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Bir tren ı dolusu ltalyan askeri Devlet Demirqollarında 
tekaütlüğü Habeşistan yolunda çalışanların 

~ lfabeş askerleri Som.alıda . /talgan
~ lJeni bir hücum yaptılar 
ita Yan - Habeş · 

Umum müdürlük, BayındırJık Bakan
lığına iki mühim layiha verdi 

Ankara, 11 (Kurun) - Devler 
demiryollart, bugünlerde Bayın 
dırlık Bakanlığına yeni iki kanu 
liyihast projesi· vermittir. Bun 
ların biri demir yollar memurları 
nın aldıkları ücretlerin barem e savaşı mı? 

~ ltalyan Soınahsı iJe Ha be~: ·· 
te ~sınırları arasında iki ay t ... 
ta) 8.§lıyan çarpı§maJarm protes
trı~ ar Ve notalar ile Uluslar Kuru- 1 

&.ı;r~il iltliği, fakat orada bu işi 
~ ilnu Ça konuşmaktaki zorluk göz 

do~ ne alın~rak bir kez doğrudan 
!it gtuya, ltalya ile Habeşistan 
\tı~•tnda diplomatik yollardan 
&i u'thlağa çalı§maları istenildi 

~lltulrnanuştır. 
litjl'rl llalar Kurumu böyle bir kes
ik\ iil~ (Karar) vardıktan sonra 
tııı101 e arasında galip geçen ko
bi1l alardan bugüne kadar hiç 
tel~ duYUlmadı. Yalnız arasıra 
t'ıtll S kısa duyumlardan ltalya-
; .. •ı.~li ve Eritre yönlerinde 

lttd- b-. ~iiol (n•lıeı-i) ~7.trhk.. 
flurı. ulunduğu anla§ıbyordu. 
lfa.betelel\ bir telyazısı Italyan
~itttı· f Sekiımesinin daha çok de-
l'ildi ~.( ~hemmiyetli) bir yöne çev-

ç~.•ttı bildirmektedir. · 
Uttk·· b tesen . ~ u telyazılanna göre 

~~ •kınci kanunun yirmi do-
>'a.llla:c~ &"Ünü Habetliler 1taJ
~ll'a ll:lerine saldırmıtlardır~ 1-
b tıın S ı· ·ı· ı · d ~, iti . oma ı mı ıs erın en 
lılıuıı-.'~ ölrnü,, altı kiti varalan-

1.lnun üzerine İtalya hü-

~~ Asım US 
lııı " in 

~ aütununda .-fabeç imparatoru 

~tıın Patrikaoesi Istao
buıda · kalamazmış! 

li· 
; Yunan diplomatı bu fikirde.. Bir 

be llnantı keşiş de Pairikanenin nüfuz 
. . eheırı;niyetini kay!Jettiği iddiasında 

\ 

th • .\titt Fenerdeki Ram Patrikhanesi 
~ ada k 
~~~t~~ete . Çt an Venizelist Pa • meclisinde Jzmir mebusluğunu ve 
q~ b 4laı-11l~· son P<>ıta. ile gelen sonradan da V en?zelos k~bineıin· 
\ td% an birinde şehrimiz de içtimai muavenet bakanlığµu ı !~ atı R ' -
ıtlı-ı~ , bit y unı Patrikhanesinin yapmış ' o1an Bay Emanuilid isin 

' "'k/re nakli lüzuinu' hak· bir makalesini ne,rediyor: 
~:Yle Oınıanlı niebman· , (Del'BDll 1 1nc1 91?-yfanm • nneu •Dtonnncta> 

talyan miiatemlekelerinde yerli 
·üı;ari askerlerden bir müfreze 

j sas!arma göre maa§a bağlanması 
diğeri bu müessese memurlarmm 

1 

/ tekaütlikleri hakkındadır. 
Bundan bir müddet evvel Ku 

rultay bu hususta bir kanun ka 
ı bul etmişti. Bu kanunda, devle 
demiryoları memurlarına aid ta · 
sarruf sandığının bugünkü mev · 
cud sermayesin.in tekaüd sandığı 

1 
namr altında idare edilmesi ve bu 

Devlet Demiryollan·Umum 
dürü Bay lbrahim Kemal 

Roma, 11 (lstanbul) - Resmi 
bir tebliğe göre Habeş askerleri 1-
hı.}yan Somalısa hudu.-Jund~ Af· 
dublde İtalyan kuvvetlerine hü • 
cum etmi§tİr. Yerli İtalyan asker
~erinden altı yaralı vardır. Hücum 
'eden Habeşlilerı e ühim zayi • 

kanunun tatbikatından sonra de -
miryollarında tekaütlüğünü isti -
yecek müstahdemlere tekaüt ma • 
aşının bu sandıktan verilmesi, bu· 
nun için de hangi memurlara ne 
miktar maaş tahsis edileceği me -
selesinin alakadarlarca tetkik o • 
lunarak bir layiha projesinin Ku· 
rultaya gönderilmesi işaret edil • 
,mişti. 

Umum müdürlük · bu huıuıta 
lazım gelen tetkikatı ikmal ede • 
rek projesini hazırlamış ve Ba ·• 
yındırhk Bakanlığİna vermi~tir. 
Bu mesele hakkrnda aldığım ma.. 
lumata göre layihadaki esasların. 

(Dcvaıtıt 7 incl ııayt!anm ' oncU a1ltunnnda 

ta uğramıtlaı·dır. 
İtalya, Adia Ababadaki sefiri· 

ni şiddetlı protestoda bulunmağa 
memur etmiştir. Bu münasebetle 
neşredilen tebliğde hadise, U alu
alda mühim Habeş kuvvetleri top-

. 
Yeni sayJavlarıinızla konuşuyoruz 

Tevfik Nazif Arıcan 
duygularını anlatıyor lanmasr üzerine bunun yaptığı 

manevi tesire atfediliyor. 

Roma, 11 (A.A.) - Oualoual· 
inin cenubunda Afdile'de yeniden 
bir hadise çıkması üzerine 1911 
sınıfının 1 ~ ve 29 uncu fırkaları -

"ihtiyar · bir bekar olmak sıfatile 
bittabi reyim aleyhte olur!,, 

(Dovanu •
2 ~; saY'famn 

2 
c; sütununda) Bay Keresteciyan hangi sahada çalışacka? - - - -

Abdülhak Hamid 

Büyük şairin 
84üncü. yılı 

Büyük şairimiz Abdülhak Ha. 
midin 84 üncü yılı bugün Boğaz
içi lisesinde büyük merasimle 

· kutlulanacaktır. 
Hazırlanan programa göre 

merasimi lisenin müdürü Bay 
Hıfzı Tevfik açacak ve Bay Fa
ruk Nafiz fairin 84 yıllık haya. 
bm anlatacaktır. Bundan ıonra 

son sınıf talebesinden biri Ha-

Ue\'anu ti uncu ııaylfanm 6 inci ltltunUJl.da) 
' 

Ankara, (Kurun) -Yeni An· 
talya saylavı Tevfik Nafiz Arı

can, gazetecilere kolaylık gÖ$ter 
mekle de tanınmış adliyecilerden· 
dir. Üç seneden fazla süren Adli

' ye müsteşarlığı esnasında kendi -
::ine baş vuran bir gazetecinin, 
yanm~an bo§ çıktığı görülmemi~ 
gibi bir'şeydir . 

Saylavhğa seçimini kutlula -
mak üzere yanma gittiğim zaman 
beni, her zamanki gibi nezaket ve 
alaka ile karşıladı. 

Kendisine bu defa havadis al
mak için değil fakat adliye haya- / Yeni Antalya •aylavı Bay T evlik 
tından siyaset hayatına geçerken Nazil Arıcan 

nasıl bir duyğu ile mütehaaıis ol- ı -Adliye hayatında bulundu· 
duğunu sormak için geldiğimi ğunuz uzun müddet zarfında, si.z· 
söylediğim zaman güldü ve suali de en kuvvetli intiba bırakan fey 

tekrar etti: nedir? 

- Adliye hayatından siyaset _Bu intihar adalete ve adliye. 
hayatına geçerken naııl bir duy • ye hizınet bakımından ikiye ayı .. 
ğu ile mütehassis miyim? Güç ve rabilirim. Adalete hizmet noktai 

biraz da çatallı bir sual!. nazarından, temyizde geçen a]h 

Bay Tevfik Nazif Arıcan bir buçuk senelik hayatım bende hiç 
kaç saniye dütündükten sonra de- unutamıyacağım derecede derin 
diki: bir intiba bırakmıttır. 

- Adliye hayatında edindiğim En değerli iki Adliye vekili za· 
tecrübelerden ıonra, Büyük Millet manma tesadüf eden üç buçuk 
Meclis?nde bu tecrübelere daya· senelik müste§arlık hayatım ea -
narak, ulusa müfid olmağa çalış- nasında da adliveye müfid olma· 
mak emeli, benim için şüphesiz 
çok zevkli bir §ey olacaktır. (Devamı e wıc·ı A,YJ.l&DD 1 mcı 811twıımda), 
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mukadderatı vrupanın 

Hitler, Reichin frenini 
kullanabilecek mi? 

Alman Başbakanı, son teklifler 
karşısında ne yo, tutacak? 

, ' 
fflnıanya re~~e~erse 

lngiltere vef ransa 
1 aralarında askeri 
1 ittifak yapacaklar 

Londra, 11 (A.A.) - "Alman ı planı kabulden. inıtina etmesi için 1 Paıisten gelen telgraf haber-
Başvek·li B3.y Hitlerin Fransız - ma :ul hiç bir sebeb y~k·ur. Fa - l lerine göre (Tan) gazetesi bir 
İngiliz teklif:eri k:\rşrsında ittihaz kat Alman siyasetinde Avusturya- ı makalesinde İngiltere ile Fr:ı.n
edeccği hattı hare!tet, Avrupanın nın istiklali ve yahud Alman hal· 1 sa arasında yapılan havai mü · 
harbe doğru mu, yoksa sulhe doğ- kının yaş"makta olduğu ko:nşu 1 dafaa andla~ınası projesinin 
ru mu g:.dece.ğ'~i t~yin edecektir.,, topra!·~1 ar hakkında ~fak bir gizli J Almnya tarafından reddolun -

Bu ıoz1erı soyl yen zat, Bay maksad varsa BJ.y Hıtler için ta . duğu takdirde neticesiz kalım -
Steed o'ub bun!arı Londra progra- 1 raftarlnrınm pek z·y~de hoglnrına ! yacağmı yazımştll'. O vakit ln
mı yüzünden ortaya çılrnn mese - ı gitmekte olan bir takım niyet ve 1 giltere ile Frunsa kendi arala -
leler hakkında Sum1ay Times de 1 tasavvurları inkar etmek ho.kika .. !l rında askeri bir ittifak imza e-
na,retmiı olduğu bir makalede l ten mt!şkül o!uı-.,, ı deceklerdir. . 
vazmııtır. Makale muharririnin fikrince 1 (Tan) gazetesı Almanya tn-

Almanyanın Londra progre "ı· Şark miscltınm Almanya tarafın- 1 rafından yapılan teklifin reddi 
nı kabul etmekten imtina eyle . dan imzalanması, A'manyanın ha- 1 böyle bir ittifakın lüzumunu is-
mesinin muhtemel s~b~plerin ne o rici siyasetinde bir deği~iklik teş- bat edecek yeni bir delil olaca-
laca~ıru tetkik eden Times gaze - kil ede::ektir. Bay Steed makale- ğrnı ilave etmi~tir. Son haber -
tesinin eski baımuharriri bu imti- sine söyle bir sual ile nihayet ve· lere göre Almanya Fransa ile 
'a için iki sebeb görmektedir: riyor: İngilterenin teklifi11i reddetmi -

En büyük Alman siyaseti ve "B:ıy Hil'hr, L_;çüncü Rei:hin yecektir. Fakat derhal kabul 
~us meselesi. çok kuvve~li arabasının frenini de etmiyeceğini göstermekte -

Bay Steed diyor ki: kul!ana!:rilecek mi? Yarım çarl< dfr. Almanyamn bu işte tuttuğu 
"Eğer Almanya miisavat çerçe- yap~ırarak cn;ı yokuşu çıkartabi . siyaset lngiliz - Fransız havai 

vesi ;çinde sulbü arzu ediyorsa, Iecek ve şimdiye ka·lar takib et- ı .. 1üdafaa andlaşınasmı esas tu-
kendi hudutlarını her türlü teca· miş olduğu isfkametten gayri b;r tarak müzakereye girişmek, bu 
vüze karşı h;mave eden umumi isıik'lm'?t takib ettirebilecek mi?,, müzakereyi mümkün olduğu 

,ı----•=---~-m&2D*W~*W~'~' 

Bakan ar heyeti 

kadar uzatmaktır. Daha doğru

f ta{yada seferberJı•k su Almanyanm bu siyaseti va -
kit kazanın.ak ve ine un SQ.r -

Dün lsmet ınönünün 
Başkanlığında toplandı 

..A.nkara, 11 (A.A.) - Ba§· 
bakan İsmet lnönü, beraberle • 
rin:Je Dış ve İç· ş~eri Bakanları 

Tevfik Rüıtü Aras ve Şükrü 
Kaya, Ciimhuriyet Halk Fırka
sı genel katibi Receb Peker ol

duğu ha!de bu sabah lıtanbul • 
dan şehrimize dönmüşler ve 

durakta bakanlar, saylavlar ve 
bakanlık'ar ileri gelenleri ta;a. 
fmdan krJılanmı§lardır. 

Seçim iş~eri do!ayıs 'yle Is • 
tan:.ula gitmiş olan genel ka ~ 
tiplik bürosu da ıehr~mize dön
müştüı·. 

Anknra, 11 (A.A.) - icra 
Vekilleri heyeti bugün Başba • 

kan İsmet lnönü'nün batkanl:ğı 

_.- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

nın sefer her edilmesine karar ve
rilmi§tir. 

Yarı resmf mehafH, bu sefer • 
berlik kararının aleiade bir ihti
yat tedbiri ol.:luğunu beyan etmek

. tedir. 

Şimdiki halde askeri harekat 
icrası düşünülmemektedir. 

Roma, 11 (A.A.) - Royter A
ja.nıı hiltliriyor: 

Dış iş 1 eri Bakanlığı namına söz 
söylemeye salahiyeti olan bir zat, 
ltalya iie Habeş~stan arasındaki 
münasebetler daha ziyade nezaket 
peyda ettiği takdirdeltalyanın Ha 
beş:stanla harbetmesi ihtimalinin 
mevcud olduğunu söylemiştir. 

Londra, 11 (A.A.) - Roma .. 
dan Royter Ajansına bildiriliyor: 

Bir takım zabitleri, doktorları 
ve askerleri lafıyan bir tren dün 

1 akşam cenubi İtalyaya doğru Ro· 
alhnda toplanarak muhtelif iı- 1 d h k t t · t' B b" . ma an are e e mı§ ır. u za ıt 
lerc aıd kararlar vermİ§tİr. ı ı · E 't t ı s \- ve as ı::er erın rı re ve ta yan o-

ş J 
1 

malısına gidecekleri tahmin olun-
e r ef kaptan öfdü maktadır. 
Şirketi Hayriyenin en emektar Resmi mehafil, kıtaatın Habe -

kap"nnlnrındnn Şeref k:ı.ptam, Bo- şis'ana karşı her hangi b'r hare • 
ğazis;.li olup ta tanımıyan ve ıev .. ket icrası rnaksadiyle gönderilmit 
miyen var mıdır? Acıyarak öğ • o~duk'arı haberini tekzib etmekte 
rendik ki, çok tarı'an V" ~ - •• - 1 ve son zaman'arda a~k~ri kıtaatm 
Ş~ref kaptan, uzun bir hastalıktan hali ve saire gibi harekatın muh· 
t:onra dün akşam hayata gazıe, 1nı telif kıta'arı değiştirmekten ve : 
rummuştur. Rdtre ve Somalide istimalden sa· 

mek siyasetidir. , _______________ J 

ltalyan - Habeş 
savaşı mı? 
D8"'" Başmakaleden devam 

kUıneti Habeşlilerin bu türlü sal-
dırışlarına artık bir son vermek 
için büyük çapt~ düzene aüel bir 
(askeri tedbire) baş vurmağı kes
tirmiştir. Bugünlerde iki fırka ile 
(1911) sınıfının silah altına a
lındığı söylenmektedir. 

Bu bakımdan ltalya ile Habe
şistan arasındaki çekişmenin üs· 
kes (mutlaka) bir savat ile bite· 
ceği söylenebilir. Nitekim Habe
tiıtan bu itin Uluslar Kurumun
da incelenmesini (tetkikini) is
temitken yapılamaması, doğru

dan doğruya iki ülkenin kendi a
ralarında konutmaları tapşırıl
mıt (tav•iye ve tenbih) bulun. 
ması İtalyanın ergeç böyle bir 
savaıa doğru gideceğini usabr 
(muhtemel) bir ıonuc (netice) 
gibi gö11teriyordu. 

lly 

l>a 

Suiistimal suçlularınıa muhakeJlle' ~k~ 
lerine devam edilecek ket . - ~ ~ 

Ankara 11 (Kurun) - Asliye zı ile verdi ve bu cevaplar 0 •ı 
hı$ 

birinci ceza mahkemesinde eski du. t J 

posta, telgraf umumi müdürü Bay İhsan Cemal, ırıüdaf J ~ 
Bay Fahri, telgraf işleri müdürü na ilaveten, her maddeYe.

1 
· ~i~ 

Bay İhsan Cemal umumi müdür ayfı cevab vermek sureti e J11 
ti vekili Bay Suphinin muhakeme- suatten fazla süren izahatt'~ ~~i 

lerine bugün devam edildi. Dün- lundu. Pek heyecanlıydı, ~İP ,:~~ 
kü celsede, lstanbul ve Ankara faasınm sonunda, kenclisı~d beq~ 
müddaiumumiliklerinclen gelen kinci derecede bir şube ııııı J~· 
\'e suçluların sabtkaları olmadı- olduğunu, icra salahiyeti b:ş~ 
ğmı bildiren tezkereler okundu. madığım, bu suallere·~~~ ~ J• 1 
iddia makamı, isnatl edilen su- olamaması lazım geldıgını ~~ 
çun sabit bulunduğunu, af'kanu- ı d' '~ı e ı. te 
nunun mer'i olmadığı bir zam:ın- "diif ııa 

Bay Suphi, umumi ırıu . dır. da cereyarı ettiğini söyledi ve ce-
za kummunun 208 inci maddesi ka!etini kabul ettiği zarna~'ı t Ja. 

·bük:nfüıP. ı:öre muhakemenin de- sen bu 'İş;n kısmen tekern~dıı ~~~ı 
' m:, bulunduğunu ileri sor ~ S 
vamına karar verilmesini İsledi. 3 e ı 

izahatın ela bilhassa, suç . J er' 
Bay Fahrinin vekiH Bay Hay- k ı111t qı 

te~kil ettiği söylenen o ~ rullnh, suçluların suiistimal cür- d ~ ,•ın 
müne mevzu teşkil ~demiyeceği- teşkili teklifinin tarafın :e . dı 

pıldığını, bundan sonra bU !fak ni, ve i,in af kanununun mer'i bu- B y d 
fin Bayındırlık Bakanı il ""u lunduğu zamanda cereyan ettiği- l<O 

nl. ıo"yledı' ,· evvela bu cihet hak- tarafından kabul edilerek 'd·ııı 
. d' Jd' "jrıl lıtl kında. karar verilmesinde ısrar et· yonun filen teşkıl e 1 ıg ııı tb' 

ti. Bay Ihsan Cemal ve suçlu ve- ledi ve bu işe aid dosyanın ıı 1) 

müdürlükten getirilmesini killeri de bu isteğe İştirak etti-
ler. Mahkeme bundan sonra, mu- · 

hakemeye devam edilmesine karar 
verildiğini suçlulara tebliğ etti. 

Evvela Bay Fahri sorguya çe
kildi. Bay Fahri cevaplarım ya- verdi. 

- • t.f Çiku atacdardan muamele ı t<urultay BaşkantJf1 ~~ • 
v~rgrdl GllOcn;il [ Zmfröekl gezll'I t \ S 

Ankara, 11 (Kurun) - Çiku .. lzmir, 11 (Kurun) - Sf eıt ' 
latacıların Ankaraya yolladıkları bulunan Kurultay Başkanı · J ~te, 
heyet burada Bakanlıkla temasla- j l K~ Ö l b ·· ştJıP" l)d . ra azım za p ugun 
rına devam edıyor. \ 1 . ~şl dl 

M .. t B F 'k b e 1 J bir gezinti yaptı. Beledıye fi "~e 
uı epr ay aı , u m &e e I ~u-

üzerinde diyor ki: nı Bay Behçetle birlekte . ~ t, 
d' 111~ 'ıı~ "- Çikulatacılardan muame· yuvasını gezdi ve bele ıye il~ 

1 
~ ·· 

le ver~.is.~ al~~~.asına ka?unen lü· J değerli eserini takdirle kar§
1 g 6, il. 

zum gorulmuıtur. Vergı alına - K l B k fiııl , · J · . . uru tay aş anı §ere ,t -ııo 
caktır. Ancak, geçen ıenelerm bı- . . b'd"ı I~ .. 1 

'k ·ı · · · B k 1 k b' nova zıraat mektebınde ı ~ ,..t 
rı en vergı erı ıçın a anı ır . . . , , J 
formül aramaktadır.,, yafetı verıldı. ,,,,~· ft .. 

••• d J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ~ J 
BayTitülesko ile Dışbakanımız arası 1~, ~1d,~ 

Ankara, 11 (A.A.) - Balkan ı ciddi semereleri veren 13~11 : ' J 
antlaşmasının imzası yıl dönümü 1 antlaşmasının imzasını b~1'' ıo' J 
münaaebetile Romanya dı,bakanr makla bu uluslar arası vesı ııı :~' 
Bay Titülesko ile dış bakanımız bütün imza etmiş olanlar1;1~ş9', ~ıı~'· 
Tevfik Rü,tü Araa araıında ata- tchassis bulundukları se. giY ,ıı, 

ğıdaki telgraflar taati edilmiştir. bağlılık duyğularını ç~~nİ~ "ttitıill 
Ekselans Tevfik Rü§tÜ Aras ifade eylediniz. Gösterdıg• ,rtv ltı ııl'~ 

Ankara ni tesanüd tezahürüne har gl lltı) 
Balkan andlaşmasının imzası- teşekkür eder ve müştere1' ,re ~,~ aı~ 

nın yıl dönümü münasebetile esere en sadıkane b~ğlıh1' J~~ >··~ 
müşterek eserimize olan kat'i gü- sarsılmaz itimadım bul~e ~ ~~~::~ 
ven duygularımı ve vefakar dost- teminatile mukabele etr11e ~ d~~I 
luğumu tekrar etmeme müsaade- tiyarlık hisseylerim. de(}' ·~ itı 
nizi rica ederim· Yüksek bir salahiyetle ,sı (f 

Titülesko te ettiğiniz Balkan anlattı1 ~Jf 
. i ve 1 

Ekselans Titülesko yaseti dolayısile san11ırı i.iıt' 
Dıtarı itleri· bakam ve Balkan metkar tebriklerimi bu fJ1 yut ' 

andlaıması reisi, betle arzetmek isterirn. ~u t,ıif ' 
sek salihiyetinize hepirnıı Bükrq 

Sulh ve sıkı teşriki mesai üze
rine kurulan ve timdiye kadar en 

de bulunmal<la bahtiyar1.~· • .trıı' 
TevlikRÜV 

55 yaşın :la olan Şeref kaptan kıt bir hale gelmiş olan silahları 
bir yıl evvel y<ıtCtğa düşmüştü ve tebdil etmekten ibaret olduğunu 
en son vazifesi 74 ün süvariliğiy- söylemektedirler. 

Şuruı da daha unutulmamıt
tır ki ltalya on bet, yirmi gün ön· 
ce müatemlekat Bakanı (General 
Bono) yu Eritre Somalı başko· 
miseri adı ile Afrikaya gönder
mişti. General Bono gibi İtalyan 
Başbakanı Mussoliniye pek yakın 
olan bir adamın Bakanlıktan kal
dırılarak Afrikaya müstemlekat 
başkomiseri gibi ikinci kertede 
bir iş başına gönderilmesi bir 
çoklarını şaşırtmıştı. Bununla 
beraber General Bono'nun bu gi
dişinde ergeç ortaya çıkacak bir 
gizli plan seziliyordu. 

•Hııldt .. Ulllr'.tMlıftltfllfllfttnm.,..Mlltlrtfftrnnıtrtttttntimmttmnnnııııuıuuıııruı11" 

di. 
Yıllarca süvarilik ettiği Şirketi 

hayriyenin vapurlarından biri, bu
gün ihtiyar kaptanın cenazes.in.i 
ebedi metfenine, Beykoza götüre-
cek. · 

Büyük kongre 
Dört yılda bir toplanan C. 

H. Fırkası büyük kongreıinin bu 
yıl Mayısın on b ~tinde toplantı -
ama başlı1acağı haber alınmıttır. 

""'111ıu11r•uımuıııt111ınuınıı11mmı11uııutw11rr.ıuııuıııımıııJt1111tt1111mı1111mrrttııınuı• 

Anluı.ra, 11 (Kurun) - Eski. Trabzon tapu müdürü Bay Münir 
şehir to.pu mitdUrlüğüne eski 1 tayin edildi. 

Şimdi İtalyanın Somali ve E
ritre sınırlarından Habeş toprak
lanna doğru yürümek için süel 
(askeri) hazırlıklar yapması 1-
talyan generalinin Afrikaya gön-

derilitindeki anlamı (manayı) 

da bir kerte daha aydınlatan bir 
olut (hadisedir) dir· . 

İtalya Somalı ve Eritre sınır
larında aylardanberi çok hazır· 

lıklar yapmıştır. Bundan baıka 
yeniden yeniye güçler gönderece
ği de apaçıktır. Bununlaberaber 
Habeş işinin böyle savaş yolu ile 
kolayca bitirilebileceği henüz 
belli değildir. 

ASIM US 

Piyango 
Tayyare piyango~~rıu~ilts' 

düncü tertib dördüncu çe 
ştıt· ne dün sabah ba!lanıııı ·.re { 

'k aJll'' ~ yalnız on bin liralık 1• r !j432 ~ 
mıştır. Bu ikramiyeyı 1 çe~-il 
maralı bilet kazanmı.ştır· ' 
bu sabah bitirilecektır. tı11 > ~~ 

g.frı ~ Q~ 
Dün çekilen n1.1nıaI3rı ıı'ıl ~ 

bir şekilde bugün dokUııı 
yıfamızda buiacakıınıı· 



" Mücadele, 
yüzünde var 

Türk için çok tabii bir şeydir. Biz yer
olduğumuz gündenberi çarpışıyoruz ,, 

Dün halkevinde toplanan Mara§lr gen~ ler 

Mar&Jın on altıncı kurtuluf 1 ti kaplıyan büyük bir gece .. Her- lık var. Bu varlık her türlü güç .. 
yıl donümü münasebetiyle dür: ' -es aı•tık Türk-ün talii sönmekte lüklere rağmen asırlann içinde 
§ehrimizde bulunan Maraf1ı gen 'duğunu zannediyor. Fakat dün· akıb gitmekte ve tükenmez bir 
ler Halkevinde toplanarak bugü Janın dedi&i olnuyor. Tfu>kün de- kaynaktan kuvvet almaktadır. Bu 
nü ~tlulamıılardır. 1 qiği oluyor, kötü talih yeniliyôr, varlık hayatın çetinlikleriyle çar -

Merasime saat on dört bu~ukta Türk gene ~~ryor. pışa çarpışa asırların içinde işle -
baı]anmıf, Kü']tür çevirgeni mua- Bu hulasadan ne anlarız. Dün- ne işlene ve cefanın ortasmda 
vini Bay Şevket Süreyya kürsüye . yada Türk isimli, esrarlı bir var - vunıla vurula emsalsiz bir millet 
gelerek demittir }ti: _ ı meydana getirmiştir. •• -ı; 

" :Mücadele Türk isin ~ok tabii U k •• d K d ! · :Mi11i mücadele ve onun içinde 
bir şeydir. Biz yer yüzünde var S U af - . a 1- / [ Maraş mücadelesi işte bu :rurkün 
olduğumuz günden beri çarpışı • 1 ı' k •• l J 1 bil' kalkmmasr, bir tezahürüdür.,, 
yonız. Her şeyden evvel tabiat bi- oy ram vay· arı I Bundan sonra Bayan Cemile 

zi e!} güç imtihanlarla karşrladr. Kadıköy tı•amvaylarrna baş- Süreyya, Bay Faik, Bay Muhar -
Çölden hayat ç.ıkarmağa, imkan • !andığı sırada bu yeni hatların 1 rem duydukları büyük sevind an· 
lar yaratmağa çaJıştık. Fakat ne - da üsküd~w hattı gibi zarar e • \ latmıılar ve çok alkrşlanmı~lar • 
ticede tabiat:- eğildi ve Türk yaşa- deceğini iddia edenler vardı. dır. 
dt.. Tahkikatımıza göre bugüne ka- Gazi Antep Saylavı Bay Kı • 

Tab~at güç~?k1e~den sonra 1 dar yapılan tecrübeler bu tür- \' lıç Alinin gönderdiği telyaııH o
~yısız m~n. kutlelerıle arpıştık. , ı lü iddialan n çok yanlış olduğu- kunmuş, alkışlarla karşılanmıştır. 
Çin~e, H~ta.dıstanda, lr~da, Tu ~ /I nu fili surette ortaya koymuş _ ıl Bundan sonra davetliler keman 
ran aşar v~ garpta emen her ı tur. ı ve piyano ile bir konser verilmiı 
milletle vuruştuk. Netice: Millet - 1 · · d A k 
ler eğildi, Ve Türk yaşadı... Eskiden Üsküdar tramvayla- ı ve merasımın sonun a tatür e, 

11 eylUl ile subat arasrnda yani , Kurultay Başkanına, Ba,bakana 
Spıı günlere geliniz; memlek.e- <s ' ' i'J t 1 J k·ı · f 

-llUIUl•"lfllfll•lll•lllll•llllnlllllUUIUll!lnıtı•l"llUI Olllll•IHINMl .. UNhlolf.. beş ayda bir, nihayet bir bu • j •• !:!.!~nıt:ru!:.~i:.i~M:~llM:ill=!ll.!!:.'MIWllm~•-
Lo dosta n poyraza! çuk muyop :roıcu taşıyormuş. ' G . t ? 

Bu sene Kadıköy tarafındaki 1 llp 31 ıyor ffiU. 

Dün ha \Ul iyiden iyiye 
soğudu 

Enıelki gün tiddetli ve sürekli 
yağmurdan sonra hava vaziyeti 
değişmiı, rüzgar .!,.odostan Poy -
raza dönmiif, ha va iyiden iyiye 
soğumuıtur. 

Kaı;ıdilli Ra.sad merkezinin 
verdiği malii!Jlata göre dün en 
yukarı sıcaklık 3,5, en aşağı 1,5 
derece olarak tesbit edilmiş, rüz
g~r yıldızdan saniyede on iki 
metre hızla eami,tir. 

Dün ~kşam t~lefonla konuş -
tuğumuz Bay Fatin bize şunları 
söyledi: 

- Bu yıl ha va bir türlü sağ -
lamlaşamadı. 928 yılında da hava 
uyğunsuz geçmişti. Fakat bu de -
rece değildi. Yarın için kar yağ -

hatlar ile birlikte bu müddet 
zarfında arabaların taşıdığı yol- 1 Mekteplerin birkaç gün 
cu mikta11 iki buçuk milyonu daha tatili düşünülüyor 
bulmuştur. Varidatı ise yolcu Havaların fena gitmesi dola • 
miktaı:-ından daha fazla artmış- y~siyle tehrimizde gripin daha 
trr. Her halde Kadıköy tı·am - f 

1 
çok arttığı anlatılmaktadır. 

vaylarr Usküdar tramvaylarının 
1

; Bir çok evlerde iki üç kitinin 

1 

zararmr kapadıktan başka üste- · birden hasta yattığı ititiliyor. 
i lik belediye için kar da bıraka- Dün açılan illç o~llardan ta • 

caktır. 1 tilden evveJki hale nisbetle daha 
1 fazla talebenin mektebe gelmedi • 

ma ihtimali hemen yok gibidir. ği görülmüıtür. Bazı okullarda 
Yalnız rüzgar döıi beş gün şi - gelmiyen talebe nisbeti yüzde alt· 
maiden esmekte devam ederse mrt' derece.indedir. 
soğuklar artacak ve kar yağması Sıhhat müdürlüğü tarafmdan 
ihtimali çoğalacaktır. yeniden tetkikat yapılarak okul • 

- Bu havalal'ln sıhhat üzcırin-
ların yarından itibaren gene bir 

de tesiri var mıdır? kaç gün tatil edilmeleri düşünül -
- Hiç şüphesiz vardır. Hem mektedir. 

d~ çok. Maan1afih kışm kar yağ• __,mımıımmııııınuııımn_u..,,, .... _ ... mnuuııı111111111"''"""111m• 
mazs:ı yazın sıcağın şiddetli ôla - kmdaki sözlerin ilmi bir kıymeti J 
cağı ve· hastalığın çoğalacağı hak- yoktur.,, 

Bay Gölöm Ne Diyor? 
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Gezintiler 

Sinemalar 
Kapanamaz mı? 

Mektepler kapandığı gün, 
"Grip,, in ne olduğunu. daha öğ
renmemiştim. Eode de hasta 
yoktu. Ortalıktaki telaşa baka -
rak fCl§ıyordum. Meğer bu yapı§· 
kan ve bulCl§ık hastalık ta bir la· 
kım hayvanlar gibi toplu ya§ar, 
cemi,.·et kurarmı§· 

Dün sırtımda bir ürperme, 
dizlerimde kesiklik ve aouçla • 
rımda ategle eve dönünce, "Grip,, 
in benden önce geldiğini gör -
düm. Hastalar, biribirine yardım 
edebilmek için bir odaya toplan-

' mıflar, termometre Bektaşi ka
dehi gibi elden ele dolaşıyor. Va
kit, vakit: 

-39! 
-39 üç/ 
-39 buçuk! 
Sealeri duyuluyor~ Bir kere de 

b.en koyuyomm: 
-381 
Eh, içlerinde en hallisi demek 

benim. H erkeain hastalanıb yat
tığı bir eode hallice olmak nedir, 
elbette bilir, hiç değilae lıestire
bilirsiniz. Tanıdık bir hekime uğ
rıyorum. Evinde yok. Söylendi. 
ğine göre adamcağız bef on yer
den birden çağınldığı için ak .. 
ıamlara kadar kapı kapı dolaş
maktan bCJ§ını kCl§ımağa eli değ
miyormuf. 

Eczanede de uzun nöbet 
beklemek var. Arı kovanı gibi 
İ§liyor. Bozuk tlamar vuru§ları, 
ate§ten kanlanmr§ gözlerle sıra 
beklemek ne tat81z şey! 

Şi§eleri yüklenib dönerken, 
birden bire bütün yolu kaplıyan 
bir çocuk kalabalığiyle karşJQ§ -
tım. Geni§ bir sinema kapısından 
burula burula, kaynCl§a kayna§a 
canlı ve CO§kun bir ırmah ta§ı -
yordu. Belki bq yüz k~i. belki 
daha çoktular· içlerinde boyun • 
ları •ardı olanlar ve ök:.>iırenler 
de görülüyordu. 

Birden bire irküerek düıün .. 
Jiim. Salgın, bulQfık bir hasta -
ltk ortalığı ka81b kavuruyor. 
Mikropların dağılmaaına sed 
çekmek i~in kalcbalık yerler da
ğılılıyor. Daha ilk bakqta bu .. 
nun doğruluğu görülür ve mek -
teplerin kapanmasına hak veri • 
lir. Fakat bu siper yalnız mek -
tepler çevruinde kaldıkça. arka
sına sığınamayız. Daha doğrusu 
bı.ı yarım siper, hastalığın sürekli 
olmasına da yardım ediyor. Mek
tepaiz çocuklar sinemada bir ıı
nılın on kat, yirmi kat Ülftünde 
bir kalabalıkla kuıatılıyor. Bu 
gidi~le nasıl gripin önü alınabi -
lir? .. En korkunç mikrop yuva • 

<i~zgfn 

(Lütfen 8a!Jıfa1.·4 çedriniz) 

-~---

... On iki olacağına. on bef ... .• Şu yeı/i, dört .... . •. Şu altı, üç, •ılır da iki otıaytlı. J Bay Gülüm - Bugün zengin 
olac:alztr.k desene! .. 
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Ş~h_ir Meclisinde 
'{af ovanın yeni azası 

seçildi, geldi 
lstanbul Şehir meclisi dün Bi • 

rinci reis vekili Saadettin F eridin 
başkanlığı altında toplanmıştır. 

Bütçede bazı fasıllarda münakale 
yapılması .hakkındaki butç~ encü
raeninin mazbataları okunub ka • 
bul edilmiştir. Şehir dahilindeki 
bütün tiyatrolarda yangından ko· 
ruma tertibatı yapılması için ge
çen sene yapılan talimatname, 
şimdiye kadar tatbik edilmemiş -
ti; Belediye reisliği bu talimatna· 
menin tatbikinin gelecek yıla hıra· 
kılmasına lüzum hasıl olduğunu 

bildirr:ıi~ti. Mülkiye encümeninin 
bu isteği uyğun gören mazbatası 
dün okunmuş, münakaşa edilmiı
tir. Feridun Manyas, Mülkiye en • 
cümeni reisi Suphi, İsmail Sıtkı, 

Nakiye bu mevzu üzerinde söz 
söylemişlerdir; neticede Saadettin 
Ferid, münakaşaya sebeb olan ta
limatnamenin baıılrb dağıtılma -
sı ve fen işleri müdürünün de ge· 
lib izahat vermesi için müzake • 
renin gelecek celseye bırakılması· 
nı istemi,, bu dilek uyğun görül • 
müştür. 

Madeni yağlar tasfiye fa!brika· 
siyle Belediye arasındaki anlata· 
mamazlığın tetkiki işi Kavanin 
encümenine gönderilmiştir. 

Yalova üyesi Kemalin çekilme· 
siyle açılan yere Yalovada yapı -
lan intihapta Yalova C. H. F. eski 
reisi Bay Ömer Çam kazanmış ve 
bu zat meclisin dünkü toplantısın· 
da bulunmu~tur. Reis vekili dün 
meclisin yeni azasını tanıtmıf, 
kendisine muvaffakiyet temenni 
edilmiştir. Beyoğlu üyesinden 
Kadrinin çekilmesiyle açılan yere 
gelen Bay Saadetlinin seçim maz
bataS1mın tetkik edildiğine ve uy
ğun görüldüğüne dair başkanlık 
divanı maz'batası okunmuş, saa; 
dettinin üyeliği tasdik edilmiştir. 

Meclis Perşembe günü saat 14 
te toplanacaktır. 

iLAN 

İstanbul Telefon Türk Anonim 
:;irketinden : 

1 - Sayğı değer abonelerimiz 
şehir dahili telefon konuşmaların
dan başka biç bir mukavele ve 
muameleye mahal kalmaksızın şe
hisler arası ve beynelmilel telefon 
konuşmaları da yapabilirler. 

2 - Şirket şehirler arası ve 
beynelmilel konu§maları temin ve 
ücretlerini posta telgraf ve tele -
fon umum müdürlüğü hesabına 

ahsil ve tesviye ile mükelleftir. 
3 - Şirket bu ücretlerin vak • 

tinde tahsilini temin için 16 Ma • 
yıs 1932 tarihli mukavelenamenin 
3 üncü maddesi mucibince şehir • 
ler arası ve beynelmilel mükale • 
name yapan abonelerden bunların 
~ ehir dahili peşin ücretleri bittik· 
.en sonra bir avans taleb ve tahsil 
etmek hakkını haizdir. 

4 - Hiç şehirler arası ve bey
nelmilel mükaleme yapmıyanla • 
nn avan.s vermeğe mecburiyetle . 
::-i yoktur. 
"" ''..,.''""'ı""'"""" mtt 11n1 11 ı uı ıtı 111rnuttı11ttıımnııınıııtuıttuıtttttı•nıB1• 

lan harıl harıl işlerken, salgın 

durdurnlamaz. M ektcplerin tatili 
de b:ı yüzden iyilik değil, fena • 
ltk doğurmasına, hastalığın daha 
çok yayılmasına yataklık etmiş
tir. 

M ekteb ve sınıf kalabalığın • 
dan kurtarılan yavrular 11:nema
larda daha }'oklamamz, daha kor· 
kulu bir hava içine atılmqtu· 
H•kimlnimiz bu açık aylnnlığı 
11anl tf3rmiiyorlar bilr:'!em! 

Qezain 

Vakıtsız bir balayı seyahati 

SiYASA 

lngilterede dik. 
değer bir se 

hadisesi 

lsviçreli bir genç kadın) erkek, pasaport üzerinde 
sahtekarlık suçundan birer ay hapse mahkum edildiler 

Hindistan halkına rnahdod 
lmn fe§rİi haklar veren 1' 

çok hükumet itlerine ~ 
proje hazırlanma11 lngiltertOİ' 
kım po)itikacılan tarahndsıl 
yayragalarla karıılanmıtı 
müstakil muhafazakarlar naJlll 
birtakım koyu muhafazalcarfs' lsviçrede, Zürih şehrinde baş • 

lıyan bir aşk macer~sı, bir pasa -
port sahtekarlığı dolayısiyle, İs • 
tanbulda da akis bırakmıştı. Bu 
aşk macerasiyle alakadar olan 
pa~apoı"t sahtekarlığ;. işine, dün 
akşam üzeri latanbul ikinci ceza 
mahkemesinde bakılmış, dava, on 
altı buçuktan on yediye kadar sü
ren yarım saatlik bir celse içeı·i -
sinde batfayıb bitmiştir. 

Rudolf Otiker, otuz bir yaşın· 
da, demir taciri. Berta v.,.zer, O· 

tuz üç yaşında, lokanta garsonu. 
İkisi de İsviçre tebasından. Mah
kemede hüviyetleri bu suretle tes· 
bit olundu. Birinci ceza mahke -
mesinde müddeiumumiliği temsil 
eden Ferhad, ikinci ceza mahke· 
mesince tercüman seçilmİ§ti. Al • 
manca konuşan dava edilenlerle 
reis arasında geçen sual ve cevap
ların ve diğer hususların iki taraf· 
ça anlaşılmasına delalet ediyor • 
du. 

Dav~ dosyası okundu. Bunda 
lsviçreden gelenlerin Sirkeci ga • 
rmda müşterek pasaportları göz· 
den geçirilirken, 504,671 numa -
ralı olan bu pasaportun yalnız 

kadına aid olarak verildiği, erke
ğin resminin sonradan yapıştırıl -

· dığı ve bu ikisi karı, koca olma • 
dıkları halde, öyle imişler gibi 
göaterildilderi meydana çıktığı 

yazılıyordu. iki taraf ta sorguya 
çekilmiş, pasaport üzerinde sah • 
tekarhk yapıldığı neticesine va -
rılmış. Böyle harekete sebep te, 

Polis haberleri: 

Parmaklarını makin eye 
kaptıran çocuk 

Aıma altında Altııı geyik şe • 
ker fabrikasında çalışan on bir 
yaşında Vaftim adında bir çocuk 
sağ elinin üç parmağını makineye 
kaptırmış, hastahaneye kaldırıl • 
mıştır. 

Esrarcılar 
Alher oğlu lıak isminde biri -

nin yanında 6,5 kilo esrar olduğu 
halde, dün limanda bulunan F ran
sız bandıralı Zeofild Gotye vapu· 
runa bindiği anlaıılmıı, otomobil 
şoförü Atarki oğlu Ohanes ile es
rarları evinde saklıyan Mari ya .. 
kalanarak Sekizinci ihtisas mah· 
kemeaine verilmitlerdir. 

DÖGÜLME iDDiASI - Dün 
Dolmabahçede harman tütün de
posunda Zeynel adında biri, 
ayni yerde bekçi Said tarafından 
döğüldüğünü iddia etmiştir. 

MERlVENDEN DÜŞTÜ -
Çarşıkapıda Yol geçen hanında 
beş numarada oturan terlikçi Ab
dullah oğlu İsmail hanm ikinci 
kat merdivenlerinden ayağı kaya
rak düşmüş, muhtelif yerlerinden 
yaralanmii?hr. 

Fındıklıda yangın 
Dün Frndıklı:la bir yangın ol • 

muı, İstanbul kumandanlığı kn -
rargahı bahçe kısmında ayrı bir 
halde bulunan ahşap binanın üst 
katı yanmıştır) · 

Yangını aöndürmeğe uğratan 

ı itfaiye efradından Şükrü ve Mes· 

1 
tan yaralandıkları için hastaha • 

. neye kaldırılmışlardır. 

evli ve iki çocuklu bulunan er • 
kekle karısı arasında Zürihte açı
lan boşanma davasında, mahke -
menin verdiği bir kararmış. Mah· 
keme, dava neticeleninceye ka • 
dar, kocanm İsviçre hudutları dı
şarısına çıkmamasını kararlaştır· 

mış. Halbuki sevişenler, sabrcde
memişlcr, vaktinden evvel balayı 
seyah~ti yapmak arzularını yene
miyerek, derhal Filistine doğru 

yola çıkabilmek için, tek pasa -
portu iki kişilik hale getirmişler. 
Bu bir sahtekarlık mahiyetinde 
bulunduğu noktasından, hakların

da ceza kanununun 350 inci mad
desinin üçüncü bendine göre mu • 
hakeme kararı verilerek, mahke -
meye gönderilmişler. 

Aleyhlerindeki iddia, kendile
rine anlatılarak, pasaport göste • 
rildi ve soruldu: 

- Buna ne diyeceksiniz? 
Sevişen kadınla erkek, pasa -

portta yanyana yapıştırılmış fo -
toğraflarına söyle bir göz attılar. 
Erkek, cevap verdi: 

- Evet! Bu pasaport, bana de
ğil, n.işanhma aittir. Benim res -
mim, üzerine sonradan yapıştırıl
mıştır. Fakat, biz bu işte saflığı • 
mızın kurbanıyız. Zürihten pasa • 
port almağa muvaffak olama -
dım. Loganoda bir adam, pasa • 

_ı>e;!rt temin ed.hilec:eiini .Öy}ad.i.. 
Nişanlımın kendi resmi yapıştınh 
pasaportu ile benim bir resmimi 
alrb gitti. Bir müddet aonra bu 
pasaportu getireli ve bununla hu -
dudu geçtik. Pasaportun usulü 
dairesinde almclığrnı sanıyorduk. 
Üzerlerinde tahrifat yapıldığın -
dan haberimiz yoktu! 

Erkeğin yanında duran kadln, 
o söz söylediğj sırada eğiliyor, bu 
söylediklerini ona fısıldıyordu. 

Kendisine sual sorulunca, kadın, 
başını salladı: 

- Nişanlımın söylediklerine 
tamamiyle iştirak ediyorum. Söz· 
lerinin hepsi doğrudur. O. karı ... 
sından resmen ayrılıncaya kadar~ 
laviçreden uzaklarda dolaşmak is· 
tiyordu. Bu sebepten birlikte yola 
çıkmağı düşündük ve düfüncemi· 
zi yerine getirdik! 

Sıra, müddeiumumiliğin müta
leasını söylemesine gelince; miid· 
d:.iumumi muavini Salim, yap • 
tıklan işin elde bulunan pasa -
portla ve kendilerinin tevil yollu 
ikrarlariyle sübut bulunduğunu 
söyledi, Ceza kanununun 350 inci 
maddesinin üçüncü bendine göre 
ceza istedi. 

Dava edilenler, mahkemeye 
bir istida verdiler. Bunda, mahke
mede söyledikleri yazılmıştı. lla • 
ve olarak serbest muhakeme edil
melerini, tevkifhanede alıkonul • 
mamalarına karşı icab eden ka • 
nuni l:eminatı gösterebilecekleri
ni, mahkemenin adaletinden e • 
min olduk1annı, karar aleyhleri • 
ne çıkııa bile cezayı üzülmeden· 
çekmeğe hazır bulunduklarını 
kayr!edcrek, cezalandırıldıkları 

takdirde cezalarının tecil edilme • 
ıini, evvelce hiç mahkUm olma -
dıklarmı, dolayısiyle mahkemenin 
merham~tine sığmam.• tecil iste· 
diklerini, bteklerine katıyorlardı. 

Reis Kemal. azadan Burhanet· 

tin ve Jımail Hakkı, kararı mü .. 
ıakereye başladılar. Dava edilen· 
ler, yanyana oturmuş, hakimlere 
bakarak bekliyorlardı. Erkek, u -
zun boylu, buğday benizli, mavi 
gözlü bir delikanlı ..•• Koyu renk· 
te kostum ve gabardin pardesü 
giymiş ..• Kadın, sarıım, pembebe· 
yaz yüzlü, uzunca boylu, mavi 
gözlü •.. O da siyah kürklü ve 
koyu ı·enkte bir manto ile siyah 
kadifeden bir şapka giymİf. Elin
de bir çanta ve parmağında bir 
yüzük var. Erkek. şapkasız gezi -
yor! 

Karar bildirildi. Ceza kanunu
nun 350 inci maddesinin üçün<:ü 
bendine göre birer ay hapis, pa -
saportun iptali, mahkeme harçla -
rının alınması ve cezanın tecili is· 
teğinin reddi! 

Kararı ayakta dinliyen nişan -
hlar, müddeiumumi muavini Fer
had ne ceza verildiğini anlatınca, 
sevindiler. Mahkemeye teşekkür 

ettiler. On üç Kanunusanide, ls • 
tanbula ayak basar basmaz tevkif 
edilmişlerdi. Bu itibarla bugün ce
za müddetini doldurarak, tevkif
haneden çıkacaklardır! 

Sevişenler, biribirlerinin elini 
tutarak, jandarma refakatinde 
muhakeme salonunu terkederken, 
kalabalık arasında sevinçle öpüş• 
tüler. Keadilıllll'in~ ihtar.da hnln...
nu1 du. Sonra jandarmanın önü sı"' 
ra, koridor boyunca, geldikleri 
yoldan geriye döndüler, hararetle 
konu§a konuşa uzaklaştılar! 

KUltUr işleri 

ilk okul hocalarının 
mesken bedelleri 

Duyduğumuza göre lstanbul 
Kültür müdürlüğü, vilayet dahi -
linde bulunan 1600 ilk okul hoca·· 
sının geçmi~ yıllara aid mesken 
bedeli olan 144 bin liranın öden - ' 
mesi için Şehir meclisinden karar 
alınmak üzere viliiyete müracaat 
etmiştir. 

Bastırılan notlar 
Hukuk fakülte.inde ve diğer 

fakültelerde profesörlerin verdik
leri derslere aid notlan baıtırmak 
üzere Üniversite bütçesine tahsi -
ıat konmuştur. 

Sömestr tatilinden evvel veri • 
len derslerin formaları basılmış • 
tır. 

Bu formalar §İmdi dah• ucuza 
mal edilmekte ve bir forma en 
fazla beş kuru~a kadar verilmek • 
tedir. 

TALEBE BlRLIGINDE - Ta
lebe birliği yeni yıl çalııma pro • 
gramını hazırlamıştır. Birlik ga • 

tana her hangi tekiJde hak 
ni, Hindistanı olduğu gibi ~ 
saymrşlardL Bu siyasiler 11 

parmakla kalmamııJ, bundan • 
tün İngiliz efkarı uınuınİ~ y 
kendilerile beraber bulundu . • t)· 
etmi§ler, bu iddiayı isbat j~ • 

1 

intibah dairesinde inhilal ~ ' 
usluğa en nüfuzlu siyasil 
Çorçilin oğlu Randolf'un 
konulmuıtu. l., 

Hindistanın elini ayağın• I~ 
bağlamayı ve orada f ngilit .,tef. .. 
azami !İddetile yaşattnaYJ 1 

siyasilerin gazeteleri n ' 
kazanması için büyük bir P~rd' b~ 
ya giri§miı ve efkan umu.ırı'" D: 
eli taraflarına çevirmek içın s~tı 
len her teYİ yapmışlardı. . _ık 

Bu intihap dairesinde 1>111"' 

kil muhafazakarlara rey . 
onların namzetleri büyük bil' 
yet temin edecek olursa .. ~~"a 
bütün halkın ne düıünduıiiJI 
ren bir deneme olacaktı. 

Nihayet rey verme günİİ 
halk reyini verdi. . . .;, ~ 

Meğer 1 n~iz halkı ınül 
bafazakarlara, yahud m 
ra, değil, Hindistan kanuJl11 

sinin doğrudan doiruya J1İll 
rafından yapılmasmı iste~ 
namzedine venniı ve bu ' 
verfree intibah dairesindeki 
bir amele meb'uıunu aeçıxıittİI'' 

Gerçi amele meb'uıun ~ 

Çorçilin muhafazakarlar ce İılı ~ ~ 
masmdan ileri geldiği besbe.. , • 
Jdi_intil.ah. i.at0-1, -1- L , ... 

fazakarlnrm sayısı 24,346 °1~ Sıtıa 
de amele meb'usun aldığı reY", ' 
den ibarettir. Fakat muha.'., 1 d 
aid reyler inkisama uğradığı~ '! 

seriyet amele namzedi kal_..-• 
suretle amele cephesi kuVV-

Avam kamarasındaki ~ ,J 
cephesinin ekserisi çok ku""'"" t' 
ğundıuı muhalif tarafın f~ ~ 
sahibi olması pek de büyülı ~ 
miyeti haiz değildir. Fakat. 
len intibah dairesi öted~ . ne i 
zakir!ara aitti. Sonra burıal' ~l 
ile alakadar olan pamuk . ~ 
nayünin en mühim mer ~ '1 
ridir. Onun için muhaf ~ tı 
ıettüte uğramakla mühİID ~ 
birini zayi etmit oldular. 

Bu mağlubiyet yüzüııtlt" lıt1 l' 
zakarlann a~·nlıktan vaı:~. ~1l d 
yenidE<n bit'f6!1meleri beki § ij'li.i 

ö. R~ ~()~ 

zetesinin yeniden çıkarılması İ - göstermesini istiyor. 

çin de hazırlıklar yamlmaktadır. L-~---------~ıO 

Marmara mıntakasında KURUN BA. gJ 
tütün pi.yasaları açıldı K U P o. "..~ı•~ 

I 11 kapOD• .k .. p 
Marmara mmtaka.aında tütün 9""4 12. 2. ~ 

piyasaları açılmıt ve satııa başla-
nılmıştır. 

~amıara mıntakasının bu ıe -
neki rekoltesinin 5 milyon kilo 
kadar olduğu ıa.ıul!1'aktadır. Fi • 
atler orta olarak 60 kuru.ttur. 

Göğende ve Edirnede tütünün 
kilosu 55 - 60 kuruştur. 

~armanı mıntakalarında veti-

pııJ 
Okuyucuları 

hizmet (} 
KUPON_._,, 

Ba ı. apoDtl k~•1.P • ~ 

şen bu ıern:ki tütünler ,,Y . . h•··lara na7aran ıvJ v,. 



8tJYCJK DENiZ ROMANI ~onom~ı~~-e-d_i_B_a_ş~h~E~,~.~~-· 
kalkınmamız 

Öl{onomi bakanlığınca 
getirtiJen tanınmış, 

yabancı mütehassıslar 

Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
1111•• Hatıralar ·- - • • ... ... • •• ~'f -·~ 29-- Ahmed Tevfik--

Meşrutiyete d v 

gru 
Ökonomi Bakanlığımız yeni 

- Tuhaf şey! .• Böyle bir deli • 
kanlıdan neden iğreniyordun ?. 

teşkilat kanuniyle yapılması gere
ken yenilikleri muntazam bir pro
gram içinde başarmaktadır. Ba • 
kanlığa aid bütün işleri genel ola
rak kırtasiyecilikten kurtanb ni
hayet kırk sekiz saat içinde sonuç 
verdirecek kadar hız temin eden 
teşkilattan sonra Bakanlığın yeni 
kurulan şubelerinde çalışmak ü -
zere teşkiılat kanunu mucibince 
bir çok tanınmış yabancı müte • 
hassıslar getirilmiştir. Ökonomik 
l{alkınmamız bakımından çok 
mühim olan hu yeni çalışmalar 
hakkında alabildiğimiz duyukla • 
rı okurlarımıza sunuyoruz: 

Tikveş ve Uhri dağlarına çıkanlar, 
çekilen telgraflar ve tatar Osman 

Paşanın tevkifi 
--------~-

'Bıl',,l-
L <l•\lntz b . G'd . 

• ..At ıı~ın b k enı.. ı eyım ... 
IY" D ·~ ı ... ~ • ....r ••• 
el • Yetek l 1 

S;tıa.n ca kmak istedi. 
k İcindgenc kızın ellerini avucu

R· e tutuyordu: 
ıta.z d h 

ı S a a otur güzel ya v-.. e . k ' 
b1,..., d~ı . arıımda gördükçe is-.,, ır 

lıdı.a ·•Yor ... Canlanıyorum .. 
İsa.hm~ bir ate, sardı. Bu atef 
e ha~ kaldıracak .. Gözlerinin 

J. >oıqll\ tıkça iyile~tiğimi hisse -
a3.J L' 

ıı lt<i:<;l .. • 
~'f l' iuzela de damarlannın 
t a"aıı D' 'ld' v• • • •• d . eti b' ~ berı ıgını, vucu unu 
~ol' d •:. eHn dağladığını duy -
, egıldi 

tiı'· Si); b· ''. 
ıt •r asılzadeye benziyor -

~· " 
~ ıy~·ı . 

~ \~l~ clı .. Çok şeyler söyle -
' \l.,.t ord,,,, Ceneleri kilitleni-S· .. tır ~ 
'tııı.tı. llçamıyordu .• 

's· 
'İ de d:~ hir gemiciyim, dedi, de

idu- D . d b" .. "· 11 ...... emz e uyu -
er., t,na: (Dalgalarm oğlu) 

· '•tJ.,. algalar asılsa, ben de 
.. a,de • 

r~ıı Yırn, demektir. 
t <;eka güldü: 

l . t)k l h 
. oa.b U af bir adamsınız! in-

• 
1~1e i;~t}l']e Ve ecdadının asa-

'I. '~iU~~ar eder. Siz, dalga -
· '~~ı'\' Uforıunuz .• 

il k ıın haham ve dedem dal-
~~~ 0Y-nunda yatar .. Yer yü -
~111.rıe'l~~arı yoktur. Elbette o 
'at11'e.a ı°güneceğim ... Ben, bü
~l\ .ı· P arımı dalgaların koy • 

.ı .. ı.ıırıı;1· d' 
(' ~ıt~lld ır ırn .. Bu yarayı top -

~l)~t e 0 111aydzm, ~imdiye ka
a.rı .. 1 

t-. 0 müsr· ·lı~· . um .. 
' ı deniz .. t" d . " us un e mı yara -

"' '11 i . 
tı, Çtni çekti: 

~. et. .. Fak t h b · "llr · l!l , en enı ya -
lpl k 

ıf 'en ·urtardım .. Affet -
1 ~i\ıı 

: St:!s\ı;.,_ h 
ayretle gözlerini 

- Neden mi? işte hu bir sırdır .. 
Fakat, siz geçici bir yolcusunuz ... 
Sizden sır çıkmaz .. Anlatayım .. 

Sinan, gene kızı merakla dinli· 
yordu .. 

Françeska sözüne devam etti: 
- Beni deli gibi seven hu gene 

balıkçı bir akşam evimize gelmiş
ti. Babalığımla konuşurken, Ve -
nedik şövalyelerinden 'bahsetme -
ğe başladr.. Yaşayan amcama, ve 
ölen babama öyle küfürler savur -
du ki, ondan derhal nefret etme
me bu terbiyesizliği kafi gelmiş -
ti. l!unlardan sonra babahğım -
dan beni istedi .. 

- Babalığın verecek miydi ? . 
- Elbette ... Fakat, hen isteme· 

dim ... Bahalığım da israr etmedi .. 
- Venedik şövalyelerine ne -

den küfrediyordu? 
- Onlara: (Papanın oyuncak

lar,.... Uşak!arı !.) diyordu .. Hal· 
buki ·haham Papanın sözünü din -
lememiş, bir kaç gemi ile Cezayi -
re giderek oraları yakıp yıkmıştı. 
Küçüktüm, amma, çok iyi hatır -
lıyorum ... Oralarda birtakım kor
sanlar türemi~ .. Arapları Venedik
liler aleyhine kışkşırbyorlarmış ... 

- Demek ki bu genç hahkçı, 
Venedik şövalyelerinden öc almak 
istiyor .. Onlara lcarşı kini var, öy
le mi?. 

- Evet .. Hem de ne kin?! .. Ben 
hiç. hahama ve ecdadıma düşman 
olan bir erkekle evlenebilir mi -
yim?. Siz benim yerimde olsanız, 

böyle bir adama el uzatabilir miy
diniz?. 

Sinan Françeskanm milliyetini 
çok seven, duygulu bir kız oldu • 
ğunu anlamıştı: 

- Hakkın var, yavrum! - dedi.. 
Ben de senin yerinde olsam, ba· 
bama ve ecdadıma dütman bir er
kekle evlenemezdim .. 

- İtte o, bundan sonra beni Ö· 

lümle tehdid etmeğe baş'ladı ... Ve 
bir gece babalığım evde yokken, 
boynuma hançerini dayadı: (Se· 
ni öldüreceğim .. Başka bir erkeğe 
bırakmıyacağım ! ) dedi.. Ona 
hatka bir erkekle evlenmiyeceği • 
mi söyledim, beni öldürmedi .. 

- Hala peıinde midir?. 
- Hayır.. Batka bir erkekle 

evlenmediğimi gördü... Benimle 
uzaktan meşgul oluyor amma .. 
Yanıma sokulmuyor .. Kendisinden 

Q~lla enfret ettiğimi biliyor •• 
~t! ik Çok benziyorsunuz! ... - O halde .. onu neden affettin? 
1ır1 1 

"•l ön ... e b · "ld" d S ~~tı b' ~ ' em 0 ur • Boynuna hançer ayamıf.. eni ö-
Sııl'ı' lr adamı affetmiştim. liimle tehdid etmiş!.. Bu, bir hay

~i· ın 'b. 1 ii]d .. Rı· 1 aaf ve güzel bir dutluk değil mi? Böyle bir adam 
ait 'b lltrtıek iıtiyen kimdi ? . affedilir mi? 
~~ . alıkçı... - Beni çok sevdiğini biliyor -
e ... :•ternişti senden? dum ... Onu, bana karşı hiç bir gün 

"''ltn) •• 
~~~.. e el"lenınek... hayvanlaşmadığı için affettim · .. 
t- "'tl ~ ı inandım ki kalbinde benden baş-~~"tıı· "" enrnedin ?. 

l}l'orduın ka bir kadın aevsisi yoktur. 
h. g~tıi a • .. Sinan yavaş yavaf avuçlarını 
"'"lı'c e\>ıyor ınuydu?.. il . . b " açtı.. Ve genç kızın e erını ı -ll~d E!! • 

~ I aı:ı ·.. sevıyordu ... Fakat, rakh: 

Almanyanın ve Avrpanın en 
büyük industriel ve organizatör -
!erinden Dr. Von der Porten birin
ci müşavir olarak evvelce geti • 
rilmişti. Bir çok büyük işleri ha • 
şarmış ·ve acun sanayi aleminde 
büyük bir ün kazanmıt olan Bay 
Portenden batka Bakanlığın bil • 
hassa ehemiyet verdiği ıtandardi-
zaayon ve rasyonalizasyon tiıhesi 
işleriyle uğraşmak üzere Prusya 
standardizasyon bürosu müdürle -
rinden ve Almanyada filen birçok 
maddelerin standardizasyonunu 
yapmış olan Doktor Bay Baxder 
ve Doktor Bay Wilbrand'ın da 
yurdumuzda çalışmaları temin e
dilmiştir. Bakanlık bu alandaki 
çalıtmaaım daha verimli yapabil
mek için son olarak da, Alman • 
yanın uluslar derneğinden çekil
diği tarihe kadar, uluslar derneği 
mesai bürosunun mümessilliğini 
yapmıt ve ~lmanya uluslar der • 
neğinden çekildikten sonra, Ame
rikada tetkikat yapmak için me -
muren Amerikaya davet edilmiş 

olan Bay Veyfard da iş ve i~iler 
bürosuna mütehassıs olarak geti
ı·ilmi! bulunmaktadır. 

Gerek kendi ülkelerinde, ge • 
rekse gittikleri yabancı yerlerde
ki ç~lışmalariyle daima verimli ol
muş olan bu mütehassrslara ha • 
kanlık, tavzif edildikleri şubeler
de iş vermit ve çalışmalarım ıa • 
dece istifari vaziyette bırakmııtır. 
Bu bakımdan mütehassıalardan 
"azami istifade,, temin edilmit 
bulunacaktır. 

Bunlardan başka, Almanyada 
uzun zaman konjuktur daireainde 
müdürlük etmiş olan Epinittayn 
da hayat pahalılığı, Türkiyede 
yetirim (istihsal) ve ıanayiin gi -
diti, maliyet fiat1eri, acun ve ulu
sal malumat ve ürünlerin mali -
yetleri ve indeksleri gibi teknik 
mesaiyi anıklıyacak (izhar ede -
cek) olan konjunktur servisine 
getirilmiştir. 

ikinci Ba ikan ökonomik 
konseyi hazırhklara 

Avrupa.ya firar etmek modası • 
nın devam ettiği senelerde tahsil 
maksadiyle Avrupaya gittiklerini 
iddia edenlere oradaki siyasi ıne
murların veya hafiyelerin temina
tı üzedne ayda ikişer üçer yüz 
frank tahsisat verilerek Jön Türk
lerle ve bilhassa Ahmed Rıza Bey 
ile görüşmelerinin önü alınırdı •• 

Sonra kandırılarak dolgun bir 
maafla lstanbula veya arzu ettiği 
bir vilayete getirtilirdi .. 

Bazıları da taltifen avdet eder -
lerdi. Ahmed Rıza Beyden başka 
sebat ederek Avrupada kalmış 
batka maruf kimse yok gibiydi. 
Memur iken terakki edememesi 
yüzünden kaçanlar ise böyle tal • 
tifen eski maaşlarının bir kaç mis
li fazlasiyle ve yüksek memuri • 
yetle dönünce arkadaşlarının on • 
lara kartı nefreti artardı. 

Rumelide herkes münfail, ti • 
kayetçi, mağdur, istikbalden u • 
mitsiz, meyus idi. 

Bu hal devam edip dururken 
yukarıda da yazdığımız gibi bir • 
denbire Selanik ve Manastır aı -
keri kıt'aları arasında birdenbire 
bir hürriyet havası esmeğe batla
dı .. 

Suriyede Hürriyet Cemiyeti 
namiyle yeni bir cemiyet teıkila -
tında en ziyade çalıtmıt olan erka
nı harbiye yüz baıı11 Mustafa Ke
mal Bey mütenekkiren Selaniğe 
giderek orada bazı kimselerle bir
likte cemiyetin şubesini teşkil et
mişti. 

Bu cemiyet sonra lttihaCl ve 
Terakki namını almı§lı. Mustafa 
Kemal Bey esasen askeri rüşdi • 
yeıinde okumuf, Manastır idadi • 
sine gitmiş, oradan Harihiye mek· 
tebine gelerek erkanı harb çıkınış, 
Rumelini çok yakından tanıyan 
bir zattı. 

Onun uyandırdığı hürriyet ha -
vası sür'atle Rumelinin her tara -
fına yayıldı. Bir zaman sonra hür• 
riyeti önlemeğe çah,anlara kartı 
açık bir mücadele batladı. 

Müfetti,i umumi Hilmi Pa!a • 
mn etkıya çeteleri hakkında tah • 
kikat yapmak için mülhakatta 
gezdirdiği memurlar da htihad 
ve Terakki cemiyetine girmi,ler, 
gittikleri yerlerde en evvel kay -
makamları, mutasarrıfları elde et
meğe çalışıyorlardı. 

Enver Beyin üç yüz kişilik as -
keri kıt'a ile Tikveş dağlarına, 
yüzbaşı Niyazi Beyin bir eskeri 
kıt'a ile Uhri balkanlarına çıka • 
rak Kanunu esasinin yeniden 
mer'iyete konulınaaı hakkında 

müfettişi umumiliğe, vilayetlere 
çektikleri ilk telgraflar ortalığı 
büıbütün velveleye verdi. 

Sel.inik merkez kumandanı Hün • 
kir yaveri Nazım Bey evinde öl -
dürülmek istenildi, fakat bacağın
dan yaralanarak kurtuldu. 

Bu Nazım Bey hi.diıeıinde yüz
ha,ı Cambulat İamail Beyin met -
hali olduğu rivayet edilmifti; Na • 
zım Bey Enver Beyin enitteıi idi. 

Üsküpte bulunan mütir Tatar 
Osman Paşa ciddi bir aıker olarak 
tanmınıttı, kendisine hürmet edi • 
lirdi. Saraydan muhalif bir emir 
almasının önüne geçilmek için za
bitlerden mürekkeb bir heyet evi
ne gidip kndisine mülaki oldu, be
raber alıp getirdiler, sakladılar. 

Saray, Rumelideki galeyanın 
merkeıi Manastır olduğunu Sela • 
nikte dört avcı taburunun ehem • 
miyeti olduğunu ileri sürerek Ü· 

çüncü ordu mürettebatından olan 
Denizli fırkasının techiziyle Ma • 
nastıra sevkine karar vermişti. 

1 

Selaniğe gelip Manastır trenine 
bindirlen thurlar Vodina ve 
Vertekop istasyonlarına geldikleri 
zaman bir çok kimseler askerlerle 
temas ederek "sizi din kardetleri • 
nizi öldürtmeğe gönderiyorlar, 
Manastırdaki asker hep 'birliktir• 

ler; düşman üzerine gitmiyorsu • 
n~z; hakkımızı arayan, cümlemi • 
zin saadetini, memleketin selime • 
tini isteyen hamiyet sahiplerine 
karşı silah çekerseniz, dtinya ve 
ahirette hüsrana uğrarsınız!,, di -
yerek zabitleri ve efradı uyandır -
dılar. 

'(Arkaıı var) 

1 Gelenler, gidenler J 
BAY MÜMTAZ - Türk Ofisi, 

Moskova ticaret ataşesi Bay Müm
taz dün vazifesi başına gitmek ü
zere yola çıkmıştır. Bay Mümtaz 
Köttenceye uğrayacak ve bir kaç 
gün kalacaktır. 

BAY ADIN - Aydın şimen • 
diferleri Clirektörü Bay Adin An -
karadan şehrimize gelmiş, iki gün 
burada kalmıştır. Bu akşam Avru· 
padan gelen karısiyle birlikte An
karaya dönecektir. 

B·A Y BRA VN - Alman Rayiş
tağı azasından Bay Bravn dün 
şehrimize gelmiştir. Burada bir 
kaç gün kalacaktır. 

Alman saylav1 Bay Bravn To • 
tonya Alman m:!ktebinde bu ak • 
Şam .~ir konferans verecektir. 

Ankarada bulunan Alman san· 
atkarı Bayan Anita da bugün ls
tanbula gelib bir konser verecek -
tir. 

Yeni neşriyat 

HoJivud 
Holivud'un 9 num~walr nüıhaaı zen

gin mündericat ,·e çok güzel resimler 
ile intişar ctıniştiı-. 

Adananın kurtuluş tarihi 

(Arkası var) 

~ d•t 1&ren· d h h' 
, i~ 1_ ıyor um.. Kapı • - Bu delikanlı, seni iç ır 
~~ .e IC()~ d 

~' -.. ,'1.tı u~or um.. gün kollarının arasında sıkmadı 
" t~elt kadar çirkin m ? ~ t •• 

" \ht - Hayır ... Elini elime sürmeğe 
1:) ı ... n·1 .. k· 
~ 'b· 1 a ıs (Navarin) in bile cesaret edemezdi .• ,., d ı·ı 

E> ı ianhsryd!.. 1 

21 Nisanda An.karada topla • 
nacak olan ikinci Balkan ökono
mik konseyine aid hazırlıklara a .. 
lakadar vekaletlerce devam olun
maktadır. Dışarı işler hakanlığın· 
da özel bir büro ve lktıaat Veka -
}etinde Türkofis bu mesaiyi tan
zim etmektedirler. Konseyin top • 
lantısına iki aydan fazla vakit 
olmasına rağmen hazırlıklar ol • 
dukça ilerlemiştir. Ökonomik kon
sey hu defaki toplantısında Bal • 
kan uluslarını çok yakından ala • 
kadar eden mevzular üzerinde 
kararlar vereceğinden alnkadar 
devletleı·de bu hususta esaslı ha -
zırlıklar yapmaktadır. 

O sırada Selaniğe gönderilen 
bir hafiye grupu geri dönmeğe 
mecbur edildi. Tren ile gelmekte 
olan bir hafiye paşası, komparti • 
manında öldürüldü; Gevgili ku ... 
mandam trenle seyahat ederken 
yüzüne çürük yumurta atılarak 
tahkir edildi; posta ve teloraf ne-

"' zaretine tayin olunan ıslahatı ma-
liye komisyonu Türk azası Ata 
Bey istasyondan geri çevrildi; 

Eski Rize \'C }'eni Kars saylavı Bay 
(Eead) (.\dananın kurtuıu, mücade
lesi hatır..Jan) lldındn bir kitab yazmıt· 
tır. Bu kitab miil. nıUcadele tarihinin 
cenub vilayetl<'ri,.dc gelib geçen bir 
çok mühim va1<'n!annı çok güzel bir 
surette aydınlatmaktadır, 
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Uşakta 

Seçim 
Nasıl geçti ? 

ikinci ıeçmenler intihab tSalo
mmJan çıkıyarlar. 

Uf&]c, (Huıuıi) - Şehrimiz ıu 

hir hafta içinde çok dikkate değer 
seçim ve halk tezahürlerine ıahne 
oldu. Saylav ıeçimi münasebetiy • 
le ,ehirde canlılık ve hazırlık gö. 
ze çarpıyordu. 8 - Şubat - 935 
aünlemecinde ıaybv seçiminin 
yapılacağı ikinci ıeçmenJere bil
dirilmq, tehrin bayraklarla ve ı -
tıkla donatılması da ayrıca haber 
Yerilmiıti. Ha1kevi ıalonu bu ıe • 
Yinçli sün için baıtan bata bay -
"aklarla donatılmıftı. 

· Kazamıza bağlı nahiye ve köy· 
lerden relen 246 ikinci müntebibin 
ittirak ettiği ıaylav seçimine 8 -

.i1fahdc;...o~ C..a Silnü Halke-
.t vi aalonun.W'batlandı. Muzikanm 

php, llalkm tezahürü bu tarihi 
tünün hGyüklüiünü gözlerde can
landtnJOrdu. 

Ezin ede deve •• • 
gureşı 

• 

Büyük bir toplantı-Kazananlar
Sürek avı - Ekim biçim işleri 

Ezine, (Hususi) - Ezine ve j köylerinin beveleri bata kalmıt-
havalisinde deve güreştirmek a- lardır. Bu çok meraklı güreıe aid 
nandcşmi~ ve ~ütün civar halkın
da büyük merak uyandırmııtır. 
Her yıl develerin kızma zamanı 
olan son kanun ve tubat ayların· 
da yapılan güreılere binlerce se
yirci gelir. Bu adet ta§ıma vası

l taamın deveye inhisar ettiği es
i ki senelerde at yarıtları gibi hay

van (deve) ıslahı yönünden e· 
hemmiyetle güdülmüş ve tabii iyi 
kuvvetli erkek pehlivan deve ye
tİ§tİrmek ve ün salmak için her 
deve sahibi bu i§e çok ehemmi· 
yet vermİ§, bu suretle çok yük 
taşımağa muktedir iyi deve ka-
tarları meydana gelmif. Bat a

lan iyi güreş develerinin ( 1000) 
liraya kadar alınıb satıldığı olur
muş, bugün kıymet 300 • 400 lira 
arasındadır. Geçende Ezinede ya
pılnn deve güreşi havanın müsa
id gitmesinin de yardmıile çok 
kalabalık olmut ve civardan bin· 
lerC'eo kiti gclmittir. Ezineli Ga
gamn (Halil) i ile Türkmenli 

bir esntantane yolluyorum. 

SUrek avlara 
Ezine Avcılar birliği batkanı 

Dr. Nihad Eroğlu itinin ehli 
ve civann en ünlü avcısıdır· O
nun yeti§tİnnesi olan Eczacı Şev
h :t batta olduğu halde genç ve 
atıC'I avcı grupları av mevıimle· 
rinde her perıembe aktamı et
rz.f köylülerin katımile yapılan 

sü .. ek avlarında bilhassa yaban 
domuzu, çakal, tilki vurulmakta-
dır. Son büyük av Pazarköy-Çam· 
lıca fundalık arazisinde yapılmıt
tır. Kazanın bütün avcıları bu bü
yük ava katıJmıılardır. 

Ekim l9lerl 
Havaiar ekime çok müsaid 

gitmekte olduğundan kıt ekimle· 
rine devam edilmektedir. llkba-
har da böyle iyi p.rtlar içinde ge
çerse bu yıl hububat hasılatı çok 
olacaktır. 

C. Tanqman 
._..._... _______ __, -

Ezinede yapllan deve qUre,lnden bir qörUnUş 
- F ıi-ka .e belediyece yapılan 
friitün hazırlıklar her teJİn üstün· 
de idi. Saat 10 da alon münte -
bipler ve halkla tamamen dolmut- lirmit oldu. genel kitibi Bay Receb Peker ta· 
tu.. Fırka bqkanı Bay Remzi Gü· Öjleden tonra gene yüzlerce i- ?afmdan rönderilen tefekkür tel· 
ret ikinci müntehiplere kısa bir kinci müntehibin ve halkın buzu - yazıları okundu. Bay Receb Pek• 
.ayinde bulunarak milli, ıiyaıi ve riyle vilayet umumi meclisi üyeli - erin adı itititince sürekli surette 
iç.timal vazifelerinin kudıiyetini ği için fırka yoklaması yapıldı. ve tiddetle alkıtlandı. 
anlattı. Seçimin yurt içinde ve dı- Yoklama çok canlı ve hararetli ol- Sayın saylavmıız yolladığı iki 
ımcla doıtlara dütmanlara kartı du. Tasnif yapıldı ve fırka nam· telgrafla fırkacrlann, idare amir. 
göttereceji tesirlerden almacak zetleri meydana çıktı. lerinin ve belediye letk!litmm se
aonuncun ulusal birlik için de- 9 - Şubat - 935 Cumartesi çim i§lerinde gösterdikleri alaka • 
ierinden bahsetti. Teftiı heyeti günü saat 10 da Meclisi umumi Ü· ya teşekkür ediyordu. 
kanuni merasimi yaptı. Ve saylav yeliği için reımi ıeçim yapıldı. Bir ikinci telgrafta kendiıini tek• 
wıçimine geçildi. 1 gün evvel· fırka yoklamasında ek· rar saylav seçen Kütahya vilayeti 

Seçim çok heyecanlı ve içten ge· aeriyet alan namzetler bu seçimde halkına ve ikinci seçmenlere te • 
len duygular arasmda bqladı ve ittifakla kazandılar. Halkımızın tekkür duygulannı bildiriyordu. 
öylece bitti. C. H. F. namzetleri fırk:-. prensiplerine saygısının kuv· Kazamızdan umumi meclise ü .. 
ittifakla kazandılar. Halkımızın veti ve bağı bir defa daha görül • ye olarak iki bayan ve dörtte bay 
büyük fırkaya ve onun büyük Ön- müt oldu. seçilmi§tir. Bunlar: Dit doktoru 
derine kar,ı beslediği inan ve ıay- Umumi meclis üyeliği ıeçimin· ı Samiye Nazmı Alyanak, Ayşe Sü
ğı çok canlı cılarak bir daha be .. ~n evvel saylavımız ve fırkannz leyman, Şükrükaya, lsmail Sunal, 

Türk Ginekologi kurumu genel ka
tipliğinden: 

Türk Ginekologi kurumu bu aym 
toplanbımı 13-2-935 çar§8Qlha günü 
ıaat 18,30 da Cağaloğlunda Etibba o
claaı konferanı aalonunda yapacağın• 
dan, azaımdan bulunan bütün kadm 
hekimlerile, arzu eden mealekdaılar 
davetlidir. 

:(. :(. :(. 

Antakya, lskenderun ve havaliıi 
Türkleri yardım birliğinden: lS-2-935 
cuma günü aaat 10 da lıtanbul Halke
vinde yapılacak yıllık toplanbya Üye
lerin gelmeleri dilenilir. . "' . 

H i!Uliahmer Beylerbeyi nahiyesi re
isliğinden: 

15-2-935 cuma günü aaat 10 da 
Beyler~yi nahiyesi Hilaliahmerinin 
senelik toplantısı yapılacaktır. Bu top· 
lantıda bulunmak isteyen muhterem 
halkımrzın gel mel "rİni dileriz. 

bir ayda Jımanımıza 
gelen vapurlar 

Birincikanun ayı zarfında Js. 
tanbul limanına 804 vapur gelmit
tir. Bunlardan 102 si Türk, 187 si 
lngiliz,147 si İtalyan, 114 dü de 
Yunan gemisidir. 

Hollanda elçiliğinde 
Bir kaç günden beri tehrimiz • 

de bulunan Holanda mekteb ge • 
miai kumandanı ile zabitleri ,ere • 
fine dün gece Holanda elçiliğin • 
de bir ıüvare verilmittir. 

Süvareye lstanbulun aaker ve 
sivil erkanı, gazeteciler, şehrimiz
de bulunan ecnebi elçiler ve kon -
ıoloslar ittirak etmislerdir. 

Mühürsüz kürkler 
Ali Riza oğlu Muharrem adın· 

da biri geçen gün Diyarrbekirden 
gelmi.t ve Haydarpa98 iıtaıyo

nundan çıkarken hareketleri mu -
~~,-... .....ı ....... ~ı.-.ı: r 
rülerek üzeri aranmı§tır. 

Muharremin üzerinde ıekiz ta· 
ne tilki kürkü bulunmut ve bun -
lann Av itleri müdürlüğü tarafın· 
dan mühürle~memit olduğu görü • 
lerek kendisi Av itleri müdürlü -
ğüne teslim edilmi,tir. Kürkler 
müsadere edilmif, Muharrem hak· 
kında da kanuni muameleye bat· 
lanılmı§hr. 

--~--
Bir aüzeilme 

Geçen cuma yapılan 1ıtanbulıpor -
F enerbahçe maçında hakemin Kaamı· 
pafa klübüne mensub olduğu yazıl
DUf b. Maç hakemi Bay Halid İbrahim 
bize gönderdiği bir mektupta "Kaıım 
pata klüb~ün çahfkan üyeleri aramı• 
da olmadığım gibi •imdi de biç bir bai
Wığım yoktur" demektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mustafa Bacak, Halil Sağcandır. 

Umumi meclisin 15 - Şubat -
9:}5 günlemecinde toplanacağı öi· 
renilmittir. Seçimde 203 ikinci 
müntehib bulunmuı ve müttefikan 
reylerini vermiılerdir. 

Y.Agıal 

KURUn'un Millf Romanı: 29 niz .• Günden güne de iyileşiyor .. 
ıunuz! •• 

Diye söylendim .• 

Selma yeniden söze batladı: 

ıöz veriyorsunuz, değil mi? Siz • 
den yalvarırım bunu... Bu belki 

' son günlerini yaşayan bir zavallı· 
nın son arzusu olacaktır .. 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 

Onda bir leke, bir kırııık ve
~a. bulan:klık aı·amak pek bot gö
rünüyordu. 

Bh·a;. daldı. Gözlerini yumdu. 
Öyler.~ kaldı. Sonra ondan hiç u • 
muL-ııayan bir ıeıle devam etti: 

- Doğruwnu •öyleyin doktor: 
B~n YAf3.yacak mıyım? •. 

Do~~orlftr 111.yatlarında bundan 
46d .. ~ bir aorau karş11mda 
Wd~&nn.: i?eri ıürme~ler v~ 
t&yl~clltiıalı r3J:ınlısrın hemen 
il.nen lıerııi d., hunun cevabıdır • 

Gene bir yalan söylemek li.zmı
dı. Eğer bunu rutge)e bir hasta
ya söylemek lazım gelıeydi bir 
dakika değil, bir ıaniye bile 
dütünmezdm.. Fakat, Selma o 
günkü ıözleryle beni san· 
ki büyülemitti .• Y qaması için te
qdüf ve vücudunun dayanıtına 

bağlı bir ümid olmakla beraber 
birdenbire: , 

- EM>ette yaıayacaksınız !. 
Diyemedim .• 
- Buaün di.inden daha iyiıt -

- Bunu ben de goruyorum ... 
Anlıyorum .. Fakat bir çok hasta • 
Irklarda görülen "iyiliğe dönüt,,, 
haatalığın bizimle eğlenmesidir •.• 
Hemen hemen herkes de buna 
aldanır .. Siz, doğrusunu söyleye -
mezsiniz ... Belki sizde benim ne 
olacağımı kestiremezsiniz .. Fakat 
içimde bir his var, bana hiç de Ü· 

mid vermiyor •. Bunun içindir ki 
sizinle yalnız olarak konutmak 
ihtiyacını duydu.m.. Y aıarsam 
bunu kendnize aid en mu
kaddes bir sırdan daha gizli tu
tacaksınız .. Ölürsem de yalnız bir 
k'ıiye, bütün söylediklerimi an•a • 
tacakaınız doktor bey ... Buna 

-. Fakat, rica ederim, ıizin için 
bir korku ••.•. 

-Biliyorum, biliyorum .•• Tabii 
size böyle demek düter .. Belki de 
dediğiniz gibidir.. Söz veriniz •• 
Yotuluyorum doktor! •. 

Son sözü yalan değildi .• Sık ırk 
nefes alıyordu .. Sesi kısılacak gi -
biydi ... Öksürdü .. Gene öksürdü •• 
Onu yormak zaten doğru olamaz .. 
dı. Bunun için: 

- Elbette Selma Hanım!. 
Demekte acele ettim .. 

-Onun bunu bilmeıini isti -
yorum .. Eğer ölürsem ve bunu bil. 
mezae, bütün hayatında beni &f
kını Daraya feda eden. ıenelerce 

---•Haber 
DAiMi AMBALAJ S~lli 

Şehrimizde daimi bir anu-ı 
açılması için tetkikler . 'iı 

Geçenlerde Türkofiıte tetb'. 

7 birkaç ambalaj nümun~i --" 
rafından alakayla karfıJAllPl-

BULGAR KADINLAJtl 
ber verildiğine göre, BulP' 
birliği azalanndan bir grup, 
dınının elde ettiği hukuk fi 
leri görmek üzere yalanda 
gelecektir. Bulgar kad~ P lop· 
ziyareti de düıünmektedjrld· 1'lH~ 

GÜMRÜK KARNELERi .,, ~lletle 
bul liman ve nhbmlar upıOlll. Ört ta 
lüğü, tüccann İ!lerini ~ a::ka t 
racaat eden gümrük koaJI ~rıı . 

·· ··k ·da · d .ı ınu nm gumru ı re.ın en ıı \'"1 , 
neleri ka.f i görmiyerek not ~ ."§ı 
dikli vekaletname ce · _,; . ~Hl 

. . K • 1 .. .ı-
mıtbr. om11yoncu ar, gu , · 

ıinin karnelerinin bütün reffl' 
lerde tüccann itlerini tıJıİI", · 
olduğunu ileri ıürerek bunl 
mitlerdir. 

SiGORTA TARiFESi " 
ıigorta tarifeıinin müddeti 
Bu müddet niaana kadar 

lngiliz mühendis' 
Ereğliye gittilef 

Ereğlide elektrik _.....,.~ 

pılma11 dütünüldüğüne 
rinde tetkikat yapmak afll" 
karadan ıehrimize gelell 
mühendisleri dün Ereğli1' 
yola çıkmıılardır. 

Tetkiklerini bitirdikteO 
Ankaraya dönerek bu nı 
rinde konuımalanna bat 
lardır. 

Hara Lastik - Deri . 
·r•.uıti" gunu "TI>pıauar 

meseleleri konuıacaktır • 
Konuıulacaklar araı 

tik - deri raporu da var 

\ 

Elmas 

evvel verdiği ıözü .. ~ 
hırsları için tutmayall 
kadın sanacak... ()ııadl 
temize çıkmak ih~İ ~ 
doktor •.• Bilmelidir iri ·dit )J 
bahatim yoktur. Bibll~ 
her zaman ıevdim, öl 
ıeveceğim.. · bif 

Açıldıkça düğüınleııe11

0 · 
amma kartııında ididl··· tJJ~ 
Kimi ıeviyordu?.. peıı•df 
değdiği zaman aolac:Jl1' ı-"' . o..,. . 
ce, nazık ve teınts ·r 1~ manın da hayatında bı d.0 
dı. Demek ki kOC:-1111 dıı1· 
bir ıevg:lisi de yaı•Y0r df1:_ 
göriif te bunu bot buldlb~le 1'İ1 

b. ·ıı 1 temiz kadın kal ını .. 1ıi 

hancı atkla ç.arpt•ğıııı ' 0 

ha~ Mı vermeli?. . dii· 
Selma veniden öktÜr 



1 - KURUN 12 ŞUBAT I 935 

·wr~ Devlet dem_iryollarında 
"--4-....._=-..::~.v - ~ '·r,..__...,J-"k. -- (Bat tarafı 1 inci aayıfada) Projede daha mühim yer tu. 

~ çoiu bugün mevcud mülki ve aı- tan eaaılar arasında vazife batın• 
ıllQl~ıı::::::::::~:=::::~s~_:.-:__;~~~~~~~~G~~~--_:" _ _:.J~L= ...... ~---- keri tekaüd kanununun muhtelif da iken vazife ifasından müte • 

Yazan· Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. - 65 -

1 ophanede top na5ıl dökülürdü? 
"k~~ğrsını gene demir (timuı·) ' 
hın i e:ıe zaptederler. Çünkü ka

Yu çınde tunç dökiiliip top oluk. 
p t ınurta ile mahlut mili cıka · 

0Pu alırlar .. 
'l'DNç . 
neae . ~IRiı ·ı : Bu fnın ka • 
ıt ~ .1kı Yerde bina olunmuştur. 
ka lafı ateş taşıdır. Çün a 
nı·~şın bu ate.) nemruda t,.ı .. 
~! dıneğe kudreti yoktur. 

~:·§.} taş cezirelerden çıkar. i altı boştur. Üzeıi kublw • 
·r b" u kubbeler:n içine kırk rl . 
n es~ kantar bakırı ve m:? a 
aı ıden bina olunmuş top kı-

rı dını Yerleştirip kubbeler -

esaılarından mülhemdir. velJit olsun ve olmaıın ıakatlanaa 
Bu kanunlarda olduğu gibi ölen müıtahdem ve memurlar i • 

muayyen devreli tekaütlük müd • çin huıuıi kayitler vardır. Bu ara· 
detleri eıaı konulmuı ve bu ıu - da, bu gibilerin yardımlarına mü .. 
retle Cümhuriyet devrinde hizmet aaid ikramiye ile beraber tekaüt
etmit ve edecek olanlarla, Cüm - lükleri zaruri görülenlere tekaüd 
huriretten önceki devrelerde hiz - maatının verilmeıi eıaıları da bu· 
metleri geçmit olanların gene biz- lunmaktadır. 
met müddetlerine göre bu devre- Demiryolları idareıi bir tek • 
lerden iıtif ade etmeleri faydalı nik müe11eıe olduğu için burada 
görülmüttür. Devreler 8 - 15 yıl çalıttıktan ıonra tekaüd 01mak za
olarak ayrılmıt ve bu devreleri rnanları diğer kanunlara göre da
ikmal edenler, ikmal ettikten son· ha uzun hesaplanmıt ve tekaüt • 
ra daha yüksek bir maa§ nisbetile lük için 25 - 30 - 35 ıene evvel 
tekaüt olmak hakkını kazanmıt kabul olunmuı ve her devre için 
olacaklardır. ayrı ayrı zamlar verilmeıi lüzumu 

Bundan baıka projede, diğer leıbit olunmuıtur. Bundan baıka 
devlet dairelerinde hizmette iken tekaüd müddetlerini do1durmut 
demiryollarına alınan veya istifa- olup ta vücutlannc:lan istifade e • 
dan ıonra demiryollarına intisab dilmesi zaruri görülenlerin teka • 
edenlerin eıki hizmetlerinin de ütlük taleplerinin kabul edilmiye. 
nazarı dikkate alınması fikri ileri rek ite devamı eıa11 da ileri ıiirül-tı h <\şra aralıktan nice bin kan • · 

ka~ıl ederler. Katipleıi d?hi 
hı ar bakır ve kalay hasıl ol -
"-nu deftere kaydederler. Çün
""<tkıra ·· 

Eski Tophaneden bir görünü ıürülmüttür. müttür. 

llır. goı·e top kalıpları h::ızır-

-nrırua..r~ KALIBI YERLERi: Bu 

l bbelerinin önündeki çu· 
Qr •• 

•Pi 1r1ne ağızları yukarı top 
~11.rtı korlar. Eğer.balyemez 

. ~ ~er ocağa yirmi kalrb kor-
b1' ~Oıt )irıni top etler. Eğer klom

• t~pq i.e )'İrmİfer kalıb, e-
tli ' ~e topu iıe yüzer kalıb, i

,;:;: ırğar ıayika topları İ•e 
' ,., ıb koyub ağızlarını Kalı
~ Jt!'iile •ıvarlar· Tunç eri
'-"• "'-' bbenin ağzından kalıp. 

Qr bo•tancılann m yol-
1 t ~fttiiıabih yollar yaparlar. 

Q ~bbelerinin dört tara
~ ~-. oJunlan tlağlar gibi 
._.-: dflrtır. Bu odunlar birse
~Q el ~e.ilib birer lıalaç bo
~ De ılti mekiğe benur bir 
~ ;:nıdtluktan aonra lturu-

Z '' ltoİİI rtra top tlökecelrleri gün 
'e~ eler - kallalar, ü.tatllar, 
~. 4.. bo,ı, topçu batı, vardiyan 
~~ ~ IGQti elinde muvakkit, 
"'-• e unft- .. ·n1 • d •I ,.""1'~ - .. ı, maez:ıı en, a-
• 4tıcala ~ub dua ve •ena ile 

'•rı,., IQh" tleJikten •onra 
'?-\itit Q dtıJai atq verilir. Ve ma-
ftı tec~ tutarak tam bir gün 

~ 4.ıb QI~ • Y~~rak ramlan 
. "de,., "- nın. ıkı tara/ Jelilı-
04iıciil 1'lııtta•ıl atarlar. Sonra 
~.~ i ~ı:: ue Qtq atıcılar elbi•e
-;:"Q,. ri Ql'lb bir nevi nikaplı k,ü. 
o...... Yerler L~ h .. / . 

~-·qraii,.. 5Q· '" emen go:ı en 
~'_'ele,. • ırleri tle keçeden el-

~ 1>.. • • 1Yerek 1ı· ffl" ,-.,,, lcaQı ~met etlerla. 
"'Qrıt ten •onra atqin yanı-

'' , S~~- ~abil olmaz. Sadra-
ı' 3' ul,ılôma, kazcukere, 

... .: ı.h .... t~cabücldave mqayih ve 
ıair vüzeraya haber olub bilcüm
le karhaneye gelirler. Dökücü Ü•· 

ta:llar ve daha bulunman elzem 
olan hüddamlardan kırk kiti vü
zera ve meıayihten de kırk kiıi 
alınrb ıairlerini tlııarı kovarlar. 
Çünkü tunç deryaaı aktığı vakit 
nazırı ıevmez· O ıtatllar cemo
lub ağaç küreklerle nice yüz. kan
tar çubuk kalay/arı tunç derya
ıına atarlar. Dökücü bQfı da laü
zara hitaben "Sultanım dini mü-
bin Clfkına zekat ve aatlakanr:ı

dan altın lnıruı ne olur•a olmn 
fU tunç tleryanna brraltın'' der· 
Sadrazam ha:ınetlar ve sair VÜ· 

ura birkaç kue altını dökücü 
luijıya teılim ederler. O da alame
leinnaa bi•millah deyip tımç tler
yanna atar. O cin ince a.zan çam 
gemi •eren/erini tunç tleryanna 
•okub kalay ve altın /nınqları ka
nıtırırlar. Verdikleri malıvoldak
ça yeni direkler getirirler. Vak-
taki tunç tl~ryaaının yü:ıü kay
malrlanmağa baflar. U •tazlar 
tunç tleryaaının kamil olcluğunu 
bilib ateıi :ıiyatlelqtirirler. Ve 
kcirhanetle bir katre m balunma-
maını tenbilı etlerler. Çiinlıii tunç 
akarken bir katre m rayihan duy
•a derhal yollar pare pare olab 
cami laüzzarrn helakine .ebep o
lar. Sonra kalıb ocalrlan kena

rında ve iki t"aralta kırk elli ko
yun kurbanlar lıa:ıırlanıb lıa:ıu
ran ayak üzere kalkar. Kôrhane 
duacı•ı cimatle olur. Muvakkit sa· 
atile ocak bQfına gelib tuncun 
ai:ıını açmaya yanm saat kalın
ca haber etler. Duacı duaya bQf
lar. Hazurun huliim kalb ile ci-

min derler. Herku tle teveccühü 
tam ile ağlamağa baflar· Çünlrü 
gayet muhavvil ve muhataralı 
helôk yeridir ki nice Ü•tatllan %i• 
rüuber eylemiftir. Tunç deryan
nın tamam atqi knilecek vakit 
geldiği gibi muvakkit ihbar etler. 
O.tatllar keçe elbi•elerile kazan 
bQfına gelib çapalarile "Allah, 
Allah" diyerek kapağı açtıkların
da tunç atq gibi akmağa baflar. 
Yü.z adam ileride bulunan lıinue
lerin bile yüzlerine ve elbiulm
ne gıiya alevler yapqıyor. Bazı 

vüzera üurlerine beyaı: Ffal a
lıb lıavllanndan ezanı Maltam
metliye ba,larlar. Tunç 1olıuı a
fafı akıb top kalıbına dolar. Bal 
yemez topu ıol""* ~ aMl 
imtülatl etler. Kalı6 ılolrınoa h
se ile .,..ı,,.., bir •iin• nrlilemnW
yağlı çamur ile yola Mtltletli6 bir 
diğer- top yalana açarlar. Bu lıal
tl e i/ıen tlaa ve •enaya tlnam o
lunur. Cümle toplar tlolab tamam 
oltlalrta duaya tla hitam verilib o 

gün yetmİf kim•e lıil' ati patlifa
hile belıreyab olur. ÇolJanna te-

Rum Patrikanesi Istanbulda 
kalamazmış ! 

_.. (Baı tarafı 1 inci aayıfada) mağllıbiyetinin ertesi günü orta • 
Bay Emanuilidiı, Rum patrik- ya çıkmıştır. Salahiyet sahibi Yu

haneıinin lıtanbulda kalamıya • nan hükfımet adamlannm ve kili
cağını ve bir gün batka bir yere senin vazüesi, meseleyi itidal 'e 
nakletmenin zaruri olacağını an. sükUnet ile tetkik ederek en uy -
!attıktan ıonra Fener Patrikhane- ğun hal çaresini bulmaktır.,, 
ıinin nakli için üç yer ıöıteriyor. Patriı gazetesi, diğer bir aayı • 
Bu yerlerden biri Seli.niktir. Fa - ımda da, ıon zamanlarda lat&tı • 
kat Bay Emanuilidiıe ıöre diğer buldan dönen ve Aynarozdaki 
müıtakil Ortodolut kiliıe1eri, Latadanla manaıtrrı batkeıiti o • 
patrikhanenin Seliniğe nakline i· lan Yovakim lviritiıin, Patrik .. 
tiraz edeceklerdir. hanenin baıka yere nakli lüzumu 

ikinci yer olarak Kıbru adaıı- hakkmda, Selinik muhabirine 
nı göıteriyor. Fakat Yunan diplo- l yaptığı beyanatını netrediyor. 
matı, bu yeri de Kıbrıaın yabancı Yunanlı ketif, Rum :patri"a· 
haldmi791i altında .............. n•inin Jaftf 7&Y&f :ain•dııt•,~· 
Ye Kıbrıs aduındalci Rum .petro- hız '" ehemmiyetini kaybetmekte 
politlerinin bqiinlrü miifkül ya • oldufunu hayalit zamanı reçtiii· 
ziyetlerine binaen bu yeri de mu· ni, Fenerde Rum halkının çok a .. 
vafık görmiyor. zaldıiını ve bir ıün patrikhane • 

Bay Emanuilidiı patrikhane • nin tamamiyle Türklerle meskiin 
nin bir Ortodoks vatikanı tekil ~ir maba.Uenin. orl&lında ~laca
ve vaziyetinde olarak nakli iç.in gını, artık patrıkbaneden hır ıey 
·· ·· ·· 1 k A ·· beklenemiyeceğini ıöyledikten uçuncu yer o ara ynorozu goa- d" . 
t . d" k" sonra ıyor kı: 

rakkiler ilı.an olunur. Sonra top. en yor ve ıyor 1: ı 
"Hiç bir kimse bu iiç tesviye - ~nbulda bu!unduğum SI· 

çu batı aatlraz:ama %iya/et verib suretinden biıini diğeıine tercih rada patrıkh~.n: erkanında~ baz~
cümlui keçe, külôlı elbi.eyi çı- cesaretini gösteremez. Muhtemel l~ıını, pek.· muhım. sebeplerı_n teSl-
kanrlar. Bir halta toplar kalıb l t kh b ka b mahzurlar ve müşküller çoktur. ny e. P~ n anenın aş ır yere 
derununda .1:'11ıp •o~r: Sonra ç~- Bununla beraber patrikhane • naklı luzumuna kandn·dmı . 
kanrlar. Cumle elJı lıırel zergı- . kl" b .. .. 1 · · Fener kilisesi kapanmalı \•e 

il pi ·· ell d 1 nın na ı, ugunun mese eSlnı . 
ran e t9 an muc a e er er. t ~k·ı d" • B esele Anadolu patnkhane ScJaniğc nak1edilme1i-
So ·· tadı neccaran topla al" e..., 1 e 1~ or. u m ' d" Aks" f"k" d b 1 d" 1 nra u• n v ı ............................................. ır. ı ı ·ır e u unan ıp o • 
dei müılikalan gibi lnıtlalJayıb talımir edenlerin batka mahalle- matlarmuz, ya ne :\aptıklarım bil
cenge ômaJe ederler. Bu kôrlıane ri vardır. Top kalıpları bina olu- miyorlar Ye yahud da patrikhane. 
derununda top araban bina etlen- nan (ve top kalya .. ) denilen ma- nin meycudiyetiyle alakadar ol • 
lerin de ayrıca mahalli vardır. haller yine batlıaJır. Ellıarl bir nuyorlar.,, 
Karadeniz boğazında Sanyer ka- ulu a.itanetlir ki dillerle tabir o- Aynorozlu Yunanlı bat ketitin 
•abat tlaflanntlan gelme lop ka- lunamaz. Patriıi ıazeleaine söylediklerinin 
lıbı çamurlannı ağaç kınçlarla (Arkaaı var) hülisaıı budur. 

~diııı ki . 
ll"aii · 
ıaa.ı 11 Yoruldunuz... Bunu 

ni duymu§lum.. Henüz çocuk dee 
necek yaşta idim. Buna rağmen 

onunla hayatımızı birlettirebil • 
mek, meı'ud olabilmek için neler, 
yapmak lazım geldiğini çok iyi 
dütünebiliyordum .. 

nacıya verır ! .. ,, dediğini duydum. bir an evvel bitmesini ve onun da 
yüluek diplomayı almuını bekli • 

yordum .. Her teY olmuf bitmitli •• 
Sonraları onunla pek az konuta· 
bildik .. Çünkü büyümüı, çartafa 
ıirmittim... Pek renni, ıeyrek de 

Bilıeniz onlar ne meı'ud za· 

manlardı ! Hele onun Viyanadaki 

derslerini çok iyi notlarla bitirdi • 
ğini duydukça göğsüm kabarıyor! 

Y annki yuvamızın, o yuvayı cı • 
vdtılarla dolduran ıevimli yavru • 
larımızın timdiden gözlerimde 

canlandığını görüyordum .• 

~le111 an da söylersiniz .. Hat· 
•tıııt eıeni:z de olur .. Fena ola-' ... 
li~,.,!" dokt 
,la,. or •onuna kadar ... ıın E.. . 

ba ~· ger tımdi anlata-
' '>l·· lier?ı fd a zaınan hiç yapa • 

~,:;: e Yarın ne olacag"' ım' ••l"rl k" • '{ı~, 1 nnbilir?. 
\t k r-a iy. 1 

eııc:lin· ~ 0 aca.kaınız !.. Fa • 
b )\ı._ k '~• Yormayın! .. 

l -~ eaeceğ i 1 °"~ -ht.f. f ın artı : !. . 
tctu •• S ıl \·e hırıltılı olarak 

' 0 et· · 
t 

1l'or, •nı avuçlarımdan 
1t • s .. 

'- t~Ot<Jıa f,..g eliyle ~öğsünü 
:ı · Oıı.. ·· C'V&m eltı" · '«aw ,.. ıat · 
d~iı.t~ hen.bıe-v.iyordum.. Bi-
~r, 1. i\ eraız · · . 
l Q't.a 1: • : ıevıtmııız ••• 
.._~ '-lhını açlığı za • 

l'll en büyijk saadeti • 

Annem de, babam da onun hak
kında "çok iyi çocuk .. Fakat ke • 
mancı olmak iıtiyormuf.. Bu ar • 
zuıunda durursa hayatını kazana
mıyacak... Dayııı grbi tüccar ol -
saydı bari ... Meıela doktorluk, a· 
vukathk gibi bir meılek ıeçıe bu -
lunmaz bir gençti! .. ,, diyorlardı •. 
Hatti bir akşam babamın anneme 
"Selmayı onun kemanına pek bağ
lı görüyorum.. Bu yafta kızlara 
pek güvenilmez.. Gönlü ;\kıverir 

de ıonra batımıza it açılır, göz ku· 
I:ık olmalı .. Kızı kendi haline bı • 
rakıraak ya davulcuya yalıut zur • 

Annem cevab veriyordu: "A ..• 
AUah göıtermeıin !. Onu lntaal • 

lah b:r ~oktora vereceğiz .. Doğru

su çok kAzançlı bir it!.,, Babam 
tudik ediyordu: ''Ben de öyle dü-
tünüyorum .. f yi bir meslek ıaMbi 

c·:ıun da ... Yavrucuk ıefil olma .. 
~rn !.,, 

- .... 
- Babamla annemin onda bul· 

dukları biricik kuıur, onların ta • 
birince, çalgıcı olmak iıtemeaiy • 
di .. Bu ortadan kalkarsa artık bir
leımemiz için mani kalmıyacak • 
tı ... f fte bunun için ona kemanını 
bıraktırdım ve doktor olmasına ıe
be'b oldum. 

- .... ?! 
- Birleşmemiz icin ae™'lerin 

olıa ben yafta bir genç. kızın, öy -
le bir ıençle görüpneaini kimıe 

bot bulmazdı... Fakat babamla 

annem görmemezlikten geliyorlar 
ve bu hareketleriyle de bize ceıa
ret vermit oluyorlardı 

- ..... 

Selma derin bir nefeı aldı ... Ya· 
rı -açık gözlerini yan taraftaki ıe

nit pencereye •e orada sararmak 

üezre olan hanımeli dallarma çe • 

k virdi. - Son i i ıeoe içinde onunla 
mekluplqtık ... Turbanı bir gün Orada iki ıerçe biri birine kanad 

denizde boiulmakatn kurtardığı vurarak cıvıltılarla ıevitiyorlar, 
için aralarında derin bir doıtluk yanlarında henüz kanatlanan üc 

vardı. Kardeıim, bizim aramız - yavru çırpınıyorlardı. 
daki bailantıyı ıeziyor, alkııhyor• f (Arkası var) 
du. 
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Hil\AYE 
Gazetenin yeni muhbiri 

Almancadan: Arif Cemil 

TAKV iM 
SAU Çarşamba 

il Şubat 13 Şubat 
8 Zntade 9 Zlltade • Gll.D doluşu 7.00 6.58 

GQo batısı 17.39 17,40 
Sabah namazı 6 6 
Oğlt namazı 12,'l.8 12.28 

Şahitler dinleniliyor 

Lindberg davasının 
son saf haları 

l~lndl ııamazı ıs. ıç ı~.2;1 ~ 

Akşam namazı 17.39 17,40 M .. d f k b " Al k d.. u" 1111 \IQ Yatsı namazı 19.10 t9.ll U 8 88 8VU 8 Ç8 Ç8 UZ 148 
imsak s.111 ~.ıs J f d• h k dı 124 
Yılııı gtçeu rllulcrt 4i 43 manevra ar•" tye ay Jl 203 

Son zaman!arda Oklahoma ga- demir döküntüleri, paçavra par • Yıhn talan 1 nnıerı 324 3:ı3 
zetesi oldukça çok muhbir harcı - ça1arı çıkıyor. Bir sucuğun içinde Lindberg davasının üçüncü haf- . Daha doğrusu şahid kend~~jOI ~2~ 
yordu. Bu da gazetenin satışını eski bir diş fırçası da bulunmut tası olmuştu. Bu müddet içinde zetelere yazdırmak için boY 535 
arttırmak için açılan "dedikodu,, ise de, bunun rakib bir firma ta - _ I _ R A D y o __ il_ davacı ve tahidlerin suç!andırıl - rekette bulunmuştur. Ss3 
sütununa yazı yazılmasından ileri rafından kasten o aucuğun ıçıne maları Hauptman üzerinde büyük Söz mütehassısının uzUO 717 
geliyordu.. konulduğu söylenmektedir.,, BugUn tesirler yapmıt olacak ki bugün feransı vaktin geçmesine ıe ?2.7 

• Gazete muhbirleri §ehrin en Bu dedikodu çıktıktan ıonra gaze- ISTANBUL mahkeme salonuna pek bitkin bir ı mu§tu. Bunun için fazla~ ;~-> 
heyecanlı dedikodularını tcphyor- le idarehanesinde neticenin ne o- lSTANBUL, 17,30: İnkılab ders- halde girdi. Yüzü sararmış, kemeye meydan kaI111adıB1 eSı:> 
j b d k d. • leri Univeraiteden nakiL Manisa say- 1 k ı ·ı d ld ar ve unu gazete e en ı ımza • lacagw mı beklenmegw e ba!lladı. Fa • göz eri çu urla,mı§, sırtı biraz ce se talı e i i. .Jl S) 

d l h ~ lavı Hikmet. 19: Bayanlar için jimnu- h ktP"" 
lariylc neşre iyor ardı. Okla oma kat hiç bir had!se olmadı. Batmu. tik, Bayan Adde. 19,20 : Son haber- kamburlatmıttı. Bundan sonraki mu a lı' S3 
,;a ma'ıkemeye müracaat etmek harrir sırıtarak Sidiye dedi ki: ler. 19,30: Şehir Tiyatrosu artistlerin- Sesinde aıabi bir kekeme var - nü kar yağıyordu. Havanın 91

1 
pek adet olmadığın:'!an o dedi· _Galiba istihabaratın çok kuv- den Bayan Semiha, ıen piyano ile. 20: dı. Maddi ve fikri yorgunluktan ğişikliği galiba seyircil~rin ~) 
l.o:h1b.rm kahramanları işi kısa vetli! Yoksa Kompera, yazdığın Maliye Bakanlığı namına konferans. ezilmit olduğu belli idi. Muha - retli merakı üzerine tesır e 9 .. 

1 

k-.seı·ek hemen rovelverlerine mü - şeylere kartı sükut ebnezdi !,, 20,20: I>emircaz. 21: Konservatuvar ltemeye öğleden sonra baılandı. lacak ki ilk gününden beri 111 s~; 
ra-:aat cdiyorlı:ı.rdı. Muhl:irlerin tarafından Fransız tiyatrosunda veri- Muhakeme ilerledikçe Haupt· me binasının etrafını sarııııt ~5; 

Sidi hiç sesini çıkarmadı, yal. lecek konserin naklL · fazla harcanması işte bundan ileri man suçluluğu hakkında kolayca lar bugün gelmemişlerdi. _ ~ 
mz esrarengiz bir surette ıırrttı. 175 Khz. MOSKOVA, 1714 m. tct · 

geliyordu. 18,SO şarkılı konser. 20,so lran1J pirlerin bir fikir vermek kahil olamıyor •. mahkeme salonu bile e-rle '>~J 
Sidi bir hafta sonra ikinci bir v~'l Mc3elft gazetenin muhbir'erin • güftelerinden bestelenen eserler.rı,.. konser. Şahidlerin doğru söylediğine em· duğu gibi tamamiyle dolıııa '>~'· 

b uı 1 dedikodu daha yazdı ve dedi k i: .... ~ •-h-ca n-rty t. "S O" F.ranınzca n•'"'rı _itil .:ı.,ı den Ki:l Morton ir gün nessto ,.,. ~· ~ a "''" - ... • 11iyet edilemiyor. Geren defa fid • Bununla beraber bugiİJJP- Alı 
yat. ı4,0S Felemenkçe netriyat. 3' 't 

c~o~obilleri hakkında bir c1edi • ''Con Seymor'un Margaret 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. ye iıtiyen mektuptaki yazıların hakeme pek tesirli olmuş~· ı5 
ko:1u yazdı ve bu otomobillerin Hampton ile evlenmesi merasimi 16,45 Orkestra, ıözltr, 18 Mandolin or Hauptmanın elinden çıktığını söy- len !ahid çocuğun cesedini 4(! 
en ziyade ev kadınlarının itine parlak bir surette yapıldı. ihtiyar kestraıı, sözler, 18,35 Keman konseri, liyen mütehassıs Alber Osbom bir zenci idi. Miralay Liıt 73 

... .. k" b' k k J H t b • • · · bol 8Qzler. 19,lli Selaıtllor konseri, 19,45 Edebi • b l d • k d l b h-" 4:;ı,..., yarayacagını, çun u ır ere u - anıp on u ı§ı ıçm para aar- ugün de aöz erine evam etti. gın ar a aş arı, u • mu P r:.:ı 
yat. 20 Pllk, muhtelif. Si Sllezya muıılkl, 2S 11\1 

lanıldıldan sonra ancak kahve de- fetmekten çekinmedi. Gelin el- Reld&mlar, ıa,us Dans, H,o:. SnJema orgu. Ayni muhakemeleri takib edi - bulunmamasını, !ahidin ts• ta 7 
ğirmeni olarak ite yarayabileceği- biaesi hakiki inciler ve elmaslar- Khz. PRAG, '70 m. yordu. Yazı işleri tekniği hakkın- deceği acıklı sahneye aid 6S 

9
1 · 1 B · b'l 1 l d D tl'l d f 18,ISIS Bratlslav radyo orke11trasr, molıte -nı an altı. unun üzerıne otomo ı a süs üy ü. ave ı er üğün so • ut. 18,03 PWr, sözler, plAk, 18,60 Piyano kon- da adeta bir konferans verdi.. dinlememesini söylediler.. 7ıu 

fahr:kası Websto gazete idareha • raaında otururken gelin, elbise- sert, 19,10 aöder. 19,%0 Almanca musikili Müdafaa avukatı Reilly mu • Celse ba,ladı, ,ahid satoıı' 767: 
nesine giderek Mortonla mükem· ıinden kopardığı elmasları ve in- ne,rlyat, sözler, :tO,lO Şarkılar. ıo,4.ıs Ostrava kabil ıoroularma ba!lladı. Mü - di. Simsiyah çehresinin '.;J 

radyo orkeıtraeı, eCJ:ıler, ıt,40 Jeremlnaa or- • :r 
mel bir endaht talimi yaptı.. dleri birer birer misafirlere he - keatraaı, 22130 Hafif bavalra. Z4,20 Haber • tehauısın tetkik ettiği yazıların aından bakan büyük gözle 

Morton' un yerine geçen Laurim diye olarak .dağıttı. ıer. Fit adını ta§ıyan Almana aid olun varlıyordu. Halinden hali 1 

Kllz. LEtPZlG, 181 m. 
teıhir edilen rovelverlerin kurtu· Fakat ortaya çıkan çirkin bir l7.60 Halk tarlaları, sözler. 19,10 Ecoebı olmadığım &Ordu. Biliyoruz ki kü facia için.de yaşadığı • 
nundan kurtulmak için kendisini hidiae düğün nepesini altüıt et- memleket Alman!arının rıaxkılarmdan. 19,50 Hnuptman fidye parasını Fişden yor, bundan duyduğu d 

d d 'h S8~er. 21 Hıtberle.r, ıı,10 Netell ne,rtyat, 23 ld dd d' d .. .. d 'd ) d pen~ere en ıtarıya abnayı tercı ti. Herkes aofrada büyük bir İf· Haberler, Spor. n.ıo Orkestra. a ığını i ia e ıyor u. yuzun en yenı en can an 
etti, zavallının iki bacağı kmldt. tiha ile yiyib içerken kapı açıldı M:S Kba. BUDAPEŞTE, MO. m. Reilly - Fiş'in yazılarını tet • rülüyordu. 

Şehir muhbirliği bir gün gene vo bir mürebbiyenin nezareti al- 18•30 Salon orkestrası. 19•45 Ders. kik ettiniz mi?. Yol üzerinde az derin 
20,15 Keman konıerl, 11 l!löaler, 21.SO Buda· 

açık kaldığı zaman ufak tefek, tında bulunan gayet güzel iki kü- peft.. koııııer orkeft.raaı. :az.~ Haberler, zs,03 Mütehassıs - Evet, ettim. yuda elbise parçaları gör 
kııt saçlı bir adam iduehaneye ç6kJcn yemek ıalommdan ~eri- Bach mann kulnteti, :t&,50 Konfç_rans (ln • Bunıııı la'1-l'İJı.e çocuiım sıdaaın- Bunları anlattıkt.u .s.o»r•• 
mliraeatla muhbirliğe talih oldu • ye girdi. Çocukların birisi dört, glllzce), !.t,ıo ÇlnJene orkestruı. da bulunmuş olan r.ıektupla Fiş - Bu elbise parçalarınıJI 
Gueten;n baımuharriri azğm • diğeri bet yaımda idi. Evveli bu ~ 8 Q R S A -9 tarafından gönderilmiş diğer bir delalet ettiğini gördüğün:ı 
daki çikleti odanm kötesine doğ • ki · k k l" 1 mektubun yazılarının mukayese - çok korkmuştum.. Bu J çocu ann yenı an ocayı ıe am- 1 H' d ld . · ı 1 •• 
ru tükürerek fırlattıktan sonra I ak .. b' . • f d ınlann a Y1 ız ışaretı '>an ar uzc· si istenildi.. Mütehassıs, umumi benim yaptığımı zanned 

am uzere ınıı tara m an rinde J ı 2 de muamele görenler- ı 
talibin kılığına, kıyafetine baka • .. d ·ıd'kl · d'ldi F k t 1 benzeyif olmakla beraber yazıla - di, dedi. gon erı ı erı zanne ı · a a dir. ı Rat<amlır kapanış (iatlanm KÖSterir 
rak dedi ki: hakikatte 0 güzel kızcağızlar ge- j rın tamamiyle ayrı olduklarını Bütün tahidlerin 

"- Şehir muhbiri olmak isti - line doğru koıarak anne diye nukut (!!!_tıt> söyledi: rıştrrmak için biribirini 
yorsunuz, öyle mi?. Hem de Ok. * l.ondra bJS, - • Vlyıına -ı4• - -Ayni adamın yazıları oldu • sorgular sormakta ustf 

boynuna sanldılar. Bunun üzeri· * Nnyoo 12s - • MaıJrtı ıs. -
lahoma gazetesinin !e~ir muhbi • ne gelin bayıldı. • Parıs 169. _ • Berllu 48. •• ğunu söylemek için aradaki pek Reilly bu defa her nedens• 
ri? Hayır evlad, böyle bir fey • Mlllııo 213, - • Varşova 24, - ehemmiyetsiz olan benzeyiş müıa- gitmek istemedi .. Yalnız 

Kadın tekrar kendl'ne geldı'g'"ı· • Brülueı t uı, 1- • Budapeşte Zf>. - 'd d ld k mevzuu bahso1amaz... Bize sert ı eg"'i ir. Loyd Fiıııer söze arı!ltJ: * Atloa 24, - * Bükreş 17, - ~ ~ 
tahtadan b:çilmit muhbirler la - zaman huauai bir odada babası • Cenevre 816, ·- • Bclgrat !if, - Bundan sonra !alona bir kadın - Bu elbiselerin ve ,.,,,,ti 
zrmtlır, canı pamuk ipliğine bağlı ihtiyar Hampton ile yeni damad • Sor}ı 24• - * Yotohama 35• - ta'Md getirildi. Bu kadın büyük cesedin Lindbergin çocu~ 

1 ki l b 1 l • Amıterdam s:;, - • AltJo 944. - ~ 
olan senin gibileri i!'mize yara • pazarı a me§gu u unuyor ar• • Praıı ıoo. _ *Mecidiye .u, _ maiazal~rdan birinde tezgahtar· olduğundan mahkeme eıll 
maz.. Sen bizim gazetenin tehir dı. ihtiyar Hampton kızının iki • ~roırtı,,ım ın. ·· • lbnkanr t40. - . lık eden Hildegrd Aleksandr dir?. Dedi. jl' 

muhbirl:ğini ne zannediyorsun?.,, çocuğu olmaaından dolayı dıra· Çekler (kap. sa. 18)=ı adını tatıyordu. Bu şahidin şu Bunun üzerine karışık ır, 
Kısa boylu ap'am hafifçe gü • homaya yeniden bq yüz bin do- 1 1'Özleri büyük bir heyecan uyan - nakaıı.a ba•ladı. Fak~t . ' • Londra oıs.- • Stokhlm 3.14> ~ ~ 

}ümsiyerek cevah verdi: lar ilave etmeie mecbur oldu. Bu • t\nyork o.7011&7 •Viyana 4.1659 dırdı: zenci Allen'in sözlerini • 
"- Müseaclenizle bir kere tec- ıuretle hadiıe tamamile kapan- • Pıııs ı2.o;ı • Madrlı M067 - 1932 yıl martı içinde doktor 11on adında baıka 'bir ze1"' 

• MllAno 9.3;l!i8 • Rerl\n 1,9761 1 ·"" 
ri.ıbe ede~im. - Çoktanheri itıi • mıı oldu. Yeni karı koca balayını * f!rllkse 3.40111 • varşova 4,t014 °Jefıi,, Kondana Frodham ista, • etti. Fakat avukat fir-
71m. _ Evvelce gazete muharriri geçirmek üzere Miami'ye hareket • Atin~ M.130 • Rudapcşte •.•~7!1 yonunda rast geldim.. Kendisini da itirazdan çekinmedi: d!" 

. l d. " • Cenevre t.4!1l • Rükrcs 79,?710 d F k 1 ..,.. 
1• -, ı'm. - Ka, .. bedecek bı'r •eyı'm etmıt er ır. tanımıyor um. a at gazete er • - Bütün bunlar ceı8 ~ J6 

J ~ * Sofya 68,01!'6 • Relıtrıt 3SOti ,er 
) oktur. - Her türlü fed.ıkarlığı • Bu ıuretle küçük Sidi gazete- • Amsttrdam '· t743 • Yokohamı t.7790 de çıkan resmini görmüt ve ken • yetini tayin edemez .. rde 
n:l ba~zrım. - .,, ye daha birçok meraklı dediko- • Prıı IQ,OO;"~ • Moskovı 1090 75 disinin Lindbergin yavrusunu ça • kında bulunan bir e~ W-- ~ 

Bu sözler Uzerine başmuharrir dular yazdı. Fakat ona hiç ilişen E _S_ H __ A M lanlarla müzakereye girİ§tİğini ölmüş ve o kuyuya gb111 ' 

O henna onu gazetenin şehir mu - olmadı. ~ iş Aanltas• rn. ıra 11\'ay :lt, ·o Hğrenmittim... Merakla yüzüne çocuk olamaz mı?. dedi. •t' t 

habiri olarak kabul etti, dedi ki: Başmuharrir yeni muhbiri in. Anadolu 26.ırı Çimento as 13.:"0 baktım ... Bu bakışım fevkalade Müddiumumi bu. 
1
t ' 

"- Bize lazım olan yazıları tihab hususunda göstermiş oldu- ~1~~· flıvnvt ,~ .. ~~ ~!~:oı~e~c~. ::: bir şey değildi .. Nitekim her meş· bekliyordu. Çünkü ihtı~ ".:~ lll) 

s~na uzun uzadıya izah edemem.. ğu maharetten dolayı kendisini •Mrrlte& Ranhsı ~4.- Raly• -.- hur olan adama da o yolda bakar- sakladığı bir şahidi, ça~ ",ı . 
GözUnü dört açıp meraMı dediko· tebrik ediyotdu. l 1

• !'l•orıa -.oo ~ark m. ecza -.- dım Fakat birden•bire doktorun, ki'yi salona getirdi. Sıı '6 

Pnmontl Jl.ll~ relcfon -.- b • ~ <ıJ 
du'.nr bulma1ısın!. Haydi, gazete- Aradan üç dört hafta geçtik· aşka bir adamın dikkatini cel • kestirme bir yoldan ikı 
ınizin son numaralarını karıfhT ve tensonra küçük Sidi Louisville'de istikrazlar tahvlUer bettiğini gördüm. Bu adam kaç- sözlerini gerçeklentirdi: ~ 
yola koyul!.'' oturan karısından bir mektub al- j.ı93nürk Bor.I 30.lS ~:ıeıtrrlk -·-1 mağa çahııyordu.. - Çocuğun kuyudall ..J 
Yc~i muhb'ı·in adı Sidney Hart dı Sidi bu mektuba verdiği ce- 'ı•. ıı 28,·0 rramvu 31.75 I Doktoru adım adım takibe baş- masmda ben bulunduJll· i'' 

idi. Ona kısaca küçük Sidi diyor- • • .. 111 19·30 Rıhtım 17 ~ ladım; hiç bir hareketini gözden küçük Lindberg oldui11.~J1Jd'ıt· vapta karısına dedi ki: j lstlltrlzıDahlll ı 94,~fl • Anadolu 470N -
!ardı. Si din 'n yaz:lığı ilk dedi - , ırgaoı ıstltcrazı 97.- • Anadolu 11 47•95 kaçmniyordum .• Ben bu hidiıeye mek güç bir !ey del' ç 
lmdu derhal büyük bir alaka u • "Hakkımdaki enditelerin ta- ıH -ı. ,ı, ,oo Anadolu ııı 46,- fazla bir ehemmiyet vermi, de· halde bayan Linbergde r• 
ynndll'dı. Du yazısından Sidi di • mamile esassızdır. Dedikodula· Rıfda• -.oo • ıı.ıüıı.essı• A " 3 40 ğildim .. Fakat sonra gazetelerde küçüklüğünden bir h~l1 it 
roı·du ki: rımla yaptığım skandallardan ıedeceiim. Bu resim tüccarmm Hauptmanın resmini görünce dok· üzere muhafaza edılll'edi" 

"I-fobcr nldığı:mza göre sucuk bana hiç bir zarar gelemez. Çün- haftalardanberi aatıcııı vaııtasi- torun takib ettiği adamın kim ol • vardır. lıte bulunan c;.~, 
fa:brikası :mhibi olan Kampers kii o skandalların kahramanlan le müıterilerine ıahte resimler sat- du~unu anladım.. larını bununla tatbik ~ııtl 
fn'.Jı·ikasıuı tevsi ederek bir de berhayat değildirler, onlar uy- makta olduğunu yazacağnn. Zan- Bu sözler üzerine müdafı'la avu- le meydana çıkar, ııat _.ıl 
tbmi;· dökümhanesi ve paçavra dunnadır. Uydurma olsa bile de- neder misin ki batmuharririmiz katı Reilly pek sinirlendi.. Şahide, Lindberge aid olduğu~,. rıd' 
tresi açmı~tır. Kampers bu ye- dikodulara öyle bir tekil veriyo- O'kenna bu yazile kendisini kas- nefret gösteren bir gözle baktık. Bu sözler üzerine sıa 0

do 
ai iceisatm reklômmı, satılığa çı· rum ki hiç bir mse kendisinden tettiğimi ve satıcısının da ben ol- tan sonra dedi ki: ve ince bir mırıldanl11~ Je Jrİ' 
?<aı-rlı~t sucukları sayes'nde yapı - hfthsettHtimi anlayamıyor. Meae- duğumu anlayabilecektir? Onun "-Bu gibi sözleri dinlemek Bu tahidin söyledii!İ bOYJll 
yor. Ocun için piyasadaki Kam- la yakında O'kenna isminde bir için hiç merak etme, bana bir ıey bi1e doğru defildir. Bunlal' pek bik yapılmamıştı. Celse 
pers sucuklarının içinden çiviler, kiğıd ve resim tüccarından bah- olmaz!" a!cakca düzülmüs manevralardır. ten tatil edildi. 

-----------'"------"--~-=----~~~~~~--~-----------~----------------~--------------
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Dünkü Keşidede Kazanan. umar al ar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişı:si listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 
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30 
30 
30 
30 
30 
ısa 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

No. 
45S 
500 
516 
539 
598 
801 
881 . 
9Sl 
002 

22019 
22 
44 
63 
65 

155 
226 
372 
281 
466 
490 
496 
713 
838 
988 

23011 
91 

110 
162 
187 
190 
222 
338 
392 
432 
468 
495 
533 
539 
548 
537 
743 
799 
827 
933 

24155 
164 
165 
259 
331 
509 
638 
642 
721 
909 
995 

Lira 
100 
30 
31J 
Jn 
3') 
30 
33 
30 
5fl 
3J 
50 
15~ 
50 

150 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
3: 
3' 
3 .., 

100 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
3ü 
3D 
50 

100 
50 
31) 
30 

200° 
30 
3'3 
50 
5" 
sn 
3" 
30 
30 
srı 

1000 
3C 

~ 
~n · 

._..- r 1 Saylavlarımızla konuşuyoruz 
lı \ ea, tarafı l . . hilede) 1 h . 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEM S 1 L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

minnett.anm,, demif ve ilerdeki 
faaliyetine temaı ederek fiiyle an· 
latmıttır: 

Büyük şair 
-- (Baı tarafı l inci ıahifede) 

mide kartı bugün duyulan ihtisas 
lan anlatarak pirin yazdığı "Ga. 
zup pir" adlı tiirini okuyacak· 
br. Bunu aon ıınıf talebesinden 
bir heyetin §&İrin en ıon yazdı
ğı (Hakan) adındaki büyük pi
yesini temsil etmesi takib edecek
tir. Büyük p.irin bu son eıeri hak· 
kında tunları söylemektedir: , 

" . hıQı k; ıncı sa ı e te ını, aleyhte mi olacaktıt·? 
lı bir k ' bu da hayatımın en Bay Tevfik Nazif Arıcan gü • 
l\till ıınııdır. lümıiyerek: 

t .. ı ı· et Mcc,. . . Zehirli 
Kucak 

f,ı.tıınL8ıl9'illfti 
'> ... ~ ıf et nsıne yenı kanun - ihtiyar bir bekir olmak ıı· 
· l?lek niyetinde misi- f aliyle bittabi reyim aleyhte olur 

$rhirTÜjatl'Osa 

lial'ır dedi. Ve ili ve etti: 
.~~ti ,~ Yalnız bundan iki -r Sakın bunu gazeteye yaza - Bu temıil Oni· 

verıite talebesi 
i~in verilecek· 
tir. 

111111ıııım11 
1 IYle I• 
)e ,... h c.ıse verilmit olan 

~ ·ı .... \t ak 
~ e >tdı· eme teş~ilitı) ka· 
~ırı~ ıye vekaleti tarafm -

ı~ltl ılnıakta bulunan (ye
ot ilt ka.n 

llta .. unu) nun Meclis-
• ... "VVe} k , ~ıttı, çı masını temine 

llltihah 
, du!iin.. dairen:z hakkında 

ltıtih llYorsUfluz? 
11!\t 1 ab d · 

e ~l"İ aı~cm hakkındaki 
"d ltl b .... 

. '( aki d·· .. Uı.un memleket 
-<ı~ltırı :uncelerimin ayni· 
'lJt itihan~alya doğduğum 
() h,tll' 

1 
rtyle hayatımın ilk 

l&_ a ar 
~talı ını lafımaktadır. 

~aı· lllecli · b i~ 1 leın 'I 11 me usanında 
l~ ~lllif ~1 etıniş olan Bay 
~İaj '?rtbak ~ıc~na daha birçok 
~b'- Ilı ıi)'a. shyordum. Ancak 
. "~~ tet etm k . . 
lt tnın, h k e ııtıyenle-
tat~~IQa.ıı._ ~rrarak bunu bat
,,. ~. ~ akmayı muva • 
' ~rd11~. ından ayrılırken, 

.. ~ dın, . 
da... ~lavlardan b. • • \f: ~ •era. ırının 

.. .. ~lıu 1 alınması hak • 
~ \~ı.,_~ layihası teklif e

li' teltf if •. Eier hakikaten 
Y8f>ıbraa re"yiniz 

llJ yım demeyiniz ha!. 
timer nakib Ktistem 

IUllllll 
Not: 

Yeni T okacl •Cf1lavı Bay 1e~Jik 
Nazil Arıcan l•tanbul hukuk la- lstanbul Belediy••İ 
kültui 322 me:zunlarınılandı.r. KONSERVATUVARI 

Mektepten çıkar çıkma: aclliye- KONSERVAT\JAR ORKESTRASI 
ye inti•ab etmif v~ 328 •ene.ine ŞEF: CEMAL REŞiD 
kadar mülga Aclliye ne:zııretinin Salı 12 Şubat saat 21.® de Scbu-
muhtelil clairelerincle çalıımqtır. bert: BITM,EMIŞ EN.FONI, Beetho
Osmanlı meclui meb'u•anını!f i- ven (Koriolan) (Rabaud) (Honneg· 

kinci clevresine(Perzerin) mebu•u ger) Franeız tiyat"?~unda. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

olarak iftirak etmiıtir. Onclan çalışmak isteğinde bulunuyor • 
ıonra uzun müclclet aclliye mü- dum. Bu sefer fn'3at geldiğindel), 
lettiflilılerincle ve milli mücacle- beni müstakil saylav seçmelerini 
le unanncla ela aclliy vek~eti mü- Afyon yurttaşlarımdan ıica et -
clürlüklerincle bulunmu' ve tem- tim ... Türk Ciimhuriyetine sadık 
yiz azalığına kadar yiikıeldikten olan Ennenileıin azlık teşkil et • 
•onra ıon vazileıi bulun~n adli- tikleri için ayıı bi.r \1IlSlW sayıhna
ye mütqarlıfına tay.in edilmif· malarınr eskiden beri isterdim.,, 
tir. Bay Kerestecivan istisnaaızça, 

Bay Keresteciyan ne bütün yurttaşların, kendil~rini öz 
sahada çalışacak? Türk yurttaşı sayarak l;>u yurdun 

Yeni Afyonkarahisar saylavr ilerleme ve inkitafrna daha çalıt· 
Bay Keresteciyan dün ga.zetecile- ma?arını söyledikten sonra: 
re şunlan söylemiştir: "Beni müstakil saylav seçerek 

"Yedi yıldan beri işten çekil - yüks.ek emniyetler4yle ağrrlıyan 
miştim. F~t sevgili yurdum için Afyon yurttaşlamna son derece 

"Sevgili Türk yurttaşlarıma 
elimden geldiği kadar faydalı ol • 
mağa çalışacağım. Her şeyden 
önce, yeni vazif emle alakadar iş
leri yakından tetkika mecburum. 
Ondan sonradır ki, ihtisasım çev
resinde bulunan ve halkı alakadar 
eden mali ve iktisadi meseleler ü
Zi?rine düşündüklerimi söyliyebi -
leceğim .• ,, 

Bay Kereıteciyan bundan ıon
ra h&yatını an1atmııtır: 

Yeni Afyon Saylavı Bay Ke. 
resteciyan t.ahsilini bitirdikten 
sonra, iki yıl maliyede memurluk 
~apmış, arkasından Osmanlı ban
kasına girerek 40 yıl kadar orada \ 
başka başka vazifelerde çalışmış
tır. Bir kaç yıl, bankanın Kahire 
ve İzmir şubeleri muhasebe mü • 
dürlüklerinde bulunmuş, umumi 
Ha,rpten önce fstanqul merkezin
de muamelat şefliği etmiştir. 
Rarb çıkınca, Türk tebaası oldu
ğu için, banka müdürlüğüne geti. 
rilmiştir. 

Bu vazifeye 1927 ye kadar de
vam etmiş ve o tarihte tekaüdlüğe 
sevkolunmuş, ondan sonra da bir 
vakit Ziraat bankası müsteşarh _ 
ğmda bulunmuştur. 

Bav Kereıteciyan diyor ki: 
"Uzun memuriyet hayatım

da bana verilen vazifeleri vicdani 
bir ~kilde yapmaya çalıştım ..• 

"Halıan namınclalıi bu tiyatro 
ptll'çaıını ömrümün ıekıen üçün
cü •ene.inde yamağa muvallak 
olllfUl'I ıüphe yok ilahi bir maz
hariyettir. Eserin tahrir ve tab'ile 
•ahneye vazedilmesinin Cumhu· 
riyet clevrine, yani Atatürk clev
ri kemaline aidiyeti eihetile kem· 
dimi bir kat daha bahtiyar ad
detmekteyim. Y almz bu eıeri en 
uki ecdaclımızın lişanı olan öz 
türkçe ile yazmağa muvallc:k o
labilıey:lim benim için daha r.rc 
bi meı'udiyet olurdu. Bunar.la 
beraber mevzuunu öz T ürl~iin 
kaynağından çıkardığım Hakar.ı 
eıerlerimin en genci, en ccr-lısı 

ıaymağ:ı ıa!ôh;yetim vardır." 
--~~~="'~==-~-~=-~~-

Meşnıtyietin ilanında yeni kuru -
lan Hilaliahmer cemiyeti müesc::is 
azalığına seçildim. Ulus ve yurd 
sever yüksek hamiyetli zatlarla 
beraber bu hayır müessesesine e
limden geldiği kadar faydalı ol • 
mağa çalıştım., 
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ü n v~ Yarın! 
1 ercünie /(ülliyatı ' 

SAFO 
Alfons Dode - Haydar Ritat 

Türkiye 
MER 

Cümhuriyet 
Z BAN 7 ASI 

100 Krş __________ .... __ =----------· 712 ı 1935 vaziyeti 
Aile Çemberı AKTiF PA51F 

A. Mauro;s - 1. H. Alitan 
100 lirş 

Kasa 
ı\ hın. ~ali kılov,r.ım 1 ~.950 922 L. J 9.623.129 66 

Lira 

-------=~------·• Hanknoı . . . .. .•..... 88M810 -
1 icaret, banka, borsa uraı.ıı . . .. . ... . ...... ı.ı:i4soı. ıs 29112soos4 

:kt. l1r. Muf\ıiP Etem 
Oahilcfokl Muhabirler. 7:> krş 

ltıı. ~:ıll t,g........ 1 :'88 0-4 L 2 515.004.-

Deviet ve lhtilô.l rur l.r nsı .... ..... . . • :::o 955.SO 2 83~ oc9 80 

Lenin - Haydar Rifat Hariçteki Muhabirler: 
75 krş Altın. !5afi kilo;;ıam 3.807· 024 5.~54.894 :'5 

Sermaye ~ ............... - ............... _ ...... - ............ . 
lhrhat akçesı · · .............. _ .. _ ................................ \ 

T edavUldekl Banknotlar: l 

Deruhte edilen evrakı naıniye L. 158 748.5.63.

"anunun 6 ..-c 8 ıncı madde· 
cntı e ıevti k :ın vaki ı ctlıyaı 

Deruhte edilen cvtakı naktive 

10121.623.-

ba'nyesı . .... . .............. -.... I4a626 940 --------... ...,.:z::::=--------•ı .\lıı na ıah\•ıli kahil Seıhecı di'h'171r 14 100 6.'37. C8 ----- 19455 53243 K:trşılı!ı tamamen altın ob.rak 

Lira 

J 5.000.000. -
663.914.30 

Sosyali2m Hezine Tahvilleri: 
tedavüle -.:azedilen . . . L. J5.tı88.000.- 164.314940 -

nbiha Zekeriya Deruhte rdilrn eHakı nakti\c ' 
t-ar~ ılıjtı L 158.748.563 -

_______ 1_6_"_rş-----• Kırıunun o 'c 8 ıncı mad· 

·'-· '<ant !\k 

•-------~-----~-•' del<'rint' tt\man vaki ıedmıı 
). Rasın Külliyatı 1 

.. JO 12 !. 623 - 148 626 940 -

Ahnı..!t Re~ıt H.Na:11m 
73 kr, 

Senedat Cüzdanı : 
( lazinc hooolan · ı.. .l.7:10.642 60 
Ticari sc netlt>r .... •. 7.t ::18 6:-14 0J 

·--------ıo----'====---------.. işçi sınıfı ihtilali Eshz m ve Tahvillt Ciizdznı ~ 
Lenin _ Haydar Rifot esham J Deruhte edılrn eHı· 

80 krş \(' kı nakti)e karşılı;:ı • :ıoa ıs C47 19 
ıahvilAı { ı İtibari kıymetle l 

Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yur.g - Dr. Hayrullah 

60 kııt 

Esham ..-" TabvilAt _ 4 870.01::J69 

Altın \C dö,·i2 üzerine :ı.•&n" 27.694.32 
T ah,·il~t üzerine a,·ans 

•---=ı=-s fı-:-e~h-a.::ın=a=-d-:o~g-... -r-u--• :i::::.~;ıar · · .... _ ......... · 

11 369.277.21 

::ıs. ı ss 060 ss 

628070 08 

4500000-
10 787 74::! 77 

YekOc. 2tı2 503.88:ı oı Piyer Loti - 1. H. Alitan 
100 Kr!J 

Türk Lirası Mevduatı: 
Vade~iz .... ·· · ................. . 
Vadeli .... · ...................... . 

Döviz Mevduah : 
Vadesi1 
\'adelı 

Muhtem 

18 7.5 r 922.4~ 
18751922.45 

9 854.284.!'ii 
.724.::ı73 16 10578657.78 

.i3 ı 94 450 53 

Yek On 262.503.885 o 1 

2 Mart ı933 tarihinden itibaren: 
). Rasin Külliyatı 11 

Ahmet Reıit - H. Nazım 
75 krş 

Iskonto haddi ~ Uzde S 1·2 - Alhn Uzerine avans yUzde 4 1·2 

l lstanbul Kumandarıb 
Satınalma Komisyonu llaııl"' 

1 - Konyadaki kıtaat ib~ 
olan 70 kilo birinci nevid~ 
le 28 kilo vaketa 9 paket . 
liği ve 104 metre keten b~~ 
ek!iltmeye konmuştur. faJJJ"" 
c'eli 220 lira olup muvakkat 
nah 16 lira 50 kuruştur. 

2 - Şartnamesini her ~ 
den evvel Fındıklıdaki kolll 

<~a görülebilir. A'.I" 
3 - ihalesi 18 Şubat 1~ 

zartesi günü snat 14,30 dı 
caktır. 

4 - lstekliler teminat oıol 
lariyJe sicil ticarete kayıtlı 

. ı~' rına dair vesikalariyle bır ~ 
tinden evvel komisyonda h• ( 
lunmalan. (389) 

• • • 
1 - M. M. V. gerekliği i~ 

tırılacak 5 fayton arabası . 
siltmeye konmuıtur. Tah~!ı 
deli 2875 lira olup muvaıv
minatı 215 lira 63 kuruttu~ 

2 - ihalesi 18 Şubat 19 
zartesi günü saat 14 dedir· 

·~ 3 - Şartname ve krokı~ 
gün öğleden evvel Fındıklı 
misyonda görülebilr. 

4 - hteklilerin teminat 
buzlariyle ve 2490 No. h 1' 
2, 3 üncü maddelerindeki 
rile birlikte vaktindeı> ~ 
komisyonda hazır bulunıO 

(390) 

·---·--~ Denizyoııart Gorıo Baba 
Balzak - Haydar Rif at 

100 KJ'I 

-----:~~~----~--...... ----Deliliğin piskoiojisı 
T- [''J r-\ K' iVE IŞLETMES' 

' R
I-'. A.,A:+ r~'.~~~ - ~::~~r Mu~~ Dr. Bernard Hard - lzeddin 

6G krw 

Türgenyef - Sami z. Süreyya 
'15 krt 

Engerek düğümü 1 
F. Moryak - Peyami Sefa 

68 ıa, 

/. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reıit - H. Nazm'l 

75 ıu, 

Samimi saadet 
T olstoy - 1. H. Mitan 

60 kJ'I 

}stat istik 
Andreles - Suphi Nuri 

:rn ""' 

Çocuk <iüşiirtenler 
H. G. Menusieı· l. F. Rasim 

G~ knı 

m------~~--l!iii,,__~-,-~--·~ 
liiın ve Felsefe 

:Vforis Şilk - Hil:ni Ziya 
30 ku~ş 

---;gjii~_ ~·~~~--

Cemigctin Asılları 
FredeTık Er.gcls - Muhiddin 

100 l:ur.:ş 

~------l~MI~~----~---~ 
Yeni ibni Zihnıqet 

Enchcrlc:ırd ·- H. Ziya 
75 kuruş 

-----~- =---
Hükiilndar millet 
Ru~sel - Galib Kemnli 

50 kuruş 
~------~---ı;,•a;;;;;;;;;:---------
•-------~--== =~--------Komünizm 

Leni;ı - Stalin - Buharin 
Haydar Rifat •. 

50 kuru! 

Günün iktısadi işleri 
Prof, Dr. Suphi Nuri 

Fi~ 60 Kr. 

Dağıtmv.. Yeri: 
VAKiT Matbaası i 

.. __ Hın Telefon 227-40 

~~,,._.....,.,_,,...Trabzon Yoi \1 

CUMHURiYET va~Jr 

B .A.N KAS ı ŞubatSALlgünüaaat20(İ. 
~ - zeye ka.dar. 

DAoA 
BiRiKTiREN 
ı:2Al-IAT--~D~Q 

kemesinden: ~ 

Makbule tarafından~ 
nında Yeıiltulumbada b 
leymamn evinde Yusuf ~ 
açılan botanma davasırııP~ 
katmda müddeialeyhin a 
meçhuliyetine binaen :rO ~ 

gıyap kararının on be! ~ 
detle ili.nen tebliğine ve tb' 
trn 6 - 3 - 935 Çar§aJll 
.aat 10 a talikine karar d• 
ve bir nüshası da mahkeıl1e_, 
hanesine aarlmıı bulund~~~ 
muayyen gün ve saatte ~~e • 
tmcı hukuk mahkemet1 • 

··ıı ~ bulunulması veya be§ Sll 1~, 
itiraz edilmesi lüzunıu teb ·Jj# 
kamına kaim olmak üzere~ 
lunur. ( . 

Göz Heki1111 fi 

D <:'.' •• k ·· f:rl' ~ r. ~u ru . ~ 
Babıali, Ankara cadde•• 

Telefon: 22588 od°'" 
Sah günleri meccaııe 

"''' Doktor Hafız ce 
Dahiliye Müteha~, 

··ıılef 1 Cumadan batka gu lıl' 

(2,5 dan 6) ya kadar b~~ 
vanyolundaki (118) :nu~ı 
iusi kabinesinde haıtala 
eder. t~' 

Muayenehane ve e~ ıo4". 
22398 Kıtlık telefonu 2 

==~-.-ıs 
Ü Dit oo1ctor11 a 
Ü Hüsnü Mustaf I 
.. ı·de el Ü ltt. Akaaray Va 1 

li karfıııod• 
H'"~:::::m:nmumr:r:mncsn 
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Tesviyeci ve Tornacı Vapurculuk 

1 kt TUrk Anonim Şlrketı 
a ID8Ca Jr lstanbul Acentalığı 

sk A F b Liman han. Telefon: 22925 
erı a rikalar U. Müdürlüğünden: •-------11 

le~~le Fabrikaları için teıviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli. Bartın postası 
Bak ~tıhan için iıtida ile Ankarada fitek fabrikasına, lstanbulda Bartın vapuru 
ban ır. oy barut fabrikaama, lzmirdekiler Halkapınar Silah tamir · 13 Şubat 

eaıne müracaatları • (526) ÇARŞAMBA 

20 Ton mutahhar Avrupa kırpıntı 
pamuğu alınacaktır 

skeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Tah · 'b ırl>ı rnını edeli 8000 lira olan yukarda miktarı yazılı mutahhar ~ 

S d:~ Avrupa pamuğu 28/mart/935 tarihinde perıembe günü aaat 
~rfJa nkara'da Aıkeri Fabrikalar Satınalma komisyonunda kapalı 
but sa~ı~ alınacaktır. Zarflar aaat on dörtten itibaren komisyonca 
l)\j edılır. Şartname bedelsiz olup komisyondan verilir. Muvakkat 
'rıunat "600" liradır. Talipleri mezkur gün ve ıaatte 2490 numaralı 

nun 2 ve 3 cü maddeleririnde ki vesaikle komisyona müracatları. 
'::----___ "703" 

lktısad Vekaletinden: 
li&i .

1
.- iktisat Vekaleti Tetkilitı ve oda ve Borsalar Umumi katip-

ıçın Yüksek I k h ·ı· .. ·· 1 'h · d "'(·· mes e ta sı ı gorm Uf genç ere ı tıyaç var ır· 

"ııd U~sek İktisat ve ticaret mek tepleri mezunları ve bunların ara
a dıl b'I 1 
2 _ ~. en er tercih olunacak tır. . ~ . 

'1tt . T urkçe ve Ecnebice dili erde lstenoğrafi ve daktılografıye 
'e~e ~.dır Bayan ve Baylara ihtiyaç vardır. İsteyenlerin tahsil, sıhhat, 
d~ ık Vesikaları, nüfus kağıtları sureti ile, iki fotoğraflarını •gön
\dl' elen ve kendileri hakkında m alUınat alınabilecek en atağı iki 

es ·· 
... tosternıeleri suretiyle Anka rada V ekilet Zat itleri müdürlüğü-
"n. lf' ırm.•-_ un İçinde müracaatları ilan olunur. "694" 

günü saat 18 de Sirkeci rıhtımından 
kalkarak, Ereğli, Zonguldak, Bartın 
Amasra, Ktırucaşile, Cide iskelelerine 
uğnyarak azimet ve a-..ciet deceLtir. 

r· 

Ayvalık Yolu 
S vapuru · eyyar 13 Şubat 

ÇARŞAMBA 
günü saat 19 da Sirkeci rıhtımından 
kalkarak GeJibolıı, Çan:ıı..t:ı'e. Poz· 
caada, Kü~ükkuyu, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayvalık, iskelelerine 
uğrıyarnk azimet ve avdet edecektir. 

Trabzon postası 
G•• Vapuru uneysu 14 Şubat 

PERŞEMBE 
günü saat 20 de Galata rıhtımından 

kalkacak, gidişte: Zonguldak, İne
bolu Sam!'tın, Ünye, Fatsa, Ordu 
Giresun, Trabzon, Rize ve Hopaya 
dönüşte Pazar ve Polathane iskele
lerine uğrıyarak avdet edecektir. 

Mersin sürat yolu 

KASADA 
SAKLADIGINIZ 

DAllA 
KURU 
BİR 

C~SM[ . ~ 

VAZİYE:"t İNDEDİR 

ONU r:"AİZLE 
~AN f!AYA-VEJ.?İ N.İZ 

ı..ıususi s rı R!M17.1 
SO UNUZ 

Pendjk Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Lira K. 

208 60 

273 40 

Tem inat miktarı 

Lira K. 
ıs 64 

20 50 

"56" kalem eczayı 

tıbbiye 

"73,, alit ve edevatı 

fenniye 

• Adet 

1 ,arlname 

1 şartname 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Çevirgenliii tarafından 19 ıubat 

Kiralık Daireler D 1 ,:ıpuru 14 1935 tarihine müaadif ıalı günü saat on dörtte Fındıklıda Güzel San. 

llffi Uplnar Şubat atlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde açık eksilt-

p PERŞEMBE me suretile ve §artnameleri mucibince miktarları gösterilen alit ve e . de f\ oata ve Adliye binasma en yakın yerde Ankara caddesin· 
ad V?hanbey hanmda Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda saat ı ı de Sirkeci rıhtımından kalka· devalı fenniye ile ezayı tıbhiy satın alınacaktır. Şartnamelerini gör • 
le,.," d-.\i kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim- rak (İzmir, Antalya, Ataiye, Ana~ mek için her gün Pendikte Müessese müdürlüğüne ve eksiltmeye gir-

e, ~aıete, mecmua idarelerine mükemmel daireler... mur, Mersin ve Payasa) azimet ve mek için gösterilen gün ve 0 saatte Fındıklıda Güzel Sanatlar Akade • 
llıııııı.... •• VAKiT idareevine müracaat .. avdette ayni iskelelerle Taşucu, Ça- misinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde komisyona gelmeleri 
'-....,... nakkale ve Geliboluya uğrayacaktır. 

"'---~---------------------- "488,, ....,..~!!!1!!!!!!!!!!!19-lllll!i!!ll!!!!!!!!!lll!!!!!!!!ml!!!!!!!llll!!lllll!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!I!!!!!~!!!!!!!!!~ (U lldncl Tcşrlu l 031 P.) uwxcbn beri •llrllyor.) ---------------------------

...... Jz türliçe liarırlıklar Öz Türkçe liarıılıklar 

. Şah damarı, 1. Ozek, 2. Yürek 
lpi. 

Şahab, 1 Ağan, 2. Ağma, ak -
~a, 3. Alev, 4. Ot yalını, 5. Ot yıl-

ız, 6. Yaruk ot, 7. Yıldız sağma -
sr, siğmesi, süğmesi. 

3 
Şahika, 1. Belek, belik,, 2. Çal, 

6
· Dağ tepesi, 4. Dikmen, 5. Dara, 

;~ noruk. 7. Erp:ene, erzenc, 8. Or-

'l'· Sahici, ı. Aygak, 2. Danık, 3. 
a.ıtk, •l. Tnıkçı. 

.. Şahın (Şnhım), 1. Çöz, 2. lç ya
U: • ü. Yağ. 

h
1
ia?s (şahıs), 1. Bireği, (Fert, 
ıvıdu man.) 2. Karaltı, 3. Ka -

~~l~ı, 4. Kimesnc, 5. Kimse, 6. ki
:.ı, '·Öz. 
,. ŞD.hsi, 1. Kendi, :!. Kcm~i, 3. Oz-
t~l • 

Şahs;yet 1 Ö l"k ') <') · 
1 • Z U , .... ZJŞ. s· 

1,f ~aır, 1. Aykaç, a~~ukçu (Umu -
~ı 1 ,~>larak söyliyen man.) 2. Bak -
5' ğ:. Cırav, 1. Koşmacı, koşuğcı, 
· S oz koşkucu. 6. Ozan. 

-ya~~· 1. Çatlak, 2. Y arçık, 3. 
1 

, 4. Yırtmaç. 

taıŞakketmek, 1. Biçmek, 2. Bur
<t••~lak, 3. Çatlatmak, 4. ikiye 
"ıı ıı1ak ·k· 1 • 6. 'l'a , 1 ıyc J1çmek, 5. Kımıak, 

lnek ktuınak, 7. Yarmak, 8. Yer -
ş • 9· Yırtmak, 10. Yinnek. 

Şak~ı şefe etmek, Ağız açmak. 
akı, ı B l<ar k · asrmçı, 2. Haydud, 3. 

lız a çı, 4. Kazakçı, 5. Oğıu (Hır-
t. ~an.) 6. Öletçi (Katil man.) 

•-~çr, 8. Yol kesen. 
91lkır, İyilik bili? 

• r;.J 

Şakirt, 1. Boşgut, 2. Boşgutluk, 
3. Öğrenen, 4. Oyrcnçik, öyrencük 
.6. Yamak. 

Şakul, 1. Dik, 2. Dimik, 3. Sel -
tik. 

Şakuli, Dikine. 
Şamata, ( Şematet), 1. Çoğı, 2. 

Davuş, 3. Etiş, 4. Gürültü,, 5. Pa -
tırdı, 6. Şavkum, 7. Undereş, 8. 
Yaygara. 

Şamata etmek, 1. Alcamak, 2. 
Bağırmak, bağnşınak, bağırıp ça
ğırmak, 3. Çağrışmak. 
Şamdan (Şem'adan), 1. Dikck, 

2. 1lekmen, 3. İlkimen. 
Şamil, (Olmak), Kaplamak. 
Şampiyon, B~ikc, büke. 
Şan, 1. Ad (Nam ve şöhrct

ınan.) 2. Çalım, 3. Çav, 4. Gös
l~riş, 5. Ün. 

Şanlı, 1. Angun, 2. Adlı, adh 
sanlı, 3. Sanlı, 4. Unlü,, 5. Ünlü, 
yönlü. 

Şans, 1. Suğur, 2. Sur, 3. Uğur. 
Şap, 1. Açu, 2. Sağ, sey, zev. 
Şapaş, 1. Alkış, 2. Alkışlama, 3. 

Tapşık, 4. Tapşm, tapşınlama. 
Şarap, 1. Bor, 2. Çağır, 3. Ça -

kır, 4. Dolu (mec. Memlfı man.) 
5. lçesi nesne (Meşıubat ınan.) 6: 
İçki (Meşrubat man.) 7. Sıkık (A
sir tercümesi), 

Şarab içmiyen, Sulanç. (Bian.) 
Şarbon (Hastalık man.) 1. Ka

ra kabarcık, 2. Kara yakınaca. 
Şark, 1. Doğu, 2. Gün doğuşu, 

3. Güney (Gün doğusu, şark ve 
l güneş gören, cenup man.) •1 . Gün. 

toğar, 5. Kün çığısı, 6. Onğ. 
Şarkı şimali, Onre. 
Şarklı, Güneri. 
Şark rüzgarı, 1. Doğu yeli, 

Gün yeli, 3. Tan yeli. 
Şarkta, İ1gerü. 

Şarkı, 1. Cır, 2. Deyiş (Umur 
olarak her tiirlii neşide man.) ~ 

Ezgi, 4. lr, 5. Sar, sarın, 6. Şak 
şakım, 7. Tolgay, 8. Türkü, 9. Yıı 

Şarkı söylemek, 1. Eyitlemek 
2. Irlamak . 

Şart, ı. Bağ (Kayt man.) 2. 
Baylav, 3. lrselik, 4. Pudak. 

Şartlaşmak, Könüşmek. 

Şartiyle, Üzere,. .. 
Şa,aa, 1. Balkız, 2. Çoğ (Yan • 

mrş kömlir, kor), 3. Gösteriş, 4. 
Parlaklık, 6. Sür, 7. Yağtu, yaktı. 

Şaşaalanmak, 1. Balkımak, 2. 
Parlamak, 3. Yalabımak. 

Şaıaalı, 1. Parlak, 2. Yıldırak, 
3. Yıldırır, 4. Yıldırgnn. 

Şit, 1. Güı'güvenç (Şadii han
dan man.) 2. Oğrünç, 3. Sevinçli. 

Şadetmek, Sevindirmek. 
Şadolmak, 1. Kıvanmak, 2. Se

vinmek. 
Şatır, 1. Butur, 2. ÇeYik, 3. Gü· 

ler yiiz:lü, 4. Oskay, 5. Şen, G. Şa. 
ynn, 7. Tığrak. 

Şayan, 1, Değer, 2. Teğimli, 3. 
Yakışır, yaraşır .. 

Şayanı hayret, 1. Kaykaç, 2. Şa
şacak, şaı:ilacak, 3. Tanmalı. 

Şayanı hürmet, 1. Ayançanğ, 2. 
Belli kişi (Mutebel'andan man.) 

1 
3. Eli ö)>illecek, 4. Görkem, 5. 
Saygıdeğer. 

Şayanı itimat, 1. Güvenilecek, 
ivenilir, 2. 1namlr, 3. lşançlı. 
Şayanı merhamet, 1. Acınacak, 
Esirgenci. 
Şayanı taaccüp, 1. Şaşılacak, 2. 
nlamalu. 
Şayanı takdir, Beğenilen. 
Şayeste, 1. Değer, 2. Teğimliğ, 
Uyar, uyg1m, 4. Yakışll', yara -

r, 5. Yaraşık. 
Şayed, 1. Ola ki, 2. Tutalım, tu

talım ki. 
Şayia, J. Carı, 2. Çav, 3. Çu, 4. 

11 dili (Halkın rintyeti man.). 
Şayia çıkmak, 1. Burmak, 2P 

Carılanmnk, 3. Çalkanmak, ~ı. 
Çıkmak, 5. Duyulmak. 

Şeamet, 1. Kutsuzluk, 2. Sor, 
şor, 3. Uğursuzluk. 

Şeametli,t. I\:utsuz, 2. Uğursuz. 
Şebab, şebabet, Gençlik, 
Şebeke, 1. Ağ, 2. Tor (Balık ve 

kuş avlamağa yaı·ar ağman.) 
Şebih, 1. Bek deş, 2. Bende·' 3. 

Benzek, 4. Benzer, 5. Benzeş, 6.". 
Kip, 7. Okşnş, 8. Denğ, 9. Uyar. 

Şebnem, J. esen, beseği, 2. Çiğ, 
3. Çiskin. 

Şecaat, 1. Alplık, 2. Batırhk, 3. 
Yiğitlik, 1. Yiirek1~lik. 

Cesaretli (Şeci). 1. Alp, 2. Ba
dul', 3. Batır, 4. Batur, 5. Eren, H. 
Erez, irez, 7. Gürbüz er, S. I<eleş, 
9. Kıyışkan, 10. K'Urkm" , 11. 
·v · J J? 'r•w•t 13 , ,,. .. kl' .ı ı maz, -· ı ıgı ~ . . ı ure ı. 

Şecer, Ağaç. 

- '-tHI -
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1 Verdiğiniz para · mukabilinde iyi 
ışık isterseniz satıcılarınızdan 

Ampulleri talep ediniz 

Tam bir_ Roman 5 Kuruş 

Kara Gilge 
En yeni ve mükemmel ~oliı romanlarını toplayan bu serinin 

ikinci sayıat: 
. 

.Sarı Saçlı Adam 
neırolunmuttur. Kitapçılarda, gazete müvezzilerinde, tütüne·· 
dükki.nlannda satılmak tadil'. 

Son derece merakb ve heyecanlı vakaları hikaye eden bu ro • 
~rd.ıuı. her on bet pnde bir kitab ne,rolunur. 

He~ kitab hatlı ba,!na bir romandır ve fiah yalm7 5 kuruıtur. 

..... 

T~iiiG~fio~;ş,~ D.~14~.Sf 

REFiK Ahmed SEVENGlL ~-,,,;,;~~_,._,N,,,.URI MEHMEJl ) 
Beyoğlu Ağacami ıJf 

.......................... 1n1 ......... r 

DIŞ DOKTORU 

tlbey± Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

8ahibi: ASIM US l DIŞ T ABIBI 

VAKiT Matbaası - lstanhul Bursa sokak No: 1 

J 

Öz Törkçe karşılıklar 

Şecere, 1. Ağaç 
man.) 2. Döşeme 
man.) 3. Kütük, 
nrnn.) • 

(Bir tek ağaç Şehlevent, 1. Baylan, ~. Cive - ·~ 

(Aile şeceresi lek 
(Aile şeceresi Şehnişin, 1. Bakıncak, 2. Çelki, 

Şedid, 1. Bayrav, Z. Berk, 3. 
Çavgm (Havcı şedaidi man.) 4. 
Çetin, 5. Geğin, 6. Katı, 7. Pek, 
8. Sarp, 9. Sert, 10. Sıkı, 11. Ya -
m,~ ;ıı 12. Yavuz, 13. Yeğin. 

Şef, 1. Ba~, 2. Başbuğ, (Askeri 
~~f man.) 4. Uluğ. 

~ef aat, 1. Bağışlayu, bağışlayı, 
2. Yardrm. '' · 

Ş~faat etmek, 1. Dilek etmek, 2. 
G" :il'~mck, 3. Ko11amak, kolmak. 

Ş ~Haf. 1. Arınık, 2. Ayas, ayaz, ,, . .. ··ı '-'· ..... uzu\. 

3. Çıkartma, 4. Çıkma, 5. Kalıma. 
Şehr (Şehir), 1. Ken, kent 2. 

Kermen, kirmen, 3. Şar, 4. Tor, 5. 
Tura. 

Şehrah, 1. Büyük yol, 2 Gin yol, 
3. Ulu yol. 

Şehrayİn, 1. Bayram, 2. Bezek, 
3. Bezeme, 4. Donanma, 5. Şenlik. 

Şehri, 1. Ayda bir, 2. Aylık. 
Şehvet, 1. lnkma, 2. Kıyanak, 3. 

Krzgmlık, 4. Köskelik, köseyü 5. 
Yüğrünç. 

Şehvetlenmek, 1. Kızışmak ,2. 
Kösnümek, 3. Kurzamak. 

Şefkat, Se\rgi (Acıyarak, esir • 
~·:.:, rc·k duyulan sevgi man.). 

Şehvetli, 1. Kayır, 2. Kösnük, 3. , 
Oğürsek, 4. Yüğürgen. 

.ı 

Şefkat göstermek, l. Acımak, 
2. E:::irgeınek, 3. İrinçk~mek, 4. 
Sennek, 5. Yarlıkmak. 

Şehvetperest, 1. Ersek (Kadın 

hakkında), 2. Gicimik. 
Şehzade, 1. Beğ (Bey man.) 2. 

· Ş~hadet, 1. Kere, kerelti, 2. Rtsğ"er, 3. Kan (Han man.) 4. !na~· 
Tcnrklrk. 5. 'fiğin, 6. Tikit, 7. Töre. . 

S ehadet etmek, 1. Aygaklamak, 
::? Kcrrlemck, 3. Tanıklık vermek, 
4. Tamklamak, 5. Tanık olmak . 

Şek, •. Ikırcık, 2. ltkircinlik, 3., 
lkirçenlik, 4. !şkil, 5. tyerçinlik, 6. 
Kedik, 7. Saru (Hayal, vehm, gü • · 

Şehadetname, 1. Çek, 2. Tanık. man man.) 8. Siziğ. 

lık. · · Şekavet, 1. Alamancılık (Başı -
Şehadet parmağı, 1. Ben par . 

mağ·ı, 2. Sok ernck. 
Şehamet, Hatırlık. 
Şehbal , 1. Kanat, 2. Teleke, 3. 

y, lki. 

bozukluk, yağmacılık man.) 2. 
Çapulculuk, (Gasıplık, yağmacılık 
man.) 3. Haydutluk, 4. Kaparoz. 
culuk, 5. Kapkapanlık, 6. Kazak -
Irk, 7. Yolkesenlik. 

Şekl (Ş€kil), 1. Biçim, 2. Dış :)ehka. 1. Erşan; 2. Hrçkırık. 
. ~ ehka etmf?k, 1. Burlamak, 

~c:kırmak. . 
2. (Harici şc kil man.) 3. Duru~ (Şe

kil ve vazıyet man.) 4. G öıiinüş ı 
_(Harici ~kil man.)t 5. Kesim. 6. fehl~ 1. Şair. 2.~Yantır, yılık .• 

6' .• ._ 
_.,_..._ 

Süllem, 1. Basamak, 2. Bedii, 3. 
Incek, 4. !ngeç. 

Süluk (etmek), 1. Girmek (Bir 
yola - ) 2. Könilmek, 3. Pütmek, 4. 
Takılmak, 5. Tutmak (Bir yol-}. 

Sümbüle, Başak, Buğday başa
ğı. 

Sünai, İkili. 
Sürahi, 1. Gamk, 2. Kank, 3. 

Kiinek. 
Süra't, 1. Çabukluk, 2. Eşme, 3. 

3. Evme (Acele man.) 4. Hız, 5. 
Ilgaz, 6. 1veklik (Acullük man.) 
7. !vgenlik (Acullük man.) 8. 
İvi (acele man.), 9. İvme (Acele 
man.) 10. Kadga, 11. Kay. 12. 
Seğirdim, 13. Taprak, 14. Tavrak, 
15. Tezlik, 16. Uşma, üşme, 17. 
Utkünlük, 18. Yöğüme. 

Sür'atle 1. Çabuk, 2. Çaprak, 
3. Hızlı, 4. Kadan, 5. Tayurak, 6. 
Terk, 7. Tez, 8. Yarışarak. 

Sür'atle hareket, 1. Celikmek, 
2. Çapmak, 3. Dazmak, 4. Dızık -
mak, 5. Koşmak, 6. Tereklemek, 
7. Yelmek, 8. Yilişmek, 9. Yopur. 
mak, 10. Yortmak, 11. Yurtnıak, 
12. yüğürmek. 

• Sür'atli, 1 Babrak, 2. Kayan, 3. 
· yeldan, 4. Y eleğen, 5. Yeler, 6. Ye 
gin. 7. Yüğrük. 

Sür'atli yürüyüş yaptırmak, 

Yeltürmek,. 
Sür'ati intikal, 1. Çabuk anla -

ma, 2. Saklık, 3. Sezek, 4. Varış . 
Sür'atli konuşmak, 1. Bczelde • 

m~k, bezellenıek, 2. Çabuk konu~. 
nıak. 

Süreyya, 1. Orge, örgev, 2. ül· 
gür, 8. Ülker. 

Sürur, 1. Biyenç, 2. Kamğ, 3, 
Kıvanç, 4. Kuanç, 5. Kubanç, 6. 
Kuvanç 7. Öğrünç, 8. Sevinç, g;. 
Seviniş, 10. Cevinme, 11. Sevintİ· 

Sürur bulmak, 1. Kıvanmak, 2. 
Ogirmek, 3. Sebinmek, 4. Sevin -
mek. 

Sürut, 1. Ayalgu, 2. !r, ırlama· 
rrlayış. 

Süst, 1. Gevşek, 2. Sölpük 
Sütun, 1. Anlık, 2. Bağaın, 3. 

Bağana, 4. Bakan, 5. Balar, 6. 
Dikeç, dikme, 7. Dikki, 8. Direk'. 
9. Döver, düver, 10. Kazık, 11. O .. 
re, 12. Örek, 13. Sarak, 14. Ter -
kük, 15. Ti~gük. . 

Süvari, 1. Atlı. 2. Atlığ, 3. Binl 
ci, 4. Menekli. 

Süvari oolüğü, Ülüş. 

ş 

. 

Şadan, 1. Öğrünçülüğ, 2. Sevitl" 
gen, 3. Sevinçli, sevinen. 
Şadan olmak, 1. Kıvmmak, 2· .. 

Sevinınek. 

Şadi, 1. Bayka, 2. Kıvanç, 3· 
Sevinç. . 

Şafak, 1. Aklık, 2. Alaca }{araJl" 
lık, 3. Erten, 4. Gün kızılı, 5. J{ı -
zıllık, 6. Tan,. 

Şafak sökmek, 1. Tan ağaı111a1'. 
2. Tan atmak. ,. 

Bıt'" Şah, (Ağaç dalı man.), ı. 1 N 

dak, 2. Butak, 3. Çotmak. 4. Da • 
K Pnı:L:ık. -


