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0st Sovqet Kurultaqında, hakkımızda heyecanlı tezahürler 
·· rk - vyet m ·· nase etleri, d s ~ 

asebetle inin i i .. rne"' ·d·r 
~l~ ~olotof, Sovget sıgasasını anlatıyor: "Buhran, kapitalist 
So e erde savaş korkusunu arttırmıştır; bugün Avrupada 

tJget topraklarını işgali tarihi bir vazife olarak ilan eden 
hükumet fırkaları olduğunu unutmamalıyız.,, 

Avam· kamarasında hadise 

Kahrolsun kıtlık hükU
meti diye bağırdılar 

lngiliz Başbakanını kırbaçla döverek 
umumi hayattan kovmak lazımmış! 
Londra, 29 (A.A.) - Avam 

kamaruı, dün akşam iısizlik taz • 

a· ır Tramvay 
Çarpması 

,.. 

Türk-Sovyet 
münasebetleri 

' minatına istihkakı olmayıp, evvel 
ce içtimai muavenet dairesinden 
yardım gören ipizlere sahabet e~ 
decek olan yeni yardım meclisi i-

t\'\·eJki 
'11~ 

1 
ak aın Karnköyde Ziraat 

nın ·· ~ 
ııııı,:ı onundeki durakta bir 

~ilci ~ Çarpıua ı oldu. Bir Tiirk 
~d' kaldı b· l . . . k ., %rd ' ır ııç ıçın yo olur 
lfirıu ol~· Baknıız bu çarpma ne 
Iİden ı ·c lt: Akııaray<lım Ortaköyc 

•. >ır l"Ör k 
o(lri: nor in trnmYav arabaı:ı 

• .. llc1 d • 
gidilecek clı~ an Kadıköy iskelesine 
tiltt.... oneıneci ' 'a\'a" va\'3" Pe•·· 
1t · ·• on " :.; · :ıo 0 :ıo 
·<qara ta durak yerine geldi~ 
t~ta {~~]Ortaköy arahaları bu du
lfııııah E eıneıicr, Gnlatada Ah -
~'l'İıitıd fendi lokantasının hiraz 
ta.1_ e d 1 .. ~indi . urur ar; yolcularmı hu· 
gjltı atah tırler \"e bindirirler; dedi-
dı. a <la h·· 1 1 . .. r~ oy ece ııç durmadan 
l'aL letinin ·· ·· . ~ k d onunden gelip geçti. 

1 

' ~ enLirc de gidi.§ini alatlat· 
llt.. ..._ '. , • 1 

""""' b cı · ·-•-"" ""'V'Anln· bsı ıraen -.ranaya büyük 
'terdi 

~leh . 
L.:~ ll •nda .d. k' 
·~de t 1 ı ı, durak yerinin 
~ Op} den h· ıtnnıı§ olan kalabalık 
~ . ır çı:;lı'-- k ... l'itıe • " ~ur optu, ç1ı;hklar 
lb Polıs d"·dlikl . 

1 '1-ah u crı öttii. tram· 
ası dal d 8tt ıa Havyar Hanının 

~ldu. asına kadar varmadan dar· 

l () '\'nl.• 
o._ ""it anı ld 
~ dıırak 8§1 ı ki, tranway ara-

i hurad Yanından geterken -

~alllt h~ dura~k sanan - birisi 
•trada nıek ısteıni~, fakat tanı 

'tt... h· araba hı·rd h' "d" . .. , ır h en ıre gı ı~me 

~ araı, 12 \'erdiği için başı dön -
"'!, d ltıın r....... 1 .... il11ttu ~ .. ur aguna çarp • 

~ ... 

Sovyetler Birliiinin yabancı ül
kelerle olan münaaebetlerini anlatan 
Bay Molotof "Türkiye ile olan mü
nasebetlerimizde ısrarla durmalı • 
yımn diye batbyarak Türk - Sov
yet münaıebetleri hakkında ıunlan 
söylemiıtir: 

- Türk - Sovyet münasebetleri, 
dostluk münasebetlerinin en iyi in
ki§afı için örnek olabilir. 

Son seneler yalnız ökonomik ve 
kültürsel münasebetlerin inkipfı 

devresi olmakla kalmamış, ayni za
manda Türk - Sovyet dostluğunun 
parlak bir siyasal tezahüril devresi 

1 evımıı u unru 11&),fanm a nnctı atlmm.nd 

/Jay Molutof 
~ ~ 

Moıkova, 29 (A.A.) - Bay 
Kalenin, Sovyetler birJiği büyük 
kongreaini açarken Kuybitef ile 
Kirofun hatrra1arını tazimle anmı§ 
:v.~PtJ. $&.hsiyetlerle:ı Sovyetler bir .. 
ııgının,tkl mumta~ naQ1.mn 1 y. 

betmiı oldupnu söylemittir. 
Bay Kalenin, bundan 90nra, 

Sovyet rejiminin muvaffakiyetle -
rini kaydederk Sovyetler birliği iı-

Italqanlar Kalimnosta 
tazqiki artırmışlar 

Yeniden Adaya gelen ltalyan kuvvet
lerinin kumandanı Rum kadınlan 

tarafından dövülmüş! 

Atina, 29 - Buraya gelen ha - J 
herler, Kalimnos adasında ltal • 
yanlarla yerli halk arasında baı~· 
lıyan mücadelenin şiddetlendiği 

yiılerde bulunan diğer papaıı tu .. 
tamamıılardır. 

' ASIM US kanaatini veriyor. İtalyanlar iki 
•,, ı ncı • papaala iki sivil Rumu yakalıya • 

Kendiıi ıiddetie aranmakta .. 
bulunması için ada halkı tazyik 
edlimektedir. Şimdiye kadar 
Kalimnos adasına iki vapur ltal. 
yan aakeri gelmiıtir. ••• ııa, ifanın a Un 

'••······· ctı •lltunuada rak Rodosa göndenni§ler, nüma· 
•••••••••••••• ............................................................. Yeni gelen kuvvetlere kuman..

(Devamı 10 ncu 11&yıtanm 6 inci .ntmnuıcla) 

çin iıtenilen 5 milyon İngiliz Ura -
hk munzam tahıisatı müzakere e~-
miıtir. 

Müzakere eınaıın.da, aol cenah 
mesai fırkuına menıub mebus Bu
kanan, tasavvur edilen yardımın 
yerinde olmadığını söylemitlir. Bu. 
kanan, Batbakanı ağır tabirlerle 
tenkid ederek, onun kırbaçla dö -
ğülüp de, umumi hayattan öy'le ko. 

(Devamı ıo ncu aayıtanm 2 tnd llltunuzıcıı lıoyid Corç burada uyuyor •• 'Amma .. 

Sular çekilmiye başladı 
Avrupa yolunda üçy.üz metrelik 
birkısmın bozulduğu anlaşılıyor 

Avrupa Ekspresi dün yoluna devam edemedi. 
Yolculuk aktarma suretile yapılıyor 

Edirne ile Yunan topraklarm -
daki Dikea iıtuyonu arasındaki 
battm ıu baamuile barab olmuı 
yüzünden ekıprea h'eni dün de yo
luna devam edememiıtir. 

Tren yolu ile buradan Edime -
ye kadar gidilebilmekte ve oradan 
diğer nakil vaııtalarile Sivilengra
dda bulunan diğer ekiıpreıe ula
tılmaktadır. 

Vaziyeti öğrenmek üzere bir 
gün evvel ıu ha.san yere kadar gi
den tark §İmendiferleri direktörü 
bay Paıkal dönmü§tür. 

Alman malUnıat ıudur: 
"Vaziyet şimdi eyileşiyor. Su

ların alçaldığı ve yavaş yavaş çe
kildiği seziliyor. Bununla beraber 
buradan giden trenler hala Edir -

neden öteye geçemiyorlar. A vnı -
p~ yolcuları, Edime ile Sivilen • 
grad arasındaki mesafeyi, kara 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz) 

Atatürkten Prens Pol' e selim, sevgi 

Hurun sol~~ B. Rüştü Aras Başba
kana izahat verdi 

'~it lk• - Bir Alman karikatürü -
' r.te ~:: 1ni doğdurıu:? 
'lJ" k nasP.bct ... 

oda,. <ıp• ll ... 
.a ıgın bir lıi§ide toplanması giiçtür de ..• 

Fransız- Italyan 
anlaşması ve 
Yunanistan 

Yunanistanın Fransız • İtalyan 
anlaşmasına girip girmemesi Yu -
nanistan gazeteleri arasında uzun 
münakaşalara sebeb olmuştur. Ka
timerini gazetesi bunlara şu yolda 
cc,·ab veriyor: 

"Nihayet Fransız - İtalyan an
la§maaı esas itibarile nedir? Orta 
Avrupanın selameti mevzuu üze -
rinde mütekabii fedaki.r1ıklar ya-

(Devamı 10 ncu sayıtamn & o.ncO ..Utuııunda 

Bulgar kralı, Sofyadan geçerken dış 
bakanımıza iltifatta bulundu 

Ankara, 29 (A.A.) - Dıı lı -
leri Bakanı Bay Rüıtü Ara& bu 
•abah buraya gelmiş, durakta i
çeri işleri Bakanı B. Şükrü Kaya 
ile C. H. F. Genel katibi Bay Re
ceb Peker tarafından kar§ılan _ 
mııtır. 

Ôğrendiğimize göre, Dııba _ 
kanı, lıtanbulda Reisicümhur ta
rafından kabul edildiği ftrada 
Atatürke Yugoslavya naibi Pren• 

Pol'un ve BQfbakan Bay Y evti • 
çin •evgi ve •aygılarını bildir • 
miıtir. Bundan çok memnun olan 
Büyük Önderimizin bilmukabele 
gitgide artan ve kuvvetlenen 
do•tluk ve muhabbetlerini So -
nalte• naibi devlete ve BQ§baka
na bildirmeye Belgrad eiçimiz 
Bay Haydar memur eclilmiıtir. 

Bugün Ankaraya gelen Dqba
..-: (Lutfen sayı/ayı çeviriniz). 



--

Yiyanada emniyet tedbirleri 
Halkı su ·kastlara teşviki 

eden beqannaİne er 
Viyana, 29 (A.A.) - Geçen 

/ 

vakyada Brunodan geldiği zanne
§ubat sosyaHst ihtilalinin birinci diliyor. 

yıldönümü münasebetile çok mü - Rayşspost gazetesi, Brunoda 
him emniyet tedbirleri alınmıştır. bir propaganda merkezi bulundu· 
Resmt daireler muhafızları tak • ğunuve bu merkezin Avuıb.1rya re

viye olunmuştur. Şimdiden bir -

çok araştırmalar yapılmı§ ve hal -

kı tethi§çiliğe ve suikast!ere te§vik 

eden beyannameler yakalanmış -

jimini devirmek maksadile çalı§
tığını haber vermekte ve bunun 
daha geçenlerde Romada ilan olu
nan ademi müdahale ahkamiyle 
kabili telif olup olmadığını sor • 

tır. Bu beyanname1er;n Ce'koslo • maktadır. 

Atinada ~dah genCjlerın 
yeni bir mitingi 

Atina, 29 - Buradaki on iki a
da gençleri, on iki adadaki taz
yikleri protesto etmek için dün 
Atinada bir miting yapmışlardır. 
Polisler bir takım hadiseler çıka
cağı sırada mitingi dağıtmıtlar -
dır. 

Atina, 29 - Atinada bulunan 

on iki ada gençleri birliği dün 
Rum patrikine bir telgraf çek -

miştir. Gençler bu telgt"aflarında. 
Kalimnos, Leryüz, Karput ve 
Rodos Rum Metropolidlerinin 

değiştirilmesini ve yerlerine ba~
kalarmın tayinini istemekte, pat~ 

rikin on iki ada kilisesini. kurtar
mak hususunda tereddüd göster· 
miyeceğini umduklarmı söyle • 
mekte ve kendisinin ya.n:ncla 

yolu ile almak suretile yolculuk -
larına devam edebileceklerdir.,, 

Sular çekildikten sonra, yol -
daki bozukluğun ehemmiyet ve 
derecesi anlaşılabilecektir. 

Sonra derhal düzeltl1lmeğe baş

lanacaktır. Şimdiki tahminler, bu 
hattın büsbütün harab olduğu yo-
lundadır. 

Böyle bir hadise ıon zamanlar
da 1931 yılmda olmu§tu. 

Diğer taraftan, ıark timendi -
ferleri bat müfettiti bay Salahad
din de Edirneye gitmit bu1unmak
tadır. Direktör bay Pukalla giden 
hareket tefi .bay Antomori tehri • 
mize dönmüş, orada aynı kafile -
den yol dairesi tefi bay Krist kal
mı§trr. 

Rnzulan vol üc vüz metre u • 

kanı, BQ§bakan ismet lnönüne Ce
nevredeki umumi mesaisi, Bal -
kan nazır~an arasında geçen top
lantılar ve aralarındaki görüş bir~ 
likleri ve dost memleket harici -
yesinin izhar ettiği arzu üz.erine 
giderken ve gelirken uğradığı 

Belgraddaki temasları hakkında 
malumat arzetmiı ve lnönü tara· 
lınclan öğle yemeğine · alıkon -

Buğday tahkıkatı 

Ankara, 29 (KURUN) - it
ten el çektirilen latanbul Ziraat 
Bankası müdürü bay Ahsenin ye. 
rine Adana şubesi müdürü bay Fa
zıl vekaleten bakacaktır. Tahki -
katın r..,eticesine ve verilecek kara
ra kadar bu vaziyet böylece de • 
vam edecektir. Bay Ahaenden 
başka bankada eli işten çektirilen
ler ıunlardır: Buğday şefi bay A· 
dil, buğday bürosu memurların -
dan bay Baha ve bir anbar memu· 
ru. Burada mevcud bir rivayete 
göre bu işlerde neticenin tesbiti 
bir az zamana bağlı olacaktır. 
Noksan mikdarm anlaşılması için 
lstanbuldaki iki siloda bulunan 
buğdayların da konb'oluna lüıum 
hasıl ola-:aktır. 

mevki alacaklarını ilave eyle -
ınektedirler. -

zunlufiundadır. lstanbuldan tren 
her zamanki gibi akşam üzeri kal
kacak ve işi pek acele olan yolcu • 
lar bundan istifade edebilecektir. 

. Fakat yolculuk, yukarda da 
yazdığımız gibi Edirneye kadar 
olabilecektir. 

işi pek acele olmayan yolcu • 
lar, tabii sefer başlayıncaya kadar 
beklemk za,.urctindedirler. 

Zarar ,suların büstbünü çekil • 
mesinden sonra anlaşılabileceği i
çin, bozulan yo1un da ne kadar va· 
ldt için.de tamir edilebilecği , sefer
lerin eskisigibi yola girebileceği 
hep buna bağlıdır. ı 

Dün &abah Edirneden bir ekis
pres ge!miş ve Sivilengraddan E
dimeye kadar diğer nakil va.sıla • 
1arile rıelen on volcu getirmiştir. 

bilhassa iltifatta bulunma§ ve 
Cenevredeki mesaisinden çok 
memnun olduğunu bildirmİ§tir. 

Dost devlet hükümdarlarının bu 
alakan ve irtibatı Dı.ıbakanımızı 
çok mütehassis ederek Samajes
te Krala tefekkür ve saygıları
nı arzına vesile vermi§tir. 

Sof ya istasyonunda Bulgar 
Hariciye naz.ıriyle Dışbakanımı:z: 
arasında vukubulan mülakat çok 
aamimi olmuştur. 

Bay Eden 
Londra, 29 (A.A.) - Bay E -

den dün Vavertride söylediği nu
tukta §arkta hasıl olan değİ§İk -
liklere temaı ederek demiştir ki: 

"Türkiyeyi düşündüğünüz za
man sizde ne gibi bir fikir hasıl 
oluyor 7 Siz, belki de Türkiyeyi 
Şark adet ve ananelerini taşıyan 
bir memleket olarak tahayyül e

dersiniz. Bunların hepsi değİ§ -
rniştir. Orada hiç bir fes ve hemen 
hemen peçeli hiç bir kadın göre
mezsiniz. Bütün bunların yerine 
garplılık kaim olmuştur. Bir hü
küm yürütrniyorum. Sadece va • 
kıayı tesbit ediyorum.,, 

Bir Tramvay 
çarpması 

_.... Başmakaleden det'am 
Dü~en genci hemen yerinden kal

dırdılar, aldılar, koltuklarına gire • 
rek alıp götürdüler; fakat hu gen -
cin gidişinden, kılığından belli idi, 

ki hu tramvay çarpması lİfak tefek 

yara here ile hitmiyehilirdi; hiç 
yoktan bir ölüm ığımı (felal•cti) 
olabilirdi. 

Ben bu tramvay çarpma!<mı höy
l(•ce gördükten sonra kendi kendime 

dü~ündüm: Bu iş, dün olduğu gibi 
Bugiln de, yarın da olabilir. Her 
vakit, her ki~inin başına gelebilir. 

Çünkü Karaköyde Köprünün ucun· 

daki hu durak yeri çok kez kalaba-
1 ıktır. Rnra-•la duranJ,.,. ı...ı..ı:
Jer arasında Ortaköye, Beşiktaşa 
gitmek istiycnler bulıınabilir. İs • 
tanbul gibi yüz h!nlerce adamı olan 
bir büyük şehirde Aksaray - Orta
köy tramvay arabalarının burada 

<lurınadığını, hunlar için biraz ileri
ci~ ayrı bir durak yeri bulunduğunu 
hilmiyenler olabilir. Sonra bu 

t mm var arabaları içindeki yolcu la· 
rrn üskes (mutlaka) Beııiktaşa, Or -
taköye kadar gitmesi gerekmez. Yol

cularm bir takımı Galatad:ıki durak 
yerine kadar gidip geri dönmemek 

için burada inmek istiyehilir. De • 
mek ki, tramvay arabalorı durak 

yerinde durmadıkça tramvaydan in· 

mek, yabud arabaya girmek istiyeıı· 
lcr ,için her vakit hu çarı>ma ,.e çar· 
pı§ma oluğan bir şeydir. Öyle ise 
Aksaray - Ortaköy tramvay arahn

ları niçin Ziraat Bankasının önün • 
deki durakta durmıyorlar? 

Bu belki biraz ileride .Abdullah 
Efencli lokantasının yanında a) rı 

hir durak bulunduğu içindir. Belki 
de durak yerinde a<lam kalabalığını 

~idermek içindir. Böylece Aksaray • 

Ortaköy trambay arabalarını Köprü 

başında dur<lunnamakla bazı asığ -
lar (/aydalar) elde edileceği dü~ü

nülmüştür. Ger~ckteu hu türlü asığ· 
lar dıı olabilir. Fakat öbiir yandan 

bu düzenin (tedbirin) kötülük -
leri olduğunu da ewelki günkii 
tramvay çarpması gö termcktedir. 

mu§tur. ismet lnönü Yugoslav· 
yada· Dışbakanımıza gösterilen 
dostluk hislerinden çok memnun 

olmuş ve hükumetin te1ekkürle -
riyle beraber· keneli aelam ve 
muhabbetlerinin iblağına Bel -
gracl elçimizi memur etmiştir. 

Bütün bu haberler bura meha
lilin:le iyi tesirler yapmı~tır. - Hem bu türlü kiitiiliikler durakta 

tram\'ay · durmama mclan beklenen 

iyiliklerden ~ok biiyüktiir. 

Bulqar ifratı dış bakanı

mıza iltifatta bulilndu 

Harbiye mektebi askeri lıakinı 
muallim sınıfına talebe alınaca~ 

Ankara, 29 (KURUN) - Har
biye mektebi askeri hakim ve mu· 
allim sınıfına ana vatan iç ve dı • 
şından lise mezunu Türk taleh'! 
kabul edilecektir. Liseden çıktık -
tan bir sene sonra müracaat ede -
cekler imtihansız, daha aonra mü· 
racaat edecekler imtihanla alına -

caklardır. Ana vatan d. 
mektebe gireceklerin askefl 
lerden birinde bakaloryt. i111~ 
vermeleri, tabiiyetimize S';i 
miş bulunanların bir sene. ~ 
tabiiyetimize geçeceklerin• 1 

hüd etmeleri lazımdır. 

Başbakanın Cumcıya gelmesi mubte' 
Ankara, 2y (KURUN) - Baş. 

hakan ismet lnönünün perşembe 
günü, bay Receb Pekerin cumar • 
tesiye lstanbula gidecekleri söy -
lenmektedir. 

Çıkan haberlere göre Kurultay 
namzetlerinin yüzde beti veya al
tısını kadınlar teşkil edecektir. 

Dolaşan rivayetlere göre yeni 
listede eski aaylavlardan çoğu bu-
lunacaktır. · 

Seçilecek fazla mebuııatl'ı 
raber yeni mebusların mikd~ 
-ll5 olacaktır. Müstakil 'f1le 

çilmesi için bazı dairelerdej 

noksan namzed göste~ 
Müstakil namzetlerden gel1 

li Fuad ile İzmir mebusu ı,ş<f 
lilin tekrar seçilmeleri için f 
nın müzaharet etmesi muhtl 

dir. 

Marmara zelzelesinde f elik ete uğt~ 
yanlara yardım eden AnkaraliJat 

Ankara, 29 (KURUN) - Mar- \ Hayri5, elektrik şirketi iPlud 
mara zel7.eleainde felakete uğra • memurları, 290, emlak 
yanların ihtiyaçlarında harcan • erkan ve memurları 50 MiJ11~~ 

1 ı· mak üzere Hilaliahmer merkezi maleddin ilk mektebi Hi 
heyetine iane gönderen vatanda§- mer gençlik üyeleri 62, Ö~ 
larımızın isimlerini ve verdikleri Bakanlığı maadin umumi ııı 
iane mikdarını bildiriyorum. Bir bay Vehbi 5, ziraat enstitü• 
kısım vatandaşlarımızın uğradığı 50, lnönü mektebi gençlik 
felaket karıısında bilhassa Hili • ahmeri 3, Ziraat bankası er 
liahmer gençlik te§kilatı üyeleri memurları 73J, doktor Ke · 
tarafından gösterilen bağlılık şük- mer 5, Etlik ilk mektebi 
.. anla karınlanmıstır. ıi·ı ... •· • · · 

İane listesi §udur: bay Emin 5 lira. Mimar ge 
ismini bildirmek istemiyen ha- tin ilk mektebinden bayarı 

yır sahibi bir zat 25, bay Behiç man 75 kuruş. 

Aydın hattının satın alınması 
Ankara, 29 (KURUN) - Ba

yıhdrrlık Bakanının başkanlığında 

toplanan komisyona Aydın hattı 

mümessilleri de iştirak ettiler. Şir
ket, hattı satmak için 3,5 milyon 
İngiliz lirasını teklif etmekte, Ba
yındırlık Bakanlığı 2 milyon.u mu· 
vafık görmel,tedir. Geç vakte ka
dar süren toplan.hda bütün görüş-

Ankarada Villyet 
F1rka kongresi 

Ankara, 29 (KURUN) -An
kara Cumhuriyet Halk F ırkast vi· 
layet kongresinin şubatın 3 üncü 
veya dördüncü günü toplanması 

muhtemeldir. · 

PirJnçciler birliği kurumuna 
ni~in izin verilmemiş? 
Ankara, 29 (Kurun) - Pirinç

çiler biriiği kurumu hakkında lz
mitten Başbakanlığa gönderilen 
evvelce yazdığım ve lçiıleri Ba • 

kanhğından mütalea sorulduğu -
nu bildirdiğim telgraf emniyet 

işleri umum müdürlüğün"! havale 
edilmiştir. Kendisiyle görüıtü -
ğüm emniyet i9leri umum müdü • 
rü Bay Şükrü bana bu hususta 
dedi ki: 

meler fiat üzerinde olmuft~ 
• ır 

İstanbul telefon ıirketıl1 
tın alınma müzakerelrine ö1' 
deki hafta başlanması mubt 
dir. Şirket mümessilleri b0f ~ 
de çağırılacaklardır. BakaJ1

1 

ketin hesaplarım tefti§ edet' 
misyonun raporunu tetld1' e 
tir. 

Sinemacllar Ank"'ı~' 
mümessil yolladı 

JS 
Ankara, 29 (A.A.) -·Jıİ 

bul siııemacıları buraya S 
messil · yollamı§lardır. I 
İstanbul belediyesiyle ar~ 
çıkan ihtilafı halle meill 
misyonun lçbakanlığına f 
digi rapor etrafındaki ıe 
takib etmektedirier. 

Bay ibrahlrn TB11 

Ankara, 29 (Kurun) J:iııf 
· umumi müf ettit Sar ll>~ee> 
li yakında Ankarayll I' dJ l 
T rakyadaki İ§ler hakkıtı 
kanlığiyle gôrü!ecektir· 

Ankarada ha"'ı;t 
Ankara, 29 (Kur0ıı) ~il 

ranın havası tam rnaii•'' 
Mart havasını andırıyor~ 
yağmurların tesiriyle ıo 
ve caddelerin buzları ~e 
erimi§tİr. 

,,ı 
Amballj •erfJ 

Ankara, 29 (A.A.) - Haber 
Jdığımıza·göre Dı§bakanı Bay 
Tevfik Rü§tÜ Aras salyadan ge -
çerken Sqmajestc Bulgar Kralı 

kendisine saray nazırı vasıtasiyle 

Ankara, 29 (A.A.) - Şarki 

ve merkezi Avrupada sulhün 
takviye ve tanzimi işlerinde Ro • 
manya Dı§bakanı Bay Titülesko
nun pek çok luymetli mesaisi gö
rüldüğü ve Yunanistan 'Dışbaka
nı Bay Maksimosun Cenevreye 
gelmesinde ve Balkan nazırları 

toplantısına iştirak etmesinde 
çok isabet ve fayda olduğu mev
suken öğrenilmiıtir. 

Bu duruma g<>rc yapılacak şey 

açtktır sanırız: Galata, Bahı.;ekapısı, 

~irkeci gibi durak yerlerinde hiitün 
[ramrnyların iiskcs durmaları için 

gerekli olan §ey ne ise gün geçirme
den yapılmalıdır. lJu yüzden bir cl:ı
ha hiçbir ki~iye kötüHik gelmesine 

yol ,·erilm!!nıcli<Hr. 

" - Meseleyi Kocaeli vilaye. 
tinden sorduk; cevab bekliyoruz. 
Teşekkül ettiğini resmen vilaye
te bildiren bir kurumun, kurulu • 

ıunun vilayetçe tasdik edilmeme. 
si sebeplerini vilayet biz~ bildi -

1 recektir. Biz de ona göre mesele-

! 
yi kendi cephemizden tetkik ve İ
cab eden kararı vererek yüksek 
makamlara arzedeceğiz.,, 

Ankara, 29 (Kurun) ~ 
Ofisin ambalaj sergisi e~ıl 
günlerde istasyonda~ 1<;..,~ı 
rak Ofisin bulunduğU .. :ı 

ASIM US 

göt1.lt" 
partımam h:nasma 
tir. 



İPtttER 1 

tkaç ~t·· .. ke· ~o u orne 
~ ır futbol 

cır >'CfrQ/ ma~ı oldu. Birkaç 
• alicf ı. Gazeteler ba • 

cı • • 
Bayan Eşbi 

::'Stqel a Uluslar arası Kadınlar 
Oriiliir l auQ§ alanı oldu. Göz-
ı ,,.ı , ele tut l • • . ... d birlig"' i reisi şehrimizde 
ıı'"llQr el • u ur l§ın onun e 
~hi erınden alaka duyuya • Uluslar araaı kadınlar birliği 
• i:e aklımız, idrakimiz de _ başkam bayan Korbet Etbi ile 

)'QrıYa~ı§ık. Yolumuza do. aulh cemiyeti katibi bayan Manu 
Clrı 

11 
;ıce İ§ler vardır ki biz dün akşam Karnaro vapuru ile 

ne ele eurümi§ bir çam saya- §ehrimize gelmitler, Park oteline 
~e~ o~ara kınlmı§ bir kol, inmişlerdir. 
. Cii/ brr göz kadar değer ve- Bayan Eşbi, ile bayan Manu, 
Soı ~ Be~eriz. kadınlar birliği mümessilleri ta -

gelırn· b" k l d -B· 1 ırkaçını anlatyım: rafından arşılanmış ar ır. 
· ~lu; '>tiineuver tanırım, ken· Burada bir hafta kalacak ve ni-
~ toPrakQ/tında kaimi§ bir gü - san ayında şehrimizde toplanacak 
,etli 1'1lct:l altında gizlenmif bir olan uluslar arası kadınlar birliği 
··bet • en sanır. Ne vakit bil- konferanş hazırlıkları üzerine gö-

Jtdir, erı clağıtılıraa kulağı ki_ rüşmeler yapacaklardır. 
k..Qp lki bayan şerefine cumarteşi 
ki;,~ının ~alınıp kendi.inin günü saat 16 da T okatliyanda bir 
er g'Ye ~ağırılacağına inanır. çay ziyafeti verilecek, Türk kadın· 

~, b:, e:er, aylar geçer, yıllar lan ken.:liJerine tanıştırılacaktır. 

~°'~~dine göre bilgini ,a- Türk-Yunan mahkemesi 
Qrı!, ı. . J • d 

~l'ltııQJq'Ulrıl gazeteleri okur, zm11 e 

~ rı y kl Türk - Yunan muhtelit hakem 
«lrınc1 ° ar. Mesela tanı • 
rı bir~, iinlii adamlardan bi. mahkemsi dün Ankara vapunJ ile 

Virgiil L_ lzmire gitmiştir. Heyet, mahkeme 
lftrıq, l • Yanııt bir tertib 

ti- göıif .. ~· ıırsa a~ar ağzını, yu. reİ.$i bay Bök, Türk hakemi bay 
ı .. u y k h d Kiryakopulo., Türk katibi bay 

C2rı~l> .:. ~ • a ve e, yahut 
.. ,ecl d l Tevfik, Yunan !katibi bay Papa -

'Strırı 1.• • ısın e aöze ba§ ar. 
rı1 bt,z ffl lılan adamın yanlı§· dopulosdan mürekkeptir. Mahke -
lfQ~'lrllp aöyliyecektir. me heyeti bugün öğleden ıonra iz-
".. .... 

8 
Qnlattığı fudur: • mir ağır ceza salonunda bazı şa • 

1 ıı cıcl"- b l bitleri dinliyecek ve nkşam aynı rıer § • -·.ın i gin olmak i-
İktir e'J'l tamam, yalnız ilmi vapurla Pireye gideceketir. Mah • 

€· ' keme heyeti Pire ve Atinada bazı 
l:er el' 

_.,,bir ıne bir kurıun kalem ge· §ahitleri dinledikten sonra şehri • 

~l!ll'reqrn~~cıle yazar, eğer yeri- =m=iz=e=d=ö=n=ec:::e.;;;;kt=ir=.======= 
~Q L ır gazetede, bir mec • kuran dü§Üncedir. 

!lıı..._ ~tırır. O l' k d h "'1-;:•q na ge ınceye a ar er §ey 
..,,, 'l ör

11 
,_, • all """''- ~::ıerı o kadar çoktur haysiyet, ıerel, namuı lime lime 

• 8fQff ."cu,, ... .,. -····-;ı ·· -·· -
1'1tq1t ahi döğügten daha mı - Bu dediğin doğru değil fÖY· 

l Şehir 
.Meclisi 

1 Kurtarıcı vapur 
Yarın limanımıza gelecek 

geminin hususiyeti 

Cumartesi günü Şubat 
toplantısına başlıyor 
Şehir meclisi Şubat toplantısı önü

müzdeki Cumartesi günü saat on dört· 
te toplanacaktır. Azalara davetiyeleri 
gönderilmiştir. llk celsenin rüzname· 
si şudur: 

1 - 935 bütçeıi. 
2 - l tfaiyeye alınması lizım ıelen 

malzeme için 934 bütçesinde münaka· 
le yapılmaıına dair heaab itleri mü • 
dürlüğüuün tezkeresi. 

3 - Emlak Bankasının parçalayıb 
satmak istediği Yıldızdaki sergi yeri· 
ne aid ayrılma haritasmm ta1diki 
hakkında Daimi encümenden gelen 
evrak. 

4 - Y eniköyde Simitçi sokağında 
pazar kurulma11 hakkında daimi en • 
cümenden gelen evrak. 

5 - Umur yerinde tesis edilen 
madC'!ni yağlar ta1fiye f abrikaıı hak • 
kında daimi encümen mazbatasL 

6 - Kartal kazaıına bağlı Saman
dıra nahiyesindeki üç ağaçlı çiftliii .. 
nin köy haline konulması bakkırPa 
vilayet idare heyetinin mazbatası. 

7 - Tavukçuluk müessesesinde sa
blacak yumurta ve aairenin sabı ve 
dağıtma usulleri hakkında yapılan 
talimatnamenin tetkik ve taıdikine 
dair vilayet ekim çevirgenlifinin maz
batası. 

Yaş sebze formülü 
uygun değil 

Bundan bir müddet evvel bir 
lngiliz firması Türkofiıe müraca
at ederek yaf meyva ve sebzelerin 
uzun müddet saktamnaları için 
bir formül ileriye ıürmüttü• Tür • 
kotus bU uıı.Aracaau U.l.Ull ..OUOQt;ı. 

Bu ıenenin ıeyyah mevıiminin 
ilk vapuru yarın 300 Amerikalı 

seyyahla limanımıza gelecektir. 
"Resolute,, isimli ve "Hamburg -
Amerikalayn,, kumpanyasının o • 

lan bu büyük vapurun ayrıca bir 
h

0

usuaiyeti daha vardır. 

Vapurun süvarisi kumandanı 
Kruze bundan bir ay önce kadar 

Atlas denizinde korkunç surette 
fırtınaya tutulan İsveçlilerin "Sis
to,, vapurunun mürettebatını kur
tarmağa muvaffak olan denizci -
dir. Bu münasebetle kumandan 
Kruze, uğradığı limanlarda büyük 
takdirlerle kartılanmış, Norveç 
kralı kendisine bir madalya ver • 
mi§, Yunanistan hükUmetinden 
bir madalya verilmiıtir. 

Vapur limanımızda bir buçuk 
gün kalacaktır. 

Esnaf bürosu Ticaret 
odasına bağlandı 

Esnaf murakabe büroau ile es
naf cemiyetleri müşterek bürosu 

dünden itibaren İstanbul ticaret o
dasmm bir f ubeıi olarak ça1ışma
ğa ba,ılamı§tır. 

Esnaf murakabe bürosu bilin • 
diii gibi bundan evvel lıtanbul ti
caret müdürlüğüne bağlı. idi. Fa -

kat ticaret müdürlüğü Ankaraya 
taıındıktan sonra büronun ticaret 

,ti)et Caclır? Biz kırılan bir l d k k d al ~ rneıele • .. .. d e eme var en örtn a haysi-
~ hQJ, sı onun e sadece yet ve namus üstüne yürümek stat-

gözden geçirmit fakat bu formül 
ile muhafaza edilen y~z meyva ve
ya sebzenin yirmi gün sonra çürü
düğünü ve lezzetini kaybettiğini 

görmüştür. Firmaya formülünün 
tacire teklif edilemiyeceği cevabı 
verilmiştir. 

odaları nizamnamesi mucibince 
ticaret odasına bağlanması li.zim 
gelmekte ıdi. ~imdi hUıo ticaret 

odasına bağlanmış ve oda umumi 
katipliğinin dördüncü bir şubesi 
olarak çalışmağa başlamıştır. ~' ili,~· taki kavgadan daha mı insanca -

.ı Q)o~n. ,., om tanırım,· bu ada- J 
l'lo,. .• -rrı"a h ır. 
~~ıq'1'rcı n erkes hırsız -der, Bunlar biribirinin örneği olan 

blllır11 der, rügvetçi der. O - i~lerdir. 
d4 "tı.~adığı "erlerde herke• " N' · b l l "-~ " - ıçın öy e o uyor a ca • 

bll va:ı" ederler. F,akat gün nım .. Artık böyle olmasın .• demek-
/ Q doatlrıkarı Yapan adamlar o- ten ne ftkar. Niçin böyle olduğu -
:· ~llertn·ederler. Ahbab o - nu tanımak gerek. 

QScr / 
1 uzatırlar, ona kapı· :t. :t- :(. 

~ r Qr a· 
' hqcl h. ır sofrada yemek 

'1ttı~ ki; toku§tururlar. Sa -
ll rı acla 

Qclqrn d macunun en na· 
• .lıqrnQ ı ır, Y ahud bu ada • 
l>Q Cında l 

Seteıic1· top ananlar bir 
eı'>ıe • ır. Bu h"'k·· d • • &· l'in~. 8 • u um e ıı -
r ''hQs d ıraz sabırlı olu -
~kilerde:~~~ bekleyiniz. 

:.tiı.· ın, bi k ırı hemen aya • 
trı, "1 e '

1 
.. a~ el ak ika bir ye -

~ se a a k 
l>e • §elle k l Ya yoluna. Ko-

l'i 6 u ak v • • e~ o kaı erınız. Masa-
&ıı ehtecii onrn aleyhinde ıöz 
~ v~. r. 

eelc1·~l'et hepi • • 
'~e ıllirn · mızın, her gün 

'>! ..... • ~, kar§ l 
• •• 1•Jıetin • 1 Cl§a kar§ıla-

A 
1 ka"bett• .. • b" • ""lıi,, " ıgı ır ış -

1t1.~ Q/t el 
·~ eğer· ·· 

'ıl J, Ve l>ll l ıh llZerincl eki bu 
> 'ftoi' 0 ana t cle~:ı '4ı.nd urgusu yüz 

En büyük kavga hayvanların 
arasındadır. En büyük barı§ ge • 
ne hayvanların arasındadır. De -
nizlerde balıklar biribirini kova -
layıp güçlüler zayılları yuttukları 
halde bir ağacın üstünde, bir akçe 
altında bir kaçı birden ezile • 

cek kadar hali/ bir sürü canlı ra
hat, rahat YCl§arlar. Bu kavganın, 
bu barı§ın sebebi şudur: Biribiri -
ni yutan güçlü kuvvetli balıklar 

aynı cinsten gıda alır. 
Halbuki bir ağacın kabuğunu 

kemiren minimini hayvanlar ayni 
cinsten gıda almazlar. Ayni cinı • 
ten gıda alanlar biribirlerinin dü§
manıdırlar. 

Ayni cinsten gıda almıyanlar 

biribirlerile barış halinde yCl§ar -
lar. a \( l)ı"J Qn daha ...... b" 

'- ltf lqir? uzucu ır Bunu insan topluluğu için dü • 
~~ ~~rnll.alard şünecek olursanız şır sona varır -
~~ ilcliğ· • a, gazetelerde sınız. 
'el ctleı ınızcl enb • . 

~ b Q bit eri okucl erı ten • " - l~leri aralarında bölenler 
<qı. '>le.... unuz. Bu ya - b. 'b. l . . l il ,"fftt •• , hi~ cl'kk . • ırı ır erını ıever er. 

~l> el,,., ; llirayan 
1 d~t .~ttınız ~evmiyenler aralarında iyi iş 

'ıı~ bi,. e1tkicl ed'l ugunceler bölümü yapmıyanlardır. T ole -
~1'lC'/Q~~fQaı, Bırt::; k?damın_ ranssızlık, kavgacılık, ahilik değe
~~ l>~tQ/ Ql!akkabı ab 1 ce~etı, rine lazım olduğu kadar ehemmi -

• ~'trrı Q( 
0

1lfl, ba~cl k~cagın • yet vermemek hep bundan ileri 
ltjt!J. • o'tl tı11c1Qki sa l a ı §apka, geliyor. 

el~ :tı-Q ~ ar sorguya l b "l" .. .. il l ... fl ~ c~ v •
1
• § o umunu er eme progra-

~ eıı, "qfl en ır. Ten • • 1 • T'' k" · '~ ~ ııcrl>~ Qt, en 
8
a .. l • ı mı ıçıne a.an yenı ur .ıyenın ya· 

'tı~~·· QlQrın alt ~ am ka · rınki tarihinde bugünkü şikayet • 
lf 4.Q/Q tas ınd a ve saç. lerimiz yer bulmıyacaktır. 

ın a b "'J ag aş Sadri Ertem 

Açıkta yemek götü
rülmesi yasak 

Lokantalardan müeaıeaelere 
ve ev'lere gönderilen yemeklerin 
Üzerlerinin açık götürüldüğü gö • 
rülmüıtür. Belediye, tubelere bir 
tamim yaparak açıkta yemek gÖ· 
türülmemesini ve götürenler olur
sa cezalandırılma1armı bildirmiş -
tir. Lokanta garsonlarının üıt ve 
başlarının temiz olmasına çok dik
kat edilmesi de bildirilmiştir. 

ÖLÜM 
Kastamonu saylavı Bay 

Ali Rızayı kaybettik 
Kastamonu saylavı ve Türkiye 

Turing ve otomobil klöbü ikinci 
reislerinden bahriyeli bay Ali Rıza 
dün sabah tedavide bulunduğu 
Şişli Şirayurdunda zatürree ihti -
latı neticesinde ölmüştür. 

Memlekete kıymetli hizmetler 
etmiş, Londra ataşe navalliğinde 
ve Bahriye Erkanıharb riyast ve -
kaletinde bulunmuş olan bay Ali 
Rıza, vatanseverdi. Ölümü bütün 
kendini tanıyanları çok acındrra -
caktır. 

Cenazesi bugül'kü çarıamba 

günü Ayaspaşadaki evinden kal -
dırıbrak, öğle namazı T eıvikiye 
c:ımiindc kılındı'ktan sorna Hürri· 
yet tepesi civarındaki F eriköy me· 
zarlığma defnolunacaktır. 

Merhumun ailesine ve dost • 
!arına teessürlerimizi bildiririz. 

Bu şubenin müdürlüğüne, oda 
neşriyat §ubesi müdürü bay Galib 
Bahtiyar ve hesab işlerini de ida
re etmek üzere bay Remzi getir -
tilmiştir. 

Bay Galib Bahtiyar ve bay. 

Remzi dünden itibaren yeni vazi -
felerine başlaını§lar ve mürakabe 

bürosunun işlerini gözden geçir • 
meğe koyulmuştur. 

Polis haberleri : _, ______ _ 
Doğururken öldü 

Dün Zincirlikapıda Karkapı -
ları civarında oturan Gülizar a -
dıı;,,da bir bayan, doğurma esna • 
smda fenalatmış, kaldırıldığı Cer
rahpqa hastanesinde ölmüştür. 

KALP DURMASI - Dün ia~t 
16 da Karagümrük caddesinde 60 
yaılarmda hüviyeti meçhul bir a
dam birdenbire yere düterek öl • 
müf, yapılan muayene sonunda ö
lümün kalp duımnsından olduğu 
anlqılmıştır. 

SÖNDÜRÜLEN ALEV - Dün 
saat bir buçukta Balatta Mürsil • 
pata caddesinde 187numarah e • 
vin orta katında oturan bayan Bu
ra çamafır yıkamakta iken baca· 
dan alev çıkmış ise de yangına 

meydan verilmeden söndürülmü§ • 
tür. 

KÖMÜR Mü ÇALMIŞ -Dün 
Sirkeci vapur iskelesinde kömür • 
cülük edel\ Hasan adında biri Na-

' ci ile Yusuf adlarında iki ki§inin 
kendine aid olan kömür anbarm . 
dan ıekiz çuval kömür çaldıkları
nı iddia etmif, suçlular yakalan - · 
mıştır. 

:J 

Konuşma ar 

Anado unun sesi 
Dilsiz miyim ben? .. Kimse ba· 

na dilıiz diyemez. Ben; ancak 
b~gün; batıdan doğuya dek, dün
yanın çepeçevre, her yönüne ken· 
4imi tanıttım. Ama, benim güzel 
erdemden ötürü, eksik bir yerim 
var. Sesim çıkmıyor benim, sesi
mi duyuramıyorum: Anadolu -
nun ıesi İ§itilmiyor. !§itilmez ol -
du Anadolunun sesi. 

Türkün resmi yoksa; 'yapısı 
var: Sinanı ı§ıldakla aydınlatıyo· 
ruz. Türkün, yeryüzüne an sa -
lan ozanı y.oksa, halk;n dile des • 
tan olan sözleri var: "Ay doğar 
mini çini· öpsem ağzın içini,, Tür
kün raksı yok mu?.. Zeybeğe 
Frengin ağzı sulanıyor. 

Diyorlar ki, Türkün musikisi 
de yoktur. Kim demi§ bunu?. Bu
nu söyliyen kimdir? Batının sesi 
var diyenler diyor bunu. Batıya, 
ıeaini, Vağner vermİ§, Bethoven 
vermiı, Şu bert, §U veya bu 
vermİ§ .. Ama onlar o sesi nereden 
bulmcz§lar? .• Yurtlarından değil ., 
mı .• 

Benim seşim yok mu?. Dilsiz 
miyim ben? 

Dilsizsin diyorlar bana. Ba
na: senin ıesin yok diyorlar. Di .. 
yarlar ki: Romanyayı dinle. O -
nun musikisinde, Rumeli oı:aları
nın uçsuz bucaksız havası vardır. 
O muıiki çalınırken, yüksek dağ
lara, yalçın dağ eteklerine tırma· 
nırsın; akarsular başında dinle -
nir, ye§il tarlalarda yol alırsın. O 
ezgi, müsikinin yerinden iç alan 
ezgisi, sana köyü anlatır. Erkegir 
beyaz çak§ırını, kadının gök ren· 
gi eteğini görürsi!n. Kar, buram 
buram yağar oezgide.. Yağmur 
anJ,.,.Jar, enler sertleşip tatlıla -
nır; hava durulur, gün doğar, tan 
allanır • .' 

Diyorlar ki: senin sesin yok. 
Pqteyi İ§ittin mi? Oranın musi • 
kisinde 1'.unanın cana can katan 
havtUt vardır. Tuna suları rıcud 
§akırdarsa, nCJ9tl fıpırdarsa, Peı -
te musikisinde o havayı, o sesi, o 
§akıyı bulursun.. . 

Viyanayı. duymadın sanırım? 
diyorlar bana. Viyanada ı1ık bir 
toz gibi serpilir. Viyana musiki -
sinin ezgisinde, Serpantin gibi u
z.ayan, konfeti gibi serpilen apay 
dınlık Viyanayı görürsün .. 

ispanyayı düşün diyorlar, 1 -
talyayı göz önüne getirip kulak 
kabart. lspanyol havalarını din -
lerken evren co§uyor, ltalyanın 
•esine can kulağı ve:-iyoruz. 

• 
Ya benim onlar gibi, onlardan 

üıtün ıesim yok mu? .• Var. Bal -
kanın, batının, doğunun nasıl se
si varsa, benim de öyle ıesim var. 
Anadolumun sesi var. l!nadolu -
mun hem sesi, hem sözü var. O 
ıöz ve o ses ulusun sesi, ulusun 
sözüdür. Benim memleket hava
larım, benim memleket türküle
rimdir. Onlar. alaturka değildir. 
Onlar Türktür. 

Radyoda, Romanyanın mem
leket havalarını, Peştedc Tuna 
§arkılarını, Sovyetlerde Sibirya 
türkülerini dinlemek gücüme gi -
diyor. Kahireden Arabın çöl ez -
gisini dinliyorum da, Anadolu • 
mun gür sesini neye dinliyemiyo
rum? 

Neden bana: sesin yok! diyor
lar. Bunu neye söylesinler, neye 
ıöyliyebilsinlcr?. Benim sesim 
var. Benim türküm, benim havam, 
benim yanık, coşkun kabına sığ • 

SeelSmi izzet Kayacan 

(Lıitfcn 8ayılayı çeviriniz). 



Mehter Türkçe 
midir? 

Bunu bir oltuyucurıtui soruyor. 
(Mehter), Kamusu Türkiye göre §u 
yora ( = mana) lara gelir= 

Beraetleri 
istendi 

·-·- " ... ••"_. ..... ı;: .... .t l'Bllni Şehir 
Habereri 

Vazifede 
Dikkatsizlik 1) Eski Pa!Jl kap11.1ında çavuı, ka

\'aa. 

2> eene eski ı:amarı1uda b1r rütbe, Altın kaçırmak davasında 
§ TRf PARTi iHRACA T - Türk • 

Yunan ticaret anlaşmasında, diğer 
bir üçüncü memleketi alikalandıracak 
§ekilde tripartik ihracat için bazı hü
kümler bulunmaktadır. 

niııuı, mansıp alanlann evlerine mut- dünkü duruşma 
tuluk ıötürenler, çaylak; 

3) Gene eski devirlerde Pa19pakı
smda çalışan nöbet çalgııı takınu. 

Ş. Sami, Ali Seydi, Farsça (Mihter) 
kelimesinden l>ozulmuş olarak göste. . 
rır. 

(Mih) Farsçada (büyük, ulu) de
mektir. (ter) pek büyük manaıma 
gelir. Bu ilk IGıat babaıı, ~ayllk. 

muiika taknm "pek büyük ut,, ın ka
pısına bağlıdır diye (mehter) i de 
(mihter) re bailamış, (mib) de 
(mihter) de Far•çanın az kullanılır 
kelimelerinden, aralarmdaki allka 
ırfır derecesinde olduğuna 
göre (mehter) i Türkçe ıaymak ge
rektir. 

Bay Sedad 
tzmiT vali muavinliğine tayin 

edilen Beyoğlu kayma·kıamı bay 
Sedat dün .aba.h on birde Anka -
ra vapuru ile İzmire gitmittir. 
B&y Sedadı arkadaı1arı u~urla. 
mııtır. 

Y eıd Beyoğlu <kaymakamı bay 
Danit de vazifesine ha§lamııtır. 

f Askerliğe Çağırma 1 
ihtiyatların ve 931 doğum· 

luların muayenesi 
Oıküdar aıkerlik ıubeımden= 
l - Aıaiıda. göıt.ırilen •ıra üz-eri. 

ne ihtiyat efradın ve 331 doiumlulann 
yoklamalan 3 - 2 ı-ününden itı"l:ıaren 
ba§hyacaktır. Ve 31 - Mart - 935 
gününde bitecektir. Şu'bede kayıtlı O• 

Janlann 1'rlj ve yiilmıeı efradın elle " 
rindeki askeri -teıika ve nüfuı c:ü:tdan· 
lariyle birlikte §ubeye gleceklel'dir. 

2 - Mahallit mümeHilleri kendi 
mahalllerindki 306 - 326 doğumlula. 
rm yahat ve mematlan lıakkmd.ll fU• 

beye malumat vereceklerinden ıimdi· 
den bu bapta tetkikat yapmalan 'Ve hu 
ı\irtle tayin dilen günlerde ıubeye 

a•lmelerinin tebliiini dilerim. 
Dudulu (Merkez) Çenıelköy 3 -

Şubat - 936 Pazar günü, (Merkez) 
Alemdağ, Re§adiye, Sultan çiftliği 5 -
Şubat - 935 Salı, Umraniye, Bulgur· 
lu, Kısıklı, Altuni zade, 10 - Şubat -
935 Puar, Durbale, lbsaniye, Dağ 
hamamı, 12 - Şubat - 835 Salı. Vali. 
dei atik, Murad Reiı, 11 - Şubat -
935 Pazar, Davutpaıa, Ahmed çelebi. 
Ayazma 19 - Şubat - 935 Sah, Kuz. 
guncuk, Smanpaıa, 24 - Şubat -
93S Pazar, Yeni Mahalle, Sellmll%, 
26 - Şubat - 935 Salı, Beylerbeyi, 
Abdullah ağa, Burhaniye, 3 - Mart --
935 Pazar, Yeniköy, Kandilli_ Selman 
•ğa, 5 - Mart -- 935 Sair, Selimi Ali 
E.f. lcadiye, Tabakhlr, 10 - Mart -
935 Pazar, Bulgurlu Meıcit, Evliya 
hoca, Tenbel H. Mehmed, 12 -
Mart - 935 Salı, Arakiyecl Hacı Ca. 
fer, Arakiyeci Hacı Mehmed, 17 -
Mart - 935 Pazar, Gerede, imrahor, 
Ruhmi Mehmed pafa, Gülfeın Halun, 
ve Hanı.za Haki, 19 - Mart - 935 
Salı, Solak Sinan, Çakırcı Ha.an Pa· 
~. Tavaıı Hasan ağıı 24 - Mart -
935 Pazar, Selimiye, Atçı hqı Kefçe
dede 26 - Mart - 935 Salı, Kazıas • 
ker Ahmed Ef. Hayrettin çavuı, Hacı 
Hasna Hatun, Toygar Hamza 31 -
Mart - 935 Pazar. 

~ınmnnıaıııuuı•mıuıııuııııu-.n .. anwt"'nRlllllln•n11ttınıtuıı~ .. ,11•ı••" ıMl9 

mıyan, taı•aıında kendi yağı ile 
kavrulan ıö%iim ve ezgim var. 
Yarının yüksek musikisi, bugü -
nün Anadolu havalarından do -
ğacak. Yarının sesini bugün neye 
kı•ryoruz? .. 

Sazendenin adunu, hanende. 
nin heyheyini istemiyorum. Ben 
memleket havası, memleket tiir • 
hür.i, benim ezgimi, kendi aesi • 
mi duymak, dinlemek istiyorum. 
'A.naJolunun sesini özledim ben!. 

SeUlıml izzet Kayacan 

Y unanistana altın kaçırmak su
çundan §ekerci Avram, Ege vapu
ru iıldnei 'kaptanı, Hüsamettinı, sar
raf Naum, Yorgi, lstimadu~ duruş.o 
malmna clün de •ekizinci ihtisas 
nıahkemeainde devam edilmiıtir. 

Dünkü duruımada ıahid ola -
ra.k ~ker~i Avtamm kalfaluın • 
dan Va.sil, Lefter ve Hüsameddin 
kaptanın hayanı Nebahat dinle .. 
nilmi9lerdir. 

Bu ıa.bitler poli•teki ilk ifade· 
lerini ~orla söyetildiğini söyle .. 
mitlerdir, Bundan ıonra eJde edi
len nıektuplann tercümeleri okun.
mut, ve bir netice çıkarmak kabil 
ola.mamııtır. 

Bundan sonra müddei umuıtti 
bay Reıid, earaf Y orgi, Na.um, ls
temat 'Ve kaphln Hihameddinin 
beraetlerini diğer taraftan altın ka
ç.akçı'lığına. tetebbii& suçundan Av. 
ramm cezalanmasmı isten:ıi~tir . 

Suçlu görülenlerin vekillerinin 
müdafaa için hazır olmamaların -
dan duruf!Da mü.dafaa ve karar i
çin bugüne bıraıkılmı§trr. 

Yakacık tramvay istiyor 
Yakacrk ahaliıi de bir mazbata 

hazD"lamay~ maşlamıştır. Bunlar, 
Kartala kadar uzatılması düşünü
len Kadıköy tramvay yolunun Ya .. 
kacığa kadar U%atılamsım istivo -
ceklerdir. -

Hitler günü 
Hit1erin Almanyada iş başına 

geçmesinin üçüncü yıldönümü ol
duğu için tehrimizdeki Alma~ar 
bugün Alman konsolosluğunda 

toplanacak ve koMolosu tebrik e .. 
decekleTdiır. 

Akşam Uıeri de "Totoya,, ku • 
lübünde bir müaamere veraecek .. 
tir. Profesör Vermet burada söz 
aöyliyecektiır, 

Musiki dersleri 
Musiki. deralerüıin ıslahı için 

yeni bazı tedbirler almaca.ğı haber 
veri'lnıekte-dir. Bu arada dersleri • 
nin ehli olmryan bazı hocalann 
değiıtirileceği, talebenin musiki .. 
den daha ukı bir imtihana tabi tu
tulacaiı $Öylenmektedir 

Takas tahkikatı 
T a.ku tahkikatı fezlekesi he • 

nüz İıtanbul gümrükleri bat mü -
dürlüğüne verilmiş değildir. Tah -
kikatı idare eden gümrük milf et
tiılerinden bay AH Kemal vekale
tin çağırması üzerine Ankaraya 
gitmiıti. Bugünleı·de lstanbula 
dönerek evrakı Gümrükler baş • 
müdiirlü~ilne verecektir. 

Bu hükümlere göre, Türk ve Yu • 
nan Merkez bankalarının yalnız tri • 
parti sevkiyata mahsus olmak üzere 
bir talimatname hazırlamaları İcab et
mektedir. iki merkez bankası arasında 
görü,meler baılamııbr. 

§ SAYLAV SEÇiMi HAZ/RLIK
LARI - Şehrimizde, saylav !leçimlere 
aid mazbatalar alakadarlara gönderil
mektdir. Rey atmağa mahsus sandık 
hazırlannu~tir. 

lııt.anbul kız lisesi edebiyat mual • 
liıni Zaime Cümburiyet Halk Fırka
sına müracaat ederek saylavlığa nam. 
zed gösterilmesini istemjttir. 

§ SIGORT A PARASI - Bir kaç 
ay evvel Sultanahmette 'ıkan bir yan. 
gmda itfaiye efradmdan biri yaralan· 

~§ ve yüz gün tedavi görmüıtü. it . 
faiye efradı bir sigorta tirketine ıi • 
gortalı bulunduklarından yaralanan 

nefer içlıı ıirketteıt 160 lira tazminat 
iııterıilmiııtir. Sigorta şirketi neferlıı 

yüz g;in tedavi odif mesine rağmoo bu 
müddet zarfmda vazifeye gittiğini ile-

ri l'JÜreı·ek tazminab aımaltınak ittemiı· 
tir. Şirket parayı vermenıekte ısrar et
tiği takdirde belediye dava açacaktır. 

§ RÜŞVET ALAN MEMUR -
Galata gümrüğünde bir rnemur rüş • 
vet alırken methud cürüm halinde 
yakalanmı§br. 

GA YRl MOBAD1LLER - Gayri 
mübadiller cerniytinin İ§lerine baka • 
cak olaıı yeni komisyon bu ıabah ilk 
toplanbımı yapacaktır. 

0NlVERSlTE RASATHANE • 
lııJl - \J""uı w '°'.1. • • , ...,. VD.I~)-C8l!il"lııl- •"Ul.'°""1.1. il\.I• 

lan rasathanenin İn§aab ilerlemekte .. 
dir. Rasathanenin teleskopla ıiımoıraf 
ileti önümüzdeki ay zarfında gelecek 
ve yerine konacaktır. 

CAN KUTARAN TEŞKlLATI -
Sıhhi imdad te§kiltmın takviye&İ için 

935 bütçesine fazla tahsisat konmuı • 
tur. Fazla para ile bir otomobil daha 
alınacaktır. Sıhhi imdad teıkilatmm 
ismi de (Can kurtaran teşkilatı) ol • 
mu§tur. 

Yurttaı: 

Hesabını biliyorsan, yarını dü§Ü· 
nuyonan mutlaka Bankada bir ta • 
sarruf hesabın olmalıdır. 

M. 1. ve T. C. 

1111uııııınu 111 nıuııınıı111mıu11ıııııuıııuııı111uııHtııı81 111 ııııııııııı ıııı 

Geçmiş Kurun/ar 

. O ikinci KAnun 1921 

ALMANY ADAN İSTENEN PARA 
Tasdik edilmek üzere Loyid Corca 

tevdi edilen Almanyanm tamirat be • 
deli Bolonya projesine tevfkian §U

merkezdedir: 1921 senesi bir Mayı • 
srndan itibaren 42 müsavi taksitte ve 
beher sene üç milyar mark tediye c· 
dccektir. Bu miktara 1926 - 1331 se· 
nelerinden sonra, mütebaki 32 sene 
zarfında, beher sene tediye edilecek 
altın dört milyar mark inzimam et .. 
mektedir. 
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Bu akşamdan itibaren 

Sumer sinemasında 
Pek Sevimli K O M i K 

HAAOLD LLOYD'ı 
Yeni FransıiJ~a komedisi 

KBDi A'f AOI 
GUIUn~IU ve . e~lenceli filminde göreceksiniz. 

illveten ; FOx JURNAL 

Bir polis memuru hak
kında verilen karar 
İstanbul üçüncü ceza mahke • 

mesi, dün bir polis memuru aley • 
hindeki davayı karara bağlamıt -
br 

Polis Nazmi, yakalanan bir &· 

damın kaçmasından dolayı mah • 
kemeye verilmiıti. Belveren nabi -
ye411i müdürü lhıanJ bir me41!eleden 
dolayı yakalanmı,, polis müdür " 
lüğüne getirilmi§. Y anmda bulu • 
nan 1karıaı ve çocuğunu, Kasmıpa
§ada oturan akrabalarından biri· 
ainin evine gideceklermiı. Fakat 
evin nerede olduğunu yalnız na • 
hiye müdürü biliyormut• Üç.ü bir
den polia Nazmi refakatinde yola ' 
çıkarılmışlar. Ihsan, evi göstere • 
cek karışını ve çocuğunu oraya bı
rakacak, sonra poliele birlikte ge· 
riye dönecekmif. Fakat, Kaıımpa
ıaya gellnce, gece vakti, karanlık
ta polisin yanından kaçmıf. 

Muhakeme edilen polisin ve • 
kili avukat Be~im Şerif, müekld • 
linin Edi:rneden latanhu1a yetti 
nakledildiğini, tehrimiıi daha ye
ni tanıdığını, Kasımpa§a ıokakla· 
rmda birdenbire kaçıı üzerine ka
çanı ele geçiremeyitinden dolayı 
auçlu sayılamıyacağını:, esaıen ko. 
valarken ayağı çukura girip diit· 
tüğünü söylemiş, ;töyle devam et .. 
mittir: 

- Polis divanı, kendi•inin bir 
~!ı'n:•TASini k~ie.t:Y,. lliW-~ 
idari bir ceza görmüttür .. . Es~sen 
müddei umumilik de kaçmaya ~
hep olmaktan değil, vaı:if ede dik
katsizlikten ceza istiyor. Müekki • 
li:minin dikkatsizliği de yoktur. 
Eğer dikkatsizliği aabit görür -
seniz, cezayı tecil etmeniz yerinde 
olur. Biz, beraet kararı veri -
leceğini umuyoruz. 

Reiı Hikmet, aza Hüseyin ve 
Tahir, kısa bir müzakereyi müte • 
akib, müddeiumumi NuTeddinin 
isteğine uygun olarak, vazifede 
dikaktsizlikten ceza vermitlerdir. 
Otuz lira para c~zası alınması ka
rarlaştırılmış ve bu ce2:& tecil e • 
dilmittir. 

Piyosun muhakemesinde 
müdafaa şahitleri 

Türklüğü tahkir yollu söz söy • 
ledifii kaydile lstanhul üçüncü ce· 
za mahkemesine verilen ''Ünyon,, 
sigorta şirketi direktörü Antuvan 
Piyosun muhakemesine dün sabah 
devam edilmiıtir. 

Diin sabahki celsede, müdafaa 
ıahitleri dinlenilmiştir. Bu arada 
bazı saylavlar, memurlar, doktor: 
lar vardır. 

Muhakeme, yapılan keşfe aid 
raporun okunması ve diğer bazı 
husuılar için, üç şubata hını.kıl • 
mııtır. 

MUhürlenen makinelerin 
mUhUrlerlnl bozub 

satmaktan· suCjlU 

Hileli ifla&tan dolayı triko -
taj makineleri gümrük memurları 
tarafından mühürlendiği halde hu 
makineleri bir yakınından istifade 

I ederek ve mühürleri bozarak çı -
1 karıp satmaktan suçlu görülen la· I 

mail Hasanm duruşmasına dün se-
1 kizinci ihtisas mahkemesinde de -

,-am edilmiştir. 

Durutm·l diğer şahitlerin celbi 
için başka güne kalmıştrr. i 

Mali s ı ~111 
Bulgaristanda hadi 
hakkında bir RoPl 
zetesinin düşündi 

Bulgatistandaki siyasal 
İndependance Roumalne gat 
le tahlil etmektedir 

"Georgief kabinesinin İ•tift_.ı 
meıi üzerine Kral Böriı D 
kabinede Harbiye Bakanı 
tef'i yeni kabinenin teıkiliııfLııl ~ 
etti. Ve ayni gün aktamı tef'J " 
yeni hükUınet yemin etrııeıd' ı. 1 

ayni zamanda 10 - Mayı• ,,,,, 1, 
kılbı prensiplerine sadık kal• ~ 
memleketin uluıal kalla~_! 
sma deTam edeceğini bilOW: 
kan dıt ıiyuada hiç bit. 
olmadığını da bilhassa tastil' 

• 1 

Görünütte Bulgaristan~ 
yasal tahavvülün sebebini ,_,
tılar teıkil etmektedir. Su 
Cnevrede kuponların Ö 

döviz nakli meıeleıinde 111ıı• 
maması Georgief kabineJiniıı 
ıinde çok müessir oJmutU1~~1 t 

Georgief rejiminin ~al vJil 1'tİ 
landaki bu muvaffakiyet~iS ~ 
katte büyük bir muvaffak.it' . 

Ç .. k'• 1 l ı,ail ıı 
un u, u uı ar araıı e~r.i'il \ 

Uluılar kurumunun Butr;_:., 
komiseri B. CheyHon ve B""" 
ıal bankası müıaviri Bat , " 
Bulgar talebinin reddediJ.ıııefl 
sine Bulgz.riııtanda ökonoıoil' 
tin gayet İyi olmasmdar. 
mıılardır. 

1933 ydmın ilk yedi aYI 
bütçe tahsilatı ancak 3.485~ 
leva iken bugün ayni müd 
da 286,6 yani yüzde ıekiı 
3.775.8 milyona vanmıtır. 
ru§U hakkında ise raporda 
le denilmektedir: Bir taraftaJI 
toplamakta diğer taraf!~-
- - -----.- e--·-·••••• e-.1 

sinde ıon bütç~nin vasiyeti 
yacak bir hale ıelmiıtir.,, 

Uluslar klirumu mur 
bu gÖrÜ§Ü Georgief hüku'!'e ~ 
atı hakkında bilakis ıenaki' 
yetledir. 

Vakıa, bu tahvil meıle•i 
tİd dahili, mali vaziyetind~I, 
cari münasebetlerle alak• jJ 
bunu ele alaraktır ki. BaY :S A-

• s~..ı \ 
komite huzurunda Bulgart ııtİ· 1 t 

bi haınillere kartı olan nıeeb tJ. \ "· 
ifa edemiycceğini müdafaa "~ 
li komitenin hakiki vasi~PI, 
meıinden dolayı teeuürüıtil 
dikten ıon'a Bhlgariıtanı:O 
ğı mecburiytleri üzrine a1 
söyledi. Fakat mali ko:rni~~ 
hiç birini nazarı dikkate I 
karda dediğimiz gibi bu ~· 1 

buhranı yaratmağa kafi b:1' 
kil etmekte idi. F ekat ıf',I. 
bundan batka sebepleri d• j ' 

kumeti elinde tutan Jl'upuıı 
kaç zamandan beri, açı~t~ 
leyhtan Bay Velçef ~ ..Jd1t' , 
BulgaristandakJ Parla.ıı,.Jl'~ 
sadık General Zlatef t..-J~ 
ımda gizli bir mücadele ~ • 
yordu. Eski BatbakaD bit ~ 
btı iki taraf araınıda .,ıı:J 
bulmağa çab§b. fakat~ tlll 
madı. Hüklımetin Gene .. uıı411J....._ 
rilmesi, Generalin \l'e dLlf 

11 
ı·~ d 

zam ve iııtilnar siyaıasııı• • 
kiyetini göstermektedir· 

Bununla beraber sı.ıf pt 
damları arasındaki öah : 

:ı·~itt• nin bu sebeple dinuh• 
zamansı2l olur. 

Okuyııcu/arııf' 
hizmet 

KUPON~, 
ip ' '1u lıupoou k•• 
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Devlet liyntrosu ndülüste Kemal Reis 
... Hahralar •••••• 18--Ahmed Tevfik 

f elrika No: 1 1 Ortaya atılan 
asılsız şayialar 

Yazan: lıhak FERDi Rumeli de ıslahat 
Wlı el~lsi, ispanynl ~il~erlerile ~H~H 
ımıe~et güzellerinin ~oy öl~üse- ::,lr:::~:;~~~:~:din 

Hüseyin Hilmi Paşa niçin 
gönderildi, neler yaptı ? . 

m i Ye c e ğ i n i s ö y 1 ü Y o r ~ U 1 ?ı:~:0bir1:::~~'::ad::~~d:!". ,.,i:::~::::::: ::t::.·~:::-.. 
l ~-hın rulmuı etrafında tetkik1'~rde bu- ne kıtta Ko.ovanın Şar Balkan -
ıtin .. ~d ıevgiliıinden muslu bir kızdır •.. Ve beni o kadar lunmu§, bu arada Bay Hasan }arından tarafından Galaçan de -
Si~ ~Otünüyordu: çok seviyor ki.... Ali Yücel Bay Re§ad Nuri, Bay nilen Sırp ırkınc:lan kaymakçı ve 

!.. · ·Dedi - Sen, Ay§emi . Kara Mahmud tekrar kahka - Muhsin Ertuğrul, bay l. Galib i yoğurtçular muvakkaten ıelir, ilk-
trind O: İstanbulun sayılı hayfa güldü: bir arada toplıyarak konuşma - baharda ıene memleketlerine dö
ohtı endır. Fakat aadece - Kendini aldatıyorsun, Sinan! lar yapmı§tı. Temsil akad~mis~ nerlerdi. Bunlar çocuklarını da 
ek a.k neye yarar?.' Onu, O, ıenin saf yüreğini büyülemiş!.. kurulması için yapılacak ıtlerı beraber getirirler, c~zi bir ücret -
ltl~::r, bir gün bile kolla- Onu meleklerden d.ahKa tem

1
iz Rg~- konutmaktan ibaret olan bu top- le evlere yerlettiTirlerdi. Bu ıuret-

'"le a. ııkamadım .. Be- rüyorsu1' !.. Halbukı, ema eıs Jantı sonunda, biç bir karar ve- le çocuklar türkçeyi öjrenirlerdi. 
'ltl necek. .. Söz verdi.. Söz de benim gibi kadınlara inanmaz.. rilme~if, yalnız Kültür Baka~ı Selanik ıehri Makedonyanm 
tiy~" lllahallenin çapkın j Ve onların uyuşturucu bakışlarına bu itlerle alakası olabileceklerın merkezi sayıldığı için Bulgarlar 
t c ~e uzaktan oynaımak- ı kendini kolay kolay kaptırmaz.. fikirler~i dinlemişti. Kültür Ba- bu şehirde siyaseten de bir hakka· 
~'Yor. - Haydi be sen de ... Budala!... kanı Ankaraya gittikten sonra, zanabilmek için şehrin ıurları dı-
lflarını çatarak mırrl - Dün ben ku1ağımla İfittim ! Ke • bir devlet tiyatrosu kurulacağı 1ında Vardar •cihetlerinde iki. ma-

~ mal Reis, Ebukaııma İ&panyol gü- haberi duyuldu. Duyulan haber· halle teaiı ettiler; Avrathıaarı, 
eı·"~in Yerinde olsam, zellerinin İstanbul dilberlerinden lere göre devlet tiyatrosunun bi- Doyran Gevıili kazalarından bir· 

l\,d:•. ~na boyamıştım!.. daha cazib olup olmadığını soru- ri lstanbulda, diğeri Ankarada takım Bulıarlar getirterek Sela -
'Çın bir kılmıı bile yordoı. ı'kı' kolu olacaktır. 'kt 1 t•rdı'ler 1 

nı eyer ef ı • 
tt k:d Sinancığım! Ben - Ebukasım ne cevab verdi?• Ankaraya orada bulunan Ra- Mühimce iki Bulgar mahallesi 
bt1 kar Ayşeden ba.şka - Hakikati anlattı. lspan:.ol şid Riza heyetine Darülbeda~ - oldu. Bu itibarla •on zamanlarda 
t d, h adın daha ıevdım.. dilberleriyle başka memleket gu - den on iki artist daha gönderıle- Seli.nik tehrinde birkaç bin Bul • 

·· ~~e na. ~a~akat gösterme- zellerinin boy öl~üşemiyeceğ~ni rek Ankara heyeti kuvvetlendi- gar yerletmişti; birtakım tüccar -
l " 11 Çırkın erkeklerle söyledi .. Kemal Reıs, bunları dm- k D lb d 'd gide- lar da kazalardaki ticarethanele • Ka b l d rilece tir. arü e ayı en 

~'-ıl aşa ılar. lerken, ağzı kulaklarına varıyor - cek artistler arasında Bay 1. Ga- rini Seli.niie nakletmiılerdi. Ko -
iy( sezebildin, onların du... lib ile Bay Behzad Haki de mitenıin kararlarına muhalefet im-

~~ .. 1 e~Ynattığını?... - Sen ona bakma! .. O, baba· bulunmaktadır. ki.nı yoktu; bu kararları dinlemi -
, crıne d" .. ı· l b. d d S · d tord U§uyor, e ım e can ve pitkin ır a am rr.. enın A k yen Bulgar agwır surette cezalan ı· 

tını Bu arada Bay 1. Galibin n a-
)l_ .,_.. gibi, kalbini kolay kolay bir yos - ·· .. rılIT, hatti. gizlice öldürülürdü. 
""'1\ l'q; l h ~- A 1 y rada kurulacak tiyatroya reJısor ""·k 1. ıam, ançerimi &ı- maya kaptırmaz .. Ona ( san ü- 1 Bulgar komitelri bütün Make -

l'I: erd" tayin edileceği, Ankara - stan· 
,,.di un.. rekli Kemal) derler.. bul tiyatrolarını da Bay Muhsin donya.da büyük bir ihtilal hazır -
lib.'~?nn .. Sen hali. ço - - Ben de her önüme çıkan ka.. d w• .. lıg"ında bulunuyorlardı. 

.. ı duf' .. , Be Ertuğrulun idare e ecegı soy • 
• , u~uyorsun. .• n dını sever değilim ya?. Yunanlılar ise kendilerini Ro -
~1 •• ~) deyip ~1- ,.;iy-:o .... rruu~-z~ .,, .ı:-: ı.,....... "'nls-tm" ca .. , lenmektedir. 

-.,rn L -:r mm! .. Biz biribirimizi tamrız .. Be- Bizim burada yaptığımız tah- mcdrlaruı .auct•" ln~•A~n.ı saydık -
?, 1 

uen mi yola getire - · ı · }arından Butgarların Makedonya-
~ nim için böyle ıeyler vız gelir am- kikata göre bu şayia ar tamamıy-

L d 1 d B' d 1 t t" t o ya el uaztmalarına razi degwillerdi. 
lıtt '«lllud S • .. .... ma, senin yüreğin yufka ır .. Gü - le ası sız ır. ır ev e ıya r • 

ll "• enın yuregın k · ·1· b. Bu noktadan Bulgarlarla Rumlar 
~l t. lfnltll T 1 A 'b' zel bir kadın görünce tutuluveri - su kurmak, ço ıstenı ır ır ıey 

q.., L s ••• nsan, ylle gı ı b b h t k. dalına çatı•ıyorlar<lı. Bu siya • 
...... U'>lttır bu k .. dar ça~buk u- yorsun!.. (Altınay) dan önce sev- olmakla bera er, u usus a . ı s 
... ... · kl h .. k set Osmanlı hükumetini her gün ·. diğin (Yasemin) i ne çabuk unut· düşünceler ve ıste er enuz a-

d 'ld' o·"' türlü güçlüklerle karıılaştırıyor -~" Ud a.. tun? Onun için de yanıp tutuşu • rar haline girmiş eğı ır. ıger 
'llld;:. gzını bir karış aça - k dl b G ı· du s ..... ~· yordun ... Geceleri sabahlara a • yönden Bay Behza a ay a ı· · 
ı..~·ıın .. dar ağlar dururdun... Hey gidi bin Aİıkaraya gidecekleri yolun- Bulgar halkı komitenin tehdit-
:~· Yureğin de o kadar b k" !erinden dolayı hiç bir itirazda bu-oı 1! ki .. Alt . . günler hey... da duyulan şayia da, ugün u 

ta1 d · ınay ıçın nere- · halde tamamı·yte asılsızdır. Bu lunamazdı. Bulgar komitelerinin 
•• 

1 öknıeg"e battlayacak. iki arkadaş, deniz üstünde bu· k d .1 l . . k. 
~ h d d tahakkümü o a ar ı er emı§tı ı, 

b lunduklarını unutmuşlardı.. Ma - hususta ne Bay Be za ' ne e 
~l'\ h · b 0 t krf herhangi bir Bulgara bir vazife ve-
.:: ıaten latanb Id l halle kahvehanesinde konuşur gi- bay l. Galib her angı ır e .. 1 k 
"" .. d u an ayrı - d D l rı'lae bunu canı bahasına yapma ·~ " enberi . . h ı bi, yüksek sesle biribirlerine atıp karşısında kalmışlar 1.r. ar~ -""t " ' onun 1çın er · b mecburı'yetinde idi. ""' d l d beday·11·n her iki artıstı, u.'. -~yıa· ktd, .. t öküyorum •. Altın - tutuyor ar ı. ~ • - b Ih l\ •çok ları gazetelerde okumakla ogren- Avrupa devletleri ve i assa 
~~\ b • •evdiğimi bilsen.. Rusya, Osmanlı hükfunetini mu -

)" "-e•• d Ögvlene dogwru 'deniz kabarma• miıı}erdir. 
ltıijlle t\ik-: UYJnaaın. .. Val- :ı kavelelerle taahhüt ettiği ıslahatı 
ti .. d Uriir !... ğa başlamıştı.. Bir gazete, l>ay Muhsin Er • d d d l 1 1 k 

'" ~ "> d b ı yapama ığın an o ayı ya ancı r 
t'• il.· Se ·ı· · Gemiler harb n,izamında, yavaş tugwrulun Ankaraya gi i g. e me-ıt"-h vgı ıaıni hatırla - d ile itham ediyorlardı. li lııı? yavaş gidiyorlardı. si ile burada vali ve bele ıye re-

'tırta.ın .k L b 1 w 1 b. b. ı·sı· Muhı•tt'ın Üstündagwı ziyaret Esasen hükumet şekli mutlaki-
'~la-. ki. günah deg""ı·ı.. um ar ann agız arı ırer ı • b d 

• -qa I · b 1 D l t yet olduğundan ütün ünya 
• 'b~ a. ····Oh, ;•te bu çok rer kapanıyor, yelkenlerin ip erı etmesini manalı umuş. eve 
~ ..ııı_ '7 1 ı ı~k 1 memleketimizde istibdadı esas o -

1 .. 1~qd eğin, ı_adın ı·rı·n ııKı§tırı'lıyordu. tiyatrosu ve bu şayia ar a a a a ı 
"" q g T larak kabul emti9lerdi; her meıe -

1.r ıülü~ oluyor Uzaktan kopan fırtınanın, bi- gördüğünü yazmıştı. h . 1 d 
·~ leye ona göre veç e verıyor ar ı. 

it~_ ri biri üzerine devrilerek gelen Bu husu•taki tahkikatımızda 1 ,....1 R .. Osmanlı hükumetinden ayrı an 
'~i ei• Ö!nrünıde bir ka- dalgala,rı gittikçe büyüyordu .. Ge- da öğrendiklerimiz de şudur_: yerlerdeki hürriyet, beri tarafta 
'di ~ lftidir ıaınyonun ? . miciler güverte kenaTlarını kalın Bay Muhsin Ertuğrulun hafta ı- "'"'""'"ııu,,_ın...,•-•ıın•IUlll---................ u.uru.•-ıııım•-
~ ~r ... •• l.t\i Petini günlerce yelken bezleriyle örtüyorlar, top - çinde Ankaraya gidib g~l~e~i, lun ziyareti sırf bu yüzdendir. 
~d·· larm etrafmdaki mazgalları ka • tamamiyle ,ahsi ve hususı hır ış iki operetin temsili 
~'::: ;u Ya?!. patıyorlardı. içindir. Burada Vali ve belediye yasak edildi 

1\ lt~kt•n'le ... Günlerce pe. iki gemici, ön ambarın üstünde reisi Bay Muhittin Üstündağı Haber aldığımıza göre tiyat-

kalmıt olan gayri müılimleri im • 
rendiriyordu. Bu yüzden harici te
lakkilerin tesirleri .,.k çabuk ıö -
rülüyordu. it o deı-ece ilerlemitti 
ki Boına Herıek, Bulıarietan ih -
tilalleri ıibi büyük bir iıyan kar -
tııında kalınacaiı, Rusyanın mü -
dahaleıile büyük bir feliket bat 
ıösterecii gözle ıörillüyor ıibi i
di. Bu vaziyeti kartılamak için Ru
melide 11lahat yapacak bir teftiş 
heyeti tetkiline karar verildi ve 
müfettiıi umumi aıfatile Hüseyin 
Hilnıi pafa Rumeliye gönderildi. 

Müf ettiıi umumi Hilmi pata, 
teırinievve1 1903 tarihinde maiye
ti erkanile Selaniğe geldi. Vali 
Haaan Fehmi Pata ile görüıtü; bir 
kaç gün sonra Üıkübe giderek 
tefti! ve ıslahat itlerine başlandı. 
Heyeti teftişiye talimatnamesi mu
cibince en evvel jandanna ve ad • 

liye ıslahatından işe giriti'ldi. Bel
çikalı bir jandarma zabiti jandar
ma tensikatına bakıyordu; bu ten· 

sikat ciddi bir Jekilde olamıyordu. 
Adliye ıslahatında da yalnız bir i
ki yüz kadar mühür değiştirildi ve 
hakimlere buı talimat verildi. 

Hilmi paıanın elinde hiç bir 
mali kuvvet yoktu. Halbuki jan -

darmanm mahkemelerin tensiki 
çok masrafa bağlı idi; hükümetin 
Rumeli vilayetlerine mahsus bir 
bütçesi yok idi; ba,Janılan ıılahat 
bundan evvelki te9ebbüıler ıibi e
sassız bir ıeydi 

Hi1mi Paşa, Sadrazamlığa ka
dar yükaelmit bir vezirdi ama Ru
m~lide hiç bir memuriyette bulun
mamış, Rumeli itlerini uzaktan bi
lenlerdendi. 

Seli.nik mektubi kaleminde o -
nun muhaberatile meııul oluyor -
dum; ne kendiıinin ne de maiye -
tinin mahalli itleri bilmediğini ya
kından gördüm .. 

Rumelinin son Rus harbinden 
sonraki tarihçesini., gayri müalim .. 
lerin siyasi emellerini ve yirmi se-

nelik• faaliyetleri neitcelerini an -
latan bir layiha yazıp verdim; Ru
melinin zirai ve iktııadi vaziyeti
ni de bildirdim. O sırada yollar 
ve köprüler inıaatı için köylülerin 

on iki saat mesafeye kadar gönde
rilebileceğine dair yapılan talima
tın Rumelinde tatbik kabiliyeti o
lamıyacağını da ıebeplerile yaz -
dnn, bu yazılarımı beğendi. Beni 
heyeti teftit iye maiyetinde çaht • 
tnmak üzere vali Ha.san Fehmi 
Paşadan müsaade istedi, aldı. 

( Arkası var ) 
~i, f,lca &n •onra, nihayet başba§& vermişlerdi. .. Etrafı gö • ziyaret etmesi ise, Darülbedayi· rolarda oynanacak piyesleri tet-

'clr.. t • ., zetliyerek yavaş yavaş konuşuyor· in yeni sene bütçesi etrafında i- kik etmekte olan Matbuat umum ;:an:=:::::::: Bu gece s=r: 
-i..) ..... ~ -- l 1 b l h. . :: :: 

~~ ba.:::ua Rei• aı'bı' bı·r lardı: zahat vermesi içindir. Şehir mec... müdürlüğü atan u şe ır tıyat • i: N .. b . l ı: 
. - .., •• IQ • e =:=: o etçt eczane er i! k.~ .. ~ en kotturduktan - Ahmak! Ben sana söylüyo - lisi Şubat ayında toplanacağı i - rosunda oynanan "Lüküs hayat,,~ . •• 

~~ d T Ş' b J • h l 1 "Ü ti · · :: Samatyada Rıdvan, Fcnrdc: E- !i ~ ~·'t ..... d rum da, sen inanmıyor un.·· ım· çin, belediye ütçe erı azır an- i e ç saat,, opere ermm oy - .. Ü . :: 
n .. ,.. ) ii miliyadi, Şchzadcbaşında: nıver - ;: 

b, ı: 1.rkaduının ıo-" di kulag"ınla illittin mi? (Yasemin maktadır. Bay Muhsin Ertuğru - nanmasını yasak etmi§tir. • H d. K •• 
Q -ı- ::r :.·i. site, Şehremininde; A. am ı, a- !5 

di .. ~"~tün .. 1 kimin kolları arasında yatmıt?!.. __,._..,... _______ ....., ________________ •• ragümrükte: Arif, Aksarayda; z. H 
,,~~, -y "'aon ünü eğlen_ -Alacağı olsun Sinanın ... Ben Sinan, bir kadına el attığı zaman, lay kurtaramazdı.. (Yasemin) i ~:.i=.·. Nuri, Sirkecide; ~kli Riza,8cill'ağaloğ- ~ 

k'_~r tİbi aırnda.n eıki bir ona, Yaseminden bahsetmenin ne çam aakızı gibi yapı§ır.. Zavallı, bı:rakınca (Altınay) a yapıştı.. tunda; Abid, Beıı taıta: eyman ;: 
'~"'lı._ lle' ftrl""tıp attı.. demek o'lduğunu anlatırım.. Yasemin! Demek ki, benimle ta - Fakat, Altınay da ona öyle güzel :: Receb, Ulclid: Sıtkr, Küçükpuar- ~ 

L...~')e ~eye gitti?. - Kara Mahmuda ne dersin? !.

1 

nıştığı zaman, ondan yakasını bir oyun oynadı ki ... Budala, hala fs da: H~seyi~ ~üsnü, Karaköyde; !İ 
~~ıdecek? •. Başkala • O da Sin.anı kı~ırtıp dun·~ or. kurtarmağa çalışıyordu. onun için göz yaşı döküyor.. Si Hüseyın Hüsnu, Beyoğlunda; Delli c 

•ıı.:.~ k 1 d k b h _Ben (Altın•y) ın (Y,.•e- fi Suda, Ertuğrul Yniıehirde: S. Ba - ı ~ .J .. ı •ıt - Mahmuda kızmadım .. Onun - Bizim ız arımız a a a at ... _, • k M k d F . Ka 'h!~ " ın.a. il rona yan, aç a a; eyzı, arm· = -,~i~~k· Yını benden ay- yüreğinde fenalık yoktur .. Ağzın- yok diyorum sana! .. Zavallı kızca- min) den çok daha oynak bir kız :• paşada: Yeni Turan, Halıcıoflun. il 
f \11 '# ~ ı~ga_ların kuca- da ne varsa, içinde 0 vardır. . Ka- ğız, Sinan gibi bir haşarının pen- olduğunu ilk görüşte anlamı§tım.. il da: yeni Türkiye eczahaneleri.. ii 

.!~!f 7oıt na": dmlara metelik vermez.. Fakat çesinden kendini elbette kolay ko- ( Arkası var >. ıa.-:::::::.-:::::m::=n::nwwwaaw ma: 



~6- KURUN 

Zonguldakta 
C. H. F. Kongresi nasıl oldu? 

Zonguldak C. H. F. kongresinden bir görünü§. 

Zonguldak, (Hususi) - B3.ş -
kan Mitat Altıokun kısa fak3.t çok 

heyecanlı ıöylevile açılan C. H. 
F. viliY.et kongresi havanın fena
lrğın:ı. rağmen bütün kaza ve na -

hiy~ mümessillerinin iştirakile ve 
kahhalık bir dinleyici huzurile 
çok alakalı ve canlı bir §ekilde ya

pdmı§ ve bitirilmiştir. ilk önce 
kongrenin Atatürke ve Büyiik;e • 
rimize saygı ve derin bağlılığının 
telyazısı ile bildirilmesi sürekli 
ve tiddetli alkıılarla onaylanmıf -
tır. 

Fırka, Halkevi ve memleketin 
baıarılan genel işlerini ihtiva e • 

den ve açık rakkam ve delillere 
dayanan viıliyet idare heyetinin iki 
yıllık raporu ittifakla ve alkıılar
)a kabul olunmuıtur. 

Kongre, ıürekli çalışmalarile bir 
günde heıap1an, bütçeleri tesbit 
elımiı ve karar altına almıttır. 

Zonguldak C. U J:. :J;w,.,,. .J.-~-·=-
ıeçilen Bayan Kaniye 

kit, avukat Bekir Sıtkı Gökçen, 
Kaniye Salahaddin, Akın Karau
ğuz, İbrahim Taşçı, Fevzi Alpte -

kin, Şerif Ünal, Rıza Resneli ve 
büyük kongre mümessilliklerine 
Dr. Mitad Altıok, Esad Türkiş, 

Kaniye Salahaddin, Akın Karau -
larmda elde edilen dolgun muvaf-

ğuz, lbrahim Gökbayrak seçilmiş-

Vilayetin kültür ökonomi, ha -
yındırhk ve ıair itlerinde göster -
diği büyük varlıkiardan ötürü vali 

Halid Akıoya, iki yıllık fırka hal
kevi ve memleket itleri çalııma -

fakiyetlerden dolayı vilayet idare !erdir. 
heyetine, Türk iıçilerinin giyim, 
yiyim ve konınmaıı için diğer mü

eneeelere örnek olacak şekilde çok 
yakın ve candan alakalarla ame -

Fırka tarafından kongre üyele

ri şerefine verilen ziyafette mem
leket ve fırka işleri etrafında çok 

lenin hayat ve ilerisi üzerinde gü- 'amimi hasbihaller yapılmıı ve he
zel tedbirler olan Havzanın ve ma- yecanlı nutuklar söylenilmiıtir. 
den ülkemizin kıymetli baıarıcıla

rmdan Eaad Türkişe, mahalli iş -
)erde bilhaua yol yapıcılıkta can
lı varlıklar gösteren Bartın kay • 

makamı Nazım Günesene kongre
nin takdir ve tükranlarının ıunul

muma ıöz ke.ilmiştir. 
Yeni idare heyetinıe Esad Tür-

KURUn'un Milli Roman1: 16 ·-------·-------····---............ . 

Herkes içten gelen sevinçlerle 
ve yeni çalışma hızlarile yerlerine 
dönmüılerdir. 

Kozan kaymakamı 
Kozan kaymakamlığına tayin 

edilen bay Mazhar, yerine gitmif, 
itine başlamış, fakat birkaç gün 
sonra ansızın ölmüştür. 

YAZAN : Kadircan Kaflı .•................................................................ 
- Anneciğim, Vedad Bey ya - - Vah, vah! .. Sizi çok araya -

kmda gidiyormuş ta haberimiz cağız Vedad Bey oğlum! Eh! Ne 
yolanuş... yapalım? Her ayrılmanın bir de 

Behice Hanım da birdenbire kavuşması var. Dağ dağa lmvuş -
bütün hallerile kızma benzedi: 1 maz, insan insana kavuşur! derler. 

- Ya, nereye gidiyorsunuz Ve- ı Kız gene döndü: 
dad Bey oğlum ... Daha mekteble- - Haydi kahvaltı ıçın baban 
rin açılmasına bir aydan fazla var. 1 bizi bekliyor! 

Ona anlatmağa çalıştım. Kesik Dedi. 
keaik ıöyleyişlerimi Selma tamam Sonra bana baktı: 
lıyordu. Behice Hanımın görünür - Müsaadenizle efendim ..• 
derecede üzüldüğü, se:sinden belli Behice Hanım giderken Selma 
oluyordu: onun arkasından: 

• 
MIZD 

Adapazarında u==-------
Bir ortamekteb 

açılacak 

Samsun kadınları 
Kadın birliği kurdular amıns 

Kültür Bakanı Adapa
zarından geçerken .. 
Adap3zarı, 29 (A.A.) - Kül -

tür Bakanı bay Abidin Özmen, 
beraberlerinde kalemi mahsus ve 
orta tedrisat müdürleri olduğu hal
de şehrimize geldi. istasyonda 
kaymakam, belediye ve fırka re -
isleri]e muallimler ve halk tarafın
dan karşılandı. Bakan, geca mual
limlerin toplandığı belediye salo -
nunda mualimler ile hasbihal -
de bulundu. llkmektepleri gezdi 
ve tayyare şehitleri ihtifalinde bu
lundu. Kaymakamlık, belediye ve 
alay kumandanlığını ziyaret etti. 
Alayı ziyaretinde bir bölük asker 
tarfından merasimlerle karşılandı 
ve uğurlandı. 

Bakan, şehrin muhtac ol -
duğu orta mekteb için belediye -
nin sahih olduğu arsaları gezdi ve 
hükUmet karşısında spor sahası o
lan araziyi mektebe elverişli bul
du. Yeni mekteb binasının yapıl -
masında Bakanlığın yardım ede -
ceğini ve maarif sahasında büyük 
canlılık gösteren Adapazarın orta 
mektepten mahrum bırakılamıya -
cağım söyledi. Bu haberi alan hal
kımız çok sevindi. 

Bay Abidin Özmen gece saat 
altıda Ankaraya hareket etti ve 
kaza erkanı tarafından u2urlan•h 

Bur5ada 

Bir otomobil 
Yüz elli metrodan 

uçuruma düştü 
Bursada dağda intihap işini bi

tirdikten sonra dönen Emirsultan
h bay Galibin bindiği otomobil, 
ortalığı saran sisten kurtulmak İs
terken, Hüseyin alanı civarındaki 
köprüden yüz elli metre derinli -
ğindeki uçuruma yuvarlanmı§tır. 

Otomobil, takla atarak uçuru • 
ma doğru inerken, bir ağacın üs -
tüne takılıp kalmıştır. Arabanın 
motörü parçalanmış, tekııeıi da -
ğılmıştır. Bu feci kaza esnasında 
§oförle Bay Galip ağır surette ya -
ralanmıtlard ır. 

Buna rağmen bayırı çıkarak 
yolda yünneğe başlamışlardır. Bu 
sırada, otomobilin gecikmesinden 
dolayı, merak ederek yola cıkan 

- Şimdi geliyorum anneciğim, 
bir dakika ! .. 

Dedi. 

Sonra bana döndü: 

- Viyana ya mı gidiyorsunuz? 
- Evet! •. 

- "Ştravus" un memleketine ... 
Vals memleketine .... Musiki tah -
sil edeceğinizi söylemişlerdi .. 

- Evet!. .. Viyanaya başka ni .. 
çin gidilir?. 

- Doktorluk da orada musiki 

Samıun, (Hususi) - Şehrimiz. 
de "Kadınlar esirgeme kurumu,, 
adlı yeni bir birlik doğmuştur. Cu
ma günü halkevinde toplan.an 300 
kadar bayan, fırka reisi Giresun 
sayiavı Bay Münür Akkayanın baş 
hanlığında ilk kongreyi yapmııtır. 
Ayrılan elli kişilik merkez heyeti, 
ikinci bir toplantıda idare ve mü
rakabe heyetlerini seçmiştir. On 
iki kişilik idare heyeti şu Bayan -
lardan teıekkül etmiştir: 

Ayşe Hüsnü, Meliha Halid, Sa
bire Alişan, Melahat Başaran, 
Marziye Arzaova, Mehpare Sezen, 
Sacide Nuri, Leman Gün, Cemile 
Gültekin, Saffet, Pakize 

Murakipliklere İş bankası me -
murlarından Bayan Ruhsar ile 
yerli mallar müdürü bay Nizamet
tin eşi Bayan Selma; yedek üye -
liklere bayan Suphiye, bayan Ne -
bahat Servet, bayan Rukiye Sait 
seçilmişlerdir. 

Birliğin gayesi, fakir kadınla -
ra yardım, işsiz kızlara sanat öğ -

Trabzonda bakılan 
kimsesiz çocuklar 

Trabzon, 29 (A.A.) - Fakir 

mekteb çocuklarını, yidirme ve 

giydirme cemiyeti halkevinde 

toplanarak yeni idare heyetini seç-
-iatiı.-

Yeni heyet işe başlamış ve 300 

den fazla çocuğu yidirip giydirme

ğe karar vermiştir. 

Trabzon belediye meclisi 
Trabzon, 29 (A.A.) - Bele -

diye meclisi şubat toplantısına ça

ğırıldı. Belediye meclisi bu top -

lanhsında şehir işleri hakkında 

mühim kararlar verecektir. 

Bir verem dispanseri açılacak 

ve dispanserin kadrosu hazırlan -
mıştır. 

111Rtnımııtmmet1tıımunmnımııu1111111111111J111U11mu11nıwmı11nu..u.u;1•11"1.ıı•ı11111a• 

Jandarmalarla karşılaşmı§lardır. 

Jandarmalar, yaralıları alarak 

karakola getirmişler, yaralarını 

sarmıtlar ve şehre telefon ederek 

bir doktorla otomobil getirtmi§ler
dir. 

Yaralılar hastaneye yatırılmış -

tır. Yaraları gittikçe iyileşmekte -

dir. 

- Gitmeden evvel tekrar görü
şürüz efendim .• 

Dedi; gitti. 

Günlerdenberi çektiğim korku, 
be§ on dakika evvelki ruh f ırtma
sı, tıpkı şu baygın mavi deniz gi
bi dinmişti. 

Hele onun son sözleri ölgün 
ümitlerime can vermişti. 

Selmanın aramızda hiç kimse 
nin girmesini istemediği, benimle 
açıkça konuşacağı anlaşılıyordu. , 

Fakat ne zaman?. 
kadar ileriymiş. 

Onun için zaman kalım diye 
Onun öyle doktorluktan bahse- Lİayımın biraz daha Aydında kal -

diJi o anda bana manalı görün - masını istiyordum .. 
memişti. 

FazlC' kaldığı ve sofradakileri 
bekletcı:cğini anlamış olmalıydı. 

Dalgınlınından uyanır gibi birden
bire: 

O akşam bir gezintiden eve dö
ııuyordum .. Kapılarının önlind<.. 
bir seyyar tuhafiyeciden kordela 
nhrken göı düm ve selamlaştık .. 

retmek, bütün bayanlar 
samimi bir bağlılık ve 
ratmaktır. 

Bu yeni birlik, her J1 

hayli münakaşa ve dedi.~ 
doğuyor; bilhassa "Ahıı11·; 
si "yersiz bir kurum,, i>'tb 
zısı ile, birliğin siyasal 
güdemiyeceğini, ıiysal d 
çin İse ba§ka kurulmu~ 
bulunduğunu, her tarnftJ 
birlikleri kapanırken S 
çılmasmın manasız oldui 
tatürk devriminin kadın 
ye bir ikilik kabul etnıedi 
lav seçiminin geçtikten 
kaynaşmanın söneceğini •0 

tedir. 

Bayanlar, ikinci toplşJI 
da, bu hücumları konu~r 
nrn neşrinden 8onra herııe' 
atini deği§tircceğini, k'1 
ideli çalışmal;ırı bütün 
sevindireceğini söylenıitl 

Trakyadaki Val~ 
toplantısı bitl1 

Çanakkale, 29 (A.AJ / 
ya umumi müfettişliği 
mıntaka valilerinin bu h 
tığı toplantıya gitmiş ol-' 
kale valisj bıw Siirnv~'1 
uun \..anaKtüueyc aon..-

lantıda, mmtaka dahiliıtd' 
ne yerleştirilen ve önüıP~ J 
bahardan itibaren gele"' 

yeni muhacir işleri ve b~ 
lınacak tedbirler görii~~~ 
mıntakanın nafıa işlet• 

hususiye ve belediye1~~i~i 
nesi bütçe projeleri goı 

rildi~ i anlaşılmaktadır· I 
Felakete uğrıY80 

yardıın ~ 
Uşak, 29 (A.A.) - ~ 

teb hil&liahmer dernek. 
d d ,, ek ve Marmara v. ası 1'l' 
yer sarsıntısından açı~ 
yurttaşlara yardım 01111 f 
ralarmda 100 liradan ~e" 
toplıynrak umumi iller 
dermi§tİr. 

Şehrimiz hilaliah111~ 
de zelzele felaketzede! 
dım temini için bir rt1Üf 

zırlamıştır. 

~ beıı 
Akşama dogru o 

penceı·esinden bakarkr~ 
de çiçeklerin arasın ,r'_ 
ctları ayıklıyordu .. Si~ G 
§IDı kaldırdı ... Bakıştı ' 
di. 

Yemekten sonra: 
- Ona "Ramona,, 1' 
Dedim.. ..:J 

"11 , .. , 
Fakat annem bütıt b' 

lik yapan iki kaclınıo. 
. r.ıI' 

lunup yorulduğu l:s 

odasına çekildi. 

İbrahim Beylerİ11 •17; 

hiç kimse olmadı~~ ~;tiJIİ. 
den de ne çocuk gur ~ 
onları ara sıra azarbf 
nin sesi duyuluyordll•' 

Acaba neden?. 
Eğer Selmanın od 

dınhğı görmeıeydil11 





HlllAYE ıM 

• Çarşamba PCJşeml ı 

30 lld ICbuı ~ilci Klıau 
:IS Şenal '16 Şevval 

Glllı doğuşa 7.JŞ 7.ıt 

Bir farenin aşkı 
G_lln bıtw 11.n 17,t5 
Sabah namazı 6 6 
Ofte namazı 12. 'ıl1 lt.27 
lkindl nımazı lll.06 IM7 

Dünyanm en hüyük felaketi i • 1 
natçı bir aevsiliye malik oln;ıaktır. 
itte ben de bu felilcıete ulr&dım. 

Bir sün tavan aralarmda ıe
zerken minimini ıözlü, pll'll pırd 
tüylü, incecik kuyruklu, arif bı
yıklı bir Bayan fareye rutaeldim. 
Atk yddmm ıibi plir derler ya? 
Herhalde ha t8z dol~· Zira ken
c.iıini ıöriir ı&rmez d•ll&I lfrk 
oldu& Kmainndt. oldat.D ce
YİS ......... lmalrank P91İne 

•Gitlm· 
Kenditbd taldp ettlllml anla-

JUIC& pyqladı .. lantmala bal
ladı. ince lmJl'Ulmnm kına Ja.. 
nm k1Yrtlmaıı· beni delil, hellim 
c;ibi her delikanlıyı farenin is
kambil kağıdı kupası büy~klüğün 
deki kalbini hophop hoplatacak 
bir şeydi. 

Yanına yaldafbm: 
- Cici fare, ıeninle tanıtabilir 

miyim? dedim. 
Sözümü ilk önce duymiyormut 

atbi davraw.lı.. Bumunu peynir 
koklar ıibi yerlerde dolqtırmaia 
baıladı .. B!n kendiıine daha faz· 
la yak!qbm: 

- Buranın yabancıaı sibi görü
nüyorsunuz .• Size hizmet etmeme 
müıaade etmez miıiniz?. 

Güzel göz bebeklerini, göz be • 
beklerime dikti •• içimi titreten bir 
ıeSle: 

- Tetekkür ederim, dedi. 
Biz imanlar ııöi teferrüat me • 

r&kbıı, a&bırh, claba doiruau aab
te mah16ldardan detı"Mz.;. Hemen 
uıl mak•ada girdim: 

- Sizi gariir prmez •ndim •• 
Acaba bu qluinı blNI eder mi•i
niz?. Benimle nlenlr mWniz?. 

- iyi, bot aohbet, nazik bir fa
reain amma, ben öyle çabucak ka· 
rar •eren hoppa bir bayın • Mat • 
mazel mukabili - değilim, MDinle 
nleamek "in eneli MDin nuıl 
bir tabiatte oldutuna ölrenmek 
ieterim .. Bunun için de ilri gün 
müade etmeliıin. Sorup IOl'\lflur
mal1J1111. Onwar .. 

- Fakat randevu yennedin.. 
- E•et haklan yar.. .iki gün 

aoma pne burada 1nılutıınız .. 
Bunu tayledikten aonra ıiyah 

bir kömür ıibi kalbimi yaktı.. Ve 
zıplap sıplaya bir "Çalı kutı\,, ıi· 
bi ıeçti, sitti. 

Yazan: M. SERTOGLU Alı:şam namazı 17.12 17.!5 
yatsı ..... 1&~6 IU7 , ... -t.30 , ... 
Yılın grçen gllnlırı ~9 ?.o 
Yılın kalu ıünlen 8.16 730 

-Aman nasıl otur, bayanım?. 
- Bubayajı.. Sen eneli içki-

ye müptela imipin.. Sık aık aeni ı============= 
' tarab fıçıları etrafında ıezerken 
ıörmüfleır. 

- Vallahi yalan .. iftira etmif
ler ... Kat'iyen öyle biT ıey yapma.. 
dım •• Yalnız bir kere bir pil kedi 
peıime düflllüttü .• E1indep kurtul
mak için tarab fıçamm atkumdan 
dolqıp kaçmak mecburiyetinde 
kalmqtun •• Dünyada ne fena yü • 
rekli fareler var... Bunu hemen 
dedikodu yapmıılar •• 

- Sonra kumara çok dütkün 
miltıün ..• iki fare aeni bir kupa 
kızı kemirirken ıörmüt·· Bunu da 
inkar edebilir misin?. Sonra bq • 
ka bir i.kambil kağıdı kemiraen 
neyse?. Fakat bilhusa bir kupa 
kızını kemirmek bu ayni zamanda 
onunla flört yapblma delilet e. 
der. 

- Rica ederiaı buna inanma
yınız .• BeQ iskambii ki.iıt)armı 
çok kemirdiiimi itiraf ederim •• 
Fakat bu kumara müptela oldu. 
ğumdan deiil, fal açmağa merak
lı olduğumdandır .. Kupa kızı da 
ıenin bir aembolündür •• Bu muu
mane hareketimi ne bdar fena 
tefsir etmitler?. 

- Sonra kaçakçılıkla da alakan 
varmıt·· Bir hafta evvel ıeni ka • 
çak tütünden yapıtmıt bir ıipraJt 
yerken gönnütler .• 

- iftiranın bir haddi hesabı 
.ar •• E•• bö1ltt bir it J&plmua 
beJQ bil' keC!inin pençesine dilte -
ylın •• • 

Dedim ya?. I~ bir tevgiliye 
malik olmak çok fena ter·· Sevgi -
limi muumiyetime inandnmak 
için akla karayı aeçtim:· Nibatet 

IU IOz. B11DAPEŞ'l'IB, ISH m. 

18,11 futalar. ıt,10 ıw,... elen, 19,M 
Tarogato maeUdaL S0,11 &Wer, IL10 Pllk, 
D Dil ıllyual bahlalerl, U,'8 Haberler, ta 
orkestra kcıneerf. M,IO llalMıller, 11,11 ~ -
S- odeetruı, l.OG Son baberlef. 

Ml Kils. Bl:B•JN, 161 m. 
18,40 Spor haberleri, 19,0G Skeç, 19,IO 

IS&rkıh koıuer. 20,20 Muıdkl bahlalerl, 20,10 
llalndd .,....,.. ZO,CI Alltbllte, llaberler. 
il Haberler. tı,10 Döet prkdı kemeri, 21.SS 
muaı gençlik neerlyatı, u Haberler. n.zo 
Paı1enkln*ea0clea lpOr reportaJı, UM An • 
ton Bnıclmer'clen tıenfonlk konııer. 

BORSA~ 
( Hin1ınnda •nldız lfaretİ olanlar az~r 
ertnie !O - I de muamele r,örcoler· 
dir.J Raı.amlar kapanış naılannı ,ı;östcrir 

Nukut (Sab ) 
• Loadn HO, - • v., ••• 
•N•YJOJ' 127 - • Mıdrtı 
• Pıi'ls 1()9. - Be Un ..._r ,. 

arşen 

• Brtilı;HI il' - • Blldapqıe ~6.-

* Atlna 24, - • Bllkreş 17, -
• Cennre 816, ·- • Be1gm !14. -
"Sofya ~·. - *' Volı:ehama 35, -

• Amstırdım 8~. - *Alan 940,-

• Pra&, 100, - * MccldlJe 42, - 1 
• ~tntholın ~l. -· • R'nlıaot !40, -

bana tu •ualJeri aordu: 11:==:=:=~~==ı=:==:::ıim:=::===1===il 
Çekler (kap. ••· 18) 

- Peki, seninle evleninem ba- ''===========-=m::;;=---~I 
_..ı1 ı • Londra 6:l0.- • Stokhlm 8.13ı'.5 

na llC'&er yaparım 7 • • 'Nevyork 0.785<1 • Viyana 4.2793 

- 5eQİ her ıiin peynir, ceviz, • Paııs lt."3- • Madıic UlM 

fmdıkla bellerim... • Mll&ıao 9.2%0 • Bev rllıı 
4
1 •• 9

1
7
9
80
8 

.. * Brllkseı 3.406 "i • arşon ., 
- Bqka' ?. • Atin~ 83.971t • Badap11te 4,t6 

- Evim aobanın arkasındadır.. • C.aevrı uetı • BIUırtt 18,96$ 

O kt h• :ı.~ • * Solya 61.S~ts ıt Dılırat JS.0418 
tüme en ıç f11U1fet etmezıın.. • Amsterdam ı.t74S • Yotobamı t..7740 

- Bqka?. • Prır 18,97'2 • Mosıtovı ıon.-
- Sana tüylerini parlatmak 

için eo ili cİDltq biryantin, yij • 
zünü yıkamak için kokulu ubun 
ıetiririm ••• 

-BatJra?. 
- Seni her rün Mild F se'nia 

oynadığı filmlere götürüıüm. 

ESHAM 
Jı Bıntuı 10.1s Tramvar 

Anadolu 20. - • Çimento u. 
Refi t. IO Ü.JOD Dtı. 
$1r. Hıyrtyı ııı.:ıo ~arlr DeJ. 

•Merkez Bakası 64,ill Balya 
U. Slgona -.oo ~art 111. ecaa 
Bomoatl U,95 Telefon 

ıtı,:-o 

t8.2H -.--.--.-
-.--.-

- Bu i,-i i!te ... Y almz ben pa • fatlkrazlar tahvtHer 
radiye fatua ~ .. ille loca ia- 11ı=--~a;;a;~-.~m:;;r;;:;;--=;;;;;;;i~ı 

• • 1983Türt Bor.l 30.0S Elektrik 
terım.. • il 28,75 Tramvay 

- Onu da kabul edi1orum.. • • .. • m 2u~ Rıhtım 
Her zaman loca,a tideri•· Jdr•lll>Mm ı 04.16 • A~11ı t 

_ BatJca?. ı • Erpal lıtl.Uazı ~7.- • Anadolu il 
1918 A MU. - ,oo Audohs UI 

- Seni her zaman Şehir Tirat· ~İldıt. - .no • ıı.ınmeSl ı A 

-.-
8175 
17, :o 
47&0 
47.80 

46.- ı 
!13. o 1 

ıya arını niiir 
için neler lizım? 

Belediye Fen heyeti müşaviri 
makineleri işi için Ankaraya 

Belediye fen heyeti fen müfa- f kul malnıha tul. 
viri Bay Muıtafa Hulki dün ak • van boracuı kurmalı 

f&ID Ankaraya aitmiftir. Fen mü- Kaaaplık hayvan i~n 
pviri Ankarada lktısad bakanlı- daimi bu piycua viku~ 
iıJla mezbahadaki yeni tartı tlifi tlılıtlirde, topla aTS 

makineleri etrafmda görüıecek- feb hGJ'fıautda en nor 
tir. Yeni tarb melriMleri ildi • felılıül etler. Bundan 
ud Bebnhlmca ayar edilib ıaplık hayuantlan al 
damplandıktan aoma kullanıl- htuılalın lııymetlendiril 
IDIJ& hqlanacekbr. vücutla getirilecek t • 

Bu itibarla eti.den kilo ü~- ahnın tqeklıülüntle m 
ne reeim al..,.eıı iti enelce de dar mühim bfr rol OJlll 

JUflılann: sihl lu1-tm batm • ıİılıt ıayainıle tali '-"' 
• ldbuentatbik eclilemirecek- .zami dereceJe iıtilaJ• 
tir. Bay. Mattafa Halid Anbra- ~ıtle r.Jilmif oltlufand 
dan pldilden IOllra 'fUiJet W- Jan dofnıya et liall • 
li olacaktır. •elmaine meydan 

Diğer taraftan kasaplar kilo o'ur. Son 6q •ene ~ 
batma alınacak dokuz kurut rea- ,ok eti 1930 ıenaind• 
min fazlabğmdan tikiyette de • 929 ıenaiyle 932 ta 

vam etmekte, bunun et fiatlerini ltate defer bir liat lar 
arltıracainu söylemektedirler. ~ halde et ütilalalıi qllİ 

Reıim kilo 'batına iki kurup ,oialmamqtır. 
indirildiii takdirde timdiki fiat- Hatta en ,,.Juı1ı olan 
lerde bir deiitildik olmıyacaiı nesiyle 933 aenai aJ"tJllllll 

da iddia edilmektedir. lqat, hemen hemen 
Belediye tarafından her ay bulunuyor. Fiat 

çıkarılan lıtanbul tehri iktisadi rafırten ıarliyat niP,. 
ıtatiatikler bülteninde lıtan • Ba suale topla 6ir ceoab 
bulda et satqı hakkında dikkate melı ~in tliyebiliıU lci, 
değer bir yazı çıkmııtır. intliren ••hepin, qni 

Bu JUida ezcümle deniyor ki: et aarliyatına mani olOll 
"Et ütihlalıinin pla nokta • lertlir. Eier bu Hhpld 

andan haiz olduğu büyülı ehem- İlli et liatleri 6u der~ 
miyete binaen belediyeler et sar celıti. Filhalıika et 
liyatını arthrıiaalı ue ıatl§ liatle • görülen 6a tenezzül 
rini iktdatli ıartlara en ayfun ••niflemainden siy"'• 
bir ıekilde meytlana gelmeıini tlarlıfuttlantlır. Çiin/ıii: 
temin etmek ındsadiy'(e bciZı J -~ 
tedbirler almak mecbuiiyelintl~ harice ilar.oeal olmoJ 
dir. Bu teJbirleri, ef piycuanna tilıfe dq,mdte, 6alılı 
doiratlan tlofraya ve yahud bil· artnuılıtaJır. Gittilıp # 
vC111ta mütlahale ıelılinde üri 6ü- yiyoruz. 
yük il•ma ayırabiliıU. Doira • 2 - Son NJ1elar 
tlan tlojnıya mütlahaleJen bah- l1UfUlılalı büyük bir 
ı.ıtifimd zaman belediyenin oe hindi .ar/iyafl lacr 
biutıt luuaplık hayuan ıahn ala, tlalatı artmalıtaılu. 
rak keıtirip halka scıtmcuını ya • 3 - ~alı et .ar • 
luul piyaıayı ıerbut bmılıaralı nine geçilememiftir. 
et üzerine narh koymcuını anla- müdehlilılerin maatt 
rız. Her üri teJbir, 6üyük harp- ttt ıarlettilıleri ma 
ten euvel ve sonra, zaman, za • -•-'""' 
man tecrübe edilmit ve her yer • 
de hemen ayni menli neticeyi 
vermiftir. Bqiinlıü ıarılar i~n
tle •erbat mübadeleye dofratlan 
tlofnıya müdahale olunmC111nın 
öteden beri aleyhindeyiz. 

Biu diifen vaile, tlolayısiy
le alacafımız tedbirlerle ıarli • 
yahn çofalmannı temin etmelt, 
liatin inmesine falqrnalıfır. 

Et piyaıanna dolayı.i,le mü
dahale için alınaealı ted6irlere 
geline ı; bu «ıhada beiecliyelere 
tliiıen vaile laalıilıafen. miihim
tlir. Bu tedbirlerin bafıntla mer • 

Ben edebiyat meraldıaı, lıaydi 
itiraf edeyim, daha doğruau tair 
ruh1~ bir fareyim.. Kütüphane • 
l•deki edebi7at kitaplarım, bil • 
baua ıiir kitaplarım kemirmeie 
&a,.,ı.-.. En fula Nuım Hik
metin eaerı..i botuma gider .. Hem 
kijıdı çok gevrek, hem de mü • 
rekkebi taze... Halbuki e.ki ıiir 
kitaplarmm kağıdı imanın mide • 
ıini bozuyor .• Mürekkebi de incir 
kokuyor .• Ne i.e ıeçenlerde ıene 
gene pirlerden birinin kitabmı 
kemirirken f31'e bir mııraa raat 
ıe!mittim: 

rosunun operet k.nma ıltürii • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Saatler gün, günler ıenedir 

iıık ~in.,, 

Ne kadar doğru bir a8z .• Yalnız 
ıunu da UiTe etmek i~iyorum •.. 
insanların günü bizim gecemiz Ye 

imanların geceai bbiaa ailndüzü • 
müzdür-. 

Ne ite iki ıün ı•i •• Müatakbel 
refikamla ayni yerde bulut~: 

--: Omid ederim ki hakkımda 
iyi teYler duydunuz .• 

- MAales~f çok fena .• 

riim. 

- Ha71r, oraya ıenba aibaene 
müaaade etmem.. Çünkü koce11un 
çıplak kadmlan aeyretıneaim ta
h~ül edemem. 

- P•aıa, öyle olsun.. Sonra 
istediiin Q.man balolara, çaylara, 
dijer eilence yerle.-ine ıideriz .. 

- Barlara da ıötürür müaün?. 
- Hayır, evli bir kadının bö7 • 

le yerlere gitme.ti dolru delil. 
- Fakat ben dameam.k istiyo-

rum. 
- Kolay.. Oturdujum evde 

radyo var. Her gün miikımmıel 
danı havalan çalıyor. Onlar qaiı· 
da danıederlerken biz de tavan 
ara ıında mUkenımel IU1'9tte dan-

sede'bitiriz. 

- Ha71r, ben bara .aitmdc iıte· 
rim. 

-Olm ..... 
- Peki.la madem ki razı olmı -

yorawı.. O halde ben de ıeninle 
evleum•· 

-Aman etme t•'t'ıllim.. Bana 
acı, Mkunı ve benimle evlenmeyi 
reddetme .. 

1.t!- O halde barlara da devam 
efmemiai lmliul et.. 

- Makul ol aevıiltm .. Oraaı bi
m. rideeeliıniz yer 'delildir .• 
EVTeli çOk tehlikeli, ıoma ahllk 
boun hir ,er ... Olnmiut ilim fa• 
relerden biri .a,ledi .. Onlann bi -

rinde kocaman bir kara kedi var • 
mıf .• 

- Ya? Pekili .. Öyle i.e ıenible 
e'Viennıeye razıyım .• Yalnız bu~ 
mukabil önceden tunları ıöylj7e • 
yiıu •• Ben ev itleri ya~am •. !vde 
y.Inız bqma oturmam. Kiıute • 
nin tahakkümüne giremem.. Her 
gün gezmeye ve ejlenceye aitmek 
iaterim .• BWıdan bqka bu eTdeki 
tekir kedinin boynunda kırmızı 
kordelaya geçiriLmit bir mavi bon
cuk var. Onu isterim .. 

Bütün ıözlerim, yıdvarmalarım 
h~ bir fayda vermedi... S•TIİfIJP 
bir ıu gibi öniimden .aktı, ıitti. 

Mavi boncuk maceruınıda bir 
bqka gün anlatmm •• 
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(Baı tarafı ı · · 1 k l b in b·· .. mcı sayıfada) !anmak istenildiğini hatırlatmalı - Sovvetleri tanımıyan Ulkeler de eza norma ir surette inki§af 1 rimizin iyi bir netice vereceğini ü-
laın UYiik önderi bay Stalin'i ymi. O zamandanberi uluslar ku • Avrupanın bazı taraflarında etmektedir. Bir sene evvel imza e- mid ediyoruz. 

ıı, •ôzl .• b. . . . 
y kl} . erını ıtırnıı§tır. nmıunun durumunda mühim de - Sovyetler birliğile henüz normal dilmit olan ticaret mukavelesi in- Japonyanın harp~ı unsurları 
oloto~nı~~en sonra söz alan ğitiklikler olmu§tur. En çok harb münasebetler tesis etmemiı ülke - giliz - Sovyet ticaretinin inkiıa - silahlar.na barakmıyorlar 

Uftur. 'hukUnıetin raporunu arayanlar bu dernekten çıkmıtlar- Jer vardr. Uluslararası iılerinde- fı için müsaid imkanlar' açmakta - Bununla beraber, bundan emin 
Y Molotof • { dır. J ki rolleri nekadar küçük oluna ol- dır. olabilmekliğiııiiz için hiçbir sebeb 
&nökono' ~enm !~~ası ta- _Henüz bu gibi kurumların ro~- ı~n, bu memleketl~ri herhalde ıü· Geçen devre zarfında Fransa yoktur. Japonyanm harpçı ve mü
da e)d nı~k ve kulturael a- Ierıne füzumundan fazla ehemmı- kUtle geçmemek lazımdı. Holan - ile münasebetlerimizin fevkalade tecaviz unsurları silahlarım bırak
' lttyd e e~ılen muvaffaki - yet vermeğe mütemayil olmamak- da, Portekiz ve lsviçre, Sovyetler aelah bulduğunu burada zikret - mıyorlar. Uzun zamandan beri, 
ıtıeznı ~1f ve bunun, kapi - la beraber, Sovyetler birliği, barı- b:rliğinin uluslar derneğine girme- mek muvafıktır. Japonyada açıktan açığa Sovyet -
eri il e1/tlerin buhranlı va - §ın teminat altına alınması meae - si aleyhinde rey vermitler ve bu Bütün uluslar arası durumu ve ler birli.ğine kartı harpten bahıe -
. ~ ır mukayesesini yap- les:nde uluslar derneği ite it be- suretle kapitalist nizammm Sov • bilhassa Avrupada vuku bulan de- dilmekte ve bu nevi Sovyet aleyh-
~olot f 'b raberliğindeki faideyi tannnamaz- yet tehlikesine kartı müdafaası ği§iklikler Avrupa barıt ve emni- tarlıklarmm hafiflemesi hakkın -
hir)i ... 0 • undan sonra Sov- lık yapamazdı. prensiplerine göre hareket ettikle- yetinin zaman zaman alınması da hiç bir emare görülmemekte -

le rtı~nını Yabancı memle - Öbür taraftan Sovyetler birli- rini bildirmiflerdir. hakkmda olan ve Fransa ile Sov - dir. HükUmet organlan üzerinde 
tir ki: aaehetlerine geçerek ği karşılrklı müzaharet hakkında Bu veçhile, kapitalizmin J>rel - yeller birliği tarafından hususi mühim nüfuzları olan bazı Japon 
~a, bir doğu antJB.§maaı akdi için tijiıii sonuna kadar müdafaa et • bir ehemmiyet atfedilen mesele - mahafili yalnız Çin doğu §imendi-
1\a . k~rkulars arttı Fransa tarafından yapılan tek1ifi mek istiyen bu memleketler müı - nin ilk ıafa geçmesine hadim ol • ferinin müsaderesini değil, aynı 

buh Pıta.Iıst ülkelerde hüküm hararetle müdafaaya hazırdır. Bu teana olmak üzere, bütün ülkeler muşlardır. Bu mesele yakın bir zamanda uzak doğu topraklarımı
hr. ~~, harb tehlikesini ar - anthqmanın tümulü, Avrupa ba - Sovyet Rusya hakkındaki anlq • gelecekte ehemmiyetini kaybede - zın ve ilk İ§ olarak büyük Okya. 
k .~~lenıet sever beya • rıtmm bütün taraftarları için açık- ma prensiplerinden vaz geçmiş1er- cek mahiyette değildir. Bu yak • nos ıahillerimizin ilhakını da is -

ir. ~unun modası halinde tır. Bunun içindir ki, yukarıda i • dir. laş.ına ali.kadar tarafların çizilen tiyorlar. Bunları göz önünde tut • 
rtu) lllı>eryalistler, buhran - simleri geçen memleketlerin en • .Kapitalizmin bundan çok bir şey yolu takipte devamlarına bağlı o- madan yapamayız. 1 
harp~~k Ç&resi olarak yeni gelliklerine ve muhalefetlerine kazanıp kazanmadığı hakkında lacaktır. Bilhassa ki, Japonların müda .. 
hıe/tınden gittikçe daha rağmen, Sovyet hükUmeti bu me • bir hüküm vermek istemem. Fakat . Lehistanla münasebetlerimizi baleci aıf at ile topraklarımızı en 
aitrk1

Yorlar ve iktidar mev- sele hakkındaki hattı hareketini kendiliklerinden ve yahut batka • inkişaf ettirmek arzumuzu açıkça son terketmiş olduklarmı da unut
· li 

1 ~ daha çok yakla§ı - değişmez olarak addetmekte ve larmın ıevkiyle isterlerse bu iıle tezahür ettirdik. Bununla bera • muyoruz. Bütün bunlar bu mese1e
bileltta b~ı memleketler ic- mülahazamız bu eserin muvaffa • me§gul olmakta serbesttirler. Av· her, timdiye kadar elde edilen deki ıiyasanuzı ve uzak doğudaki 
l'a. ç· g~i§1erdir. Mesela, kiyeti Avrupa barıtının teminat rupa haritasında bu ülkeler kü • netic~lerden dolayı sevincimizden elzem müdafaa tedbirlerimizi izah 
a.11 

1~ ıle harpten yılmıya - altına almmasmda ileri bir adım çücük noktalarla gözükmektedir - bahsedemeyiz. Bizim tarafımız - eder. Bu tedbirler evrensel barış 
ta;u~ıyj İ§gal etmiştir. Ge- teşkil edecği merkezindedir. ler. Sovyetler birliğinin öbür ül • dan, Sovyet _ Leh iyi komıutuk menfaatine.uygundur.,, 
un ~ı~' ~aponya büyük Çin Sovyet rejimi: Baraşın kelerle normal münasebetlerin te- münasebetlerinin inkişafına de - Bay Molotof, bµndan sonra, ay-
reku eaınde kendi evinde en emin deste§i rakkisi hakkındaki prenaib kara- vam arzusunda olduğumuzu kat'i rıca bildirdiğimiz tekilde Türk • 

j'a_ d '~. e\ınektedir. Yalnız Dış siyasamızın cevheri, barı§ı rı değiımez bir halde kalmaktadır. surette teyid edebiliriz. Sovyet münasebetlerinden bahse· 
rne"~g~J, Almanya da u1uı - müdafaa ve bütün ülkelerle barı§ Sovyetler birliğinin kendilerile Sovyet-Alman mUna• derek sözlerini bitirmiştir. 

gını hır kt b kı 1 ·· bel · • 1 b" ıtın .. a ı ve u çı !, münasebetlerimizi genişletmek • 0 an munase t ennı norma ır •ebetleri 
"eı a.~a. \'e ıavaş hazırlıkla - tir. Sovyetler birliğinin, evrensel surette inki§af ettirmekte olduğu Ulusal ıoıyalizmin iktidar mev-
'ilauJ edebilmek için her banşm istikrarlı bir amili sıfatiy - memleketlere gelince: Litvanya, kiine gelmesindenberi Sovyet -
Sorı ::: kurtulm~ için le olan rolü şimdi artık genit bir ~etonya, Estonya ~e Fenlandiya Alman münasebetlerinde vuku bu-
eı· r nlarda Va,ıngton ette tanınmaktadır. Barışı te • ıle olan dostluk sıyasamızı kay .. lan deği«ikliğe karşı gözlerimizi 

ıı _ 1 
eahedilmi§se, bu, Va- su.r . • S &il b"rligvine hitab detmeliyim. Bu siyasa, Sovyet hü- ~ 

.. ,Uahed • . mın ıçın ovyeuer ı • . b ,. b" be kapamak imkansızdır. Almanya 
den bazıl eaı?ın onu imza e- bir kaide. olmuıtur. Sovyetler bir- kUmet~ın d ı;.:. ~r Byar;;ame • ile ancak iyi münasebetlerin tek -
l'&.tıtına ~ ıt~ ~~k i

0
z kyaıilah- liğinin komşusu olan hiç bir ül - ıinde d aby ~.1~ 1 

ış~ır •.. k u ~~ • rar tesisini arzu ediyoruz. Bunun
fetb·. • e uyu - kenin hiçbir devletin ondan kork- name e u u e erın o onomı ve la beraber ıon zamanlarda ilk ül -
ki( ~ın .Yeni bir harbe en- maaı için sebeb yoktur, halbuki siya.sal tam istiklalleri tanınmııtır. ke münasebetlerinde ciddi zorluk

le,- lea~nClendir. Kapita - bazı öbür büyük devletler irin ay- Lehistan ile Almanyanın bu esere 
ı lCCt erın d • :r • • akt . . 'kl . • far bat göstermittir. Bay Hitler 

'.erin zararı~! •;yas~sı,. za- ni şey söylenemez. Sınıf d~§man • i'tır f .~:;ntına et~ı er~~· maa - (Mayn Kampf) ismindeki kitabı-
} ı bir taksiın· . ~ara .. ac;.k larnnız harb tehlikesinin gittikçe esef su Na geç~ıye~gı~ 1 nın Almanyada daima yeniletti -
e bt 1 ıçın mutte 1 daha ziyade hararetlendiği şimdi- sveç, orveç, anımar a, • rilen tabdarmda bir toprak fütu -

dtr, Je§gul olanlara alet o1 • kı· ıı.era·ıt ·1ç·ınde proletarya dikta • ran, Afganistan ve İtalya i~e olan a.p ~ batı siyaaasma geçmekten bahset -
fil' onyanın nüfuzlu ba- t•• ı··gvu·· hakkında ne derlerse de_ münasebetlerimiz tamamen nor -I ı açıkt or u l .nki f kt mekte ve "ulusal sosyalistler Av -

.iiine kar anhaçığa Sovyet - sinler, bütün acunna barış eseri - ma bir surette 1•• §la . etme e ve nıpada yeni topraklardan bahset -
~in bö §ı . arpten bahset- nin tahakkuku için rejimimizden b~ .h~l. soysal .~eıım erı tamam~n tikleri vakit, ilk merhale olarak 
11~-- Yle hır harb tehlike • d h . b. d tek yoktur ıb:rıbınne zıd ulkeler arasında ıt-''gı,... h a a emın ır es · ancak Rusyayı ve kendi iktidarına 
ıt .... eıah etmekliğimiz H d 

1 
A .k ç· beraberliği imkanın teyi'd etmek-. er sey en evve merı a, ın konulmu• muhit devletlerini istih-

t) - t d' :r 411da s 'v.<ırewoll 'ulflsı.tnew '1?.<uvdsı e ır. daf edebileceklerini,, teyid eyle • 
11,9 'ı ovvet toprak- · . ingiltere ve Fr•n•ayla olan 
ı, 411 1 dU$Unenler var Çekoslovakya, Bulgarıstan ve Ar - münasebetler mektedir. Bu beyanat daima me -
· ~})~°truPada da Sovyetler na~~lukla ~i~.lo~aıı~ ~üna~~b~~- Jngiltere ile münasebetlerimiz riyettey midir? Herhalde evet, çün 
i i . a.lda.rını İ§gal etmeği lerınm teessurunu bıldırmegı lu- ııııııınnıhııınııııınmnııııınıııımııııqıııınıııııınıııııııııııııtıııınu18 kü, Alman hükumetinin Sovyetler 

11 :~:_ tab~hi b .. ir ~vazife ola • zum görürüm. Tu··rk- Sovyet bir'liği ile olan timdiki münaıe -
~., h ,_"\._ . Am 'k ·ı 1 ·· betlerı·nde vuku bulan müteaddid doldu" ır uıwmet fırkası en a ı e norma munaae • J • 

ı l&ı ....... gdunu da unubnamak- sebetlerin teessüsü büyük ehem - münasebet erı hadiseler ve bu hükumetlerin doğu 
'- .• ,, tr S · t• h · d. B ı·rı·n vazı· antluması proı"eıi önündeki duru-
ou tehl'k. ovyetler birliği, mıye ı aız ır. unun :r ' • -- (Ba~ tarafı ı inci sayıfada.) -:r 

b l 1 . • • d v• ı· v d mu ancak bu takdirde aydınlığa . ltı.. l ~ ere, her .§eyden yetımızı egış ırmege ve ııe e ev- olmuştur. Daha yakında , Sovyet ın-
~ eh d ki ık· A ! 1- h'"k" tl · • b k ki t b ı l'.ıkabilir. Bu vakıayı nazarı itiba-ırtte\ ın e · faaliyetini ve ı mer1Aa u ume erının e • kılabından evvel, Tür ye, stan u - . 

o]lt .. ~e ademi tecavüz ve lediği gibi herhangi bir fedakar - ve Boğazlariylc Rus emperyalist .ve ra alacağız ve bundan lüzumu o -
') ~cev b I v f k t tm ... ı··zum go··r mürt" ecı"lenn· in ve tüccar ve fabrika· lan neticeleri çıkaracagvız. 
ı e l.d . a vermi§tİr. Ja- ıga muva a a e ege u -

ltı alcd ~ı teca.vijz antlaı _ medik. törler Rusyasını temsil eden herkesin Japonya ile olan münasebetle . 
t .. _ tdılın • . h hedefiydi. O tarihle Sovyct iktidarı dmizde iki ülke münasebetlerinde 

. ~ıı d ... emı§ olması bı - Keza, Çin ükUmetinin müna - devresi arasında §imdi bir uçurum var-
ı ·ı egıldı· S l btl · t kr t · h kk d k. her türlü vahimleır.meg"'i izale ar -'.'~ i.h•ıı]ıt,.._ r. o~et er se en e ar esıs a ın a ı dır. Sovyet iktidarı, amele. ve köylü ~ 
ısıll d --ı.uıa davasını mü- teklifini sevinçle kabul ettik. Zira, iktidarı sıfatiyle ,bagka bir siyasadan zusuyla, hudutsuz bir sabır ve fe · 

tti 'atf: ge~i! bir diplomasi bu teessüs memleketimizle büyük mülhem oluyordu ve daima olmakta- dakarlık ruhu gösterdik. Bu hattı 
Sok t lnıı!tır. Çin ulusu arasında dostluk müna- dır. Bu siyasa, her türlü tecavüz pla - hareketi, Japon yurttaılarımn Sov 
i a" 0P1antı d 1 • sebetlerinin pekiştirilmesine biz - nından uzak durmakta ve yeni Tiirki· yet sularında avlanma hakkına 0•tetıtıi ı evre erı aka • yenin kalkınma eserini derin bir sem· dair olan ihtilaflı meselelerin hal-

~tılit .. f er,1111nfı :~nd afili.hsızlan - met eder. pati ile ka ... :.Jamaktadır. İ§te Türk • 
.. ,u ek , S ] t" ·ı · ·:r linde olduğu gibi Sahalindeki Ja-. ~eı f a aa etm Siııkiang ın ovyet eş ın mesı Sovyct dostluğu bu sağlam temel ü -

tııh .. l._ ' akat S d l k 1 •fti 1 ·· pon imtiyazları hakkındaki ihti -
• .. "U k ovyet İp o- hakkında çı arı anı ra ar muna- zerinde pekişmektedir.,, 
llıil\ 'kay~~eranstaki gay - sebtile, Sovyetler birliğinin Çin ö- TAS AJANSININ NOTU lafta da muhafaza ettik. Keza 
lllulluy ınıyaca.ğından e- nündeki siyasasını kaydetmeği lü· Bay Molotof'un Türk - Sovyet Sovyet hükumeti, herkesin bildiği 

]
el 'kurı°r1u:z:. Bazılarının bir zumlu addederim: Sovyetler bir _ dostluğu hakkındaki beyanatı heye • gibi Çin doğu timendiferinin Ja • 
'rı...... U ınak · t d Ih k canlı alla .. larla kar§ılanmı!hr. Bütün M nçukoya sat 1 -...ıa k ıs e ikleri si. }i:ii '\.abancı toprakların i a mı ,. ponyaya ve a ı mau 
tı onf c J murahhaslar ve riyaset divanı aza11 a· klf. · d b · d l lr-' t 'konf eransını daimi kendi siyasasile telif kabul etmez te ını e arı' sıyasasın an mü • 
~1tı l erans h ı· yağa kalkarak diplomatlar locasında hein olarak yapmıır. ve, öbür taraf 
~ 0 ltı tekl' ~ ~ ıne çevir· addeder. hazır bulunan Türkiye büyük elçisi :r 

~·· tıki hi ı~unız bu siyasa- Çinin bütün toprakları ve neti· Bay Vasıf Çınar'ı uzun alkıtlarla se • ancak kabulü imkanı olmıyan ilk 
d~: 'Ulkeı:;etıceaidir. Bu tek- ce olarak da Sinkiang üzerindeki lmlamışlardır. tekliflerinden vaz geçtiği halde, 
ta· 'tek "e b.ta.rafından tet- istiklali ve bütünlüğü mutlak ol - Bunun üzerine Bay Çınar ayağa kendisi bütün fedakarlıklarda bu-
l)"'~~. ıı 'hu işte ıarar mak lazımdır. kalkarak meclisi selamlamıt ve teıek- lunmuttur. Şimdi, bu İşe dair olan 
1 · Ttt) ] k kürlerini bildirmitth-• Türk - Sovyet görüşmeler bir neticeye erişmek 
~ ~f: tt hirlig'" · · Romanya, Çekos ova ya ve dostlugun~ un bu tez&hürü fevkalade 

• ... h... . •nın ul I d B ı · ·1 1 ·· yoluna girmit gibidir. ~tıı, -....ıebeu . us ar er- ".J garıstan ı e norma munase - kuvvetli bir intı"ba hasıl etmiıtir. Bir 
iit\tt htt ltu erı hakkında bir betlerin tekrar teessüsü bilhassa yabancı elçi hakkında böyle bir teza • 

le,_.,, bi~~~~ Sovyetler Avrupada barı§ın menfaatlerine hürün Sovyetler tarihinde emsali yok· 
81 a olal'ak kul- tamamen ugundur. tur. 

Sovyet - Japon münasebetleri
nin selahına ve uzak doğuda ban· 
ıın teminine matuf olan gayretle -

Bir adam, karısile yaka
ladığı arkadaşının 

başını kesti 
lğdırda merkez mektebi bade • 

melerinden Şerihırkada§ı Yuaufu, 
ustura ile kafasını keserek öldür -
müştür. Sebebi şudur: 

Merkez mektebinde her gece 
sıra ile bir hademe nöbetçi kalmak 
tadır. Şerif nöbetçi kaldığı gece 
maarif memuru mektebe gelmiş ve 
hademe Yusufun ertesi günü er -
kenden kendisini görmesini Şeri -
fe tenbih etmiıtir. Şerif de maarif 
~emurunun bu emrini biJdirmek 
için hademe Yusufun odasına git
mİ§, fakat orada Yusufu bulama -
mıttır. 

Şerif uzun zamandanberi Yu • 
ıuftan şüpheleniyor, karısını baş
tan çık.ardığmı tahmin ediyormuş. 
Bu sefer odasında bulamayınca 
kendisinin nöbette olmasından is -
tifadeye kalkışması ihtimalini dü
şünmüş, kendi evine gitmiş, fakat 
evi ışıksız ve kapıları kilitli bul -
muştur. Bu vaziyet Şerifin şüphe· 
lerini büsbütün arttTımı§, s~ssizce 
bahçe dıvarmdan atlıyarak içeri 
girmiş, fakat iç kapıyı da kilitli 
bulmu§tur. Şerif kulağını kapıya 
verip de Yusufln karısının karıko
ca vaziyetinde konuştuklar~nı his· 
sedince şüpheieri tahakkuk etmiş, 
kan beynine sıçramış ve kapıya 
yüklenerek kırmış, içeri girince 
cebinde bulunan usturayı bütün 
kuvvetile Yusufun suratına havale 
etmiştir. Yuıuf bu ani baskından 
taşırmakla beraber hemen elini 
cebine atmış, çakısını çıkarmış, o 
da Şerifin üzerin.e saldırmıştır. Bu 
boğuıma pek kanlı olmuş Şera bir 
kaç yerinden hafifçe yaralanmış, 
fakat elindeki ustul'B ile de Yusu-
fun kafasını koparmıştır. 

Şerif bundan sonra maarif me· 
murunu bulmuş, mektebin anahta· 
rım teslim ederek: 

- Bu gece mektebi beklemiye-
ceğim, Yusufu karımla birlikte ya

kaladım, öldürdüm, gidip zabıta -
ya teslim oluyorum! 

Demiş ve o esnada geçen dev -
riyeye teslim olmuştur. F adanın 
tahkikatına Adliye el koymuştur. 



J SPOR 1 
Nekarar verilmiş? 

Galatasaray • Vefa maçı do • 
layısile mıntaka heytinin vaziyeti 
tetkik ettiğini, fakat verilw kara
rın aaklandığını yazmı!Qık.· Bir kı
sım gazetecilere nedenae söylenil -
miyen bu karart yazıldığına ıöre 
şu ımıı: 

Heyet Vefa oyuneulannda mak
sat olmamakla beraber hatalı ve 
sert oynıyarak Galatasaraylıların 
yaralanmalarına sebebiyet verdik
lerini tesbit etmi,. Vefa kalecisi • 
nin hareketinde kusur görülme • 
mekle beraber spor ruhuna muha-

lif iradesiz oyundan, Vefa takımı 
kaptanı Muhteıemin de Avniye 
kar§ı harketinin hatalı olmaıın • 
dan her ikisine birkaç ay boykot 

cezası verilmesine, maçı idare e • 
den hakemin bundan sonra reımi 
maçlar idare etmemesine, Vefa 

kulübüne de son senelerde oyun 
. tarzlannda hasıl olan sertlikten 
dolayı ihtarda bulunulmasına ka -
rar vermiı. 

Bu haftaki maçlar 
Bu haf ta tild haf t~11 olarak ay

rılmıttı. Şild maçlan lii maçları 
sonuna bırakıldıiı için bu hafta 
birinci takımlar uaıında maç yok
tur. Yapılacak maçlar tunlardır: 

İstanbul mıntakur fut bol heycttn • 
den: 

1 - 2 - 1935 Cuma günü yapıla· 
cak lik maçtan ı 

Betikt&t Şeref alanında - Alan ' 
aözcüıü Kemal Oçe". 

Doğanıpor - Sümerapor ıaat da 
hakem Nuri Boıut, Haliç - Feneryıl. 

maz aut 11,45 te hakem Adnan, Ka
rqümriik - Ortaköy saat 12,30 da 

hakem Sadi Karıan .• 

Fransız horoz sıklet 
boks şampiyonluğu 

Paris, 29 (A.A.) - Dün a)qam 
Pladner, Huat'ı yedinci rauntta 
bayıtlmak auretile döğmüf ve 
Fransa horoz ıiklet boka ıampiyo
nu ünvanım muhafaza etmittir. 

Maç baılar b&§lamaz, Pladner, 
hücuma geç.mit ve iki aağ bir sol 
krote ile Huat'ı yere dütürmüfliir. 
Huat, üç sayı sayılana kadar yer .. 

de kalmıt ve ancak 9 sayıda kal .. 
kabilmiıtir. Göğüı göğüse bir dö-

lütten sonra birinci raunt bitmİf· 
tir. 

ikinci raunda, Huat, Pladne .. 
rin üzerine saldırmakla baılamıı • 
tır. Bir sağ Sving ile Pladner ip • 
lerin üstüne düımüıtür. 

ikinci raunt beraberlikle bit • 
mittir. 

Dördüncü rauntta maç ıevfe -
mittir. 

Beıinci raunt, hafif bir farkla 
Huat lehindedir. 

Altıncı raunt, ıiddetli bir göğüs 
ile bqlamııtrr. Pladner bir köte • 
ye ıılaımıı ve Huat faikiyetini ar. 
tmnııtır. 

Yedinci rauntta Pladnerin bir 
aol bir de sağ kroteaile Huat tal .. 
lanmıf ve çeneıine ıert bir krote 
daha yedikten sonra yere yuvar • 
lanmııtrr. Betinci aaniyede dizi üa

tüne doğrulabilen Huat, 10 aayı 
sayıldığı zaman kalkmağa hazır • 

!anıyordu. Ve bir eli elan iplerde 
idi. Hakem, avt sayarak Pladneri 
galii> ilin etti. 

Bundan sonraki maçta, ltalya 
orta siklet ıampiyonu Röki ile Çe
koslovak Vila Jak döğü9tüler, maç 
çok sıkı ve alakalı oldu. 8 raunt • 
luk mas: berabere bitti 

Kahrolsun kıtlık hükU
meti diye bağırdılar 

Avrupa sulhii 

-- ( Baı tarafı 1 f nci sayı fada) 

vulması iktiza ettiğini beyan et -
miıtir. 

Genel meaai fırkasından bir 
bqka mebua, hükUnıeti tenkid e
derken, dinleyicilerin arasından 

yükselen kadın ve erkek sesler: 
"Kahrolaun kıtlık hükumeti!,, 

diye bağırmıtlardır. 
Birçok kimseler dııarıya çıka -

rılmıılarc{ır. içlerinden bazılarının 
protestolarına rağmen, halka mah 
ıuı tribunleri if ial edenlerin hep -
si yerlerini terke mecbur edilmi~ -
leTdir. 

Müzakere tatil edilmiştir. Bu -
gün devam edilecektir. 

Hadi•• mUretleb mi? 
Lon.dra, 29 (A.A.) - Dün, me

bus Bukanan'ın avam kamaraıın· 
da çıkma.sına sebeb o1duiu hadise 
eanaımda, meclis hademesi lri -
bünleri boıaltmak istemi9lerae de, 
bunların, nizam dahilinde hareket 
eden 60 kadar nümayifçi tarafın -
dan müdafaa edildiğini iÖnnüı · 
)erdir. 

Beı dakika kadar ortalık karıt
mıf, aonra nümayitçiler dııarıya 
çıkarılmıılardrr. 

Hadi.enin müretteb o1duğu an
la9ılmaktadır. Nümayiıçilerin hep
si de ııençtir. 

Parlamento zabıtası, süküneti 
•·:\h~ız: batma idareye muktedit o-

lamadığından, en yakın merkez -
den yardımcı polis getirtmiştir. 

NümayitÇilerden 3 erkekle 1 
icadın, bir müddet mevkuf bulun -
durulmuılardır. 

Londra, 29 (A.A.) - lnriliz 
parlamentosu, faaliyetine seçim 
arifesinde imi§ gibi bir hava için
de ve çek yüklü bir programla 
baılamı§hr. 

Meclise verilen yeni kanun li.
yihasından Hindistan kanunu ile 
işsizlere yardım kanunları en mU
himleridir. 

Kabine, işçilerin hücumlarını 

bof& çıkarmak için yeni bir "re • 
f ah bütçesi,, üzerine istinad etmek 
tedir. Eğer bu devre, bu nokta il -
zerinde olduğu gibi fakir aınıflar 
ve barakalar meseleleri üzerinde 
de memnuniyet verici bir tekilde 
biterse, hükWtıet llkteırinde mem
leketin huzuruna çıkacaktır. Aksi 
takdirde halka müracaat için 1936 
Şubatına kadar kendi kend:ne tek 
rar bir mühlet verecektir. 

Parlamentoda batka meseleler 
de görü,ülecektir. Bu arada silah -
lanma itine karıı lngilterenin dıt 
politikaarndaki tekamül ile efkarı 
umumiyeyi fiddetle alakalandıran 
anl~malar meseleleri vardır. 

B. Flanden ile B. Lavalin ziya -
retlerin.den evvel B. Con Saymen 
ruznamede yazılı birçok suallere 

-- (Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) 

parak bir düıUnüı birliği elde et -
mit olmak. Bu anlqmanın eauı, 
düne kadar Avnıpanın asabi nok
tasını teşkil eden A vuıturyanın ia
tikli.Jini korumaktır. Bu mesele ü
zerinde Frama ve ltalya menfa -
atlerinin kertılapnuı nihayet bu 
iki doıtu bir anlatmaya sevketti, 
ki bunun verdiği iyi neticeleri her
kes biliyor. Bu herkes araamda bu
nu ilk önce takdir eden Yunaniı -
tandı. 

Yunan Dıt lıleri Bakanı Ati -
nadan hareket etmezden evvel, 
Yugoslavya payitahtından geçer -
ken Belgratta küçük ve Balkan İ· 
tilaflan çıkardıkları beyanname -
lerde bu anlatmanın Avrupa ıul -
hu üzerinde pek büyük tesiri ola· 
cağını teyid etmitlerdi. 

Fakat bizim bildiğimize aöre, 
Roma anla9maııruı Yunaniıtanın 

ve bir siyasi tetekkül olmak iti· 
barile Balkan itilifınm einnesi 
konuıulmamııtı. 

Çünkü Yunanistan, Balkan hu.
dullarını agan bir meteleye le.arıt -
mak vaziyetinde bulunmadığını, 

cevab verecektir. 
Nihayet, dizginli ökonomi lehi

ne çah14n B. Loid Corcun tekrar 
sahneye çıkıır, ulusal hükUmetin 
mevcudiyetini ve halktan aördü • 
ğü teveccühü tehlikeye koyma.sa 
bile, hükUmete !İddetli bir mü -
nebbih olarak kalmaktadır. 

Tl!!J Q , K iVE 

llRAAT 
BANKASI 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. ~D~Q 

açık olarak hildinnitti. 
çası kendi kuvvetlerinİJl 
bulunan birtakım teahb'' 

bul edemiyeceği kararJ11 
duğunu göstermitti. Bull 
raber yabancı aazeteleritlı 
niıtanın Franaız - lta)yı!J 
masmı tasvib ettiğini -ve 
anlaşmaya aireceğini te 
zmda yazmaları liberal, 
ve hükumet aleyhtarı '1 
zetelerini endiıeye dü( 
kan misakı dolayııile '1 
yabancı teahhüdata ıir 

dir? diyorlar ve Balkan 
f aatlerine tealluk etmeyell 
mal arı \imza etmemesini ti 
diyorlar. 

Bunlar daha dün yaııldıı 
niatanın ne Fransız - lta 
la9maıına karıı bir ayrı 
yapamıı ve ne de Fransıl' 
anlaımasına muhalif bit 
alacak siyasi hareketlere 
tavsiye edildi. 

Bunların hiçbirinin 
mediğini söylemeğe Iüı~ 
dır? Yunanistan ne yal . 

Avrupanın menfaatini t 
itiliflara girer, ne de her 

ktimetlerle Balkanların .. ~ 
ri haricinde birleıerek bö 
tili.f a muhasım vaziyet ,ııt· 

Fakat Yunaniıtanm 

katte tuttuiu ıiyaaetin 
dan çıkan bu netice, "i 
nın, Akdeniz ıarkında 
mini yahud mu haf azası 'ti 
lacak bir teıekkülle bet•ı,I 
mayı reddetmek min_.-~ 
etmez. Hatta Avnıpa.ııdl 
mrnda sulhu kuvvetlen4 

yeaile açılacak miıak 111 

rinden çekineceiini de ~ 

Bu çalııma için ne ~~ 
te§ekkül yapılacaktır? 9 
diden ke~fetmeğe irnkil! 

Italyanlar 1(9}~ 
nosta taıY1 

artırmışl~t 
: .. cı 

-- (Bat tarafı 1 :·. , 

da eden İtalyan zabı~ 
kar çıkmaz Rum kadı ~ 
f ını ıarmıılar ve kend~ 
larla dövmü,lert kafat . 

lardır. Kalminostaki Jci~\ 
patılmıflrr. Rumlar ~JI 

· · 'l d n lct yenne getırı me e 
açmıyacaklannı ltalY•" 

lanna bildirmiılerdir· 

Atina, 29 - Paler1,ı· 
bir motör kaptanmnı 
taki ıon çarpıımalar l 
verdiği malumata gör• · · 

lar Kalimnıoı R~ın .,.rİdİ. 
bulunan kiliıeye aıd 
raf, ölüm ve doğuın P' 
almak istemi9ler " 8 ~ 
mu halef eti üzerine IJ ; 
kif ederek Despo ad~ 
mitlerdir. Bundan tD I• 
kumandanı kiliseye ı:~~ı 
ğe teıebbüs etmifr 
kadınlardan müre1'k•P 1111 
b • 1 •• una manı o mut. bit 
elindeki tabanca ıle 
neferini öldürıniiftiit• 

Müsademe gittikçe,
nerek Rumlar üç 1t•11~ 
ni öldünnüıler ve h 

1 
kuvvet kuınanda111ı:.,f 
krrmıılardır. Adada 1 

ladır. 



S Kuruşa tam bir Roman 
İstanbul Asliye birinci hukuk 

mahkemesinden: 

Mahkemece satılmasına karar 
verilmİ§ olup icra edilen birinci 
arttırmada kıyr4etinin yüzde 75 i
ni bulmıyan 63 adet Üsküdar. ve 
Kadıköy su §İrketi eshamile 11890 
adet §ark değirmenleri T. A. Ş. es
hammm ikinci arttırma ıuretile 

satışı 4.2.1935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 10.30 lstanbul 
esham ve tahvilat borsasında ya -
pılacğı ilan olunur. (5048) 

ısıan~uı Kumandanıı~ı 8Btınaıma Komioonu ııaoıarı 1 
B;,. k,. t h k •t • k .• "4ç saa oş va ı geçırme .1çın 

Ro 
Bara Gölge 

1 - Müteahhid namı ~eaabına Muhabere alayı ihtiyacı için aıağı
da yazılı malzeme açık eksiltme usulile ihaleye konmuıtur. Tahmin 
bedeli 2129 lira olup muvakkat teminatı 159 lira 68 kuruttur. 

2- Şartnamesini her gün öğleden evvel Fındıklıdaki komisyonda 
görülebilir. 

' ~ıılannı okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka-
Iİııdeıı ~I eııceli bir tarıda hikaye eden bu meraklı roman seri -

il er ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap ne§rolunur. 

3- ihalesi 16 Şubat 1935 cumartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
4 - isteklilerin vaktinden evvel teminat makbuzları ve mahalli ti • 

caret odalarına kayıtlı olduklarınadair vesikalarile birlikte komisyon· 

a·. er ltitap tam bir romandır ve liatı yalnız 5 kuruıtur. 

~lriııci kitap: BirMühim c;nayet Neırolunmuftur. 
~ildta 

1( P: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neırolunacaktır 
iitGphaııeJerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 

Yeniköy sulh hakimliğinden: 

da hazır bulunmaları (384) ( 455) · 
Tutarı beher kıymeti ebadı Malzemenin cinsi 
Lira K. Kurut 
1800 600 
130 20 
192 20 

3 
50 

7 metro 
3 numara 
3 M. Kutr 

Telefon direği 
Fincan maa deve boynu 
Galvanizli tel 
Kilo katran 

Boycıköyünde 30 numaralı dük
kanda müteveffa Kisağa aid Ak -
tariye ve tuhafiyenin 7.2.935 per· 
şembe saat 9.30 da açık arttırm~ 

-.........._ __ Y E N 1 Ç 1 K T 1 -------.., ite satılacağı ilin olunur. '(5035) 
11 

DON ve YARIN ., külliyaboın 24 üncü eseri 

4 50 
2 50 

2129 00 
Bağ tel kilo · 

Prof. Dr. Suphi Nuri 

Günijn iktısadi işleri 
ı ~11~1111111~ ~~ııı~ıııı~ınııım~ı~ ıııı~~ıı 1 ııı 11~1111100~1111 

kem esinden: r ~ s 1 A • k 
Müddei: Vezircilerde 6 numa - JI e anı Bank ası 

~ahevd:madam.A?tuvanetFaik~ ~ Tesis tarihi: 1S88 

. i!'!ll" 
İstanbul Birinci Hukuk Mah - '' 

adet 

300 
650 
32 

150 
s 

n,~ Fiyatı 60 Kuruş · 
ı•t-., 1 . . 

,1 D crı - V AKI f Matbaası - Ankara caddesi lıtanbul 

ıle Beyogllında Şıılıde Bomantı ı 
efeao~ak36n':1111:ara~revdeowra~ -ıdare merkezi: JS1 AN BUL (Gal t ) 
Nazmı veresesı ve ogulları Nacı, & Q Q 

811 
•• Yarın,, tercüme kfilliyah için abone yazıldığını ve Münir arasında açılan ve 361 TUrkiyedekl Şubeler : 

numaralı gayri menkule haczin 1 b ) ( G ı · y • • UNUTMAYINIZ 
fekki talebine mütedair olan da • ~ stan u ' a ata enı - Camı ) 

SPoR· POSTASI 
ıreo~i~Ollelcetinıizde ve ecnebi memleketlerinde bütün spor ve 

~elli ~~ıreketlerini ve sporcu gençliğe nrilmesi lazım gelen 
Yea~e ıller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste· 

vadan dolayı tebliği muktezi da - ~ lzmlr, Mersin 
va arzuhalinin suretinin ikamet - ı Y I t Ş 
gahr hazıraları meçhul bulunan E U08D S andaki Ube)erl : 
mumaileyhimaya hukuk usul mu- IJ Seli\nlk. Allna. Pire 
hakemeleri kanununun 141 inci ~ 

Her nevi Banka muamelatı. 

LJ er nılinbasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumalıdırlar. 
tıer Y d . 

maddesi mucibince bir ay müd • ~ 
detle ilanen tebliğine ve emri mu
hakemenin de 27.3.1935 çarşamba '1i 

saat 14 de talikine karar verilmiş 
ııııımmıırıı m~mıı, ~~~ııııımııııooıııımım 

er e fiah 5 kuruştur. mutlak 
ve dava arzuha1inin bir sureti de 
mahkeme divanhanesine talik kı
hnmı~ olduğundan mumaileyhima 
müddeti mezkure zarfında arzu -
hale cevap vermedikleri ve tayin 
edilen günde mahkemeye gelme -
dikleri veyahut bir vekil dahi gön· 
dermedikleri takdirde haklarında 
muamelei gıyabiye ifa edileceği İ· 
lin olunur. (7489) · 

3000 Ton Çelik Demiri : 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 

Yukarıda mikdarı yazılı ve tahmini bedeli 78000 lira olan Çelik 
demiri 5 Şubat 935 tarihinde Sah günü saat 14 de Askeri Fabrikalar 
satmalma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname üç (i. 
ra 90 kurut mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakka~ 
teminatı olan 5150 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün :ve saatte komisyona müracaatları. 

(358) 

-....:::::~~~~~~=~=~~~~~~~~=~=~(il lklncl Te!,!rln 193! aayı.mıu'bn bert, ıUrUyor.) ~==l!!!!!!!!!~~=~-1!!!!!!!!!~===~~====~~~==!!!!9 

............__ Oz Türlic;e l<arşılıklar 
____________________ __._ ________________ __ 

bu~uiiyesaer, 1. Kolay, 2. Kolayı 
nan. 

M .. 
llıak uyeıser olmak, 1. Başa çık-
b,,ı · 2· Ele geçmek 3. KolaUT 
"'unın k ' "~ M·· a. 

Uıa.kere ı C kı 2 J) ·· .. n\ip taş , . an , . uşu -
leş111 ınına, 3. Konuşma, 5. Söy . M:· 5. Uymahk. 

Uıa.Jce k 2. bij .. re etme , 1. Danışmak, 
a. ırt!'1nmek, düşünüp taşınmak, 
nu,,

111 
§tnek, 4. Keneşmek, 5. K-0 • 

nıak ak, 6. Söyleşmek, 7. Uyla -
M~· Uylanmak uylaşmak. 

C} uıehh~ 1 Al . . ' • alct -.,, . tınla bezenmış, 
M .. ızlanmış. 
M~ıekker, 1. Er, 2. Erkek. 

· uıepıe 1 B k İki Cın 3 JC P, • aşı tutu·, 2. r-
~~tlı~ ~ık, karmakarışık, 4. 

Mu ' ·. Yoş, 6. Yoşak. 
Alaşa ı~vvır, 1. Alağız, <~lağu, 2. 
lancı 1

6 
· Aygak, 4. Ç~ıt, 5. Do. 

8, Pi~·· Dolandırıcı, 7. Elberek, 
~alnac:· ~Yandıran, uydurucu, 9. 

il• .. 1 O. Yalkac 11 Yonak 
nıuıev . ..ı • • 

"uin1ak vırlemek, Kovlamak, ko-
M" . 

)\ uıevvi l"k 
"ı\'Janı r 1 , 1. Koğuculuk, 2. 
~.. a, 3. Ieumsılaına. 

uıe\'\iri' lrlak 2 1 
ık etmek, 1. Çaşıtla • 

M'u · çkerrnek, 3. Şıpdamak. 
'niş a1~Yen, 1. Bezekli 2. Bezen-lla. ' J)e . ' 
~}lgıJ~ 5 ~zlik, bedizlik, 4. Do -
l.islennı: onanmış, 6. Gercik, 7. 
~U ış, 8. Süslü. 

l t'!;;~ıeyyenat 1. Be k " !d' ~ ~...-s 4 T ı ze , .... ıg, 

P.tu~:. · akmcak. 
(liu.vrıu~' l. Bıktırıcı, 2. lğize, 
' 266 ınnn.) 3. llişken, 4. U--

sandıran, 5. Yapışak, 6. Yapış -
kan. 

Müzmin, 1. Çarkıt, 2. Eski, es
kimiş, 3. ltik, (Müzmin hastalık 
man.) 4. Kotur (Müzmin yara 
ınan.) 5. Şer (Müzmin hastalık 
ınan.) 6. Yer etmiş 7. Yerleşmiş, 
8. Yıllanmış. 

Müzmin cild hasta1ığı, Temre • 
gu. 

Müzminleşmek, 1. Azmak (Ya
ra hakkında,) 2. Cokmak, 3. Es· 
kimek, 4. Garmak, 5. Yer etmek, 
yerleşmek, 6. Yıllanmak. 

Müzmin sıtma, Bezgek. 

N 
Na, 1. .. ıne, .. medik, .. memiş, 2. 

.. sız, .. sızın (Yokluk anlatan 
fatogça bir örnektir ki aşağrdaki 
sözlerin ilk cüzüdür.) 

Nabeca, 1.. Orunsuz, urunsuz, 2. 
Uygunsuz, 3. Yerinde olmıyan, 4. 
Yersiz, 5. Yolsuz. 

Nabedit, 1. Görünmez, 2. Gö ; 
zükmez, 3. Yumkut. 

Nabedit olmak, 1. Dunulmak, 2. 
lçikmek, 3. Orelemek, 4. Sıvış • 
mak, 5. Umukmak, 6. Y okamak. 

Nabehengim, 1. Onağt, 2. Sı .. 
rasız. 

Nabekar, 1. Boş, 2. Haylaz, 3. 
Mayrnak, 4. Yaramaz. 

Nabemahal, 1. Oktas,'2. Urun .. 
suz, 3. Yerinde olmıyan, 4. Yer • 
siz, 5. Yolsuz. 

Nabemevıim, 1. Onağı, 2. Sıra • 
SIZ. 

Öz TürlCçe liarıılıklar 

Nabut, 1. Bulunmaz, 2. Harış, 
Harş, 3. İzi belirsiz, 4. Yok. 

Naçar, 1. Eli böğründe (Mec.) 
2. Gensiz, 3. Katılmış, 4. Katkala, 
5. Keksiz. 

Çar naçar, İster istemez. 
Nadan, 1. Ağdık, ağduk, 2. Bil

güsiz, 3. Bilmez, 4. Kaba, 5. Katı 
sözlü katı yüzlü, 6. Nobran, 7. Or
sa: 8. Saygısız. 

Nadide, 1. Görülmedik, 2. Gö • 
rülmemiş, 3. Seyrek,4. Tansık, 5. 
Tansuğ, 6. Tansuk. 

Naehl (Naehil), 1. Banaz, 2. 
Bulmağan, 3. Münevsiz, 4. Olçun, 
5. Yuğlu. 

Nahemvar, 1. Bortağ, 2. Sivşit, 
3. Uygunsuz, 4. Uyımyan, 5. Yol -
dan çıkmış, 6. Yolsuz. 

Nahof, 1. Ayığ (Hasta fena 
man.) 2. Eyi olmıyan, 3. Kızıksız. 

Nakabil,, Olamaz, olmaz. 
Nakes, 1. Alçak, 2. Azgar, 3. 

Cimri 4. Gmık, 5. Girgit, 6. !zgar, . 
ızkar, 7. Kmkrt, 8. Kırgrt, 9. Kır. 
nas, 10. kırpmık, 11. Kıskıs, 12. 
Kısmuk, 13. kişiliksiz, 14. Pinti 
15. Sıkı, eli sıkı, 16. Tısı. 

Nalayık, Yakışmaz, yakışık al
maz. 

Namahdud, 1. Sayılmaz, 2. Sa
yısız. 

Namağlfıb, 1. Cinüsiz, cingisiz, 
2. Yenilmez, yenilmiyen. 

Na.mahdud, 1. Çamasız, 2. Öl • 
çüsüz, 3. Sonsuz. 

Namahremlik, Kaçgöç. 

Namalum, Bilinıniyen, bilin-
mez. 

Namer'i, 1. Görünmiyen, gö • 
rünmez, '2. Gözükıuiyen, gözük -
mez. 

Namer'i olmak, 1. Dunulmak, 2. 
Görünmemek, 3. Gözükmemek. 

Namerd, 1. Alçak, 2. Erçel, 3. 
Erliksiz, 4. Kancık, ö. Kişiliksiz, 
6. Tısı. 

Namerdane ,1. Alçakça, 2. Kan
cıkça. 

Namizaç, 1. tğez, iğize, 2. lnez, 
3. Sağlrksız, 4. Sağsız, 5. Sayrı. 

Namübarek, 1. Kutsuz, 2. Uğur. 
suz, 3. Yomsuz, 4. Yövümsüz, 5. 
Yümsüz. 

Namuvafık, 1. Uygunsuz, 2. Ya
kışmaz, 3. Yaraşmaz. 

Namülayim, 1. Çetin, 2. Seıt 
3. Uygunsuz, 4. Uymaz. 

Namünasib, 1. Uygunsuz, 2. Ya
kışmaz, 3. Yaraşmaz. 

Namüsaid, 1. Oktas. 2. Uymaz. 
Namütenahi, 1. Bitmez, bit • 

mez tükenmez, 2. Çiksiz, 3. Son· 
suz, 4. Sonu gelmez, 5. Ucu gel -
mez, 6. Uçsuz. 

Napak, 1. Arığsız, 2. Arıksız, 
3. Ansız, 4. Kirli, 5. Pis. 

Napuhte, 1. Çiğ, 2. Pişmemiş, 
3. Koıı.ık (Olmamış üzüm man, 4. 
Olmamış. 

Nareva, 1. Yakışık almaz, 2. 
Yakışmaz. 

Naıavab, Yanlış. 

Naıaz, Uygunsuz. 
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r -ı 
Hatırınızda Olsun I 1 

Dün ve Yarın tercüme kül
liyatının 10 kitaplık birinci se
risinin abonesi 634 kuruş ve 
10 kitaplık'lkind serisinin a

bonesi de 504 kuru,tur. 

Her ay bir lira vermekle 
"20" kitabı birden elde ede · 
bilirsiniz! Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müracaat edi-

u&l( 1( dıU r '

•UT\~·~ 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
15 ton sarı sabunlu kösele 

6 ton Çikolata 

5 ton Siyah yağlı kösele 

6800 kilo sarı vakete 

1800 aded meıin. 

600 aded ıırunlık faplı deri. 

Yukarıda mikdarı yazılı ve ta bmini bedeli 77800 !ira olan 6 ka· 

lem deri 3 Şubat 1935 tarihinde Pazar günü saat 14 de Askeri Fahri· 
kalar Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartna 

me 389 kurut mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak 

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

maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte müracac.tlarr. (359) 

Büyük 

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

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. 

, I' 

. ~{& )eri 
/STANBUL'.:Alillf7.RACAD:JESİ. 
:/NKILAP J<ITAPHANESJı_. 

İstanbul altıncı icra rnemurlu -
ğundan: 

Bir deyinin temini için mahcuz 
olup satılmasına karar verilmiş o-
lan Beyoğlu Taksimde Elmas a -
partmanında 3 cü katta 16 numa
ralı apartmanda mevcud büfe, ya-
7İhane, seccade ve saire 6 şubat 

1935 çarşamba günü saat 10 dan 
12 ye kadar satılcağı Talip1er gös
terilen adreste bulunmaları ilan 
olunur. ( 5039) 

Denizyolları 
iŞLETMESı 

Accnıelerı Kara.köy Köprübaşı 

Tel.42362 - "ırkecı Mübürdarr.ade I•-- Hao Telefon 22740 .. ..,. .. 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 30 1. 

kincikanun ÇARŞAMB 4. gü -
nü saat 19 da Ayvalığa kadar 

(436) 

1 rabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 31 1 • 

kincikanun PERŞEMBE günü 
saat 20 de Hopa ya kadar ( 463) 

Sahibi: ASIM US 

Neıriyat Müdürü: 

. . .. 

. . 

, . . . . " 
• . .. 

.. . .. 
. ·. . . . . . . . , .. . . . . . ....... . 

Mersin Yolu 
KONYA Vapuru 31 ikinci • 

kanun PERŞEMBE gün•i ~au~~ 
11 de Payas'a kadar ( 462) 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Beyoğlu Ağacanıi 
Bursa sokak No: 1 

~z TürlCçe Karıılıklar 

Naseza, 1. Yakışmaz, 2. Yaraş- Tek tük. 
maz. 

Na,ekip, 1. Çıdamsız, 2. Evgin, 
. (acil man.) 

Naşinas, 1. Bilemez, 2. Tanı-
maz,. 

Kadirnaşinas, Değer bilmez. 

N~metnatinas, İyilik bilmez. 

Naşinide, 1. Duyulmamış, 2. 1şi-
'<ti.lınemiş. 

Natamam, 1. Bitmemiş, 2. Ek
sik, 3. Kınçır, •1. Yan buçuk, 5. 
Yarım yamalak, 6. Yüz üstü kal
mış. 

. Natüvan, 1. Argın, 2. Çılgıdır, 
3. Dingin, •!. Gang·ıldayık, 5. lrgın, 
6. lğez, lğize, 7. Oıüt, 8. Sara
muk, 9. Sökül, sökel, 10 . Yorgun, 
yorgun, argın. 

Nayap, 1. Bulunmaz, 2. Yum -
kut. 

Nahit, 1. Biten, 2. Çıkan. 
Nahit olmak, 1. Bitmek, 2. Çık

mak, 3. Filizlenmek, 4. Sürmek. 
Nabz (Nabcz), 1. Atan damar, 

2. Bilek daman, 3. Tanm·. 
Naci, Kurtulan, kurtulmuş olan. 
Nadas, Helk, herk, hirk. 
Nadas etmek, Herketmek. 
N:ıdi, 1. Bağıran (Nida eden 

man.) 2. Çağıran (Nida eden 
ınan.) 3. Dirnek (Meclis man.) 

Nadim, 1. Ahsum, aksum, 2. 11-
dem, 3. tıden, •1. tldim. 

Nadim olmak, 1. Danmak, 2. 
Okümnck. 

Nadir, 1. Az, az bulunur, 2. Az-
rak, 3. Bulunmaz, 4. Seyrek, 5. 
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Nadiren, 1. Arasıra, 2. Pek az, 3. 
Tektük. 

Nafaka, 1. Azık, 2. Gere, 3 • 
Doygu, 4. Doyumluk, 5. Ekmek, 6. 
Gt::çiın akçası. 

Nafaka vermek, Beslemek. 
Nafi, 1. Asığlığ, 2. Asılı, 3. As. 

lamnu, 4. Asu, 5. Elverişli, 6. O .. 
nat, 7. Öktclik, 8. Umulu,9. Yarar, 
yarayan. 

Nafi olmak, 1. Elvermek, 2. Eyi 
gelmek, 3. Sinğnrnk, 4. Tusuk .. 
ınak, 5. Yaramak. 

Naf iJe, 1. Boş, 2. Boşuna , 3. 
Boş yere,4. Soma, suma, 5. Si.ime, 
silmeyi, 6. Timer, 7. Utuksu, 8. 
Yıtta, 9. Yok yere. 

Nafile ibadet ,Artrksr. 
Nafile vakit geçirdmek, Evil . 

denmek. 

Nafiz, 1. Delen, delici, 2. Din • 
lenilen, 3. Geçen, 4. Geçer 5. Geç . 
gel, 6. Geçgil, 7. lşliyen, 8. Küce, 
9. Otegen, 10. Otkün, 11. Utkün. 

· Nafiz nazarlı, 1. Derin bakışlr, 
2. Ulaba. 

Nafiz olmak, 1. Erikmek, erik • 
!emek, 2. Geçm(!k, sözü geçmek . 

Nafure, 1. Fışkırdak, 2. Fışkı • 
rık. 

Nagah, nageh, nagehan, nage • 
hani, 1.Ansrz, 2. Ansızı , 3. A· 
pansız, 4. Birden, 5. Birdenbire. 
Nağme, 1, Arandak, 2. Ayalgu, 

3. Ezgi, 4. Ir, rrlayış, 5. Tavış, ta. 
Yuş, G. Tmğ. 

Aranağmesi, Kesim. 

Öz türkçe liarşılıtdar 

mek, 2. Gönülmek, 3. Yönelmek, 
4. Yönerunek, 5. Yüz tutmak. 

Müteveffa, 1. Olen, 2. Olü, 3. 
Olük. 

Mütevehhim, 1. Kw-untulu, 2. 
Yrğrrk 

Mütevekkil (olmak), 1. Dayan
mak (Sabn· ve tahammül man.) 
2. 1şanmak (İnanmak, itikatla 
bağlı olmak man.) 3. Kösülmek, 
4. Tanrıya sığınmak, 5. Yarada na 
sığınmak. 

Müteyakkız, 1. Açık göz, gözü 
açık, 2. Atik, 3. Ayığ, ayık, 4. Ku • 
lağr kirişte, 5. Aygak, 6. Oyanık, 
7. Tetik, 8. Tığrığ, 9. Uyanık, 10. 
Uyanmış, 11. Uyav, 12. Uyuğ, 
uzuğ, 13. Uzağ. 

Müteyemmin, 1. Kutlu, 2. U • 
ğurlu, 3. Yomlu. 

Müteyemmin addetmek, Uğur 

saymak. 
Müt~zaif, 1. İki kat, 2. Kat kat. 
Mütezat, 1. Adıuk, 2, Ters. 
Mütezayit, 1. Artağan, 2. Arta. 

gelen, 3. Artan, 4. Çoğalagelen, 5. 
Çoğalan. 

Mütezellil, 1. Alçaklanan, 2. 
Yüz suyu döken. 

Mütezellilane, 1. Alç:akçasına, 

2. Yüz suyu dökerek. 
Mütezelzil, 1. Oynayan, oyna -

nuş, 2. Sallanan, sallanmış, 3. 
Sarsak, ,1. Saısılan, sarsılmış, 5. 
Srltık, 6. Zıngrldayan. 

Müthi,, 1. Çoçısbğ, 2. Kaska, 
3. Korkunç, 4. Korkutan, 5. Ürkü. 
t.en, 6. Yaman, 7. Yavuz. 

Müttaki, 1. Arr dirlikli, 2. j\r • 

zık, irzik, 3. !dgü, izgü, izgi, 4• 
Kirtgünçlüğ 5. Sakman, suç~~ 
kaçınan, 6. Sakmıcı, 7. Saknuk, · 

Yinekc. ·"'c 
Müttefik, 1. Birleşmiş, 2. Bir11g 

girmi::::, 3. Birlik. 4. Uyuşmuş. 
~ r ~ 

Müttefikan, 1. Bir ağızdan· .... 
bir geril, bir kerü, 3. Birgit, 4. ~~r: 
likte, 5. Bir uğurdan, 6. Hep bıt 
den. 

Müttehem, 1. Kat.aç, 2. KovliiJl: 
rnış, 3. Lekelenmiş, lekeli, 4. 5uç 
lu. 

Müt~ehid, 1. Biriki, 2. Birle§i;: 
3. Birleşmiş, 4. Birlik olmuŞı 

Yumıtgan. .. 
Müttehiden, 1. Bir geril, bir ke:ı1: 

2. Birgit, 3. Birlikte, 4. Hep bır 
den. l" 

Mütteka, 1. Dayangaç, 2. J{o ııe 
tuk, 3. Koltuk değneği, 'i. SerP~,g" 
5. Tayancak, 6. Tayangıç, W.r 
nıç, 7. Tayamş, 8. Yastangaç. ~ 

Müttesi, 1. Bollaşnuş, 2. Ge 
leşmiş, 3. Hıltak. 

Müvellet, 1. Doğma, 'doğı11 
doğrulmuş, 2. Uydurulmuş. 

Müvellit, Doğuran, doğurf:JıJl· 
Tabibi Müvellit, Ebe. 

Müvesvis, 1. Alıngan, 2. f;. 
karı, 3. lğerçin, 4. İkircim, 5i t', 
cin, 6. tnerçin, 7. !şldlli, 8. yeı1' 
çin, 9. Kuruntulu, 10. Seskek, 
Seziktü. rod 

Müvezzi, 1. Dağıtan, 2. "'{~ 
(Postacı man.) 
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