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Sof yada komünistler 
~r fabrikayı bastılar 

ı Sürekli qağmurlar 1 unca ve Merici 

Japonyanın büyük 
Asya sıyasası 

Birkaç .. .. 
)'iilt ç· gun once Uzaksarkta bü· 

ın dıv 1 llotıl . ar armın arka mda Jn· 
ar ıle ç· ı·ı giiliiltü .. ın ı er ara ında bir savaş 

"0~ .. 1 u (>atladı; tiifcklcr mitral • 
· "'er ' leııı ' loplar İ§lcrli; iki \'andan ö • 

er ve . 1 • 
l•'- J ) nra ananlar oldu· bir ara· 
.,. aP<> 1 ' 
hile n arın kalın Çin dıvarl:ırım 

bird:!;~akl~rı söylendi. Fakat sonra 
..,.11• >ıre ı lcrin rridi i de~i"ti: Sa-, ses] . "' :o "':o 
&ıtıd ._ erı durdu; diplomatlar ara • 

a 11.onu ı }'file . :.Dla arn ba:.ladığı, Japon· 
la~ Çın ara ında yakında bir an • 

• a ola ... la cagı duyuldu. 

ıa,·a§ ~nlar ile Çinliler ara-mcla bir 
~i gün a~J~ ın, 'e hu sam .. böyle Li': 
l,r h' 'h~Çinde dursun da diplomat· 

h ırı it] ·ı İlsin. h erı e anlaşma yoluna gire· 
tııı1ıı8' huna kolayca inanılamaz. Bu· 

· Çuıııc eraher inanmak gerektir. 

Ç U son .. ı . İtı}j) . gun erde Japonlar ıle 
dıt.l"lun f!tin hirihirlerine kar~ı olan Yeni Bulgar kabinesinin, Kralın emniyc· 
ÇİJtıd d~ hu inancı verecek bir bi • J tini kazanmış yeni uzuvlarından Uçü: 

c ır. Adliye bakanı Kalenderof, Kültür Ba • 
tfcp · • kanı General Radef, İç Bakanı 

~tlıç ~ıı biliyoruz: Japonya Miralay Kolof 
k110 11~Yı. aldıktan, burada 1\Iançu· 

il()ıır, d .. hır kukla devlet kurduktan 

l~ Gı 0~rudan doğruya Çin toprak· 
<;iıı \Jı'tıne de saldırmıştı. O vakit 
J~ llslar Kurumuna baş vurmuş, 
~tcrıı· ~ldırı§ma kar§ı konınmasmı 
ltıed Istı. c. h r. lJJ ..ın urada aradı~mı hula· 
tlitıd U@lar kurumu Japonyanm 

,;; kendini kurtaramadı. Çin en 
~ 8 Japonya ile ha:.a çıkarnıya. 

1 an} ı llü11d ac ı. J aponlnrm zoru ö • 
~ e ha§ ... 

o) huı q;ınekten baı>ka çıkar 
J 81'lladı. 

ı.ı llı>onya ilk' h "" hı ın öylece bir kez Çi-
} 11>aladıkt . 
~ın . an sonra ona kar~ı sı· 

Cuıer 1 
.. ( sıyascıini) değiştirmiştir. 

tıa eğnY\lı göstenneğe, Çinin kulağı· 
tiiyıe .... e~ek ho~una gidecek ~eyler 

•uege h . l aşlaını tır 
~ aponyannı .. ::ı:I .: ... h l • ac
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soy ec ıgı u §ey erın 

)f:ı §Udur· uç· U 
"it 'e · ın zalc§arkta hü . 

hd cnekiı· l a bQ 
1 

Hr u ustur; Japon· 
'lele "c y edir; bu iki Asyalı ulus 
tiJ.ı. terek h. J 
~clerin· ır C§irlcrse Uzak~ark 

hutlhı hu·~. 'e ulu larmm ''arlığı 
dhı~ı tun d ..... 
ı.,.... •l'tnd cı;ı:ı;ır; hepsi <le um • 
,.. . an ''e . d'kl 

• 1Yi hi d' • 1 te ı erinden da • 
llııt r ır:ıın ( h . d hugü k·· e ayata) vnrır. Çı • 

0kut h·· n 11 tılu lararası , arlı('l 
ttı Uyük o 1! olan k' c.levlet ara rnda yapıl· 
~-ıt es ı h' tadır. B ır antla§rnaya dayan· 

ll antla ınaya göre Çin 

'• ASIM US 
..........._ lbıcb .. 
hı..."-.. Yllaıun 8 Uncu sütunun.la 

:--__, 

Sofya, 28 (A.A.) - Birtakım 
silahlı komünistler, Sofya civa • 
rındaki bir fabrikaya girerek, 
bekçiyi bağlamıtlar, telefon tel· 
!erini keımiıler, ameleye kartı 
bazı sözler P.-.!ÖYle.ıfilcterı cnn..a, 

polis yetiımeden kaçmı9lardır. 
Birkaç gün evvel, gene bazı 

komünistler bir amele trenini dur
durarak, nutuklar söyleyip din -
!ettikten sonra tekrar salıvermit
lerdir. 

Bay Rüştü Aras 
Ankaraya gitti 
iki gün önce Cenevreden ıeh

rimize gelen Dıt Bakanı Bay Rüt
dü Aras, dün aktamki ekispresle 
Ankaraya gitmittir. 

Atinada çıkan Vradini gaze -
tesinin verdiği bir habere göre, 
bay Rüttü Arasla Yunan Dıt Ba
kanı Cenevrede yaptıklaı-t göriit· 
meler sırasında Garbi Trakya -
daki Türk ve lstanbuldaki Rum 
azlığı meseleleri için bir İptidai 
proje hazırlamıtlardır. 

Projenin, iki hükumet tarafın
dan tasvib edildikten sonra Bal -
kan anlatması konseyinin gele • 
cek toplantısında iki bakan tara
fından imzalanması muhtemel -
dir. 

taşırdı, Edirne ·sular altında 
Dün şehrimizde apansız fırtına çıktı; zelzele oldu; Beykoz 

önünde bir yelkenli devrildi ve bir adam boğuldu 

Avrupa ekspresi 
hududu geçemedi 
Evvelki gece aralıklar vererek 

süren yağmur dün öğleden sonra 
1 birdenbire tiddetlenmiş ve lodos • 

1 

tan eıen rüzgar apansız fırtınay~ 
dönmüttür. Kandilli rasathanesı 
Dün saat 12 yi 47 dakika 54 sani
ye geçe merkezi Marmara adasın-
da olan bir de zelzele kaydetmiş-
tir. 

Rasathanenin verdiği maluma -
ta göre, dün en cok sıcaklık 15, en 

Devamı 4 cU s?vıfanır l lncl e11tununda) Taşan Meriç nehri ve Edirnenin saat kulesi. 

Uzak şarkta 

Sovyet 
çalışinası 

1 Amerika da keşfolunan 
· 2() bin yıllık Mogol şehri 
Bu haber Türklerin Amerika ya geçtiğini 

Japon istilasını durdurmak ve orada yerleşerek bir medeniyet 
için çok büyük bir sanayi yaşattığını anlatıyor 

merkezi kuruluyor 
Moskova, (Hususi) - Sovyet- Anadolu Ajan· 

ler, Uzak Şarkta Japonlar tara· 
81 

Amerikanın 
fmda~ meydana_getirilen Me.nçu
ko devletini aölıede bırakacak 
kadar büyük itleri batannak için 
bütün gayretlerile çalıııyorlar. 

Sonora mıntaka
sında meçhul bir 

tehrin ketfolun-
Maksatları Uzak Şarkta yeni bir duğunu haber ve 

sanayi memleketi yaratmaktrr. Bu riyor. Bu ketif aa 
sanayi memleketinin vazifeai U • yeıinde 20 bin 
zak Şarktaki Ruıyanın Japonya - yıl evvel buralar 
ya kartı askeri müdafaasını te - da Aıyai kaynak 
min etmek olacaktır. tan gelme bir Mo 

Bu itlerin batında Baykal gö - ğol ırkının yafB· 
lünden büyük Okyanusa kadar in· dığı teabit edil . 
!la edilecek olan yeni bir hattı var- k d' 
'S' h me te ;r, 
c!ır. Her ne kadar bu yeni at Ajans tarafın • 
mevcut Siberya hattına müvazi o- dan bildirilen bu 
lacaksa da ondan birkaç yüz kilo- haber, Türk ırkı

YAZAN: Ômer Rıza Doğrul 

A mı•riluufo hC§folwıarı Moğol lwfataslamuları biri. 
[Bu kafatasının üzeri kemiklerin biçimine göre alçı ile 
işlenmekte ve neticede kafatası hayattaki şeklini almak
tadır. Resmin biri kafatasım, diğeri de onun alçı ile iş· 

metre uzaktan geçeceği için Ce • 
nubdan gelecek olan bir dütman 

run uluılarmdan lenmişini gösteriyor.] 

Devamı ' UncU eayıranm ı inci alltonuncla) 

lvan Mihailof hak
kında bir şayia 
Dün aktam gece yarısına doğ

ru Sof yanın belli batlı gazetele -
rinden biri telefonda kurunu ara· 
dı. Heyecanını belli eden bir ses, 
bize ıu ıorıuda bulundu: 

- Kastamonuda oturan Ma -
kedonya komitesi reisi lvan Mi
hailof öldürülmüt; doğru mu -
dur? 

Kendilerine, burada böyle bir 
§eyin duyulmadığını anlattık .. 
Bununla beraber, telefon görüş -
mesinden sonra, Ankarada sala
hiyet sahibi makamları aradık, 
tahkik ettik ve lvan Mihailofun 
:>lmesi, öldürülmesi §Öyle dunun 
bir kaza bile geçirmediğini öğ -

endik. 
Anlatılan, son günlerde bazı 

idiseler geçen Sofyada dün de 

birinin Amerikaya geçtiğini ve o- kik mevzuları ara11ndadrr. 
rada yerlqerek bir medeniyet ya- Hepimiz de biliriz ki Ameri· 
,attığını anlatıyor. kada türlü türlü insanlar yaıar. 

Mesele epiyce bir zamandan -
beri ilim aleminin en mühim te\:- (Dvamı f 4.cü sayıfanın 4.cü sütununda) 

Futbol heyeti ne karar verdi? 

Nihad, bu işte bariz bir 
kasıd var, diyor! 

" Spor teşkilatında 
tensikat yapılması 

çok esaslı 
lazımdır,, 

linde dolatmı,tır. Heyetin verdi
ği karar ergeç anlaşılacaktır. Oj. 
ğer taraftan iki gündür ıehrimiz· 
de toplanan umumi merkezin de 
bu işle meıgul olacağı ve umumi 
merkez reisi Erzurum mebusu Bay 
Azizin dünakıam alakadarlardan 
malumat aldığını öğrendik. 

,, van Mihailofun adı bahse mev· 
"'°Qq lıtı ~Q )QPıla · :zu olmuf, her nedense buna ko • 

Yürekler acısı bir iş olan Ga • 
latasaray • Vefa maçının akisleri 
devam etmektedir. Hadise dün 

akıam toplanan mıntaka futbol 

heyetinde konutulmuş, iki tara • 

fın iddiası ve maç hakemi dinle • 

nilmittir. içtimadan sonra heyet 

ne karar verdiğini söylememiştir. 

Bununla beraber bu kararın f ev -

kalide bir şey olmadığı, hadise -
de fevkaladelik görülmediii ne • 
ticesine varıldığı bir rivayet ıek • 

Dün hadise etrafında Gala • 
tasaray kaptanı Bay Nihadia ko • 
nuıtuk. Vefa klübünden de biı 
mektub aldık. Bunları bugün do· 
kuzuncu sayıfada bulacaksm1z1, 

P, llo,b nktayyare §ehitleri ihtilalinde Kurultay BQ§kanı Ka -1 mitecinin ortadan kalktığı fayiala 
" an ismet lnönii bir cuker kıtaırnı teltif ediyorlar. n da katılmJ!lır 



lngiliz - Fransız görüşmeleri 
Fi-ansız Bakanları 

Londraqa .gidiyorlar 
Londra, 28 (A.A.) - 8. Flan· 

den ile B. Laval pertemb~ günü 
Londraya ıelecekler, cuma ve cu
martesi günleri İngiliz Bakanla • 
rile görüfeceklerdir 

İngiltere hükUmeti, cuma gü -
nü, Dıt akanlığında, Fransız Ba
kanlan terefine bir ziyafet •vere
cektir. Ziyafete B. Mak Donald 

riyaset edecektir. 
Cumartesi günü Londradaki 

Fransız büyük elçiliiinde bir öğle 
ziyafeti verilecektir. ' 

Pariı, 28 (A.A.) - Havasa -
jansından: Resmi mahafiller bay 
Laval ile İngiliz Sefiri bay Clerk 
arasındaki mülakatta görütülen 
meseleler h~mda ketumiyeti 

muhafaza etmektedir. Tahmin e
dildiğine göre bu mülakatta si -
lahlar meselesi mevzuubahs ol -
muttur. Maamafih salahiyettar 
mahafil, gerek bu mülikabn ve 
gerek gelecek Londra görütme • 
sinin, iki memleket arasında mü-

tekabil itimad ile it birliiini muha 
faza hususunda lnıiliz ve Fran -
sız devlet adamları arasında mun 
tazam surette cereyan etmekte o
lan mükilemeler gibi telikki e -
dilmesi icab ettiğini tasrih et
mektedir 

Bay Laval'in perşembe günü · 
Londraya hareket etmezden ev -
vel tekrar lngiliz sefiriyle görüt -
mesi muhtemeldir, 

Uzak şarktaki hadiseler 
Ulanhato, 28 (A.A.) - Bui • ı 

nor gölü civannda Mongolistan 
cumhuriyeti müfrezelerinin Man
çuri topraklanna girerek Man -
çuri müfrezeaine tecavüz ettiği 
hakkında yabancı gazeteler tara· 
fından ortaya ablan haberler ü • ı 
zerine Mongolistan bqbakam l 

bay Gondun bu haberlerin° haki - J 

kate uymadıjııu bildirmittir. Fil· l 
hakilm 24/1 tarihinde bir Mt>n • J 

gol müfrezesi Sumude ailahh 17 
kitinin Mançuri cihetinden hu • 
dudu seçerek izahat istemek için 
kendilerine doiru ilerliyen müf • 
reze kumandam Dondupu yaka • 
lamak ve ıevketmek teıebbüaün· 
de bulunduklanm görmüılerdir. 
Silah ile mukavemet etmek isti • 
yen Dondup alır ıurette yaralan· 
mıt ve vak'a mahallinde ölmüt. 
tür. JSunu takib eden müsademe
de her iki taraf da zayiat vermit
tir. Mongol cumhuriyeti hükU -
meti hldiıenin esbabını araştır • 
mak üzere vak'a mahallin~ mea· 

Bay Kubişefin ölümü 
Ankarada teessürle 

karşı•andı 
A.kara, 28 (A.A.) - Bay Ku

bitef'in ölümü Ankarada teeaaürle 
karıılanmq ve Beıbakan ismet ln
önüile Bay Bolotof ve Dııbakanh
ğı vekili Bay Şükrü Kaya ile Bay 
Litvi90f arasında taziyet telgraf -
ları teati ediimittir. 

Moekova, 28 (A.A.) - l!ay 
Kub. tefin cenaze merasimi dün 
Moakovanm kızıl meydanında B. 
Stalin, Molotov, Kagonovitch, 
Voroıilof, Kalenine ile merkezi ko 
mitenin diğer azuı da hazır oldu
ğu halde icra edilmittir. 

Bu münasebetle müteveff anm 
ıitayİfİQe müteallik bir çok nu
tuklar irad edilmi!lir. · 

Ajansın tashihi 
İstanbul, 28 (A.A.) 
Dün aktamki dördüncü bül • 

tenimizde Mekaiko' da bazı ihtilal 
harekatı görüldüğüne dair olan 
bir haber, telaraf hatalarınm ka· 
rıımumdan dolayı buraya yanhı 
gelerek Moakova teklinde çık -
mııtır. Özür diler, tashih ederiz. 

ulmemurlar göndermittir. Mon -
golistan baıbakanı Sunenin asır· 
lardanberi Mongol topraklarına 
dahil olduğunu ilave etmiştir. 

Moskova, 28 ( A.A.) -'T" Bu im o 
gölü yakınında Sovyet kıtaatile 

Japon Mançuri kıtaatı arasında 

müsademeler olduğu hakkında 

yabancı gazetelerde çıkan haber
lerin asılsız ve uydurma olduğu -
nu b\lclirmele Taa aajnsı..mezun· 
dur. Buimo gölü Mongol cum • 
huriyeti ile Mançuri arasmda ve 
Sovyet hududundan 200 km. u • 
zaktadır. Buna binaen orada Sov
yet kıtaatmın bulunmıyacağı iti· 
kardır. Bunun gibi Japon müf • 
rezesi ile müsademe eden Mon -
gol hükUnıetinin batında bir Kı -
zıt Sovyet kumandanı bulundu -. 
iu hakkındaki fayia da asılsız -
dır. Keza Mançuri hududunda 
Sovyet tayyareleri uçarak Hailer 
yakınında Mançuri köylerine a • 
tef açtığı hakkındaki haberlerde 
uydurmadır. 

Hakimiyeti mllllye meydanı 
genlşletllecek 

Ankara, 28 (KURUN) - Sü
mer Bank binası kurulmak üzere, 
banka tarafından satın alındığı 
yazılan (Taıhan) ın altındaki ti. 
caretanenin boıaltılmasına batla· 
nılmt!tır. Boıa1tma itinin bir fU -
bata kadar bitirilmesi hususunda 
alô.kadarlara tebligat yapılmıştır. 
Şubabn ortalarına doğru binanın 

yıkılmaıına başlanılacaktır. 
Duyduğuma ıöre, yeni kurula

cak binanın karıısındaki dükkin -
larm yıkdarak (Hakimiyeti Milli -
ye meydanı) nın geniıletilmeai ka 
rarlaıtırılmııtır. Maarif Bakanlığı
na bititik olan bu dükkanların yı -
kılması ile bakanlık binası tama -
men meydana çıakcak ve bu suret
le meydanın manzarası bir kat da
ha güzelleıecektir. 

Ancak bu dükkanların· yıkıl -
• ması yeni Sümer Bank binasının 

yapılmasından sonran olacaktır. 

Adapazarında orta mekteb 
yapllacak 

Atina, 28 (KURUN) - Kül
tür Bakanı, Adapazarında bir or
ta mekteb yapılmaamı lüzumlu 
görmüttür. Mektebin araaaı bele -
diyece temin edilecektir. 

1 Sağlık bakanı 

Bay Refik, zelzele 5aha
sında yaptığı tetkik/eri 

anlatıyor 
Ankara, 28 (A.A.) -Zelzele 

sahasında yaptığı tetkik ve tef tİf· 
ten evvelisi gün ıehrimize dönen 
Sağlık ve Soysal Bakanı Dr. Bay 
Refik Saydam, Erdek ve Marma
ra adalarındaki zelzele hakkında 
Anadolu ajansına a14ğıdaki be -
yanatta bulunmuştur: 

"- 23.1.1935 den itibaren 
teftite baıladım. Balıkesir valisi 
ve dahiliye ve sıhhiye vekaletleri 
teftit heyetleri reisleri beraberim· 
de idi. Erdeği, Patalimanı, Avta 
ve Marmara adalarını dolaıtım. 
Zelzelenin en büyük basan bu üç 
adada yapbğı ve buralarda mes
kun ahaliye zarar verd~ği görülü
yordu. 

Zelzele henüz bitmit değildir, 
fakat ıiddetini tahfif etmiıtir ve 
ıimdiki halde yrmi dört saatte bir 
kaç defaya münhasır zararsız sar· 
sıntılar halinde tekerrür etmek -
tedir. 

Zelzelnin olduğu tarihtenberi 
alınan seri, ıistematik tedbirler, 
civar kasabalar ve köyler halkı • 
mn da kıymetli yardımı ite, f eli· 
ketin acısını azaltmak hususunda 
çok fay dalı olmut ve ilk bir iki 
günün heyecanı geçer geçmez 
tam bir orgcaıılıı••.ron he.ltnCI!! a • 
çıkta kalan vatandaılann acıla • 
rını dindirmek imkanı hUat\1~ gel·· 
mişlir. 

Erdek merkez kazası da dahil 
olduğu halde Marmara nahiye • 
si ıµerkezile, Çınarlı, Gündoğdu, 
Asmalı, Patalimanı, Balıklı, Har
manlı, Poyrazlı, Tuzla, Türekli, 
Yiiitler, Ekinli, Narlı, Ocaklı, il· 
hanç, köylerinde 9083 nüfusun 
nkin olduğu 2092 haneden 180 i 
tamiri kabil olmak üzere 460 ev 
yıkılmıt ve 4 kiti ölmüı, 27 kiti 
yaralanmııtır. 

Yapılan ve yapıla~k i!ler: 
1 - Aileler tamamen çadır al

tına almmıglardır ve bazı aileler 
timdiden yeni meakenleri~e ıir • 
mitlerdir. 

2 - istisnasız bilGınum aile • 
lerin birer aylık iatesi kendileri
ne verilmittir. 

3 - Kereste kısmen ıelmit ve 
inıaat batlamıttır. Her ıün de 
gelmektedir. 

4 - Kolordunun bir intaat 
müfrezesi ve Balıkeıirden ve ci • 
var vilayetlerden bulunan tatçı 
ve dülger ustaları mahalline gel · 
mit ve ite baılamıılardır ve da : 
ha gönderilecektir. 

S - Marmara 'adaıında açı -
lan bir doktorlu ve bir sıhhiye 
memurlu revir, hula olmamakla 
beraber daima emre amadedir. 

6 - Hastalık yoktur. Her a • 
dada daimi bir sıhhat memuru 
vardır. Ve iki tabib de her ıün a
dalan dolaımaktadır 

ı 7 - Çocuklar ve büyükler a -
rdmda herhangi bir tekilde gı • 
dasızlıktan veya suitegaddiden 
mütevellid bir rahattızhk yoktur. 

8 - Halk için muvakkaten 
birer katlı ve lüzumlu müttemi • 
litlı barakalann illf&ll on bet 
gün zarfında tamamen bitecek 

~tina, ,27 - Bütün Atina gaze-1 nin tediyesinde ısrar. ed 
teleri, Yunan Maliye Bakanı Bay Bu hususta muvafık v~ 
Besmacıoilunun Londraya hareke Yunan fırkaları ayni fikird 
ti münaaebetile, Yunan hük\imeti- lunuyorlar. Hatta muhalif 
nin ecnebi alacaklılanna borcu - tar, yüzde otuz bet tediy• 
nun yüzde otuz betinden fazlasını çok görüyorlar. 
vermiyeceğini yazmakta ve fÖyle Ecnebi alacaklılar, kend 
demektedirler: daha büyük bir ni.bette t 

"Yunan hükGmeti Milli Müda- bulunmak için Yunan ın•ll 
tısadi vaziyetinin iyilettiğİ f aasını tamamlamak iç.in mukabil 

vergiler koymuyorsa, ecnebi ala

caklılarmın arzularını yerine ge -
tinuek için yeni bir verai koyamaz 

Y ~an Mai iye Bakanı Bay Buma 
cıoilu, Londrada ecnebi himiller
le yapacağı göriifmeler esna.tında 
borçların ancak yüzde otuz heıi -

sürüyorlar.,, , 
Yunıan hükumeti, ecnebi 

caklılıirına yüzde otuz bet 
la tediyatta bulunacağı h 
Londra boraaımda çıkan ~ 
tekzib etmittir. Hükumet { 
tuz betten fazla tediyatta 
mayacağını bildirmektedir· 

Romanyadan gelecek 
Ankara, 28 (KURUN) - Ro

manya hüktimeti, Romanyadan 
memlektimize ıöçen millettaşları
mızın beraberlerinde 200 liradan 
fazla para getirmelerine müsaade 
etmemektedirı 

Muhaciı1erin bu kadar az bir 
para ile müstahsil bir hale geçemi
yecekleri ise açıktır. HükUmetimiz 
Romanyadan göçecek vatandatla
rrmıza daha fazla kolaylık göıte -
rilmeaini dost Romanya hüki'ime • 
tinden rica elmittir. 

Diğer taraftan Roman,.
lan ticari münasebetlerin İ 
iç.in yeni bazı tedbirler .ı 
mukarrerdir. Son ıeneler 
Romanya ile olan ticari J11 

betlerimizde bir durgun! 
göstermittir. Evvelce bizİJll 
manyaya yaptığımız ihraatt 
manyanın memleketimize 
ithalattan fazla idi. Her iki 
metçe alınacak kartılıklı te 
sayesinde vaziyetin inkitaf 
ğine .füphe edilmemektedir· 

MUt.ad•t ... ı.+1.,... TUrtc, lnhlaarlar umurn ntlld 
Bulgar köylUlerl saylav mı se~llece 

Ankara, 28 (KURUN) - Mü- Ankara, 28 (KURUN) 
badele isteyen Türk , Bulgar köylü hiıarlar umum müdürü S-1 
lerinin mübadelelerine ait hazır • nünün saylav seçileceği ve Y 

lanan ta1imatnamenin hafta için
de Bakanlar heyetinden çıkacağı 
umuluyor. .. 

Mallye tetkik bUro•u 
Ankara, 28 (KURUN) - Ge -

çen senenin sonlarına doğru ku • 
ru1an "Maliye Tetkik Bürosu" nun 

kadrosu, Fransa.dan getirtilen Ma 
tiye mütehasaısları ile tamamlan -

mıı bulunuyor. Doğrudan doğru -
ya Maliye Bakanbiına bağlı bu • 
lunan Büro, bakanlıiın bir "kon· 
sey,, sayılabilir. 

Büronun öz iti "esas vazifesi" 
devletin gelir kaynaklarını yeni 

hattan gözden geçirmek, bunların 
akaak taraflarını arayıp meydana 
çıkarmaktır. Yeniden onaylana • 
cak "kabul edilecek,, malt kanun
lar da, büronun arattırmaıından 

tekilde tertibat alumıtbr. 
9 - Halk yıkılan evlerin al -

tında kalan etyalarını ve gıda 
maddelerini çıkarmaya batlamıt· 
lardır. 

10 - Bundan sonra Hili.liah
mer tarafında,ı fakir ve kimsesiz
lerle yeni çocuklu ve çok çocuk -
lulara iqe yardımı yapılacakbr 

11 - Halk, muavenet heyet • 
)erine ve bilhaaaa intuta yar • 
duna davet edilmif ve iqeye bat· 
lamqlardır. 

12 - Arzu eden ailelere ke • 
reste ve diier icab eden malze -
mai verilerek eski malzemelerin • 
den de istifade prtile istedikleri 
bü,Oklükte mesken yapmalarına 
müsaade edilmittir. 

13 - inzibat biç bir zaman 
bozulmamıttır ve her ada ve köy 
nezaret altındadır. 

tün inhiıarı müdürü Bay 
tın tayin edileceği söylenil 
dir. • 

iskambil klğıll•'1 

Ankara, 28 (KURUN) . 
kambil kağıdı inhisarmın ti 
mere ait bulunduğu 1111.I 

Hili.liahmer tarafından 
biristatistikten anlatıldığı,,_ 
memleketimizde iskambil 
sarfiyatı her sene artJ11 . 
Hi'li.laihmerin geçen ıene 1 

bil kağıtları satı§mdan eld' 
ki.r 150 bin lira olduğu h 
çinde bulunduğumuz ıene 
lirin iki yüz bin lirayı 
tahmin edilmektedir. 

"tetkikinden" geçirilece14İ'' 
Maliye Bakanlığı bu . 

büyük verimler elde edt 
pek yerinde olarak unıın 

14 - Erdekle muva••" 
gün için temin edilmiıtir· 

İS - lnıaat mesai•İ it' 
iki defa Balıkesir vali•İ 
d~n teftit edilecek ve h 
laciktır. 

16 - Hililiahmerc
intut muaveneti kifi 
takdirde tekrar yardPll 
tir. 

17 - Vaziyet, norıo-1• 
üzeredir. it-' 

18 - Dahiliye ve. Sı~ 
heyetleri reiıleri v~f~.,. 
dete mezun kılmmıt~ 

Türk vatanının !'3~~.ol 
dan daima uzak ~~~ 
ken, her k&9eden bu"b-1". 
tandatlara yapılan .e 
pılmakta olan yardlllllafl 
la ve sevinçle anarllll·ı• 
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Mekteplerin on gün tatili 
düşünülüyor 

Havaların pek fena gibnesi 
grip ve nezle gibi hastalıkları ar
tırmıt ve son zamanlarda hasta • 
lık yüzünden okullara gelmiyen 
talebelerin sayısı oldukça kabar· 
mııtır. Duyduğumuza göre okul
larda on gün kadar bir tatil ya -
pılması dütünülmektedir. 

OKULLARIN TEFTiŞi -
Kültür Bakanlığı Genel müfettİf· 
leri tarafından ıehrimizde bulu -
nan bütün okullar teftif edilmek
tedir. Müfettiıler, teftiılerini iki 
ay zarfında tamamlıyaca!dardır. 

SÖMESTR TATlLl - Üniver
sitede Sömestr tatili gelecek ve 
pazartesi günü akıamı bitecek 
derslere de sah günü batlana • 
caktır. 

Tatil dolayısile tafraya gitmif 
olan talebeler yavaf yavaf dön • 
meye başlamıılardır. 

Fakir Üniversite talebe
sinin yurd işi 

Üniversitede okuyan fakir ta
lebenin yatırılması için yurd ol -
maya uygun bir bina bulunama • 
dıi!t i~in Kültür Bakanlığı tara • 
fından Maarif cemiyeti il~ yapı· 
lan bir temas neticesinde korun
madaki talebe yurduna fakir üni
versite talebesinin alınmasına 

karar verilmiıti. 
Fakir talebe, üç lira gibi az bir 

ücret vererek bu yurtta kalabile -
cektir. 

Bununla beraher üç lirayı vere
miyecek kadar fakir olan üniv~r
sıte talebesinin rektörlük tarafın

dan isimleri tesbit edilmektedir. 
Bu talebelerin ücretleri üni

versite bütçesinden verilecektir. 

Belediyede: 

Atatürk köprüsü şart
namesi daimi encümende 

Atatürk köprüsünün in!ası i
çin fen heyetince hazırlanan 
ıartname tetkik edilmek üzere 
dün akşam daimi encümene gön· 
derilmittir. Daimi encümende 
şartnamenin tetkikine dünden iti
baren batlanmıttır. 

Şartname idari ve mali olmak 
üzere iki kısma ayrılmıştır. 

Köprünün inşası için hazırla • 
nan bu tal'matnamenin mümkün ol 
duğu kadar çabuk tetkik edilerek 
Şehir Meclisinin önümüzdeki şu· 
bat ayı toplantısına yetiıtirilme • 
sine ç~ışılmaktadır. 

Tramvay basamakları için 
bulunan çare 

l Mahkemelerde { 

Tehdid mi? 
3 Ay hapis 

"Amanın yetişin Sadullah 
Aliyi tehdid ediyor!., 

Bay VelidJe arkadaşları 
hakkında karar 

"Zaman" gazetesinde çıkan ya
zıdan dolayı açıl•n davaya ait 
muhakeme, İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde dün bitmittir. 

lstanbul ağır ceza mahkemesi, 
dün öğleden sonra bir cinayet da
vasına bakmıttır. 

Suçlu yerinde çiftçi Aziz var -
dır. Aziz, bir müddet evvel Eyüb
de Dilber isminde bir kadmı öldür 
mekten ıuçludur. Dünkü muhake
mede birkaç ıahid dinlenilmif, 
muhakeme tahid dinlenilmesine 
kalmıftır. 

Muhakemeden ıonra, koridor· 
da Azizin kardeti Sadullahla ıa • 
hidlerden Ali araamda bir müna -
kata geç.mit, bu sırada Alinin ak
rabasından bir kadın, "Amanın, 

yetiıin, Sadullah Aliyi tehdid ~di
yor!,, diye bağırmıttır. 

Bu sesi itilen birçok kiti o ta
rafa doğru koıutmuıtur. Alaka· 
dar memurlarca tehdidin vaki o -
lub olmadığı arqtırılmıf, ihtiyati 
tedbir olarak Sadullahm üzeri a • 
ranmı§, fakat silah bulunmamı§ -
tır. Diğer taraftan tehdid iddia -
smda ısrar edilmemif, Ali de da
vacı vaziyetini almamııtır. 

Hadise, bu kadarla kalmıf, iki 
taraf Adliye dairesinden geldik • 
leri gibi uzaklaımıılar, uslu uslu 
yollanna gitmiılerdir!. 

Yeni mezbaha res
minin tatbiki 

gecikecek 
Şimdiye kadar baı üzerinden 

alınan mezbaha resminin 1 Şubat
tan ıonra kilo başma ve dokuz ku· 
ruf olarak alınmasına İstanbul be
lediyesi tarafından karar verilmiş 
ve karar alakadarlara tebliğ edil
miıti. Ancak mezbaha idaresinin 
alakadarlara yeni bildirdiği bir 
emre göre bu kararın tatbikı daha 
sonraya bırakılmıftır. Duyduğu -
muza göre bu kararın daha sonra· 
ya bırakılması, mezbahaya konu
lan kantarın evzan ve ekyal kanu· 
nuna uygun olmamasıdır. Kanta
rın vaziyeti tesbit edildikten son
ra kararın tatbikma geçilecektir. 

Kasablar Anonim tirketi idare 
heyeti dün Köprülü hanında top
lanarak ıon vaziyeti, kendi arala
rında konuşmuşlardır. 

. Türk dili tetkik 
cemiyetinde 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti üye
leri dün sabah ve öğleden ~onra 
toplanarak, yabancı kelimelerin 
türkçe kartılıklarmı bulmakla uğ· 
raımışlardır. 

Müddeiumumi, ceza istemif, 
müdafaa yapılmıf, mahkeme ka • 
rarmı bildirmittir. Karara gC:re, 
mahkemece, gazetede çıkan ve da-

va mevzuunu te§kil eden yazıda 
isim ve madde gösterilmiyerek 
maarif erkanı hakkında müphem 
ve suizannı davet eder mütecavi

zane mahiyette bazı şeyler bulun
duğu neticesine varılmıştır. Gaze· 
tenin başmuharriri Ebüzziya za· 
de Velid, umumi netriyatı idare e

den yazı itleri müdürü Cihad Hik
met, imtiyaz sahibi A1i hakların -
da, Matbuat Kanununun otuzun • 
cu maddesine uygun görülen bu 
hareketten dolayı üçer ay hapis ve 
yüzer lira para cezası kararı ve-

rilınittir. Muhakeme edilenlerin 
evvelce mahkWniyetleri olmadı -
ğmdan, cezalar, tecil olunmuıtur. 
Reis Kemal, aza Bürhaneddin ve 

lımail Hakkı ile teıekkül eden 
mahkeme heyetinin bildirdiği bu 

karar, ekseriyetledir. Kararın tem 
yizi kabildir. 

Polis heberlerl : 

Daraçadan düştü 
Tahtakalede emtea depoau kar

§ısındaki apartımanın üçüncü ka
tında oturan İranlı Abdullah ile 
kardeşi Mecdi, Beyoğlunda Güzel 
apartımana yatmağa geldikleri bir 
aırada Abdullah apartımanın üst 
katındaki daraçaya çıkmış ve aar
hoıluk neticesi müvazenesini bo -
zarak ditnrı dütmü§tür. Yaralı 

Cerrahpafa hastanesine kaldırıl -
mıftır. 

CAM KIRANLAR - Dün, Jak 
ve ıoför Sabri adında iki adam 
Beyoğlunda İmam sokağ~nda Ege 
birahanesinin camlarını kırıp kaç· 
mak isterlerken yakalanmıılardır. 

TABANCA TAŞIYORMUŞ -
Fahri adında birinin üzerinde ta
banca tatıdığı görülmüf, tabanca
yı müsadere edilerek hakkında 
muamele yapılmııtır . 

TRAMVAYDAN DÜŞTÜ-
Dün T epebaımda oturan on iki 
yaılarmda Moiz adında bir çocuk 
tünelde bindiği yüz yetmiı üç nu
maralı vabnanın idaresindeki 
tramvaydan düıerek yüzünden ya. 
ralanmıştır. 

BiR ÇALMA tDDIASI - Met· 
rutiyet caddesinde birahanesi Yor 

go lstilya adında bir garsonun: 

·Gezintiler 

ölümü güzel
leştirenler 

Dün, ölümlerine imrendiğimiz 
ıanlı /lartalları andık. Uluıun 
bağrından kopup göklerin derin
liklerine ahlan bu tunç kanatlı 

yiğitler, yıldız uçkunları gibi ar • 
kalarında yaldızlı birer iz. bıra • 
karak mz.ülmüılerdi. Kondukları 
yer, altın çevreli bir tarih yapra • 
ğıdır. Bir gün o yaprak, alevli bir 
bayrak gibi baılar üstünde taşı • 
nacak. 

Ôlüm, ıeHiz. ve çelim•i:z in • 
sanların sonudur .. Bununla yalnız 
onlar göçer. ·Ômrün boıluğıından 
yıldırım gibi geçenlere o, el süre
mez.. Bir kibriti söndüren rüz.gcir 
bir yangını c: korkunç pardtılara 
kavuıturduğu gibi, ölüm de an • 
cak YQfamaktan btı§ka yapacak 
i§i olmıynları öldürür; büyük do
ğvp büyük ölenlere divan durur. . 

Dün, bakır perçinli mermer 
andaçlarına bQ§ eğdiğimiz can • 
lar, ifte karıılarında ölümün a • 
yak durduğu bu varlıklardır. 

Y cqları, artık yılla ·.ayılmaz. Çağ· 
lar, onların ayakları dibinden 
parmak uçlarına basa baıa ve 
kendilerini duyurmadan geçer. 

Ne yapalım, yurd •evgisi, kan 
ve canla ödenen bir değerdir. Bu 
topraklar üıtünde doğanlar, bir 
gün onun uğrunda her şeyden 

geçmeğe and içmiılerdir. Y alnı:z: 
unutmamalı ki diin andaçları.ö -
nünde erdikleri yüksekliğe im • 
rEndiklerimiz, her •olukta ölüm
le yüzyü:ze, elele ve diz.dize Ya§a
mqlardı. Bir musluğun küçük bir 
tıkanıft, bir kapağın vaktinde a· 
çılmayqı~ bir telin istenildiği ka
dar çabuk bükülmeyiıi onları 
boıluğan korkunç ağzına atar. 
Onlar için her yer, her ıey dü§ • 
mandır. Ônlerincle görünmez ku· 
yular, anaı:zın kopan kaıırgalar, 
birden çakan parıltılar var. 

Bunlar, barıı günlerinin puro
ları, kavgasız yılların lırtınaıı -
clır. Sınırların tutuıtuğu, topların 

gürlediği ve süngülerin yanlP 
söndüğü vakit onlar bir kat daha 
çoğalan zorluklarla boğuıurlar. 

Kanatları altında ıerapnelle • 
rin kandil ıalkımları çatlayıp da
ğılır, makinelerin alevlerile dört 
yanları kuşatılırken bunlar, bü • 
yüklüğün ele üstünde yalçın bir 
alım kazanırlar. Pervane uğul • 
dar, mitralyöz takırdar, altların· 
da kıyametler kopar, fakat on -
lar ne analarını, ne kardarını, ne 
çocuklarını görürler. Göz.lP.ri da· 
ğıttıkları kapkara düşman bulut
larının üstünde açılan kan çcrçe· 
veli ulu bir tarih yaprağındadır. 

Ciezgin 
o..... 'ilkine bayaı ederiz. BQf· 
" 11t enz· ~ el ırı kop ıyen, ve bQf • 

()~ ~l ~.,,ta.ı olan bir iç ka· 
it. ' e l> tı da b k 

Tramvay arabalarının basa -
maklarının otomatik olması için 
timdiye kadar gerek belediyece 
ve tirketçe birçok tetkikler yapıl
mış, fakat yapılan bu tetkiklerden 
bir netice alınamamıştı. Şirket bu 
iş için şimdi yeni ve ucuz bir çare 
bulmuştur. Bu çareye göre araba
ların dört tarafında bulunan demir 
parmaklıklar lcilitlenccek ve basa· 
mağın bulunduğu kısım da bir ka 
vis şekline konarak demir kapıla-

Cemiyetin çalııması, gittikçe 
ilerlemekte ve türkçe karııhkları 
tesbit edilen kelimeler artmakta • 
dır. Ankaradaki çahımalar, bura· 
da da ayni usul üzere ve hararetle 
devam ediyor . 
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f/ • ~ ı defi/ • . uıye değil 
'f bi,. ?4ii her .rtıı clıye ayırmalı·-

' • ı~ bi ~,,. tQ r.. r dı;ın her l(e .. -'• • , 
~.. •lfUtltdfr. 

lhk Sadri Ertem 
........ Yurı~a-------~ 

l'uı-'- lllahk n rn_uhtelit 
i 1( ~ '\' enıesı 

Hazırlanmakta olan sözlüğün 

ilk parçası, önce de yazdığımız gi
bi, önümüzdeki mevsimde basıl
mağa batlanacaktır. 

rın basamağı çevirmesi temin edi- Buğday işleri 
lecektir. Vatman kapıyı açmak 

Buğday işlerinde yolsuzluk tah-
için düğmeye basınca aşağıda bu· 

kikatı devam etmektedir. Haydar
lunan basamak kalkacak ve kapı pa,adaki silo ve ambarların he -

lanmıştır. aid evrak 

Şoy adları 
Sivasta Ahi Emin "Ahmed so -

yundan ve Hamza oğulları sanıy
la anılan ailenin en büyüğü olan 
mütekait doktor Miralay İbrahim 
Rütdü ile bu aileye mensub bu -
lunan Miralay Fikri, Malatya it 
Bankası muhasebecisi Sabri, mü
tekait Maliye memuru Hamza 

J 

doktor kaymakam Bekir Sıtkı, er-

Takas tahkikatı fezlekesinin 
aslı dün Gümrükler batmüdürlü -
ğüne verilecekti. Bazı engeller do
layıaile henüz fezleke gümrük baı 
müdürlüğüne verilmiş değildir. 

Bugünlerde verilecektir. 

Gümrük başmüdürü Bf1Y Seyfi 
fezlekeyi gözden geçirdiktien son
ra dosyayı sekizinci ihtisas müd
deiumumi'liğine {rere~ektir. 

s 

İd "ei, ~n h 
e~tkJ ~, aı 1 ınu telit ınahke
~ ttd• a arr b ·· t 

~ \~t d 11'. Ugun :ızmire 

kendi kendine acılabilecektir. :r 
= = ======== ====! sahlan ile meşgul olan heyet tet- kanı harb binbatısı Ahmed Hilmi 

Binbaşı Hakkı, mjihendiı Saffet, 
Sivasta posta kolu memuru Faik, 
Erduğ soyadını almıtlardır. 

Ali (Doğu), Ticaret odası rapor· 
törlerinden Bay Veday (Koray) 

'~İdJ &.~alara • 
eri di Yerın.de bakmak 

lllcırıek ·· 
u:ıere bu 

yolculuğu yapmaktadırlar. Sonra, 
Yunanistana gidecek ve gene bu· 
raya dönüp işlerini bitirecekler • 
dir. 

kiklerini bitirmiıtir. Birkaç günf' 
kadar bütün hesabları cetvel ha • 
linde Ziraat Bakanlığı müsteşarı 
E:ıy Atıfa verecektir. Beyoğlu ma1müdürü Bay M. 

Halkevi Başkanlık odacısı Bay 
Hidayet (Beyazet) zabit vekille• 
rinden Bay Nihad ve aile efradı 
.(Yurdakul) soyadım almıtlardır. 



Sürekli yağmurlar .. 
.... caaı tarafı 1 inci ıayıfada) l adında birinin idare ettiği 4 ton

az 7 dere~e olmuştur. Saat on üçe luk lhsanıhava yelkenlisi kömür 
kadar aanıyede 1 O metre hızla e • vüklü olarak limanımıza gelmekte 
sen rüzgarın sür'ati saat 14,30 da iken fırtınanın teıirile Beykoz a -
26 metreyj bulmuttur. Saat 14 e çıklarmda devrilmi§tir. Ahmed 
kadar yağan yağmurun tutarı 5,5 Kaptan ve Mehmed, hidiıe yerine 
milimetredir. yetiten !standart kumpanyasının 

Gelen haberlere göre son gün- motörü tarafından kurtarılmıştır. 
lcrde Edimede ve Bulgariıtanda Taife Bayram boğulmuştur. 
batlayan 9iddetli, sürekli yağmur- izmirde fırhna 
lar yüzünden Tunca ve Meriç ne - 1 · 28 (A A ) G 
h. l . 1 Ed. k zmır, . . - eçen ge-

11 en taşmış, su ar ımenin e- t 3 30 d b l . . ce aaa , a esmeye aı ıyan 

nar mahalJelerını kaplamıştır. Ev- 'dd tl' b' f rt b t d . fi e ı ır ı ına, eş saa evam 
veJkı akşam saat 11 de yükselme- tın' h ı· · t' F e ıt ve ay ı zarar vermış ır. ır· 

ğe baılayan suJar üç saat içinde t d b l · k' 'ti • a 10 h ll . h Ed' ına an azı ev erın ıremı erı 
• ma a eyı asmıttır. ırne uçmuf, pencere önleri~ bırakılan 

za'brtaaı sabahlara kadar çahf -
saksılar düşerek parçalanmıı, açık 

mıf, sandallar ve arabalarla, evle. 
bırakılan pencere kepenklerinden 

ri ıu altında kalan halkı kurtar • birçoğu kopmuş, kordonda lzmir 
mıftır. Bu suretle bir boğulma. hi- palas önündeki anayı çeviren tah
diıeaine meydan verilmemittir. taperde yıkılmıt ve denize sürük 
Sular altında kalan evlerden bazı· 

lenmİ§tir. 
la.rı yıkılmı§tır. 

lzmire yakın kazalarda ve MaDün gelmeai beklenilen A vru-
niıada fırtına aynı şiddetle esmİ§ 

pa ek.presi, Edime ile, Yunan hu· 
tir. Bazı kaza'lula lzmir arasında ' dudunda bulunan Dikea iıta.syo • 
telefon telleri ve bir kısım direklenu aruındalci hattın sular altında 
rin kınlması ve devrilmesile bir kalarak bozulmsr yüzünden gele-

memittir. Ekspreı hududumuzun aralık muhaberat durmuf iıe de 
öteyanında kalmı§, buradan giden tekrar acele tamir edilmittir. 
ekıpres te ancak Edirneye kadar Fırtına saat 9 a doğru sükunet 
gidebilmittir. bulmaya batlam19 ve ondan ıonra 

su ha1inde kar tanıcleri düımeğe Şark Demiryolları kumpanyası 
direktörü Bay Paıkal, yanında ha- baılamıf ve bunu yağmur takib et-
reket dairesi §efi olduğu halde dün mittir. Yağmur gittikçe şiddetini 
hududa gibniştir. Bozu1an yolla.. arfürmıt ve fırtına ile sağnak ha· 

lini almııtır. Bir aralık çok tiddet 
rın tamiri için sularm çekilmesini 
beklemek İcab etmektedir. lenPn ynğmurdan korkulmu§ iıe 

Sark Demiryollart idaresi Av. de bazı alçak yerlerde ıu birikin· 
rupa için bilet vermemektedir. tisinden baıka ehemmiyetli bir fey 
Ancak, Avrupaya Dedeağaç. Se- olmaınııtrr. 
lani:ık yolundan gitmek isteyenle- Çana kkalede 
re bilet verilmektedir. Çanakkale, 28 (A.A.) -Çanak 

• Sulann baımaaile bozulan de - l<alede de iki gündenberi tiddetli 
miryolunun 100. 150 metre kadar lodoa fırtınası devam etmektedir. 
olduğu ıöylenilmektediT. Şiddetli yağmur, biraz da dolu 

Dün aaat 12 de Ahmed Kapta- yağmıthr. Bir kaza ve zarar i9itil
nm oğlu Mehmedin ve Bayram memi9tir. 

Uzak Şarkta 
Sovyet çalışması 

.. (Ba§ tarafı 1 inci sayıfada) 

eski hattı İtgal veya tahrib eder
se ikinci hat üzerinde nakliyata 
devam etmek mümkün olabilecek 
tir. 

Bu hat, yeni planın bir cüz'ü

dür. Bundan batka ıu yolları da 

açılacak, deniz ve tayyare liman

ları ıılah edilecek, yeni tayyare ia
taıyonları vücude getirilecektir. 

Bundan baıka yeni fabrikalar ku

rulacak, madenler İ§letilecek, vel

hasıl bütün metruk bir halde bu -

lunan yerler imar olunarak büyük 

askeri ve sanayi bir devlet kuru
lacaktır. 

Bundan batka ıimdiye kadar ih
mal edilen münakale vasıtaları 
meydana getirilecek, münaka)eıiz 
lik yüzünden yapılan acı tecrübe
lerine tekerrürüne meydan veril • 
miyecektir. Sovyetlerin Uzak Şar
ka ait otan bu projeleri çok gizli 
tutulmakla beraber Moskova iJe 
Vladivostok arasındaki demiryol-
1arının çift hattı yapılmakta oldu
ğu söylenmektedir. 

Bir de Moskova ile Vladivostok 
araıında muntazam hava po~tala
rı tesis olunacaktır. Ayni zaman
da Haharovsk ile Vladivoıtok a
asında hava postaları itletilecek -
lir. Amur nehrinde vapurların ba
rmmasr için bir liman yapılacak • 
tır. 

yeti iki noktada yeniden takviye 
olunacaktır. Bunlardan biriıi Rua
yanın diğer taraflarından Uzak 
Şarka muhaceret iç.in yapılacak 
teıvikler ve diğeri de orada bir 
aanayi hayatı uyandırılarak Uzak 
Şarkın garb aanayiine mlıhtac ol
mıyaca.k bir hale getirilmesidir. 
Bu mıntakalarda yerleıenlerden 
vergi alınmamak, amele olarak 
çahıanlara f a1a gündelik verilmek 
gibi imtiyzlarla oraya muhncere • 
tin teminine çalııdacaktır. 

T ayyarclerin yerinde ihrak 
maddeleri temin etmderi için U -
zak Şarkta yeni petrol kuyuları 

açılacaktır. Yeni Sovyet politikası 
nın Uzak Şarktaki merkezi Kon
ıo:nolsk olacaktır. Amur sahilinde 
bulunan ve bundan birkaç sene 
evvel fakir bir l·öyclen ibaret bu
lunan Konaomolsk be~ senelik 
programın ikinci senesi sonunda 
beş yüz bin nüfuslu bir şehir ola· 
caktır. Burada Sovyctler çok hü -
yük bir deniz ir.caat tezgahı vü • 
cude aetirmektedir. İşte Sovyetler 
bu itlerle yalnız Japon istiluıru 
durdurmağa muvaff~ olmıyacak, 

ayni zamanda hirçr.-k kimıelere 

de it sahaıı bulac:akhr. 

Matbaamıza gelen eıerler: 

Holivud 

Japonyanın büyük 
Asya sıyasası 

Ba~mnkalederı devam 

özhey (müstakil) bir de\'let sayıla • 
maz. Çin huglin isterse kendisi için 

pek de onurlu (§ere/fi) olmayan 
hu durumdan kendini kurtarabilir. 

Ancak hunun için İngiltere, Aıueri· 
kn gihi yabancı hiiyiik devletler ile 

her türlü ili~iğini kesme-.i gerektir. 
J aponyanm Uzak~arkta üetUnHiğü • 
nü tanımalıdır. O ' 'akit Japonya Çin 
ile öyle bir antlaşma yapar ki şiın· 

eli İngiherenin, Amerikanın ' 'e öte· 
ki Anupalı büyük devletlerin ver· 
ınedikJerini kendine \'erir. Ondan 
sonra Çin gerçekten kendi ha§ına 

buyruk büyük bir devlet olur.,, 
Babalarımızdan kalma eski bir 

EÖ'l: vardır: Zorla gür.ellik olmaz, der· 
Jer. Bu siiz günlük <lirimde dognı o· 
Jahilir. Fakat u)us1ararası İ§lerde 

pek de biiyle değildir. Öyle sanıyo • 
ruz ki Japonya Çin ile araımı az çok 
zorla giizelleştirehilecektir. Son gün· 
lerde Biiyiik Çin dıvarlarmm arka· 
srnda patlayan sava2 güriiltülerinin 
birdenbire kesilerek diplomatların 
konuşmağa ba~laması da bunun bel· 
gelerinden (delillerinden) biridir. 

Şunu da unutmryalım ki Japon • 
ya Çini bir yandan tatlı dillerle yo· 
la getirmcğe, Uzakfarkta kendi üs -
tünlüğünü ona tanıtmağa çalı§ırken 
öbür yandan da İngiltere ile Ameri· 
kanın elbirliği ederek plıinlarmı ho· 
zabileceklerini düıiinüyor, bu iki 
de\'leti birihirinden ayırmak için de 
İngiltereyi oyalamak, onlUlla anlaı· 
mak yolunu arıyor. İngiltereden de 
kendine umut verecek imler (i~aret• 
ler) buluyor gibi görünüyor! 

ASIM US 
============~========== 

Misisipide ölenler 
Markı, (Amerika) 28 (A.A.) .. 

Mahalline gönderilen bir memur, 
sular altında kalan Misisipi min· 
takasında binlerce ahalinin daya· 
nılmaz ıztıraplarını anlatmaktadır. 
Bu adamın söylediklerine naza • 
ran, ölenlerin sayısını tesbit et • 
mek hiç bir vakit mümkün ola.mı
yacaktır. Herhalde bu sayı çok 
yüksektir. 

Beyazlarla zenciler, ırk farkı 
gözetmeksizin, birlik olup, yiye • 
cek göndersin diye tanrıya yalva
nyorlar. Binlerce, hayvan faciada 
telef olmuıtur. Sefaleti tehvin et• 
mek ve snlgm hastalıkların önüne 
geçmek iç.İn, birçok ııhhiye me -
murları geceli gündüzlü çabalı -
yorlar. 

Rusyadaki tren kaıasına 
sebeb olanlar 

Moskova, 28 (A.A.) - Mos -
kova .. Leningrad arasında, T orbi 
no istasyonunda, ayın yedinci gü
nü vukubulan ve 23 kitinin ölümü 
ile 7 kitinin de yarlanmaaına ae
beb olan timendifer kaza.sı dola -
yıaile, mahkeme, çarpan trenin 
makinistini ölüme, istasyon me • 
muru Karapotu da 10 yıl hapiı ce 

zasına ç.arptırmıttır. Bet diğer suç 

Juhakkrnda 3 den 7 yıla kadar muh 

telif cezalar tayin edilmittir. 

ı ııııı ıı 111111ıııı11ıııınınııın1mıııllff ıtıın111111""""'"'"' "'"'"1 ıı ııııııı 

Geçmiş Kurun/ar 

29 ikinci H3nun 1921 

Amerika da keşf olun 
20 bin yıllık Mogol şe 
.... (Ba1 tarafı 1 inci sayıfada) 

Bunların birçoğu Avrupa.dan ya
hud eski dünyanın daha batka ta
raflarındıLn Atlaa okyanusu yo -
lu ile Amerikaya göçtüler. Bun -
lardan hatka Amerikanın yerlisi 
sayılan insanlar vardır. lliın dün
yasının en çok meırul olduğu 

mevzulardan biri bu yerli insan · 
ların aslıdır. Bu yerli inıanlarm 
mühiıu bir kısmına "Kırmızı 

Hinthler,, deniliyor. Bunlar kim-
1:.ı,..djr? Nereden relmedM~r? 

Asyadan kopan bir göç dalgası
nın Behring boğazından geçerek, 
yahud kayrklarla Büyük Okyanu· 
su atarak Amerikaya vardığı ileri 
sürülüyordu. 

Çok geçmeden bu düt ün üş ün 
doğru olmadığını anlatan yeni 
birtakım nazariyeler öne abldı 

iıe de ilmi d~liller eski nazariyeyi 
sağlamlattırıyor ve onu tazeliyor. 

Mesela son yıllarda Kolombi • 
anın Vankover !ehti civarında, 

ilim adamları için büyük bir defi· 
ne teıkil eden bir mnarlık ket • 
f edildi. Bunun içinde bir ıürü İp· 

tidat aletlerle ziynet efY&H bulun
du. Bunlar burada vaktile yerle • 
ten insanların maddi kültürünü 
gösteriyordu. Bulunan kafa tas • 
ları ise, tarihten önceki devirlerde 
bamb.ıka bir ırka mensup insan -
ların yafadıklarını ispat etmekte i
di. 

1930 yılında Vankover müze· 
si daha eiddi hafriyata lüzum gö· 
rerek ite baılamıı ve neticede 200 
kafatası çıkarılabilmiıti. Kafatas-
larının 65 i bütünlüğünü kaybet -
memit bulunuyordu.' 

Bunun Üzerine yapılan tetkik • 
ler daha eiddi bir mahiyet aldı. 
Vankover üniverıiteai teırih pro -
f esörü George Kidd bulunan ka • 
fataslannı son derece dikkat ve i· 
tina ile muayene etti. Ve bunları 
tasnif etti.Ona göre en fazla dip
.terde bulunan kafa tasları uzun 
kafalı insanlRra aittir. Bu çeşit 

kafalara dolikoscf al kafalar de • 
nilir. Arza daha yakınca olan 
yerlerde bulunan kaf alaraa bra -
kisefaldir. Bunlardan ba§ka öte • 
de beride batka türlü kafalar dn 
bulunmuıtur. 

den tetkil etmek hu• 
güç taraf, onun burnu00 

getirmektir. Fakat buJ11' 
.. .. b' k d k•' sunun ır ısmı a 

burun teklinin de tesbit 
sine yardım etmekte ye 
kolaylıkla batarılınakU 
nun için kemiklerin üı 
cuda getirilen suret, zib• 
tekle azami derecede 
yor. 

Hem antropoloji il 
sanatkar bir heykeltrat 
Robinsonun mesaisi de 
ederek ele geç.en enli k 
taslarına birer suret de 

dikten sonra alınan :nedt. 
mayan bir mahiyette İ 1

' 

KoJombiyada yaşıyaıı 

renkli Hintlilere hiç de 
yordu. O~un için bu i 
Asyadan Amerikaya h 

]erine dair olan nazariye 
den diriltti. Çünkü bu ç 
sanlara ancak Asyada t 
lunuyor. 

Vaziyet bu tekli atdı 
ra ihm 41damları kafa 
.. . . d. ·ı . ·"'' uzcr•ne gıy ın en sıırı .. 'I 
kati ifade etmediğini 1 

düler. 
Bunları ikna i~in tSo 

kırmızı in&anın kafa tat1 

ve aynı terait dairesinde 
tasının bir aureti tetkil O 

Neticede tauı bir 
dam tipi vücut buldu. 
hangi kabileye menıub 
kolaylıkla tayin olunabi 
recede yüzü çok vazıh 
sima. terkib edildi. 

Bu vaziyet kartısınd~ 
önceki devre aid kafa 
verilen suretlerin haki 
ettiğinden fiiphe etıne 
ediyordu. 

Bu böyle olduğuna fJ 
len önceki devirlerde JC 
ada Moğolların yaşadıP 
metmek İcab etti. 

Anadolu Ajanımıjn 
merikadaki Arizonada~JW1 
nora mıntaknsında 20,UV" 
vel bir Moğol ırkının 

bir tehrin ketfine d~~ 
malumat bu vadide VU"'. 

tetkiklerin günden glin~lıf 
götürüldüğünü ve ArııefV' · 
iJcminin bu yoldaki 
günden güne· aağlaınl ~ 
bat eder. Ömer~ 

Uzun kafalar, Eskimolara aid 
&ayılıyor. Profesör Hill Tout bu 
fikirdedir. Ve ona göre bu uzun 
kafalı Eskimolar, eskiden daha 
fazla cenupta idiler. Bu uzun ka 
fahların, ağlebi ihtimal inkıraz Mühim maçl•' 
bulmasından ıonra onların yeri· / 
ni a'ıın enli kafalı inaanlann han- Stattgart 28 (A.A.) I 

ve İsviçre takımları ar~1 

gi ır:<a mensup oldukları mese • 
lesi, bir ur teıkil ediyor ve bütün lan bir futbol maçınıd•ı ~ 
ara§brmalar bir netice vermi - sıfıra kartı dört golle oı" 
yordu. mııtır. ~ 

Fransa - lıpanya ırı' 
Ancak pek yakınlarda mes~le sa 2 _ 0 yenilmittir. 

yepyeni bir bakımdan tetkik edil- , .----------.. 
di. Yani kemiklerin duru§undan KURUN BAL 

1
j 

simanın dıı bicimini tetkil için a.1 O 

çalıtıldı. Ve bu iti baıarmak için K U P O JY ~" 
heykeltratlardan istifade ~ildi. 'u kuponu ku'P d 
Bu itte çalııan heykeltrat Kari 29 • 1 • gS 
Robinson ele geçen kafa tasları • ~=======:;;.,,,,s' 
na yüz vücuda getirdi ve bu saye- Okuyucu/aft 
de vaziyet oldukça aydınlandı. hiz"ıet 116 

Bu it güç olmakla beraber azami J+/ /' 
isabetle yapılabilmektedir. insan K U P O :"'" ... 
yüzünü kemiklerine göre yeni - 1 Bu llapoaa kt>•'P 

.:--------~-Birkaç gündenberi her an değiıen 
bir §İddetle esen lodos, dün sabah, en 

n ıiddet derecesini bulmuf, liman 
dahilide muvakkaten ıeyrüıeferin dur· 
masmı intac etmittir. 

d• •••• Bu Perşembe akıamı S A R A Y Siaernıs111 0,,ıı 
HECTOR MALOT'un m'şhur melodramlarının eP 1 

Bazı gemiciler, dünkü fırtmanm 

emaalsfa: derecede !İddetli olduiunu 
ıöyJemi9Jerdir. 

KiMSESiZ 
( Eski Bikes Romanı ) Lf"'' 

Oynıyanlar: Vanni • Marcoux • Porville • Ro~ert .1 
Berangere - Madeleine Guitty • Pierre Parteu• 

Rusyanın Uıak Şarktaki vazi ~ 

Holivutun 7 numaralı nüahaar zen· 
gin münderecatla ve çok güzel reıim • 
leı-le intipr etmiıtir. u111ııııı111ııımmnıınıtıı1N11 r•rı aıuı• •-aı r-.. •ı•••••• Maurice Yvain'in muıikl Ye ıarkı)arı 



S - KURUN 29 İkincikinun 1935 -

Yedi Başlı Ejderha 
BCJYCJK DENiZ ROMANI 1 

Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
....... •lar 1& Ahmed Tevfik•"' 

kiya nasıl bulundu? 
Akşam çaylannda 

ve balolarda 

Kadın 
tuvaleti 

f elrilta No: 8 

il HlllllY 1 ISIBB~UIUH en temiz ~ızlırın~BI 
~iri~ir. onu o ~ı~ır göresim ıel~i ~i .. " 

.. 
ı~nü köylüler, birazını da jandar
r oldürdüler, bir kısmı da boğuldu 
l, ellerindeki topolrafya 
cleılletiy!e kendilerine 

ltrilecek köyleri buluyor -

O rece Türk remilerinde yüzü turarak doğrulmuıtu .. Büyük za • 
k d Kadmlarm ög'"leden sonra akıaın K l f l ...l.! • ' l Zelzeliçe kariyesinin ıyısm a ıülmiyen bir kiti vardı: ema er erin veruıiı net ey e uyuyan 

evi olan bir köylünün oğlu bir ıe- ,.e gece tuvaletleri gibi çeıit çeıit el- Reis. bu Karamanlı delikanlının Sina • 
ce eabaha kartı odun kesmek için biseleri olduğu ve bu elbiselerin da- Kemal Reiı Vardiyada dolatan na kartı eski ve riyuız bir dostlu • 
ormana çıkar. Dolqırken etrafta ima modaya tibi bulunduğu malum- Sinan'ın yanına doiru yürüdü . 1 ğu vardı. Biribirlerini kardet gi-
orman içinde bir hıfırb, hmltt ol- dur: Şimdi balo mevsimi olduğu _ Nöbette aen mi varsın, Si- bi severlerdi. 
dulunu itidir, ürker, eye döMr, için burada biraz akgam çaylarına nan?. Kara Mahmud, batka ıemidey-
babumı uyandınr. Ormanda bir ve balolara mahsus olan kadrn tu- _ Evet Reis! Nöbetçi benim ··· ken, onu Kemal Reiıin ıemıııne 
kalabalık oldujunu, hırdtılarını valetlerinden balısed"elioı. _ Haydi, ıit .. Sen de arkadaı- aldıran, Sinandan baıka biri de • 

. . • k -L· ba Kadmlarm ak•am tuvaletleri u· b be ··1 '"l V d" 'ld" itittığını, 6yü ...-ıyanm smuı ıı Jarınla era r ıu , eg en.. ar ı- ğı ı ..• 
tehlikeai olduiunu babasına IÖy- zun bir elbisedir, kolludur, bunun yada ben kalacajım.. Kara Mahmudun yüzünden za-
ler. Babası o civarlarda yabani siyah veya renkli olm.asmda bir mah- Donanma kumandanı Kemal fer nıet'eainin yarattığı çizıiler 
hayvanat dolattıimı bilditi için zur yoktur. Balo elbisesiyle gidile- Reiı Sinanı arkadaılarının yanına kaybolmamıttı. 
b• k h d ..:a. ol nıı'yen büyük çay ziyafetlerine, tiyat· d' d"kt ra vardı"yada , • ır aç canaYar Yeya u ge,aa. - ıön er ı en ıon , Sinan da arkadaıının neı eıinı 

·li' • ı· • dU ·· il d .. rolara ve davetler,. böyle bir elbise ba l t maıı ı tıma ını tun rse e oı- .., dolqmaia t amıt 1•• gördükçe ıinirleniyordu. 
lu insan ıeainden ve ini'Itiıinden ile gidilir. Onun için Avnıpada Endülüse ne için gidiyorlardı ?. - Ulan, ıevgİ'lini ne çabuku. 
bahıettiği için kalkar yavq ya - bu elbiseye gün ıonu elbisesi namı Bir lspanyol dilberine eıir olan nuttun?. Ben ıabaha kadar (Al • 

d "' b
0 

okta•a ka da verilir. Bu elbise için lizım o- F · 5 "d" d ld i ykudan uyan-vat ormana oıru ır n J • mır aı ı a ı ı u tınay) ı dütünmekten, gözüme uy-
dar ıider. Hakikaten ıezintiler, lan kundura oldukça dekolte ve ha- dırmak ve yahut millet itlerini 

ku girmedi .• lakırdılar itilir. Bir eıkiya çetesi fiftir, çorap açık renktir, çanta buıüne kadar ihma'I ederek göz • 
· k Diye ıöyleniyordu. oldufunu anlar, bun)arm gün ağa- ipektendir, elbisenin tezyınatı ren- delerinin koynundan dıtarıya çı -

rmca köyü baıacaklannı zanne • gine ve biçimine uygun ohnahdır. mıyan Endülüs sultanını harekete Kara Mahmud geniı yürekli ve 
der; komtulanna Ye bütün köylü- Balolara mahsus olan elbiselerin getirmek için mi?. kaygusuz bir delikanlıydı: 
ye haberler ıönderir, yakında hu- diğer kadın elbiselerinden farkı faz- "Müılümanları kesiyor... Din - Adam ıen de .. Ben bir daha 
lunan diier bir islim köyü ahalisi le dekolte olmasıdır. Bu elbise i'in kardetlerinizi kurtarmağa geli - lstanbula ya dönerim .. Yahut dön-
de hidiıeyi haber alır. Silihmı, moda her zaman yeni yeni ıekiller · , mem .. Dönsem bile, ıevgilim be-r .. ız •• ,, 
baltuını, bıçağını eline alan köy- emreder. Fakat son senelerde de- Diye haykıran Endülüs sultanı ni bu kadar uzun zaman bekle • 
Iüler ormana hücum ederler. Ki - kolte ön tarafından ziyade arka ta- acaba yalnız kendj tahtının kur - mez ki ... 
mi uykuda, kimi yorgunluktan bi- rafa açılmaktadır. Kolların ve omuz tulması için mi Türkiyeye iltica _ Hiç hatınna gelmiyor mu ..•• 
tab ebemi açlıktan bayim Ye Iarm oldukça kapalı bulunması mu- etmitti?. Bu ne biçim ıevgi be? ... Benimki-
tatkm bir halde olan eıkiya, köy- vaf ık görülmektedir. Burada daha Ebukuımın verdiği izahata ba- nin hayali, beninm gö:ı1erimin ö
lülerin hücumu ka1111ında kor • ziyade estetik kaidelere riayet oldu· krlıraa, Endülüı aultanı sefahet nünden gitmiyor.. Deli gib'1 ne 
kar, kendilerini müdafaaya d~v - ğu. gözetilmektedir. Meseli omuzlar içinde yaııyor ve müslüman asıl - yapacağımı bilmiyorum .. Ne yedi
ranamazlar. K81lüler etJriyadan dekolte olursa koltuk altındaki lÜY,· zadeleri zevk ve eğlencelerinden ğimi ...... Ne mutlu ıana !... Böyle 
iki yüz kadarını orada telef eder- terin itina ile temizlenmİ§ olmasına ayrılıp memleketin müdafaa • içi boş bir ıu küpü gibi yaııyor • 
ler. KCiv1ii1 .. nıı hUc."-"luuJan kur - eheıİımiyet verilm~tedir. Son za. ıiyle meııul olmıyorlar demekti • sun! .• 
tulanlar Uıtruma nehı:ine Cloiru ka manlarda kua kollu balo elbiıele- ikinci Bayazıd, lstanbuldan ay- _ Çeneni tut ... Haydi, ıeveze • 
çarlar ise de birçoiu nehrin köp- rine sık sık tesadüf edilmektedir. rrhrken Kemal Reiae: liii bırak! .. Ben senin sandığın ka-
rüsünü bekleyen iki taraftaki jan- Genç kadmlarm böyle kua kollu -Avrupa nasıl olaa aleyhimiz- dar duyıuıuz bir erkek değilim •· 
darma karakotlanndan atılan kur- balo elbiseleri giymeleri daha mu- de ıizli ıizli ittifaklar yapmakta • Fakat, timdiki lıtanbul kadınları
!Unlardan maktul düıer; etkiya - \"8fık olur. dır. Eier yolda dütmanın birlet· na ıüven ol~z, Sinancığım! .. 
nın geri kalanı da öte tarafa ıeç- Balo elbiselerinden onlan giyen- tiğini ıezeraen, o birletmeye giren Fatihin bu ıehri aldığı ründen -
mek için kendilerini nehre atar • lt·rin 0 elbiselerle ıüslenmeleridir. bütün devletlerin sahiHerini yakıp beri, burada yaf&yan insanların 
lar, fakat çoiu ıeçemeyip bofu • Onun için balo elbisesine eJveriıli yıkmaia mezuuun !.,, ruhunu, Bizanıın eıki ıef ahet 
lur. bütün kuma§larm kullanılma11 Demiıti.. Kemal Reis lspan - ve kararaız1ığı ıarmıf, kadınlar 

Bulıariıtandan geçen efkiya çe- mümkündür. Hiç bir kadm yoktur yollarla Venediklilerin Türkler a- bir erkekle yüz yüze gelince, da· 
telerinin en mühimlerinden olan ki parlak ve. donuk, yumuıak ve leyhinde birlettiklerini ve Endü • yanamıyorlar .. Atklarından dem 
bu üç yüz kitilik çete dahilde bir sert, dik duran ve kendiliğinden dö- lüı devletini ortadan kaldırmağa vuruyorlar .. Erkekler de böyle ya .. 
çok karıtrkldclar yapacak idi, fa- külen kumaılar içinde kendisine u- karar verdiklerini anladıktan son- Bereket versin ki, biz ıemicilerin 
kat fıraat bulamadı, tamamen yanmı bulsun da viicudibıe yakqtır· ra, kendi kendine tU hükmü ver - ömrü daima denizlerde ıeçtiği 
mahYoldu. nıasm. Balo iskarpini ipekten olma mitli: için, bu hastalığa tutulmadık ... 

Şurası ıaribtir ki üç kitilik idi hdır. Altm ve gümü§ yaldızlı ve ya- - Mademki bizden yardım isti- Sevgimizi canadn aeveriz •. ~vme-
bir efkiya çetesinin bile dailarda hut lima da olabilir. Balo çorabı yen, bir i.lim devletidir. Ne ba - diğimize kartı da sever ıörünm~ 
Be.~da yiyecek tedarik etme • mutlaka açık renkte olmalıdır. Ço- huına oluna olaun, ona yardım yiz .. Sen naıılsın, Sinan? Senın 
sindeki ıüçlük bilinirken üç yüz rap ve kundura ayni renkte olursa ~tmek borcumuzdur. ıevıitin de acaba seni, senin onu 
kitilik bir retenin böylece Osman- Ve geminin vardiyaıında bek - dütündüg'" ün kadar dütünüyor '.7 iyi göriinür. , A 

b toprağına geçirilmesi akd erdi- Baloda biı:az zinet ıarttır, hakiki lerken, fen tayfa1ann hep bi.r ağız- mu? 
rilecek ıey değildir. Komitenin elmaaı olmıyanlar ayni tesiri yapan dan söylenen zafer türküsü Ke - Sinan içini çekerek cevab ver -
bundan gayesi Bulgar fedailerinin sahtelerini de kullanabilirler. Kes· mal Reisi de cotturuyordu. di: 
çokluğunu ve ölümden korkma • me tqlar balo 18Jonlarmm bol ziya- "Biz O milletiz ki, verdiği söz · _ Altınay lstanbulun en temiz 
dıklarmı göatermek miydi? Ne de 11 altında pırıldamabdır. Balo çan- den geri dönmeyjz.,, kızlarından biridir. O Bizanıın 
olsa böyle ıürii ile insan af dürt • talan ve balo eldivenleri modaya • .Y. • deiil, kendi oturduğu mahallenin 
mek fecaati akıl kln delildir. tibidir. Bfınlarm türlü türlü çeıit· Sabah olmutlu.. bile tesiri altında kalmamıtbr ·· 

Bu hidise Bulgariıtanda, Ma· Ieri vardır. Her halde gündüzün ta· Sinan, çok yorıun bir halde u. Küçücük kut kafesine benziyen 
kedonyada komitenin . büyük bir hiataizliğe delilet eden panldayıcı, yuyan arkadatını dürterek: yuvasında gergefini itler .. Pence • 
tetbirsizliği olarak karıılandı. Ko- pınldayıcı tezyinat& geceleri ihti- _ Hey ... Bu ne uyku be?!.. Ben resindeki feıliyen saksılarmı su • 
mite teıkilltını değittirdi, yerli yaç vardır. sabaha kadar gözümü kırpmadım. 1ar ve mahalle delikanhlan ara • 
sergerdeler tedarik etti, çete ter- l~~~;;;~-==-'!'====~-=-=.=ı Sen de ıözünü açmadan, güneş 11nda benden baıka birine göz at-
tibatı bunlar marifetile yapılmağa r•••'"ml Bu gece 1 li doğuncıya kadar horul horul uyu- maz. Ben onu nasıl aeviyorıam, 
bqlanddı. Harcan güneıi namını !.ı= Nöbetçi eczaneler İi.~. dun!.. Haydi, ıözlerini aç.. o da beni öyle, hatta belki de ... ben,-
alan Apoıtol Seli.nik ıancaiında, k d h d k · d f l Ah yavrucugum 

:.:. Sama-ada: Teofllos, F•erde; fi. Ar a &fi omur anara gerın - en aza sever.. • Sanda--'-ide, Siroz sancağında ·~ 1 O l k ·· ·m creldi ki 
DaA ii Vitali, Şehudebapndaı AAf, Şeh • 1 di: nu öy e ço goresı • ... 

komite batı idiler. H nminind•; Nuun. Kuqümriikte; !i - Neredeyiz, Sinan?. '( Arkuı var ) 
C Arkası var ) i! Suad, Ak.....,.da: E: Pertn, Sirke - H ___ Nerede miyiz? Deniz üstünde 

•ı· cid; Bqir Kemal, Dıvanyolunda; E- i! bulundujumuzu unutuyor musun? 
Afyon işleri 1 aad, Bıiktaıta Ali Rıza. Kumbpı • P. Arkadatı yükıek aeale gülerek 

Türk • lran afyon anlqmaıı 1 da: Belkia, Zeyrekte; Haaan Hulu- gözlerini açtı: 
konupnalan sürmektedir. Ancak İ ai, Calatada; Hidayet, ~l~da: • _Vay .•• Yanımda senden b•i· 
lran murahhaslarmdan bazı hu • Kanzuk, Panplbda; Knkin Kürk· ka kimae yok mu?. 
ıu.larda salahiyet almak üzere ya ciyan. Kurtuluıta: Necdet Ekrem, - Ya kim olacaktı?. Kendini 
kında lrana gidecek ye d&ndük - Kaaımpapda; Merkez, Haıköyde: 

ıeYgilinin evinde mi sanıyordun?. 

Gagrimiibadiller 
komi&gonu 

Gayrimübadillerin itlerine bak
mak üzere kurulan yeni komisyo

na Akçe Bakanhiınca ıayrimü

badillerden Bay Subhi Yfll Nüzhet ten aonra daha esub bir lconutma Halk eczaneleri. • 
. . 1 b·ı kt. w ==--·=ıı:m •• :m:r.::ı=ı:ııııııımw.m meYzuuna gırı e ı ece ır • Kara Mahmud ıözlerini uğuf • aza olarak seçilmiılerdir . 





0 ·~ Pire'de cinayet 

.. .,.. ... ~~-~A~~;:__?~· Bir koca, kendini aldatan 
~~:::::::.:~..:___:~~~~~~ın:_:_, _-~, a.g._· -.....-' ~-:-:"·_:?r?9>- 1 karısını öldürdü 

Tefrika No. -43-

o.il unun köqü: Emirglln 
Delikanlı, Bingazi sahillerinde sünger 
avcılığı yaparken, güzel kadın kötü 

Camiin karııımdaki çeımeyi de 
birinci Abdülhamid yaptırmıftı •• 
Çetmenin dörd yönünde de man -
zum tarihler yazılmıttır. 

qol/arda vezio duruuordu 

Re§id Patanın 1277 yılında yap
tırmıt olduğu çeşmenin tarihini 
Saffet adlı bir ozan yazmıştı .. Son 
beyti ıudur: 
Yazdr Saffet katrei kevserde 

tarihini oku 
Şad ola ruhu Re§id Paşa. bu ali 

çe.~meden 
Murat iV ün "Mirgiin" için 

yaptırdığı köşk, bir çok ellere geç
ti. Murat iV öldükten sonra tahta 
geçen Sultan İbrahim, Mirg\inu 
idam ettirdi, sarayı da eski fey
hiılamlardan Mirza Mustafa E • .Lıı.u 0 U,.üUIJ. UL/' 15vı lıuu~ 

l\t1 fendiye verdi. Mustafa Efendi, 
n::erde, Üçüncü Ahmed Dördüncü Murad, bunları bin bir çok memuriyetlerde bulunduk-

ıc~leııd a. d.~mad İbrah im Pata, kişiden fazla maiyetlerile afeyle- tan sonra Trabzona nefyedildi. 
llt11. b er koıkü,, nü kurduktan mi§,, üste Embirgiin oğluna Haleb Sonra kendisine ihsan edilmif sa
e )e,· ~aıı, lıtanbulun bir gez - vilayetini ihsan(!) eylemitti. rayda oturmasına müsaade edildi. 

)\ lb 
1 ı:lini aldı. 1243 de Rus - Murad Kahya sonra idam edildi.. Burada öldü. Saray oğlu Mehmet 

"1.Jıı.ı:d tebeıi çıkınca, ikinci Emirgiin oğlu Yusuf Paıa, Dör- Emin Salim Efendiye kaldı. lıtan
hnu t '-nca.ğı ferifi bu kötke düncü Murada yanafmağa muvaf- bul kadılığı ile daha bir çok me

tesen : ~· Ondan ıonra buradan fak oldu. Hatta, Padiıah kendi - muriyetlerde bulunduktan ıonra 
Katil Trupaki, öldürdüğü karııı Evantia ve çocuğu. ~)h0ı e Zadeler, kötk gözden l ıine Boğaziçinde Emirgin da bir Şam arpa eminliği ile orada otur-

1ıo.ke Utı~ıya kadar arkalarını kötk yaptırdı. Bu yüzden semte de mağa mecbur edilmiıken ölen 
" Se\tı- 1 1 Atina, 25 (Hususi muhabiri • •t · · · p· d I la •en,:ı_0 .• ~~ez erdi. ran kale muhafızının adı verilmie Mehmet Selim Efendiden ıonra gı mı§ ve zevcesını ıre e ya mz 

"I 1 "' Yu o Al V f A il h Ef d' mizden) - Geçen gün burada çok bırakm t . o ~I . n smanreis, ipafa, oldu. sa.ray, uıa ptu a en ı ış ır. 
lih~) ebı köyleri, adlarını ta - Emrigiin, sarayında Dördüncü adında birine temlik edildi. As- feci bir cinayet olmuı, aldatılan Gene kadın, kocası sünger av • 

O.Ilı ~ıtlardan almıtlardır. Murad için de kendisi bir taht lac. Akhisarlı olan Aptulah Efendi bir koca, hapishaneden yeni çıkan culuğuna gittikten sonra ahlaksız-
d. 'ııre· "D lık d h b• k karısını evine ayak basar basmaz l k il h il · "il tııı_ ıs: erya reislerin • yaptırmıştı .. Emirgiin, gayet güzel teYhiılam ve a a ır ço ı yo arına ıapmıf, ma a enın 
'il( 'lct.d ç Osman ağa,, diye anıl- musiki çaldığı için, dördüncü Mu - memuriyetlerde bulunmu§, binler- tabanca ile öldürmiittür. delikanlıları ile dü§üp kalknıağa 
1Qss) •r:. Mezarının taıında ra<la k~ndisini sevdirmeğe mu. ce beyt tutan kitaplar ve ıiirler Bu aile faciasının tafsilatı §U - başlamıştır. 
~ ~li~nlemeci görülmüıtür. • vaffak olmuftu. yazmıştı. (1174-1760) yılında öl- dur: Trupakinin arkadaş1arı ve akra-
tlt~ .\ mahalleıi, sadrazam - Buıköyün, imarına Birinci Ab. dükten sonra MirgUn aahilhanesi ''Trupaki namında 32 ya§ında baları, karısının fena yollara 
~ bir '1.Paıadır. Bu mahalle - diiihamia JrurununcJa f>atlanmıt • oğlu Mehmet Esat Efendiye inti- bir genç, beş sene evvel Argostuli saptığını görünce kocasına müte _ 
'il ~i yaptırdığından adı tır. Birinci Abdii'lhamid, bura • kal etti. Mehmet Esat Efendi de hapishanesinde jandarma sıfatiy- addid mektuplarla bildirmitler -

fcolJeye \'erilmiıtir. dr. bir cami ile bir çok hayrat öldükten sonra sahilhane hükUme le müstahdem bulunduğu sıralar- dir. 
~Ut -rıe~i mahallesi, adını y.ıptırmıftı.. te intikal etti. da kundakçılık yüzünden iki sene Trupal<i Trablusgarb sahille • 

)~di11j11 e0:h1 
ıılim Zembilli Ali E- Emirgan, Üçüncü Selim kuru _ BOYACI KÖYÜ. : ~.köyün Bi- mahkfun, Evantia namında güzel rinden zevcesine gönderdiği mek-

'1ııt..._ g u F 1 Ef d' · kuru d ki t h nde kay bir kadınla tanıfmıı ve onu ç.ıldı - tuplarda ona ıslahı hal etmesini '""""d .. azı en ının nu:,da da bir hayli güzelleımiı • 1 zanı nun a arı ı • 
'telttk~.1 C&ıniden almaktadır. · da değer bir teY yoktur. Burası rasıya sevmiıtir. tavsiye ediyor, sözlerini dinleme -

~~ "ıeı-.. 0bYde, halvetiye tarikati • tı .• H'd' I .1 P b d k'. k bot bir arsa helinde idi. Evantia mabkfuniyet müddetini diği takdirde bu lıal ve hareke -
... u ş h l ı ıv smaı aşa, ura a O§ • "B k'. .. d · bitirerek hapishaneden çıktıktan t' d k · ı w b'ld' det'D"h ey smail Efendinin I l k Semte oyacı oyu,, enmeıı- ın en ço pışman o acagmı ı ı-

~ d ı d er ve yalı ar yaptırdı tan sonra • beb·ı· (1221-1796) yılında sonra kendisini seven jandarma riyordu. 
"\J}' \'ar ır. semtin ehemmiyet daha ziyade nın se ' • bo k b 

.\CIJ<öYO ak f ıaıre yama ve u Trupaki ile evlenmiştir. llk za - Gene kadının kocası, uzun se -
- MIR GÜN- artmıftı. İsmail Paıa, koru civa • fay ' eı v_e t k · · (V-k manlar, karı' koca mes'ud bir ha -

Q EMIGAN d b. ha ıan'ati tamım eme ıçın ı~u ferlerden avdet ettiği zaman, zev-
1 "tiin rm a ır de ıtahane yaptmnıf - . . K ki l') den "Kafkar yat sürmü§lerdir. cesinin kendisine iftira edildiği ~n,· ·ı 'her ik· k·· ·· d d b. t B h t h h b b. h 1 kılıse • ır are 1 n d b ~ tı ~rek U ı oyun e a ı ır- ı. u asa ane ara ır a e yadi" namında bir aile gelerek Fakat a~a an ir müddet geç- hakkındaki teminatına kapılıyor . 
>.~- J.fep.i . ~uköy adını almıı - geldikten ıonra belediye tarafın - burada yerleımiıtir. tikten sonra jandarma Trupaki Onu affediyor, fakat kendisi ya • 
~iı Ilı ir hatlık altında dan yıktırıldı. • Selim ili, bu aile lıtanbula gel- iıinden çrkarılmıf, kendisi itsiz nından uzaklaşır uzaklaşmaz, ge -
~~l~cJ~~nde buldum. Birinci Abdülhamidin yaptır - diği vakit: kalmış, it bulmak jçin zevcesını ne eski yollara sapıyordu. 
~ di ''li Ün eıki adı Kiparo • mıt olduğu camiin üzerindeki ta - _ Siz ıan'atkar bir ailesiniz.. yanına alarak Argostuliden Pire Hatta Eevantia bundan iki sene 
~ di "'rd eka.t,, ın burada bir ma- rih, 1196 günlemecini tafımakta - İstanbul çevresinde oturacak bir şehrine gelmiıtir. evvel, kocası gene uzaklarda sün-
~ 0rııı'' Fetihten önce burası dır. Tevfik adlı bir ozanın yaz - yer beğenin .. demif. Trupaki uzun müddet aradığı ger avculuğundan bulunduğu sıra-
~ ~rdu:~•!; idi. dığı manzumenin son beyti §u - Kırk aile olan bu boyacı san'at- halde kendisiyle ailesini geçindi • da, bir çok adamlar ile düşe kalka 
~l 'aı ka.ı ~ l~Urad, 1045 yılında dur: karları, lstanbulu dolaımıtlar ve recek münaıib bir iş bulamayınea gebe kalmıf, doğurduğu çocuğu, 
111 l1'tutı.~ını fethettiği vakit, Dedi tarihi itmam gemine hendesi Boğaziçinin burasını beğenerek o- ilkbaharda Trabluıgarb ve Binga- bir binanın kapısı önünde bırakır
>,, '~1'1-.b~ o~an (Emirgiin oğ- Tevfik tunnuılardır. Bundan sonra bura- zi sahillerine giderek sünger avla - ken cürmü meşhud halinde yaka_ 

lltad -i ) ulı Han) ile (Kahya Yapıldr mabedi nev ede hak ecrü ya "Boyacı köyü,, denmittir. makta olan Yunan yelkenlilerin- Ianmıı, sonra kefaletle tahliye e-
~lll • flf dilemitlerdi. savab ihsan ( Arka~· var ) den birisine tayfa yazılarak oraya (Lütfen sayıfayı çcvirlni::) 

~~~d .:-:-...... ---------------------------------------------~---------------------------------------------.~ · eııııin L_ k.d b 1 · · k · · · k'ld. 'İtı 1111 )' ucıygın yillıŞı ve kalbimi söyliyen, beni bırakmı- Döner dönmez, eı ı en eri o - yiıp gıtme ıçm ır ı ım. - ..... 
"'~Uta11 il~llıanlardağımn tepe• yan, avutan bir yoldaşım vardı ... duğu gibi gözlerim Selmanın pen- Birdenbire, çok serbest, hiç - Belki yaz tatilinde de bura. 
A~)ordu ıtıkları bana §iir O benim kederlerimi, sevinçleri - ceresine daldı.. Fakat ıaıılacak kimseden çekinmiyen bir hal ta - )a gelemezsiniz. Yüksek mektep -

ty~lc ı. · mi, her türlü hislerimi dile getiri- fey ! ... Şaıılacak §eydi bu!.. kınmıttı. Gene ayni sesle sor - lerin ( vakans) ları kısa olurmuf .. 
ı. ~ h 'qlbiın. h · d d . ki b. b du: B k ''il.ide ır,lc•raıJc 1 

•• "e. hayalimi bu • yor, içime çöken ze rı e, saa eh Selma, çiçe i ır ıa ahlık giy - - a alım!.. Mümkün olmaz-
~~~· )ola. Çı~ umıtsiz ve bot bir de dışarı atıyordu. mit, ıaçlarım iki uzun demet ha - - Yakında yolculuk var mı Ve- sa, elbet kalacağız! .. 
~heni a. ca.k~ım. Acaba ke- O anda kabaran his dalgaları !inde örerek alnından enseye doğ· dad Bey?. - Doğrusu epeyce özledik. Si-
~~ '-h•lı ~tabılecek miydi?. arasında insanın dimağı körleti· ru baeının etrafına çepeçevre sar- Artık durmamak, cevab vermek zi her zaman arayacağız .. Bize gü-
~ to ~eıil ku na, açrk bir ufka yor... mıftı. lazımdı. Eğer onunla konuşmak zel konserler veriyordunuz? .. 
d~ l'iiııe11 dt Yu'\tası kadar gü - - Neden gelmedi?. Sevmedi • Bana bakıyordu. için bu fırsatı kaçırırsam, bir daha - Teşekkür ederim. Ben de 
hi t1~~)kud

0 anıda bunalıyor - ğinden mi? Yoksa görülmekten mi Gözlerimiz karıılaşınca bafıyle belki hiç geçmiyecekti... bu .... 
~-)'ııı~Y' ,.11.k gezen bir adam gi- korktu? ... Aramıza bir çocuğun selamladı .. Gülümsedi.. - Evet efendim! .. Geçmiş ol. Sözüm yarıda kaldı. Çünkü Sel 
~~- ~ hın. p w 

~ "'"""e d · armakhga girmesini korkulu mu buldu?. Bir saniye ne yapacağımı şaşır- sun, hasta imişsiniz!.. manın arkasında ansızın Behice 
~~"İ a~lt ~'kla.r::ize .daldım. Eğer bunları kendi kendime mııtım .. Cevab vermekle çekilip - Teşekkür ederim, ufak bir Hanımın yüzünü gördüm. Bizim 
,{~itt d 

11 'ııkıa a. aıd bütün ümit- sorabilıemydim, hiç şüphesiz da - gitmek dütünceleri arasında bu • öksürük .. Siz de bir kaç güne ka. böyle karşılıklı yuvalarda şakıyan 
~ d ~tiıılikJ r,_ıon !İfayı bu de- ha doğru bir iş yapmı§ olacaktım. caladım ... Selmanın yüzü o anda, dar Viyanaya gidiyormuıırnnuz.. iki kuş gibi konuşmamız ilk görü-.-,L t l.. erınde ı k d d ki d ::r h 

"lt Jı. "a)Je ın· n arar armış! Güneı çok geçmeden bütün o zamana a ar gör ü erim en Evvelce Nahide Hanıır.teyzem nüıte oıuna gitmiş değildi. 

.(Arkası var) 

~· hı-!, 
1 
YaPınalıydım ?.. parlakhğiyle denize vurdu .. Da· kat kat daha engin ve candan bir böyle bir fikriniz oldueunu söyle - Lakin Selma, ayni gülütle, çolC 

,d, 1 ~lİQı. ha kuytu, daha gölgeli yerlere gülüıle açılıyordu. mişti .. Turhan dün akşam bu ha. serbest bir hareketle annesine 
~e t))~i:~:n, Parmakla - gitmek ihtiyacını duydum .. Oda - Kızardım.. beri verince pek okadar yabancı döndü. 

uysal uysal ma girmek üzere geri döndüm • Ben onu ıelimladrm ve yürü • gelmedi. 
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----• Hi:ıbereri Fat.h 1eazaeındaı 

TAKViM 
SALI Çarşamba • t9 t et ltallUD ıcı IU11un 

~4 Şnvıl t5 ŞeTVll 

Glla clofato 7.14 1.11 
Gtlo batısı 17.tl 11,n 

Mustafa km '-7an Sabiha De tüc
car bay Osman, 0mer km bayan UI • 
Yiye ile hademeden bay Demir, Ferhad 
1mıı a.,.. Emine a. 1nmc1ana ..,. 
Selim. Netim km._,_ Rabal ile s.y. 
yar eatıa bay Yuef, Kali km '-7an 
Elmas ile pör bay Cemil. lbnhim la· 
:a bayan Nmiıe De ~ bay Hak· 
la, Arif km ..,_ Miiw11• ile ı.d 
ba7 En..,, Nami km llQaa HGm&,. 
ile lnmdarea ._,. H--. Mutafa km 
ba,.. Şölande nJi ......-...-. 
ba7 Mast.ı., Ahmed ima ..,_ c.m. 
.. ile l&atik ,............. mlltahdem 

.§BALKANLARDAN GELECEK 
GOÇMENLER - ~ demiryollan 
kumpany..., Balkanlardan trenle selen 
muhacirler, kafile baliacle olmak IU'li· 
le 1"ftlll ficretle bilet ftl'lllekte,-cli. 
JC11mpuı1a aaezdindeld hükUmet bat 
müfettifliiinin tebJiaatı üzerine ucuz 
biletler tek batma •elen muhacirlere 
ele tetmil edilmiftir. 

Sabah namazı 
Ofle aamuı 
ltı..U ..... 
Akflm UllllZI 

a 
lt.ıt7 

il.Ol 
17.11 

e 
lt.17 
IM6 
17,t.! 

Sözde büyüklük I 
YAZAN: ARiF cEJI 

..,. Ha,...wm,...,.. , ..... lnm· 
chana ..,. c.-J, ......... ima ..,.. 

ŞiilaVe • poata telsnf teWoa IDa• 

hueltedai ..,. Ali, Emia ima ..,.. 
. Kn..te tofiir ..,. Ha..,ia, Mehmed 
ima ba,.. ıc.M,. • ..,. Salih ş.-. 
ima Mührbala Wra fürilraa astala· 
nndaa ba7 Fethi, Ha..,la ima bayan 
Gülaiimle ı.aa.... ba7 Nml. Ahdullala 
ima..,.. Gm.rle maı.ttip..,. ...... 
ilyu ima ..,_ Adile De Dr7oiacı bay 
Süri. Mutafa ima ba,.. M...,,.... 
lnmdarea ba7 Nandc1ia nlmmif._ • 
dir. 

Beyo§lundaı 
8aJ'a Mla••• Nnla De dok • 

tor ._,. saı.,._. Em.. ..,_ Mi • 
aenw De tlccudm ._,. Hua Hiai 
..,_ Aclriae De lmmlqoeca bay s.. 
kia, bayan Eleai ile muanıoz bay Koe
tantin bayan Hatice ile bay Cemal Ha
san, bayan Katina ile hekim bay Niko
la, bayan Kadre ile sobacı bay Y ilim 
eYJenmitJerclir. 

Bir düzeltme 
l 

E'"911ci ..,..Jara:nada İstanbul .,._ 
lediyesi lnlalilt alizetl m&diri bay 
Ahmed Z. Alqrüa ile Wr miiWaat Pı· 
ımttr. Ba pamacla, .,_,. Aksin, n· · 
eatbane midiri bay Fatinia Wr ,....ı.. 
fJDI çdaardr.,. teklinde ltir ......... 
Bay Ahmed Zeki Aksin, söftdentiii 
bir melctapta J"ZDll!P ~ ebaek· 
teYe~F .... W.ww.a.•aıa."8 
nn:dcwı... ılil 1 ........... ....... . 

Bilhu• iJim husuaanda lllİllİlle nadir 
taadüf olunur,. diyerek anan ,...ı.p • 
Dl ........ ...-~ ifwhei-in ,... 

bt _ ........ Wr - oldafuaa, ....... 
ba tekDde dmeltilmesini istemekteclir. 

Yatsı namazı. 1&53 18.56 
lmaat uı 5.ŞO 

Yılıa lfPll ıtalert 29 '° Yılın talaa dılerı 317 836 
1 SAYLAV NAMZETIJCI iÇiN 1~=~======= WRACAATLAR-~m..-wt•I= 

Jiiiiçiamlaraı•tlılmlwiıılmar.c.e. ____ ıı R AD y 0 __ 11_ 
........ mirac:utlan .... °""'_,,_ _ n 
tadır. S.1lavbk için CamllaıVet İlalk BugUn 
fırkuma miincut etmlt olalll kadmla· 
nn hir liateai FD'ka lıtanW ~ 1 • 
clu'9 bqetine söaderilmittir. V8,..e 
Wan bqeti bu listede iaimlll'İ ,...... o-
lanlar baklanda ll:am ........ ..... 
Fırka Genel Katipliiine ..... tir. lı • 
tanbaldan elliden fala kadm aalıwt 
etmİftİr. Bunlar uumda ba,... Naki· 
yenin. bayan Nezihe MalUcldinln, .. • 
,.. iffet Hatinııin halundaklan IÖyle • 

Dilmektedir. 
1 AY ASOFY A MOZESI - Aya • 

tolya miwi ·-WrWe apleok· 
tir. Bununla ....... mtbeler mlcllrii· 
Dfia nrdifi iabata ......... ..... 
leria yerlepDİf olarak söatmlmlai " • 
.. bir zamq itidir. ~ --.. 
aiDira dahuli,.eai 11 kanat ol.cıalrbr. 

1 Ş()PHELI OLUM-~ 
de otana Sacldı admcla Wr adam ..... 
ta,. man:c..t ...- • Wr aybk er
kek çocuian• ........... - öldüiünii 
aöylemif, aömülmlal için müaaade ia • 
temiıtir. Cesedi muayene edm zabıta 
doktora öliiml ıiiplaeli aördiifü için 
tahkikata bqlammft çocuiun ölüaü 
lllOl'p kalcbnbmıtır. 

1 ~ONFERANS - Selçalc im ... 
nat okula miiclirii bay Aum cliiD W. 
kmnde çocuiuD ameli hayata erken 
J9tİIEDMİ mevzulu bir konferam nr • 
mittir· 

lSTANBt1L a 
11 Almanca den, 11,IO l•mn•attk, Ba1U 

.bade, 11,M Dua mulldıll plla ile, 19.IO b-

beder, ~'° IJ*lr ~ ana.tlerlDclea 
Bayan Semiha, ... plJUO ile, I0,10 JılallTe 

Veklleta m lroaferuıa.20,40 8'8dyo .. • 
m ml8lld orkeekuı, 11,H Son llUerler, 

bonelar, 11,IO Jlllalr Nareıtm, ... Jl9d7o 
orluıetruı ile beraber. 

111 Kb. VABŞOVA, 11&5 m. 
11 Beetbovmla llm&tlarm6ln p1ıuo koa

Mrt. 11,11 ............... 11,11 Nlr. 11.M 
...... 19,16 TrlJ'o Jrouer.11,61 ~ 
IO Keman e9U'lerl. IO,H AIR8allte. .... 

f'l7Mo ile cu. IO,U lkler, I0,60 Spor,. 11,U 
llallerler, n farlab lromer, n Jlelrltmlar, 

tl,16 Operet plWan, 11"8 ~ 91der, 
H,81:0.... 

MI Ki& B11l>APl:l)n, 110 m. 
la.at Oda !l!llıdldtl. 11 Den. 11,11 IWE, 

IO,IO Pette eperumdan Daldl, n,so Jlal9er. 

ler, 11,10 Clq-. o~ M,IO 1'1A11. 
Lll loa lıüerler, 

au .... mınr, an m. 

1l,IO Söder. 11 KOllfenna, 19,ü Bone, IO 
lllk&,eler. IO,U llUallaten ukll, '1 Haber· 

1er. 11,u ına..ı ~ n Operet .....ı -
imi, IS,IO Haberler, IUI Alqam .....ndwl 

BORSA 
[ Hmlannda yJldız işareti ol•nlar U.Ztr 
erinde 28 - ı de muamele r,öreoler· 
dır.] Rakamlar k aparıış flıtlannı ıösterir 

Bay Hüaeyin &atından ıeçen 
ıarib bb- vak'ayı ıu ıurede anla· 
tıyordu: 

Bir ,an arbdqım Alımede de
dim ki: 
"-Ahmed, ba hapt hayle de

ftlll edip ıiclemez •• Ben para ka • _,_ . . 
zan,... ilıtıyonmı • ., 

Ahmed, p:ırdıJ&D bir kapı ıibi 
ıüldükten tolll'& tordu: 
"- Para bzanmek iatemiyen 

bir adama rut ıeldin mi? Naııl 
para tabibi olmak iıtiyor1un? .,, 
"- Nud mı 7 Gayet kolay .. Se

ninle ortak olarak bir dükkin aça-
' nz ... Çünkü yalnız dükkin 1ahibi 

para kazanabilir.. Batka itlerden 
kir çıkmaz.. Ticaret azizim, tica· 
ret!,, 

Ahmed benimle alay etti: 
"- Ya, teninle ortak olarak 

bir dükkan açacaiız, öyle mi? 
Sermayemizi çakıl tatlanndan mı 
tedarik edeceiiz? .,, 

"- Sermayemizi bulmaia ça • 
lıp.bm •. Her halde bir dükkin 1&· 

bibi olmalıyız?.,, 
Bunu liyledikten tonra Ahme • 

de uzun uzadıya konferans ver
dim .. ite küçük bir dülcıkinla ~ 
lamayı, ıigara, çay, kahve aibi 
teyler tatmayı, ondan tonra ma • 
iazamm ıeniıletmeyi teklif et • 
tim .. Onunla uzun uadıya dilfilD· 

1 Ô L Ü M ( u~===="=u=k=u==t(;S=•b~)==~11 dük, taımclık.. Ahmedin paralı 
.. • Loıdta • vı1u• M. - ihtiyar bir teyzeıi ftrdı, gidip on. 

Uzun 71llar yemende ve batka • NffJor• * Madrlı ıa. - elan bina na•a aldı, ben de tam • 
u.. __._ ·==--- ..1:-11.-u =-•- ..a.._ • Parlı * edip ,4'_10 ..-
...-~ .ırcrw..' ___..._ ....- .IPI'•· • ,....., fl-~~1"6ff ~- clıiftiı bazı arkadqlara müracaat 
müt ve büyük bir ıevri ve l&Yll * Brüse 'ıs, - • Badapeşte r&. - ettim. Nihayet küçük bir ıiıara· 

1 ol Otur:X.- aJa kif * Atlıı t4, - • BUt~ 17, -
top amıt an ...... Y 1

• • Canrr . sıe. •• • BeJsraı H. - a dükkim açmaia munffak ol • 
bi Bay lamail Hakkı Tokaiz bir • Sofya H, - •~ot.hamı 15. - duk. .. 
kaç ıüıa evvel Gebzede •uızm il- • Amsterdı ,, &\ - • cıa 940 •. -, it -ımz dükkanda tabf J&P-
mUf.. ' '---d;•ını .• - temı·· ...::--.s:-.: • Praı 100, - * Meddl7e 4t. - rr.a 
~ - '"'"" • 7-..IUI n1=*=S=t=ot:::ho='="'==""~···~·:R=•=•t=•o='='=40ı::ı'::-~ıı maia kaldı .• Ahmed tordu: 

tanıyanlar aruında çok büyük bir Çeki• (kap. ea. 18) "- iyi amma ıatıcı olarak ki • Doktor Hafiz Cemal acı uyandırmıftır. 
Dahili Müt h • Londrı Hl.- • Stotblm 1.11:ıcs mi tayin edeceiiz?. Biz ikimiz de 

ye e assısı Cenazesine 1ö1teriJen çok tü • • NffJon o.11eo • vı,... 4.1793 memuruz .• Dükün adam ~Ilı 
Camadan &atka aünlerde 1&&t zün ve inael yardımlardan ötürü • Paıll 11.00 - • Madrtı uıu kir ıetirmeden memuriyetlerimizi 

kadar 1 bul D• kar "l ba "' Albn ter • Mllbo 9.29- • Berllı l,~780 (2,5 dan 6) ya ıtan ı· ııı 1 e canaır cı 80 te .. keder--•- d~· olmaz., 
H F G • Brtlueı 3.406~ • Va"OYS 4,l9SS •• Mf& .,. .... 

Yanyolunclaki (118) numaralı h~ Galip Bingöl Gebze • •ve enç • Atlıı• tı3.97U • Badapqte ~t6 Ahmed dolru diifünüyordu ... 
autl kabineaincle baatalanm kabul ler BiTliği üyelerine ve Batur za • * Cıune ustı • Blltreş lS.961 itan• ad edilecek bir imana ihti· 

ı b . • Sof)'a 67,8225 • Delgrıt 35.CMIS 
eder. bitlerile memur ara ve ütün sayın • Am1terdım 1.1145 • Yotoumı t.1740 yacımız vardı. Ahmed tanıdıiı 

Muayenehane ven telefonu bir halka kartı tonıuz tefekkürle- • Prıg ıs,9741 • Moston 1091.- maiazalardan birisinde aabf it • 
22398 Kqbk telefona 21044. rini ve tayiılanm 1UDUlar. 5 A M teriyle metıul olan ıüzel bir kız 
............... •••••••••• .. • ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• li-a;;;;ıı;;;ı;ı;;;;==:;::;~;;;;;;;;:;;~tl;;=:==:;;;;;;;;ı;;;s;;=ıia;ı;ı~I 
dildikten 80nr& 111&ben yirmi ıün J "-Beni ne bekti1or1an?. Ben • it Baatuı ıo.ıs Tramvar ı-ı.l!O tanıdıimı, f&Jed onu kandırma • 
han- mahldbn .olmut, fakat zabı- ı~den ayrıldım.. Sen b--L- bir Audolo ._ - • çımuto a ıus la muvaffak olursak süzel bir )u. 

r- "''u ~ Reji t.IO 0DYoll Del, -,-· f la b .ır..- -ıı Jed" 
ta izini buJamadıp cihetle, mah • la.dm ara, bul .. Ben berber çıralı• Şlr. Hayrtre lll.~O ~art De!f. -.- ZID U ta f ppeca .... ı wY ı. 
LA • • • b• • • • d •MertezButası tıf..tll Rılyı -.- Onun için ıidip o majazadaki kı· xumıy,tını ıtiıememifti. m seviyor ve ona ıidiyonmı, e • u sııorta -.oo ~•rt nı. eca -.- zı gördüm •• Kız hakikaten bütün 

Son uzun aeferclen Pire,e av • mitt:r. • Romoaıtı 11.95 Telefon -.- evtaft Jıaizdi .• Ken.ditiyle uzun U• 
det eden Tnıpaki, bir enin evine Bu .;;.zler :;-...:...... kan koca zak !l...a. 

·- - -· .._. letlkrazlar tahvlller zadıya mü ere ettURen tonra 
erken döndüiü zaman, kanarm arumda bqlıyaıi dil kavgu-, ev- lll==;m;;;=~=;;-;;;m;;;:;::;;:=;;;;;;:;::;;;;;;;;ı-111 onu kandırmax... muvaffak oldum. 

• 19S3Tlrt Bor.I 30.4:5 Elıktrtt -. - •• 
bir berber çırafı olan ,eni itriı leril'lin önüne kadar ıürmüt, koca- 1 • 11 n, o Tramnv 31,1ş Nihayet maiazamızda abt verit 
Karana ile odumda cürmü 1Def • ıınm .,etini bırakmaclıimı ıöretı - ın 29.65 Rıhtım 11.!o bqladı •• itler yolunda gidiyordu .. 

._ d lıtltrhıDahlll r M.t5 • A--.::1-•a ı 4f - , h dük hud halinde -~lamq, f'-1--t •a m: _.., .... Ben vakit buldukr• emen ·· • 7-- aaa ılrıaal lstltruı 97.- • Aaadola ıı 47,80 ~ 
Evantiayı çıldrruıya teTcliii ei. "-Evime ayak bumıya bak· 19ts A Mo. -.oo Aaadoıu nı co.- ki.na kotuyorclam .• Fakat Ahmed 
betle, bu ihanetini affetmiftİ... kın yok, defol buradan ait, demit- "•fdet - .M • '-''"•eun A Q.o de, vazife.inden ayrılmak kabil 

Bundan yirmi sün evvel Pire tir. T E p E 8 A f ı oldukça dükkina uinyordu .. Şüp-
zabrtaaı ıokaia çocuiunu bırak • Trupaki bu ıözler üzerine fena ŞEHİR TJY A TR OSU heıiz ikimiz de ayni maluada o-

h IJ •- ene karııına a .... ı· raya gidiyorduk: Sabcı kız kon • mak yu·· zünden --•ben yirmi erim " e JUZJDıt, g ı •• L 
•·ı ·-- ı·kı uk bel d ek• . T EM S 1 L ER 1 trol etmekten zivade onunla yal· hapte mahkGm olan ___ kadı • ıer. ı e m a e e er • 

1 

·-- Bu ıece uat 20 de nız kalmak ve kendisine kur J&P • 
nm adresini arap ara,_ bulmuf - Sen bili benim nikahımda • Zehirli ı,,_., ,,llAlnl 
ve ond yakaladıiı aibi derhal ha • ırn. Bhıaenaleyh emrim altmda Kucak ~ ıhir'liUJ" ıf l'ISI m~ ~kat 1atıeı kız çok fındıkçı bir 
piıhaneye 18ndermiftir. bulunuyorıun, mukabeleıinde bu- " teYdi .• Çünkü ne vakit kendiline 

Trapaki, hapiıhanede bulun • 1unmuttur. Bu akpmki tem- mmmmıu açılacak ol1&111 o, bir yoiunu bula· 
duiu ıırada her gün karısını ziya· Evantia çılgın ıibi kocumm ü1- ıil paruızdır ve ILUlll rak hemen llkırdryı çeviriyor ve 
ret ediyor, ona yemekler, tatlılar, tüne yürüyerek: paruız biletler aöyliyecelim teYler dilimin Ucun. 
ve 1aire ıatiiriiyordu. _ Cehenneme git, artık aeni Onivenite rek • da , __ :1 d 

-...ıyor u .• 
Geçen sün Eevantia yirmi sün- gözüm görmeıin ... Ben timdi dot • törlüğünden Onun için kendi kendime bir 

lüle mahldlmiyetini bitirerek ha • tum berbere haber gönderece • J alınır. karar verdim:. Ahmedi atlatma • 
piıhaneden çıkacaiı ıırada, koca· iim, demittir. nm çarelerini aramaia &atladım .• 

. ıı hapiıhaneye aiderek kendiıini Artık, bu kadar tahkirler. kartı· na bof&)tmıftır • Onun hiueıini aatm almak için 
kartılamak lıtemif, fakat Evantia ımda deli divane olan gene koca, Gene kadın, bir söz söylemeden param yoktu •• Fakat bqka bir 
htpi.lıaneden çıbr çıkmaz koca- karıımı iterek evin için~ girmit ve ölü olarak yere yıkılmıı, katil ko • yoldan ıidilebilirdi .• O da Ahme
ıını kar111mda g3rünce, ona aert bir dolapta bulunaiı tabancumı a• ça • adliyeye ıiderek tealim ol • di aldatarak dükkindalri hiueti • 
ve muhakkirane bir eda ile: larak tadakataiz kanıımn kafuı • nıuttur. ni kıza devrettirmekti.. Bunun 

için bir plln kurdum .. 
Gidip tatıcı kıza dedbll .as 
"- Abmedin hiı..,bli 

devrettireceiim .. Ondan ~ 
miz bu dükkinın müfterd 
olacaiız ... Yalnız bunun 
oyun oynamak llzım 

Ben Abmede hiuemi .... 
deceiimi anlatacalım.. O 
Ahmed de her halde ayni 
hareket edecetini sana IÔ 
tir. Ahmed imzuiyle bal 
zaman hi11emi bana i 
cebin, olmaz mı 7 .,, 

Kız bu teklifimden çok 
nun oldu ve bana daha 
iltifat etmeğe batladı.. Bit 
Beyoğlunda bir lokantada 
rak biraz yeyip içtik .•. 
t0nra devir aenederini • 
Kız ikiıini de cebine'ko 
gitti. Ben kendi kendime: 
"- Zavallı Ahmed, 

teni ıkafeıe koydutumud 
aldığın zaman ne kadar 
cebin!.,, diye dütünüyo 

Ertesi ıabah ilk itim 
aitmek oldu .. Artık dük 
zel kızla mütterek tabibi 
çok ıeviniyordum.. ·· 
içeriye girdiğim zaman kııS 
"- Ne iıtiyoraunuz, ıi 

alacaktınız? ... SualiJ\e 
Jaymca hayrete düttüm •• 
ne: . .. 
"- Hiç bir te:J' ııtelll 

Dükkina bakmaia .ıeldillı 
vabmı verdim. 
"- Hanai dükkana?.,, 
.,·_ Bizim bu mütterek 

na!.,, 
"- Bu dükkinm bendell 

ka sahibi yoktur .. Buraımı 
camla beraber idare edif 

Sabcı kız bu ı6zleri 
kapının önünde dolafall 
gene bir adam içeriye iirdl 
bir tavırla yüzüme baktı .. 
ki: 

"-Burada ne konutul' 
yortunuz? Siıara ' 
alınız, yokla çıkıp aidiD~ 
ma göz atanların göziiDU 
nm! •• ,, 

Ben bir kere kendi cıld 
bir kere de kartımdaki iti 
dama baktım, bunun · 
lüm püklüm dükkindao 
tim .• Artık dairemdeki 
bqında oturuyor ve 
mak iıtediğim kuyuya 
düttüğünü dütünerek tdJ 
dum ... Bu aralık Abıned 
me ıeldi yanımdaki 
oturdu ve biraz ıkıbp 
t0nra dedi ki: 

- HU.eyin, çok 11 

amma, tana bir tef ,&1 
vicdanım rahat etmiy~ 

b. o 
tabcı kızla aana ~ 
mak iıtedim •• Dükk ... ~ 
ona devredeeeiini itİCIJll"""" ' 
aramızda ı....r bir --··--
mıtbk. .• Seai açıkta 
dükkinı ikim Ware 
Çünkü kadını pWırasıP 
dum ... Halbuki ieDİlll jdll 
hem 1en, hem de bell f 1 tı kaldık, kuaurumu aff-1 • 

Bunun üzerine beD 
~ cc_ Zaran yok, __....,.,, 

dünyada olaıan 19yleP 
d. .. 

Cevabını ver ilD 

Ahniede kartı ,ascl• 
ıöneımit oldum. 



Qikkate değer bir konferans 

Halkçı Türkiyede 
dağ sporları 

!~kendi bağrından çıkardığı kendi 
tiilderini halkın arasında görseydiniz 

~,!:'"',,_, mllulıanıaı Bay 
•Aal Oılcay Ankara radyo
ille ":Tilrldyede dağıporları.,, 
deler konterana vermiftir. 
~ r bulduğumuz bu konlc-

Jtaa..eı llazı11oruz: 
f ea. ~~~ca Btirüklenerek kök 
~ :-ıaanlıkJann üzerine bi-
111)1, 18°IaYJıkla sünger gibi çe
~bak be zeu, doğruyu bizim ka · 
....... ._~Yen bir ulusun da-

'O .. ;;"llCllnla dün bir daha 
~ !Uz, dö lleviradhn. 
llerfabadrt >i1z Ankaralı dün Dik 

'»o?lt eki daf eteklerinde ka-
11',t · Yaptılar 
"'Ot dıı . • u.._ eri ile her şeyin sade tis-
>tt lıaat~erller için bunun lf ad esi 
t.ra ı • Şom ağızJılarm yalnız 
: ~ ~ iirenç gülüşle süsle

cle 18z kişinin kayıp kayıp 
1, dl bu kadar öğtilecek ne 
'heekler ve omuz silkecek-
~~ seri sanldıkça biz 

~de bizimle gelseydiniz!-
.. bir ilkesinde göremiye-

~ll lbaazara kim bilir sizde de 
.. tla1111lutıar doğururdu. Size 
llef T dzelliklerini anlatmıya 

"- 1ılt Urke inan ve kıvanç vere-
li ~.:up bitenden yalnız bir f
llltttaa 1fJD: 
~ 'beri dinlenme gtlnlaft 

a:::..Jhade kahve filcanı He 
lı..., ~ lann soyundan genç, 
_...,... 111 ' erkek iiç - dört yüz 

ıt.r':1'1eYln erkenden gelmi§ 
, atıa J'alnaçlarm üzerinden 
r-...ı:r, O)'Duyor- Hiç kim-

M..'.'.,....._ latemeden, birbirini 
L"'11l 11...a. ek Yllrdu korumakta 

d-.-erı olan bu · ·· ··ı ite ışe gonu hs kalka onu öğreniyor. 
~t ~ kolay, ne çabuk ve 
~~ Yor. 
~ ~dun111t terbiyesini ken
...:_~.._ •dineU beri yurdumun 

la dbaa değer yardımı ile 
.._~ 8-e::: bütün ülkelerini 
~ lf dım. Siz de benim S lfl~ itleri bu kadar 

• , -.;: ..::dine mal edecek 
th.._ • • • • Yoktur. 
·~ ke.a • • • • 
~~:.ı hatrnıdan çıkardığı 
" r .. l>ttn halkın arasında gör 
-... ' ~ hiç bir tarafm
~ ~ lllteıt.a en tilkelerde bile 
~~ relal, bir vekil, bir 
lılt ~ hlltt1n YilkUnU ve o
ile S lllea'aUyetfni üzerine 
it..~_~ en ileri eleman lan 

• :.~~ llevgi ve yakınlık 
~ekf.ea lll Yolunu bulama
' Ta &elen bUyilklük de 

~~'et 011a'!8: hu değerini de 
\.~y~OYdu. 

lle'de Y1I KAzım Ozalp'ın 
n.ltrkatıt bir l'arlanan bir deU

drtlttUtun baba sevgisi ve 
'-L..~ bir ti~. ayağındaki 
r~ halk 1 ~

0Yltiye veren 
~~ k.~. ela"'- çın sata sola ko
S tu...~ lla~ Yorulmaz işçisi 
... ~~ "'- 1 halka ucuzmal 
\ ~ ~ .,.:,..nbt Yollannı orada, 
't~>tt ~ ~ arayan milli 
~""'l,~'llae h YRana Tarhan 
~" s· ~~Ik Jçin çırpınan 
~ " teıea1 tçı, idareci yur
~ 4"' .._ erine dflaan k"" 
... "'it ....... - ""'lark :.- · or 
~ >tı~ khnı en, iişUyen bir 
~' ~ 8111larken, çalış
~'-a ~lert için hocalara bu-

"' q.;,.•da teşvik ederken 
'-lllaıt hl eşt olnuyan bir 

r Çocuğu olduğu-

nuza siz de başınız yukarda, alnınız a 
çık inanırdınız-

Dikmen eteklerinde zenginler ko· 
nağı lüks otel yok. Bizim barındığı
mız kendi sığındığımız, taş kulüpemiz 
var. İçinde cazbant yok. Büfelerinde 
züppe moda sporcularına kokteyl de 
vermiyorlar. Orada bunların hiç biri 
yok. Fakat yalan da yok. 

Orada dağarcığınızda getirdiğiniz 
ekmeğinizle bir filcan sıcak çay- Ve 
dünyanın hiç bir köşesinde esmeyen 
ılık bir dostluk havası var. 

• • • • • • • • • 
• Saygı değer dinliyenlerim; kayak 

ve dağ sporu diyip de geçivermeyin. 
Biz Türkler dağ ve kış sporundan 
geçemeyiz. Bu spor halkın sporudur. 
Sizin ve benim sporumuzdur. Buna 
başlamak için insan ne çok gençtir ne 
de çok ihtiyardır. Herkes her zaman 
başlıyabilir. Bu işler bizim için yal
nız bir sağlık meselesi değildir. Bir 
korunma davasıdır. 

Dün ömrümün en değerli yıllannı 
yurdu için savaşmakla geçiren bir as
kerle görüşüyordum. Yeni neslin ye
tişmesinde en ağır yükü omuzlarına 

alan bu yurd adamı bana savaş batı· 
ralanın anlatırken: 

_ Dört tarafı dallarla ~evrilen 

ba yurdun evlAtlan dağda dövüş ka
biliyetlerhli .yan yarıya kaybederler. 
Anadaa dqğm;ı. ~r.amu olan 'l'ürk 
askerlerinin istiklal savaşından evvel 
dağdaki beceriksizliği bizi dalma şa

§lrtırdı. Dunu nihayet ileriyi gözliyen 
tedbirlerle yenebildik. Ancak ba de
ğeri sade odunun dağıtması yetişmez. 
Kitle halinde iş başarmasını biJen u
lusumuz bunu da kendisine mal etme
li ve her Türk kusursuz bir yurd ko
ruyucu olmak Jçin kusursuz bir dağ 
ve kar çocuğu olmanın yolunu bulma
lı.- diyordu. 

Bu güzel ve değerli sözlere benim 
ilave edeceğim bir şey yok. Dünkü 
canlılık bana Ankaralının bu işe inan 
dığını anlatı. Yurd işlerine doğru ilk 
kuvvetli adımı AT ATORK'ün arka
sından hep Ankara atar. On bir yıllık 
Cümhuriyet tarihinde yanlış ve mu
vaff akiyetsiz tek bir adımı bulunmı

yan bu çok değerli varlığın bu işi de 
başaramaması için hiç bir sebeb yok· 
tur. Bunda da mutlak muvaffak ola
caktır. 

Dün spor yapanlara dikkat ettim-
0 güzelim yamaçlardan hemen herkes 
yel gibi uçup gidiyordu. Ne zaman öğ
rendiler şaşıyorum. Yalnız onlara bir 
noktayı tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Kayak sporu demek - geçenlerde 
de söylemiştim - rastgele bayır aşa
ğı kayıp gitmek değildir. Onun bir ta
kını yoJJan usUlleri vardır. Artık on
ları öğrenmek gerek. Bu iş sade o yol 
Jardan yürüdükçe meynJanır. Her 
Cuma ~ze bunlan öğretecek hocalar 
geUyor. Onları orada işsiz güçsüz 
kendi keyiflerine bırakmayın. Yer yer 
t.oplanın. Gruplar yapın. Ve öylece bi
lerek anhyarak çalışın- Yaptığınız 
bu güze) iş bakın o zaman daha ne ka
dar eğlenceJi ye ne kadar verimli o
lacak. 

Bazı Bayanlar gördüm, daha kay
mağa başlarken düşmeğe karar verip 
öyle yola çıkıyorlar. Ve tabii hiç lüzu 
mu oJmıyan yerde mini mini bir kah
kaha ile kendilerini yere atıveriyor

lar. Oyle şey olur mu? Bunun tama
miyle aksini yapmak Jizım. Diişmeği 
değil düşmemeği Qğreneceğiz. 

Malzeme meselesi üzerine gene 
dönmeğe mecburum ve gene bayanla
rımıza söylüyorum. Topuklu iskar
pinlerinizi, altı kalın lastik bile olsa 
ne olur, şehir yürüyüşlerine sakla-
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Vefa • Galatasaray maçı faciası etrafında 

Galatasaray kaptanı Nihad söylüyor: 
bu işte kasıd var ! . 

"Vefa klübü yazıyor: Kazalarda · kasıd yoktur 
y~ralı kardeşlerimizin acılanna orta21z ... 

Galatua.ray • Vefa maçmm maçtan 
çok bir faciaya benzediği ve Galataaa· 
ray taknmndan Uç oyuncunun eaaslı 
bir tekilde yaralanarak uhadan çe · 
kildikfri malQm. Bu yilrekler acm 
hidiaenin akialeri gittikçe atqlenmel · 
tedir. Dün bir guetede kualara aeb<b 
olmakla itham edilen Vefah bay Mub
teıemin hidiıede bir kudl olmadılı 

yolunda sözleri çıkmıttı. Diln bu .azler 
ve hidise etrafmda Galatasaray kap 
tanı Nihatla konuıtuır. Bundan bafb. 
Vefa klübünden de bir mektup aldı'i. 
Pir hüküm vermeyi ve bu htdiaednı

0 

sonra neler yapılmaaı llmn geldiği ci
hetini batkı bir yanının bırakarak bu 
gün dikkate değer bulduğumw: bay · 
Nihadm ıözlerile, Vefa klilbilnden al
dığımız mektubu anile yazıyoruz: 

Dün toplanan ve vaziyeti tetkik eden 1''utbol Mıntaka Heyeti 

Bay Muhtetem hadl•e,ı 
anlatı,or 

"- ATDi ile benim arama top 
düttü, ben bir prj yaptım. ikimiz
de havada zıplamıı lndunduk; to
pa ben daha yakın olduium için 
daha evvel atıldım ve Avni ile top 

etmesini beklerdim. Söyledikleri 
tamamile hakikatin akalnedir. Ha
kikatin bu kadar tahrif edileceği
ni hiç bir zaman tahmin etmezdim 
Bana vurulan tekme o kadar ba -
riz bir kuddır ki bunu ıörenler, 
hatti tedavilerinde bulunduğum 

aramızda olarakçarpııbk. Haziranda Rus-
A mi topu tuttu, bunu mütea -

kıp kınandı, bu çarpıımada vücu- larla müsabakalar 
dün temuı muhtemeldi, fakat be- ) 
nim ona. topu tuttuktan ıonra tek- yapı acak 
me vurdufum yalandır. Hakem 

. 
aoktorlar vaziyeti poliı doktoru -
na ihbar etmemi tavsiye ettiİer. 
Ben bu gibi 19ylere taraftar bulun
madım. ve kabul etmedim. Tek • 
menin vurulması ile burkulma ha
disesi bunun bir çarpıtma neticesi 
olmadıimı pek açıkça göstermek
tedir. Bu tekme, hiç bir ıporcu • 

bile burac:la kud ve favl olmadı • Umumi merkez toplan-
tı için ceza vermedi. Hem esasen mas1nda verilen kararlar 
Avni ıevgili bir arbdqımdır. O- ·• jrkiye idman cemiyetleri it· 
na böyle bir kaadda bu!ummyaca- tifakı umumi karan eVYelki tün 1 
ğım qikirdır. Erzunmı aa,tavı Bay Azizin reis· 

Oyun icabı o kurtaracak, hen • liiinde tehrimizde toplanmıt ve 
de atacağım ve bunun neticesi o • toplantıya dün de devam edilmit
larak da böyle bir kaza oldu. tir. Umumi merkez buaün ıehri -

Salihaddinin arkadan topu a • mizde son toplanbımı yapacaktır . 
larak çekmek istemesi Vefa ka • Evvelki ıün toplanbda ıpor tqki
leciıi men için yapılacak en mü - litmuza dahil ıporculann amn . 
hiın fedakirbit yaparak onun a - törlük tartları, teıkilit nizamna -
yaklanna atıldı ye bunda c:laha zi - mesinin 119 uncu maddesinde taı
yade tehlike kencliıi için muhak- rih edilmit olduğundan bu tartla· 
kaktı fakat bir tesadüf olarak Sa- n haiz olmayanlan ve klüblerin : 
lih d~ftü, ayağı kırıldı. Bunda da t99kilit içinde yer alamıyacakla. 
ıörülüyor ki kaad yoktur. nna, yalnız futbol için beynelmi-

Nihadla çarpqmamızda benim lel futbol nizamnamesine tevfikan 
h d b Fut bol federuyonunun profeayo • 

hiç dahlim yoktur. Ni a sert ir nel futbolcülüiü de mürakabe et-
çıkıtla bana çarparak ~üttü, bun- mek hakkına malik ~lduı"' una ka
da kaad olmadıit meydandadır. 
Ben bu çarpıtmalardan çıka~lma- rar verilmiı, Fenerbahçe - Haliç 
dmı. Bu da gösteriyor ki oyunda tild maçı hakkmdaki federuyo -

nun para cezası kararı tasdik 
kaad yapmlf değilim. edilmiıtir. 
"lhadın muharrlrlmlze D nkü lk Ü •• toplanbda Haziran ve 

anlattılı d kate Temmuz aylannda Sovyet Rus 
deler -8zler ıporcularile temu yapılması ka. 

- "llkönce ıunu aöytiyeyim ki rarlattmlmıı, Balkan olimpiyadı • 
Bay =M=uh=tetem==d=en=b=u=İ=ft=e=ı=ükit==I na ittirak etmek için federasyonun 
~kayak üstünde sizi sade postal hazırlanmuı üzerinde aza dütün
yavrusu, kalın papuçlar paklar- Bir düklerini ıöy)emiıler, memleket 
şey değil bilekleriniz incinecek diye içindeki· amatör ıporculann pro • 
korkuyorum. Sonra giyim hiklyesi- feayoneller tarafından ezilmesi • 
Onda da bir karı§lklıktır gidiyor. Ki· ne imkin verilmemesi mevzuu et. 
mi soğuk olur diye alabildfiine yün- f d k 
lüJere gömülmüş, alı al, moru mor ra ın a onuıulmuftur. Bugün top 
kanter içinde bocalayıp duruyor.Kimi lanb bitirilecektir. 
tehlike .• Durunca üşüyüp hasta ola- Bundan batka Türkiye Milli 
caklar. Kimisi dellkanlıJık hızıyle so- olimpiyat komitesi de toplanmıt, 
yunmuş çıplak seyirtiyor. O da nisan Almanyada yapılacak 936 olimpi
güneşinde olur- Bu mevsimde, gü- yadında yapılacak müsabakalar 
neşsiz havada kabadayılıtın da pek .. •• ··ı ·· f d 
manasını anlamıyorum. Kuvvet dene- gorufu muf, e eraay,onun timdi • 

Gmeıemi:e çok dikkate değer ıözler 
ıöyleyen Galalaıaray kaptanı Bay 
Nilıad Galatasaray - Vefa maçının 
hakemi Bay Ahmed Ademle beraber 

nun, yahud tam bir ıporcunun mü 
racaat edemiyeceii etmeıidi de 
kat'iyyen doiru bulmadığ~ bir 
hareketle vurulmuı bir tekmedir. 

Saniyen S.y Muhteıemin adam 
kolladıiı ıununla da aabittir· Ben 
ıakatlanıp çıktıktan°1onra a~i va 
ziyeti Avniye de yapmqbr. Avni
nin bu vaziyete dütmesine ikinci 
&mil de hakemin zamanında Bay 
Muhtetemin bu tekildeki hareket
lerine müdahale etmemeai • 
dir. Bana vurulan tekme ha· 
kem tarafmdan bir favl cezasile· 
tecziye edildi. Halbuk.i çok açık 
vurulan bir tekmeyi hakem, favl 
cezaaile dejil, o oyuncuyu dıtarı. 
ya çıkarmakla tecziye edecekti. 
Hakem bunu yapsaydı Avniyi fe
laketten kurtarmıt olurdu. 

TUrk aporunun hali 
yip hasta olmağa defll, sıhhat kazan- den bu Oliınpiyat için hazırlıklar 
mağa gidiyoruz. yapması kararlqtırdmıfbr. Olim-

Bu küçük öğütlerimi diliyen &iz pidada İftirak meselesi Temmuz 
sağbk kazanırsınız, yurd da bilgili I' ayında kat'i olarak kararlattmla-
bir dağcı edinmiş olur...,, caktır. 

Türk ıporunun bu vaziyete düt 
meainden dolayı ben tahıen çok 
..-: (Ldtlen ıfllll/agı çeviriniz). 



müteessirim. Hepinıiz, ıampiyona 
ye ıaire gibi maçlarda bir apor 
yapmak gayesini takip ediyoruz. 
Y Oba böyle ısır~adıjmııı ve 
di§ geçiremediğimiz bir §eye usul 
ve insaniyet haricinde v•srtalına 
teveasül ederek buna muvaffak ol
mayı sporculukla telifi kabil bir 
Jeref saymam. 

Bugün spor yapıyoraak hunu 
hir zevk ve vücudümüze faidesini 
bulduğumuz için yapıyoruz. Ya • 
pdan sporun sıhhat ve istikbalimi· 
ze mani teıkil edecek vıe bizi feli. 
kete ıürükleyecek bir spor yap • 
makta 1 • hiç bir mana yoktur. Fa~ 
zediniz ki beninı bu ayağıma vu -
rulan tekme daha şiddetli olsa, di
zim çıksa idi, mafsal kmlaaydı, 

benim ıibi hayatını serbest mes • 
lekte temin eden bir kimsenin ma· 
işet hayatını temin etmek huıuıun 
da vaziyeti ne olurdu? 

Bunun için ıporu idare edenle
rin, yahud ıporu idare etmek için 
crtaya ablanların, müteaddid va· 
kalardan ıonra bu ıon vak'adan 
ibret alıp ta Türk ıençliiinin ve 
Türk ıporunun ıakat ka)maıına 

veyahud çukura batmamaaına bü • 
tün mevcudiyetlerile çalıımalan 

icab eder, Eier bunu yapamaya· 
caklana, yapamıyorlarsa, iti ehil 
arkadaılara terketmeleri en ko • 
rekt bir harekettir. 

Vaziyeti aöylediğimden dola • 
yı çok mütee11irim: Vefa takımı• 
mn aona kadar bu itlerde kaıdlan 
olmadıiını iddia ediyorlar. Fakat 
bu maç eanaıında gördüğüm ve İ• 
tiltiiim vakayi bana bu itin bat • 
lanııcından itibaren müretteb ol • 
auiu kanaatini telkin etmittir.,, 

Tedblrler ne olmah? 

Sert oyuntarm önüne ıeç.mek 

i~in ne ıibi tedbirler alın.malı? 
Sorıumu~a Ba1 Nihad f\I c:ınabı 
vırdi1 

,....,. "Futbol ôtaaen aert oyım -
dur. Faut bu 11rtliık bir vtvl dai
reaiDdedir, Sertlikten JMkMt tek· 
me atmak, kad.cimn ıuratme. k•
raak1 brtıııncl&kini Kkt.t etaıek 
demfk dotildir. SertUk, Yllc:utla 
yapılan hareklttaki kuvvtttir. Ben 
sertliii bu Hkildt anlıforum ve 
birçok ıördütiimilz AmıPf. ~ • 
larmda da Mrt onın buna derler.,, 

T•nalk•t ll•ım 
Bir ktre ıpor tflkllitında çok 

eaaah t•JYİbt yapılmuı liumdrr. 
Bu itlerin MtJM uıun yıllar ıpqr 
ye,pmıı, t&mttm~ ıpgr nahunu için 
de henimMmit, hi11ebnit kimte • 
14g'i "'irmek llzımdır. 

Meaell beni hiç aıd~dıimı 
bir tvht. fabrikasının batıM ı• -
tirip oturturlarıa benden beklen~ 
cek itin neticesinin ~k bot' Qla • 
cai~ gibi, birçok spor~an •nltma· 
J'&a kimseleri de ıpqrun batma 
getirip "bu iti idare et" diye onla
ra mevki ve aallhiyet vel'lllek va
ziyeti ayni mecraya ıokmak de • 
mektir,,, 

- Bu ıibi hldiıelere sebebiyet 
-.erenleri, yahud yapanları sonra -
dan tecziye ebnek bir tesir yapar 
mı dersiniz?. 

- "Zannetmem, cezalandır • 
Nlc, herhangi bir maş.ta yanlıı 
bir idare netieeıi ıene ayni ıekil
de bir hldise elmayacağını ifade 
etmez. Sonra futbol ıibi oyun eı -
naamıda k11men uabı tahrik eden 
bir •porda fena idare neticesi ta -
haddilı edecek vak'alarm ıebeble
rini dofrudan doğruya sporculara 
tahmil etmek te pek doiru olma -

lii yacalı kanaatindeyim. 

p 
Eaaa mesele, bu itin idare ve 

mekanizmeaini kuvvetli ellere tev
·Jf etmektir iri, hu ıihi vaziyetler 
ialı.ddüı e(!İeçQfi •~ derh'\1 kav -
ransın ve bu~ tneydan veri~ıin. 
Birkaç hakt;m müaıeına tecrü~ 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

24111 935 vaziy tt 

ı - Güınütıuyu H 
nin kaliförü paı:arlıkla 
tirilecektir. Kefif bedeli 

) olup muvakkat teminaU 
ı=====ı kuru§luı·. t\KTiF 

1 

PASiF 

Keıe ı 
Lira Lira 

Ahın: sıtf ldlo~ram 1 J.9J8 527 ' L. l 9.6QS.695 ':'6 Sermeye ............................................................ 15000000 -

!~:·:~::::~:; .. :·~·~:::~:::................... .. \ 66a9 l 4 30 
~arıilnot , ................................. , .... ~ ... 9451.218 -
Ufaklık ....................................... ~ ~ 68446~ ~2 2969181608 

Dahildeki Mutıablrler . 
Altın : ~alf l\ı ........... l 488·024 I L 
l"ür.. hr151 ••...... , ...... , .......... ~., ; 't'!: 

2.515.004. -
~·25.519.73 -----H8flçt•kl Muhabirler ı 

2 740 583 73 

1888626711 

Deruhte edilen evrık ı naıaiye iL 158 74a5o3 -
Kanunun o \"e 8 inci madde· 
leri11e tcvfi an vaki ıcdiyat 10121 623.-

l>cruhte edilen evroı naktlyıı 
lıa 1oyesı ............. _.,................. 148 626 940 -

1'arş11ı~1 tamamen altın olara~ 
... ltın . 'afi kilo~ram 3.807. 042 r ~.~54.92 ı. 02 
~!tını ııhvili kahil .. ·eıbesı dö'i~lt ff18 S3I.34b W 

Haalne Tehvillerl : 
ıedavült \•ıı.7.eJilcn •..... ············ JL. 15.688.000. - 164314940 

l)eruhtc edilrn '' nkı nıktl c • TUrk Lir••• Mevduatı : 
ı~ılıtı L. 1 !'8.748.563 -

ı .ıs 
626 940 

- . ~:~:~:~ ::::::::::::::::::::::::::::: J 20.773 08 I .4S l\ınunun 6 " 8 lncı mad· 
dclerint ıevlllo.aıı vaki trdlyaı ,, 10 121 62~.-

20 773 081.49 

!
Otivlz Mevduat. ı . 

Vadesiı .............................. 1 9.784.200 19 
Vadeli .............................. .720.483 49 

11 454.251 2;) 
ıtuhtellf .......................................................... . 52 708.618 '?l 

Senedat CUzdanı ı 
lluine bonolın ....................... L. 8.726.11760 
l'ıc•r1 senttlrr ............ · ......... .. l'. i28 1 !l!l M 

ı o 504 683.68 

!aham ve Tahvlllt CUzdanı: 
eshım { Ocruhıt edilrn cvra· 

\., kı rııktiye karıılıAı 

tıhvll•t ! itlbırt kıymetle ) 
.. 3030346:' 19 

t:shım ve Tah\'lllt .. , ............. . M 4.869.347.Ml . 5 17ı!.8I4 8:" 

Altın 'e dö,iı üzerine ıvtnş • 26.347.5~ 
fıhviltt (Jurine avans .:§62.871 JO 

Hlaaedarlar ............................................ · ... · 

muhtelif 
YekOn 

589 218 65 

4500000-

Yek On 263.9t>S.'t38 2 

2 Mart 1983 tarihinde 1 itibaren: 

l•kont~ haddi ~Uzde 5 1·2 - Altln U;ıerln• avana yUzde 4 1·2 

li, çekirdekten yetitmi! hakemler nıit ve geçeçek bulunan dejerli yunıcu bir an duralamıı ve aonra 
yoktur. Bunun böyle olduğunu Galataaaray klübü birinci futbol tüt atmak için ayaimı aallamıı • 
vak•alarla rörüyoruz.,, takımile Ke.dıköy aahaamda yap - tır. Fakat bu ıırada kaleci Haluk· 
l'utbola devam edemlye· tıklarr ıon m~ta wkua ıeleıı ka- ta topa atılnııt bu1unduiundan 

ce§lm I zalardan duyduiu ~darı uıııuml bu müeuif kaza vukua gel.mittir. 
Bay Nihad son ıözlerini f(>yle efkara bildirir ve hi.diıenin ma.hi- j Hakemin bu vuiyette Vefa ka-

bitirdi: yet ve ıebebleri •iıda olduiu leci.inin ceaayi iq.b eden bir ha -
- "Atalı yukarı Türkiye ıpor- ıibi kısaca izah eder. reketini ıönnediii için ak.ti wa -

cuları içback • lacle.aıli ve ihtiya- Vefe.lı1arın h · \>ir kli.ibo hiç fa Galataaaraya ceza vermesi ve 
n bulunuyorum. Bundan sonra bir memleket ıencine ve Galataıa Salihaddinin gazetelere olan be • 
d~ m.,iıot hayatı ile daha çok ya- ~ay klübünıe kfU'§ı fena bir iıtekleri yanatı hunun en birinci delilidir 
kmdaıı alikadar olmk mecburiye- yoktur ve olamaz. Sp<>r tarihi ve ve bu nıetede nttredilen reai.m 
tincle7im. Böyle va.k'alar kartısm- ıimdiye kadar Vefanın yaptıiı de hidiMyi çok ıü••l teıbit etmiı· 
•la futbole devo.m. etıneyi kendim maçlar bunu isbat eder. tir. 
i~in pok JM.hzurlu buluyorlU11. Ar- Bu bizi hepimizi acındıran itin Bay Nihadın 5.rızalanmaıı top 
kadaılara, ve ge~lere de hiç bir gündelik b.zı ıazetelırdeki akiı • ta.m ortada ve ıahanm en çamul".lu 
zaınııuı böyle bir futbo1e dev~ et lt:ri doiru olmaktan qaaktrr. Çü~ nırinde iken topa ha.kim olan Muh 
melt!tini tavıiye etmem. lnıana kü bu ıazetelerin ıı.or yaucd•rı 0 ı.temin to~ vurduğu ıırada Ni • 
her ·~yden önç.e vüçudü lazımdır. gün ıahaya aelmemiılerdir. Bazı· hadın da topa çıkıt yapma11 yü -
Bunu kır•cak, bune. halel aetire .. lan da bu malumatı azamt d~~ 11ünden nıkua ıelmittiF. Hakem 
cek bir ıponı. yo.pmt;k l>iraz tuhaf de fİtirmitlerdir. Meseli: bu vaziyette Muhteteme hiç bir 
olur. Oyundan ıonra kaleci Avnİyf r.eza. vennemit. OYQna devam edil-

Bq ıözl~rle belki "korktu da g~miı olaun diyenVeffthlar ıözün miıtir. Çiinkü ortada ceıayı iıtil
s1>9rd•n ç~ldi,, te,klinde ımlaıı .. de hiç bir an~ ıörınodikleri ha1- 'I~ edecek bir hareket mevcut 
laÇf..lç, h.n her zaına11 ceıaretimi de 0 ıazetelerde çıbn ya:ıular A""' değildir. 
m11h.fua et.mit\.lııdir. Fa1la ce.. ninin aözünUn pa.tladığmı, çene _ Avninin yaralanması bir Vefa 
aar•tlc böyle futbol oynay~ va- sinin kmldıiını ilin ~m•kttı<lir. "'ını eanaıında. top havad1,n I~ .. 
ziy.Ue deiUim, Hele bu yıl aya - d d l __ L lirken kenıdilinin qkıı Yf.pmaaı ve 
aımd-1.1• burL..·Jnıa netı',.-i futbol Sert oyunun an o ayı aaııa - ,, 
• ~ ~ Pi~ ~ ~~ .,..,... d ,_ Jd .. ı ~ ka Muhteıemin de bu sırada toM •ıç-
oynay1.c1tıck vaıiyette bulunmqyo ,. '" çııaa1·ı ıgı ya:ıı a.n ııınum, P 

tanımız Mub\e§tm.l, bilikiı C.la- ramıı hulunmuı dolayısile vukua 
rum.,, 

Bay Nih~d "Bç)ki yarın bile S&.-! 

hayA çıkt.r, inzuı bu kad,r hafif .. 
tir,, Jöziine de föyle cevl),b vermİJI 
tir: 

- "Yirmi •~nedir futbol oynu 
yorum. 8a~ımdan ~ok ıeyler g~i. 
Bu ilk defA 9lmuyor, Mafsal sa • 
katlt.NP~IJ arızuının Çok uıun IÜ 

receiini h•rkeı bilir.,, 
!My Nihl\ci l>Y ar•d• yaralı ba· 

giJ, lf!raılarmı ·~rak gğıtermİ§· 
tir Yara 191 ba~irnın yan tara -
fıı~a, diz ka$)•kla k.lÇtt. arasın • 
da.dır ve fytbol ayAlck"-bışı İıiara
larmın izleri de tarnamile gfü'ijn· 
mektedir. 

taaaray aahumda kendiıine ya. ıelmittir. Bu ande zedelenen Av· 
pılan bir f avulü hak@Ille •OJIJM,SI ni yere dü9miittür. Yoksa yere dü
yijıijpden sahadan çıkardmıttır. ten A.Yllinin ba.zı muh•rrirl~rin 

Necdet, bir gazetenin yaıclıjı yazd.ıir ıibi Q,.Jıpa beline tokme 
gibi SüleYJllana deiil Lutfinin ıır- ile v~ yüzüM de yüzükle vuru\muı 
tma vumu'aı dola~ıile ıahadan deiildir. 
çıkarılmııtır. Batta bütün idarecileri o\duiu 

Binaen•leyh bu netriyatı ya - halde t~mil Vef alılAr bütün di " 
pan muharrirlerin ne dereceye b.· ğe!' klübler ribi G41ataıray ldü • 
dar hakikat yazdıklannı hu bil' bünü de ıeverler. Ve ~ralan~aki 
kaç uf alç nokta ile izah ettikten lN aevgi haiını hlç bir zaman lm
,onra asıl kaza:lara ıelelim. nıamıılardır. Ve kırmalarma da 

imkan mevcud delildir. Bütün 
Bay Salahaddin yürekler acı • neıriyata raP, n hakikati gören 

tan ayağın kırrlmaaında bir ka '" gözler bunu bilmekte ve söylemek 
sid yoktur. Esasen topu ofaayıt va tedirler. 
ıiyetinde yakalıyan bu kıYIJ'elli ~ ı;o d . 1 

V•f• klUbUnd•" aldıt)ımız -· ' ı • ı L n =m• ti =. 
mt1ldub 

111111
u:uııı __. Doktor ..-ım 

""n enn ff.--Yf J arımızı ve y•ra. 
lı kardetlerimlzin acıları!\& ortak 
olduiumuzu, böyle lt:azaların hu -
ausile bizim ma~ım1ı:da olmuın r 

dan çok derin el~m duyduiu.mu -
zu efkarı umunıiyeye ve C!fılata -
ıaraylı kard!§lerimiıe bu ıütun 
1ırda bildif1l1eyi bir borç biliriz.,, 

"Aff.lıdtL yazrlan ıatrrların son H ., • Q 
ıünlerde ıtıetelerdeki yazılar~ useyın sman 
bir cevab tşıkil etmesi dolayııile Haseki hastanesı 
·~ni ıijtqnlarda v~ a~n dercini dahiliye müteha~$1$l 
dı erlln: ır. L" ' ·ı · L··t··f A t tJ 

V f ıd d ·d h f a c ı u u par ımam saa 
• a ~an yµr y 1 o.re eye ı 1 7 ı , I T 1 f 2 " .. •c ?6 tık ı.. ~ r 4· e r- a<ar et'!on .c;~~ ı3 

~ ffM , f~r Pnth~•t? 2.@n ve ıı· I lRlll1~ :mı 1 .. ım ~ ·m~T' r. tı::rllm • 
ralarmda çok güzel bir bay~t ıeç- 1 

Vefa idman Yur-du idare 
heyoti reisi: Eczam Arif 

2 - Şartname ve ket 
komisyonda görülebilir• 

3 - llk pazarlığı 30 S 
935 Çarıamba. günü saat 

4 - isteklilerin ticare 
kayıtlı olduklarına dair 
teminat makbuzuyle vak 
vel F ındıkJı.daki koıni• 
zır bulunmaları. "378,, 

,, 

x x x 
1 - Hava aktarma 

zarlıkla tamir ettirilecek' 
bedeli 187 lira 56 kurut 
vakkat teminatı 14 lira 
tur. 

2 - Şartname ve ket 
komisyonda görülebilir· 

3 - Uk pazarlığı 30 
nun - 935 Çar§amba { 
16 da yapılacaktır. 

4 - isteklilerin tica,..t 
kayıtlı olduklarına dair 
teminat makbuzuyle va:kl 
vel F mdrklıdaki komisYO 
zır bulunmaları. "379,, ' 

x x x 
1 - lıtanbul KuıııaJI 

yapı malzemesi pazarlık 
alınacaktır. Ketif bedeli 
olup muvakkat teminatı 
kuru9tur. 

2 - Şartname ve k 
komiıyonda tıörülebilir. 

3-llk pasarlıia 30 -
Çarıamba günü ıaat 14 
caktır. 

4 - istekliler mahalli 
odalarına kayıtlı oldukl 
veıikalarını ıetirecektit• 
"390,, 

KAYIP V ALDE ARAf" 
Vım vilayetinin Ad 

[)irakpur mahalleıind• 
Sadullahlardan lbrahilll 
ve Diyat oğlu Siyat ze\' 
harbiumumi Rus boz 
hicret edip bu ane kadar 
mematından he.her ıl• 
vo Sivaı Diyarıbekir, 
civarlarında buhınmaJI 

temel olduğu cihetle b\I 
bulunl\n Van Adelc~vf' 
lerinden ve belde ahıJiİ 
meleril\den v~ldemin h•!' 
malına mütdail' ını.lil 
ıazete vasıtaıile yaluJd, 
adrese malCimat ,·erUdill 
de ayrıcJ. mükif atla il\ 
dileceji gibi maddi v• 
tandaıhlcl-.rını ve i~,:_. 
rini ıon derecede bekle 

1'İm gibi bedbaht y~ bl 
an i~in intizardan kı.ı1'. 
hamiyeti vicdaniyeJeri~l 
eylerim ef en.dim. !stan 
pazar Ayazma kapı~rndAb
ralı fırın mti&teciıi ReeB 

iJ İstanbul Asliye tJ~ 
kuk Mahk-emesinden: 

S11ıbahatin Ş~ılide J' ,#' 
ıokaiınd 8 ıayılı h•" 

1 medin aleyhine ikarrıe •d 
ıanma davasınğan J11Ü~ I~ 
ikametgahı meçhul ~ 

"'d.l • • l b. u··ı~''"' m4 ~e\mn \a e ı 

me 6 2 935 Çarıa11ıl>- P 
13,30 da tayin olull•~, 
nin ilanen tebliitine k~:ılı 
oldy~unq"n tebl!ft. rn 1~1 
im o1m~k ü~ere ıl•n ° 
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K. 
00 

00 

00 

00 

Pey akçeıi 
L. K. 

53 25 

9 38 

7 68 

17 25 

64 50 

11 25 

3 75 

MUdUrlU§U lllnlar1 ] 

Üşküdarda Selmanağa mahallesin

de 202 metre. terbiinde bulunan_ / 
Serçehatun camii arıasile üzerin . 
deki tatlan 

Büyük çartıda Zenneciler ıokağın
da 36 No. lu peyke mahalli 

T opkapıda Beyazıt ağa mahallesin· 
de Mektep sokağında 3 ıaydı 74 
metre terbiinde bulunan bütün bir 
arsa • 

• Oenizyolları 
iŞLETMESı 

Accntelcn Karaköy • KOprüba~ı 
Tel.42362 - ~irkecı Mlihürdarıadc

Hao Teleton 22740 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapunı 30 1 -

kincikinun ÇARŞAMBA gü -
nü ıaat 19 da Ayvabğa kadar 

(436) 

Trabzon Yola 

• 

ANKARA vapuru 29 ikinci· 
Li.lelide Mesibpafa mahallesinde kanun SALI günü saat 20 de 
Talat sokağında 3 mükerrer sayılı Rizeye kadar (409) bütün bir arsa .. ___________ _ 

Beyoğlunda Pangaltıda Elmadağı lLAN 

caddesinde 56, 58 sayılı kayıt Tasfiye halinde Ayyıldız Çi -
mucibince 430 metre bütün bir ar- mento Türk Anonim Şirketinden: 

sa Tasfiye halinde Ayyıldız Çi • 

Ayvansarayda Korucu Mehmet çe- mento Türk Anonim Şirketinin his 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmini bedeli 85400 lira olan yukarıda yazılı Kasnak kayı§lan 31 
İkincikanun 1935 tarihinde Per§emb e günü saat 15 te Askeri Fabrikalar &a• 

tın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname dört lira 
27 kuruş mukabilinde satmalma konı .·syonundan verilir Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 5520 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ,.e 3 üncü maddele • 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (356) 

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 Askeri Fabrikalar 

satınalma komisyonunda pazarlıkla ıatın alınacaktır. Şartname üç Ji. 
ra 90 kurut mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 5150 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad

delerindeki veıaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 

(358) 

lehi mahallesinde Ayvansaray cad- sedarlar umumi ~eyeti 10 Mart Y E N 1 Ç 1 K T J ------•11111ıı.. 
desinde 23 sayılı 30 metre terbiin • 1935 inci Pazar günü saat 11 de r DÜN y R 
de bulunan dükkan arsası. " ve A iN" külJiyatının 24 üncü eseri 

Tetvikiyede Teşvikiye Palasta 4 
Topkapı harcında Takkeci mahal - No. dairede fevkalade ıurette top- Prof. Dr. Suphi Nuri 
lesinde Fazlıpqa mevkiinde içeri - lancağından hissedarlar davet o - Gu·· nu·· n ı·ktısadı" ı·şlerı· 
sinde büyük havuz ve kuyusu bu - lunur. Ruzname: 1 -Tasfiye ıne-
lunan 24, 24/1 sayılı bostanın 5/ murları ve müraıkıbın raporları i- r· O v: 'i r ıyaiı 6 nuruş 

~rtd.. 120 hissesi le kat'i tasfiye bilançosunun okun-
h.... ~ Yaztl l il 1 k 5 dd J k D•ğıtma yeri - V AKI f Matbaaaı - Ankara caddesi lıtanbul ·•qah k 1 o an ma ar satı ma üzere 1 gün mü et e açı ması ve kabul ve tas tiki ve T asfi-
de Yap1f1 a.rılrtuftır. ihalesi §U batın 13 üncü Çartamba günü saat ye memurlarının tebriye edilmesi. j u Dün ,.. Yarın " tercüme külliyah için abone yazıldığını 
~ele~ılca.ktır. lstiyenlerin miktarı gösterilen yüzde yedi buçuk UNUTMA Y 1N1 Z 

·' e b b 2 - Tasfiyenin kapanmaaı ve ev· 1ıı. 
~a ~mahl~ükalem~eg~m~ri (425) rakvedefterl~in~inbk~e~~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~-~ 

t-. t:>~vıet Demır yolları 11Anıarı 1 dii. Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
«'1(,.

0 
Laekal yirmi beı hisse ıahibleri-

J ı E: Takriben 160028 kilo 498646 aded ate~ tuğlası. 
ı._ -. •kipazar arasında 1 ·2-935 tarihinden itibaren Cuma ve nin toplantıdan on gün evvele ka- 84500 kilo harç. 

il llle.J~~llleri atideki tarife dairesinde tren i111iyeceği muhterem dar hiaaelerini mezkUr dairede 
1,1'&~0 .. ""llU olmak üzere olunur. (372) Tasfiye Heyetine tevdi eylemeleri 

&& veya Milli bir Bankanın makbu -
Yukarıda mikdarı yazılı ve tahmini bedeli 150936 lira olan atef 

tuğlaları ile harç 29 lkincikinun 935 tarihinde Askeri Fabrilralar Sa 

tınalma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname 755 ku
rut mukabilinde Satmalma Komisyonundan verilir. Taliplerin mez -

kur günde muvakkat teminatı olan ( 8796,80) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine nazaran vesaiki li.zime ile mürac.a· 
atları. (371 )' 

Kalkıt Varı§ 
Saat Saat zunu üzerinde bulundurmaları 

7,00 müza'liereye iştirak'. için farttır. 

11,45 (5030) 

-13,40 _ I '-~ Tasfiye memurları: Haydar, 
Vlafümir, \"al1raın. · 

............... Oz Türkçe karıılıklar 
§alanı-----------=---=----------

Oz Türkçe karşılık1a1' 

Şaş ış, 3. Şaşkm,4. Şaşırmış, 5. Mütekebbir, 1. Bencik (Hot -. lllış. 
Miiteh . bin man.) 2. Boylan, 3. Boyun 

ll'ıak ay-yır olmak, 1. Afalla - gerikli, 4. Kurumcu, kw-umlu, ku-
§aŞaj afallaşmak, 2. Şaşakalmak, rum satan. 
4. 'raarnak,, 3. Şaşırmak, şaşmak, Mütekebbir olmak, 1. Böbür • 

M··nnıak,' 5. Tanakalmak. lenmek, 2. Çalım satmak, 3. Ka. 
llleha . 1 B . tnan.) 2 Yyı~, · aşa, be~ (Reıs barınak, 4. Kw-umlanmak,. kw·um 

M·· ·İlen gelen. satmak, 5. Ululanmak. 
ı. lllehe · 
{\un 3 \'Vır, 1. Azgın, 2. Coş • Mütekeffil (olmak), El tutmak. 
S ' · Kızgın 4 Ofk ı· ··Jlll. • · Saıa ' · e ı, Oı.Kecı, Mütekellim, 1. Lakırdı eden, 2. 

ıran. 
Miiteh . Söyliyen. 

tnak 2 ~vvır olmak, 1. Kamk - Mütekeaair, 1. Coğalan, çoğal. 
Mut~he zn:ak, 3. Öfkelenmek. mış, 2. ürekli. 

?\lk 3 ,,, yYıç, 1. Coşkun, 2. Sav- Mütekevvin, Olmuş. , . J.aşkın 
k Mütehe . · Mütelaki, 1. Kavuşmuş, 2. Ulaş-
alknı k YYlç olmak, 1. Kursağı mış. 
. l\tuı:k' 2: Yüreği oynamak. Müt~lasık, 1. Ortancı (Mitoyen, 
~ze ko~?ıl, 1. Karşılıklı, 2. Yüz iki şeye yapışık olup aralarında 
k l'ttüteka~~~· kalan man.) 3. Yapışık. 

ı, eskim· ını, 1. Baştaki, 2. Es- Mütelevvin, 1. Alaca, 2. Boyah, 
~en, 5 O ış, 3. Geçmiş, 4. tleri ge- boyanmış, 3. Duraksız (Bir karar 

Mut· k ~de bulunan. üzere öurmiyan), 4. Dönek, 5. 
l .. l e a.ıd 1 Ç -
{\! tniş 2 ' · ekilm~, işten çe- Oynak, 6. Yayılgan. 

Mii~e · Otrak, oturak. Mütemadi, 1. Arasız, aralık.sız, 
kiJip topklallis, 1. Büzülmüş, 2. Çe- 2. Ardlı, 3. Sürekli, 4. Süııen, süriip 

annı · a Mi.iteka . ış, 3. Kısıklammş. · giden, 5. Süyügün, 6. Uzanan. 

6
· ~r&in 

4 
rrıd, ~· Cetik, 2. Ergen, Mütemadiyen, . 1. Arsız olarak, 

· llenı~rn" Gelışken, 5. Gelişmiş, 2. Aralıksız, 3. Birdek, 4. Birdik, 
01gutılaşrn ~' 7. Olgaç, 8. Olgun, 5. Bir düzüye, 6. Durmaksızın, 7. 
S ~i.iteka r~f Kesmeksizin, 8. Sürekli olarak, 9. 

1~l~lllış,'1 • 1. Koyulaşmış, 2. Vire. 
a ~liteka .

1 
Mütemayil, 1. Eğilmiş, bir yana 

ti 1'enıbeı"4 1. Gevşek, 2. Hönük, eğilmiş. 
~~?en. ' · Usan, 5. Üşenen, 6. Mütemayiz, 1. Ayrılan,. 2. Seçi· 

li Utekat B' len, 3. Sivrilen. 
Şen. 1

' Uibirini kesen ke • Mütemeddih, Oğünen. 
~i.itek,Yyih 

1 
. ı· 

1 

Mütemeddin, Uygur (Muti, ce· 
'~2 ' rın ı. milekar, taraftar, müttefik.) -

Mütemekkin, 1. ·Oturan, 2. Yer
leşmiş. 

Mütemekkin olmak, 1. Alkon . 
mak, 2. Ornaşmak, 3. Oturmak, 4. 
Yerleşmek. 

Mütemellık, 1. Sürüncü, 2. Yal
pak, 3. Yaltak, 4. Yaltakçı, 5. Yal
taklanan, 6. Yüze gülen. 

Mütemen, 1. Bayık, 2. Güve -
nilen, kendisine güvenilen, 3. 
İnak, 4. İnanç, 5. !namın-. 

Mütenıeasik, 1. Dayanan, 2. Sı
kı, sıkı tutan, sıkı sıkı yapışan, 3. 
Tutulan. 

Mütemevviç, 1. Dalgalanan, 2. 
Dalgalı, 3. Menevişli. 

Mütemevvil, 1. Barlı, 2. Bay, 
3. Varlıklı, 4. Zengin. 

Mütemmim, 1. Bitiren, 2. Bi.i • 
tünliyen, 3. Eksiğini gideren. 

Mütenahi, 1. Biten, biter, 2. So
na eren, 3. Sonu olan, 4. Tükenen, 
tükenir, 5. Ucu bucağı var. 

Mütenakız 1. Biribirine uymaz, 
2. Biribirini çüıi.iten, 3. Biribirini 
tutmayan, 4. Kışık, 5. Ters, 6. Uy
gunsuz, 7. Uyuşmaz. 

Mütenaıib, 1. Bfribirine uyar, 
birbirini tutar, 2. Oranlı, 3. Tutan, 
tutar, 4. Uyar, 5. Uygun. 

Mütenazır, Karşılıklı. 

Mütenebbih, Uyanık. 
Mütenebbih olmak, 1. Eslemek, 

islemek, 2. Onmak, 3. Onulmak, 
4. Uyanmak. 

Müteneffir, 1. Çekinen, 2. İğre
ne;1, 3. Kaçman, 4. Tiksinen. 

Müteneffir olmak, 1. Bıkmak, 

2. İğrenmek, 3. !rikmek, 4. Soğu -
mak, 5. Tiksinmek. 

Müteneffiz, Sözü geçer. 
Mütenekkir, Belirsiz. 
Mütenekkiren, 1. Adını belli 

etmeden, 2. Gizlice. 3, Kendini 
bildirmeksizin. 

Mütenevvi, 1. Adnık adruk, 2. 
Çeşid, çeşid, 3. Ongi öngi, 4. Tür
lü türlü. 

Müterakim, 1. Birikmiş, 2. İrki
len, 3. Toplanmış, 4. Yığlr, 5. Yı
ğılmış. 

Müterakki, 1. lleri, ilerlemiş, 2. 
Onüç, 3. Onür, 4. Yukarı yukarı 
çıkmış, 5. Yükselmiş . 

Müterakkıp, 1. Bekleyen, 2. 
Gözeten, 3. Kollayan. 

Müterakkip olmak, 1. Bakın • 
ma.k, 2. Beklemek, 3. Gözetmek, 
4. Kollamak. 

Müterassid, 1. Gözeten, 2. Göz
liyen. 

Mütercim, 1. Çeviren (Dilden 
dile) 2. Dil ben, 3. Dilciınen, 4. Dil
maç, 5. Dilmeç. 

Mütereddi, 1. Bozuk, 2. Düşkün, 
düşük. • 

Mütereddid, 1. Dm·akhyan, du· 
raklar, 2. İkircim, 3. tkircin, 4. 
Mızmız, 5. Sezikli, 6. Y ayığ, ya
yık, 7. Yayılgan, 8. Yığıık, 9. Yu • 
şak. 

Müterennim, Irlayan. 
Mütereasib, 1. Dibe çöken, 2. 

Durulan. 
Müterenih, 1. Sızan, 2. Terle . 

yen. 
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B a n k - C n i N. v. 

İSTANBUI.. ŞUBESİ 

Galata : KarakOv Palas Meydancık : Alalamcl Han 

Her türlü Banka muameleleri. Kasalar icarı. 

UMUMi MODDRLDK: AMSTEROAM 

şu b a ı er ı : Amsterdam. B.!t@._nos Alres, Hayf'a 
";.t" 

İstanbul, Alo da .Janeıro, Santos, Sao Pauıo 

Nafia Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan 150 ton 

yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim şartile pazarlıkla a· 
lınacaktır. 

Pazarlık 11/2/ 935 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. lsteklile -
rin Ticaret Odası vesikası ve 240, 19 liralık muvakkat teminatlarının 
Malsandı{ına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uy -
gun Banka ktfalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komis -
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

istekliler bu husustaki şartnameleri Ankarada Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünden ve Hay.Jarpaşad a Tesellüm ve Sevk Memurluğun -
dan parasız olarak alabilirler. (374) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

' 

1000 Ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdür lüğÜ 

Yukarıda yazılı ve tahmini bedelı (60000) lira olan Mazot 30 
nun 935 Çar§amha günü eaat 14 te Askeri Fabrikalar 11atınabll' 
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamede bazı tadilat 
Şartname üç lira mukabilinde satın alma komisyonundan veriJİ1 
rin teminatı muvakkatesi olan 4250 lıra ve 2490" numaralı kaD 
üncü maddelerine nazaran vesaiki lazimeyi hamilen mezkur gf1lt 
müracaatları. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
• 

BEYOCLU: 

KADIKÖY: 

Hüseyinağa mahallesinin Mis soka-
ğında eski 13, yeni 19 No. lu evin 
1/4 hissaei 

Hasan pap. mahallesinin Tat köp- 1351,SO 
rü sokağında 901 metreden ibaret 
1 No. lu ana 

KADIKÖY: Cafer ağa mahallesinin eski Mü 3375 
hürdar ve yeni Rizaiye sokağında ten yarı" 
eski ve yeni 37 No lu evin tamamı. bonosO i1' 

BOYOKÇARŞI: Mahmutpqa mahallesinin Kürk - 400 ,, 
çüler çartısı içinde 37 No. lu maa 

KADIKÖY: 

oda dükkanın tamamı. 

Osman ağa mahallesinin eski Halit 700 " 
ağa sokağında eski 18 ve yeni çet
me sokağında yeni 45 No. lu evin 
tamamı. 

BALAT: Hızır çaVUf mahallesinin Tahta mi· 600 
nare caddesinde eski 169 yeni 163 
No. lu dükkanın tamamı •. 

15 ton sarı sabunlu kösele 
6 ton Çikolata 
S ton Siyah yağlı kösele 

6800 kilo sarı vakete 
1800 aded metin. 
600 aded sırımlık ıaplı deri. 

ZAYi - Nüfus tezkeremle Fa
tih ıubeıinden aldığım ve askerlik 
muayene kağıdımı ve 1072 sıra 

numara kağıdımı zayettim. Yeni
lerini alacağımdan eıkilerinin hü

Yukardaki mallar 5.2.1935 salı günü saat on dörtte açık 
ıuretile aablacaktır. lıteklilerin m uhammen bedelin yüzde 
ğu nisbetinde pey akçelerile mürac aatlan. (M) (253) 

SPOR POSTA 
kümleri yoktur. 

Yukarıda mikdarı yazılı ve tahmini t;edeli 77800 lira olan 6 ka· Adapazarı tkba] şirketinde Ri-
tem deri 3 Şubat 1935 tarihinde Pazar günü saat 14 de Askeri Fahri· f zeli Mahmut oğlu llyas 328 

Memleketimizde Ye ecnebı memleketlerinde bOtOO 
gençlik hareketlerini Ye ıporcu gençlite Yerilmesi 11111 
yeni şekiller hakkındaki yanları muntazaman takip el 

yenler mOnba11raa S P O R PO S TA S 1 nı okum 
kalar Satınalma Komisyonunda pazarlıkla sahn alınacaktır. Şartna · 1-------------

me 389 kurut mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak 8ahibi: ASIM US 
Netriyat Müdürü: 

kat teminatı olan 5140 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü lEFIK AlimeCJ SEVENGlt 

maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte müracaatları. (359) VAKiT Matbaası _ latanbul 

l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!e!!!!!!"l'!!!!'!!!'!'!'-~-~-~"!!"""'!~"P.!!!''!!'!'!"!"1--~--""""""-~ ı 21 lkincl Tesrl n 193i .savımızdan bert ııUrUyor ,) !!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-" 

Öz Türkçe l<arşılıklar 

Müt~rettib, Düşen (Terettüb e
den vazife man.) 

Müteaadim, 1. Çarpışan, 2. Do
kuşan, tokuşan, 3. Vuruşan. 

Müteıallib, 1. Katşlaşan, katı -
laşmış, 2. Sertleşen, sertleşmiş. 

Müteaavi, 1. Denk, 2. Eş. 
Müteselli, Avunan, avunmuş. 
Müteselli olmak, 1 Avmmak, 2. 

:A.vunınak, 3. Aybmmak, 4. Yı
banmak, 5. Yuvanmak. 

Müteselsil, 1. Sıra ("Sıra dağ -
Iar = Cibali müteselsile,,) 2. Sı -
ralanmış, 4. Oyulgannuş, 5. Ula -
ma. 

Müteselsilen; L Art arda, 2. Sı
·ra ile, .sıra vardr, 3. Ulam ulam . 

Müte§aib, 1. Dallanmış, 2. Dallı 
budaklr, 3. Kollara ayrılmış, 4. 
Parclak. 

Müte§ebbis, 1. Girente, 2. Giri -
şen, girişkin, 3. tş eri, 4. Yapışan, 
5. Yapışkan, 6. Y eprem. 

Müte§ekki, 1. Ağlaşan, 2. Ağ -
laJ ık, 3. Sızlanan, 4. Y amkan. 

Müte§ekkir, Utlılığ. 
Müte§eUit, Dağınık. 
Mütetabhık, 1. Tıpatıp, tıpatıp 

gelen, 2. Uyan, 3. Uygun. 
Mütetabi, 1. Arka arkaya ge -

len, 2. Art arda, 3. Biri biri ardrnca 
gelen, 4. Tutaşr. 

Mütetebbi, 1. Araştıran, araş
tırıcr, 2. Arkasına düşen, 3. Derin
lcstiren, 4. Kovalıyan. 

Mütcvafık, Biribirine uygun. 
Mütevahhit, 1. Bezmen, 2. Gii -

re, 3. Korkmuş, 4. Siğençek, 5. Ur-
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kek, 6. Ürkmüş. 
Mütevakkıf, 1. Bağlr, 2. Duran, 

dunnuş. 

Mütevakkıf olmak, Bakmak. 
Mütevali, 1. Arasız, aralıksız, 

2 Bir düzüye, 3 lya, 4 Tutuş, 5 U
lana giden, 6 Ulaşı, 7 Ulayı, ula
yu. 

Mütevaliyen; 1 Aralık vermek
sizin, 2 Arasız, 3 Artsız arasız 4 
Birdik, 5 Bir düziye, 6 Sırtı sıra
ya, 7 Soyalaşr. 

Mütevauıt, -. Aracı, 2. Araya 
giren, 3. Arayıcı, aralayıcı, 4. Ar -

' kıcı, arh-ucr, 5. Elberek, 6. !kisi 
ortası (Mutedil man.) 7. Konak -
tığ, 8. Orta (Vasati man.) 9. Orta
caklı, 10. Ortancı. 

Mütevattın, Yerleşen, yerleş -
miş. 

Mütevazı, 1. Alçak göniillü, 2. 
Ah, 3. Alu, 4. Alşak, 5. Aşak, 6. 
Basık, 7. Basmçak, 8. Basmkı, 9. 
Bayav, 10. Besen, 11. İngin, 12. 
Kendini aşağı tutan, 13. Kozkı, 14. 
Kummsuz, 15. Kuskı 16. Kutkı, 17 
Mansız. 

Mütevazi, 1. Koşa (Çift olarak 
man.) 2. Töziim, 3. Yan yana. 

Mütevazin, 1. Denk, 2. Elbeli, 
3. Oranlı, 4. Ölçülü, 5. Ölkülük, 6. 
Tarblmrş, tartılr, tartıda bir. 

Müteveccih, 1. Yönelmiş, 2. 
y ·:,,1i1. 3. Yi17 tutmuş. ) 

Müteveccihen, 1. Tutarak. 2. 
Tutun1, 3. Yönelerek, 4. Yüz tuta
rak. 

Miitcveccih olmak, 1. Düşelen • 

Öz türl<çe liartı1ık1ar 

mak, 17. Tolukmak, 18. Uzülmek, 
19. Yerinmek, 20. Yüreğine do
kunmak, yüreğine işlemek. 

Müteezzi, 1. İncinen, incinmiş, 
2. Sıkılan, sıkılmış, 3. Uzülen, ü -
zülmüş. 

Mütefehhıı, 1. Araştıran, 2. So
nıştu.ran, 3. Yoklayan. 

Mütefekkir, 1. Düşünceli, 2. 
Düşüncesi olan, 3. Düşünen, 4. Dü
şüngen, 5. Köngüllük, 6. Öylü, 7. 
Uylu. 

Mütefennin, 1. Bilgiç, 2. Bilgili-
3. Bilgin, 4. Bilir, 5. Okumu.~, 6. 
Öğrenmiş, 7. Tığrak. 

Müteferri, 1. Dallanan, 2. Kol -
lara ayrılmış. 

Müteferrik, 1. Aralaş, 2. Ayrıl -
mış, dağruk, 3. Dağılmış, 4. Tar -
kalmış, 5. Tarkan, tarkanç. 

Mütefe11ih, 1. Art.ak, 2. Çürü -
ınüş, 3. Erpimiş, 4. Gömük, 5. Im -
zık, 6. Kokmuş, kokuşmuş, 7. Sası, 
şasık, 8. Uluk. 

Müteveffik, 1. Geçen (Yanşta 

h~rkesi geçen), 2. Ust ,gelen, 3. 
Ustün, 4. Yegül, yüngül (Hafif 
olduğundan üste çıkan.) 

Mütegallib, 1. Basak, 2. Baskak, 
3. Zorba. 

Mütegallibe, 1. Derebeyleri, 2. 
Zorbalıkla. 

Mütegayyir. 1. Bn~kaJaşınu~ ~. 
Bozuk, bozulmuş, 3. Ç1rk1t. •1. De
ğişmiş, 5. Onumn~. 

f ., .• t h . 1 1' • ·ı . ö ., u e accır, . aş 1-:esı m:ş, ~. 

Tı~""]:ı.~mr:~ 3. Taş olmuş. 
Mütehakkık, 1. Doğntluğu an -

!aşılmış, 2. Gerçeklenmiş, 3. Ger -
çekliği anlaşılan. 

Mütehalif, 1. Ayrıksı, ayrukSllt 
2. Başka başka, 3. Biribirine uY • 
maz, biribirine uynuyan, 4. UY • 
maz, uyuşmaz. 

Mütehalli, 1. Bezenbiş, 2. Do • 
nanmış, S. Süslenmiş. 

Mütehammil, 1. Çekebilen, ç:· 
ken, 2. Çıdağıdr, 3. Çıdamal, • 
Çıdamlı, 5. Dayanabilen, 6. J)a " 

yangaç,7.Dayangan,8.Dayangl" 
lı, 9. Dayanıklı, 10. Sıdallığ (JJ8~ 
yanıklı, sebatlı man.) 11. ToSS) 
12. Tözüm (Tahammül man. da ' 
13. Yüklenebilen. 

Müteharrik, 1. Çapçık, 2. ~: 
maz, dunnıyan, 3. Kımıldanır, .l~ 
mıldar, 4. Kımıldanan, k:ımılw" 

ııı • yan, 5. Oynak, 6. Oynar, 7. OY 
yan, 8. reskinç, değişmek. . . " 

Mütehassıs, 1. Bilgüçi, 2. Bılil' 
rek, 3. lşin eri, 4. Piliğ kişi. 

Müteha11iı, Duygulu. 
Mütebauia olmak, Sevinç dll1 ' 

mak, sevinmek. " 
Mütehqi, 1. Çekinen, 2. J{açı 

nan, 3. Sakınan. 4. Urken. ~ 
Mütehati olmak, 1. KorkU~ • 

kinmek, 2. Kaçınmak, 3. Sa 
mak, 4. Urkınek. ği. 

Mütehavvil, 1. Adruk, 2 . . ~e 4. 
şen, çabuk değişen, 3. neğiŞ1It, d• 
Değişmiş, 5. Dönek ( J{ararıJl 
sebatı olmıyan man.) .. 

1 
ıı. 

Mütehavvil olmak, Türe e 
mek. şıı. 

Mütehayyir, Şaşa kainuŞ, 2. 
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