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Bulgaristanda olan 
Kral Boris'in 

son değişiklik 
eseridir! ' 

Görgiyef'in kazdığı kuyuya 
fırsat bekliyorlardı 

8 UncO 1111tunmıla 

Kral Borü karuı ve çocuğu 
ile beraber 

Dünkü poıta ile gelen (Temp•) 
gazete•i Bulgari.tanda vuku bu
lan •on hükumet tebeddülü hak· 
kında birgün evvel gazetemizin 
verdiği malumatı tamamen teyid 
etmektedir. Fransız gazeten bu 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti dün Dol
mabahçe sarayındaki kendi yerlerinde 
toplanmıtlar, gene araıtırmalarda bu -
lunmutlardıl". Şimdiye kadar bin bet · 
yÜzden çok yabancı ke!imenin, türkçe 
kartılıklan bulunmuıtur. Bulunan bu 
kelimelerin ilk parçası mart ba§langı -
cında basılacaktır. 

Bunlann birden baıdmaması, araı · 
brmalan daha geniı bir çevre içinde yap 
mak, yabancı kelime~erin en uygun kar· 
ıılıklanm bulmak iateğindendir. 

Türkçe karııhklan bulunan yabancı 
kelimelerin, az vakit sonra daha uygun
lan bulununca, C:11cekiler bırakılmakta 
ve bu en iyi o!anı alınmaktadır. 

Yeni çalıımalarda bundan .. nceki ta 
rama dergisinden de yardım görülmek
tedir .. 

ı\\aç değil facia .• 

,..c~ 
~::: ~011ct11.;.~ • V •la maçının ma,..tan ziyade bir facia ıeklinde sah· ... il ooı.cna d.. ;ı-
~ "4cf~ SqJiih dd~~ )'sızmııtık. Yukarıki resimlerde -Galatasaraylı 

'-'e.}>e oita ını görüyorsunuz. Bu gençlerin sıhhi vaziyetine 
)'Q.zımıı;ı 4 üncü Eayılada bulacakıınız. 

teyid ediyor 

12 Adada ve Kıbrısta 
reyiame müracaat 

edilmesi istenecek 
Atina, 26 - Atina gazetele· 

rinin Rodostan aldıkları tel -
grafnamelere göre Kalminos a 
daıı hali. abluka altında bu -

' lunmaktadır. 
Adanın muhafaza kuvveti 

arttınlmı§tır. Adada bir tayya
re filosu da bulundurulmakta • 
dır. 

Atina gazetelerinin ueıriya
tma göre Milli Yunan tetek -
külleri lngiltere ve ltalya hüku 
metlerine müracaat ederek hal 
km mukadderatı hakkmda fi -
kir ve miitalealarmı söyleme -
)eri için on iki adada ve Kıb
rısta reyiama müracaat edil -
mesini isteyeceklerdir. 

Atatürk 
Atatürk dün Begoğlunda 
bir gezinti yapmışlar, bu 
arada birkaç mağaza

ya da uğramışlardır. 

Skandal! 
Çekoslovak yada 

mühim bir irtişa 
meydana çıkarıldı 
Evrakı kaybeden bir 

hakim deli oldu 
Prag,. (Hususi) - Çekoslovak

yayı çok müıkül bir mevkie ıokan 
büyük bir irtİ§a mesleıini gizli tut• 
mak için hükUmet son zamanlarda 
çok gayret göıterdi. Fakat timdi 
saylav mücadeleleri hatlar batla -
maz, skandalın daha fazla gizli 
tutulmama imkan görülemedi, 
çünkü gazeteler, hatta hükUmetin 
organları bile devletin milyonlar
ca lira zarara girmesine sebep o -
lan zincirleme bir irtiıa meselesi 
hakkında uzun uzadıya nC§riyat 
yapmağa batladılar. 

)evarm 9 onr.u ";ıyıf11nrn ı llncO ıUto.nı.nd 

Yunanistan harb 
gemileri yaptırıyor 

Atina, 26 - Burada çıkan mu-
vafık Vradini gazetesine göre 
Yunan hükumeti, 1930 senesinde 
imzalanan Ankara itilafnamesi 
ahkamına tevfikan bir zırhlı, se
kiz torpido muhribi ve kafi mik-

tarda denizaltı gemileri yaptıra -
cağım Türkiyeye bildirmiıtirft - . --.. 

ıtır c+rtCdo "' ........, 

Ankarada kayak sporları ço~ilerlemektedir. Ankara kayakçıla -
rı evvelki gün Hakimiyeti Milliye meydanında toplanarak- Dikmen 
kayaya gitmiılerdir. Yüz elliye yakın sporcunun İ§tirak ettiği bu ge . 
:zintide on bqe yakın Bayan da-bulunmuıtur. Akıam ge~ vakte ka· 
dar •Üren gezinti çok zevkli, eğlenceli olmuıtur. Şehirden kayakçı -
ları görmeye birçok yurttCl§lar da-gitmiflerdir. Bunlar ara.ında kurul 
tay Btı§kanı Kazım Özalp ile Sü ve Gümrükler bakanları, birçok say
lavlar vardı. Yukarıki resimlerimiz bu spor eğlencesinde alınmııtır. 

Şehrimizdeki dağcılık ve yürüyücülük klübü azaları Polonya kon 
solosu va.ıtaİile Polonyaya çağırılmıılardır. Türk dağcıları önümüz
deki ay zarfında Polonyaya gidecekler ve onbq gün Polonyada geze~ 
ceklerdir. 

Takasçılar ihtisas mahkemesinde 

Memleketin zararı 2,5 
milyon lira gösteriliyor! 

Muhakeme edilecekler arasında 
birçok 
var 

komisyon 
tanınmış 

azasından 
isimler de 

Uzun zamandanberi süren ta· 
kaı tahkikatı bitmif ve gümrük 
müfettişleri tarafından hazırlanan 
fezlekenin bir ıureti Gümrük 
ve inhisarlar bakanlığır.a gönde -
rilmittir. Yakında fezlekenin bi -
rer kopyeleri de Ökonomi Bakan· 
lığına ve ihtisas mahkemesine ve-

rilec.ektir. 
Y apı1an tahkikata göre, kereste 

takaı komiıonu suiistimalden zi -
yade gümrük kaçakçılığından suç
lu görülmektedir. Bu rapor, takaı 
komisyonunu tetkil eden on dört 
kitiden bazısını ihmal, diğer bir 
ıDevam.ı 9 unc·1 ııayıfantı 1 tncl sütununda), 

~~--------------------------------------.;_---------
"Oğlunu gönder, Mısır Kralı yaparım,, 

Tutankamunun karısın
dan gelen mektub ! 

Boğazköyde yapılan araştırmalarda 
çok mühim eserler meydana çıkarıldı 

Alman "Asarı Atika Enstitü· 
sü,, Müzeler idaresile birlikte A- Sovyeiler değerli bir 
yaıofya avlusunda kazımalar ya· /d k b .1 pacak ve eski eserler arayacaktır. yo aş ay ettı er 
Enstitü azasından Bay Şeyde bu 
it üzrinde muharririmize şunları 
söylemittir: , 

"-Bu kazıma/ara ne zaman 
btJ§layacağımız henüz kararltJ§
madı. Ayasolya müze olacağı için 
ve buralara da eıki imperatorla .. 
ra ait bazı tCI§ mezarlar getirilip 
konacağından, bunlar konmadan 
önce burayı açıp bakmak istiyo -
ruz.,, 

Bo§azköyUnde bulunan 
eserler 

Bundan başka Boğazköyünde 
epey zamandır ilerlemekte olan 

(Dovrunı 9 'ıncu eayıfanm l lncl 8Utununda) 

Öldüğü haber alınan 
YoldCJ§ Kuibigel 

:<Yaz111 9. cu ıayıfada): 



Dış Bakanımız 
Tevfik Rüştü Aras 

Bay Batalofla görüştü 
Belgrad, 28 (A.A.) - Türki· ı komıuları hakkındaki ni1et ve 

ye Hariciye Vekili Bay Tevfik taaavvurlan mahlmdur. 
Rüflü Aru, Sofya tarikile An • 1 Türkiye Hariciye Bakanı, ıö • 
karaya hareket etmiftir. Kendiıi zünün ıonunda önümüzdeki Bal· 

Sofyada Bay Batalof ile konup - . kan anlqmaıı konferansmm ma 
caktır. Gazetecilere beyanatta • yıs ayında Bükreıde toplanacaiı 

bulunan Bay Tevfik Rütdü Aru, nı beyan etmittir. 
Bay Yevtiç ile alelide noktai na- Sofya, 26 (A.A.) - Tilrkiye 

zar ve maldmat teatiıinde bulun • Dıt itleri bakanı Bay Tevfik Rüt
muı olduklarını töyleelikten eon· tü Aru, Sofya istasyonundan ge
ra Bull'ariıtandaki son bldieelere çerken Dıt itler~ Bakanı Bay Ba -
sözü naklederek Bulıar ıazetele tolof ile Dıt itleri bakanlıiı genel 
rinin yapılan tebeddüllerin Kral katibi ve yüklek memurlarr, Tür-
Borisin izhar etmit olc:luiu anu kiye ve Yunaniıtan orta elçileri 
üzerine icra edilmlt oİdujuna ve Yuıoe~v maslahatıüzarı ta· 
dair teminat vermekte bulunduk- rafından aelimlanmıtbr . . 
larım aöylemit ve ili.ve etmittir: iki bakan, tren durduğu müd-

Bu hal, iyi bir büküm vermek detçe ıörütmüılerdir. 
için klfidir. Zira Kral. Borlsin 

Gering Lebistanda avlanmıya gidiyor 
Varıova, 28 (A.A.) - Sal&hl· 

yettar mahafilde Bay Goerinıin 
yakında buraya yapac:aiı aiyare 
tin hueuai mahiyette olduiu be 
yan edilmektedir. Ancak m_;a. 
ileyhin ne zaman ve nereye gele -
ceği hakkında hiç bir teJ aöyle· 
nilmemektedir. 

Muhaliflerin nqiri efkarı, rea
mi mahafilin ketumiyetinden bah
settikten eonra fiyle diyor: 

Bay Göringin seyahatine hususi 
bir mahiyet izafe ebnek için ken 

disinin çok meraklı bir avcı oldu 
ğu ileri ıürüUlyor. Fakat çok iyi ha 

Bay Goeringin Berlinden tay brlardadrr ki, mumaileyh Alman 
yare ile ıelmeai ve V -..tovaya 
~~ .-ıuaefde k&in Bi
alowieu 1.kininde yere inmeei 
muhtemeldir. 

yada Baıvekillik etmit ve birçok 
defilar Lendiaine aiyul memuri
yet ve vazifeler· ihale edilmittir. 

Fransa hükumeti Habeşistana 
bir nota verecek 

Paria, 26 (A.A.) - Somali bu 
dudunda Franaızlarm öldürü&ne 
ıi meaelesi hakkında Framız bü· 
kUmetinin bir nota hazırlamakta 
olduğu ve Habe!istan hükUmetin 

1 

den tazminat isteyeceği söylen • 
mektedir. Habetistan hükümeti -
nin de bu tazminah vermeye ama 
de olduğu anlaıılıyar. 

Fransız ulusunun teessürü bildirildi 
Ankara, 26 (A.A.) - Mar. 

mara aduı ve Erdek hanlisinde 
ki büyük yıkmblara 1ebeb olan 

Fransız büyük elçiıi tarafından 
hükdmetimize ulqtırılmııtır. 

Fransız hükUmetinin bu vesile 

ile ıöaterdiii. alakadan dolayı · 

Cumhuriyet hükWnetinin pek mü 

teıekkir ve müteha~aais olduğu bü 

geliyor 
1 Casusmu? 

Mühendis F ormisi 
vuranlar kaçtı 
Prag, 26 (A.A.) - Dün ak. 

şam katledilen Alman mühendisi 
Formis'in odasında 50 metre dal 
ga uzunluğunda gizli bir telsiz 
postaaı bulunduiu haberi teyid e 
diliyor. 

Çek P. T. T. idaresi bu telsizi 
23·11-934 tenberi arayor ve bu 
hafta içinde araştırmalarının bir 
netice vereceğine emin bulunu • 
yordu. 

Prag. 26 (A.A.) - Çekoslo -
vak matbuatı, Alman mühendis 
F ormis'in, sığınma hakkına karıı 
olarak, gene Almanlar tarafından 
öldürülmüı olmasını büyük bir 
nefretle tefsir ediyor. Gazeteleıc 
Pr. Lesing'ni katlinden sonra bu 
suçun böyelce ikinci defa it len -
mit olduğunu yazıyorlar. 

Bazıları, diyorlar ki, Ştutgart 
radyo istasyonu müdürü bulunan 
F ormis, uçan tayyare motörlerini, 
hava dalgaları vasıtasile durdu. 
racak yeni bir keıifle metguldür · 
ve bu ıuretle Alman milli müdaf a 
asının mühim bir 11rrına vakıf 
bulunuyordu. 

Yapılan tahkikat, katillerin ci 
nayeti işledikten sonra Almanya 

· ya ka~tıklarını meydilna çıkar • 
mıştır. 

Istanbulun 
Anlatımı 
~ Başmakaleden devam 

iki saat yetebilir. Örnek olarak Ka
dıköyü, Bostancı ile Makrıköy ve 
Y e~ilköy kıyılarmı alabiliriz. 

Bugün BostApcıdan Bakırköyüne 

gitmek isteyen bir adam bir kere 
K~dıköy iskelesine gelecektir. Bura· 
da vapurun kalkma saatini hekliye . 
cektir. Sonra Vapur ile Köprüye ine· 
cektir. Oradan Sirkeciye gidecektir. 
Sirkeciye gelince gene demiryolu • 
nun kalkma saatini beklemek gerek· 
tir. Öyle ki bu adam Bostancıdan 

yv 1&r1mtılan yüdnden ulusu • 
muzun uğradığı ve geçirdiği acı 
ya F ranıız LükUmet Ye ulusunun 
da ittirak ettiii ~hrimiıdeki 

Rakırköyüne gidebilmek için üç. 
yük elçiliie bildirilmiıtir. :lört saat dolaf acaktır. Bostancıdan 

~~------------------------------~~-Amerika q a 10 mııyon 1 roçkı hakkında kitab Bakırköyüne hu türlü bir gidi§ bir 
• • adamm sol kulağını göstermek için 
lfllZ var çıkarılmıyacak &ağ elini ensesinden dola§tırmasm -

VqiJıiton, 28 (A.A.) - it Ba Moıkova,.26 (A.A.) -Havas ~an başka bir ~ey.midir? 
kanı, Bayan Perldna, Amerikada Ajanımm alihiyettar membalar Acaba Akay Anadolu ve Rumeli 
timdiki halde 9 · 10 milyon kadar dan aldıiı haberlere göre, Sov - kıyılan arasında sabahları ve akşam· 
ipb bulunduiunu Ye 15 Jqmdan yet bükUmeti çıkan rivayetler hi· lan hiç olmazsa birer kez olsun Ya· 
atalı 7.400.000 çocufa hüldbnet lafına olarak Troçkinin, Kirofun pur işletemez mi? İşletmesine engel 
tarafından balaldıfnu taylemit. kaüinde tahrikatta bulunduiunu olan nr mı? 
tir. ıöıteren bir beyaz kitab neıret • 

B 1 Y mek fikrinde deiildı"r. Umumi Bu türlii postalar kazançlı olmaya· 
u gar - uaoslav b·ı· F k d k' k • kanaat& göre TroÇki · dolayısile ı ır. a at öteyan a ı azançlardan 
münaıebab de olaa, 'artık .Soviet • Rusyanın hu yanın açığını kapatmak. gerekli 

SofJıa, 26 (A.A.) - Bat•ml aiyul hayabnda herhangi bir sah bir yüküm (vazife) sayılmaz m.ı? 
Bay Zlatef, dün YuıoelaYJ& eefi· ıl tesir yaİ>abilecelc vaziyette~ d~ Şimdi hjr de Bakırköyünden, ya-
rinin Belarada hanbfiaden eY • fildir. ·· but Bostancıdan Boğaziçine gidip ge· 
Yel kendiline J&Pllllf olduiu aiya lecek olan bir İstanbulluyu düşüne· 

retten eonra paetecilere beyana~ Stefani ajansı tekzib Jim. Buradaki zorluk evvelkinden 
ta bulunarak demiftir ki: eaiyor daha büyüktür. Akay \'apurları Ba-

"Yuıoelavya ile m........._ ıi· . Roma, 26 (A.A.) - Stafa~i A- kırköyünden, yalıud Bostancı kryıla-
yuetine yeni Bulpr bükQmeti d• Janaı, yabancı ma~buatın Kalım - rrndan Üsküdara, yalıud Köprüye 
devam edecektir. Bulpr Bat~ noa adaaında karıtıklıkl~r o~d~ kadar i§lese bile Boğazdan içeriye 
irili baa meeeleleria. Ye bu meJU iuna, bunun ltalyan bahnyeıının giremlz. Oradan ilerisi şirketi Hayri· 
da iki memleket ~llarmm müdahalesini ve örfi idarenin i- yenin üstünlük (imtiyaz) sınırı içe· 
iltlgkmı temin etmek, pasaport linmı İcab ettirdiğine dair. verdik- riqnde olduğundan buralarda yolcu 
muamelelerini kolaylqbrmak, ve leri haberleri tekzib etmektedir. taşıyamaz. 
hudud üzerinde yeni hudud nokta etmeği tiddetle arzu ettiğini söy Sözün krsası İstanbul ,.e fst~nbul· 
)an vücude ıetirJnek itlerini tacil lemiıtir. lular §irketler arasında payla§ılmıı· 

Iktısad Bakanlığının mühim ~ir e 
Ankara, 26 (KURUN) - lk- ı nın ıözönünde bulund 

tııat Bakanlığı alakadarlara gön umumi takaı anlaıma••..,_. 
derdiği emirde, takas kıymetleri- yolda yapıldığı, ihracatçıııdl. 

nin üıtünde değerleri ıösterilen, ·karacalı mal ile temin ed~ 
yahud tüccarb.rca düıük de • vizlerden fazla değerde -1. 
ğerle satılan malların Boru. piya- line müaaade edilmiy~iİ 
asındaki tesirlerinin önüne geç· kıymetlerinin atıf veeikaJatl 
mek için hakiki satış değerlerinin }la piyasa fiyatlaril mukaY"' 
esas tutul111ası, ıatııların mutlak dilmıini ehemmiyetle bild' 
kontrolünde genel satıt fiyatları- tir. 

Sıhhat Siirası 23 Şubatta toplana 
Ankara, 26 (KURUN) - Yük. şenlerin yeniden seçimlerİ111 

ıek Sıhhat ŞQraıı daimi encüme- vaz verdiğinden bunların 
ni toplanarak hıfzııaıhha kanunu şuraya memur edilmeleri 
mucibince üç aenede bir kura ile lar Heyetine teklif edildi. S 
çıkarılacak üç azayı teıbit etti. ~uraaı ıubatın yirmi üçünd! 
Kur'a, General Beıim Ömer, Ge- !anacaktır. Ruznamesi teıbıt 
neral MazlGm, Kiliıli Bay Rifata - mektedir. 
iabet etti. Ancak kanun kura dü 

Kadastroda yeni tayinler ıHariçten gelecek p 
Ankara, 26 (KURUN) - Bu Ankara, 26 (KURUN)" 

ayın yirmi dördünde tatbik mev yeti Vekile kararile me 
kiine giren kadastro kanununa gö idhal olunan 25 Türk lir• 
re lstanbulda çalıtan bir, iki, üç maada paranın idbali için 
mmıaralı komisyon müdürlükle • yeden alınacak mezuniyet 
rine azalardan Bay Faik, Bay refedilmiıtir. Maliye gerek 
Şerif, Bay Emin tayin edilmittir. ve gerek posta ile gelen 
Buraadaki komi.yon Bay Halid, ve ecnebi paralarının hil'" 
Konyadakine Bay Hüınü, lzmire ıart serbest bulunduğunu 
Bay Ziya Ferid, Ankara ya Bay rükler Vekaletine bildi 
Talat tayin edilmiılerdir. Bu karar bugün gümrükler' 

Boğazkale nahiye mim edilmi9tir. 

merkezi oldu Talebe ucuz gezebil 
Ankara, 26 (KURUN) - Or- Ankara, 26 (KURUN) _, 

haneline bağlı sipahiler ve ıipa • let Deıniryolları, talebenİll 
biler köyleri Buraaya bağlandı. zamanlarında memleket · 
Sunsıurhmun Y ~ nahiye mer s~YUC'Ü.rini temin j.&in t 
kezinin BOia~le köyüne kaldı.._ bir tarife hazırlıyor. :ral 
rılarak adının Boğazkale olması yüzde 80 tenzilat yapıla 
kararlqtı. Ankarada l>iı rraPSIZ 111 

Musa dağ kitabı Ankara, a6 (KURUN) 
Ankara, 26 (KURUN)_ Mu- sa Okonomi Bakanlığı 

sadağ iımindeki kitabın yurda tetkikat için iki kitiden ro 
girmemesi yaağı gümrük me • keb bir heyet buraya geldi. 
murlarına bildirildi. ke paralar için Akçe Bak• 

Şirketle Denizyolları 
idaresi arasında 

Ankara, 26 (KURUN} -Va
purculuk tirketile Denizyolları a
rasındaki anlaıamamazhkların 
devam ettiği, tirketin lktıat ba
kam BıtY Celil Bayarın hakemli 
ğine müracaat ettiği hakkındaki 
neıriyat üzerine iktısat müstetarı 
Kurdoğlu dedi ki: 

- Şirket ile Denizyolları ida
resi arasında anlqamamazlık kal 
mamıttır. Gazetelerin yazdıktan 
asılıızdır. 

lngiltere ile Ticaret 
müzakeresi 

Ankara, 26 (KURUN) - in -
giltere ile yapılacak ticaret anlat 
maları konuımuı devam ediyor. 
ilerleyen müzakerelerin yakmda 
biteceği tahmin olunuyor. Halen 
tatbik edilmekte olan ticaret mu
ahedeai önümüzdeki EylOlden iti 
haren mefıuh ayılacaktır. 

le görüıtü. Bugünlerde, 
Ege mıntakasına giderek t 
bulunacaktır. 

Reamt otomoblll-' 
Ankara, 26 (KURUN) /. 

diye kadar resmi dairelerİll 
otomobilleri yalnız Ford'~-:W 
maktaydı. Vekiller Heyet• 
rarla başka markalardan d• 
mobil alınabileceğini bildi 

tir. Ol'-
Ceza gören gUmrUk~ 

Ankara, 26 (KURUN) ,,.,, 
rük Bakanbiı aon üç aJM 
memuru cezaya çarp 
lann üçü müdür, 39 u 
memuru, 14 ü idare erk ... 
makta~ır. 

• 
Ankarada Tayyare 

Ankara, 26 (KURUN)" t. 
yare ıehitleri ihtifali ~ 
hidler mezarbiında yaP 
tır. Merasime, Bakanlat J 
askeri ve •İYİl erkin. a.t# 
alar İ!tirak edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tır. Bir şirket ötekinin kazanç payına kar yol bulunmalıdır. 'V•, 
el süremez. demiryollarmm tarifeleri 

Fak.at bu paylaşmalar arasında za· aynhklar varaa bunları d• 
vallı İstanbullularm işlerini, güçle· kaldıracak bir yeni dUıeO 
rini, gerekliklerini düşünen bir kişi lıdır. 

yoktur. Öyle sanıyoruz ki artık bu a· 
cıkh durumu gözönilne getirerek bir 
düzen hulunmaaı günü gelmiştir. İı
tanbnl belediyesi Akay ile Şirk~ti 

Hayriyeyi bir yere getirmelidir. Bir 
tek bilet ile aktarmasız olarak Bakır
köyil. Bostanci fuyılarmdan . Bojaz 
içerisine gidip gelebilmek için bir çı· 
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l) -
0stlukJa·r ve 

fıı diploması 
Tayyare şehitleri ihtifali bugün 1 'ktındinav el b. 

fiirl • e e ıyatının en u-
:1.! rınclen l H 
l" PQ, o an avamer den 

J Sa: Tayyare ıehitleri ihtifali bu -
gün Fatih parkmda yapılacaktır. 

Bundan ıonra tehir namına u
mumi meclis azasından bay Re • 
fik Ahmed, ordu namına bay yüz. 
baıı Tekin, tayyare cemiyeti na -
mına da cemiyet tarafından yetİ§
tirilen tayyare mühendislerinden 
bir genç nutuk söyliyeceklerdir. 

( nanrlabiJir b. 
·~bili" 1r dostun olduğu-,, orsan .. b ihtifal saat on dörtle on beş a

rasında yapılacak, davetliler, kı -
talar, okullar ve halk tam saat on 
üçte Fatih parkında hazır buluna· 
caklardır. 

Merasim saat 
14 de başlıyacak ~ lletieeJ ' eger u dostluktan 

, b er alına! . ti 
~tı onqnk· tıs yorıan ru-

diiin •.ne kat .. Fakat fÜphe 
ti lacaklar, siviller de şapkalarını 
çıkaracaklardır. t 1 Yerı 'Varaa. • . . 

ı l ıtıak • . ve ıyı netice-
• '2Ier •. ıstıyorsan ona güzel 

aoy}e k .. r· d 
'l'afan k 0 u ütünceler bes 

a artı hile ile kartı koy. 

Merasim saat on dörtte Baya -
zıt, Selimiye, Taksim ve Maçka -
dan atılacak toplarla başlıyacak -
tır. 

Şehirde asılı bulunan bayrak -
lar yarıya kadar indirilecek, mızı
ka matem martını çaJacaktır. 

Nutuklardan sonra geçid resmi 
başlıyacaktır. Geçid resmine sıra
aile Harbiye, Maltepe, Hava ve 
gedikli küçük zabit okulları, piya
de taburu, bir süvari bölüğü, bir 
polis taburu, Talebe Birliği ve di
ğer okullar iştirak edecektir. 

~ı~" eaki lıka c1· 
~q bö 1- n ınavya 1iiri cloıt 

ye bir re b • • l · ~ m er ıçıne a ı -
lfQv 

~ dip/':;1cdin anlattığı dostluk • 
nto.tJar • 

lleqllcl ın ımza.layarak, ba 
i a konllfarcık m .. L .. l el .k 'lncll unur e t -

he Gfrnalar araııncla he -
f:" rnen h. b 

Kumandan halkı §ehitleri se • 
Ji.mlamağa çağıracak ve bu esna
da kıtalarla okullar selam vaziye • 

Afyon işleri 

Sovyet sergisinde 

Çamaşır sabunu 
tozunu taklid ~kQt "" lf • ir ayrılık yok. 

ı dip/ eıkı edebiyatla, en • 
ıı.ı om · 
Mı bir ası ""ınnda bir cloıt-

inhisar idaresi af yon 
almaya başlıyor 

Uyuşturucu maddeler inhisarı 
Muhakeme edilen, bir ay 

hapse mahkum oldu 
İstanbul ikinci ceza mahkeme -

sinde, dün bir "alameti far ika,, 
davası neticelenmi§tİr. 

lct1clır. l~nlCl§rna, bir kayna§ma 
ıcr f .. k 

o biı· .. ey, ın ciT ederiz. Fa
ı stirii .. .. el 

Iİbi .. gunu gü en bir ço· 
tJ '"rer oo••t .. .. 

~ O&tlıd~ o urur. 
l'lrıiQ 6 ne Platonun Ero• yol. 
.. b· eden,· .. .. kul ,: ır Qnl ız, gouuz, ak-

,flıcl,,. ne Gfrna, bir yol arkaJaı· 
~~eti de •ad ece bir ticaret 
· ' ne el 1ıbiri11 • e Yalnız büenlerin 
" ı tqn 
uoıı v •rna.uJır. 

Ilı '1Q ÖJ1/e ~clır hayatımızı haya-
'1 ~ı ~Ql'Qf cttrnl§ızclır ki hayatı • 

" 1'Qrs,..ı ınclan bir beton cluva
l> "'Grı .b. 
oaı ıı ı ayıramayız. 

'IQ •• VQrclı h 
~ 0l'le 4 r ayatımızı hayatı-
C~~Qfile ~~11tıtu:Jır ki hayatımı: 
10~ cıl"r ~: mozayik olmuıtur. 
~- rp ee,· J1Qtunuın pmralannı 
~c l tl]Qbu· • s· • k. ~ 1 olltı11 • ınz. ızım iler 

Orlctd kiler onJa kalır. Fa -
'1 Q ek ·ı () tt. ._ en bir mo%ayik 

'lq Ô Oft VQrc/, 
ôt ~le k ır, hayatımızı haycııh. 
c;~ o11QQtrnlfu:clır ki biri duvar, 

~ ot"r ,:'?lf bir re.imdir. 
~ bi,. !el' ı kalJırır•ınız, Ja • 

ri":Q)l!rirıi ~=~?· Gün olar res 
~ "ı l'rh gı.ftirir•iniz. hatta 
ritı tl""ctr Grıınız, Yerine bir baı-

tıq,. l'ctpctı'. 
t~ Q cr,Qr ınız. Rumi yeni 
"'-~'tlQl'Jt ._nız. Re•im için bir 
) ~Qr ,,. '! ribiclir. Bu iki hayat 
Qtt&_ 11'1bi • 
l·"l~' /ıo rınJen uzaktır. Ha-
~ • .! .VQtına L .. 
\ -•rıe do. • Rattıgımız ve 
'lcı ,.rı ~.)lcıt t clıyebüeceğimiz İn · 
t .:cerri~ ol 'FnıJ;ın çamuru b •• b. ·-. 'Ql1'ti Qn ırı ırı 

" ctlcıbu ve bir beton duvar 
vo eraıerc1· 

~· lfl~.. ır. 
I ile o .. r iQ böyle b • 
~,. ... "Qffd~ ır beton mi • 
I~ Qrıel.irıcle .~: •onra cliplomat-
l~r. cilGfrtı-~ e bir cloıtluk o • 

0 ilec ""arın t L '>· 'iİni • ar ıR neler an· 
lbı 'l>lo •ız cliiıiin .. ""t ,,,_.1 un. 
• ' ·qq Qrzn .. 
.,_ )bı. ·"ftıır h cıtlZ'lnc/aki clo•t-
ı, ~dak• er Vakit Havamal-

tıe,. ı 1'11ııraı • 
erek c1· l artna göre an 

ın em k 
~ S e geraktir. 
~Ilı adrl Ertem 
& iltıırıda~t =-::=~== 

tltd· 0Planmıyan 
bl ıye r . 
d~ tdi • esınıleri 
"eJJ .~'n1rı altı 
~~~ •rkr bir aylık varidat 
~it, haıı -;:rette gözden 
~İlttq d- top) hakkukların 
liıi, ı:~ l!utıı... anınadığı görül -
• ~· ""rın b ~~i '~lik p aırnda Yol ver 

' bu hafta içinde afyon satın alma· 
ğa baılıyacak ve afyon alımına de
vam edecktir. Bu afyonların be • 
delleri, inhisarın harice sattığı 

mallardan aldığı para ile ödene • 
cektir. 

Duyduğumuza göre Ökonomi 
Bakanlığının uyufturucu madde -
ler inhisarına verceği bir buçuk 
milyon 1ira sermaye yakında inhi
sara verilecektir. 

Son günler içinde Avrupa dev• 
Jetlerinden birkaçına afyon satışı 
yapılmıştır. Bazı devletlerle de sa• 
lıf müzakereleri yapılmaktadır. 

Türk - İran afyon anlaşma11 ko· 
nutmlarına bugün devam edile -
cektir. 

Güzel ve gürbüz 
Çocuk müsabakası 

"H b " f.k. . . ·b a er re ı ımızın tertı et· 
tiği güzel ve gürbüz çocuk müsa
bakuı bu sabah saat dokuz bu -
çukta Beyoğlunda Saray sinema
sında yapılacaktır. Müsabakaya 
Batbakan ismet lnönünün kızı 
Özden fnönü de ittirak etmiş bu
lunmaktadır. 

Ambalaj kolleksiyonu 
Ankaraya gidiyor 

Türkofis İstanbul şubesinde a
çılan modem ambalaj kolleksiyo
nu sergisi dün akşam kapanmıştır • 

Üç gün içinde bu sergiyi gezen
lerin sayısı yedi yüzü bulmuştur. 
Gezenler arasında İstanbul vali ve 
belediye reisi bay Muhiddin Üs -
tündağ da vardır. 

Modern ambalaj koJleksiyonu 
Ankarada da gösterilmek üzere bu 
gün Ankara Türkofis merkezine 
gönderilecektir. 

Buğday yolsuzlukları 
Buğday yolsuzluklarının hu -

kuki ve idari tahkikatı ile meşgul 
olan Ziraat Bakanlığı Müsteşarı 

bay Atıf ile başkanın idare medisi 
azasından bay Kemal bugün .An· 
karadan ıehrimize gelecekler ve 
araştırmalarına devam edecekler
dir. Buğday işlerinde tahkikat on 
beş gün daha sürecektir. 

Şehir Meclisi Cumartesi 
günü açılıyor 

Şehir meclisi önümüzdeki cu -

Sergideki güzel ecerlerclen biriıi 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
açılmrt olan Sovyet ıanatkirlan 
resim sergisinin kapanmasına beş 
altı gün kalmı,tır. 

Fakat bu sanat sergisinin, açıl· 
dığı gündenberi gördüğü rağbet 

do1ayısile, açık kalına müddetinin 
uzatılması ihtimali çoktur. 

Sergiyi hetgün birçok yurttaı 
gezmektedir. Diğer taraftan, Mi -
lanoda açılacak olan uluslar arası 
Uezyini sanatlar sergiıine çağırıl -
mamız dolayısile Güzel Sanatlar 
Akademisi tezyini kısmında hazır
lıklar ilerlemektedir. 

. 
ihracatımı~ 

artıyor 
Geçen 1934 yılında ihracatımı· 

zın arttığını ve satıtların yüksek 
fiatlarla yapıldığını yazmı,tık. 

Duyduğumuza göre memleketi
mizde hemen hemen stok madde 
kalmamış gibidir. lstanbulda çok 

az mikdarda tiftik, tütün, yapağı, 
ve Adanada da pekaz olmak üze • 
re pamuk stoku vardır. 

Pamuk ihracatımızın çok iyi 
olması köylüyü ve müstahsili borç· 
larından tamamile kurtarmıştır. 

içinde bulunduğumuz 1935 yı • 
hnda ise ihracatımızın daha çok 
artacağı umulmaktadır. 

Müzelerde 

Muhakeme edilenlerden Ke -
malin, "Persif,, markalı çamaıır 
sabunu tozunu taklid olarak hazır
ladığı, yaftalı kutulara koyduğu 

ve sattığı iddia ediliyordu. Cihad 
isminde birisi de malı taklid oldu
ğunu bile bile dükkanında satılığa 
çıkarmaktan zan altında bulbnu -
yordu. Hasan Mehmed ismindeki 
satıcının, timdi nerede oturduğu 
anlaşılamamıf, onun hakkındaki 

dava ayrılmıttır. 

Dünkü muhakemede, Kemalin 
müdafaası yapılmış, avukatı, tak

lid mevzuubahs olmadığını, böy· 
le bir teyin vaki olduğu sabit gö -
rülse bile, müekkili tarafından 
yapıldığına delil bulunmadığını 

söylemiıtir. 

Mahkeme, Kemalin suçu sabit 
olduğu neticesine varmıt, onun 
hakkında alameti farika kanunu-

nun on dördüncü madesine göre 
bir ay hapis kararı vermi!tir. Ay· 
rıca, taklid olduğu kabul edilen 
maJların müsaderesi karar altına 
alınmıştır. 

Cihad, malı taklid olduğunu bi· 
lerek sattığı görülmediğinden, be
raet etmiştir. Dava edilenlerden 

Hasan Mehmedin nerede bulun -
duğu anlaşılmak üzre, aranması 

için müddei umumiliğe müzekke • 
re yazılmıştır. 

Kararı verenler reis Kemal, 
Aza Bürhaneddin ve lsmail Hak

kıdır. Karar, temyiz olunabilecek
tir. 

Liman umum müdür
lüğünde muvakkat kadro 

İstanbul liman inhisarı umum 
Ayaaofya müzesinin · önümüz- müdürlüğünün yeni teşkilatını 

deki şubat ayında açılması için yazmıştık. Umum n:üdür, bay Ali 
hazırlıklara devam edilmektedir. 

Müzeye asarı atika müzesinde bu
lunan Eizans eserleri alınacaktır. 

Duyduğumuza göı-e müzenin 
kadrosu Kültür Bakanlığı tarafın
dan hazırlanmaktadır. Burada bir 
şef iki şef muavini bulunacaktır. 

Rıza Çevik bu tetkilata göre önü
müzdeki tubattan hazirana kadar 

tatbik edilecek olan muvakkat 
kadroyu haz1rlamakla meşguldür. 

Bu kadro bir iki güne kadar ha
zırlanacak ve Akça . Bakanlığına 
gönderilecektir. 

Gezintiler 

Y erinmemeli, 
sevinmeliyiz! 
Kapağına irkilmeden baka • 

maclığım bir gazetede yeni reı· 
min anlaıılmaclığından sızlanan 

bir yazı okudum. Gençlerin açtı· 
ğı sergiyi, açanlar ve açanların ya 

kınlarile birlikte ancak kırk kiti 
gezmifmif. Yeni ıan' atin böyle k~ 
nardaki kalııına acınıyor. Baıtan 

sona kadar ıürüp gelen clüıünce 
kaynayııından anla1ılıyor ki ya
zan, bu öksüzlüğe kırgın ve kız .. 
gınclır. Bilmem hangi apartıman• 
ela bütün bir katı aüıleyen bu tab-
loları görmeğe gitmiyenlerin ıu
çu büyükmüf. 

Utanarak ıöyliyeyim, ki ben 
ele bu ıuçlulmclan biriyim. Ben 
ele gidip yeni yaratıcıların can 
verdikleri o büyük örneklere yüz 

süremedim. Eğer o yapraklarla bu 
yazıdan lxqka ıeyler ele olmaıay 
clı, belki goçekten acınacaktım. 
Ne yaz.ık ki o i~ten tQf an kızgın 

•eıin yanıbaııncla rerimler ele 

var; ıerginin çıplak. duvarların. 

ela o kimıesiz, ökaüz kalan re.im
ler. 

Eğilip baktım, gerileyerek bak 
tım. Ne dizlerim titredi, ne içim· 

ele damar vuruılarını clefiıtiren 

o derin çalkanıılarclan bir dalga 
kabardı. Bu kanıık çizgiler, raıt

gele ıerpilmiı boya damlaları, kal 

ça kadar kollar, kırılarak iıtif .• 

lenmi§ gövel eler bana bir §ey söy

lemediler Bu da beliti putltz§mıı 
bir ıan'at gıı1urunı.n yükıck bir 
IUSUfU, belki bir "Buda,, nın bir 
paryaya inemeyi§i gibi ulu bir 
ıeycli. 

Çizgiler büyük lırtınal:rrın bi
ribirine kattığı telgraf tellerini 
andırıyor. Eıki fehnameler • 
deki mİPlytit&frler gil,i brınlarda 

ela manazır,, yok. Zaloğlunun 

bıyıkları naııl mızrağından uzun 

ve topuzu, kapınncla durduğu e • 
vinci en büyük•e, bunlar ela insanı 
zorla gülümıeten çarpıklıklarla 
el olu. 

Bunlar için mi azarlanıyoruz? 
Karıılanncla clizçökmemek ıuç ıa 

yılan büyük örnekler bunlar mı?. 
Bunlara mı bakarak kenclimizcle~ 
geçmemizi istiyorlar? Yokıa bü -
tün o çetin, o kırgın ve kızgı ıöz· 

ler ıaka mı? .• 

Bence, ne yeni örnekler pqin
cle ko1anlara kızmalı, ne ele on • 
lan biçimıiz bulanlara çıkıımalı. 
Resimdeki •on kıvranıı, belki yeni 
bir doğum ıancııının iç burguru -
clur. Kimbilir belki ele fU kargacık 
burgacık/ar, fU renk kanrgaları 
büyük bir varlığın avuçlarında 
yuğnılarak yarın bQf ka bir gü • 
ne§ olacak. 

"Jicl,, kencliıine gülüp söven
lere: 

- AnlQ§ılmak için acelem yok 
Demifti. Bırakalım, bunlar ela 

sarp gönül yollarında yeni bir 
doğunun altın kapılarını araıın • 
lar. · 

>~~İtı~tlttlekte~~ları \'e serefiye 
-.ll~ıl ın lıis rnC:r. H~Je ferefiye 
~rerL ttlııtır. J .a.bes1nde olduğu 
~ .:a l\\~a •tınıiik d 
J "t to rıan b· olayıaile 
~e ~ t\ildui;;ı~çok eın}aJt oldu-

tq ta • .,. .. ,•den d .. 
ti ,. l'llılll y un tube • 

t. ı~et \> aı>ılınıt tah ·ı .. 
eti) • ' s1 ata 

rneaı hild1· ..;I • • • Inl§ • 

martesi günü saat on dörtte §ubat 
devresi toplantısına ba,Iıyacaktır. 
Azalara davetiyeleri gönderilmek

tedir. Meclisin hu devresinde yeni 
belediye zabıtası talimatnamesi, 
1935 bütçesi, 1933 kat'i hesabı 
konuıulacaktır. 

Diğer taraftan eski saraylar -
dan kalma Şehzade elbiseleri, sor
guçlar, kadın işlemeH çevreler, 

mendiller, halılar, cenaze alayları
na aid kemerler aynı zamanda ü • 
zeri işlemeli pek kıymetli Kur'an 

T opkapı müzesine, eski harflerle 
birçok hattat yazıları da Türk is • 
lam, T opkapı ve Ankarada Etnol-

Liman inhisarı umum müdür 
muavinliğine kimin getirileceği 
henüz belli değildr. 
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rafi müzesine verilecektir. 

Şehrimizde çıkan eıerlerin ba
aım evi tarafından bir bibliyogra
fisi hazırlanmaktadır. 

Fakat anlamıyoruz diyenlere 
ele kılıç ıallamcuınlar. Çünkü ıan· 
atte bir Babıali bcukını Üe çökü· 
lecek koltuk ve kapılacak külô.lt 
yoktur • 

Yakında netredilecektir. 
Gezgin 
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Maç değil 
facia •. 

Galatasaray - Vefa maçının na 
sıl bir facia teklinde oynandığı. 
nı dün yazmıştık. Tafsilatı insa
nın liıyleri ai ürperte11 bu maçın 
yarahla:ından birisi evinde, di -
ğer ikisi hastanede yatmakta 
ve t7.hrap çekmektedirler. 

Evinde tedavi ediler.. Galatasa
raylı Nihattır. Hastanede ya -
tanlar da Avni ile Salahaddin. 
Bu iki zavallı genç dün kendileri 
le konuşanlara birer kaait netice· 
si bu hale geldiklerini söylemitler 
dir. Avni yüzünden ziyade belin
den ıztırap çekmektedir. Bacağı 
kırılan Salahaddin ise tam kırk 
beş dakika süren bir ameliyat ge 
çirmiş ve kIJ'ılan kemikleri 1eri -
ne, bacağı da alçıya konmuştur. 
Sırası gelince röntgenle muaye -
ne edilecek, kemiklerin vaziyeti 
tetkik olunac:ıktır. 

Maçta bulunanlardan birçok· 
larile dün de görüştük. Kanaat· 
ler ve görüşler hep bazı oyuncu 
ların futbol tahinle ''kırıcı,, oy -
naınalarında toplanıyordu. 

Dün de yazdığımız gibi derd 
bir kangren haline gelmiştir. Bu 
işi kökünden temizlemek lazım -
dır. Futbol heyetinin hadise hak. 
kında ne düşündüğünü henüz bil 
miyoruz. Fakat bildiğimiz birtey 
var: Harekete geçmek lüzumu! 
Fut bol heyetinden ve f ederaayon 
dan harekete geçmelerini bekli -
yoruz. 

Üç değerli oyuncusunun fed 
bir şekilde yaralanması ile iztirap 
duyan Galatasaray klübünün te -
essür~rine iftirak ediyor, yaralı· 
lara sağlı}{ diliyoruz. 

Polis haberleri : 

Yuvarlanan otomobil 
Y ~n:köyde oturan Pavli, Di -

mitri, Y orgi, Tanas, 2408 numara
lı otomobille Manakos tepesine çı
karlarken otomobil bir hendeğe 

yuvarlanmış, Pavli başından yara
lanmıştır. 

BiR KAZA DAHA-2123 nu
maralı otomobil Harbiyeden ge -
çerken altmış yaşlarında bayan 
Asiyeye çarparak burnundan ya • 
ralaınıftır. 

FAZLA YANAN SOBA - Ka
rabaş mahallesinde oturan Remzi 
karısı ile yeni aldıkları sobayı faz
la yakmışlar, etraftan yangın ol • 
duğu sanılarak itfaiyeye haber ve• 
rilmiş, sonradan yangın olmadığı 
an] aşılmıştır. 

BiR ÇALMA - Kumkapı li -
rnan cadesinde kadastro memur -
larından bay Osmanın karısı ha -
yan Şaziyenin, evde bulunmadığı 

bir sırada, altını§ lira kıymetinde 
altın yüzüğü ile bet lira kıymetin.
de iğnesi çalınmıştır. Yapdan §İ· 
kayetten sonra şüphe üzerine aynı 
evde oturan Sultana ile Saranoıun 
odaları arar.mış, çalınanlardan 

ağırlık Saranosun odasında bu -
lunmuştur. 

ARKADAŞLAR ARASINDA 
-Tophanede sabıkalı kahveci Ali 
ile arkadasları Hasan, Celal, Mus· 
tafa, Necatibey caddesinde sar -
hoşluk yüzünden biribirlerile kav
ga etmişler ve halkın toplanma -
sıra sebebiyet vermişlerdir. Bu a
rada Ali, Celalin üzerine küfür e -
ılerek hücum etmiş, polis memur .. 
:arr haditıeden haber alarak kav • 
.;a-:ıfo.rı vakalamıştrr. 

BiR EL SiLAH - Beykoz kö
yünde oturan sabıkalılardan Hü ~ 

ölümle tehdid davasında şahitler 
Suçlu Şevkte, şahitler dinlenmeden Bay Halil Lutfiye 

"Halil Liitfi, davandan vazgeç!,, diye seslendi 
"Son Posta,, gazetesi sahiple -1 Eminönünde Valide hanında l seri, tahkikatı yapanlardan bir ta· 

rinden Halil Lütfiyi, bıçakla teh- tüccarden Tevfik Yrlmaz da Sev• hittir. Şöyle ifade verdi: 
didederek para koparmağa davra- ketin kendisine gelerek para iste- - Bu Şevketin arkadaıı Abdul
nı§tan suçlu Şevketin muhakeme- diğini ve bir lira aldığını bildirdi. lah, bir gün merkeze geldi. "Şev • 
sine, dii:n sabah İstanbul ağır ceza Şahid Faik, "Benim hiç bir şey .. ketin zengin bir akrabası varmış. 
mahkemesinde devam olunmu§ - den haberim yoktur, dedi. Şahid Bana, evine gidelim, tehdid ede • 
tur. Refet, Şevketin mezbahaya gele- lim,eğer para vermezse, biraz bı-

Dünkü muhakemde, birçok şa- rek kendisinden iş ve para iste • çak ıokalrm, dedi. Ben, namuılu 
hid dinlenildi. Tramvay §irketin • diğini, bir -vapur parası alıp gitti- bir adamım. Size haber veriyo -
de Planton Ahmed suçlunun kar - ğini, eczacı Muhsin, suçlunun ken· rum.n sözlerile ihbarda bulun.du. 
defi, Makbule de hemşiresidir. disinden para isteyip dört lira al· Ertesi günü de tekrar gelerek, "bu 
Bunlardan Ahmed, kardeşin.in dığını anlattılar. ak~am eve girmeğe karar verdi. 

muhakemsinde şahitlik etmek is - Davacı Halil Lütfinin kardeti Be~ ~e yanında bu~unacağım. Ha
temedi, çekildi. Makbule, şahitlik "Hüsnü Tabiat, matbaası müdürü berınız olsun,, dedı. lçerde ve dı -
etti, fakat bir §ey bilmediğini söy- Mithat, vakayı "Türkofis,, de me· !D-rıda tertibat aldık, Onlar içeri 
ledi. mur Faikten işittiğini söyliyerek girince, ~iz de arkalarından yürü-

Daha bu iki !ahid dinlenilme- çekildikte d. l .1 S h dük. Sivıl memurlar, içeride yaka· 
den, davacı yerinde oturan Halı"l n sonra m enı en 1 

• 1 · · · 1 ) d B k 
h t ''d" ı .. v .. d f" 1 .1 ama ışını tamam amıt ar ı. ıça 

L .. f' "H ı·ı L f d a mu ur ugun e fO or smaı , . 
ut ıye a ı üt i, avandan şu yolda şahitlik etti. da ele geçmış .. 

vaz geç!,, diye seılenen suçlu Şev• • Muharrir Selim Ragıp ve M. Ze-
ket, tekrar davacıya doğru baka- - Şevket, bir akşam Cağaloğ. keriya, Şevketin Halil Lütfiyi çok 
rak, bazı sözler söylemek istedi. lunda dola§ıyordu. Saat on buçuk rahatsız etti~ini, gelip para kopar
Reis Ahmed Suad, tiddetle ihtar- vardı. Aldım, evime götürdüm. mak istediğini anlattılar. Polis A· 
da bulunarak, susturdu. Kendisi, kayın biraderimdir .. Bir 11m dinlenildi. Bu memur, vaka 

Şahitlerden avukat İsmail A - akşam gene rast geldim, •'Hali'l gecesi Halil Lütfinin evinde terti-
gih, §unları anlattı: Lütfiyi mi bekliyorsun?,, dedim. bat alarak Şevketi yakabyanlar -

- Bir gün bu Şevket yazıhane- Cevap vermedi. Birkaç gece daha dan biridir. Gördüklerine dair ma
me geldi. Kendisinin vaktile otel- benim evimde yattı. Fakat, boyu- lUınat verdi. 
ci Mehmedi öldürdüğünü, hapisa· na para istiyordu. Nihayet evim : Neticede, batka bazı şahitlerin 
neden yeni çıktığını söyledi. Para den uzaklaştırdım. cfo çağırılmaıı için muhakeme kal-
istedi. Bir lira verdim. Aldı, gitti. Pan.galtı merkezi üçüncü komi.. dı. 

Musiki san'atkarları 
cemiyetinin kongresi 

"Mu.iki ean'atklrları cemiye. 
ti,, kongresi dün toplanmıf, ni ~ 
zamnamede bazı değitiklikler 
yaptıktan sonra idare heyeti ve 
reis seçmiştir. 

Cemiyet, yeni ulusal musiki 
hareketine çok ehemmiyet \".:?re -
cektir. 

Şoy adları 

asliye 

beşinci hukuk haıyazganı Bay Ha 

lil ve karde§İ Bayan Ferhunde 

"İlbay,, Maliye Vekaleti latan -

bul kazanç itiraz komisyonu me 

Mahkemelerde 
Kontenjan harici 
sokma a su.; 

Kontenjan harici makine sok -
maktan suçlu olark aekizinci ihti
sas mahkemesine verilen, komis -
yoncu bay Kadri Nuri ve Ovakim· 
yan, Sadık ve muayene memuru 

bay Halil Nazmi hakkındaki du • 
rupnaya devam edilmi§ fakat 
mahkeme bu İfi kendi aa'lahiyeti 
haricinde gfü·düğünden davayı as-
li mahkeme müddei umumiliğine 
bırakmıştır. 

SiYASA 

Almcı:ıy 
pakti 

Son günlerde Orta 
tark paktı hakkında aı· 
hemen hepsi azçok fikirl 
dük~eri halde Almanyan 
mahafili, gerek matbuatı 
men hiç bir söz söyleme 

Bu sessizlik Alman 
lerini tetkik ettiğine, onu 
vuzuh görmediğine atfol 
Fransa başbakanı bay f 
Bakanı Bay Lavalin Lon 
ve martın birinde Sar ha 
manyaya iadesinden son 
nuıulabileceği ileri sürül 

Muhakkak olan bir n 
nın her§eyden evvel, tes 
ğini ve uluslar arsında 
vatı kazanmayı her plan 
belli başlı maddesi sayın 

Alman gazetelerinin n 
nu gösteriyor. Berliner T 
teei bu paktlan tetkik ed 
yenilir yutulur bir hale 
Almanyaya yı1tturulması i 
refli ve haysiyetli bir miU 
vaziyetlere düşmekten is 
ni söylemesi bunu ifade 

Bununla braber Alma 
bir kollektif sistem dıtm 

takdirde bu sistemin onlar 
tar bir vaziyet almasını d 
ve halihazırda Almanya ü 
yapdmasmı da bu aleyh 
nün bir delili olarak telak 

Bu bakımdan Almanya 
nm, Şark Lokarnosuna 
did bir vaziyet alması iki 
ti bir kere daha tetkika l" 
leri derin bir ehemmiyeti 
lir. 

Ceneral f:öringin Lehis 
hu İ§lerin daha müsaid bi 
mesi de beklenebilir. 

ö. R. 

TEPEBA 
ŞEHİR TJYAT 

TEMSILL 

insanlık 

Komeclisi 
4 Perde 

Yazan: 

H. Balzak 

Çeviren: 
t. Galib 

Musiki san'atkarlan cem:yeti -
ne Bay Ali Rifat reis seçilmiştir. 
Asli üyeler Bay Mazhar, Emin, 
Hikmet, Zeki, Necati, Bürhan, 
Nazmi, Cevdettirler. 

Yedek azalığa, Bay Hikmet 
(Trempet), Nihad, Kemal. Edvar, 
Aleko, lbrahim, Şahin, Cevid, 
Y anko seçilmitlerdir. 

murlarından bay Macit ailesi ve 
biraderi İstanbul sıhhat memurla 

rmdan Bay Hicabi (Ersin) istih

kam birinci mülazimlerinden Bay 

Sabri Vasfi (Erten) Ankara mu 

habirimiz Bay Kadri Kemal 

(Kop) Darülaceze Beyoğlu mua· 

yene memurlarından Bay Sabih 

"Özen,, Meyvehoş tüccarların • 

dan Bay Mehmed Ali (Anıl), 

Adapazarı Türk Ticaret Banka

sı İstanbul şubesi muhasebesin -

de Bay Sadeddin ve oğlu Hukuk 

fakültesi talebesinden Seyfi (Ay

gen) Adapazarı Türk Ticaret Ban 

kası lstanbul şubesi memurların

dan Bay Hikmet SüJeymtln (Çak

duTanh) Kadıköy müftiisü Bay 
Bah:ıec!din (Siinercn) Dnrpha • 

de döküm ustası Bay - Mustafa 

(Ercan) soyadım almı,lardır. 

Eroin kaCjakcıhğı duruşması . 

Eski Fransız Tiyat 
Bu gece saat 20 

Ölüm 
Teessürle öğrendik: Cerrah

pa§a hastahanesinin değerli baş 
doktoru Bay Rüşdünün valdesi 
Bayan Ziba vefat etriıiştir. Cena
zesi bu sabah saat on bir buçukta 
Aksarayda Valde camiind:::n kal
dırılarak Edirnekapıda Otakçılar 

mezarlığına gömülecektir. 
Değerli dostumuz Bay Rüşdü,. 

ye ve ailesi efradına en derin acı
yıtlarımızı bildirir, merhumeye 
Allahm rahmetini dileriz. 

sam, sarho§ okluğu halde kapı:n -
nın önünde bir el ıilah atmıttır. 

Hadiseyi haber alan polis me -
murları, Hüsamı yakalnnşlar, ta -
bancasını almışlardır. 

BiR LtRASI - Kucbnra yo -
kuşunda oturan Amr Tophanede 
ekmek alırken, sabıkalılardan Ali 
bir lirasını çalmış, yakalanmıştır. 

BAYGINLIK - Dünsaat on 
beşte tramvayla Y edikuleye git -
mekte olan Nişantaşıriiçüncü ko -
miseri bay Hasan Alinin kansı ba
yan Fatma, Sirkeci noktası önün
de baygınlık geçirmiş, Be,ir Ke -
mal eczanesinde tedavisi yapıl • 
mr~tır • . 

22 suçlusu olan Eroin kaçak -
çıhğı duruşmasına dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinde devam edil .. 
miştir. Dünkü duruşmada okun .. 
ması lazım gelen ehlivukuf rapo • 
ru henüz hazırlanmamış olduğun
dan durutma başka bir güne bıra
kılJnı§tır. 

Delidolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Reşit 

Besteliyen: CemaJ 
Retit 

hT~nb 

Sehir 

11111 
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Seyyah geliyor 
Perşembe günü Alman banoclı

Yeni çıkan 
kit ralı "Rezolüta,, vapuru ile §ehri - , ..... --..----· 

mize beş yüz seyyah geleceld:ir. 

81tllllll1BWllUIMl"'lıMllTillllll~llUIRılltıllnUlll'11MllftllTIUCllllm1111uımnııınnrıı••tnrt9 

irtihal 
Uzun senelerdenberi memle -

ketimizde ilim ve ifranile hizmet 

Seyahlarm muntazam bir ıurette 

gezdirilmesi için Tayyare cemi • 
yeti ile belediye beraberce tedbir· 
ler almaktadır. Seyyahlara refa • 

kat edecek tercümanların tanın -
ması için göğüslerine birer rozet 
takmaları mecburiyeti konmuştur. 

Rozet nümuneleri belediyece ha • 
zırlanmıştır. Beğenilecek nümune 
darphande bastırılacaktlJ'. 

Yeni Belediye bütçesi 

etmiş ve birçok zevat yetittirmİ§ 

olan Hekim oğlu Ali paşada ma -

ruf musiki üstadlarından hoca 

Fehmi Efendi dün gece irti -
hali darıbaka eylemiştir. Ce .. 1935 senesi belediye bütçesi 

· .. ·· d B ı daimi encümence hazırlanmıf, ba-
nazesı pazar gunu saat on a a· 
k 11ı •• .. d O . h il . sıimak üzere matbaaya veriltniş • 
ırKoyun e smanıye ma a esın- . . .. . . • . . 

d k h tır. Bu senekı butçeye ııtımlak ıç.ın 
e i anesinden kaldırılarak na - b" .kd h . k l ki 

IT mı ar ta sısat onu ma a 
mazı öğleyi müteakip Sünbül e - beraber Çemberlita§ın etrafının 
fendi camii şerifinde kılınarak 

medfeni mahsusuna defnedilece • 
ği bildirilmi§tir. (4976) 

açılması için tahsisat konamanıı§· 
tır. Bütçe darhltı yüzünden bu it 
bir müddet geri kahnıttır. ı ... 

Muvaffak Beyin ' 
tebin ders vasıtalarınd 
adlı kitabı Devlet r.t~t 
rafından basılmıştır. 

kuruştur. Satıldığı yel 
kütüphanesidir. VA1' 
nun, Türkiyenin her 
bulunan bayileri '11,,ı 
tedarik edilebilir. 

KURUN 8.Aı 
KUPON· 

•• f u kuponu ke•IP fJ 
27·1 .. 9S 

Okuyucu/arı 
hizmet 

KUPON~, 
P.u J.uı;onu k••'P_:-.-



edi Başlı Eiderha 
...... Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
-...r•lar 18 Ahmed Tevfik 

trepolitler- ne diyor? 
larla Bulgarlar arasındaki mezheb 

ayrılığı nasıl kapatıldı 
lar; Rum metrepolidi burada bia 
fenalık çrkarmaia ufraııyor. Bir 
Sırp papazı da Hamuran kariye • 
ıine ıöndermittir. Burası Sırbiı • 
tan dejildir. Sırplar da Bulgarlar 
aleyhine bulundukiarı ıçin patrik· 
hane iki milletin ıiyaıeti üzerin • 
de oynamaia alet oluyor; bunu 
f rrsat edinerek ekıarhhanenin nü • 
fuzunu da yılmıak istiyor. Sırp pa· 
pu!armm memlektlerine gönde • 
rilmuini, köylülere muaatlat edil • 
memesini hakümdıo &diline icra· 
atmdan itaatle beklerim.,, 

Tahkikat yapbklan Hamuran 
kuiyesine ıiden papaıın S1Tbiı • 
tandan gelmit olduğu, fakat bu • 
nun eaaısffl Sırplı olmayıp bir ae • 
yahatle Sırbiıtana gitmit olduğu, 
Makedonya ehaliıinden bulundu • 
iu anlatıldı. 

Bulıar metrepolidi efendinin 
tel&ıı pek ziyade idi, kendiaiıne tu 
cevap verildi: 

- Patrikhane Vayneror ma • 
naatırları hakkındaki nizamlara 
ve imtiyazlara aöre o.manb ülke
ıinde ruhani reislerin tabiiyet ıı • 
fatları yoktur, ancak ruhani aıfat• 
ları vardır. Herhangi bir tebaadan 
olursa olıun Omıanlı ülke
ıinde ruhani bir vazife -
ıi olan papaz Oımanb te -
basından 'Saydır, her hususta 
ruhani 11fbnın tadil etfili lCanu& 
lar dairesinde hakkında muamele 
yapılır. Binaenaleyh bu papaz e -

iffıtliııla.LI.endi Sırptır, bu papaz efendi Yu
nanlıdır denilditi zaman ona ecne
bi tebaası 11fatile muamele edile
bilmeıi iç.in Omıanh ülkeıinde ru· 
hani bir vazife almamıt olması li.· 
zımdır. Hele ıöylediiiniz papas 
Sırbiıtanda doğmuı, büyümüı, 
Sırp tabiiyetinde bir ıahıı deii -
dir. Burada doğmuf, Aynarozda 
papazlık tahıil etmiı. Sırbiıtana 
seyahat eyledikten sonra memleke
tine gelmit bir ıah11tır. Hamuran 
kariyesi Üıküp cihetine daha Y•· 
kmdır. Ehaliıi muhtelittir, ekıeri• 
yeti Arnavut ve müılümandır. O • 
rada bundan birkaç hane ortodok· 
ıun Sırp ırkına menıup olmaları 
ihtimali de vardır. Maamafih bun
lann Sırp veya Bulgar otmalan 
'hükUmeti ali.kadar etmez, her • 
hangi ırka menıup olurlarıa ol • 
ıunlar Oımanlı tebaaıındandır • 
lar. Bizim memleketimizde ırk 
mevzuu bahı değildir. 

iki metrepolid araıında, daha 
doğrusu Eksarhhane ile Patrikha· 
ne arasında çıkan bu gibi ihtilaf .. 
Jarm memleketin aıayİ!İne dokun
maıı, halkın ıükOn ve rahatini 
bozması muvafık değildir. 

Gerek ıizin ve gerek Rum 
metrepolidi efendinin hük\ımeti • 
nin tebaasına verdiği mezhep ıer· 
beıtiıi hakkından bu suretle isti .. 
fadeye kalkışmalan hiç münaıip 
delildir. Halkı biıribirine katıp da 
kırdırmak, hükOmeti de . mütkül 
bir mevkide koymak mesuliyetini 
naırl üzerinize alıyorsunuz? Nü • 
f uı kayıtlarına ıöre her tahıın 
mensup olduğu anuır malUındur, 
herkeı iıtediği gibi mezhebi ayini 
icrada ıerlıesttir. Patrikhane veya 
ekaarbbaneye hajlıbk meteleıi 
nüfus kayıtlarına teallOk etmez!,, 
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Kasırga BOYCK DENiZ ROMANI 

Britanya' adalarını 
kasıp kavuruyor 

Endülüste Kemal Reis 
T Jriluı No: 4 1 Yazan: lslaalı FERDi 

Londra, 26 (A.A.) - Büyük 
Britanya adalarmcla ıiddetli bir Birinci Kısım - Ya! ••.• Emir hazretleri de ka· 
kaıırga esmektedir. Bazı yerler • dm dütkünU deaene ••. 
de rüzglrm hızı, saatte 86 mili k l d k k - Kadınlara meyli biraz faz • 
bulmaktadır. Çanak a e en çı ar en.. lacadır ... 

Birçok tarafa kar ve dolu yal· Endüliilten ıelen heyet, Ke • -Kaç karı11 var?. 
mııbr. Dün aabah fırtına batla - mal Reiıin bubındutu ıemicle idi. - Şeriatin cevaz Yerdiği dört 
mıtbr. Buıün de deYam etmekte - Ebukaıım, Türk donanmaıının nikahlı zevceıinden maada otuz 
d. ihtif&DI ve heybeti kar111ında ıöy. kadar ıözdeıi var... Fakat, ıizi ır. 

Memleket içinde fırtına, aiaç· liyecek ıöz bulamıyordu. namuıumla temin ederim ki, Emir 
ları kökünden aökmüt, telıraf di- Çuaakkale bojazından çıkıyor • Abdullah saray haricinde yqayan 
reklerini devi~if, elektrik telleri· tardı.. bqka kadıııiarla kat'iyen metıul 
ni koparmıf, evlerin bacalarını u• Kemal Reiı, Ebukaaıma ıordu: olmaz .. 
çurmut, bahçe çitlerini devirmit - - Biz lapanya ıularma varınca Kemal Reiı bıyıklarını bükerek 
· denizde kimlerle kartılatacaiız ? düıünüyorclu •• tır. 

Londra civanncla kar yajmıt • Ebukuım katlarını ka1dırarak - Şehir içinde, düımanla çar • 
tır. Şark ve timal kontluktarıncla ıülümsedi: pıfan kahramanlarımız pek çok • 
da bol kar yafmıftn'. - lıpanya ıularında lıpanyol • tur. lıpanyollar kalelerimize 

Birkaç balıkçı ıemiıi fırtmanm !ardan batka bir milletin ıemileri ıaldırdıiı zaman, eli ıilih tutan 
tiddetinden limanlarda barmmıt· ile karıılatacalımızı ummiyorum bütün erkeklerimiz sürlere koıar • 
lar ve biran büyük tehlikelerle Fakat, bu kunet kartıımda Bri • lar .. Ve dütmanı püskürtmeden 
brıılapnıtfaraa da hiçbir zayiat tanya ıularma ela hiçbir lnıiliz ıe- evlerine dönmezl~r. 1 
olmamııbr. misine raıtlayamı1acaiız ıaliba !.. - Emir Abclullahm erke kar • 

Son dakikada haber veridi • - Niçin?. Britanyahlar bizden deıleri yok mu?. 
iine göre, bu ıabab rüzıir De· çekinirler mi?. Bizim onlarla bir -Hayır ..• Bir amca zadeai var 
vonda llfrakonb' da aaatte 90 mil ahı veriıimiz yok ki.. amma... O da çok hayırıız bir de. 
bir hızla etmekte idi. Buranm pa· - Öyle amma,, Türkün adı libnhdır. 
zar yerinde bir kulübe ç&kmtlf, et• Avrupada korkunç bir barraa te- - Biraderine yar.tım etmiyor 
raftaki dükkinlara zarar yermiftlr ıiri bırakmııtır. Ay yıldı::rlı bay- mu? Memlekete fay dası dokuna • 
ihtiyar balıkçılar bu kadar ıiddet· raklar o enıin ıular üıtünde dal • mıyacak çat da mı?. 
li bir fırtma hatırlamadıklarını ıalanmaia batlaraa, kartımıza - Hayır ... Otuz yaılarında ... 
söylemektedirler. biç birıemi çıkmıyacaktır. güçlü, kuvvetli ..• Niıancı ve ata 

18 bin kitinin hafatı Han kararqordu.. hinmekteki, ok atmaktaki meha • 
tehlikede iki bat biribirine çok yaklat • retleriyle meıhur.. Fakat, nasıl 

NeyYork, Z8 (A.A.) - Kar, J•· mıttı.... ıöyliyeyim, liendiıi bir lıpanyol 
vq y&T&f erimektedir. Haftlar KoDllfUJorlatdı: kızmln esiridir. 
daha az tickletlidir. Fakat Mi•i • _ End6lüı müılümanlarının - Tuhaf ıey! .•• Bayle meziyet-
ıipi, timal deltasında IU b&llDlf O- aon JJllar içinde mütemadiyen ye- leri olan bir erkek, kadma eıİr O • 

Jl\n aruiCfe bulunan 18.000 kiti • nitmelerinin ıebebini anlamak iı • luT mu?. 
nin emniyeti hakkında eadiıeler tiyorum. Bir valritler muhteıem - hpanyol kızı, Endülüste gü • 
vardır. ve göz kamaıtırıcı bir saltanat zelliii ile meıhurdur ... Her hanıi 

Amerika.da bu hafta içinde Ö • içj.nde Avrupalılara meydan oku· l: ir delikanlının ona tutulmaması 
!enlerin aayıaı, 200 tahmin edili • yan bu bnetli hükGmetin ıimdi kabil midir?. Emir Said &u kadına 
yor. bir kale içine 11tınacak kadar idi• 18nl6nü kaptırmamıt olssydı, En· 

1 1 
çülnıHi hayrete cletmez mi?. dillüa bu hale ıelmezdi .. 

Gelenler, gideni• l::bukasnn batıllı aalbyarak ce. - Niçin?. 
BAY POL BASID - Maeal pet • vah verdi: -Çünkü onu müsUfmanlar E-

L--•--- mir Abdullahtan daha çok ae • rollerini AkHnize ıetira ~ • • - Hakikaten merak edilecek 
çdma meruiminde ltahuwa Fnuaa bir mevzu •.• (Beni Ahmer) kabi verlerdi... Emri Said atına binip 
murabbaı be,.ti Niai Mösyö Pol Baı • lesinin koakoca ülkede tek bir meydana atddıiı zaman, peıine 
tid tehrimizden aeçerek · memltıketine binteıce muharip takılırdı.. Za • 
11.tmi"ttir" • Ken.ı!_ 01 •-• zamanda Fnn· kunet halinde kalması, ıef ahat S id ş· d" ı,· l 

un ı - vallı Emir a ..• ım ı ır ıpan-
ıız radikal 101yaliıt fırbu genel kltiW ve ıeçimıizliiin netieeeidir. l • • k . "d" 
ve hariciye enc&meni relsidir. - Endülüı ıaraylarında fazla Yol ıöva yesının ızmın eıın ır •.•• 

Ne biraderine faydası dokunuyor, sefahat yapan emirler, millet ve 
Bu mubaYereden Bulıar metre- memleket iflerini ihmal mi eder • ne de memleketine .... 

polidi efendinin teli.fı bir cihetten lerdi?. - Bence bu, bir tuzak olıa ıe • 
ıükUnet buldu, çünkü Köprülü ka· Ehukaınn batını önüne ildi : rek, Ebukaamı ! ... ()yle anlıyorum 

d rtod '--lan yu""zde dok· 1 kı", lıpanyol -nvalyeai, Emir Said zaıın a, o oıu n - Farkında olmıyarak ihma 'S- kı 
ıanı nüfuı kaydında Bulıar olarak etmiıler •• içimize bir takım milf ıibi bir kahramanın kıbcmı -

·1 d'l · "d" Metrepolid efen- • nmdan çekmeme.ini kıziyle temin tesçı e ı mıt ı ı. ıidler kantmıı .. Reiıler bu yüzden 
di: biribirine düttüler •• Hakiki clüt • etmittir. C Arku• var \ 

- Öyle ise patrikhaneye dön· manı unutup biribirleriyle dövüı Yer saUantlaından zarar 
mek iatiyenler bükGmetçe nuıt meie baıladrlar.. görenler• yardım 
tam nacaktır? - Ne yazık, Ebukuım ! Ne ya Marmara adaıı feliketzedele • 

Diye ıordu. el 
- Ehali iıtiınuı• Oımanlı te- zık.. "'.. rine tehıimi•in okullarm an yar 

"kh Kemal reiı içini çekerek bir dım yapılclıiım vazmqtık. Dün basından tandır, patri aneye ve- 1 

b. t !.I • ıı•üddet dütündükten sonra: lıık liaeıi talebeıl Kmnızıaya elli ya eksarhhaneye menı~ ıye ~ 
diaıı dini meıeHerdendır, aaayııe - Bari Emir Abdullah millet lira, Uluköy orta okulu talebesi 
dokunma.cbkça hükilmet kanunen itleriyle yakından alakadar oluyor de jedi lira vermiılerdir. 
müdahale edemez. Şayed asa yite mu?· Diier birçok liıe ve ilk okallar 
dokunulacak olursa sebep olanlar Diye ıordu. da birkaç ıüne kadar topladıkla· 
cezalandırılacaktır. Ebukuım, Emir Abdullahm n yardım paralanm Kırauma,a 

Ceyabmı verdik. sadık bendelerinden biri idi .. O ı&ndereceklerdir. 
Bulgar metrepolidi efendi bu nun aleyhinde töz ıöylemekten 

cevaplardan memnun olmakla be- çek.indi: 11•1•11•• Bu gece 
raber batka türlü muamele yapd· - Emir hazretleri memleketim 
ma11na da imkin olmadıtma ka- düt\inmemit olsalardı, Türki1eye Nöbetçi eczaneler 
naat getirdi. iltica eder mi7di?. SamatJaclaı Ra411Yan, Fenerde: A· 

Bu tahkikata dair Babıiliye - Emir Ab~ullah sefahate dü.t" rif, Şebzadeltapnda: llwahim Halil, 

oönderilen rapor üzerine ıelen kiin müdür?. Şehreıninincle: Nuan, Karqümriik· 
• H tı: A. K.....ı, AJuarayda: Şeref, E • tahriratta ruhani merciini defittir• - ayır ..• 

Ş b • •? minöniindeı Salih Ne«:*ti, Çemberli • 
mek iıtiyenlerin hüldimete müra- - ara ıçer mı • 

E "f"-..11 h ·a.11 h taıta: Sırrı Raaim, Gedikpapda; A caatlarında iıtidalan mal6mat ka· - ıtag lTvı a •• "' a ın 
h .... 1 · ak aadorJan, Cibalide: Necati, Bet~ · 

bı·ı·ınden kabul edilmekle beraber ney ettiıı !ey erı yapm tan 
1 tatta: Süleyman Recft, Fmdddıda: 

1•1c·1ı•1 nüfu_._ deiiıitdik ve tashih· korkar •• çki bizde haramdır .•• 
' .... Hilll, Calatuaraycla: Aı...t Ca • 

ler yapdmamaıı bildirildi: Bun • - Bizde de haram amma. nd. Yübeldmldmmda; V-mlkopalo, 

dan sonra da bu ıibi müracaatlar l~lerimiz çok .. Şlılide: Aınn Şükrü, Kamnpatada: 
azaldı. - Bizim emirln en biiyük ku • Men• ecaneleri. 

((Arkam var>. "' ıuıu, haremden ayrılmaTJtıdD'. 'i
1m•••--••••••• 

------~~~~~--~--~--
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Şüpheli bir ölüm 
öldükten sonra mezarından çıkarılan 

ihtiyar zengin ve iddialar 
lzmirde Karııyakada Bostan -

bda Oımanzade caddesinde 83 
numarada oturan Sarac Bay H. 
Sabri adında bir zat; bundan bir 
hafta evvel ölmüıtü. Saraç bay 
H. Sabri 75 yatında idi. Yapılan 
muayenesinde ölümünde bir fev -
kali.delik görülmemiı, gömülme -
sine müsaade edilmifti. Bay Sabri, 
Soğukkuyu mezarlığma gömül -
dükten sonra veresesi; mühim mile 
tarda para bırakmıt Olan bu zatm 

dana çıkarak baba11nın varisi bl -
duğunu bildirmiştir. 

Bu durum kartısında verete 
müddeiumumiliğe müracaat ede -
rek Bay Sabrinin ölümünde tüp • 
heli bazı noktalar olduğunu duy -
duklarını ve cenazenin mezardan 
çıkarılarak otopıi yapılmasını iı -
temitlerdir. 

Bay Sabri'yi öldükten ıonra yı· 
kamıt olan adam da cesedin soğu
mamıt olduğunu aöylüyormuf. 

mallarını ve paralarını taksim i- Veresenin iddiasına göre Bay 
çin teşebbüse giritmiılerdiT. O sı- Sabri zehirlenmittir. 
rada ıenelerdenberi baba evine Bu ihbarlar üzerine müddeiu -
uğramıyan Sabrinin oğlu da mey· mumilik tahkikata başlamııtır. 

Salihlide C. H. Fırkası toplantısı 
Yeni idare heyeti seçildi, ikinci seçmenler ayrıldı 

Salihli, (Hususi) - Salihli fır
ka kaza kongresi Manisa fırka lef
kilitına memur lıtanbul ıaylavı, 
Bay Ziya Karamüraelin, huzurile 
yapılmıttır. Kongre bqkanlıiı ile 
yazıanlıklan seçildikten ıonra di
lekler görütülmüt ve teabit edil -
mittir. Dileklerden ıonra intihaba· 
ta geçilmif, neticede ittifakla, ka

ilk defa olmasına raimen, elli, 
altmıt hayvanlmm ittirak ettiği bv 
cirit oyunu çok zevkli olmuttur, i· 
tittiğime göre bu ıpor her hafta 
cuma günü yapılacaktır. 

ikinci ae~menler 
iki gün evvel fırka kaza idare 

heyeti ile nahiye heyetleri topla • 

za idare heyetine, Ahmed Halis, narak müntehibi aani fırka nam. R 

-eczacı Cemalettin, tüccar Galip, zetlerini t•bit etmitferdir; dün -
çiftçi Zeki Azmi, ve Ali Vehbi, den itibaren baıhyan intihap hu .. 
Vilayet murahbaslrklarına da ge • gün bitmit, ve fırka namzetleri it· 
ne ittifakla, Gürbüzler Yurdu Bat- .. •f ki k ı d y · · 

T 
A • ~ı a a azanmıt ar ır. enı ıeçı -

kanı Rıdvan alit Atkın, Sımaar I .. toh•b· · ı· t · h Ik .. 
O . mı • . en mun ı ı sanı ıı etı a u -

mer, Alı oalcı, Zeki, Kemal, Ha- . d · · b k •1 • 1 d. K .d h 1er1n e eyı teıır ıra mıftır. 
san ıeçı mıt er ır. aza ı are e - p d T •it A k 
yeti ilk içtimamı yapmııtır. 1 van 3 

' ın 
Batkanhğa bay Ahmed Halis, 

Y azganlığa bay Eczacı Cemalettin 
veznedarltja bay Zeki Azmi, ilye
liklere de Galip ve Ali Vehbi geti
rilmitlerdir. Bu netice Salihli hal -
kmı ıevindirmiıtir. Yeni vazife a
lanlara muvaff akiyetler dileriz. 

C!rld oyunu 
Yeni jandarma kumandanımız, 

Bay Mitat, burada müıbet çalıı • 
malar yapmaktadır. Geçen hafta 
Gürbüzler yurdunun tertib ettiği 

deve güretinde, köylerde yaptığ1 

çahıma ile burada unutulmuı olan 
eıki bir ıporu canlandırmııtır. Bv 
spor, c~rittir. 

KURUn'un Millf Romanı: 13 

·--------------·-----........ 

Batan gemi hangisi? 
Kat, 26 (A.A.) - Meia adaıı 

gemic:leri tarafından ıahillerimiz· 
den ıekiz on mil açıkta yüzlerce 

teneke benzin ve benzin varilleri 
il birçok kereste bulunarak güm

rüğe teslim edilmittir. Tenekele • 
rin üzerinde en ati. benzin Nefıen
dikat markası türkçe olarak yazı· 
lıdır. Kereste'ler Avrupa kereıteıi
dir. Bunlann on bet gün evvelki 
fırtınada batmıt olması muhtemel 
bir vapura aid bulunduğu tahmin 
e-1ilm,..ktedir. 

YAZAN : Kadircan Kaflı -... -........................................................ .. 
Riyaziyeci çökük avurtlannı ti· j dir. Hem de kazancın olduktan 

tirerek öğüt veriyordu: sonra iıtediğin çalgıyı da kartına 
- Yalan değil, sahiden güzel diker, ça'ldırır, dinlenin! .. 

çalıyorsun!. Fakat güzel keman Bu adamcağız yalan ıöylemi. 
çalmak insana ekmek parası ver - yord~ .. Fakat doğru da değildi .. 
miyor. Koca (Bethoven) bile aç Çalmakla, çaldırmak arasındaki 
öldü •• Hem de onun memleketin - farkı bilemiyordu. 
de Allahtan sonra musikiye tapı - Tarih muallimi hararetli hara-
lır. Bizde musiki, yakaya takı - retli anlabyordu: 
lan çiçek gibidir. Olsa olsa bir ıüs - Dünyanın en büyük siyasi • 
)ayılabilir. Heıab öğren he • leri, dahileri, zeng:nJeri tarihi iyi 
1ab !. lnıan dünyaya rahat yafa - öğTenenlerdir. Tarih insanı inıan 
mak ~in gelir •• Rahat yaıayan1a - yapar. Muhakemeyi, aklı be!ler • 
rın hepıi de heaaplanm bilenler- Çalgıcılık çingenelere vergi .. O.n -

• 
MI 

Torsusta 

Bir ev çöktü 
On kişi altında kaldı 
T arıuıun Sofular mahallesin -

de Arabacı Hüseyin evinde bet 
nüfus aileıi halkile gece oturmak -
ta iken komıu1anndan da konut -
mak ve hoşbeş etmek üzere bet 
misafir gelmittir. 

Bir müddet oturduktan ıonra 
evin tavanı çatırdamıt ve Üzerleri
ne yıkılmıJtır. 

Bet ya§larındaki çocukları da 
bunun altında kalmıt iıe de bir de
lik bularak çıkmıt ve hadiseyi 
komtulara haber vermiıtir. 

lmdatlanna yetiıen komtular 
bunları k1•rlarmı~1ardır. 

Kızgın bir devenin 
yaphkları 

Ayvalıkta kızgın bir deve sahi
bini fena halde yaralamıttır. Ha -
diıe !U tekilde olmuttur: O gün 
sokakta giderken sahibinin bağır
masına kızan koca bir deve, ada -
mm batını sivri ditleri arasına al
mıttır. Ayaklan yerden kesilen 
devecinin bağırma11 üzerine yol -
dan geçen halk ıopa ve tat1arla 
deveye vurmağa batlamıılardır. 

Pek çok zorluklarla adamcağız 
kurtulabilmittir. Ditlerile deveci -
nin kafa tasında birçok yerleri 
zedelemit ve bayğm bir hale ge -
tirmiştir. Deveci hemen yakında

ki bir eczaneye kaldmlmıf, o -
radan da. ~iepaneere gMürUlmUJ -
tür. Devecinin yaraları ağırdır. 

Hava nasıl? 
Ankara, 26 (A.A.) - Ziraat 

vekaleti meteoroloji enıtitüıünden 
alınan malumata göre, 26.1.1935 
de Türkiyede bava vaziyeti tudur: 
Son 24 ıaat zarfında yurtta hava 
vaziyeti tudur: Son 24 saat zar -
fında yurtta hava um~miyetle bu
lutlu ve yağıtıız geçmit, yalnız 
Soma çevresine dört, Sinoba 3, A
laçatıya 1 milimetre yağmur düt
müıtür. 

Hava ıuhunetlerinde düne na
zaran büyük bir değiıiklik yoktur. 
Bu gece en dütük suhunetler ıı -
fırın atlında Karsta 27, Erzurum· 
da 18, Kaatamonuda 15, Anka -
rada 9, Kırtehirde 8, Eskitehirde 
5 derece idi. 

F.n viilr .. •k ""l.11n_..1,.,. 1 f; "e -
lar da l&Dki çaıgıdan hayır görü -
yorlar?. 

Fizik, kimya, edebiyat hocaları 
da ayni dilden konuıuyorlardı. 

Bunlara aldırmamakla beraber 
gururuma da dokunmuyor değildi. 
Bu hislerle kendimi daha çok ıık· 
tım ve mektebi ala derece ile 
bitirdim .. 

Halbuki son müsamereden ıon
ra kemanımı bin kat daha fazla 
sevmeye, ondan çok ıeyler b~k!e • 
mekte haklı olduğumu - hiç tüphe 
bırakmıyacak tekilde • anladım .. 

Tatil geldi... Dayım t'mdidcn 
Viyana konservatuvariy'e mek. 
tuplaııyor, yerimi hazırlıyordu • 

iGideceğim günleri beklerken 
sJlmanın da lstanbufa dönüşünü 
ayni heyecanla bekliyordum. .... 

O aktam da eve dönerken lbra
him Beylerin kapısına baktım, 

Sultanhisar ilerliyo 
Bayındırlık işleri- Zeytinyağı 11 

çıkarılıyor?-Belediye yok, faks 
Sultanhisar, (Hususi) - Ay

dın Demiryolları üzerindeki güzel 
kasabalardan birisi de burasıdır. 

Burası Nazilli kazaımın bir nahi
ye merkezidir. Bütün nufuıu 

(5400) dür. Merkezde (1400) ki
ti oturmaktadır. Nahiyenin yedi 
köyü vardır. 

Suyu kaynaktan geline de o 
kadar İyi değildir. Fakat bir bu
çuk saat uzakta (Çomaklı) deni
len tatlı bir su vardır ki lzmirin 
Şaıal suyu gibi buralarda töhı eti 
vardır. Bu ıu civardaki köylere 
de götürülmektedir. 

Buralarda ııtma ekıik olmadı
ğından sıtma mücadele çevresine 
ithal olunmuıtur. 

Bayınd1rhk ve llerlleme 
Kaza merkezinden her köye 

telefonla bağlanmıı, köy yolları 
yapılmıt ve köy odasının himme
tiyle kasaba elektrikle tenvir o

Iunmuftur. ltret, kumar ve fuhut 
gibi fenalıklar yoktur. Taassup ve 
tesettür azalmı§ıa da eski adetleri 
hali bıraakmıyan bir takım hacı
babalar da vardır ! 

"•hiyenin zenglnll§I 
Merkez ve köylerde (6) yağ

hane vardır. Her tene iki milyon 
kilo zeytinyağı çıkarılmaktadır. 
Bundan ba,tka 12, 16 liin çuval 
(bir çuval yüz k!lodur) incir, 4 ,6 
milyon tane portakal 1000-- 1200 
çuval kestane, 500 çuval ceviz ve 
10 bin kilo pamuk alınmaktadır. 
Evvelce 150 bin kilo pamUk istih
sal olunurken, büyük savatla çift
ç!ler muharebeye g·tmitler ve Yu-
nan İ§lali zamanmda dütmanla
nmız kimseyi ovaya ve tarlaya 
bırakmaınıt olduklarından bu tar
lalar dört bet ıene bot kalmıt ve 
birer orman haline gelmitlerdir. 
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rece olarak Antalyada kaydedil • 
mittir. 

Bugün Ankarada hava ıuhune
ti saat 14 de sıfırın ·altmda 2 idi. 

Samıun, 26 (A.A.) - Yukar
Iarda ıoğuk ve kar fırtınaları de· 
vam ediyor. Bu tarafların un ihti
yacını temin eden Çeltik Boğazın 
daki büyük un fabrikaları don yü· 
z1•".te" •-1:v'"'"'""'ektf~d1r. 

'fu. han mermer merdivenler.n oa
ıamağına oturmut, ağ'ıyordu. 
Ayaklarından b!ri, beyaz sar -

gı ile dizinden bağlanmıttı: 

- Gene mi düttün Turhan; a
yağın çok mu acıyor .• 

Gözlerini kaldırdı.. Bakıtları 
ııraıklam, kızarıktı.. Derdini aç
mak için en ıonra bir dest bulan 
insanlar gibi birden bire botan • 
dı: 

- Ayağım ağırmiyor.. Ağına 

da ne olacak sanki?. 

- Öyle ise annen ıeni dövmüt -
tür ... Y okıa Orhan.la kavga mı 
ett.n?. 

Hıçkırıklarını •utamiyor, sözle
ri yarım yarım kalıyordu: 

- lstanbuldan ablam geliyor -
mut da ... Beni vapura götürmedi -
ler de ... . 

- Yaaa! ... Ablan geliyor ha! .. 

Buradaki dört fab · -
1oi de zeytinyağı yapat• , 

B. 'ti 
suıamyağı çıkarır, ırı 

muk itler. Ham zeytinİO 
kurupdır • Yağlar çok 
Bu fabrikalardan batlı• 
yağhaneler de vardll'· }lef 
de ayakla çiğnemek ı 
pılan ve diğerlerine ın" 
bir (ayakyağı) çrkatl 
Bu yağlar ıeçme zeytini 
prlır ve çekirdekler ezil.~.M 
çok nefiı olur. Bu nahıy
ha11a Malgaç köyünde ~ 
meyva çıkar. Şeftali, ~ 
manın enf esleri yetitir· 

Muhtarhk 
Buranın nufusu az ol 

belediye teıJc:li.tı yapıl . 
Köyodaıının yıllık bütçeli 
lira kadardır. Muhtar 8'1 
buranın meıhur ıimal 
Bir buçuk ıene içinde (1 
re kaldmm yaptınnıf, 
ma mücadelesine ait ( 1 
re uzunluğunda kanal 
kasaba için her ne li.z 
maktan geri kalmamıttd• 

KUltUr ı,ıerl 
Merkezde bet sınıflı 

muall · mli bir mektep 
talebe okumaktadır. M 
pısı eski tip üzerinedir • 
ki.fi değildir. Talebeler 
20 fakir çocu"a kauh.
leri laraf ından her güo 
mek verilmektedir. C 
bayrammda bunlara el 
yaptırılmıttır. T ahı il 
çocuk kalmııtır. Bunları 
be almak mümkün ol 
Bina müıait değildir. 
hiyenin terefiyle müt 
mektep yaplJTılmaıı AY 
retli ve maarifçi valisi sl1, 
nin himmetinden beki 
d'r. 

Mektep bat muaJli~İ-' 
rahim 29 senelik tt-crii~* 
temiz bir muaHirndir. JP'" 
diıinden çok memrıund11'' 
datları olan diğer üç dl 
değerli v«: çalııka.ı b 
dır. 

liö:ı.ün ay ... ın !. Neden 8 
1 . ., 
er senı. .... • ~' 

- Ayağım yara i~lf; 
icin. .. Sanki büyük bır 1, 
Hem ıöz verdi .. Annedl 
de bugün götürmed!·~ 

Küçüğün keder"nı 

yıyordum. Çünkü ı,eo 
dum ... Onu okıad1111: 
-Ağlama! Ab'an 

ayağın!l gelir.... b"~ 
- Elbet ge ir a111111~,.. 

ru görecektim .• Heoı Jltl .. 
ne bırakırlarmıt in"•n dd!" 

- Büyüyünce o d• idJi 
l>iie gidelim .. San• re• 
Iar vereyim.... " 

H ' B•P bıır-- ayır.... ~ . dl 
.. B ba .,.etıın ..ı. 

cagım... a m • d• ., 
ler onlar! ..•• AblaJO• 



Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. 

Tarab yadan iki görünUt 

yıllarda Tarabya kibar halkm o-1 ıınôa Yeniköyü Rus keferesi bas
turduğu bir ıemtti. tığmda işbu Tarabiye kavmi baha-

Tarabyadaki İngiliz sefaretane- dır olmakla kazak ile cenk· 
ıi 1911 yılında yandı. Prens Pıi- ı edip ka~re bir dan~~ hardal bil~ 
li.nti'ye aid iken, üçüncü Selim vermemışleı-se de küffar bu şehn 
tarafından General Sebastiyani • ateşe yakıp berbad eylemişlerdir. 
nin s~fareti zamanında Fransaya Badehu gene imaretine sayolu • 
verilmi§ olan sefarethane de 1923 nup henüz imar olunmaktadır. 
yılında yandı. Sekiz yüz kadar haneleıi vardır. 

Kriyovrisis adı verilen ~çük Bir İslam mahalesi bir camii, ye'di 
bir derenin mansabında kurul • mahalle hıristiyan vardır. Ama 
m~ o!an Tarabyaya bir çok do· mezkfir dalyanı mahi mahalli ve 
nanmalar da çıkmı§tır. 1352 yı- ol servi çimenzan hala gümıiik 
lmda Venedik donanmasnun reisi emini Ali ağanın yalısıdır. Bun -
bulun.an Nikola Pizani, liir yönden dan azim sarayı ali yoktur. Haına
fırtına, bir yönden, düşman kuv • mı ve başka imareti yoktur. Kırk 
vetleri tarafından tahrib edildik • elli adet esvakr muhtasarı olup 
ten sonra buraya çıkmıftı. bağ ve bahçesi çoktur.,, 

Evliya Çelebi Tarabya için §U ~ "' " 
satırları yazıyor: BuraCJaki camii önce tüccarClan 

"Bu kasabanın biıinde evelleri Oıman Efendi adında biri yaptır
lebi deryada bir balık dalyanı 0 _ mıştı. Sonra Alacacı Hüseyin ağa 
lup andan gayri bir şey yok imiş. adında biri tamir ederek minber 
Selim sani lehi deryada teferrüç ilave etti. (1244 - 1828) de Silah· 
ederken bu saydr mahi mahalli • tar Ali ağa ba§tan bafa yeniledi. 
ne uğrayıp günagün rnahiler sayd- (1310 - 1892) yılmdada ikinci 
ettirip orada bulunan bir çok ser- Abdülhamid tekrar eskiyen taraf-

. larnı tamir ettirerek Osman Cem'i 
vı ağaçlarının sayesinde pişirip 
zevkü&ı.fa ile ekil buyurdular .. Ba- adındaki bir ozan tarihini söyle .. 

dehu ol mahalle Tarabiye namiyle di .... 
bir kasaba ve zatı şahanelerine 
mahsus bir de çimcnzarı safa bi-

( Arkası var ) 

Fransız ~·oma/ısına hücum edenler 

Kurak mevsimde çok 
zalim olurlarmış .. 

Yuda arslanı ve Krallar kralı impara
torun tebaası hakkında malumat! 
Fransız Somalısı hududu üze • 

rinde cereyan eden hfldiseye dair 
Cibutiden gelen son malCıınatı, 
Fransız hükümeti şu tebliğ ile ilan 
etmiştir: 

"Son kanunun 17 inci günü öğ
le vakti mutasarrıf Bernar, Aissa-

marahlar tarafından hücuma 
uğrayan lssalılardan imdad isti -
yen bir telgraf almı§tır. Mutasar -
rıf aynı gün saat üçte, yanına 16 

milis ve birkaç taraftar alarak Ai
ssmaralann rical yolunu kesmek 

için hareket etmİ§tİr. O gece Mar
heito mevkiinde gecelemiş arası • 

rada silah attırmış ise de cevap a
lamamıştır. Ayın on sekizinde sn-

at altıda Aissamaraslara hücum e
derek, mühimmatı tükeninceye 
kadar iki saat çarpı§mııtır. Ber • 
nar kendi yerinde durmakta iken 
üzerine atılan bıçaklardan on a • 
ğır yara almı§ ve bunun neticesi o· 
larak ölmüştür.,, 

Hücum edenler kimlerdir? 
Fransız Somahsına hücum e • 

ilip mutasarnf ile maiyetindeki 
yerli askerleri öldüren kabilenin 

kimler olduğuna dair Jurnal ga
zetesinde çıkan bir yazıyı da kı • 
saltarak alıyoruz: 

Aissamaras halkı çok eski za -
manlardanberi Habeıistamn §İmal 

çöllerinde gezip dururlar. Bunlar, 
daha uzak1arda, Habeı yaylasının 
garp uçlarında bulunan Danakil 
vahşilerile akrabadırlar. Yuda as
lanı ve krallar kralı ismini taşıyan 
İmparator Haile Selassienin is • 
men tebasındandırlar. Fakat im -
parator keçi ve deve olarak ödet • 
diği vergileri almak istediği za • 

man bunları asker yazar, böylece 
resmi bir asker teşkilatı yapılır. 

Eylulden §ubata kadar süren ku
rak mevsimde bunlar çok zalim o
lurlar. Aissamaraslar ne kanuni 
tab:~yete, ne çizilen hudutlara e -
hemmiyet verirler. Sürüleri nere· 
de kızgın güneşin bıraktığı diken-

ğine emindim. Lakin acaba bek -
liyecek miydi? Bunun için eğer 

bana açıkça söz vennİ§ olmazsa, 
onu her an kaybetmek korkusiyle 
amansız bir kalp ağrısı çekecek • 
tim. 

Pek.çabuk erpilen ve artık ge-

leri ve içecek suyu bulursa orayn 
gitmekte hiç bir mahzur görmez • 
ler. 

Anlaşılan bu ayın iptidasında, 
diğer kabilelere tesadüf etmeden, 
doğruca Fransız müstemlikesi hu
duduna gelmişler, orada sakin 
gördükleri halk üzerine hücum et
mişlerdir. Aisas yahud Aisama • 
ras, bunları biribirinden ayırmak 
kabil değildir. Hepsinin çehresin -
de hemen Avrupalı çizgileri var -
dır. Parlak siyah bir deri ile örtü
lü olan yüzleri uzun ve kemiklidir. 
Bacaklarının kuvveti inanılmıya -
cak derecededir. Koşarak bir gün
de yirmi fersah yol gidebilirler. 
Afrikanın bütün şarkında, vahşi 
mandalara kar§ı gösterdikleri bü· 
yük cesaretle ve aslanlardan kork
mamalarile şöhret bulmuşlardır. 

Bunlar son zamanlarda İngilte
re Somalısı hudutlarında da bir 
hadise yapmı§lardır. Bu da, dün -
yanın en sıcak yeri bulunan bu ha
vai ide (haziran ve temmuzda göl
gede elli kışın otuz beş derece) 
bazı su kuyuları civarında yaşı -
yan çobanlara hücum etmelerin .. 
den çıkmıştı. . 

Bu defaki hadise hakkında he· 
nüz mufassal malumat elde edile-
memiştir. Çünkü vakanın çıktığı 

yerle Çibuti arasında~ kilomet
relik bir mesafe vardır ki bunu 
katetmek ve havadis getirmek la-
zımdır. Maamafih ha!>erlerin nok-
sanına rağmen bu meselenin de 
geçende Ual-Ualda olan ve ltal -
yanları askeri harekete mecbur e
den hadise ile münasebti olduğu 

tahmin ediliyor. 

Müıtemlikat bakanlığının neı-

rettiği tebliğe göre, Fransız Soma-
IISI umumi valisi bay dö Koppe 

tahkikata girişmi§ ve hadise yeri-
ne polis kuvvetleri göndermiştir. 

Evet vali vazifesini yapmıştır; fa· 
kat tahkikat heyeti ne zaman dö • 

necek? ve cezalandıracak bir kim

se bulabilecek midir? Maamafih a· 
sıl öğrenilmesi lazım gelen mesele 
şudur ki, Habeşistan hükumeti bu 
mütecavizlel'i cezalandırmak için 

Fransaya yardım edecek yahud e -

Kemanımı Selma için, Selmayı 
da kemanım için seviyordum. Hiç 
birini diğerine feda edemezdim. 
Eğer bunlardan birini diğerine fe
da etmek lazım gelirse, İ§te bu 
benim için ölümden daha zor o1a• 
caktr. 

(Arkası var) 
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Bulgaristandaki değiş TAKViM 
Hi~AYE 1 • 

\ Glln doğuşu 
ı Güo batısı 

PAZAR Paurtesl 
t7 t cJ K-.ıua ~8 tel Kl11un 
:!.! Şevval ı Şevval 

• 
eserı lik kral Borisin 

7.16 7. 15 
17.18 17,tO 

"Ben manken değilim!,, ~~~~:?E;. 
6 
ti.Y.7 
l~.OJ 

17.18 
IM;1 
S.33 

. 6 
l'!.27 
l!l.04 
17,iO 

_.- (Bat tarafı 1 inci sayıfada) 

tebeddül üzerine yazdığı bQfma· 
kalede hiila.a olarak §Öyle diyor: 

Yazan: lskend er Fahreddin ı::·t oamuı 18.54 
,.sı 

"Bir müddettenberl Bulgariı • 
tanda bir buhran bekleniyordu. 

On yddanberi evliydil~. 
Kadrjye, kocuınm atlana bian

mıyordu. 
Celil da karıımın gönül bağla

rını hafif bir fırtına ile kopacak 
kadar zayif ve mulcavemetaiz bu • 
luyordu. 

Onlan, berkeı, biribirlerini pek 
sever görürdü. 

Hatti hu mea'uCI çiftin Y&f& • 
yı,larma gıpta edenler bi:le vardı •• 

lkiıi de temiz yürekli ••• lkiai de 
biribirlerine kartı riyuız görünür
ler, biribirlerini kırmamaia çalı· 
tırlardı. 

Kadriye, Celi.l ile evlendiği ıı
rada hatıra defterine ıu aatırları 
yaZIDlfb: 

"Tam aradıiım bir erk~ •• Be
ni ıevmea:nı, öpmeıini biliyor •.• 
Beni ııkmiyor •.• Celilin en büyük 
meziyeti, kadm üzsinde İltipdad 
ve tahakküm yapmamuıdır. Oh, 
ne rahat. Ne mes'udum, bilaeniz !,, 

• • • 
Kadriye iki yıl sonra, koc:um • 

dan gizlediii batıra defterine ıu 
ıatıı lan kaydediyordu: 

"Bugün gazetelerden birinde o
kudum. Framz ediplerinden biri 
kadınlardan babaederken diyor 
ki: "Kadmın hazmedemediği bir 
ıey varıa, hürriyet ve serbestidir .. 
Onu batı bot bıraktıtmız zaman, 
kendisine kocuı tarafmdan veri· 
len hürriyeti • ıünler ı~, 
k~diıiyle allbdar ô~ 
gi}ji teliklti ederek • auiiitimafe 
baılar. Kadın, tazyik ve menıe
ne içinde daha fula ve daha ko
lay hüviyetini bulan ve etine an • 
cak o zaman Adakat ıötteren bir 
maldtktur!.) Ne tuhaf bir fikir ••• 
Acaba, Celil beni Mrbest bıraktı • 
i• için mi, benim ona kartı bule • 
diğim duygular bir türlü kökleıe • 
miyor?. Beni candan ıevae, be
nimle yakından allkadar olA, be
ni bu derece ihmal eder miydi? 

Hınzır teJtan! Şu Fransız edi • 
binin aaçmalarmı nereden ıözüaıe 
ilittirdi?. içimi bir kUrd yiyor •• 
Celilin beni aevmemesi kabil mi? 
Ben, ıenc ve tüzel bir .kadmnn ••• 
O, ince duyplu Te bilbaaaa ol1UD 
kafalı bir erkek" .. Beni kasten ib • 
mal etmeaine biç bir aebeb yok. •• ,, 

• • • • • • 
Betinci yılm aoıilannda •• 

Kadriye defterini dolduruyor: 
"ilk evlendilimiz gece Celite: 

(Ben hayatımda, duvatnnı ilk de
fa aana açtım .• Erkek olarak aeni 
gördüm •• Senin kolların arum • 
da, teni ıörerek ölecefim ... Y almz 
ıeni aeveceiim ! . ) demittim.. Ce • 
lal ilk zamanfar, bu .azlerimi aa • 
f iyetime vermifti. 

Hattl ben bu kelimeleri tekrar
ladıkça gözlerinin aulandıimı 16-
rürdüm •• Aradan yıllar ıeçince, 
ne ben bu .azleri tekrarladım... Ne 
de o aordu. Antadıtnn bir teY 
var:. Celilin anlayıtl&n ve ıöriit
leri çok kuvetli •• F aıkat, beD opun 
benim bakkımda ne hükümler ver
diiin~ beni nasıl ıördüiünü bir 
türlü anlayamıyorum.. Zaten o, 
kendi benliği içinde kaybolan ve 
yillar ıeçtikçe muammalatan bir 
:.rkektir.. Ben iae ••• Evet .• Eftt. .. 
'imdi anlıyorum ki, kabahat ben
dedir •• 

Bu hiılerlmin dizginini çekme ı 
ıini bilmeyen, yalnız ıüzelliiiyle 

' . 
Yılın ıtçen günlırl 

prurlanan bir 'kadmım ... Güzel • Yılın talan rıllnlen 
27' 

339 
26 

338 lik! .. Dün ıece Celil ile kolkola l._ ___________ .. I Bunun aebebi tu1du: 19 Mayıs 
1934 tarihinde bir ihtilil ile iktiBeyoilu caddesinden geçiyorduk. 

OJiyonun vitrini önünde durmuı • 
tuk .. Celil gülerek: 

(- Şu mankene bak, Kadriye!. 

dar mevkiini ele ıeçirmit olan 
il R A D Y O _jf (Zveno) grupu, vaziyetinin Arld· 

=..:.:...;;:;;ıı;ı;-;;;:;;;;;=---======:::;;;;=ı dıiını gördüiü için zaten çok azal. 
Bugün mıt olan Kralm kuvvetini kaldır-

dedi, ne cazip gözleri var ••• Sülün lnANBm. ı 
11 Otel Tokatllyaadan trammlsyon tıaJ' 

gibi bir boy ... Hele ıırtmdaki lime .. ıı. t.elllscıar., 19 ılmnutlk 8ellm &m 

tuvalet hupaya ne de yarqmıf ! ) Tarcan. 19.IO Haberler. 1U6 Maytatro 

Ben, birdenbire- bot bulundum : Goldellboq koro beyetL ıo.ıo Kantlk ma.alkJ 
(PlAk). :I0,'4> Havaşan kltar (7.ekerlya ve 

(Bir ruhu ekaiık, deiil nU Celil?.) arkad•tl•n), 11,11 Son haberler, borular. 

Diye mırıldandım.. Fakat, bu zı,ao ~Emine llıAD ,.._ Bad7o ve cıaz 
tanıo orkeatraJan ile birlikte. 

sözü ıöylerken, birden· neden, na Kbz. VARŞOVA, lW m. 

bilmem?. tüylerim diken diken u.u Orkeetra. eözler. 11.ıo PWr, çoea1c 

oldu.. çoeak netrlyatı. 18 Dana pWd&n. 11 Radyo 

( B tıyatroııa, n Banf IDUIDd, 'SCU5 Rekl&mlar, 
Celil, bqmı aalhyarak: - ir sözler, 11 Şenprocram,11a1ıer1er, 11,u Skala 

ruhu ekıik ... ) diye ıöylendi .• Yü • eli MD&nodaD Mucapl'nba Neren operaamı 
rüdük ..• Tüylerimin neden ürper • nakil. • 

MI Kils. BtmAPIClfl'E, UO m. diğini bilmiyordum ..• Dün gece • 
11 

eu orkeMrul, ıa.10 saz1er. 11,ao B.o-

den beri içimi kemiren bir istif • ro komert, :IO,IO Mder, ıı OperetJerdeD par· 

ham var: Acaba, Celil de beni ça1ar, D.IO apw. n.ao Çbıpae orlı.truı, 
mankeni mi benzetiyOI'? Eğer öyle ıt Bacbmann orkeatrau. 1,03 Haberler. 

iae, ben ona manken olmadığımı ~~~-~K. :~~~!:.._~8 lt.U m. 
.... ........,..~ .uuns -....,,_., Çingene or-

iıbat edeceiim .• Hayır .•• Hayır.... keatraaı, 16 Neşriyat aouu. 

Ben camız bir manken de.ilim!.,, 8'1 Kbz. BERLIN, 357 m. . . .. 19 Spro, 19.SO Mozartm etıe'rlerlnden par· 
çalar, %0,IO Akttlall&e, 20.40 Kıı 11pOrları 

Kadriye OJ?. yıl ıonra defterine (Parteu KlrcJıen'den nakil), 21 Küçük rad • 

'

u aatu'lan ilive etti: yo orkestram, ıı Pltk, ıı,so Bamburgdan 
naklen p.bserlcrden mü.rellkep komer, 21.05 

''Celili ancak timdi anlamağa Haberler, sa Mlbıllıteıı Spor haberleri, :ıs,S.; 
bİltladnn. O, bqh bqma bir kii- Dam. 

nat ••• Bugüne kadar çektiğim iıti • 
raplar ne kadar beyhude iqıif .. 

Celil biç deiitmedi •• ilk tanıttı •• ~ B Q R S A ~ 
iımız sün bana nud davrandı, be 
ni nuıl aevdiyae, bugün de öyle.. 1 Hiz\lannda yıldız işareti olanlar üzrr 

Beni kınnamaja, üzmemeie ça • erinde ~6 - ı de muamele p,örcnler-
J~or.. Onun HTpaini fed•~ dtr. )~ Rak aml.!11 lr ap~ıltf rıatlaranı aöaterir 

bkla ölçmek iıtemiıtim .. °Celal ha- i nukut (Satıf) , 
na hangi ıahada ve ne suretle fe • I• Loodra 6iı. • Vıvıuıa ~4. -
dakirhk ıöıterebilir? diye dütü • ı • NeYyort 126, 50 * Matlrlı 18, -

• Parls 168. - * Berile 46, !!O 
nüyordum .•. Dün Celilin arkuın- • Mlllao 216, - • Varsova u. -

dan ben de aokaia • çıktım ... O ·• Brühe ı1s, - • Budapeşte ~tı. -
* Atlaa 24, - • Bükreş 17, -

tramvaya atladı .•. Ben de arka • • Cenene 816, • • • Belgrat !!4, -
dalô tramvaya atladım.. Acaba "Soryı H, - * Yotohama as. -
Dereye l idiyordu? ... ."ltine gitme. • Amsterdarn 8~. - *Altın r 40 -

• p11~ ıoo, - * Mecidiye 42. -· ı 
di .•• Bir birahaneye girdi .. Kenar• • ~tokho'm :H. • • • Rıınknor no. -

da bir paravana vardı. O, para • j Çekler (kap .. sa. 18) :/ 
vananın öbür tarafındaki maıaya • Londra • 620.- • Stokhlm s.ısıı.s 
oturdu •. Ben de paravananm beri • Nevyorıı o.7858 • Viyana 4.2793 

O • Parls 12.1•41 • Madrlr S.81:\4 
tarafmdaki köıeye ıindim... ze- · • MllAno 9 • .'-'0 • Berlln ı ,9780 
rimde eıki bir e'lbiıe vardı •• Gar• tı. Brtıtseı 3.<406~ • Varson 4,1985 

aon hayretle yüzüme baktı .• Eline • Atin• 83.9712 • Bııdıpeşre •.~6 
* Cenevre 2.4541 • Bütres i S.965 

bir lira tutuıturdum: - Suı, de • • Sofya 67,8125 • Delgrar 35.0418 

dim •• Burada biraz oturup ıide • • Amsterdam 1.1745 • Yotoham• 'Z.77~0 , 

celim .. Garıon aitti .. Celilin ya • 1 • Pra~ 18,9742 • Moskova ıoH - j 

mncla bir arkadqı vardı. CeW, E S H A M ' 
ıiikOnetle arkadqma anlatıyor • lı Bantu• ıp.- Tramvay ~ı.~o 

du:: (-Artık yeter, rica ede· Anadolu 26. 
L-'-'-- Reji 1.26 rim •. Bundan ıonra karım IHUUUll" sır. Hayriye ııı.ııo 

• Çimento as 13.ll'i 

C'nyon neı. -.-
Şark oeı. -.-

da IÖylenecek tözleri dinlememe • •Merkez Bankası tiU.!1 
• U. Sf"ona -.oo 

ie karar verdim .. On~n için, ibtı • Romontı ı r.9~ 

Ralya . 
Şark m. ecza -,·-
reıeron -.-

yar bir adamm metreaidir, dedi • ll==============ıı 
I•- Bir e'rmeni ile ıevİflDİ!, dedi.. fatlkrazlar tat. v·ner 1 

ler .•. Bir gene zabitin peıinden 
kof1DUf, dediler .• Ve nihayet ıen 
ae beynime bir kurd aoktun: "Ka-

• 191.lTilrt Bor.I 30.7S E.lettrlt - . -
• • • il 29, o Tramvav 31,75 
ı • " 111 29.6~ Rıhtım ı:-. .;o 
lsdtrhıDahlll 1 94,'lS • Anadolu ı 47 80 

•lrgul lstltruı 97.- • AD1dolu il 47,80 
nn, zannettiğin kadar saf ve te • • 19t8 A Mli. - .oo Anadolu ili 46,-

miz yürekli değildir!,, dedin.. fldda• -.oo • Mi! "'e~sl' A .'~:4 •o 

Bütün bu dedikodular beni yıllar- ,_,."-••·----•uaııı .... , ___ , ---
ca çıldırttı... Müvazen~mi kay • kendiıine naııl anlatayım? ... ,, lt
betmit bir halde, aağa, ıola Aldır·" te azizim, artık hükmettim ki, ka
dım.. Karımtn arkaıma adamlar rım beni ı~viyor.) 
koydum... Günlerce, aylarca ta • Celal, bunları anlatırken, hıçkı
kib ettirdim .• Hiç kimıe ile gizli rarak ağlıyordu. Orada, bu mu
münaaebetini teıbit edemedim.. havereyi kulağımla dinledikten 
Ve geçen aktam kanm kollarımın 

sonra, beni yıllardanberi üzen ve 
aruınc:lt mıtd mıtıl uyurken, 

ezerııı kanaatlerimden ııynldmı .•• 1 korkulu bir rüya ıörür ıi • • ., 
Yavqca kalkıp ıokağa çıktım .. bi, birden titremeğe bqladı ve 

boiuk bir aeale kendi kendine il'Ü· Artık ,ondan hiç bir fedal<irlık 
yumda • aöylendi: "Allahniı ! . beklemiyordum.. Bu itiraf beni o 
Celile, onu çok aevdiğimi ölünciye .kadar tatmin etti ki •• 
kadar omuz yafamak iıtemediğimi Şimdi onu çılgınca ıeviyorum.,, 

mak auretile hakiki bir diktatör
lüie gitmek yolunu tutmuttu. Bat 
bakan Görıiyef'i tutan ukeri ta 
kımın batında olan Miralay Velt • 
chef gayrimes'ul bir ıurette hü • 
kilmet itlerini arkadan kontrol et 
mekte ıırar ettiği için aon zaman
larda bu adamın riyaseti altında 
bir hükibnet tetkili fikirleri mey
dan almıftı. Bu makAd ile ukeii 
partiler aruıiıda müzakereler o
luyordu. Bu müzakereler o kadar 
ilerilemiıti ki artık Görgierin 
hemen iıtifa ederek yerine Velt • 
cbef'in riyueti altmda tamamen 
ukeri mahiyette bir kabine te • 
ıekkül etmesi bir gün meseleıi te
lakki edilmeğe baılamııtı.,, 

"1,te itler böyle bir mecrada 
giderken bir gün içinde vaziyet 
bütün bütün değitmittir. Görgief 
ın iıtif a etmi,, fakat yerine Mi • 
ralay Veltechef değil, eski Har
biye Nazırı olan Zlatef Bqvekil 
olmuıtur ve yeni kabineyi o tef • 
kil etmittir. Öyle görünüyor ki 
Kral Boris bu arada müdahale e· 
derek itlerin cereyanına yeni bir 
istikamet vennek mecburiyetini 
duymuıtur. ~ünkü böyle olmaaay· 
dı hakikaten ~ofya~a 'nl~'\'tı · 
lacak hnkMnet )tel)eö<t~lü ?t1a1ııi 
tamamen aleyhine çıkacaktı.,, 

Filhakika ıon zamanlarda Kra 
bn elinde kalmıt olan hukuk ve 
imtiyazları da bütün bütün ala • 
cak surette bir devlet ıuraıı pro
jesi hazırlanmıf tı. Diğer taraf tan 
mev~ud hükUınet faal vaziyette 
olmamalariyle beraber fırkalar ile 
kralın araıını tamamen açmak ıi
yuetini takib ediyordu. Bu ise 
kralı gittikçe daha mütkül vazi • 
yete sokuyordu. Bu vaziyet Kralın 
Parlmanter reyine tarftar olan 
kuvvetler ile birle99rek harekete 
geçmesini teıvik ediyordu.,, 

"Her ne kadar Görgierin iıtif a
ıı üzerine iktidar mevkiine geçen 
yeni hükUmet gene otoriter bir 
mahiyette iae de anum itibarile 
Krala son derecede ıadık bulun· 
maktadır. BilhasA hükilmetin ba 
ımda olan Miralay Zlate_f kralm 
adamıdır. Onun etrafmda gene 
Krala Adık olan Miralay Kolev 
(lçbakanı), Ceneral Radev (Kül
tür bakanı) vardır.,, 

Deyll Ekspresin yazdıkları 
Deyli Ekıprea de BulgaıUtan· 

da vuku bulan ıon hadi.elen fU 

ıekilde anlatıyor: 

Kral BorİI, kendiıini dütürmek 
iıteyen dilfmanlarmı, ıür'atle 

yere vurdu. Bulgar kabinesinin 
cumhuriyetçi nazırları bir darbei 
hük\ımet hazırlamıılardı. Kral 
vaziyete hakim olarak bunları ev 
lerinde hapsetmit ve hükUıneti 

dütürmüf, daha ıonra Krala 1& • 

dık olan nazırlar itbatma getiril 
mitlerdir. Bu ıuretle kral da kan 
dökülmek.izin kumandayı ele ıe 

çirmit oluyor. Suikastçılar ordu • 
ya feaad aaçmıf bulunuyorlardı. 
Bunlar orduyu büıbütün ele a • 
lıncaya kadar kralı taht üzerinde 

fa araıında muhayyer 
cakh. 

Kralın iıtif a etmesi oıı
baıı ıibi bir menfi hayatı 
muı demekti. Bundan bat 
ıariıtanda bir terör devri 
yacaktı. Cumhuriyetçilerin UI 

ri Miralay Velçef di. BafvlP. 
giyef onun elinde idi. 
yqlı zabitleri vaziyeti ~ 
dirdikleri için Kral Bori• 
le harekete geçti ve yeni 
nin liıteıini hazırladı. Kral 
raftarları, Görıiyefin kaz 
yuya düımesi için fırsat 
mitler, Bulıariıtanın bo 
veremiyecefine dair uluslar 
neğine vuku bulan bey 
luılar derneğini ikna e 
Görgiyef e kartı kıyam içİll 
saydmıf, bu haber bütün 
kete yeni bir bava vücude 
cek ,ekilde yapılmııtır. 

Bunun üzerine ha~ırlık 
mamlandığı için Kral Gö • 
ten iıtif uını iıtmif ve 
Zlattef'i getirmittir. Bu 
~umhuriyetçilerin bütün pi 
ıuya düıtü. 

Cumhuriyetçilerin lideri 
lan Ceneral Veltçef yeni 
e1asi bazırlamı§ ve bu ~ 
Kralm salahiyetlerini bir 
Jet Şuruına havale etmittİ· 
çef'in bu türaya reiı olmatl 
luyordu. 

Görgiyef i!bqına geldi 
man cumhuriyetçilerin ke 

1IJ üzr.bar etett.il{Ierin~eıı 
duğu için Krala giderek 

. lin kendiıine verilmeai ü 
ıırar etmiıt'i. Alui takclil'de 
iıtif a edecekti, O zaman 
ıüngüleri takmıt askerleri• 
tılmıt bulunuyordu. Bori_, 
lerden yardım görebilec~ • 
rarlqtıramadığı için o 
saat içinde vaziyeti kabuk 
olmu,tu. 

Bu ıefer Zlatef'in Kr• 
zaheret etmeıi üzerine 
dakikada kararını vennittİf 

Diğer lngiliz gazeteleri 
dan verilen malumat '" 
karı ayni mealdedir. 

Kua 
--Şehir 

Habıt 
§GÖZDEN GEÇiRiLEN JŞ 

Okonomi Bakanlığı müfettiıi .
serleri Okonomik kurumJarnl 
)erini rözden geçirmek üzere t 
relmiılerdi. 

Türkofiıin, ticaret oclallJllll 
ticaret ve İktlMd mektebiaio ~ 
lann muameleleri hemen ....... 
den reçirilmiıtir. 

. Müfettiı ve komiserler 
hazırlamaia bqlamııJardrr. 

§ KONFERANSLAR - ;;J1. 
nat okulu müdürü Bay Aaınt ~ 
halkeviiule aoyaal yarcbm _... 
çocuian bayata erken yeti.....,..... 
lu bir konferans verecektir• 

§ YARDIM iŞLERi - ~ 
diye memurlannm ailel_... tJ/A 
miyeti gelecek cuma giin~,:: 
Şehir meclisi aalonuncla :ru-
ni yapacıkbr. _,il' 

§ BAY FUAD KOPROI.~ 
edbiyah,; 1Deft11U üzerin"
ranı vermek here Paıiae p~ 
Fuat köprüli mart t.apncla 
cektir. 

§TAYiNLER-~ 
Mli müdürü Bay Lutfi o........-. 
imi riyaziye hoealıjnul ıa,.ıts 
Bey Lutfi yeni vuifesn
ren '-flıumıtır. 
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1lt k ' k Sovyetler değerli Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: an amun un arısın- b. y ld k b tti. ıs ton sarı sabunlu kösele d 1 k b f ır O aş ay e s ton Çikolata an ge en me tu • Sovyet Rua Komünist Fırkuı 5 ton Siyah yailı köaele 
merkez komitesi ve ıiyaai büro a- 6800 kilo san vakete 

• (Bq tarafı ı inci uydada) lil ile «üniloma yazuı üzere 0 • zumdan Kuibqef yoldqm Arte- ısoo aded metin. 
lr..- • lan brı mühür Hattrııili. mmli rio-. lkle:rozdan öldüiü Moakova 600 aded ıınmlık p.plı deri. 

~.-....-:-ıınaıan ve eski eser a- lıralındır. 1090 yılında lıaı/nnf- dan bildiTilmit ve bu ölüm dolayı· Yukarıda mikdan yazılı ve tab.mini );edeli 77800 lira olan 8 ka· 
Prof üzerine enstitü aza. hr. Sandan baflıa Trıtanlıamıınrılt' ıile dün, tehrimizdeki Sovyet kon· lem deri 3 Şubat ı935 tarihinde Pazar ıünü saat ı4 de Aakeri Fahri· 

det eacir Bitel de çok dik drıl lıalan lıaruından Belmİf bir soloıluiunda yanya kadar bayrak kalar Satınalma Komisyonunda pazarlıkla sabn alınacaktır. Şartna • 
i~ tözler aöylemiıtir. E- melıtub da brıldağıumu feyler a- çekilmittir. me 389 kurut mukabilinde komiıyondan verilir. Talihlerin muvak. 
~erkezinin bulun -. raındadır. Bu melıtub hülıümdta"" Cenaze merasimi yapılmcaya kat teminatı olan Sı40 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncil 

.... ..,_ .... d· I Ye pek ehemmiyet ŞrıppilrıliamQfa ycmlnnftır. Ta. ka.dar bayrak böytece kalacaktır. maddelerindeki veaaikle mezk6r aün ve saatte müracaatları. (359) 
.,_.,,ır_ er. Burada bulunan tanlıamandan drıl lıalan iradın Bundan bqka dün Sovyet kon-

da t lllden birçok ıeyler a- bu melıtupta diyor iri: toloıluiunda bir toplantı yapılmıt lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammn bedeli leL.a·~nun kanam. "-Senin çok ojlun oldufunu '. 1.; Moakovaya taziyet telyazııı 

llaeJct.ı 1f hır nıektub da vardır. biliyorum. Ben, kendi ülkemden ıönderilmiıtir. 
• ..__._..I b lercüıne edilmittir. birile evlenmek iıtemem. o~-11a· Verilen malumata sön yoldat Kui • EMiNÖNÜ: 
~ er "ftk •'" bi-~ Leninin en •chk müridin Stalin • rofa.L ~. meraklıdır· · d b 0 

• • ha ·· d Sonra ,_ 

Lira 
Ahıçlebi mahalleıinin Limon ilke· 

-ur 8 rm an ırını na gon er· le mücadelesinde en i.,; bir arka~ı ol· leai sokağında 54 numaralı dükki-
re....., il ıtel diyor ki: M K 1 ,. 

rrr-..6 ıııra ra yaparım.,, muftu. 
Clrr ocua akü/en toprak lıa Brı laadiae üerine hülıiimdar Kw"bitef 1888 de dofınuı, 1904 de EMiNÖNÜ: 
4~11tıftı. Şimtli Bofa inannumuf, lramandanlanntlan bi ıiyu: faaliyetine bqlaımf, Lenin parti 

nın 3390/51840 hiueai. 262 mübadil bonoıilı 
Çelebi oğlu Alieddin maballeainin 
yeni camiiterif avluıunda eski 87 
ve yeni 80 numaralı dükkinm ı80/ 
3600 hi1Ui. 25« 

~ olı 1erde Etilerin idare rini bu maeleyi arGfhrmak üzere sinin azasmdan olmu" n i>ütün haya · 
a..ı.~ an. tehir brılana-rdıı. Mmra -oöndermlf· tir. Mektupta bnca ona sadık kalmııtır. 
""" Mil ,,,._ • lbb1ilci faaliyeti Omskda amele top 

' Oddan 200 yıl önce yazılanların doğru olduğu anl'lfl EMINONü: 
,_lttıtfı. llti acır d.. L-..6 l L.!.!Jıü--1 .1'1 lanblan anımda propaganda yapmakla 

Çelebi oğlu Alieddin mahallesinin· -
Yeni camiiterif avluıunda eski 68 

,, ,, 

""'le ti, Aıa, ay, ort maQCU, ınca nii ··maar da O•&rına Mm· bqlar. 1905 de Petenbursda holfeVik 
~· ''Oartlı. Bi: timdi ra söndermif, lakat Amon rahib- tetkilitmda ihtilalci mesaiyi idare et · ve yeni sı numaralı dükkinm 180/ 

• Altropolğ olan büyiilı ininden Efe'nin ~evirdiği entri • mittir. 
tr4 • Ue Kralın MTa)'I olan lıalar neticainde delilıanlı bofda 1918 den 1920 ye kadar Kmlorduda MERCAN: 

e top,aAı cıçtılı. Orada bal· rrıltnaftuT... hulunmuı amiral Kolçak ile emperya • 

3600 hi1Ui. 225 
Kalpakçılar Yokuıu yenihan Saka 
çeımeai aokaimda eıki 23 ve yeni 

" " 

ltiitii la liıtlerle çupıf111Jftlr. 
• evrak p ane ve içeri.in • lıte bu hôtli.elae baıl~ Dahili harpler bittikten sonra Bu · 
rt ~a.ında bir hülıiim • ıuıyılabilecek vailuı olan bu mek haraya Sovyet Cumhuriyetinin siyasi 

ltt,.de ilti · tle baldrık. Ba tub, BoğazlıöyiinJelıi «rQfhrmala mümessili olarak sönderilmi1t 1922 de 
)'azı var. Hiyefro - nmızJa ele geçti ••• ,, Sovyet Rusya kamiiniat fırkası merkez 

komitesi kitipliiine tayia edilmiıtir. 

1 k 
1923 den 1927 ye kadar Sovyet hükU • 

enı e et. 2 5 meti .. komünist fırkan tarafından ko-. ın zararı , müniat 1ır1rau teftit merkez komitesi 

11 bqma ve amelelerle köylüler teftit ko-

l 9 numaralı üstünde odftlı olan 
dükki.nm tamamı. 800 

Küçükpazar: Rüatempqa mahalleainin Uzan -
çarfl caddesinde eski 85 ve yeni 

,, 
" 

3ı 4 numaralı dükkinm tamamı. 2500 ,, ,, 

Yukarıdaki mallar 3/2/935 Pazar ıünü aaat 12,30 da açık arttır 
ma ıuretile sablacakbr. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuiu niıbetinde pey akçelerile müracaatlan. (8.) (242) 

yon lira go··sterı·ıı·yor.t mıçz::-he:::::.=~~:: 
1 latanbul Evkaf MUdUrlUIU lllnlar. 

ramanlıiı arumc1a anılmaktadır. Bu '-----------·----------_..;--...ı 
kurtarma itini tertih'" idare eden odU1'. 1 - Mercanda lmameli hamn Ült katında 3 ve 4ve 5 No.lu odalar. da da sahte beyanname yapılma

aına yardım noktaamdan tahkikat 
yapılmaktadır. Bu tacirler, üzerin
de aahtekirlık yapılan bu beyan • 
namelerin kendilerinden çalm -
mıı olduğunu ıöylemiılerdir. 

Kuihitefin ölümü hütün Rusyayı de- 2 - Gala tada Yolcu zade mah ailesinde 8 No. lu Cami mahalli ve 
rin mr mateme sewetmiıtir. 

Skandal 
Takas komiayonu beyanname. ~.<Bat tarafı ı inci eayıfada) 

ler üzerinde yazılan mikdar ve Bu irtiıa meselesinde nezaret • 
fiatı aynen kabul etmit olmak, ler erkinmm, iktıaad ve banka i.
hem ihrac edilmediii halde be - leminde tanılmıt §&hıiyetlerin ali.
yannamede ihrac edildiği yazılan kaları vardır. Şimdiye kadar bir· 
kereıtelerin görmeden ihracı tu • çok kimıeler tevkif edilmiftir, da-
dik, hem de Türkiye ve dünya pi- ha tevkif edilecekler de vardır. it 
yaauından yük.ek olarak göıte • evveli Çekoılovakya demiryoltarı 
rilen fiatları kabul etmek vaziye - idareıi için tealim edilen traven
tinde ıöıteriliyor. ler yüzünden ortaya çıkmıttır. 

Oirendiiimize göre ihtia&1 Tevkif edilen demiryollan müdür· 
mahkemeaine verilen bu tahkikat leri ve sanayi erbabı ıorguya çe • 
ile komiıyonda bulunan, komiı • kildikleri zaman yalnız travera it· 
yon adma vazife yapan birçok lerinde değil, kömür ve vagon tea
tanmmıt iıimler de maalesef limatında da dalavereler çevirdik
muhakemeye çekilmit oluyorlar. lerini itiraf etmiılerdir. 
Bunlarm araaında eski Ticaret Bundan batka Pragda inta edi· 
müdürü ve komaiyon reiıi Muhıin len ticaret bakanlıiı binaaı ile de
Naim, Ticaret Boraaaıı komiaeri miryolu idareainin binumda ve 
Akif, Ticaret Oduı eski katibi u- sair itlerde dev'letin zararına bir • 
mumiıi V ebbi, latan bul Sanayi çok itler çevrilmit olduğu meyda· 
müdürü Daniı, elektrik mühen - na çıkmıttır. 
diıi Refik, Deniz Ticaret müdü· Bu itlerin ihaleai için hükUmet 
rü Müfid Necdet, Deniz Ticaret birer liıteai zabıtanın eline ıeç • 
mektebi müdürü Zeki, eıki tica • mittir. Bunun üzerine birçok in • 
ret komiseri - timdi ticaretle ujra pat müteahhitleri de hapıe atıl -
tır - Bahri, eczacı Mehmed Necib mıttır. Ma.:nun o1anlann adedi 
Serdengeçti, Karaoıman oilu birkaç yüz kitiye baliğ olmakta • 
Suad, Bursa pazan sahibi Receb, , dır. 
Taib Servet adlan ıeçiyor. • irtifa itile mefgul olan tahki -

Fezlekeye bakılırsa bu zatlar ltat hikimlerinden birisi, evrakı 
vazifesi değer takdirinde bulunmak kaybettiği için hapıe girmittir. 
ihracı lizım mallarm ihracını tes Yakında maznunların muhakeme· 
bit etmekte olan komiıyon adına ıine baılanacaktır. Muhakemenin 
zaman zaman ya aıil yahud vekil çok heyecanlı olacağı aöylenmek
ııfatile ve ehemmiyetsiz yekun • tedir. 
lar teıkili bitmeden ücretinin ko-

Askerliğe çağırma 

oda. 
3 -Altı Mermerde Sormagir·cami arasında iki baraka mahalli. 
Yukanda yazılı mahaller 935 ıeneıi Mayıı bitimine denlü kira -

ya verilmek üzere arttırmaya konmuştur. Tutmak isteyenler 2 Şubat 
935 Cumartesi ıünü aaat on bete denlü Evkaf müdüriy~m~ v:ı.İl1t 

0 

akarlar kalemine selmeleri. (321) 

Beşinci fcradan: ı lstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Hahcuz ve paraya çevrilmesi mahkemesinden: 

mukarrer aandalye ve maaa ve 1&· Müddei lıtanbulda, Sultanha
at veaaİTe 30 - 1 - 935 ta~ihine mammda, Dikranyu. hanı altın
müaadif çartamba aünü 9 ıaatten daki majaza11ncla T opbq oğlu Ah 

med Haımdi tarafından F ethiyede 
itibaren Beyojlu Takıim Ağaç· 

aabık icra memuru Mehmed aley· 
altı caddeaincle 6 numaralı tütün- hine, borçluıu F ethiyede Aziz oi· 
cü dükkinı önünde aatılacağmdan lu Muıtaf adan tahıil edip zimme
taliplerin mahallinde hazır bulu· tine geçirdiği 64ı lira 7 kurutun 
nacak memura müracaatları luzu· tahıili hakkmdaki davanm tahki· 
mu ilin olunur. (3848) katmda müddeialeyhin ikametıi· 

Fatih Sulh Hukuk Hakimliğin
den: 

Ahmed Anlan Efendi ile So-
fularda 13 No. lu hanede mukim 
Necati Efendi oğlu Haydar Sali

hadd:n ve Hayri aralarında Sofu
larda Orta Çeımede 27 No. lu ar
aanm izalei fuyuu davaıının cere

yan eden muhakemeıinde müd
deialeyhlerin ikametgihlan meç· 
hul olduğundan dolayı ilk tebli
gat ve muameleli ııyap kararı ıs 
gün müddetle ilanen icra edildik
ten ıonra 31 Kanunuevvel 934 ta
rih!nde fuyuun izalesine karar ve-
rildiği cihetle tarihi ilandan itiba

ren 15 gün zarfında hükmü mez. 

küru temyiz etmediğiniz takdirde 
hükümün keabi kat'iyet edeceği i
lin olunur. (4984) 

hının meçhuliyetine mebni ilanen 
yapılan tebligata rağmen muay· 
yen günde mahkemede hazır bu
lunmıyan müddeialeyh aleyhine 
uıulün 40ı nci maddeıi mucibin· 
ce ııyap kararı verilerek itbu ka
rarm on bet gün müddetle ilanen 
tebliğine ve tahkikatm ı 3 - 2 -
935 çarp.ınba ıünü ıaat on üçe 
talikine karar verilmit olduğul)
dan mezkur aün ve ıaatte Yeni 
poatabane lıtanhul Aaliye Birinci 
Hukuk mahkemeıinde hazır bu
lunmaıı luzumunu havi itbu gıyap 
kararı ilanen tebliğ olunur.(4998). 

latanbul 6 mcı icra rnemurluiundan: 
Kumkapıda Alibey yokutunda Tiyat· 

ro sokağında 110 numaralı dükkinda 
kereıt.eci llyasa: 

miıyon azalarma müıavi niıbette 
dütmesi için de çok vakit nöbet
leıe taku itlerine bakmıtlar, it
leri yürütecek tudikleri de aade
ce alikalı memurun imzaaına ba· 
karak yapm19lardır. Yukarıda · 
yazdığımız ıibi ıuiiıtimalden de 
fil, ihmalden maznun mevkiine 
ıeliyor demektir. Muhakemenin 
yakında bqlayacağı uranlan • 
maktadır. 

l - .935 ıubat celbinde ilci sene hiz· --------------
mete tabi istihkam ve muhabere sınıf· 1935 olduğu ve bedeli nakdi verecek . 

Tayyare cemiyetine 120 lira horcu • 
Nıztlan dolayı lnınturatla diildcinmız • 
daki mallannam clelteri yaprlmıt ve 
ınnderilen ödeme emrinin mühqir ta • 
ııWnclan yazdan yazıda balen ikamet • 
tıihmızm meçhul oldufu IKJdirilmiı ol • 
duiundan illnen tehlisat yapılmasına ka 
rar ftrilmittir. ltbu ilinm pzeteye yazı 
bpndan itibaren bir ay zarfında bu borc 
hakkında Wr itiraznuz olduiu takdirde 
dairemizin 34/4136 numaralı doayuma 
tÖylemenb liandır. Bu müddet pçtİlr• 
ten IODra İtİrunuz lcalıiaJ edilmiyecefi 
ödeme enai yerine illnen teblii olaaur. 

Janna aynlmıı olan (316 ili 327) ba· lerin 23 ıubat 1935 aktunma kadarı,.. 
kayuı ile (328) doğumlulardan ıeri dellerinin kabul edilebileceii. 
kalanlarla (329) doğumlular ıilib albna 3 - Bilcümle yoklam kaçaklannm 

ıubelerine miinc:aatlan. 
almacaimdan alikadarlann menaup ol· 4 - Yukarda dört maddede sevke 
duklan askerlik ıubelerine müracaat tibi olduklan 1Nldin1en mükeDefleria 
ebneleri. tayin edilen siinlercle müracaat etmele • 

2 - Toplanma pniiniin 24 ..... t ri. .(7376) 





. 1000 Ton Mazot 
skeri F ~hrikalar U. Müdür lüg.; ünden: 
ı· ukarıd . · 

ıı 93ı; 'ç a ~azılı , .e tahmini bedelı ( 60000) lira olan :\Tazol 30 İkincika-
'11Jda p ar§aınlıa günü aat 14 te A~keri Fahrikalar satınalma komioyo· 

azarlıkl . A 

ttnaıne .. . n atın alınacaktır. Şartnamede bazı tadılat yapılmıştır. 
teın· Uç lıra mukabilinde satın alma komisyonundan verilir. Taliple

ınatı 
eli tnadd rn~" akkate-i olan 4250 lira ,·e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

ı: elerıne .k. 1" . . 1 " ·ı k A •• t "tacaat1 nazaran vesaı ı azımcyı ıamı en mez ·ur gun ve saat c 
arı. (357) 

Bhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Udut ve Sahiller Sıhhat Umum 

r Müdürlüğünden : 
'nde ~~hıon Ve Zonguldak Sahil Sıhhiye merkezleri için taka biçi

latını ı;:r nıotör yeni olarak yaptırılacak ve Trabzon, Zonguldak 
A. flYan iki motör tamir ettirilecektir. , 

tahlon - Yeniden yapılacak Trabzon motörünün intası ve esk 
~ıla.eak ınotörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 liradır. Y !!!niden 
t,h-· Zonguldak motöriyle eski Zonguldak motörünün tamiri 

•111n bed 1' 4 . 

l 

. 
S e ı 985 lıradır. 

1 Sah1 Bu itlere aid fenni ve idari ıartnameler ve resimler lstan 
•nır. 1 •ıhhiye merkezi levazım memurluğundan bedelsiz olarak 

-

-~~~ Ekailtnıe 7 - Şubat - 1935 Pertembe günü saat on dört 
ly, ine~ a .Kara Mustafa Pa!a sokağında İstanbul Limanı sahil sıh -

J) eıınde iki motör için ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 
. ~ - Eksiltme açık olacaktır. 

· Zon- Muvakkat teminat Trabzon motörü için 232 lira 50 kuru§ 
iUldak t•• .. • • 374 l" d p mo oru ıçın ıra ı.-. 

-
. -ı 

de eh·ı ateklilerden gemi inıaatı ve Dizel motörleri tamiratı iıle-
ltı •on 

1 oldukları hakkında Ticaret Odasından bu davet yazılıtın· 
ta. al · C 1nın11 bir vesika aranılacaktır. 

d\]tjkay- Ekailtnıeye girecek olanların peyler sürülmeğe başladığ 
lır. l kadar muvakkat teminat paralarım yatırmıt olmaları şart 
~ (306) 

~.~Yoğlu Tahsil 'Müdürlüğünden: 
tliltltlnekde Bebek caddesinde 29,31, 31/1, 31/2 ve 33 No. lı dört bab 
0"culJ~ llti..iştemil 4300 lira mukabilinde ipotekli Apartımanın vergi 

te • all d 1 • ·rıA k 25 · · dd · "b" •ı:>ot k o ayı ıcra ve ı as a nununun ıncı ma esı mucı ın-

~İrıe ~~.e bi~likte son müzayedesi yapılacaktır. lsteldilerin 3/ 2/ 935 
~kil tsadıf Pazar günü saat 15 den sonra Beşiktaş kazasında mü-

1 

-

Yeni çıktı 
J 1 Dün ve yarm 

Te-rcUme külliyatı 

il Sayı 23 - -
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat · 

Komünizm 
1 

1 
1 

1 
1 ~"-~~ı 

ıc.an1c-•.ue.u r 
•UT~~ 

lslanbul ~ 1935 
~ 

Fiah 50 Kurut 

Dağıtma yeri: V AKIT Matbaa11 

Denizyolları 
iŞLETMESı 

t\cenıelcrı l\araköy • Köprübaşı 
,. 1 el • .C.2362 - 'iirkccı Mühürdar ıaJC" 

l lan Telefon ~2740 

lskenderiye Yolu 
KARADENiZ vapuru 29 i -

kincikinun SALI günü ıaat 11 
lskenderiyeye kadar (386) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Sah günleri meccanendir •• 

1 

11 - KURUN 27 İkincil:Snun 1935 -

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 85400 lira olan yukarıda yuzılı Kasırnk kayışları 31 

lkincik:'.inurı 19:J5 tnrilıintle Per~eıııfıc giinü aat 15 te Askeri Fahrikalar sa

tın alına komi yonuıula puz:ırlıkla satın alınacaktır. Şartname dört lira 

27 kuruş 111ukahiJimle satmalma konı syonundan \'erilir Taliplerin rnu\'akkat 

teminatı olan 5520 lira ve 2490 num oralı kanunun 2 \'~ 3 iincü maddele • 
rindeki ,·esaikle mezkur gün ve saııtı e konıi yona müracaatJan (356) 

Istanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamına bin 
yüz Jira kıymet takdir ediJen Kar tal da Yel değirmeni mahallesinde 
ve ıokağmda eski 82 yeni 997 / 6,4 No. lu bir ahfap hane açık arttırma 
vazedilmiı olduğu 27-2·935 tarihi ne müsadif Çartamba günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edil~ektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde müıte
risi .üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhü 
dü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 14-3-935 
tarihine müsadif Perıembe günü saat 14 den 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık artırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde satı, 2280 No. Iu ka
nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satıı nisbetinde pey rıkçesi ve 
ya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım. 
dır. Hakları tapu sicilli ile ıabit olmayan ipotekli alacaklar da diğer 
ala.kadaranın ve irtifak hakkı sah iplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarif e dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte i
lin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmele
ri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilli ile sabit olmayanlar ıa
tıt bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar, müterakim vergi, tenvi
riye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf borçları borç
luya aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 11-2-935 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır
ma tartnamsi ile 934/ 2946 No.lu dosyaya müracaatla mezkur dosya
da mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (383) 

3000 Ton Çelik Demiri: 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Yukarıda mikdarı yazılı ve tahmini bedeli 78000 lira olan Çelik 
demiri 5 Şubat 935 tarihinde Salı günü saat 14 de Aıkeri Fabrikalar 
satınalma komisyonunda pazarlık la satın alınacaktır. Şartname üç li
ra 90 kunıt mukabilinde komiayo ndan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 5150 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komiıyona müracaatları. 

• (358) ~e Heyetine müracaatları. (376) 
~ (ıl lklncl Tr,rln 19H ııa)wı.ı.W.ıp beri ılUU)·or.)~~~=~====~~====~======~~~=~ 

............... Öz Türliçe ı<arşılıklar 
daı·gı 
Sınık. n nıan.) 3. Kırık, kırılmış, 4. 

lll~iin~e~.ir ol~ak, 1. Gönül kal
?nek' gonul kırılmak, 2. Gücen • 

M·· 3. Kırılmak, 4. Sınmak. 
Göru unkeıif, 1. Açık, açılmış, 2. 

1\.1:-~en, 3. Ortaya çıkan. 
M~nkir, lnanmıyan, 

3. Sı~~§erih, 1. Açık, 2. Eğlenen, 
M" nuyan. 

lllak~nıerih olmak, Gönül açrl-

~üntak·ı 
biı ira 1 , 1. Geçen (Birinden 
l'le -)·: -) 2. Kalan (Birinden biri -

Müntak· · alan ını, 1. Kakığanlığ, 2. Oç 

Müntefih . . 
8. 'hr·· .. ' 1. Şışkin, 2. Şişmiş, 

u Urufın" 
h.. UŞ. 
iYtuntef h 

'l'Uınnı k 1 olmak, 1. Şişmek, 2. 
1\.1:·· e ' 3. Üfüriilmek. 

t:. • unteha 1 B' . 
.ı:..rını, 4. '· . · ıtım, 2. Buç, 3. 
(litıdua I<et, kıt, 5. Kırağ, kırak 
6. Rıran .. nıanasına da gelebilir.) 
değecek g, 7. Kink, 8. Son, 9. Son 

1\.1:·· Yer, 10. Uç 
untaha 1 . 

~tleri . P, · Ayrılmış (Ben-
al'tılnı çınde en iyisi olmak üzere 
hakkı ış nıan.) 2. Elleme (Eşya 
H;_ nda) 3 0 ..... -"'ld'·ı · gurtlerımis 4. O -
(. u ennıi 5 O :u 1llsan h ş, · riindü, 6. Sayın 
~Urniş,~kkında~ 7. Saylam, 8. 
~lr,12. u; .. ~kın, 10. Seçme, 11 

llıiş, 14. U 1:~tu ... 13. Uründülen -
Pttunte~' uyründü. 

ttıak, 2. Se a~ olmak, 1. Saylan -
~ii çılnıek. 

ntehj- 1 B" ......._ ~S4 ' · ıten, bitmiş, 2. -

Bitiren, bitirmiş, 3. Son, 4. Sona 
varan, sona varmış, 5. Sona yeti
şen. 

Müntehi olmak 1. Bitmek, bi -
tirmek, 2. Çıkmak, 3. Varmak. 

Müntehip, 1. Seçen, 2. Seçici. 
Müntehir, Kendini öldüren. 
Müntesip! 1. Çatkın, 2. Kapıl. 

mış. 

Mün~eıir, 1. Basılmış, 2. Çık • 
mış, çrkanlmış, 3. D~ğılmış, (ha
her, eser v. s. hakkında), 4. Da • 
ğıruk, 5. Duyulmuş, (Haber hak -
kında), 6. Yaygın, yayılmak. 
Münteıir olmak, Yaygın olmak, 

yayılmak. 

Müntin, 1. Bozuk, 2. Bula§ık, 

(hastalık hakkında) 3. Çirkin ko
kak, 4. Kokmuş, 5. Kouşkmll§, 6. 
Pis kokan. 

Münzel, 1. lndiıilmiş, 2. Gök -
ten inmiş . 

Münzevi, 1. Ağlakçr, 2. Arzı, 
3. Ayrıksr, 4. Çekilmiş, 5. El çek
miş, 6. Sinecen, 7. Yalnız, 8. Ye
tincek. 

Münzevi olmak, Busınak. 
Müphem, 1. Anlaşılmaz, 2. Be

lirsiz, 3. İkicikli, ikincilikli, 4. 1 -
kinciririkli, tkircinli, 5. Kapalı, 6. 
Ortük, 7. Ustü örtülü, 

Müphem söylemek, 1. Geve -
lenmek, (Ağzında sözü tereddüt
le evirip çevirmek man.) 2. Gü • 
mermek. 

Müptedi, 1. Taysak, 2. Tor, 3. 
Toy, 4. Yeni başlıyan. 

Müptela 1. Düşkün, 2. l\ıfarsak, 

'öz Türl<çe lCar$ı1ık1ar 

a. Munluğ, 4. Tutkun, 5. Tutsak, 
.(Giriftar man.) 6. Tutulmuş, 7. 
~·urgun, 8. Yakalanmış. 

Müptela olmak, 1. Dadanmak, 
2. Diişmek, 3. Tutulmak, 4. Vurul
mak, 5. Yakalanmak. 

Müpteni, kurulmuş. 
Müptezel, 1. Aşağılık, 2. Bol, 

~- Değersiz, 4. Dümnük, 5. Ucuz. 
Müraat, 1. Bakma, 2. Gözet . 

me, 3. Saygı, sayma. 
Müraat etmek, 1. Bakmak, 2. 

gözdmek, 3. Saymak. 
Mv.·r.c:aat (etmek), 1. Baş vur

mak, 2. Döğnemek. 3. Uğramak, 
4. Yanmak. 

Mürnfa.kat, 1. Arkada.~lık, 2. 
Birgelcşn·e, 3. Birlikte bulunma, 
4. Yoldaşlık. 

Müharik, 1. Cetkinşek, 2. Dor
lak, 3. Oğlan. 

Mürai, 1. Çuzur, 2. Gösterişçi, 

3. İki yüzlü, 4. Sinsi. • 
Müraitik, 1. Gösteriş, 2, !ki 

yüzlülük, 3. Sinsilik. 
Mürailik etmek, Cumalamak. 
Mürakka~, 1. Yazılr, 2. Yazıl

mış. 

Mürde, ı. Olü, 2. Ölük, 3. 01. 

dır, 3. Erinç, 4. Gönç, 5. Kintiki
riklik, 6. Kolaylığa ermiş, 7. Tış
lık. 

Müreffeh olmak, Gönenmek, 
könenmek. 

Mürekkep, (Yazı mürekkebi, 
man). 1. Kara, 2. Kaarlkış, 3. Ka
ratkış, 4. Yazı Boyas1. 

Mürekkep, (Terkipten) 1. Ka
rışık, 2. Katmkı 3. Usme, (AyrI 
ayn parçalardan mürekkep man.) 

Mürettep,,l. Danışıklı, 2. Dü. 
zenli, 3. Düzme, 4. Kurulmuş, 5. 
Sıralanmış, 6. Sıraya konmuş, 7. 
Türeli. 

Mürettip, 1. Dizen, dizici, 
(matbaa mürettibi man.) 2. Ku -
ran, 3. Sıraya koyan. 

Mürevviç, 1. Geçiren, (Revaç 
kazandıran ınan.) 2. Güden, 3. 1-
leri götüren 4. Tutan, 5. Yürüten. 

Mürsel, 1. Elçi, (Gönderilmiş 
man.) 2. Gönderilen, gönderil • 
miş, 3. YalaYaç, (Resul manası· 
na). 4. Yollanmış. 

Mürselileyh, 1. Adına gönderi· 
len, 2. Kendisine gönderilen. 

Mürsil, 1. Gönderen, 2. Virici, 
3. Yollayan. 

müş. · Mürşit, 1. Bosutçu, 2. Doğru 
Mürebbi, 1. Ata~k, atabik, 2. yol gösteren, 3. Gerçek er, 4. Kı. 

Atalık, 3. Eteke, etıke, 4. İskele - lavuz, 5. Taysı, 6. Uyandıran, 7. 
yen, 5. Okutan, 6. Yetiştiren. Uydacr. 

Müreccah, 1. Bekrek, 2. Daha Mürt, ı. Geberik, 2. Gebermiş, 
iyi, .. den iyi 3. Ôtkün, 4. Üstün, 5. 3. Kadakmış, 4. Keşermiş, 5. ÖJ • 
Yeğ, 6. Yeğrek, 7. Yekek, 8. Yek- müş. 

re~: 9. Yey, 10. Yeyrek. Mürtait, ı. Titrek, titriyen, 2. 
Müreffeh. 1. Bayendcr, bayın - Utük, (Soğuktan titriyen man.) 
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. . .... - ~ı·-------·• ..----- Y EN l Ç l K f 1 --
1 Vapurcu .. u k J' .. DÜN ve y ARIN .. k6 1 yahnın 4 IJCÜ eseri 

i
l rürk Anon.m Şirket Pro/. Dr. Saphi Nuri 

. stanbuı Acentahğı G J 
! ı.imao han. r.ı •. o. , ı29l5 ünün iktısadi iş e 

5 Kuruşa tam bir Roman 

Bir kaç saat hoş vakit geçirmek için 

Kara Gllge Trabzon Yolu Fiyatı 60 Karaı 
Romanlannı okuyunuz. Son zamanın en büyük zabrta vaka

lannı eilenceli bir tar'Zda hikaye eden bu meraklı roman seri -
ıinden her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap netrolunur. 

Dumlupınarvı(.~~s.l!. Dağıtma yeri - VAKlf MatbaHı -Ankara caddeıi 
" DOu ve Yarm ,, tercllme killliyah için abone yall 

P günü saat 20 a Z a r de Galata rıh . U N U T M A Y 1 N l Z 
Ha lıitap tam bir romandır ue liah yalnız S kunııtar. tımıaclaa kalkacak. Giditte Zonpl· 

Birinci kitap: BirMühim c;naget Nqrolunmuıtur. 

ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta nqrolunacaktır 

KatOphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 
i dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, Un· 

ye. Ordu, Giresun, Vakfıkebir, Trab-
1 con ve Rizeye dönütte Of, n Zoa • 

4 
gulclak iskelelerine uğnyarak 89 • 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlü tJ .. 

Takriben 160028 kilo 498646 aded ateı tujluı. 

'• det edecektir • 84500 kilo harç. 
..................................... r~ ................. , .... ı 

N f B k 1 d 
DIŞTABIBI 

Yukanda mikdan yazılı ve tahmini bedeli 150936 I~ 

a ia a an ıgv ın an: Nuaı MEHMED 
Beyoğlu Ağacami karııımda 

Vekilet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan 150 ton Buraa aokak No: 1 

;9rli kok kömürü Haydarpap.da vaıonda tealim tartile pazarlıkla a- Doktor Hafız Cemal 
lınacaktır. Dahiliye Mütehassısı 

tuilaları ile harç 29 lkinc1kinun 935 tarihinde Askeri F 
tınalma komisyonunda pazarlıkla aabn alınacaktır. Ş•Pl:ll....., 
l'Uf mukabilinde Satmalma Komisyonundan verilir. Tali 
kUr günde muvakkat teminab olan (8796,80) lira ve 2498 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine nazaran veaaiki liziıne iJt 
atlan. 

Pazarlık 11/2/935 tarihine raıtlayan Pazarteai günü aaat 15 de Cumadan bqka günlerde ıaat 
Ankaracla Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. lıteklile. (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di
rin lıcaret Oduı veaikuı ve 240, 19 liralık muvakkat teminatlannın vanyolundaki (118) numaralı hu· 
Malaandıima yatmlcbğma dair 0 lan makbuz veya nümunesine uy • ıusi kabinesinde hastalannı kabul 
pn Banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve aaatte komiı - eder. 
yonda hazır bulunmaları lizundır. Muayenehane ve ev telefonu 

Sümerbank Uşak Şe 
Fabrikasından: 

latekliler bu husuataki f&l'bıameleri Ankarada Bakanlık Malzeme 22398 Kıtlık telefonu 21044
• 

.. İ111 ııııam.ımm:--=-==-· 
Şimdiye kadar yalnız Uıakta SOmerbank namına 

makta olan Tasfiye halindeki Uıak Terakki Ziraat T~rk 
Şirketine ait hiıse senetleri bundan ıonra lıtınbul ye 
daki Sümerbank Şubeleri tarafından da saha abaacaktıf• 

Mildürlütünden ve Ha>:~arpqada Tesellum ve Sevk Memurluiun • 5 Dit Doktoru 
dan paruız olarak alabılırler. (374) İ u- • •ı ,Ç. 
------------~~~--~----~~~~~~~~~~~ 11 c-ıasnu ınusta1a 

H Jst. Akıaray Valide camı 
B kar,111nda 
1:11 mmaımwııamı aıııwıııı 

BCayük 
Hiuelerini ıatmak iıteyealer dofrudaa bu Şubelere dl 

cıat edebilirler. 

Tayyare Piyangosu 
..,. Doktor ...... ııanı""• 

üseyin Osman ı 
,. Haseki hastanesi 1 

Devlet Demir yolları 116nlB 

18. ci 7 ertip 4. cii Çekiş 11. Şahat 1935 dedir. im dahiliye mütehassısı 

Filyoa - Eskipazar araamda 1-2-935 tarihinden itibard 
Ç&rf&lllba günleri atideki tarife daireainde tren itliyeceiİ 
halkın malUnıu olmak üzere olun ur. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Uleli LOtüf Aparhmanı saat 

1 4·7 e kadar Telefon 22459 
lıtuyon Kallat Vant 

Saat ....... , ____ .. 
Sahibi• ASIM U:S 

Agrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye- Neıri~t Müdürü: 

ıer oe 20,000 liralık milkaf at 'llartlır. erik Ahmect stv!Nctt 
VAKiT Matbaası - latanbul 

Filyoı 
Eskipazar 
Empazar 
Filyoa 

Saat 
7,00 

11,45 
13,40 

18,20 

Oz TGrllçe ICartılıklar Oz türkce liartllıklar 

Mürtefi, 1. Aşık, aşkın, 2. A -
yız, 8. Biyik, 4. Uca, 5. Uksek, 6. 
Yüce, 7. Yüksek, 8. Yükselmiş. 

Mürtefi olmak, ı. Yücelmek. 
2. Yükselmek. 

Mürtefi yer, 1. Hündür, 2. Or, 
8. ~amak, 4. Tayız. 

Mürt91i, 1. Almısak, 2. Alum -
sak, 8. Cebir, 4. Yiyen, yiyici. 

Mürtet, ı. Dönme, 2. Dönük. 
Mürut, ı. Geçiş, geçme, 2. Ge

lip gitme, gidip gelme. 
Mürür eden, 1. Ertimliğ, 2. Ge

çen. 
· Mürür etmek, 1. Çezginmek, 

çiz~nmek, 2. Ertmek, 3. Geçmek, 
4. Gelip gitmek, gidip gelmek, 6. 
Otmek, 7. Uzmak, (Yanından 
geçmek, zaman geçmek man.) 8. 
Utmek. 

Mürüri~, (Resmi) Geçitlik. 
Müriir mahalli, 1. Geçecek, ge

çit. 

Mürüvvet, t. Adamhk, 2. Görk, 
8. Kişilik 4. Sevinç, 5. Yiğitlik, 

Mürüvvetaiz, Kişiliksiz. 
Müaaade, t. Boşuğ, 2. Ozük, 3. 

Orük, 4. Ozük, 5. Savak, 6. Yar -
dun. 

Müsadekarlık, Gezenlik. 
Müaabaka, t. Oğdür, 2. Otüş, 

8. Yanş, 4. Yüıiik, 
Müaabaka etmek, 1. Burnaş -

mak, 2. Çakışmak, 3. Ertişmek, 
4. Evişmek, 5. Geçmeğe çalışmak 
6. Kıpışmak, 7. Okünmek, 8. 01. 
~mek, 9. Ondül komak (Bahis 
tutuşmak man.). 10. Onürdii§meü. 
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11. Onürtmek, 12. Otkünmek, 13. 
Sürüşmek, 14. Uzuşınak, 15. Uçeş
mek, 16, Uğürmek, 17. Yaraş -
mak, 18, Yanşmak, 19. Yeniş • 
mek. 

Müaabak mükifab, Ondül, öğ
dül. 

Müsademe, 1. Çarpışma, 2. Ça
tışma, çatma, 3. Dağar, (harp, ci
dal man.) 4. Dokuş, tokuşma, 5. 
Sançış 

Müsademe etmek, 1. Berişınek, 
2. Çarpışmak, 3. Çatışmak, 4. Çat
mak, 5. Dokuşmak, 6. lkeşmek, 7. 
trteşmek, 8. Tokuşmak, 9. Vu. uş. 
mak 

Müaadere (etmek), 1. Kısta • 
mak, 2. Y azgurmak 

Müaadif, Tüş 
Müsadif olmak, 1. Düş gelmek, 

düş olmak, 2. Karşılaşmak, 3. Tüş 
olmak, 4. U çramak, 

Müaahhar, 1. Boyun verici, 2. E
le geçmiş, ele geçirilmiş, 3. Tutul
muş, 4. Yakalanmış 

Müıahhar etmek, 1. Basmnak, 
2. Ele geçirmek, 3. Soklandırmak, 
4. Tutulmak, 5. Yakalanmak 

Müaahhir, 1. Büyülü (mec.) 2. 
Çeken, çekici (Sehhar, cazip 
man.) 3. Gönül alıcı (Dilfirip 
man.) 4. Soklangıç, soklongıç 

Müsait, 1. Edgülüğ 2. Elverişli 
3. lrülüğ, 4. Kolay, 5. Uy~ uy -
gun gelen, 6. Yardım, eden ı. Ye
rik. 

Müıaid zamanda yapmak, Uğ
rulamak 

Apışak (Ayaklar hakkında), 3. 
Geniş. 

Münferid, 1. Ayn, 2. Aynksı, 3. 
Ayruk, 4. Başağ, 5. Bircik (Yegi. 
ne man.) 6. Biren, 7.Boy, 8. Boy -
dak, 9. Boyluğ, boyluk, 10. Tek, 
11. Yalın kat, 12. Yalnız. 

Münferiden, 1. Ayrı ayrı (Ferd, 
ferd, birer birer man.) 2. Başka 
başka, 3. Birer birer, 4. Birin, bi • 
rin, 5. Kendi başına, 6. Kendi 
kendine, 7. Tek başına, 8. Yalmz. 
ca. 

Münferiden kalmak, Sergil. 
mek. 

Münhal, 1. Açık (Yer, iş memu. 
riyet hakkında,) 2. Açılmış, 3. 
Boş, boşalma, 4. Çözülmüş, 5. Se
şilgen. 

Münhani, 1. Avnk, (Bükük, 
bükülmüş, eğrilmiş man. 2. Bur
gaç, 3. Bükük, bükülmüş, 4. Eğef. 
5. Eğri, iğri, 6. Eğrilmiş, iğrilmiş, 
7. tğrik, 8. Kamburlu, 9. Kıvnk, 
kıvrılmış, 10. Yıllık. 

Münharif, 1. 1. Çarpık, 2. De • 
ğişmiş, 3. Eğri, 4. Kıyık, 5. Sapa, 
sapan, 6. Sapmış, 7. Verev, 8. Yı. 
lık. 

Münhasif, 1. Sönük, 2. Tutkun 
'(Ay için), 3. Tutulmuş (Ay için). 

Münhat, 1. Alçak (Arazi hak -
kında), 2. Aşağı, aşağıda, 3. Ba. 
~ık, 4. Catık, 5. Çökek, 6. Çöksek, 
7. Engiz, 8. Eniş, 9. Esile, 10. Koy, 
11. Oyman, 12. Oypan, 13. Yasul. 

Münhedim, 1. Bozuk, 2. Çökük, 
3. Obruk, 4. Yıkık, yıkılmış. 

Münhedim olmak, 1. Çökme1'. 
2. Kepmek, 3. Y dolmak. 

Münhemik, 1. Dümük, 2. Düş -
kün, 3. İstekli, 4. Ustüne düşe°' 
üstüne çok düşen. 

Münhezim, 1. Bozgun, 2. Boı-" 
gun vermiş, 3. Bozguna uğra~ 
ozgunluk vermiş, 4. Bozuğ, 5. Bo
zulmuş 6. Sıngın. 

Münhezim etmek, 1. ~ 
2. Baslamak, 3. Bozmak, 4. ~ 
mak, 5. Sımak, 6. Sındırmak. 

Münhezim olmak, 1. Bas~ 
mak, 2. Bozulmak, 8. Km 
.t. Sancıkmak, 5. Sınmak. 

Münhezimen, 1. Bozgun vere -
rek, 2. Bozularak. , 

Münir, 1. Aydınlatan, 2. Işık ,,e-_ 
ren, 3. Parlak, 4. Yanık. 

Münkalip, 1. Değişmiş, 2. Ol -
rülmüş. 

Münkalip olmak, 1. De~ 
2. Dönmek. 

Münkat, 1. Baş eğen, 2. Boytııı 
veren. 

Münkad olmak, Baş eğmek. 
Münkab, (Munkatı), 1. ~ 

h, aralık veren, arası kesilen <';: 
sılalı man), 2. Arkası geimiyeıı, 
Kesik, 4. Kesilgen, 5. KesilnıiŞ. S. 

Münkati olmak, 1. Kesilnıel<, 
Üzülmek. 

Bili münkati, Kesilme~~ 
Gayri münkati, 1. AralkSJıt 

Sürekli. 
M.. k "f 1 Ortü'l ·· 2. ~ un eıı , . muş, 

kun, 3. Tutulmuş. -..1ee-
Münkeıir, 1. Gücenmiş, ( ıt~ _ _,,..,,, 


