekmeceyi 
açarak kırmızı bir kordeli. ile 
bağlanmıt bir paketi aldı ve 
meı'ud bir tebeaaümle gülümıiye
rek tekrar eıki yerine, sobanın 

karıııına oturdu .. Ahmed bir ciıa· 
ra yaktı .. Odada yeniden bir ıb
ıizlik oldu. Selma mektuplan bi
rer bir~r açıyor, yeniden bir ıev -
giliden gelmit mektuplarmıt gibi 
heyecanla okuyordu. Birden dur
du, kocuma dönerek: 

- Bak, Ahmed, dedi, bir tane -
ıini aa"iıa da okuyorum: 

"Sevgilim .. Son görüşmemizden 
tam bir hafta, 88I!'lar kadar süren 
bir hafta geçti... Kendimi ölecek 
kadar hüzünlü ve kederli his:;edi
yorum .. sensiz yaşayamryacağı • 
mı bana bu hafta gayet iyi anlat -. . 
tı ... Aşk ziyasiyle pmldayan göz • 
lerin hayatımın güneşidir. Şevimli 

yüzün rüyalarmu süsiiyen bir çi -
çektir .... ,, 

Ne güzel, değil mi?. 
Ahmed, cigaraaından bir nefes 

çekerek dumanını yavaf yavaı 
aavurdu ve cevab verdi: 

-Budalaca! 

-Ne?. 

- Evet, budalaca!.. Çiç~kler, 

gÜDef, bir. hafta ıörütülemediji 
için ölmek... Yarabbi insan genç
liğinde ne kadar budala oluyor ? .. 

Selma, birdenbire değiten bir 
yüz, yaıtanan gözlerle koca.ama 
bakarak kekeledi: 

- Ahmet, Allah atlana böyle 
aöyleme! .• Aıkımızdan böyle bah-
setme!.. · 

O, anlamadı; .özlerinin karııı· 
na ne kadar tesir ettiiinden har... 
beniz, nazik bir oyuncağı parça -
lıyan kaba bir el hi11izliğiyle de • 
vam etti:, 

- Ah fu kadmlar !. Hepıi, ne 
kadar .yatl.ı olurlaraa olaunlar fa· 
irliği bırakmazlar!. Selmacığım, 

inaan bizim yatımıza gelince 
ıençliğindeki budalalıklarına gü • 
le bilir!.. 

Fakat daha fazla aöyliyemedi .. 
Selma, timdi hıçkıra hıçkıra a81ı • 
yordu. Ahmed ıatırmıfb, karı -
ıının gözlerinden tatarak yanak -
lanndan ıüzülen damlalara hay -
retle bakıyor, ne olcJuğunu anla ... 
mağa çalqıyordu.. Anlayamıyor

du, ki saadetleri bir hiç, diifünce
ıiz bir ıöz, öldürülen bir hülya yü
zünden birdenbire mahvolmuttur ! 

TAKViM 

• Gthı doluşo 
Glln bıusı 
Sabah uamu. 
ogıe oamuı 
lklodl oımuı 

Çar~ımbı Perşembe 

L' 1 d Kbun H !et Klııurı 
18 ŞeTYal 19 Şnval 

7.'lO 2'.19 
17.11 17,1' 
6 6 

lt,115 
l4.!\8 

11.16 
14.59 

Akşam ııamuı 17.U 170 14 
Yatsı namazı l8.48 l&.49 
imsak U6 ,.~; 

Yılın ıtçe.ıı &lbılerı 21· 21 
Tılın talın l!noıerl 34' S.3 

w=I/ R A D Y O /( 
BugUn 

ISTANBUL: 

18: fraıwzca den. 18,IO: Jbıımutlk. l!le
Um 8aTı Tamuı. 19: Dua ............ pllk. 

19,SO; haberler. 19"4»: trmar lıa'-. fail pi· 
yano lle blrllırt.e. IO: llaf1f llllUlld pllk, ıo, 

IO: Balalayka orluıetn& 11.11: .on baber • 

ler. -borular- 11,IO: ndJo ortuı.truı, ftı 
~ " cu " .... ,., orkfftruı. 

US KJm. VARŞOVA. 1Hl5 m. 
18: PIJ'aao -keman llOllall&n. - knfe • 

ram. 18,16: Koro komerl. - 11pc>r. 11,llı 

orkeetra koued. 19,•:s: konterau. IO: tar
lalar. %0:'3 eöder. ti: pWr, ft: Qaopbdll .. 

· merlerlnden kouıer. - Koaferaa.s. (Alman· 
ea). U,<10: Leh prlalan - .adtt. 11,llı 

Mlon rmelldwl, M.•i dllu. 

1 

~ Khz. BUDAPl:ŞTE, 530 m. 

18,SO: çtnıene orkeıtruı. 19: .konferam. 

19,55: amele u.at. %0,SO: Boclapefte opera -

mıcla.n naklen opera teımru. n.so: haber

ler. %3,30: Bachman alon orkMtnıaı. :U,T': 

KalıYebane lll"'-tl konseri. l,GI: Son ~ 
ter. 

8%3 Kb.z. MOSKOVA, (8ta1Jn) 161 -

11: Sôllııtler tarafmdan oda muslklııl. 18, 
SO: "Yedi dakika,, lslmll plJ'No 

8%8 Kbz. BUKREŞ, 363 m. 

lS,15 &1lnıtaz pl&k neerlyatı, 18 orkestra 
lromerl, 19 Haberler. ı9,U komertn ... 
1111, 19,30 den. J0,10 konferans, ıo,q Fre

derlk isimli Lehar'm opereti, haberler. 

BORSA 
f Hinlannda \'t 1dız işareti olanlar üzer· 
erinde 2! - t de muamele ~örcnler

dir.J Rakamlar kapamş Hatlarını ıöstcrir 

"ukut fSatHf) 

/ * Loodra 
* Nnyork 

617, - • Viyana 
126. -- * Mıdrtı 

~•. -· 1 
18, -

• Parls 
• Mlllııo 
* llrill:•el 
* Atlaı 

170. - * Berllo 48, -
?13, - • V1f$OYI "· -
ti~ - • U.dapqıe r6, -
H : - • 8Utre$ t7, -

• Cenenr 
• sorya 

816, · - • Betırıt li4, -
!4, - * Yotehımı 35, -

• Amsterdııı 8.\ - * Alan 947, -
ıoo. - * Mecidiye 4t, - ı 
:11. -- • 'Rntnot !40. -

• Praı 
• ~tokholın 

Çekler (kap. aa. 18) J 
• Loodra 618 ·- • Sıokblm 3. 1~75 
• Nevyork o.;918 • Vlyaoa 4.ı3l4 

• PulJ lt.04 • Mıdrtı S.8075 
• .Mlllııo 9.!932 • Berllı 1,9780 
• Brlibel 3.40J. ~ + "1 arşon •UI - 1 

• Atin. U.878! • Badıptşte 4,9675 1 
* Cennre !.4.'~50 • Bllkreş 79,157$ 
* Sofya 67,2185 • Delgrat 3:1.07ı>5 1 
• Amstcrdam ı. f748 * Yokobınıı !.7804 
• Prag l8,997S • Mostovı ım -

ESHAM 
iş Bankası ı o. - Tramvay ;\I, •o 1 

•Anadolu 26. - •Çimento u 13.0S . 

Reji 1.ÇO Oayou Det -.-· 
Str. Hıyrln ı~.~o ~ark neı. -.-

Merkez Bankası 67,7S Balya . 
U. Sigorta -.oo Şark m. ecza -.-
Rom on ti ı 1,95 Telefon -.-
istikrazlar tahviller 

• IPS3Türk Bor.I 30.5 ~ Elektrik 
• . . il ~9 . 12 Tramvay 
• " tn 29.40 Rıhtım 
lstlkrtııDabUI 1 94,!5 • Aııadolo ı 

• !:rıaat lstlkra&ı 97.- * Aoıdola ıı 
1918 A M{\. - ,00 Aııadola 111 

Adda'. -.no • '\11l"'e~sf1 A 

-.-
ll.7:1 
t:',SO 

47 30 
47,30 
46, 
~ ,, l\'I 

Basın kurumu 
balosu 

31 lkincikinun PerıemJ»e aünü 
akıamı Makaım aalonlarmda Ye-
rilecek olan Baam Kurumu 
balosunun hazırlıklan devam et-
mektedir. Kotiyon ve hedi-
yelerin her yılkinden üatün ve kıy. 
metli olmaaı için biç bir fedakirlıktan 
çekinilmemektedir. Aynca bir çok aür
prizler» numaralar da temin dilmit· 
tir. Muhtelif müe11eaelerin gönder -
dikleri reklam hediyeleri büyük bir 
yekOna ....iınıbr. Balonun nezahetini 
muhafazaya her zamankinden fula 
itina edilmektedir. 

8DYB~lnn . 
Komervatuvar kitibi Bay Sa

lahattin ve ıümrük muhafaza 
ayniyat muhaaebeciıi Bay Emin 
{Candan) Temyiz mahkemesi a
zasından Bay Tevfik, İzmir no -• 
terlerinden Bay Bekir Sami, tah-
ıil müfettiti hay Ahmed Ra,id, 
Eminönü evlendirme memurla -
rmdan Bay Mehmed Nami, tütiln 
inhisarı muhasiplerinden Bay 
Galib, Antalya liaeai kimya mu-

. allimi Bay Tahıin (Sekmen) 
·Afyon - Antalya hattı bat mii-
f ettiılitinde inpat reıaamı Bay 
Reıad (Som Yürek) Kadıköy 
müftüıü Bay Bahaettin (Sün • 
den) Kadıköyde Hasa1ıpa~ baş 
müezzini Bay Akif (Aydojdu) 
ıoyadmı almı9lard1T. 

Hakikate uymıyan 
beyanname 

Komisyoncu Bay Kadri Nuri -
nin 42 sandık yün iplik hakkında 
verdiji Leyannamenin hakikate 
uygun olmaması ıuçundan duruf
maıına dün devam edilmiıtir. 

EROİN SATICILARI- Son 
günler zarfında kaçakçılık büroau 
tarafından yakalanan eroin satıcı
ları Ali oğlu Ahmed, Bahaeddin 
oğlu Basri ve Sabri dün sekizinci 
ihtisas mahkemesine verilmitler -
dir. Duruımalarma bugün batla -
nacaktır. 

Şeker kaçakçılığı 
Türkiyeye ıelen muhacirleri a

let ederek Bulgar tekeri kaçakçı
lığı yapmakla suçlu tanınmıt bir 
kaç tacirle birkaç muhacir hak • 
kında mu haf aza batmüdürlüğü ta 
rafından hazırlanan fezleke e'Yvel
ki gün sekizinci ihtiıu müddei -
umumiliğine verilmİ§tİ. Müddehl • 
mumilik dosyanın tetkiki ile met • 
ıul olmaktadır. Kaçakçılık çok a
çık olmakla beraber belli nokta -
ların daha ziyade aydınlanmuı 

için meale tahkik edilmek üzere 
sekizinci ihtisu müstantikliğine 
verilecektir. 

Brüksel • • 
sergısı 

Dıt sergi ve panayırlara ittirak 
komitesi yarın toplanacak ve bu 
senenin dördüncü ayında toplan· 
cak olan Brüksel ıergisine iıtirak 
hakkında konutacaktır. 

Gelen malumata göre Brülud 
sergisi fevkalade olacaktır. Sergi
nin hazırlıkları bibnek üzeredir. 

Memleketimiz tüccarlarından 
birçoğu bu sergiye İ§tirak etmek 
iıtemekted irler. 

TEPEBA$1 
ŞEHiR TIY ATROSU 

TEM S 1LLER1 
Bu gece saat 20 de 

insanlık 
Komedisi 

4 Perde 

Yazan: 

H. Balzak 

Çeviren: 
t. Galib 

foı11•111 Bıl .. i"'i 
SehirTÜjatl'osu 

111111111111111 
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Eakl Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece uat 20 de 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yuan: 

Ekrem Refit 

Belteliyen: Cemal 
Reıit 

hı~"~uı lrlldivesi 

SehirTUjatrosu 

ıııııımıııııı 

ll
lU 
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Bilqi 

Gökte b 
hadise 

Nova yıldızının çıkar 
alevler 

Fransa Fen Akademisinden 
rasathanesi müdürü Emeıt 
· 1934 yılında gökte olan nı 

hadise, "Nova,, yıldu:ı yan 
yazdığı makalenin bir kıarnıtU 
ruz. 

Seyyaremiz ünrinde bataldl 
ettirdiii mücadeleler, an'd11 

terinin hoQJ.,in menfaatleri 
dururken gözlerimizi yıldızı.ıı
göklere, rahat bir aükunetin • 
gibi görünen göklere lıı:aldırıP 
bir az aük\an bir az iıtirabal 

Fakat göklerin bu ıükutu . 
dır. Bizim o kadar sakin ve 
içinde auıdıiımız bu tonıuz)ıak 
hakta biribiri ardı ııra kıy~tl., 
maktadır. 

Yeni bir yıldız, buıün Herkil 
cunda parlıyan ra1atlann de , 
göre bir Nova bunun iyi bir 
teıkil eder. 

Evvelce on betinei de~ 
nan 'l>ani en kuvvetli tele 
ancak ıöre bileceği bir yıldız, 
rincikanunun ortalannda, 
sonıuz mesafelerine birden 
müthit yanıın alevlerini net 
batlfnutb ve biz bunun u~ 
hidi oluyorduk. 

Kainab teıkil eden mily 
biteler anwnda pek küçük bir 
olan gÜneıimizde böyle bir , 
vukua ıelaeydi, ıimdi bizi ezd 
içtimai, buhranlanmız lihzada 
olarak hallounur ve bunu tenkid 
cek yahut bundan şikayet 

kimse kalmazdı. 
Böyle birden bire bir yıldod 

etmesi pek nadir deiildir. T.,aıi 
mantardan beri böyle otuz kacl" 
diae, müıteına parlakbldanyle 
riııtlann def il, halkın bile d 
celbetmiıtir. 

lhnı.n. - llMfhMI !912 
bir Jkinciteırinde, Sen BarteıcJ 
liimından bir ~ ay IOlll'll 

ve halka beh~t vermifti. O 
bidueye pek tabii olarak d 
sonu ıöziyle bakılmıtb. Bir lı-' 
içinde neırettiii ziyalar o ka~ 
detli olmuı ki, Zührenin par 
geçmit ve bu yıldız ıündüzün 
meie baılarmıb. Sonra ya.af 
sönerek nihayet 1874 yıb ip • 
da kaybolmuıtu. 

Bize komfu olduklan için ( ;. 
de 300.000 kilometre kate~ 
tiyle ziyalan bize binlerce aeısed' 
liyor) müstesna ve muvakkat 
bkta olan bu yeni yılchzlardao 
raHtlar, diğer gÜneılerin ~ 

tefldl eden ıehabı muzilerd• 
böyle teleıkopi Novalar , 
ler. Her ıene Andromed .eı-Jıl 
ziıinde bir düzüne kadan ,~ ~ 
Bundan anlaıılıyor ki, yeni 
ler, birden bire 
kadar ııık ıellerini 
rer kıyamet nümuneleridir. 
bu müthiı feveranlar bir ka~ ~ 
kaç hafta batta bir kaç ay ı ~~ ~ 
sonra nihayet yangın baaılınai' ""1 
tutar ve en sonunda sabite ~ ~ 
li teleskoplarla görülecek bit 
baki kalır. ; 

Şimdiki Nova ıeçen aen•. ~ 
rincikinunda kqfedilmif, iki ~ 
çinde ıiiratle soma daha ya•~ 
ki ederek kutub yıldm kadar it~ 
Irk almıtb. Şimdi kü~ülmek il"J~ 

• ' &.:- D--..o.1-- tarafmdaa '" IU'lm.f Ya". ._.,u.r "' 
takib edilen manzaraaa mer9k. J 
verecek değiımeler aöa~f 

Pariı raaathaneai bu yılddJ 7 
ce tetkik ·ediyor ve daima foto ./ 
nı alıyor. ,__,/ 

/ 
. 

Açık teşekkür /.' 
Kııa bir haıtahktan •°2, 

rafındakileri acı içinde~ .... ~ 
ölen Bay Abdürrahman ~~ 
nın cen&zeaine gelerek ~, 
duyduiu büyük acıyı P.&11 il, 
gıdeğer insanlara te,ekki'~ 
ii rahmetlinin zevcesi .,e ., 
larile bütün ailesi bir ı,ofÇ 
ler. 



Curnh R . • . o·· ur eıs1mız un 
• 

lstanbulu şereflendirdi ! ~UN~~ BU A 
ttıill ~Ba§ tarafı ı inci aayıtada) r de Batbakanımız olduğu halde, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
balığ:tı ;e .büyük bir hnlk ka • ıevinç ve heyecanla çalkanan halk c k ı l d k • •• w l • 
llitkı;eınıtbulunuyordu. arasındaHaydarpaıanhtımınain ' e et {0 un a J ugme erın ve pan• 

'•lllini 'fa aaker ve polis ıelnm miı ve "Sakarya" motörile Dol • 
b 

1 
a etrn· 1 d. b h I k h 1 ı d k • v f • h • 1 , OQlÔyijk iŞ er ır. ma a çe sarayına ge ere UIUI t aças'ft n a ıvrıgı n arı ı 

~ianteb 
1 

ıaylavı Bay Salih, dairelerine gitmittir. a Q fi p ll • 

~~I ~~TIBay Kd~Ali, Bqbakarumn Genu~ Jsm~ ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
k D~ı·a~ Bay Falih Rıfkı Atay fnönü sarayda bir müddet kaldık· Kadın, erkek, bir çok eaaılı 
Say ~ 1 /etkik cemiyeti batka· tan sonra, Park oteline gitmİ§, moda kaidelerine tabi bulunuyo • 
ler-j R a. ~et ve cemiyetin diğer dinlenmiş, ıonra adaya evine git- ruz .. Bunların büyük bir kısmı da-

eıaıM--.h K l At ·· · · ima deg-i•iyor, fakat bir kısmı var \'e ıt... _ - .. '41 ur ema atur mıtlır. :r 

l lnö -~bakanımız General Is- Dil encümeni üyeleri dün, aa • ki moda sahasına temel atmıştır, 
nunün b b nd h d l d oradan kat'iyyen ayrılmaz ... Bun-~e n I . era eri e §e ri - rayda hususi aire erin e uzunca 

ı:>e lllıt'erd' b 1 k ı lardan birisi kravat bağlamamız • Buy .. k Ö. ır. ıüren ir top anlı yapara ça ıt • 
u nderimiz, beraberin • mıtlardir. dır. Hiç lüzumu yokken o kravatı 
-------------------------- neden bağladığımızı hiç bilmeyiz. 

F ranslz Somalısında 
~ . • (Baş tarafı 1 inci aayı!ada) 
a i 'rnd' 
er ı' ıye kadar ıarih malu
cı.e rne · hd· rnış olmakla beraber 
.. ıse · 

~heti ~.1n.. Habeı kabilelerin 
t>ak' Yuz11nden çıkmıı aldad~ 

' . a olduğu zannedi!mekt.( • 

Birçok r, • 
l>rağı :1 •enelerdenberi Habet 
~le c·~ ~ Ya§ayan bedevi kabile 
I~ a 

1 otı hukiimetine tibi kabi
·u:~ında ı'ddetli bir rekabet 
da11t:~ekte idi. 1932 seneıin 
~ Jıid·Ynı nııntakada birçok va
bıtaa ıııeler ç:km·ı ve Fransız 

rnın m··d h et h;.. 
1 

u a alesine mecbu -
ı.. -ı 01 
'<! klhi} I ·rnuştu. Bay Bemar -
l>acı.ğ e erden birinin bir iyin 

~1! "~1 
hnber atarak istiktaf a 

~ıtıu1 old b~ eanada bir puıuya 
ır. ugu tahmin edi!mekte-

Kravat bağlama orta devirden 
kalma bir adettir. Adamın birisi 
o devirde bir gün ipe çekiliyor .. 
Oğlu, bu idam cezasının haksız 

mektedir. Bundan dolayı Habeı olduğunu iddia ediyor ve protesto 
topraklannı kendi müstemlekele - makamında da boynuna kravat gi 
rine eklemek istiyor'ar. bi bir İp bağlıyarak öyle dolaşma

.Avrupalılar bizim toprakları " ğa başlıyor. Nihayet boynuna bir 
mızı, paylapmıyorlv. Ve paylaş- şey bağlama bir adet oluyor ve bu 
mak için biribirleriyle anlaşmağa güne kadar kravat varlığını muha 
çalı~ıyorlar. faza ediy.or. 

Fakat ne olursa olsun biz top • Sonra kolumuzda üç düğmenin 
raklarımızı çok pahalı ıatacağız. orada hiç bir yeri yoktur .. O düğ. 
Bize hücum edenler rüyalarında meler orada olmasa da olur .. Hal
bile görmedikleri ve tasavvur .ed~- buki ceketimizin kollarındaki lü
miyecekleri derecde kuvvetlı bır d .. w ı · d · b' t 'h' zumsuz ugme erın e ır arı ı 
mukavemetle karşı'aşacaklardır. d A tu · t · . .. .., var ır. vus rya ımpara orıçe· 

ltalyanm bıze duşman oldugu- • M • T k 1 · · b • . . . 1 d ıı a.rıe erez as er erının u · 
nu çok ıyı bıhyoruz. talyan o - 1 k 11 'ld'kl . . · .. .. 1 k 1 • run arını o anna ıı ı erını go-
nanmasınm mustem e e erme ne- .. IA b 'dd ti • .,,h wd runce evve a upu şı e e men -
den defayı cebhane ve sı a yıg ı- . · f k t b kt h' b" .., • . I 1 1 etmış, a a u yasa an ıç u 
gını da pek ıyı anlıyoruz. ta ya • f d h. ı ı B ·· . . .. I k ay a ası o mamıf.. unun uze. 
nın Somalı ve Erıtre mustem e e-

1 

. k k ti · · k il . . .. .. b. . rıne as er ce e erının o arına 
lerı lımanları bulun e-:ne ı ıemı- d" w d'k'l · · t · , d • b l ugme ı 1 mesını emre mış .. lere kaı:alıdır. B·ıra ar a sıya .. .., . . . 

t~ h :r , 1. 1. k I d b k • Dugmeler dıkılınce askerler bu · 
et\'t\~ l'a iikurneti, bu hadise ü- gom.erl· 1

1
as ebr erd eni ha§ ba ınsa: runlarını kollarına silerken, bu -

at ~" • '-'k' na ve ta ya an ıra ı ar gemı- ı lletice . il teıebbüslen tari ı- 1 • d b k . t d""f runları acımı§ ve nihayet o fena 
"' ı111 h er n en aş a gemıye eu. u e-
11~be 1 e ağlı tutmaktadır. d·ı · . ı itiyattan vaz eçmiıler .. Geçmiş -

et 1 ı mıyor. 1 .. .... . 
.. ta1yanlara kartı Karaya .. müte,,..aCliyen tayyare, le,t aµnm~ erkek kollarına dugme 

~ ~'he'b •llahlanı~or tank, top ve cephane çıkartılıyor. dikmek adet olarak bugüne kadar 
t.oı .. ~ llııl - Novostı ıazeteai aon \ Her iki fta1yan müstemlekeıinden kalmı§. 
ı ~ Se 1~tnıaaı üzerine Habetit-

1 Habeı topraklarına doğru geceli Bundan yüz, yüz etli sene evvel 
e'at ın ?}çisinin neşrettiği bir gündüzlü çalııarak genit yollar ya kadınlar krionolin denilen gayet 

ede ~e~ı .neşretmiştir. Beyan- pılıyor. geniı eteklikler giyerlerdi.. Bu 
"lta,ıl' erı.~lıyor ki: Biz de 1ilahlanıyoruz. Fakat 1- moda Fransız krallarından birisi· 

d lttt~ ~fh~kUmeti bugün elinde talya gibi hücum ve memleket isti- n:ıı metresi olan Markiz dö Mon • 
ttı h·ç b• rıka nıüstemlekderin • 18.aı için değil, metru müdafaa - temen'den kalmıştır. 

il' fayda temin edeme • mız için.... Markiz, krala bir oğlan çocuk 

Bir Fransız 
• •• •• 

gazetesi-
•• 

hediye etmek üzere olduğu gün • 
lerde fevkalade parlak bir baloda 
hazır bulunmaktan mahrum kal • 
mamak için terzisinin tavsiyesi 

... 

Pantalon pafalarını n kıvrıldığı ıiin" 

ilk kravat •• Kol tlüymui likrini doğuran 
vaziyet •• 

üzerine bir krinolin etek diktir • J yağmur yağmağa başlar.. Bt•nun 
meğe mecbur olmuştur. üzerine vel:aht pantolon paçaları· 
Anlayamadığımız modalardan ru çamura kar§ı korumak iç:n dı .. 

birisi de pantalonlarımızm paça • şarıya doğru kıvırır. lngiliz veli • 
hrını kıvrık .olarak yaptırmamız- ahti o devrin moda kralı diye 
dır. Bu da tarihi bir hadiseden 1 tanıldığmdan herkes prensi takl:d 
ileri gelir .. Sonrada İngiltere kra. eder ve o günden itibaren panto • 
lı yedinci Edvard olan İngiliz ve • lon paçalarını luvırmak moda O• 

liahti prens Dögal bir at yarışına lur. 
gider. Yarıf esnasında tiddetli 1 

nın goruşu •.• 
" (l3a§ ta • 

ikinci müntehib \936 Olimpiyadında sporcu kıyafetleri 
,,........-~~~·---r-~......,.,..,.....-~~-;..--~------;ı,....."T"~~~ıo-"'WI"'~ 

• • 
seçımı ~ı.ı rafı 1 ınci aayıfada) 

t~. "a.~İYet 
h; ıht · ; Pek açıktır: Evveli 
~la lf.nde t k't• . 

~alt h eı ı at, ıonra sı • 
l11ıilt ~kkmdaki nizamlar. 

~la erenın b. . . -
.J •eh'- t . ızı ıılahsızlan • l{d Y...:e lı w, 

~~ eleri t gı bu dakikada bu 
diı-. asrih etmek pek mü • 

liitJ 
tt t er, ~ıl Al 
t b ~inalın . ~anyanın emni-
~ l.ltıtı anca~ ıh~~Yac~ olduğunu 
til'h,ta ~Ördu·· .... ~usavı ıilahlan. 

.ra gunu .. ı t. •oy emekle işe 
J.f e.ltik 
a.h aten B 

tıı, atinde ay Lavalin Lon.dra 
·•elea· n evvel . 'd ll 1ni h ıptı a emniyet 

) Ilı)! b atrrfatm k ı· 
'Ilı} tına. d • a azımdır. 

~ a.r~" aır te k'I• a.ı ~ -.gı bilin . ! 1 atın nasıl 
ld ltı.ın . . nıelıdr. Bay La • 

to, lÇın uı 
1 tı ir· uslar B' ı·w· a.r :rltıde b. ır ıgı 

ar.~ Prnak . •rtakım andlaş • 
lf!il'ttı • &.tıdia s ateınine dayanı • 

~ı .ı !ıtıalara Al 1 "e h manyanın 
lı· tte b eaaba ka.tı!ıyor. 
ll'ça~ l..ltada 

~l>. h. ~dl. rneıe]e kan•ıyor 
f> -ıl?'· ~ nıa • ~ · a.tt ~ 1• lok •ı'lternleri var • 
~eltl\ .~~iı ~o ıiıtemidir ki 
b ı:h~İ'Q }o}llıın aa.1drra.rak geri 

lJ.' feye unu değiştinnektcn 
l'araırıaınııbr, Son-

ra Balkan bloku sistemi var. Bu 
da pek açık bir surette muahede
leri yeniden tetkik fikrini durdur· 
mUJtur. Burada Bay Titülesko hu-

. dutların değİ§tİrilmesi fikrine mu
halif bir vaziyet almıt bulunuyor. 

Şimdi de Roma siıtemi olmut
tur ki f İmdiki vaziyeti muhafaza 
için Fransa ve İtalyanın birlik ça
lıtması ve Tuna havzuında bir te
tekkül vücude get~rmesi ıuretile 
ayni tehlikeleri bir tarafa bıraktır
maktadır. 

Küçük itilaf - Balkan birliği gru 
punun, Bulgaristan ve Macaris • f 
tan tarafından gelecek karşılıkla· 
rı imkansız bir hale koyması ile 
ktvmeti artmı§tır. 
Eğer Almanya cihetinden de 

ayni netice elde edilmiş olursa 
ifte o zaTT>an ıükUnet temin edil. 
mit olacaktır. 

TEPE8AŞI 

Gardenbar 
Her akıam muzik danı varye

te, Cuma günleri matine 17 den 20 
ye kadar •• Çay komple 75 kurut. 

(Baş tarafı 1 inci sayı/aila) 
" - Fırka her zaman olduğu 

gibi bu seçimde de hükumetimiz· 
le elele vererek hükumet yar -
dımcı olmu§tur. Se~ime aid bü • 
tün iıler böylece günü gününe 
düzenlenmiştir. Fırkamız, her u· 
lusal ve ıiyasal iıte olduğu gibi 
halkımızın zaten yaradılışında 
bulunan yükselme duygularının 
tezahürüne önayak olarak yol 
göstermi§tir. Fırka te§kilatımızın 
bütün kurumları bu seçimde de 
vazilelcrini büyük bir i&lek ve i
nanla yapmışlardır. Sıra:ıı gel • 
mi§llen siz gazeteci arkadO§ları· 
ma te~ekkürlerimi sunmayı bir 
borç bilirim.,, 

Do~ru de~il 
"Cümhuriyet,, arkadaşımız, 

Fatih kazasında ikinci secmenle
rin seçilmesi ' sırasında ~sandık 
yerlerini gezen Fatih kaymaka . 
mı Bay HalUk Nihadm, Fatih 
nahiyesi ıandığı ba§mda mah -
zu.rlu gördüğü bazı kimseleri u • 

zakla§tırdığını yazmı§tı. Aldı · 
ğımız malfunata göre böyle bir 
hadise olmamıştır. 

Berlinde yapılacak 936 olimpi
yadı hazırlıkları çok ilerJemİ§tir. 
Almanlar olimpiyada i§tirak ede· 

cek kadın, erkek aporcuar için, 
yukarıki resimde gördüğünüz kı
lıkları kabul etmiılerdir. 

ü'(. 





5 Kuruşa tam bir Roman 
lstanbul Asliye Mahkemesi 4 

üncü Hukuk Dairesinden: 
335 senesi Ağustosunda Pren • 

ses Emirenin hizmetine girmiı ve 

lil~--1111111111111 

Sel inik 
B;,. kaç saat hoş vakit geçirmek için 927 senesi tetrinievveline kadar 

münhasıran müddealeybin ve dai· 
resinin bütün umur ve husuıatmı 
yapmıt olduğundan ücreti olan e1· 
li iki bin yedi lira 38 kurutun tah· 
ıili isteğiyle davacı lbrahim Pren· 

Tesis tarihi: 1888 

Kara Gölge ·ı dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 

lar!oınanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka· 
•İnde~ ~ilenceli bir tarzda hi kiye eden bu meraklı roman ıeri • 

er ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neırolunur. 

TUrklyedekl Şubeler: 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 

. Her kitap tam bir romandır ve liatı yalnız 5 kuruıtur. 
Bıtinci k't 

set Emire aleyhine açmıt olduğu 
dava adliye yangınında yanmıt ve 
ahiren davacnun isteği veçhile yr;. 
nileyerk evrak mahkememize gön 
derilerek Defterin 34-1676 numa
ruına kaydedildikten sonra müd
dealeyh Prenıeı Emireye 12/1/35 
günlemeci için Beylerbeyinde ya
lılar caddesinde Mısırlılar yahsin· 
daki adresine gönderilen davetiye 
mumaileyhanın adresinin meçhuli 
yeti ve mezkQr adresi terk ile Mı· 
sıra gittiğinden bahisle bili tebliğ 

lzmlr, Mersin 
Yunanlstaodakl Şubeleri : 

1 • lap: BirMühim c;nayet NetrolunmU1tUr. 
kınci k'ta tr . 
...... 

1 
p: ~arı Saçlı Adam 1 Şubatta neırolunacaktır 

SelAnlk . A tlna • Pire 
Her nevi Banka muamellttı. 

!\Ut'" h 
up &nelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 

~hhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
udut ve Sahiller Sıhhat Umum 

111 ~m11111111•ııı~ıııııııım~ı 
lstanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 1 

L-----...ı.---------ıJ 
1 - Mercanda lmameli Hanın üıt katında 3 ve 4 ve 5 No.h oda

lar. 

Müdürlüğünden : iade edildiği mübatirnin ıerhinden 2 - Galatada Yolcu zade mahallesinde 8 No.11 Cami mahalli 
anlatılmıt olmağla mahkemece ve oda. 

del:br~bzon ve Zongufdak Sahil Sıhhiye merkezleri için taka biçi- bu baptaki teb1igatın ilanen yapıl- 3. - Altı Mermerde Sormagircami arsaımda iki baraka mahalli 
masına ve muhakemenin 23-3-935 l. ırer m r· . l ıttı 0 or yenı o arak ya.p tırılacak ve Trabzon, Zoneuldak 

nı la.tlYan 'ık' t" t · · ·1 k · ı mo or amır ett ır1 ece tır. 
günlemecinde saat 14 de talikine Yukarıda yazılı mahaller 935 ıenesi Mayıs bitimine denlü kira-
ve müddaaleyhe bu babda iki ay ya verilmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak iıtiyenler 2 Şubat 
mühlet verilmesine karar verildi • 935 Cumartesi günü saat on beşe denlü Evkaf müdürüyetinde vakıf A-y 'd . t'hıo enı en yapılacak Trabzon motörünün intaıı ve eıkı 

PılaC:k lllotörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 liradır. Yeniden 
lth . Zonguldak motöriyle eski Zonguldak motörünün tamiri

lnın he deli 4985 liradır. 

ğinden keyfiyetin tebliğ makamı· akarlar kalemine gelmeleri. (321) 

na kaim olmak üzere ilanen teb • 
liğ olunur. (7264) 

l s!; Bu İ!lere aid fenni ve idari şartnameler ve resimler lstan· 
lttıt. 1 sıhhiye merkezi levazım memurluğundan bedelsiz olarak 

. ~~Eksiltme 7- Şubat - 1935 ~ertembe günü saat
0

on dört· 
}e lrlerk a ~ara Muıtafa Pap ıo kajında lıtanbul Limanı sahil 11h· 
· [) eıınde iki motör için ayrı ~yrı olarak yapılacaktır. 

ACELE-SATILIKTIR 
Çemberlitat, Dizdariyede, Şa

tır sokak, Köıebaıı elektrik ve ter
kos suyu olan muıamba döteli 7 o-
dalı 13 No. lu bir ev acele satılık-

Billiı, misi.niz ki: 
tır. 

-tk ·ı t 11 lme açık olacaktır. • • • 

t, Zarı;. Mduvakkat teminat Trabzon motörü için 232 lira 50 kuru§· Tophanede Topçular caddesin. 
}:' ak nıotörü için 374 liradır. de Nusratiye camii ittisalindeki 

'ıı,;ı - istekli! d . • o· I .. I . • • l Kemer kahvenin üçte biri acele q' eln er en gemı ınşaa tı ve ıze motor erı tamıratı •t e- satılıktır. 

ll\ '01

1dulda.rı hakkında Ticaret Odasından bu davet yazılışın- G" k • · d d k' .. s-
" a ınmı~ bir vesika ·aranı lacakbr. . Iorme ıçınl .. e~~unKa ı mu 

. ~ _ tecır ere, pazar ıgı ıçın asımpa • 
alcıkay1 k'tıc.ıiltmeye girecek olanlann peyler aürülmeğe l>atla.dığırşada Deniz kütüplianesi müdürü 
· •dar muvakkat teminat paralarım yatırmış olmaları ,art· Bay H. Tahıine müracaat edilme-

, (306) si. • 

... 

Bir kitabın ömrü 
bir insanın ömrün
den daha uzundur? 
'DUn ve Yarın,, tercüme 
külliyatı hiç 8Jmiyecek eser
lerdir. Bunları mutlaka kt
tüpanenizde bulundurunuı. 

Abone yu~makla hepıin; 
· birden faydatıca alrnı1 olur · 
ıunuı . 

.........__-;;--------------Ö.:...:.z_T~u~·r~k~çe:._::k:·a~r:tı:lı:k:Ja~r~--------------- Öz türliçe l<artıhklar 

\H;~ura.d, 1. Dilek, 2. İstek, 3. Kü
· -uı, 4. Umu. 

a. ~urdar, 1. Arığsız, 2. Arıksız, 
6. }{·ı~ı~, 4. Çebel, çepel, 5. Kirli 
Pis ır ıg 7. Koma, 8 .. Komoy, 9. 
sın: ~O. Sası, 11. Taygan, 12. Yar. 

.. ıg, 13. Yiyik. 

"l<.i~urdar olmak, 1. Kirikmek, 2. 
rne· :~nmek, 3. Pislenmek, pisleş • 

1\ ırd 'l'k llt· . ar ı 1 , 1. Kotlar ilik, 2. 0-
• cia ıliği. 

3. ~-1.~r~ı~, 1. Emcek, 2. Emzikçi, 
6. SÜtzı~lı, 4. Emziren, 5. Süt ana, 

M nıne 7. Süt veren. 
~ usaddak, Gerçeklendirilıniş. 

lrıa ~·~aha, 1. El sıkma, elini sık
sen'ıe ... · 1 uzatma, el verme, 3. E· 
l<ucak~le. 4. Kavşut, 5. Kocuş, 6. 
lıarıiış aşma, 7. Sanıma, sanşma, 
~ ma, sarmaşma. 
uı•faha 

2. Eı tut etmek, 1. Elleşmek, 
a. El UZau:ak, el ele tutuşmak, 
ll:senıeşmek, ak, 4. El verişmek, 6. 
~tııak, 

7 
~nnesmek, 6. Ko • 

laşlllak 
9 

· Koldoşmak, 8. Kucak
ltıak. ' ·Sarmaşmak, 10. Sunuş. 

Musaffa 1 
~uş, 2. 8 .. ' .. · Dunııan, durul. 
~tintu, s. ~3. Süzülmüş, 4. Sü-

. ~uıahabe ı' 
~iıne 3 1,. ' • Corlaşma 2. En-La ' · nonuşUk ' ~~·kırdı, 6. Söl .. ' 4. K.~nuşma, 5. 
'JOZ, 9. "'-' eşti, 7. Söyleşme, 8. 

1.1·· ~or. 
Ut•ha.be 

ltıak, 2 etınek, ı. Çoktaş-
l.t · KQnuşnıa.k. 

Usahhah 1 .. ..._ 238 ' · Duzeltilmiş, 2. O--

naıtılmış, 3. Yanlışsız. 
Müıahhih 1. Düzelten, ·düzelti· 

ci, 2. Onarcı, onartıcı. 
Musahib, 1. Arkadaş, 2. 1naç, 

inağ, inak (Mutemet, kaıin man.) 
3. lnanç (Mutemet, karin man.) 
4. Konuşan, konuşulan. 

Musallat, 1. Sardakıl, 2. Sıma· 
şık, 3. Tebelleş. 4. Yap~kan. 

Musallat etmek, 1. Başına dola· 
mak, başına sarmak, 2. Orn~tir • 
ınek. 

Musallat olmak, 1. Çullanmak, 
2. Dadanmak, 3. Darınıak, 4. Ek • 
leşmek, 5. tnçsiretmek, 6. Pintiş • 
mek, 7. Sataşmak, 8. Sırnaşmak, 
9. Şirnemek, 10. Talanmak, 11. 
Uylamak. 
Muıab, 1. Düekün, 2. Düşmüş, 

üzerine düşmüş, 3. Tutulmuş, 4. 
Uğrak, uğramış. 

Musab olmak, 1. .Düşmek, 2. 
Karmak, 3. Taknnak, 4. Tutul
mak, 5. Uğramak, 6. Yakalanmak. 

Musarea, 1. Boğuşma, 2. Gü ., 
reş, 3. Kürlmük, 4. Yıkışma. 

Musarea etmek, 1. Beldeşmek, 
2. Boğuşmak, 3. Cingişmek, 4. El
leşmek, 5. Güreşmek, 6. Tartış
mak. 

Musavvir, Bezegen. . 
Musibet, 1. Bun, 2. Çor (Hasta· 

Irk, illet man.) 3. Değen, değgen, 
4. Kırlağan, 5. Kryılık, 6. Teğikli, 
teğinikli, tekikli: 

Musiki, Ir (Terennüm ve ta • 
ganni man.) 

Musiki aleti, 1. Çalgı, 2. Kobus 

(Bir türlü musiki aleti ki bilhasşa 
eski ozanlar kullanırdı.) 3. Ko
buz, 4. Komıs, 5. Kubuz, 6. Ottür
geç. 

Musiki makamı, Kög. 
Musiki,inaı, 1. Komığçı, 2. Ku· 

lanşı. 
Muıib, 1. Doğru, 2. llgm, 3. o. 

ranlı, 4. Varan, varışlı, 5. Yanıl • 
maz, yanılmıyan, 6. Yöntem. 

Musir, 1. Ayak direyen, 2. Ker
çik, 3. Kıngır, 4. Öğli, 5. Oneğü, 
6. Ongü, 7. Uzmekçil. 

Musir olmak, 1. Ayak diremek, 
2. Aynaşmak, 3. Döğneşmek. 

Muska, (Nüsha), 1. Bötöy, bü. 
töy, 2. Uğrasa, u~·asa. 

Muslih, 1. Ara bulan, araya gi
ren, 2. Barıştıran, 3. İyileştiren, 4. 
Yarguci (Hakem arbitre man.) 

Muıtatil, 1. Emlek, 2. Kapıl, 3. 
.Söbü, (Asıl beyzt man.) 4. Uza • 
ğı, 5. Uzunca. 
Muşamba, (Muşamma), 1. 

Su geçmez, 2. Yağmurluk, 3. Yakı 
(Yaraya konan muşamba). 

Mutikaf, 1. Kılr kırk ya·rar, 2. 
Titiz. 

M•1..,,kif olmak, Kmdışlamalr . 

Muft, 1. Avuç, 2. Aya, 3. Yuın
nık, 4. Zumzuk, sumsuk . 

Muti, 1. Baş eğilen, 2. Sözü ge
çer, sözü tutulur, 3. Tapgaç, 4: 
Tutum .. ımuş. 

Mutabakat, 1. Garanı, 2. Dü . 
zenlik, 3. Uyarlık, 4. Uygunluk • 

Mutabık, 1. Çımçık, 2. Dölek, 
3. 1rülüğ, 4. Kip, 5. Maç, 6. Ta • 

man, 7. Tuş (Muvafık, refik, arka. 
daş mtın.) 8. Uyar, 9. Uygwı. 
Mutabık aelmek, 1. Bağdaş • 

mak, 2. Sinmek, S. Uymak, 4. U· 
yu~mak. 

M'1tob•k kalmak, 1. Sanlaş. 
mak, 2. Tüzelmek, 3. Uylaşmak,, 
uzlaşmak. 

Mutaf (Muytap), 1. lskar, 2. 0-
rlicü. 

Mutahhar, 1. Annınış, 2. Sili, 
3. Siliğ, 4. Silik. 

Mutalea ( Mütalea), 1. Bağu, 2. 
Bakım (Nazar, noktai nazar 
man .. ) 3. Düşünce, 4. DU§ünüş, 5. 
Görüş. 6. Okuyuş, 7. Sakınç (Fi • 
kir ve mülahaza man.) 8. Saygın. 

M utalea etmek, 1. Barlamak, 2. 
Çirkmek, 3. Düşünmek, 4. Göz • 
den geçirmek, 5. Köngül kermek, 
6. Okumak. 

Mutaleada bulunmak, 1. Sakın
mak, 2. Sanrkmak. 

Mutalebe, 1. Arama, 2. Dile • 
me, 3. İsteme, 4. Sorun. 

Mutasallif 1. Atan, atıcı, 2. 
Gercik, 3. lremsi (Mağrur, müte -
azzim man.) 4. Oğünen, öğüncü, 
5. Oğüngeç, öğüngen. 

Mutasarrıf, 1. !s, (Sahip, malik 
man.) 2. Paşkaıı.ıçı (Muktesit, 
idareli man.) 

Mutasavver, 1. Düşünülen, 2. 
Tasarlanan, tasarlanmış, 3. Umu • 
lan. 

Mutad, 1. Alışılan alışılmış. 2. 
Polğı 3. Tokulığ. 

Mutavaat, 1. Baş eğme, 2. Bo • 
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iKomlalzmı 
• 1 ! ............................................................................ . 

iŞLETMESı 

Accntclerı !\arak.Oy Köprübaşı 
r eı.423tı'l - 'iırllccı Mlihürdaı 1.adt I•-• Haıı Tclcton 22740 

Yeni teşebbüsler 
"VAKiT,, Kütüphanesi Yaku da 

LENiN - STALIN - BUHARIN 

HAYDAR ~iFAT 
Fiyatı: 50 Kuruş 

1 razbon Yolu KLASiK 
COMHURlYET Vapuru Eserleri /\' e şre Başlıyacaktır 

DON ye YARIN tercüme külliyatının 23 üncü sayısıdır. 

Dağıtma yeri: V AKIT matbaası - Istanbul 

24 lkincikinun PERŞEMBE 
günü aaat 20 de Hopaya ka
dar. (324) 

Eakt Yu~n ~ ~017VJ kld8iklerinden dili.niıe çevrilerek OÜll 
nn kolleksiyonumw:da 1935 yılında bcun"lacak uata&gütlerden 
lannı 04cığıda yazıyoruz. Bunlarcl an birkaç: yakında bu$\lıp ~ 
kiler d6 anıklanmaktadır: 

Agflalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 23 1 -

1 lstanbul Belediyesi ilanları kincikanun ÇARŞAMBA günü 
ıaat 19 da Ayvalığa ka • 

Benzin Alınacak dar caıı> 
1 - latanbul belediyesi için . + 15 derecei hararette ıikleti izafi- Mersin Yola 

yeai, O, 745 kadar olan en çok 80 bin en az 60 bin litre benzin 11 - INEBOLU vapuru 24 Jkin-
1 - 1935 tarihinden itibaren kapa 1ı zarf uıuliyle ekıiltmeğe konul- cikanun PERŞEMBE günü saat 
muıtur. 11 de Payua kadar (312) 

1 -Ovid 

2 
Evripidea: Media 

- Seneka: Medea 
3 - Ariıto'. 
4-Herodot 
5 - Ariatofan 
6 - Seneka 
7-Homer 

.. Likürg 
8- Plutark: S l oon 

l 
1 

Aktay 

Nurullah AtaÇ 

Hilmi Ziya 
OmerRıza 
Peyami Saf• 
Burhan 0111id 
Şair A.. Hallldi 

Haydar Rifat 

Laaedemonyahlar } 
9 - Kaenofon: cumhuriyeti ( Haydar Rif•t 

2 - Bu benzinin azami miktar üzerinden muhammen bedeli ._ _________ , __ .. 
19200 liradır. Sultan Ahmet Sulh Birinci Hu- · 

3 - Şartname bedelsiz olarak levazım müdürlüğünden alınır. kuk Hakimliğinden: 
4 - Muvakkat teminat 1440 liradan ibarettir. Mitadm lzmirde Kemeraltı cad-
5 - Eksiltmeye aekte olanlar 28 - 1 - 935 tarihine müsadif desinde 61 numarada Tevfik oğ

Pazartesi günü saat 15 e kadar ıartnamede yazılı olduğu veçhile tek· lu Hüsameddin zimmetinde 155 
lif mektuplarını İstanbul Belediyesi binasında toplanan daimi encü- lira alacağı olduğundan ili.nen ya
mene vermeltdir. (121) pılan tebligat ve gıyap kararlan 

Atinaldar cumhuriyeti J 

10 
Kaenofon: Ajeailu 

- Plütark: } 
} 11 - Plütark: 

üzerine mahkemeye gelmemesin • 12 - Plütark: Büyük 

13 - Plütark: 

,, 
Mariua 
Silla 

lıkender 
Sezar 
Brütüı . 

Kiralık Daireler 
den gıyaben yapılan durutmada 
155 liranın tahsiline kabili temyiz 
olarak 31-12-934 de verilen kara
ra borçlu bir hafta zarfmda tem
yiz etmediği takdirde hükmün 
kesbi · katiyet edeceğini ve hakkı 
temyizi aakıt olacağını mübeyyin 
başkatip ihbarnamesi ilanen teb -
liğ olunur .. 

14 - Plütark: Antuan 
Antuan 
Pompe 

} 
} 

Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin· 
de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat •• Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

. Büyük 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden 1 
Babwi, Ankara caddesi No. 60 

Telefon: 22566 

Tayyare Piyangosıı 
18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 

Büyük ikramiye : 25.000 Lira~ Salı günleri meccanendir .. 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

Nümunesi evsafında bin kilo mühür kur§unu 26 - 1 - 935 ta
rihine müaadif Cumartesi günü saat 14 de pazarlıkla aabn almacak
lf•· :falip)erin yüzde 7,S muvakkat teminat paraaiyle birlikte Cibali- REFiK Aluned SEVENGIL 

Ayrıca 10.000, 4.00()_, 3.000 liralık ikr 
ter ve 710,000 liralık mtlkafat vardı1. 

de ~eva~mı ve mübayaat fuhesine müracaatları. (206) VAKiT Matbaa11 - lıtanbul 

Oz Türliçe liar•ılıklar 

)ıın bükme, 3. Tapuk. 
Mutavaat etmek, 1. Bağırunak, 

2. Baş eğmek, 3. Eslemek 4. Yola 
gelmek. 

Mutavaatki.r, 1. Basmçak, 2. 
Basınkı, 3. Başı yerde, 4. Boyun 
veren, 5. Yumuşak. 

Muteber, 1. Cukaz, 2. Güveni • 
len, güvenilir, 3. 1Ieri gelen, ileri 
gelir, 4. lnnmlı, 5. inanılan, inanı
lır, 6. Saydut, 7. Sayılan, sayılır, 
8. Sayılı, 9. Sözügeçer, 10. Töre. 

Muteber makam, Başbucak, 
:(th.tiram mevkii, en muttber kö • 
şe place d'honneur man.) 

Mutedil, 1. Amıl, amul, 2. Aran 
'(fklinı, hava baklanda), 8. Ilık 
:(Havada ve suda hararetin mute • 
oilliği man.) 4. Ilnnan, ılmau 
(Hava hakkında) 5. Konaktığ 
'(Temkinli, müfrit olmıyan man.) 
6. OrclJlh. 7. Orta, 8. Sinemce, 10. 
Şenniğ, 11. Tempig, 12. Yavaş, 13. 
Yumuşak (Hava hakkında.) 

şı koyan, 3. Smamsık, 4. Yat (Mu
halif, muhasım man.) 

Muti, 1. Baş eğen, baş eğmiş, 
2. Cetekşil, 3. Dinlecen, 4. Dinler, 
dinliyen, 5. Dölek, 6. Eslek, 7. Et
gü, etkü, 8. Göndem, 9. Kotgr, 10. 
Könük, 11. Kündem, küni, künü
çen, 12. Uyan, 13. Uzü yola, 14. 
Yatman. 

Muti olmak, 1. Bağunmak, 2. 
Baş eğmek, 3. Boyun vermek, 4. 
Uyurmak, 5. Yavşnnak. 

Mutlak, 1. Bağsız, 2. Başala, 3. 
Başı boş, 4. Başına buyruk, 5. Bil
diği gibi, istediği gibi, 6. Koyve • 
rilmiş. 

Mutlaka, 1. En gücü, 2. Idı, 3. 
Kesenkes, kestimkes, 4. Ne olursa 
olsun, 5. Taman, 6. lJsbekes, üsbe
ki, üskes. 

Mutmain, 1. Arhayın, arkayın 

(Temin edilmiş, emin man.) 2. 
Dinç (Dinlenmiş, rahat man.) 3. 
banmış, 4. lnç, 5. Kanmış, 6. Tü
lek Mutcklf, 1. Çekilmi§, 2. El çek-

m~~. elin etew.ni çekmiş, 3. Otu • MU\main olmnk, 1. Dölenmek, 
r:ı.1 ~ (I\~i~ı..eı"aid, ame;lmande man.) 2. Kanır.ak, 3. Tunbulmak. 
4 Otızruct1. .Hutrip, 1. Çalgıcı, çalıcı, 2. Ir-

r !u:ekit, 1. Bütçü, 2. Tnanan, 3. lıngrç, 3. Ozan, ·1. Yırağu. 
l .. " .1 ~h. 1 Muttali, 1. Anlıyan, 2. Oğre -

l\!demet, l. Dayamluı, ddrE.rı·- nen. 
r_ ! ı t, ~. Güv·enilen, gi'venilir, gü. Muttali !olmak, 1. Bakrtmak, 
,..,r.::··biiit, 3. lnak, 4. !nanı, 5. 2. lkmak, Okmak, 3. lrginnek, 
lmımi.:.. 6. İn4?la<:ak, 7. İnanç, 8. irgürmek, 4. Seslemek, 5. Yeteği
fr.ıap:-..:, Pr. lnamJn-, l( Işsnçlt, 11. j ne varmak. 
Püllühuiis,. 12. Sağlım, !3. Sc - , Muttarit, 1. Bir düzüye olan, 2. 
nimli. Bir giden, 3. Sıralı, sıra üzere. 

Muteris, 1. Kant gelen, 2. Kar- l Muttaııl, (Mücavir man. sıfat). 
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Oz TürlCçe lraqıtılda, 

ren, 2. Arası kesilen, arkası gelmi
yen, 3. Ayrılmış 4. Kesik, kesil -
miş, 5. Kopu • 
6. Süreksiz, 7. Uzak. 

Munkati o1mak, 1. Kesilmek, 2. 
Söğünmek. 

Munkazi, 1. Ardı kesilmiş, 2. 
Biten, bitmiş, 3. Günü gelmiş, gü • 
nü geçmiş, 4. Tükenmiş. 

Munaab, 1. Dökülen, 2. Kavu • 
şan. 

Musab olmak, 1. Dökülmek, 2. 
Katılmak, 3. Kavuşmak, 4. Koyu
luşmak, 5. Varmak. 

Munsif, Pağırsak. 
Muntabı, 1. Basılmış, 2. Dam • 

galanmış, 3. Güzel (Tab'a müla -
yim man.) 4. İzi kalmış. 

Muntabık, Uyan, uygun, uy .. 
muş. 

Muntafi, 1. Bastmlmış, 2. Sö. 
ğünmüş, 3. Söndürülmüş, 4. Sön • 
ınüş, sönük. 

Muntafi olmak, 1. Basılmak, 
bastırmak, 2. Sönmek, söndürül .. 
mek, 3. Üçmek. 

Muntazam, 1. Bir düziye, 2. Bi
timlik, 3. Cöndü, 4. Derilgen, 5. 
Derli toplu, 6. Devşinmiş, 7. Dü .. 
zenli, 8. Düzgün, 9. Düzün, 10. 
Koldamca, 11. Onat, onart, 12. 
Ovat, 13. Sanağltk, 14. Sıralan· 
mış, 15. Sıraya konmuş, 16. Sıva,, 
nak, 17. Terilgen, 18. Toplu, 19. 
Tusun, 20 Türeli, 21. tüz, 22. tü .. 
zili<, 23 Yönnü. 

Muntazar, 1. Beklenilen, 2. Gö
zetilen, 3. Umulan. 

Muntazır, 1. Bekliyen, 2. Göze· 
ten, 3. Sak (Müteyakkız man.) 4. 
Onücü, 5. Uman. 
Muntazır olmak, 1. Beklemek , 

2. Gözetmek, 3. Küymek (İntizar 
ateşi içinde olmak man.) 4. Söy .. 
mek. 

Munzam, 1. Ek, eklenen, eklen· 
miş, 2. Katılan, katılmış, 3. üste 
gelen 4. Üste konan. 

Murabba, 1. Dörtlük, 2. Dör • 
dili, 3. DördüzUi, 4. Dört bucak, 5. 
Dörtkül, 6. Dörtlü. 7. Tüğerek. 

Murafaa, 1. Duruşma (Yeni 
muhakeme usulleri kanunlannda 
resmen kabul edilmiş, adli ıstılah) . 
2. Kanşılaşma, 3. Yarçulaşma, 4. 
Yüzleşme. 

Murabbaı, 1. Elçi, 2. Görmüş, 3. 
Ismarlama, 4. Köriiğ, 5. Oruntak, 
6. Savçı (Haber getirici man.) 7. 
YaJabaç, 8. Yalavaç. 

Murabbaı olarak göndermek. 
Salgamak. 

Murakaba, 1. Bakı, bakma, 2. 
Beklenti, 3. Denzinme (Tefekkür 
ve mülahazaya dalma man.) 4. 
Gözetme. 

Murakaba etmek, 1. Bakmak, 
2. Göz altında tutmak, 3. Gözet· 
mek, 4. Paklama~ 5. Paktılanıak· 

Murakıb, 1. Bakı (Eskiden "ba· 
kı kulu,, ve "başbakı kulu,, ıne .. 
muriyetleri vardı.) 2. Baktaşı, & 
Belarguçı, 4. Gö?.eten,, gö?.etici. 

Muraıaa, 1. Çitişik, 2. Donan" 
mış. 


