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Avrupa silô.lılanmalarını qeni bir 
rejime tibi tutaciık antlaşma 
Fransız Bakanlan diin akıam Lon~raya gittiler 

görüşmelere bu,,ün baılanıyor 

~vr&lfnıaerd• l11B&&tereyi tenuil eti ecelı olanlar: Bq Bolloin, Maic J.>Ollflitl, lon Simon 

hı Londra, 31 (A.A.) - Framız if!eri Bakam Bay John Saymen •e 
ıasa 8CUDUD8 Ör• Bqbabaı Ba7 FLmden le Dqan bayStanleyBaldTinittirakedec:ek 

lıek 1 ~leri Bakam Ba7 Lam bu alqem lerdiT. BUttln cuma Yelmmen de cu 
o an dostluk aut 19 da Londrap ıelmiflerdir. mal'teli ıflnlerini iıp.ledecek olan 

-it~7et So.yaıut Cumhuriyetler Son luzrhklar dün ıece Avam ka- g8riipllelerin menua bt'I olarak 
~ 8~ .Molotof Y oldat bir· marumda yapılan huauai bir ka • izah edilmemit ite de Fransız •e 
'1~ 811ce Sovyetler kongresinde bine toplantıamda tamamlanmq • lnıilia nun1armm Anupa emni • 
~ Iİy ... dunununu anla. br. lnıHtere tarafmdan ıöriifme • "'9lllm 

9
..,.. 'Ollluı "s llN'e 9llDllwld 

'9 ea.a..a Tilrk • Rm dostluju. lere, batkan bav Mac Donlllld. Dıı 
-....._~bu doetluğun ulular. D d"k d ·· •• / 
~iyi geçinjı için bir Bmek e ı o u suruqor 

Ta.ı. ..,=::..:=..er:: 8 Halideden aldı-,..,.) Sovyetlere kup eı.. ayan 
...._ ... ,...,.... m kt 

• artır.cak ıeyler de kıbn... g 1 m 1 z u p 
'ıı.~~!!":"::~=::; Bay Şadi'nin ve Bay Raşid Rıza'nm 
S. 't1eıı;p oClolerin öodeğerindeıı sözlerine verilen karşılıklar ~ 1 llPe iyeleri ( atlA) tlzerin. 

efe.J ~le bir dokunul• (ıe-
'' • ki l)'l'lea incelemeğe ~ ~ --· Çllnldl kongre üye
~ <"'"1aterem) Sovyet 88§· 
~e l&ilerini (O/ray! O/ray!) 
.._, Olaaylldıktan (ıa.ib eııiJc. 

'1..~ bep.i birden ayağa kalk· 

' hQı lirada diplomatlar loca· 
~ il_, 'Glıaıı Moıkova Bfiyflk El • 
~ \'lllf Çmar'ı umn UZDD 

.., 'At da lellnıJaınqlardır. Bay V .. 
~ aJğa kalkmq, kongre il • 

'· ~ kartıhk vermit-

Ba7aa Halide Ue bazı arkadq
laruun Ankaradaki Rqid Rıza 
heyetinden a)'nlıp lstanbuta ıel • 
meJeri üzerine çıkan dedikodular 
hlli liiriiJ'OI'. Bay Rqid Rızanm 
Ankara muhabirimize .CSylediii 
.azler enelce gazetemizde çık • 
mqtı. Burada Bayan Halicleden 
mun maclıya bahsedilmekte idi. 
Ba,an Halicleden hir mektup al • 
dık; Bay Ratid Rızanm pzetemiz 
de çdrnuı olan IÖzlerine cnab "'" 
ri7or Ye ba cenbmm "matbuat 

Kurultay Başkanı geldi 

Kurultay toplantı salonu 
genişletiliyor 

Saylav sayısı 399 olacak; Başbakan, 
Bay Receb Peker ve Bay Şükrü Kaya 

bu sahalı şelırimize geliyorlar 

Kazım özalp'ın 
beyanab 

Kurultay Bqkam K&zım 0z • 
afp dün Anbradan tehrimize 
relmittir. Kbma Ozalp, Dolma • 
bahçe taraJID& ıiderek Atatürke 
aayplarmı 1Un1!11Jf, Cumhur re • 
iai tarafmclaa yemele alıkonul • 
mUftur. 

Kurultay bafkanı, aayla~ seçi
mi ve Bii7iik Kurultay binaamda 
alman bazı tedbirler hakkında 
muharririmize demiftir ki: 

"- K.rmıltayda 6a dJa aq • 
lao myuı lala olacafı ;pn, top • 
lantı mlommıla 6cm defifilılilıla 
7"flllmalıta4ır. Eouelce 311 olan 
.,,,ıao _,...timdi 399 olacalcıır. 
Ba 7&1en donda dalaa renİf öl· 
p;Je fllllilat )'Clpmalı ica6 elti. 

General Klnm Özalp 

bii lırlıa baılıamna aittir. Ba ifl• 
llfroıdıyor. Namud lideai niluıı • 
yet bir laaltaya lıaJ«r ilin edile• 
ceJdir, mnaram.,, 

Klmn Ozalp, tehrimizde bir 
hafta kadar kalacaktır. 

fıuıduı 'l1leldaplaa 

Gidi • 
v.a111 B emal Çatlar 

Yolcahiftm cllflncıe .... darp/ tinaqi 1nen zekllar için; Lon41-
iiseriacle cletitlklikler JaPb1ı ate· radan r.ı.at ,_ mi ftl'?. Nereclepıı 
clen1-i hiliwl, tuarlwn ltir .. , her ..,mizi lslpnizdea ltir 
..,.tir. Annaa lla yolculak, Loa • dilime Ue halledecelminb. Eler 
dra ile Ankara ara1111da; acunun kendiniz, ita konforun içinde, ba • 
en J&Pılmq, ıelifmit. fiibelme zı miiatelna haualan olmak 
mGnhaniai • )'Ukan noktaıma ... ...: I ltazı ftl'b)danmzı bir 
çdmut hatta oradan inmiye batla· ,...-J e, 
mq bir teluiyle; yeni kuralım, te1ler ya~>:- ye yaratmıya ~ • 

• blaa, im b•tm d recek değiltenız; hazıra konan hir yenı J&ra o uı ı e en . 
yiibelmeai hqb,an bir tehir ara- adamdan ne fadmuz Yar?. Bir. 
mrıda oluna it büsbütün detiti • miruyedi ıihiainiz •• 
yor; tonunç lriithütün hatb ve Amma eler, insanm yapmak " 
amuhnu oluyor. • yaratmak için doidatana İMDi • 

Y aratıcıldda hmı Ye ıizü ol -
IDIJ&D tembel ruhlar ve ıevit ıe • <I>nama "ncu a,yıtanm 1 iNi llt11&11&ılal 

Siz ne dersiniz ? 
-....._ kanununun kendiıine verclili bak 
~. ... ASIM US 
~,, .. ,.., .. ı bld llllmaaada) nevmmı 'r:t ~ • J IDCI llltunanda 

..f9Qıofga miizesı bu sabah açılıyor 
Baftlll Holüle 

Atina üniversitesinde 
Adliye tarihinde görül

Hadise memiş. bir hadise: 
iki bin maznunlu davanın 

Talebe, bir İtalyan muhakemesi nasıl olacak ? 
prof esörii susturdu St.aviski .i§inin tahkikatı henüz 

Atina, 31 - On iki adadan bitmedi. Fakat neden dolayı bu 
selen ton haberler, •aziJetin ay. tahkikatın bir senedenberi bir tür
ni tekli muhafaza ettiiini ıa.teri- lü bitirilemediği anlaşıldı: Meğer 
yor. Jtalyanlann tiddetli takJid • Staviski meslesi bizim bilcliğimiz
lerine rafmen Kalimnoa adum • den de büyükmüş. Şimdyie kadar 
dan kaçan muhacirler buraya ıel- yapılan tahkikat neticesinde maz. 
mele baflamıtbr· Muhacirler ora· nun mevkiine dii§enlerin sayısı 
daki yasiyeti pek karanlık bir te- iki bini bulmuş! 
kilde tuvir ediyorlar. Demek ki Staviski daV88I ya. 

Atim ıueteleri, Kalimnos •· rm mahkemede göriilmeğe başla. 
Miiade con ltaulılılar. • dumclalll hldiHlere dair ltalyaa nmca hakimlerin karşısma en aşa-

ıibi eteri• ayrılmaktadır. Ayatof membalanndan ıelen tekziplere iı iki bin tane mazmm sandalym
yamn bahçe.indeki kazıma da d• c:nah ftrirken ha tebiblere karii konacaktır. İki bin sandalya bul • 
ftlll ediyor. Kazılan )'erlere Bi • en feci Ye en belit cnabm Pirefe mak kolay olabilir. Fakat bu san-

zam demne ~it büJ.iik aerler <.,.._ 1 • .,..,_.. a GDcD •t•ı• (Dvamı 14.cl •Jdama ı el lltmıunda JWlettirlieceld1r. -
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Sovyet Rusya ve Almanya 
HitleriTı Sovqei topra- 1 Basın Kurumunun 

..., d •• •• •• ? dün geceki balosu 
gın a dOZU mu var. Baııın Kuru.mu yıllık ~om 

~ . dün gece Makıım ıalonlarında 

Sovyet kongresi, hiikômetin içeri 
ve dışarı siyasasını kabul etti 

Moskova, 13 ( A.A.) - Sov • 
yet kongresi, Molotof raporu mü-

zakerelerini bitirerek hükUmetin 
içeri ve dıtarı ıiya1etini tuvib e

den kararı ittifakla ve alkıtlarla 
kabul etmittir. 

Moakova, 31 (A.A.) - Molo
tof'un raporu üzerine Sovyet kon
gresinde müzakereler yapılırken 
birçok murahhas ıöz almıt ve el
de edilen muvaff akiyetlerin an • 
cak fırkayı idare edenlerin ve da
hi reiı Stalinin sayesinde hasıl o
la bildiğini söylemi§lerdir. 

Bay Kodataki, harici siyasete 
temas ederek alkıılar arasında 
demİ§tİr ki: 

"- Sovyct Rusyaya doğru a -
razi kazanmak temayüllerini gös
teren Hitler'in kitabı Sovyet iıçi
lerine maliimdur. Binaenaleyh bu 
İ§çilerin Almanyanın Sovyet Rus. 
yaya kartı batb hareketi meae • 
lesinde daha ziyade vuzuh iste • 
mek haklarıdır." Bay Kodatski U• 

zak ıark hudutlarııun takviyesi 
lüzumunu da ehemmiyetle kay • 
detmi§tir. 

Ukrayn<' hdk komiserleri rei • 
si Liubçenko da demi§tir ki: 

"- Ukraynanm merkezi Ki -
yef e nakledilebilmiıse bu ancak 
Sovyet Rusyanın ve onun ileri 
postası olan Ukrayna Sovyet cum
huriyetinin kuvvetli bulunmala -
rından dolayı kabil olabilmiıtir. 
Alman f aıistlerinin istila planla • 
rmda Ukrayne.ya hususi bir yer 
ayrılmıttır. Fakat bugün Ukray -

na aanayileımiıtir. Sovyet budu • 
duna tecavüz teıebbüsünde bulu
nacak müıtevlinin vay haline.,, 

MUdafaa komiser muavini· 
nln s6zlerl 

Moskova, 31 (A.A.) - Müda
faa komiser muavini Bay T uka • 
çevskinin kongredeki beyanatı u -
zun alkışlarla kar,danmıştır. Ko
miser muavini demi~rir ki: 

"Kızıl ordu mevcudunun yüz • 
de 45 buçuğu amele ve ordudaki 
köylüler arasında yüzde 90 da kol 
hozludur. Muharipler birliğinin fır 
kanın bütün kararlarına hususi bir 
dikkat atfetmesinin sebebi bu su· 
retle anl&,Jılmaktadır .,, 

Bay Tukaçevıki bundan sonra 
tayyare teıkilatının faaliyetine ge 
çerek milyonlarca amelenin bir 
harb vukuunda orduya girebilecek 
halde askeri malUm.atla bu kurum 
da teçhiz edildiklerini söylemiş ve 
daha sonra kimya harbine temas 
ederek memlektin kimya harbine 
kar~ı müdafaası ordunun tayyare 
kurumunun hududunu geçtiğini 
ve bunun bütün memleketi işgal 
eclecek derecede büyük bir mesele 
olduğunu söyliyerek demittir ki: 

"Kapitalist devletler tarafın -
dan gelecekte bir harb tehlikesi bi 
ziın için itiraz götürmez bir ıey -
dir. Bunun içindir ki, kimya har 
bine kartı müdafaamızı kuvvetlen
clirmeğe çalıpaklığımız lizmı -
c!ır .,, 

"Kızıl ordunun mevcudu 1934 
yılı sonunda 940,000 kişi idi. Bu 
kadar azla iktifa an<:a.k teknik ni
kitaf ve teçhizatla mümkün olmak 
tadır. Çarlık ordusunun 1914 deki 
mevcudu 1,458, 762 idi. Eğer Stalin 
Uzak Şarktaki hudutlarımızı tak· 
viye için vaktinde tedbir almasa 
idi, biz bugün aulhten istifade ve 
müftehir olduğumuz muazzam soy 
aal terakkileri elde edemiyecektik. 
1934 müdafaa bütçesinde tahmin 
edilen masrafı çok geçtki ve bir 
milyar sarfettik (alkıtlar) Müda -
faa komiıerliğinin 1935 bütçesi 6 
buçuk milyara yükselmektedir. 
(alkışlar) bu kadar yükıek rakka 
ma rağmen, vatan müdafaası ha -
zırlığı iç~n herhangi büyük bir ka 
pitaliıt devletten çok az sarfedi • 
yoruz. Harb masraflarımız bütçe 
yekUnunun yüzde onunu geçmedi 
ği halde mesela Japonlarınki yüz 
de 46 ve Leh:stanmki yüzde 40 dır 

milli sosyalizmin 
kutlu landı 

Alman yada 
yıldünüqıü 

Berlin, 31 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Üniverıitede milli ıosyalizmin 
yıldönümünü kutlulayan hükU -
met mümessilleri, talebe ve pro • 
fesörlere, Pr. Veber demiıtir ki: 

"- Hitler romantizmi yenen 
"Töten hiddeti • Furör teutoni -
cuı,, dür. Hitler itıl Jqama ıek
line galebe çalan Alman dina -
mizmidir. 

Alman tarihinin büyük devir
lerinde, ~u Alman hiddeti birden 
bire patlamııtır. Son iki terefli 
patlayııı 1914 te ve 30.1.1933 te 
olmuıtur. B. Hitlerin ıulh beya
nabnda Cermen telikkiıince o 
lıua aulhu Rom•nm sulh tellkki-

sine brıı çıkaran bir niyet gö • 
rüyoruz. 

Bertin, 1 (A.A.) - 8. Göb • 

bela ile Viktor Lutze, 30.1.1933 te 
Hitlerin iktidara geliti münase -
betile yapılan fener alayından 

sonra Hans Mekovakinin öldürül
düğü amele mahallesinin Şarlo • 

tenburg sokağında hücum lutala

rınm karıısmda nutuklar &öyle

miılerdir. 

Ôkonomi Bakanı Dr. Şaht 
Berlin, 31 (A.A.) - Bay Hit· 

ler bugün Ökonomi bakanı Bay 

Şmit'i kabul etmit ve bir müd -
dettenberi haıta bulunan mumai • 
leyhin ricası üzerine kendisini va

zifesinden affetmiştir. Bay Hitler 
yaphğı hizmetlerden dolayı teşek 
kürde bulunımuttur. Alm~n h~n .. 
kaı;ı müdürü Dr. Şaht Ökonomi ba 

kanlığına. tayin edilmittir. 

verildi. Kurum idare heyetinin 
günlerdenberi büyük bir emekle 
hazırladığı birçok ıürprizlerle 
karıdQfan bütün davetliler, Ba
aın kurumu balomnun, her yıl ol
duğu gibi, bu yJ Ja en parlak ba
lo olduğunda birlqtiler. 

Birçok eğlencelerle aabahlara 
kadar eğlenildi. Artiıtler numa • 
ra yaptılar. Davetlilere hediyeler 
dağıtıldı. Belli bcqlı mizah mu -
harrirlerinin elinden çıkan Balo 
gazeteıi, iıtiınasız herke.in lıo • 
ıuna gitti. • 

Memleketin tanınmıJlarını bir 
araya toplayan baloda Londra 
Elçimiz Bay Fethi, C. H. F. lıtan
bul idare Heyeti Reiai Dr. Bay 
Cemal görülüyordu. 

Mançııko - Mong·ol 
harbi 

Hıinkin~. 31 (A.A.) - -Mançuko· 
Japon ve Mançuko kuvvetleri Boer 
gölü civarında Mongol kuvvetlerine 
taarruz etmişler ve Kilakargol ımıa • 
ğmm şimalinde bulunan Küçük Kal • 
kamizo şehrini İ§gal etmiılerdir. 

Tokyo, 31 (A.~.) - Salahiyettar 
mahafilde mevcud kanaate göre, Man· 
çuko ile Mongoliıtan araamda çıkım 

hudut ihtilafına ne Japonya ne de Sov· 
yet Ruıya kanımıyacaktır. Japon ma· 

hafili bu ihtilifm iki alikadar taraf a· 
rasında doğrudan doğruya halledilme
si lazımgeldiği mütalea11ndadır. 

Ruzvelt'in 53 üncu 
yıldönümü 

Va,ıington, 31 (A.A.) - Bugün 
Amerikada Bay Ruzveltin 5~ ün· 

cü yıldönümü kutlulanmakta·lır. 

Reisicumhur, ailesi ile beraber ye
mek yiyeoek ve aile arut.nesi muci
mck yiyecek ve aile annesi muci· 
hince yirmi bir mumlu pastayı ke
&ecekth·. 

Ailesi yemek yedikten soma, 

Reisicumhur, radyo ile çocuk felci 
hutalığına kartı mücadeleye işti
raklerinden dolayı bütün Amer;ka 

ldara teıekkür eden bir nutuk söy
liyecektir. 

Kaymakam Bay Camzl öldU 

Çorlu, 31 (KURUN) - Çok 

değerli topçu ümeramızdan kay • 
makam Bay Cemal dün gece an -
sızm ölmüştüı. Yarın büyük cena
ze merasimi yapılacak, cenaze 

trenle lıto.nh'ala crötürülecektir. 

Atine üniversitesinde 
-- (Baş tarafı 1 inci ıahifede) 

gelen Kalimnoslu muhacirlerin e
lim vaziyetleri olduğunu yazıyor· 
lar. 

On iki adalı Rumların burada 
bulunan reislerinden Zervoı. yaz-

dığı makalelerde, on iki ada halkı
nın metanet ve ceııı.rettni kaydet
mekte, en sonunda hakkın galebe 
r.alacağmı ıöylemektedir. 

On iki adadaki ltalyan tazyik -
lerine kartı buradaki tezahürler 
devam ediyor. Atina Ün.iveraitesi 
Felsefe fakülteıi taleb~i, halyan 
profesörlerinden Piazzi ltalyan 
edebiyatı dersini vereceği sırada 

tiddetli tezahürlerde bulunmutlar 

Ziraat Bankasının Ankara depola 
daki buğdayı siloya kondu 

Ankara, 31 (KURUN) - Zi -
raat Bankasının köylüden alarak 
buradaki depolara koyduğu bütün 
buğdaylar siloya konmuş ve depo
larda taıfiye yapılmıttır. Depo • 
larda yapılan tasfiye neticesinde 
350 hin kilo kadar bir fazla1ık çık 
mıştır. Bu fazlalık §Öyle izah edil
mektedir. Ziraat Bankası bu buğ
dayları ölçüler kanunu çıkmadan 
önce köylüden yarım denHen ve 
on iki okkaya karıdlk bir nevi ma 
halli ölçü ile almıttır. 

Köylü buğdayını Borsada ve 
hariçte okka ile değil yarım ile sat 
makta idi. 

Buğdayın kalitesi iyi olduğu 

vakit bir yıırım buğday 13. 13,5 ok 

kaya kadar çıkar. Eğer b 
kaliteıi fena oluna bir 
okkaya düter. 

Ziraat Bankasının köyla 
mrı olduğu buğdayların k; , 
yi olduğundan depolarııı 

fazlalık bulunmuştur. De 
kırk milyon kilo buğdaY 

lazrmgelirken 350 bin kilo 
lalde olmutlur. 

Bundan baıka buğdaY" 
larda iyi muhafaza edilnı~ 
na aebeb göıteriimektedit• 

Ziraat Bakanlığının k• 
mi! olduğu yüzde 2 niı 
depo noksanı ve fire hesab 
oltaydı buğday f azlahğı 
hin kiloyu bulacaktı. 

Dış Bakanımız Sofqadan geçerken. 
Bulgar gazetecisine sögledikler1. 

Dıt itleri Bakanı Bay Tevfik / faaliyetimin çemberini ~~il 
Rüştü Aras Sofyadan geçerken meğe çalışıyorum. Çünk0 

"Zora,, gazetesi muharrirlerinden geçtikçe antlatmamızın 
biri kendisile mülakatta bulun • yeni gelecekler için genitl 
mu9tur. Muharrir, Türk Bakanı- tedir. dl 

1 
nın uluslar birliği konseyinde Şark antlaşması hakkıll 
Bulgaristan için söylediği ıözle - kiye Dıı İtleri Bakam t 11 

rin iyi bir surette kabul edilip e • aöylemiıtir: 
dilmediğini sormuı ve bay Araı - Bana göre böyle bir. 
şu cevabı vernıittir: ma yoktur. Yalnız şi111•h 

- Şüphesiz, ben reis sıf atile, cenubu şarki ve merkezi . 
kendilerini pek iyi tanıdığım bi- malar vardır. Bunlar heP11 

titik komıumuza kartı vazifemi kuvvetlendinneğe ve A ~ 
yapmakta kusur etmedim ve Bul- ökonomik tekimülünü t 
garlar hakkındaki fikrimi açıkça 
söyledim. 

- Belgratta da Bulgarlar için 
beyanatta bulundunuz galiba? 

- Evet. Yugoslavyada Bul -
garlardan, Bulgaristanda Yuıos
lavyadan konuıurum. Belgratta 
iken Bay Y evtiç ile antlaşmalara 
dair konu§muttuk • 
.. - Hangi antlaımalar? 

- Siz geçen defa bana "ant • 
la~maları gerçekle§tiren .. lakabı
nı vermittiniz. Bugün bu huıuıta 

Çin - Japon yakınlaşması 
Londra, 31 (A.A.) - Çin ile 

Japonya arasında bir yaklaıma 

yapılmak üzere Japonlar tarafın
dan yapılan tekliflere dair Tok • 
yodan gelen haberler Londrada 
da reımen tceyyüd etmemektedir 
ve bunlar bir tecrübe balonu ıa -
yılmaktndır. 

Uzak Şark ile siyaıi temasta 
olan mahafil, Çinin, Avrupa ve A
merika hükUmetlerine Japonya 

ile beraber yaptığı teahhütlere 
rağmen, kendisini Japonyanın 

hükmü altına geçirmek teklifleri 
kabul etmeıi pek az muhtemel 
telakki edilmektedir. 

Bazı Çin müme11illerinin Ja •• 
ponların Mans;ukuoda ilerleme • 
lerine kartı Cenevredenin büyük 

memnuniyetsizlik! :ı karıdamala • 
rın:ı rağmen, Çiniıi uluslar derne
ğinde: .. çekilmeyi kabul editi Lon
drada hayretle kartılanmıttır. 

Londra ile Vaıinıton aruın • 
da bay Hirotanın ziyareti hak • 

kında noktai nazar teatisine de
vam olunmaktadır. 

Bu ziyaretin, 9 devlet anlat • 
malarma dokunulmadan Çin • 
Japon münasebetindeki gergin • 
liği gidereceği umuluyor. 

ve dersin verilmesine mani olmuı
lardır. 

meye çahııyorlar. .-d 
-SotJyef Ruıyanın P' .

lQfmcuı hakkındaki d 
dir? 

- Balkan memleketle 
batkaıına dair söz tÖ11. ~ 
doğru bulmuyorum. Bun1l 
raber ıahıi duygulannıı , 
bilirim. Unutr:ıamahdıt ~ 
yet Rusya olmadan sul~ .~ 1 
11zdır. Kat'i olarak bıh 
teY varsa o da Rusyanııı 
sevdiğidir. 

Alfons davayı k~ 
Roma, 31 (A.A.) - • ıe 

ya kralı Alfons'un vaktıY 

si namına alarak bir ltab''~ 
kasına yatırmış olduğu b• 

seleri hakkında ispanya d• 
tarafından ikame ed'' "'rı 1' 
ki Kral kazanmıştır. lspşl'I 
kut hanedana aid bütiitı 

müsaderesi hakkındaki 1',ıı 
k1'i sürerek bu hisse ,e ,t-1 
Alfons'un hakkı olnıadıl 
c ::iyordu. Milano ınah1' 
kararın latlyada tatbİıl' . ., 
~eğine ve hiaae ıenetlerİ~1 ti'' 

·ı . h"k .-...-.it a verı mes ne u nıcna- , 
f' Uluslararası mah• 
1 

hayret! 
Cenevre, 31 (A.A·) _,, 

rika ayan mecliıiniıı ~ 
Lihi divanına ıinneıİSI 
meıi uluılararaıı ıo• 
hayret uyandmnııtır· 81' 
fil ayan mecliıinin 111" ,J 
çin her türlü tedbirin 

zannetmekte idi. a. ıt ~ 
müzakerede ıahsi otorit 

!anması sitayiıle kaYd~ 
ve reisicumhurun aı~l~P f' 
temenni edilmekte ıd~· ~ 
ıenin uluslar arası ııf 
ders olması muvafık ol 
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• 1'1 LER 
ısyan çıkarma 

1 sana'atı A k . b .. J l . 
·~k,.,cununbirtalnmyer. vrupa e spresı agun ue ge emıgor 

ePeu k • b• lır, I " auınç getıren ır aa· --------------

• ~·YQrı ~ık~.rmak i~in büro- Bug" day yolsuzlug" u Bozulan demiryolu Kazalara karşı 
• rnlQr, mutehcunalar var-

1\Clf Haydarpaşa silo ve an- tamir edilemedi 
ok"?~ bir köıuinJe üyan çı- barlarında mühim bir Edime ile Dikea istasyonu a-

ısı11 ral • J mi d b .. .. d bo-
Qr el~ l§an ~ıce a. a ar, noksanlık görüldü rasrn a su asması yuzun en 

IJ ele vermı§lerJır. zulan demiryolu henüz tamir edi-
• Qrı/cır Ilı •· .. "'J Buğday iılerinde olan yolsuz • lememi"tir. Buraya kadar gelemi-
r L n ı yagmur yag ınr luk tahk'k · s Q•ıqtı.ı. • • d l ı atı devam etmektedır. A eka · b .. d 

1 
ı, '#C ı~ın e yCl§ıyan gö ge- H d d ki b ... d .

1 
yen vrupa presı, ugun e 

JICQı tohu-=-• b" ak k ay arpa.fa a ug ay ıı' 0 ve gelemiyecektir. Dün, ekspresin ge 
tib• mıannı ır . nn ha 1 b ... d h bl 

trl 'lınırlann bir köıuinden amkikr adrının ~g ay esa arını leceğine dair, ortaya çıkan şayia-
er, o11ı1 Jl d tet e en komısyon çalı§maaını larm dog"' ru olmadıg .. ını araAtırma 

tıl . an sonra yur ar a b · · · • y l h l ·· s 
){;:Zer İ§ler. Bombalar ko- ıt1?°1 lı§tıdr. apı an lesadp arlad gko· neticesinde öğrendik. Demiryolu-
, fQl>Qn al dü r S re ıı o ar a ve ambar ar a o u • nu pek. kötü surette bozduğu zan

ki a: adr • e ge ır. _ _,an· ça mühim bir mikdarda buğday nedilen suların, çekilmeğe ba§la • 
Qıı un a bırtakım uuam· k 1 .. . ... 1 kt d' B h 

QrfİYi • • k" no san ıgı goru me e ır. u e • dıyse de, henüz büsbütün ortadan 
trler. H::a;ı~ ~r'~ _Jıye h o- saplar tetkik eden komisyonun kalkmadığı haber veriliyor. 
lıq Del- • , oy e ır §e)' a- ba!lkanı Bay Talat. raporunu, c-.ı- o· ft Ed" ·ı ı a .. , s , ığer tara an, ıme ı e s -

lıl'CQı ~k e.ın.. martesi günü Ziraat Bakanlığı tanbul arasında işleyen tren her 
. fiir rib~rmaJt_ ıan~ edebiy~ müsteşarı Bay Atıf ve Ziraat Ban gün Sirkeci istasyonuna gelmekte 
~'1Qt ile~ ruund bB_' ı ıanaJı ı · kaımın idare meclisi azasından ve dönmektedir. 
ır, "- n en ır oyun e • Bay Kema1e vereckt;r. A ı ı ·· ~k h • vrupa yo cu an, suyun ote ta· 

' 8c:hk eaablı, kitab!ı bir i! • Diğer taraftan, buğday iılerin- rafından, diğer nakil vasıtalarile 
k Rib"!-~~ gibi, fabrika ıahibi deki yolsuzlukların teknik yönleri geliyor ve bu trene biniyorlar. 

1 uır feyclir. · ks 1 k · nı ara§bran e per er omısyonu Avrupa ekspreaile gelen posta. 
lıy,,.. da çalııı.masını bugünlerde bitire • keti · · • d b tedbı"rler 
" ... ,et tiirlii türlü olur. ~ pa erı ıçın e azı 
ı Q ,,.. cek ve raporunu Bay Atıfa vere • ahnnu•hr. Dün ak§amki trenle 
L llYiik b• tü'· •• b k b• :ı 
l'flf ." ro6t, af a ır cektir. 408 posta çuvalı gelmiştir . . ;:mu Ytkmak için isyan çt· Bay Atıf ve Bay Kemalin de a-

"1 etel'" oU il o, Amerikalı Stantlar· raştırmaları yedi güne kadar bit· 
' tti,qe lngüiz petrol türoıtü miş olacaktır. Bankanın buğday 
de iı Yıkmak i~in rcugeldiği işlerine müteaUik vazifeleri, işten 
a .l'crn ~ıkartır. el çektirlmiş olmayan memurlar 

~~ bi~ zaman önce ITakta, arasmda taksim edilmi§tir. Bu ye
~ kııkada, /6 panyaaa ~ı- ni kadroya yakında ba:u yeni ele
l/d7'Qr .. b~ iki dev kurumun man!ar da ilave edilecek, banka

ftb d ioru§muinden b"§ka nrn buğday işleri emin ve sağl1U11 
~: eiildi. bir surette idare edilecektir. 
~o Der· J • Şimdilik buğday yolsuzluğu 
rl~ ıverayı evıren, ü-

·Qc111 kiiçiik bir petrol an- tahkikatında bilhassa idari ve hu-
11 ı i. kuki taraflara ehemmiyet veril -

)Q111, eı· d mektedir. Buğdny işlerinde, idari 
~ ol 111 e ıtok halinde si-

• cm lobrikalar dcı ~ıkanr- ve hukuki birçok yanlış işler yapıl 

ökonomik kurum
ların işleme 
vaziyetleri· 

lstanbuldaki, Okonomi Bakan· 
lığına bağlı bütün kurumları mu· 
rakabe ve tefti§" etmek üzere bun· 
dan bir ay evvel şehrimize gelmiş 
olan Okonomi Bakanlığı müf etiş· • 
)erinden, Bay Nahid, Bay Şevki, 

Tramvay basamakları, 
hareket haline allanıla
mıgacak şekle konuyor 

Kazaların önüne geçmek için 
tramvay basamaklarının değişt~ • 
rilmesi etrafında Bayındırlık ko • 

miserli~i ile Tramvay şirketi mü • 
bendisleri tarafından tetkikler ya
pılıyordu. Öğrendiğimize göre t~t 
kikler bitmiş, basarlıaldarda yapı· 
lacak değişiklik tesbit edilmiştir. 

Yarın bir ariıiba üzerinde deneme 
yapılacaktır. Bulunan şekil, sık bir 
ıskara i!e tramvay basamaklarının 
ve kapılannm kapatılmasıdır. Bu 

şekle göre hareket halinde iken 
lramvay basamaklarına atlanıla • 
mıyacaktır. 

Şeh!r mecllsl yaran 
toplanıyor 

Şehir Medisi yarın saat on dört 
\e Şubat devresinin içtimaını ya • 
ı>acaktır. Bir ay sürecek olan bu 
devre toplantısında belediyenin 
932 bütçesi görüşiilecelrtir. Bütçe
nin masraf kısmı basılmıştır. Va. 
vidat kıs~ı da birkaç gün zarfın·· 
d~ basılıp Meclise verilecektir. 

Şehrin pllnı 

Oç yabancı şehircilik mütehas· 
sısmın raporlarını tetkik etmekte 
olan jüri heyeti pazar günü saat on 
beşte ikinci toplantısını yapcak • 
tır. Bu top1anb~a, mütehassısların 
raporlarını tetkik ederek bir hü • 
lasa hazırlayan komisyonun ra -
poru görüşülecektir. 

TercUmanlara son ders 
dığı anlqılmıştır. Bankanın rnad-

tier ere di zararı ancak eksperler komis • 
kq unun her yanında İn • yonunun ~erecği rapordan sonra 

Bay Hüsnü, Bay Fuad, Bay Bülend 
Bay Adnan ve Bay Mahmud la. 
tanbul Ticaret ve Sanayi Odası, 
Devlet Denizyollan, Akay, Fener· 
ler idaresi, Yüksek lktis~I ve Ti- Dün Dağcılık klübünde tercü • 
caret mektebi, Deniz Ticaret lise- manlara son ders verilmiştir. Bay 

~gibi al l"k ~. öl.. YCl§a• ar ~e 1 meydana çıkacaktır. 
Qr ll1J1 orağı doğuran fab- T .. 1 • "d a .. rıe İfle;yecekl , ramvay ucreherı yenı en 
ol'l er. b• d"I k 
t e olıırıcı onl k l tes ıt e 1 ece 
ıte1,.._, ann azanç a-
') "4Q rel" O Bayındırlık komiserliğine dün 

ı, ır. halele ne ~~p-
" bakaplrktan gelen bir emirde 
( Q ·' P"Qcak · Tramvay komisyonunun te§kili ile 
Sijcih ı . fey bellidir: yeni ücretlerin tesbit edilmesi bil· 
l. Clbrıkalcınna pa•"'r bul d' ·1 · · K · ·· ·· ·· d .-. • ırı m:ştır. omıayon onumuz e-

&lclllln i . ki hafta içinde toplanacaktır. 
• ~111 komisyoncular yola ""---·"""""1

""-
1
"'"""'

1
- " """ ......... __ _ 

E> yağmurlarla kargılaffmı§ gibi bir 
~er ı,· d' 

, o ır devlet" k _, §ey ır. 
•ı '1q. l anaırırıa ne M k "k d • J el .... ......._ ~: e sı a a uyan en ıgı za • 

~Q 1~11İn kom "l"'h man aklıma ük gelen petrol ku • 
l' ı cdcl fan fU ., a tan l . • zl I d J .. 

'
ltıll, el ı. Sen ne güne duru • .)'U arbı. vke ımtıyüa ar elrha ın 

1
a .ı o • 

ti er. nen ır aç m yona atır aaım. 

tfolql1Q ,,1• • Bu milyonlara dayanan isyancılan 
~Qt t c:. rmıı d k . otı kQ·ı· .ı eme tır. r.ıumya haline koyacak bir tek güç 

il ' ae"'·ıa· s·l"h '>l' 1 herk • gz ır. 1 a vardır: Ulusal karakter! 
lfrcı1)1.. ea bırer tabanca, bi-

'% o.ı, hatta .. k.. 
1 

Sadri Ertem Su. 11 Q/'11 
1 

mum un o sa 
q~ I Q ıdır. 
~f qbrik.cü 

11 
ır. O ı. arının kurnı pek 

lctt • 'fQd ar b k l~irı • ra u doymaz.. 
~ ''.YQn • • 

lq ~:rq •iliih a .. kııltıdaclı olan 
h '"~Qr Yii Ü kervanlar 
Q"l( • • 

)q ctlal'QrılQ,. k ~ 
"f Q.l'Qn Qh ulll$al bir Juy. 
~ ır. Ya . il 

)ıq bir d nı 1 ah fabrika-
,.~· llyg & ı:ı.lbi k ı.yq ekmeğine 

' Cltık eder. 
fi J ıeıı,i,. b" "'ii··· " kurum b · h ··. " • --ıllrer k ır u 

~ le 1'tttil'Q; barıı ettiği ku· 
' i~~ • O zarını aılıra indir- . 

~~b·tir~1 • Qman silôh labri-1 

si, Türk Ofsii, Balıkçılık Enstitüsü, Emir oğlu Ziya, tercümanlara mu
Ticaret ve Sanayi müzesi, Sanayi aşeret adabından bahsetmiş, gele. 
müfettişliği, Zahire, Para ve Hay- cek seyyahlara inkılabımız ve 
van borsaları ve Esnaf mürakabe memleketimiz hakkında etraflı 
bürosu gibi Ökonomi Bakanlığı· malumat vermelerinin bir borç ol
na bağlı kurumların itleyi§ ve ça· duğunu bildirmiştir. 
htı§ vaziyetini kamilen gözden Em 13 k vergileri iki taksitte 
geçirmi9lerdir. ahnacak 

Teftif ve mürakal>elerini biti • Şehir Meclisi geçen devre top· 
ren müfettişlerden Bay Hüsnü ve lanbsında emlakten alınacak ver
Bay Adnan dün aktam Ankaraya ginin dört taksitte alınmasının 
gitmi§lerdir. Diğer müf ettitler de mükellefler için çok iyi olacağına 
pazar günü gideceklerdir. karar vermi~, bu karar Maliye 

Bütün müfettişler Okonomi Bakanlığına bildiri!miştir. Maliye 
Bakanlığına verecekleri raporları Bakanlığı bunu kabul etmemi§, 
hazırlamışlardır. Emlak vergisinin iki taksitte alın-

Müfettiı ve mürakabelerde va· masını bildirmiştir. Bu emre göre 
rılan netice, Ökonom'i Bakanlığı· hareket edilecektir. Taksit zaman
na bağlı müesseselerin itleyiıinin ları yeniden Şehir Meclisi tarafın. 
normal olduğudur. dan kararlaştırılacakt~. 

() lti • 11.Yancı • • 
:~" 1lı 1>uıllr. v: .'f~.z,lıerac- ı l .. r h d" /' ' 
-'Q(l e cer. b '§ Qf ar. 300 Amerikalı ve Alman seyyahla birlikte Re•o ute ısım ı seyya vapuru un ımanımı.za gelmiş ve de-

~ bol'~ .Amerika.ı ıimcli- mir atmadan önce doğruca Boğaz.da bir gezi~tiye çılunı§tır. 
flttq. el._ 0 lt.ı.a~anlaraa maha- Süvarisi, bundan bir ay önce Atlas denizinde kazaya uğrayan Sisto isimli Norveç gemisinin miirette. 
'>tt41QI~ •eıi i ~ ar ki, bu ülke· batını büyük bir cesaretle kurtarmağa muvaffak olan Alman kaplanı Kru:r.edir. Yakanda resmi görülen 

tt.:· ıtmek ··1d ku k Al R . • h k d' . . b .k ''lVq b l '~o e m aptan Kruze, Norveç kralından bir ni§an almı§, manya eısıcum uru en ısını te rı etmiıtir. Atina-
oy <ırında ıonwz\da ela Yunan hükumeti cuaretini beğenerek kaptana bir maılalya vermi§tir. 

. . 

Kent Yazı arı 

Bir şoförle 
yarenlik! 

J 

"Kasım paşalı şoför N t. .. şimdi 
kodestedir, geçen ay kodese girdi! 
Hıyar bir cadıyı çiğnedi de on • 
dan!..,, 

Bu söz bir şoföründür; otomo
bil kazaları için kendisile görüşen 
bir gazeteciye ıoförün biri beyle 
söylüyor; savruk bir şoförün din· 
giltutmaz arabası altında can ve 
ren ihtiyar bir hatuncağız için 
(hıyar bir cadı) •diyor; Savruk -
luğu, sallapatiliği, altı ay oeza ye
mesilede anlatılan kendi arkadaşı
na hiç toz kondurmuyor dn araba
nın altında bin bir acı ile can ve
ren ihtiyar kadıncağıza ·basıyor 
kalayi! 

Meselenin aılı ıu: . 

Gazetenin biri, tutmu§, geçen 
gün lstanbuldaki otomobil kaza • 
!arından ötürü bir anket açmış, bu 
işi bir takım şoförlerle gÖrü§mÜ§ .. 
Bay ıof öflerden bir kısmına 1:- ~<ı
lırsa bu çiğneme ve çiğnenme işin
de kabahatin yüzde doksanı, hat
ta yüzde doksan dokuzu hep çiğ
nenenlerde imiş ... Bu kabahatlile
rin de hemen hepsi enayi ihtiyar • 
Iar]a piç kurusu çocuklarmış! 

Oooh, ne ala! Hem çiğne, hem 
de çiğnenene bas kalayı! 

Hey, bana bak, imanım Bay 
şoför! 

Kendine gel, ağzını topla! Ga
zetenin o günkü açtığı çiğneme ve 

çiğnenme anketine karşılık verir -
ken çoğunuz kabahati hıyar cadı
lara, enayi moruklara, piç kurusu 
çocuklara yüldüyorsunuz. Gelge • 
lelim, içinizden bir ikisi de şöyle 

d~M: l 

"Bizim içimizde çok ~y;i'- ÇRK0 

uslu akıllı, insaflı, ba baca.n çocuk
l:tr olduğu gibi epeyce de kopuk
lar, esrarkeşler, eroinciler, bolca 
rakı kullananlar vardır ki işte ka
zalann çoğunu bunlar yapıyor; 
bunlar, esrarlı, eroinli, rakılı kafa 
ile direksiyonda dalga kaçarken 
kazalar oluyor.,, 

Buna ne buyunılur bakalım, 
imanım Bay §oför? Bak, bu son ay 
nasız lakırdıyı ben değil ve senin 
tabirince benim cadı anamla mo -
ruk babam da değil, senin kendi 
bir arkadaş ve meslekdaşın söy .. 
lüyor. 

Bana hak, imanım Bay şoför! 
Bana bak diyorsam, öyle içerle

yip te yüzüme yan yan dikiz etme! 
Bakacaksan adamakıllı bak ve sö
zümü iyi dinle! Bugün, senin hı -
yar cadı, enayi moruk, piçkurusu 
çocuk dediğin rahmetli otomobil 
kurbanlan mümkün o1sa da mezar 
larından kalksalar, hiç sanmam ki 
kendilerini cadde ortasında pestil 
gibi ezen şoförler için böyle senin 
gibi ağızlarını bozsunlar, onlara 
kantarhyı sa vursunlar! Yazık, ya
zık, imanım Bay şoför, yazık? hem 
yazık, hem de ayıp! 

Çiğneyip öldürdüğünüz yetişmi 
yormuş gibi bir de üstelik onlaTı 
kalaylamak delikanlılığa yakış • 
maz! 

Osman Cemal Kaygısız 

Bar cinayeti 
Beyoğluoda "Kutu,, barında çal· 

gıcı Samiyi öldürmekten suçlu Adi· 
lin mulınkemesin~ f tanbul ağır ce· 

za mnlıkemesinde dün devam edil • 
migtir 

Adli tıb i,Jeri müdürlüğünden 

alnıacak bir raporun gelmesi için, 
muhakeme, ba. ka bir güne bırakıl .. 
mI§tJr • 
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Sıyasa acununa ö_r- Dedikodu sürüyor'-.....1 _•_Ş_E_H __ ı_R __ o_E __ ~_-~L A .. d.1.iye ta.rihin~C 
-- (Baı tarafı 1 inci aayıfada) -- - } h d~ nek olan dostluk 

_.. B~makaleden devam 

Tas ajansı bu olu~u (h1idi.5e)i) 
böylece bildirdikten sonra şöyle di
yor: 

"Sovyeılcr kongresüıde Tiirk el· 
çisine lwr~ı gösterilen. bu değerU so.y· 
gı belge5i (eseri) Sovyeı Sosyal~t 

Cumhuriyetleri Birliği tarihinde 
Şmdiyc kadar bir ke: bile görülme· 
mi§tir.,. 

• 
Öyle sanıyoruz ki bu oluıun de· 

ğimini (ehemmiyetini) anlatmak İ· 
çin Tas aj:ınsmm hu sözlerinden da
ha canlı bir deyim (ifade) buluna -
maz. 

İki ulmı aramıda doethık antla§· 
malan yapılabilir. HükWııetler bu 
autl8§maları süel ( mkeri) s&ılqme
lere çevirebilir. Her iki türlü antlaş
maların kendilerine göre ayrı değer· 
)eri bulunduğu besbelli {pekaı;ılc) 

drr. Fakat çok kez bu türlü antla§ • 
malar yalnız ulU§al (resmi) kurum· 
lar (ı~ldlôtlar) içeri!inde kalır. Bu 
kurwnlardan dı~:ınya t~rak 6z bu -
dunun ( 0$ll hal1'1n) içine giremez. 

İfte Türk - Sovyet dostluğunun 
öz değeri ( cml 1.-ıymeti.) buradadır. 

Türk • Smıet dostluğu ulu§al ku • 
rumlar ar:ı!mda kapalı kalmı§ bir 
duygu ,.e bağlılık <leği.Jdir. En son 
Soryctler kongrC!iode gördüğümr ~ 

belgeler (tczahürat) hunu göeterir. 
Türk • Sovyet dostluğu her iki illke 
uluslarının ve budunlarının derin · 
liklerioc kadar İilemi~ olduğu için • 
dir ki bugün uluslararası tanı:ı§ ve 
iyi geçini~ler için bir örnek olacak 

kerteye gelmi~tir. 
Sözün kısası şudur ki Türk • Sov· 

yet dostluğu her iki ülke için antlaş· 
malarn dayanır hiçim.den çık.mııtır; 
artık her iki devletin ulusal gören~

leri (milli an'ane!cri) olmu~tur. E • 
ğer iki devlet arasındald dostlukla • 
mı bir daha bozulmaması için baş· 
yı:salara {Jmnnıı CS<I$ilerc) yazılma· 
51 uluslarnrası bir görenek (adet, te· 

amül) olsaydı bugün bu da yapılmıt 
olurdu. Bununla beraber iki ülke 
arasmd:ıki doetluk gerek Türkiye, 
ı;crek Sovyctler için ba~y:ısalara ya • 
zılmı~ ka<lar köklü ve ulusal bir var· 
lık olmuştur. 

ASIM US 

Acıklı bir haber 
DarUştaf aka 

AUnden: 
MUdUrlU • 

DarÜf§af akaya miıli görülme -
dik teberrüatta bulunan Osman 
Bey ailesinin büyük rüknü ve mer 
hume Nudiye Hanımın kardeşi 
Bay Saim ölmii!tÜr. Bundan dola· 
yı derin bir acı duyan Darünafa
ka. ailesi bugün saat 10,30 da Şit" 
lide tramvay durak yeri arkasın
da matbaacı sokağında 10 numa
ralı hanesinden kaldırılıp namazı 
Sultanahmed camiinde kılındık

tan sonra Sultan Mahmud türbesi
ne götürüleeek olan cenazesine Da 
rüşşafaka ile yakından uzaktan 
a1akadar olanların hepsini İftira • 
ke davet eder. 

Musiki aleminde 
Orkestra ile toplu bir 'halde çala'ı 

çalmak iıtiyen bütün amatörler, halk 
:ırasında muıiki aanalmın yapılmaıı 

makıadilc teıekkül etmekte olan orkeı· 
tr:ıya iştirake davet edilmektedirler. 

Snat gaycıile y~pılan bu teıekkfile 
bütün musikiıevcrlerin iıtirak edecek
lerine ve bu fn-s3tlAn istifade edecekle
rine fÜphe yo!rtur. Böylece senfonik 
reperhu:rdan ıe~ilmiı eserler mütehu
aıs ve ü:ıtad muallirnler'İn idaresinde ha· 
zırlnnmıı ol:ı-;:ıktır. 

Ka;rdedi mek için, cuma gü."lleri sa· 
at 11 den 13 e, pazar ~]eri 17 den 
18,5 e kadar Beyoğlunda Bursa soka -
ğında 40 No. ela Musiki sanatkarlar ce
miyetine müracaat edilmelidir. 

ka dayanarak,, konulmasını İ&ti. .,011• haberleri: Okul müdürleri de mek- goru memış a Jı'7" 
yor. Bu cevabın neşri konunca suç F ecı bir kaza neticesi teb!erindeki hocalar (Baş tarafı 1 inci sayı~ 
sayılacak satırlarını çıkardık; öte o-ıu··m h kk d l ı l h1'~ a ında not verecekler aya arı yer eştirecek ma ,. 
taraflarını koyuyoruz. Mektubun 1 b ı ,.ut 
iç.indeki düşüne.eler sadece Bayan Pangaltıda amelelik eden Arif, Kültür Bakanlığı genel müfet· sa onu u mak çok zor olaca•"' 
Hi.lideye aittir. Bayan Halide di- Kandillide telefon binasının aa - tqlerinden baıka, okul müdürleri l~imbilir, belki şahidlerin "1 
yor ki: çaklannr yaparken, doru metre de kendi mekteblerinde bulunan sı maznunlann sayısından ~,. 

"Beıı Be.y Raıid Rıza ile Şa.di- yükseklikten dütmüş, ağa surette hocalrın derslerine g;rerek not tut misli fazla olacaktır. O vakit' 
nin yerinde olsaydım, hiç lafa ka· yaralanarak Zeyneb Kamil hasta· maktadırlar. Bu notlar yakında bin maznun sandalyesinden~· 
rıtmaz, susar otururdum. Müte _ nesine kaldırılmııtır. rapor halinde hazırlanacak, ilk o- ka on, on beş bin tane de şa.hidsV 

Hastanede yapılan tedaviden k 11 .A kül d d 1 · b l k b d"l~., madiyen eakiHJderinden, teerübeoo u ann raporıarı ·· tür mü ür • a yesı u unaca , u san "'"_..~ 
!erinden, sanattaki kıdemtuinden ıonra kurtanlamamıı, ölmüıtür. lüiüne, orta ve liselerin raporları ri koymak için de o nisbette ~ 
bahseden bu iki yoldata susmaları KÖYLÜ CIGARASI - Kara· da KültiiJ' Bakanlığına gönderile- mahkeme salonu aranacak der!! 
nı tavsiye ederim, yoksa kıdem gümrükte Şişman Mustafanın kah cektir. Bu raporlara, Bakanlık ta- tir. 

vesinde yapılan silah aramasında · -·~ filan tanımayıp baklayı çıkaraca· rafmdan büyük bir ehemmiyet ve- Fakat iş 4::!ıhidlere ,rer bul~ 
otuz dört Köylü, on dört Asker cİ· :s-· " "' ğım. rilmektedir. la da bitmiş olmaz. Staviski M 
garuı bulunmuf, Mustafa yaka· _ı,d 

Bay Şadi kumpanya yapmak, 
1 

sı aleni bir muhakeme ola~: 
. . d b ..__ anmıttır. ç·k J 1 d d"" }U"" ve yırmı ört saatte ir AUlllpan- ESRAR BULUNDU - Oıkü- 1 o atacı ar an ort se- Davanın esası çok meraklı o çJ 

ya dağıtmakla maruftur. Şadinin 1 • k J • • gu" i"İn bu iki bin maznunlu "e. , 
tabiatını, 1&hne ilemilkieki bırak- darda Araba iskelesindeki kahve- ne 1 muame e vergıst b h . dili 
tığı hatıraları zahmet edip te Şe _ de yapılan aramada. Ekremin üze· birden alınacak beş in şa idli muhakeme)''l )W 
hir tiyatrosundaki arkadqların • rinde esrar bulunmuf, yakalanmıf· Çikolata ve bisküviciler dört lemeğe her taraftan binlerce 1) 

dan ·-·venn· . Şehzadeba•ında, tır. d b . 1 . . koşacaktır. Belki dünyanın . ....c ov•... S' sene en erı muame e vergısı ver- ]il• 
Ankarada, lzmirde, Anadolunım ÇALINMIŞ MAL - Küçülcpa. miyorlardı. Bundan on bet gün ev bir köşes~d~n yiizlerce, bin )1 

b 
. h" ı · d . . • 

1 
zarda Mehmedin dükklnmda ya- 1 M 1. B k 1 "d gazeteciler de gelecektir. O ~Jt 

ütün te ır erın e ne ıyı tesır er ve a ıye a an ığı varı at mü • bu hinlerce kişiyı" otmimak J; 
bırakarak yaşadığını tiyatro 1& • pılan bir aramada iki MCC&de ile dürlüjünden İstanbul varidat mü- ~. 
hiplerinden tahkik ediverin. Ben bir caket bulunm11t, hunlar çalma d de yer arayıp bulmak laz . !" 

mal olduğu anlaıdaralc müsadere ürlüğüne gelen bir e.mirde kanu- ccktir. O vakit gene dinlej1~ 
mukaveleme riayet etmemişim, bu nun 12 inci ınaddesinin yanlış tef- w edilmi,, çalan hakkında takibata sayısında sandalya bu1uns8 
hareketimi, mukavelelerine ria • air edildiii, çıkola.ta ve bieküvici- · tıı 
ye

t eden bir adam a""pla.aaydı kı- Mflanmıf trr. bunları alacak yer meseıesı "· O )erden muamele vergisi alınması tüı' l ·· h 11 1 kt 
zarırdım. Ben Bay Şadiden cevap RANDEV EVLERi - Son · u a o unamayaca :ır. l icab ettiği. dört senedir vel"ilme - \1' 
f.1... L -'-J • s ' k bir hafta içinde ahlak zabrtaar, F d ı· ki b"'t·· bu .,or ı an ~ emıyorum.. an at ar a- mit olan muamele vergilerinin de arze e ım u un u ~ 

d 1 d b• k. • · tehrin muhtelif semtlerinde dört ı ti t ld lk" b. uıı af an araım a ır 111 göateraın derhal tahakkuk ettirilerek tahı;il ar n a 1 ı. n ın mazn 'ı:t 
k k 

. hk · gizli randevü evi çıkararak, sa - d (11'" i avga etmemJ!, ma emeye gıt olunması bildrilmiştir. Çilrulata • on beş bin şahid, bir o ka ~-" 
memi9, olsun. Bay Şadi.bana bir hib1erini mahkemeye vermittir. crlar Ankaraya bir heyet yollamıt· leyici için sandalyeler, trib~ 
arkada~ını göstersin ki kendisin - KALB DURMASI - Evvelki lardJT. Çikolatacılar, kendilerin_ salonlar hazırlandı. Hakit'1 .• 
d • ti bah•etm" } gün Karagümrükte bir ihtiyar h ~,-en memn.umye e • ı~ o • d d 1 k ı · · maznunları ve sahidleri, er '°;:& 

H 
• . d R 'd R kalb durmanndan ölmüt. kim ol· en ört sene i - mua.ıne e verguıı • . de OT 

sun. atta ycnı ostu tı'ı ıza e.lmdıg" ı takdirde müesseselerini nunun avukatlarım kaç gün . •I 
b·ı duğu anlaıılamamııtı. Yapılan ıırı ı e... k t ki .. ı kt d" ı Jeyrip mulınkeme edebilecek rrJ tahkik""at sonunda bunun kayma _ apa aca arını soy eme e ı~ er. 

Ben Raıid Rızayı yüzüetü bı • 1.10 kamlıktan mütekaid Bay Mahmud Sl' . d mes0 lesinin ta.,ıı .• 
rakmıt ta kaçmıtım ... Bundan do- gıo> olduğu anla,ılmıştır. Afyon alımı bir senedenbt.ı-i devam edıp ..:ı 
layı Hazreti ha gibi beyanatta d ~ 
bu1unan bu eski aktöre de f&ftmı Okulların yazıh yoklama- Uyuıturucu maddeler inhisarı, yor. Tahkikat evrakı arasın !l ta#' 
kaldım. Samsunda halk tiyatroyu "'iyasad:ın afyon ıatın almag"a "1;. diye kadar yirmi bin ,,.esik

3 
. .Jf )arı bitti r por' doldul"muş kendisini beklerken nümüzdeki yedi gün içinde baş· lanmış. Müt~has.5ısların ra. _Jıl 

Lise ve orta okullarda yazılı ·ı b t e1 ,.,. bin !GI' hiç bir mazereti olma - hyacaktır. İnhisar, afyon aatm ı e za 1 nam er yr.,ıı "',~· 
yoklamalar dün bitmiftir. Netice- ı}ltll'" clığı halde aırf bir kapris yü2ün - almağı biç bir suretle ke~miyecek· tutuyormuş. Hakimler nlt. 11t~ 
!er on gün içinde hocalar tarafın- · bır r 

den sahneye c;ı:kmayrfım. bütün ar dan tale'benin yefilerine bildirile • tir. inhisar idaresi elinde afyon meye başlayabilmek içın rO 
kadaılarmı yüzüstü bırakıtını aca cektir. Kmk numara alan bazı ta-o bulunan tüccarları tesbit etmiştir, bu kadar evrakı okuyacald~ "-~ 
ba neyle tevil eder?. Darülbedayie Jebenin ellerine verlien karne)er • bunları sıraya koyarak bir liste Sonra her bir maznuna a)rı1 ~ 
karşı yaptığı son hareketi dürüst deki umaraları silerek yüksek nu- yapmaktadır. sualler soracaklardır. Her b di~ 
hir tiyatro$unun bütün azaıı bat- mara yazdıklan görüldüğünden gösterdiği şahidleri ayrı a:Yf}.~ · 
ta va1i olduğu halde en küçükfer· karneler, evvelce de 'yazdığımız gi Kabotaj bölümü yeceklerdir. Her biri için ıtlfiıtl 
dine kadar ona nasıl maddi ve ma- bi, doğrudan doXruya talebe veli· lar yapılacaktır.Adliye usuller<' 

d k b 
15 Vapurcular ~mumda birç~k an· bia 

neYI yarclım ve fe a arlıkta u • lerine yollanacaktır. cibince bu itirazlara ceva . 9,(1' 
lunmuşlardı? KO$koe& bir senede laıamamazhklara sebeb olan ka- rilecektir. Öyle ki birkaç 1:1şıd,<f 
ancak haftada iki defa aalıneye Türk ... lngiliz ticaret botaj bölümü bugün tatbik edil - smda ehemmiyetli olan bır ııstd' 
çıkan Bay Retid Rızanın bıraktığı anlaşması meğe başlanacaktır. Bilindiği ü · hazan birkac sene sürer. O ~ · 
zararı hala arkadatları ödemekle Bir müddet için duran, Türk - zere bu bölümü Okonomi Bakan . maznunları, ~hidleri, vekil~~ f't 
metıuldürler. Ona dört elle aarıl- Jngiliz ticaret anlatma konutma. lığı deniz müste§arı Ilay Sadullah alakadarlarının yeh-tmu bel~ 
mıtiar, ha~ köıeye oturtmutlar, !arından ıonra, İngiliz murahhuı Göneyin bafkanlığında toplanan mi beş, otuz bini buiacal~ ~lıt~ 
ne dediy1e hatırı hO! olsun diye lngiliz elçiliği ve ticaret atatesi hakem komisyonu yapmıştı. davanın kaç sene sürmcsı 1" 
eyvallah demitlerdi. Bütün bunla- kolonel Vuds dün Ankara.dan ıeh 

lir? . . .,.i 
ra rağmen tam sezon açrlJTken hı· rimize gelmiftir. KadıkUyünde yıkılan k6pru !P:. 
rakıp gitmesi bana attığı iftiradan lngiliz elriliği ticaret ataııeıi, Belki yüz sene, belkı bııt ıı~" ~ ~ Kadıköyünde Gazhaneden Fi- d S ki ..J- n1ıl ~.ıC 
daha az mı ehemmiyetsizdi? Şe • konuımaların durduğunu, fakat O hal e tavis uavası. • .. t'Sr· kir tepesine giden köprü son yağ- l ~· ·' 
bir tiyatro~undaki arkada§ları bü- bunun bir inkrta demek olmadığı· nıe edilirken hakimler ı_e •etfl"' 

murlar üzerine yıkılmıştır. Halk ••:." 
tün bu yaptıklanna rağmen onun nı, yapıJ&.n tekliflerin her iki taraf- maznunlar ve şahidlerın .,..JJI 

belediyeye !ikayette bulunmu~tur. -ııw ~ muvaffakıyetini bekleyen insan· ça tetkiki için vakte ihtiyaç otdu· hepsi tabii ömürlerini ttıı••. ıtt , ... 
!ardır. Anadoluda dol&§JTken on - ğunu, konufmaların yakında tek· Köprünün tamiri için tetkikat ya· caklar. Hepsi de mahkfıttı1Y ~ 
lardan aldığım mektuplar bu iddi· rar bqlayacağmı umduğunu söyle pılmalctadır. hud beraet kararı almn_dıı~t$~ 
ama güzel birer misaldir. Rqidin mittir. dan göçüp gideceklerdir· ;uııtf11 , 
muvaffakıyet haberleri daima on- Şub~t iç.inde komıımaların ye- F R EDER i K davası da alakadarların t eJ\cJi; 
ları ıevindirmiıtir. Herkes kartı • niden baflayacağı aanılryor. ahrete göçüp gitmelerile 1'

1 
.. ~I, 

~ındakini kendi gibi zanneder der M A R İ C H o .. ..ıt 
UI 1 · k d k ğinden nihayet bulmuŞ """" 

ler, çok doğnı •.. Şehir tiyatroaun- US ararast a 10 OD• tarafıncı.n temt~ edilen, an bUyUk ve ıll ~· 

daki arkadaılarının bu hüsnü ni. gresi hazırlıkları en rüı•t neri Hiç bir kimse bu davarı d,irl· 

Y
etine kar•ı Bay $adinin çıkardı. da mahkum cdilemiyecelı= 

~ - Ulusla.ruı kadınlar birliğinin Ô ,,, 
ğı "ayartma" vak'asını Ratid Rı.. 18 Niaanda tehrimizde yapılacak ı d Üren A ş k 0511 

zanın da tasdik ettiğini gazetede otan kongresi için, dün Bayan KURUN BAL IJ 

okuyunca hayretler içinde kaldım. Korbet Esti ve Roza Manua da ol· Franaııca aödü Paramount filmi K U p O N ; 8~J 
Allah kimseyi tatn1:masın... duğu halde Türk Kadm Birliii mü ..ı-r 

M 1 ~ ~
• ~ • lıuıpen• kee·p .. 

Uzun sözün kısası: Bay Rqid measilleri araımda kongre itleri e e ınıem•sın !I 6 Rıza benimle bir mukavele yeptı, üzerine Park Otelde ~ir toplantı U U ;::::
1
:·:

2=·=9:
3

:::;__..,;;.. 
mukavelesine riayet etmedi ... Bot yapılmıştır. 1ıl 
laflarla herkesin zihnini doldur - cmaalsi.s bir ralbet kazanıyor OkugucularıTfl 

ak 
da yüz kızartısını bende aramak Bucün eaat 11 de teıuilitlı matine. l 

m marifet değildir. Ben bu ria.. hata olur. Hem rı· ..... eden"m L- -ta- hiz.me 'f.'IJ - naa Aynca yaıi Paramount dilnya 7 
yetsizliğini protesto ettim, cevab yım, bot ded\kodu'larla bundan haberleri ıazeteai K U P O N : ... ,~ 
vermedi, ben de kendisini terkot- fazla uğratmaya halim yok. Say. ••••••••••••••" en lıaroru k••'P .. . 
tim. Öyle zannediyorum ki bunda [ gılarım.,, 1 

• • 
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Bt:JYOK DENİZ ROl\'JANI 1 

.~ndülüste Kemal Reis 

Siıı. 
~iı-... rı, lopra"' • . . . b" 
.~ 11i Ribi .. gın ıçıne sınmıt ır 
Jı ed ıt' i'ozlerini aç.arak tecea -

Roltey:r en, biraz ön.ce görünen 
F'~ tekrar gördü .• 

bird,11~~ bu ıefer görünen gölge 
hı tlı)d ,~tan yerine öyle bir atı -
llt 1 iti s. 

~ırrnııı.;ı ınan neye uğradığı • 
ıa ~ " 1etni . 

Çeri d' nın dostu elindeki han -
' ıre'"' l\ııı oırı &ın dibinde duran Sina -

L uıuna l l\lltlkJ. ıap adı .. Fakat, onu 
)i: ~Yıp d · d "~Ül\e dö enıze atama ı .• Ters 
tını. nerek karanlıklara ka -

• 
Sina 
......_ A. n •ad ece: 

Lu haj hhhh ... Kimdir beni vuran 
l)· n el? .. 

1Ye h ~ 
/\. ~ agırdı .• 
ıu:ında k 

lıtrı onı n an geldi ve yarala -
h., uıunun .. . d'' .. 
f\Ul(( uzerme uttu .. 

l<aPta.n t.r ~ok tiddetli esiyordu , 
kiıtııe "Yketınde Sinandan başka 

l\ ,,o tu. 
l' etııaı R . . 
ordu.. eıs kıç kasarede uyu . 

tnduı .. 
~trtk u ua heyeti de baş bata ve -

ıannıışlardı .• 

\Jll'kt 
C an bir le it ·· ·· d" 

do" 'Jtıinin r t abra kı ~or.un u. 
tl'\l 'ıl· 0 ası aş a ıstıkamete 

.. id en b ı iy0 rd. ' u karaltının üzerine 
b·· \!,, 

Ultııend 
~:, "'rd· e bulunan Mahmud 
nıl'ord\ı: 'Yadaki nöbetçiye sesle -

-.·i' 'Yolnı 
iy0 ru ? uıu taşırdık.. Nereye 

'V l .. 
dı ltdiyad 

·· 1.n bir cevab alama -

l'~,.. 1 
""- \J •eı endi: 

bit 1 ~kta .. .. k 
d Q{iYUk k gorunen araltının 
İr, bat a.ya olması muhtemel-

llıı? 1Ya d0 x .... d.. k l:>·· ts•"' umen ırayım 

~ litnenciy 
il) 'hrnud : ~evab veren olmadı. 

Ord\ı., eıa merakından çat -
~ıç kı: 

til ~l>t§t d 
erden b .. e e dolaşan yelken -
......_ S ırıne: 

Q·" k .\ı kaptana . 
" 'Yah

1 
.. gıt .. Haber ver .. 

u· ·• n uıt" 
)' 1Ye b,... d une gidiyoruz .. 

L <!lke ~ır ı ... 
"lJ>t lltı rU 
>-· • ltı Yt .' Zgi.rla boğufarak 
~'Ilı . rıne k 
)~ n 'Plerin' çı lı .. Sancak dire -

tıl •ok ltd tutarak kaptanın ..... s· u u: 
Y ıı •tı1.n Re· ' . . r ~""''~i h 1~- ... Sınan Reıs! .. 

b.~ •kat b ~fıf hır inilti ititti .. 
.:~ ' u ın·ı · )c:ıtd ıa1t1tıar1 ı h, rüzgarın kor • 

S· u.. arasında kaybolu -
d 'tlt ~ ~ llttı b·· 1 
:ı-,ı ~huı b~Y e fırtınalı bir gece-

~tıd'kı k' 1~ el tarafından ya -
( tlL 1 1llın h t 

l\t St t1:ellci le a ırına gelirdi?. 
~lr . ltt..t.r,k 0

Ynundan çakmağı
t._~tıl\t\ D"l'ere eğildi. Ayakları 
ÇtJt~ "O\'de ' ç' 1rıı bi k ııne değmitti .. 
> ~ kı"lic r aç defa çaktı .. Ve 

ı tı S · 11lllar 'ııtt1~ •n,~ arasında yerde 
V l•ttı h n omu d , 

t tu 'h~tı ~~n an kanlar 
' S~~~ri lirp ed~ordü .. İrkildi .. 
~ •tı, er ı: 
(tik l:l Rei v 

~-~l tnc· •... uruld ., 
lu,~"-•,k kudurnıut ~~ ~u . 

......._ ~l ~ -.r ru7.ıarın 

.A. - '- tırı,y ifan bir aes işitti : h'f\1et •• 
fi\'' 'eai k 

\ttl}> ~~iar1rı ':,'ilmişti.. 
~ordu. ll&ultular1 lı~ ~İ~i arttıkça 

·~)'~'-it ikorkud 
b;, "1\t 'U lekrar an ~ulaklarını 
. 'rt t'ihıe .. geldiği yoldan 

k~u.. Ruverteye . d' :r'": ın ı ... 

- Mahmud Reis! Sinanı vur -
muşlar .• 

Mahmud, Sinanın en iyi ve 
kendisini candan seven bir yol ar
kadaşıydı .. 

"S' 1 ' ınanı vurmuş ar .. ,, 

Sözü beynini paraçlamıştı .. El -
leri titredi .. Dümeni bırakamıyor
du: 

- Kim vurmuş?. 

Diye bağırdı .. Yelkenci: 

- Bilmiyorum, dedi. Omuzun -
dan kan aktığını gördüm .. Direğin 
dibinde- ölü gibi yatıyor .. 

Mahmud reia şatırmıştı.. Ku -
mandan gemisinde Sinan gibi te -
miz yürekli bir delikanlıya böyle 
gece karanlığında kim kıyabilir -
di?. 

Mahmud Reis derhal dümeni 
eaki istikametine doğru kırarak, 

geminin başını, çok yaklaştıkları• 
kayalıktan çevirdi.. Ve yelkenci -
ye: 

- Çabuk, dedi, koş .. Reise ha -
her ver! Karanlıkta elini hançeri
ne uzatan bu kahpeyi şimdi bul -
malıyız .. 

Gemici dar merdivenlerden at -
}ayarak kıç kasarenin altındaki 

kamaraya inmişti. 

Kemal Reisin yattığı kamara -
mn kapısı önünde bir nöbetçi bek
liyordu. 

Gemici: 
- Tehlike var .. Ölüm var ... 
Diye söylenerek nöbetçinin ya-

kasına sarıldı: 

- Haydi, reisi uyandır! ... Var
diyada kimse yok .. Gemi karaya 
oturacak ... 

Nöbetçi, Kemal Reisin henüz 
uyuduğunu söyledi .. Gemiciyi ka -
pıdan uzaklaştırmak istedi.. Fa -
kat, kapı birden açılarak, Kemal 
Reis bütün heybetiyle görünmüş -
tü: 

- Ne var?. Kapının önünde ne· 
den patırdı ediyorsunuz?. 

Gemici korkarak geri çekildi ... 
- Sinan Rciıi vardiyada yara

lamıtlar .. Kanlar içinde yatıyor ... 
Ve Kemal Reisin şaşaladığını 

görünce: 
- Hemen yukarıya çıkınız! 

- dedi - Gemi kaptansız gidiyor .• 
( Arkası var ) 

Havuz!ar ve Akay idare
sinin hesapları 

Bay Sadullah Göney ve bera -
berinde çah§an komisyon havuz -
lar idaresinin senelik blançosunu 

gözden geçirmiş ve Akay idare -
sinin hesaplarını tetkik etmeğe 

başlamıthr. 

Önümüzdeki hafta icerisinde j 
Akay idaresinin de hesaplarının 

tetkiki bitecek ve devlet deniz 
yollarının blançosu gözden geçi -
rilecektir. 

Liman kadrosu 
Liman umum müdürlüğünün 

Haziran ayına kadar olmak Üze • 
re hazırladıiı kadro henüz Ba -
kanlar Heyeti tarafından tasdik 
edilmemiştir. Şubatın sonuna ka
dar liman umum müdürlüğü şim· 
diki kadrosu ile çalııacaktır. 
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Yedi Başlı Eiderha 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

Kafalarımız büyü - Hat1ralar •••••• i8 •••Ahmed Tevfik 

Arnavud ve Arab - yormuş! 
Umumi harpten sonra insan k'a· 

fnlarmm büyümekte olduğu iddia 
edilmektedir. Harpten eYvel vasati 

§apka ölçü ü 55 iken bugün bu öl· 

çü 57 ye kadar çıkınıftır. Her ne ka· 

dar moda daha hiiyük şapkalar gi· 

yimini emrediyorsa dn hu emir için 

olsa ol a l santim kabul etmek )fi. 

zınıdır~ Diğer sarı tim jsc kaf anllzm 

büyümüş olduğuna delalet eder. Al· 

nıan şapka fabrikaları t:ıraf ından 

hütün Alman §:ıpkncılan nezJincle 

ynpılıuı tetkikat netil'csinc.le bu ne· 

tice çıknrılrnıstır. Harpten ev\'el 

mnğazalanndn 52 ile 60 ara mclaki 

hiiyüklükte şapka hulunduran şap

kacılar bngUn 63 santime kadar ııaıı· 
ka huluntlıırııııığa mecbur oluyor· 

lnr. 

Acnlın hiiyiiyen şapka ölçüleri ak· 

lımızın dn arttığına mı clelnlet e<ler? 
İlmi tetebhülerle nıe§gttl olanlar 

buna hiç §Uplıe olmatlığını Melin e· 

diyorlar. Zeka, heyin biiyiiklilğii 

Ye haş muhiti nraıııııcla sıkı lıir mü· 

ııasehet bulunduğunu söyliiyorlar. 

Knf a. mm muhiti ~2 olnnlarcla 

fikri knhili) et hemen yok gibi hir 

§ey iıııiş. 50 hnçıık santimde ise 

normal lıir zeka katiyen gi.irülmii· 

yonııu§ . .Mektehde yüzlerce çocuğun 

başları ölçiilmii: ve hn§lnrı küçük 

olanların lıcp fena not alan çocuk 

lardnn ibaret bulunduğu anla§ılmı§· 

tır. Bakalorya imtilıanlarmda mu -
vaff ak olan gençlerin diğerlerine 

ni~hetlc hep Lüyük l>n~lı oldukları 

göriilmli,.tür. 

Riz hakikaten dalia zeki ohtyo· 

ruz. Bu vaziyet karşı-ııı<la iıısnııııı 

hatırına beyin ne kadar büyiik o· 

hırsa m:ılfırmıtıınızın da oraya o ka· 

dar kolay ) erle!:ece~i gelir. Fakaı 

bu höyl değildir. l\foliinıat ile zek!.1 
arasında fark gözetnıek lbnndır. 

Küçiik başlı bir çok iıı anların miit· 

hiş bir haf ıznytı. malik olduklnrı gö-

riilm üstiir. 

Hnnn lıayret edebilir miyir.? "Bü
yiik kafa,, diye ta,•sif ettiğimiz in· 
snnlnr ekseriyetle fikri kabiliyetle· 

ri yiiksek olduğu için yüksek mcV· 
kiler isgnl etıneğe mm nffak olanlar· 

clır. llu sözde herhalde bir hikmet 

ol n gerektir. Çünkii Alrnanyada ya· 

pılnn ~apka tetkikatmm neticesine 

bakılacak olursa satılan §apkalr için· 

de küçiik ve orta lıoyda olanların 

daiınn ucuzları Ye büyük hoylla o· 

Janlar:ın ise hnlıalıları ııatm almıyor· 
mu~ Demek ki kiiı;llk kafalılar da· 

im:· kendilerini gösteremiyerck fa· 

kir knlnnlnr, hi.iyilk kof ahlar da ha· 

yatta muvaffakıyet gösterip yilksek 
sınıflar i;:gal ctıneğe ınu\'affak olan· 

Jardrı·. 

llu işte nok nn kalan bir taraf 

\'ars:ı 0 ,Ja bu bii)·iik ,.e kilçük ka· 

falılar hakkında yapılan tetkikatın 
Alman milletine milnha~ır olcluğu 
ve yok a diğer milletlerde de ayni 

neticeye ıni -.·n ıl olunacaktır. 

Deniz kazasına aid 
tahkikat 

Birkaç ay önce, Heybeliadn önle· 

rinclc "Fiizuran., vapurunun bir mo· 

tora çarpması ve motora bağlı kayı . 
ğın hatma ı suretile, kayıkta hulu -

nan birçok köy1ii clenize dökülmüş, 
ho~ulınu ı::tu. Bu feci kazava nid tah-o ~ • 

kikat, son safhasmitadır. Y akmda 

kararnamenin yazılması kunetle 

mulıtcınel<lir. 

taburları 
Rumeli 

ve 

A 

umumı 

Hasan 
müfettişlik heyeti 
Fehmi Paşa -----

Beıkitib Tahıin Pata Abdül- ı Bey Rumelide kimıenin muhab -
hamidin itimad ettiği kimıelerd.en b~tini k~2anama.nııt idi. Nured -
olmakla beraber Mahmud Nedmı dın Beyı herkes ıeviyordu. İzzeti 
Patanın damadı olduğu ve Rus nefsinin kırılması dolay11ile İtti -
taraftarı tarundı~ı için Padiıahın hat ve Terakki cemiyetine dahil 
kendisine pek faıla ehemmiyet olarak vatani hizmete yardım et
vermediği söylenilirdi. ti, ittihatçılar Halil Beyi ittiham 

Tahsin Paşa ve taraftarlarının ederek halCkında çok fena mua -
elinde bulunan Rumeli cihetinde- mele edeceklerdi. Günlerce evin -
ki hadiseler ve Arnavutluktaki te- den çıkamadı, fak at Nurddin Be
zahürat Abdülhamidin çok canmı yin deliletile af folunduju ititildi, 
sıkıyordu. Arnavutlara "benim ev- o da ittihat ve Terakkiye sadakat 
18.tlarımn dediği ha1de oralardaki yemini Terdi. 
hadiseler ve aleyhtarlık kendisi - Abdülhamid, Hilmi Paşanın 

ni dütündürdü. Arnavutluktan maiyetine hiç te ınünasebet olma
birçok gürbüz adamlar getirtip sa- yan ve lüzumu olmayan yüksek 
rayın muhafazası için Tüfenkçi - bir askeri heyet vermitti. Bu he -
yanı haneti §ehriyari" ünvanlı yette yaveraru hazreti Padiphi • 
muhafaza alayını tetkil etmit idi, den Birinci Ferik Naci Pata, Mir
fakat gene hiç kimseye itimadı liva Osman Paşa, Kolağası Nazım 
yok idi. Buna mukabil izzet Paıa Bey ve bunların maiyetinde bazı 
da Yıldızda bir Arab taburu vü - zabitler vardı. Erkanı Harb bin -
cude getirmişti. izzet Patanın Su- baıısı Asını Bey, Enver Bey (Pa -
riyede, lrakta, Yemende, Hicazda ~a} kolağaaı lsmail Hakkı Bey 
çok büyük nüfuzu vardı, bütün 0 sonradan müf ettiıi umum iliğe il -
havali eşrafı, nakipler, teyhler tihak etmişlerdir. 
izzet Patanın delaletile çok atıfet- Bundan baıka Hilmi Paıanın 
lere mazhar oluyorlardı. maiyetinde bir nafıa. mühendisi, 
Haıan Fehmi Paıaya gelince o, bir ziraat mütehassısı, bir jandar

malumatlı, değerli, yükıek bir !ah ma zabiti, biri askerden, biri jan
siyet idi. Hukuçu idi, hükumetçi _ dannadan iki yaveri vardı. Mali -
lik ilmini bilirdi. Mütalealarında _ ye ve Adliye müfetlitleri emrine 

tabi idi. 
ki isabet, icraatındaki bilıi, ceıa-
ı et, meırebindeki ciddyet met_ lslahat liyihaaına aöre ciddi 
hurdu, Babıiliye ve mabeyne bo- bir prol'l'am tertip edilerek Hil -
yun eaer yılıtık vüzeradan değil- mi Patanın yanına mülki, adli ve 
di, birçok ricalin hocası idi, ilim mali mütaYirler, müteaddit mü -
sahihlerini severdi. Avnıpada da fettiıler tayin ve ona röre bir ka
güzel bir şöhret kazanmıştı. lem heyeti tetkili li.zım gelirken 

Abdülhamid Hasan Fehmi Pa- müfettişi umumi Hilmi Patanın 
ıadaJ\ çekinirdi, bununla beraber mahalli hallet'i bilecek, ona. göre 
çok hürmet ve iltifat eder, ha.zinei tahkikat yapacak va11taları ve mü 
hauaclan da maat verir, daima ıaviri yoktu, maliye ve adliye mü
lutuflarda bulunurdu. fetti,lerinden iıtifadeye çahıırdı, 

Hasan Fehmi Patanın müfetti· fakat bunlark&.fi değildi. 
ıi umumiliğe tayini Abdülhami - Bir aün kaleme net'eli bir zat 
din itine gelmezdi. Müfettiti umu aeldi, milfettiıi umumilik maiye -
miliie Hüseyin Hilmi Pata tayin tine memur 2:İraat müfettiıi Neıib 
edilmekle beraber Hasan Fehmi Bey diye takdim ettiler. Herkes 
Paşanın işlerine pek o kadar ka- kendisini ıeviyordu. Müfettiti u
rışmaması da Hüseyin Hilmi Pa- mumilik erkanı \re memurları üç 
taya bildirilmişti. Onun için Hü - sinıfa ayrılmıt idi. Birinci ımıf 
ıeyin Hilmi aıa müfettiıi umumi- ptıtalat, yaverler, ikinci sınıf baş 
lik merkezini Selanikte kurmadı, katipler, üçüncü sınıf ta katipler 
Selaniğe ıeldikten birkaç gün ıon ve saire idi. 
ra bütün maiyeti ile Üıkübe gitti. Bu tınıflar arasında 'büyük me-

Mabeyini Hümayun bütün ha- ra•İm car\ deiildi, fakat vaziyet 
rekat ve muamelattan hususi ma- bittabi çok hamuetki.rane idi; 
lumat almak isterdi. Halbuki Hü- Neaib Bey het sınıfın hatta müfet
aeyin Hilmi Pata Yemenden getir- titi umuminin bile neditni idi. 
diği katil>lerini beraber götüre -
cek idi, bunlar arasında Rumeli ( Arkası var ) 

meselelerile iştigal edecek kudre
ti kalemiyede kimse yok idi, bir 
müfettişi ublumilik katibi intihab 
etmek lazım geldi. Tahsin Pata 
derhal Nureddin Beyi arzelti, ira -
desini istihsal eyledi. Fakat buna 
Hilmi Paşanın da izzet Paıanın 
da canı sıkrldı. Ne iae, heyeti tef
tişiye Rumeliye gidip Üsküpte işe 
batladı. Fakat Hilmi Paşa kendi
si için de mutemed bir batki.tib 
istiyordu. Yukarıda izah edildiii 
üzere rnüze katibi Halil Beyi lzzet 
Pata vasıtasile arzeUi, iradesini 
alarak maiyetine getirtti, evvelce 
söylediğimiz gibi müfetti,i umu -
milikte iki batkitib oldu. Ha1il 

lf"-= Bu gece 2 
• ı. • .. 

H Nöbetçi eczaneler 1 •• n 
İl , Samatyada: Teofiloı, Fenerde; H 
H Hüıameddin, Şehzadeba,ınc1a; lb • fi 
Ei rahim Halil, Şehreminidde: A. Ham- ft 
f! di, KaragUrnrükteı M. Fuad, Ak1a - r: 

1
1İ rayda: Sarim, Eminönün~e; Aıop H 
! Minaaıyaft, Ankara caddeıınde; Eı· fi 
İi ref Neıet, Beıi.ktatta; Ali Rıu, Ba- fi 
İİ y .. ıttaı C91Dil, Zeyrekte; Yorai, Ga- H 

fi

•• }atada Mahmudiye caddeaindı; Mi - İ 
tel Sofoniyadia, Takıimde; Niza - e 

;; medclin, Kalyoncu kollufunda: Z•· ı 
H firopulot, $iıllde; Halk, Kasrınpeta-!I da;. Merkez, Haaköyde: Halk et•· 
11 neaı .. 
::::ı:::r.::::::::-.:ı:::cu::::ı:::~-·· 



fiiiiiiiiiiiia C5 - XURUN 1 ŞUBAT 1935 

~l!!JL~f Mi Z Df ıı~~. l __ I B-~-~;-fu-r:-a-:-a;-;-;;-;~1

11e 
Bir ölü, üç yaralı! 

lzmirde kadın yüzünden çıkan 
cinayet nasıl olmuş ? 

lzmirde Tepecikte Tenekeli ma 
hallede bir ki!inin ölümü ve üç 
kitinin yarlanmaıile neticelenen 
kanlı bir vak'a olmuştur, Vak'a 
hakkında öğrendiğimiz tafailib 
qağıya yazıyoruJ:: 

Tepecik'le Yeni mahalle nami
le anılan tenekeli mahallede Ço • 
rumlu marangoz Pehlivan Ha.san 
usta; evinin bir odasını Çal'lı Ab
dullah oğlu Mustafa ile gayrimet
ru yaşadığı dul F atmaya kirala .. 
mıfbr. Dul kadın; Mustafanrn 
metresi imif. Bir müddet aonra 
Mustafa ile kadınrıı arası açdmıf 

'Ye kadın; Muıtaf ayı kapıdışan et 
mittir. Buna mukabil ev ıabibi 
Ha'lan usta ile iyileş.miştir. Musta
fa; bundan sonra müteaddit defa
lar kadına müracaat etmiı, red ce 
vabı almııtır. Nihayet Muatafayı; 
kardeti Necib ile Denizlinin De • 
reköyünden ve kendi hemşebrile· 
rinden Yu.suf oğlu Ali yanma al -
mı§, pehlivan Hasanm evinde baş 
kabir oda kiralamıştır. Orada 
dört hemşehri otururken pehlivan 
Huan ve Çallı Mustafa; dul F at
mayı kıskanmaya batlaını§lardır. 
Bu ıırada pehlivan Hasanın ka. 
dma olan aJcika.aı artnuı. ona bat· 
ika bir ev tutmak ve kendisini ora· 
ya nakletmek istemiştir. Fakat 
Çallı Mustafa ile arkadaşları bu • 
na ınüaaade etmemiş!erdir. Pehli
van Hasan; kadrnı bqka eve nak
letmek meselesinden aralarında 
kavga çıkacağım anlayınca ba,ka 
tanıdıklara müracaat ederek ka -
dmı batka bir eve ıW<letmek için 
yardım istemiştir. 

Bir akpm Pehlivan Hasan; e
vine giderek Fatmamn odaıınm 
önünde durmuş; 

- Bu evden çıkaaksm ! demit
tir. Fatma: 

- Daha para almadım ki ıana 
vereyim, çalıtıb kazanacağım, ve
receğim. !çeri gel de oturalım. 

Demittir. Tam bu sırada Çal'h 
Muataf a birdenbire oraya gelmiı: 

- Bu kadmdan ne istiyorsun? 
demiıtir. 

Kavga i§te hu yüzden patlamJf, 
Hasan ve Mustafa birbirine kü. 
für ederken Hasan amızm dııarı 
çıkmıt ve az sonra tekrar gelerek 
orada, F.atmanm kapısı önünde 
Cluran Çallı Muıtaf ayı kammdan 
-irr s~ette yar4llamııtır. MJ1ıtafa.· 
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nın barsa.klan karnından dııarı 
dökülm iiştür. 

Pehlivan Hasan; Çallı Musta
fayı orada ıerdikten sonra hem • 
şehrileri olan üç kişinin bulundu
ğu odaya hücum etmit ve bunla
ra bıçakla saldırmaya başlamıt • 
tır. Bu sırada Çallı Mustafanm 
kardeşi Necib kolundan ve aya • 
ğmdan hafif, Yusuf oğlu Mustafa 
kammde.n, kardeşi Ali de karnın
dan ve kolundan ağır surette yara 
lanmtt'lardır. Pehlivan Hasan, ev
dekilerden yaratamadık yalnız 

Fatmayı brrakmış, elinde kanlı bı
çak bulunduğu halde çıkıp kaçını§ 
tır. 

Vak'a tahkikatma zabıta ve ad
liyece başlanmış ve yaralılar mem 
leket hastahanesine kaldırdmıt • 
tır. Fatmanın ilk dostu Çallı Mus
tafa; memleket hastahanesinde 
ö!müştür, Denizlili Mustafa ile 
kardeşi Alinin yaraları tehlikeli -
dir. Katili yakalamak için de za-

bıtaca tedbir almmıı, bu sırada 
katil Pehlivan Hasan; kanlı bıça• 
ğiyle müddeiumumi Bay Asıma 

teslim olmu§tur. 

Suçlu hazırlık tahkikatile birin 
ci sorgu hakimliğine verilmiş ve 
tevkif edilmiştir. Dul kadın Fat • 
ma, if adeıinde: 

- Ben birte!J görmedim, bil • 
miyorum, 

Demiıse de ikinci ifadesinde 
vak'anın kıskançlık yüzünden na
sd çıktığını ve ne gi·bi safhalar 
geçirdiğini tafsilati]e anlatmıştır. 
Tahkikata devam ed:1ecektir. 

Bir ibit ıne teletonla 
bağlanacak vilayetler 
Ankara, 31 (KURUN) - Kay· 

ıeri, Zonguldak, Adana, Mersin, 

Antalya, h:mir ve bu uzun hat • 
larrn üzerine rastlayan yerler te -

Jefon tellerile biribirlerine bağla
nacaktır. Bu bağlamaya bu yıl 

İçerisinde baılanılacak ve bitiri • 
lecektir. Ur;umi bütçeye bu hu. 
ıusta lazım gelen tahsisat konu • 
lacaktır. 

Ankarada fırka kongresi 
Ankara, 31 (KURUN) - Şu

batın üçüncü pazar günü halke -
vinde toplanacak Ankara vilayet 

YAZAN : Kadircarı Ka flı --·-.................. _._ ..................... _ ... .__. ....•. 
Hangi milletten olur.san ol, dün • 
yanm neresine gitsen insanı kim • 
aeye muhtac bnakmaz !.,, diyor. 

Şaıkm şaıkın ona bakıyordum. 
Demek ki herkes babam gibi dü. 
ıünüyordu •.• Ya dayım? O yan'.lıı 
mı görüyordu .• 

Selmaya yaratma kudretini 
haiz bir muziıyenin de dünyanın 
her tarafında, bir doktordan da • 
ha çok kazanabileceğini anlatma· 
ğa çalıthm ... 

- Sizin dilfünceniz nedir? ... 

Bu sözlere hak veriyor musunuz ? . 
Birdenbiıre her zamandan daha 

'Vakur oldu .• iyice pifirilmiş bir 
fikri ileri sürenlerin haliyle cevab 
verdi: 

- Hak vermesem de onlara 
kartı da duramam Vedad Bey! ... 
Fakat neden sizi aldatmalı.. Ben 
de onlar gibi görüyorum.. Güzel 
keman çalmak, iyi resim yapmak, 
bana bir süs gibi geliyor. • Onun 
için sizin Viyana.da veya her han· 
gi bir yerde doktorluk tahsil etse-

Marmarada 

Bu seferde yangın 
çıktı ! 

Geçende büyük bir zelzele fe
laketi geçiren Marmara adası bu 
ıefer de bil' yangın tehlikesi ge • 
çirmittir. 

Marmara da Yahudi Y akuba 
ait evinin damından alet çıkarak 
yanmağa başlamııtır. Halk bu ikin 
ci felaketten dolayı ne yapacağı • 
m ıatırmıı bir vaziyetle öteye be
riye koşmutşur. Köy odasında 
bulunan tulumbaların da pas tut
mut kanca ve direklerinin kırık 
o1duğu görüJ.müttür. Bu sırada 

kaymakam Esad, belediye reiıi Sa 
lahaddin ve jandarma kumandam 
lbrahim yangın yerinde tedbir alı
yorlardı. Hatta belediye reisi Bay 
Salahaddin rüzgarın oldukça kuv 
vetli esmesinden yangının ilerle • 
mesi ihtimaline kartı Erdekten 
belediyenin tu'lumba, ve kanca ve 
tenekelerinin Mannaraya gönde • 
rilmesini telef onla istem.it i.ae de 
felaketzedeler için bina yapmak~ 
da olan iD§Aat askerinin nahiye 
de bulunmasından efradm canla 
batla çalışması ve bi1hassa ku -
mandanm güzel idare$İ sayesin • 
de iki evin yıkılmasile yangının ö
nü alınmıştır. 

Çocukların o civarda ısmmak 
İçin yaktıkları ateşten sıçrayan kı

vılcımların yangının çıkmasına 
sebebiyet verdiği e.nlaşılmıtbr. 

Bir çocuk yere düştü öldü 
Görele - ÇaVU§lu köyünden 

mekteb talebesi Sa.lih köy hari • 
cinde gezinirken ayağı takılarak 

dütmüf ve boğazı yeni kesilmiş 
bir mısır sapına rastlamııtır, Bu 
sap zavallı çocuğun gırtlağına sap 
lanmış, ve o ande ölümüne, sebeb 
oımustur. 

.stanbul - Ankara telefon 
ü er et Ieri inecek 

Ankara, 31 (KURUN) - lı • 
tanbul • Ankara telefon konuşma 
ücretlerinin indirilmesi üzerindeki 
tetkikler bitmek üzeredir. 

Oç dakikalık konu§manm 75 
kuruşa indirilmesi ve matbuat i . 
çin de ayrı bir tarife yapılması 
muhtemeldir. 

ıfmnffMl'll•utmıınhftınmınatırAMMMIWAM1"""'""'"'""'"'''mntmn""""""nmıı 

kongresi hazırlıkları sürmekte • 
Jır. 

Kongreye muhtelif kaza Ye 

nahiye ocaklanndan İ§tİrak ede
cek mümessiller birçok dilekler • 
de bulunacaklardır. 

niz daha iyi olurdu. Zanneder • 
sem dayımzdan baıka herkes de 
böyle dütünür f •• 

Susuyordum.. Kemannn kartı • 
ma geliyor •.. Ruha o kadar yakın 
sesleriyle sanki içime üflüyor: 

- Beni sakın bırakma! .• 
Diyordu .... 

Eğer onun da canı o1sa boynunu 
büken bir çocuk gibi yalvaracak
tı! •• 

- Hayır!.. Ben ondan ayrıla -
mam! .• 

Diyerek kollarmım arasına al -
sam bu sefer Selmaıun uzaklaı .. 
tığını, h!ç değilse istediğine ere
mediği için üzüldüğünü görecek • 
tim. 

Keman ve Selma! ... 
O zamana kadar biribirinden 

güzel ve ikiz çocuklar gibi sevdi • 

borçları • 
resım 

Ankara, 31 (KURUN) - 339 1 nan1arın birikmig olan bo~; 
yılının nihayetine kadar olan bü· yılda parça parça tahsil 0 t 
tün vergi ve resimlerin son çıkan caktır Henüz uksit sırş.s~ 
bir kanunla bağışlandığı maJtim • miyen borçları için haki 
dur. Maliye Bakanlığı bu kanu • kanuni takibat yapılama%· 
nun tatbikatını kolayJaştırmak i · ·ısP 

miştir. Şöyle ki, aşar iJtı 
çin bir de izahname çıkarmıt • yasından borçlu olanlar b\I o< 

tır. larını 1935 mali yılının s~~ııdı 
Bu kanuna göre bağışlanan 31 mayu gününe kadar yuı 

vergi ve resimlerin indirilmesini kuzunu nakden verirlerse 
de Maliye Bakanlığı takib etmek- JJ.11~ kalan borçlarının taın8 U 
tedir. Bundan başka hangi yıla kurtulurlar. Şayed 1935 ıtl~ 
aid olursa olsun mülga emanet il' ·ıı· sonuna kadar yü2de e ısı . 'ııı 
lşarmdan ve mahsulatı arziye )erse gene borçlarının gerı 
vergisinden ve evvelce mavna ve Jş~ 

yüzde ellisi indirilir. Buntı ı.: 
kayıklardan alınan şehir rüsu • d i. 

ka aşar iltizam bedelin e. J1 eı 
mundan, temettü vergisinden L'• ~ 

lu olanların borçları te~' ~ 
borçlu olanların borçlan büsbü • memekle beraber bunlar~~ !• 
tün affedilmiştir. 1929 ydı sonu- o5 

da da mühim kolaylıklar g 
na kadar, geçen yıllara aid bina miştir. Şöyle ki, aşar HtiıeJll.1 
vergilerinin de dört yılda ve her "e v 

delinin bazı faizlerinden 
1
, 

yıl vergilerinin taksitleri1e parça 1 ~ • 
parça tahsili kanunda gösteril. masrafından borcu ka.~di~ 
miş ve tahsil hususunda da va • borçları bu kanuna göre ı~lti 
tandaşlara bazı kolaylıklar gös. cektir. Hem faiz hem de 

1 ı~ 
terilmiıtir. bedelinin aslından borçlı.ı 01 

Taksiti gelmiş olan mikdarlar lar bazı iltizam bedelini1'" 
aid kısmın yüzde kırkını bil,, 

için borçlular hakkında kanuni rt• 
takibat yapılacaktır. Bununla be- yıl İçerisinde öderlerse bo·te ~ 
raber borçlu, borcundan yüzde aslından geri kalan kısJtll 1 

p$ 
altmışını 1935 mayıs sonuna ka· ve takib masrafından olaJ'I 
dar yahud yüzde yetmif beşini ları tamamen indirilecektir~ 
1936 mayıs sonuna kadar öderse Şayed borcunun en ~ı de 
geri kalan borçlarından kurtulur. yirmisini bu sene içerisıt1 li 

Erazi vergisi ise, 340 ydm • yüzde otuzunu da 1935 f1J; li 
dan sonra umumi yazımı yapılmış içerisinde veya iltizam be :t 
olan yerlerde 933 mali yılı sonu· •mın yüzde .altmı~ını gele' ~ 1 
na kadar, ve yazımı yapdmamı§ içinde öderlerse iltizal1l ~t · 
ka aşar iltizam bedelinden borç - den geri kalan borçları ~~ 
mali yılı sonuna kadar olan sene- ve saireden olan borçları 
lerden erazi vergisi borc11 bulu • indirilecektir. _.,/ . - ıı 
lngiliz tebaasının harp zamanından kalmaalaC8~ 

-------· ~' 
İngiltere Avam kamarasında 1 edeceğini, fakat bunbırı~tir· 

bir saylav, Birleşik Amerika hü • dilmiş olduğunu bildirJll1f ~ı 
ktimetlerinin Türklerden harp • Bay Saymı:.n diğer bir 111 

ten önceki zamana aid alacakları vap vererek demiştir ki: lı~ıı" 
işini tanzim ettiklerini lngiltere • - Türk tebaasından ° ~ş 
nin de harb zamanında olan in • lara bazı işleri menedeJJ 

1 
tİ 

giliz tehaasmın alacakları hak • karşısında lngiliz millet ~ııı ~ 
kmd T k• h k.:"l.- . b" • • k ·IJ11'9 1 · a ür ıye ü uınetıne mü • ır ıstısna yaptırma J .,.,,e 
raeaat edip etmiyeceğini bay Say- lunamadı. Bu mesele pe1' 

1 

mona sormu§tur. 
Bay Simon, harpten evvelki a

lacakların halledildiğini ve son 
tediyenin de yapıldığını, harp za~ 
manına aid olanların ise Lozan 
konferansında konu§ulduğunu 

aöy lemigtir. 
Saylav, harbten evvelkilerin 

halledilmediğinde ısrar ettiğin • 
den bay Say.men. kendisine izahat 
verildiği takd'rde bunlan tetkik 1 

ğim, içimde yükselttiğim, bütün 
hay~tnnı bağışladığım bu iki var
lılctan birini nasıl kenara atabi • 
f.irdim • 

Selma düşüncelerimi ve çekti • 
ğim acıyı anladı: 

- Ben kendimce size söz veri
yorum Vedad Bey!.. Bekliyece •. 
ği.m ! Fakat başkaları araya girer
se ... O zaman, bütün arzu ve Ü· 

mitlerime rağmen bir cılgınlık ya
pıp yapamıyacağımı bilemiyorum .. 

Annesiyle babasının arzusuna 
ra§men bana gelmeyi "Çılgınlık,, 
diye anlatıyordu .. Çok yüksek de 
olsa bir çalgıcıya güvenilemiyece
ğini bir d.efa daha söylemiş olu • 
yordu .•• 

Bir kaç dakika ikimiz de sustuk. 
Olgun yılıdz ışıklarının kaynattı· 
ğı deniz durgundu. Fakat benim 

tetkikin mevzuudur. 1jş(i 

Diğer taraftan Royt~: ~;)'t 
nm bildirdiğine göre 1°~1'şl 
lngiltere arasında 01~\ftı.bıı.tl . 
yeni ticari anlaşma içııı d'l,;ııf 
olan konuşmalar talik e b1

9tl~~ 
Türkiye hükiimeti ıs §~ Jt V 
tibaren kontenjan liste&•~~şşJi 

ı d 
.... ı;0il 

madde er için ver ıgı ,.1" 
geriye alacağını tehdid ,ıı 
da bildinniı'ltir. • 

Jı~.~ 
gönlüm, Selma ile kefll~tirlil 
gisinden ayrılacağını b~t orı 
tiremiyor ,içten içe titt•Y 
nıyordu. . .... el'. 

1 . 1 riJ1tJ· ~ıı 
nsan hazan üınıt e ~ 

k. . ... • 1 d bı'rdeıı ı,.t 
ışbgı zaman ar a . , )<tı.l ~~ 

ve kaybolan cesaretıJll 1' b11. 
lasiyle yeniden toplaYe.r 1ıı.P 
le yapar .... Ben de böY ~ ıe ,t 

b·pıı ~ 
- Beni bütün kal d 0tıı.c' 

ğinize, benimle nıes'ıı ~ 
za emin mİ$İniz? 0~ J 

Selma yüzüme baJ<tf~JıS1 
J 

gözleri yıldıilann yıktı t:ıi'"'e 
ze benziyordu .• fakat ·f 
karanlık ve sisli.. .ı ~-''. 

· ııoe d~' 
O da sordu •• Sesı ili10r el 

azarlama kokusu sez tıı'eıı' 
- Bundan şüphe e . ...., 

. •. j1'W 
Vedad Bey!. Buguıı .p1· 
cuk denilebilecek ya§t~ 

l 
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Xefrika No. -46-ıgınin k d Yazan: Niyazj Ahmed Okan . 
dındak· çı ar ığı "'Trapezitiki,, a· 

:i!~~':.. ın::;;~:.:1ö~::i: Arnavutköqünde Aşir Efendinin 
llC§tedi ı hak.Jwıdaki beyanatını- b l l 
ııt di10~0~: Yunan Dıı İııleri Baka· Q Ş l n Q g e e n e r 

" - B 
1 

Atır Efendi, bu sefer daha hız -1 yüyen Arnavutköy akrtnbımm \ Bundan batka "(Parapo1os) 
'1ıilleıl akan andllllm~ Balkan la yerinden fırlayarak, pencereye sür'ati, saatte 4- 5 mildir. Kayık- "Bitiyaa" ve "Kolamoı,, dendigvi-

erinirı .. k ·k ·· beıt . • 0 ·onomı muna!e • kotar: Ju, yukanda yazdığımız gibi ye - ni yazan kitaplar da vardır. 
erırıı tekQ ;u· • • Ef d tel1ıatik • rn ettırmek ıçin !is· - en im.. Kimsiniz diye dekçiler tarafından çekilir. Burası, Stilit denen ve bir ıü-

4ıccık b,,. çalt§mayı mümkün kı- bağnr .. Fakat gene kimse göre- Arnavutköyü kısmen poyraz al- tunun tepesinde yatadıkları ıöy. 
$iiph §~rtlan. ortaya koymu§tur. mez .. Ne o1duğunu anlayamıyan dığı ve gün doğusuna tamamen lenen rahiplerile methurdu. 433 yı 
leıt :-''-=ilk zamanlarda Balkan mil· Atir Efendi: kartı olduğu için bir kaç defa he - Jında Sineon Stilit admdaki rahip 
biiı~ a"asuıdaki çok nazik olan - Hay Allah belaımı versin.... men tamamen denecek derecede (burada bir ıütunun tepesine çık -
haı ":' 11le&elelerin ameli bir tarz.da Keıke gelmez olaydım bu tekin • yanmıfbr. mıt ve orada tam yirmi yedi yıl 

lı kab ·z de"' ıiz eve.. 1804 de Küçük Ayazmada O- yqamıı. 460 yılında onu Danyel 
~ 1 gildi. Fakat biz, Bal· 

anı Diye ıöyleyinir ..• Ve bu kızgın- çüncü Selim 1861 yılında Moıoroı Stilit takip etmit ve kendisinden 
diLı alması mukavelcsile nazan 
~ate alın h. k .. k lıkla yatağma girer. Bir müddet Paıa Aya lıtirati kilisesi meyda - önce ıütunda barınan rahibin re-

11ıik te kil an ır oneey 0 ono • çektiği afyonun tesiriyle dalga nında birer çqme yaptırmıtlardı. korunu kırmıı, tam otuz dört yıl 
ciddi ~ ederek bu me~elelerin geçer, gözlerine tatlı uyku girer - Akıntı burnundaki camii 1832 ıütunun üstünde yqamıı. 
. b,,. siste "k .. l d ır C8 matı · muta easına a- ken, ayni ıes, bu sefer daha ıert yılında ikinci Mahmud yaptır· Fetihten önce, burası kamı ılık 
k asları vazettik. Bu da son An • bir ıesle: mı.,.tr. halinde idi. Ku"w-eıme sahilleri, ar-a k I . >' • -7 

tir. ş·on eran.sında tasvip edilmi~- - An!··· m •.. rrr.. Evliya Çelebi Artıavutköyü için balık ağlarını yırtacak kadar teh-
~ ınıdi mütehassıslar iptidai ça· Diye beyninde gürler. fU ıatırlan yazmaktadır.: likeli olmakla beraber, balığı çok 
~arına ba~lamt§lardır. yakın Seıin pencereden geldiğini ar - ''Lehi deryada bin kadar bağlı olduğundan, balrkçdar burayı di-
c,,;;· da miisbeı neticeler elde ede· tık, apaçık anlayan Atır Efendi, ve bahçeli mamur haneleri vardır ğer yerlerden üıtün tutarlardı. 
<!ı11llizi İirniı ediyorum. gene kimseler göremeyince, içine ki cümle Rum ve Yahudiye malı • Rumlar, fetihten ıonra da bu-

l' --....... 0 bir korku girer: sus olup cami, mesçid, medrese, raya fazla, hatta Fener kadar e -
Ut ki y_e __ T_ı_b_e_n_c_iı_' m_e_n_i-nde -Tamam, der cinler be.atı .. Ne- imareti yoktur. Bir küçük ha • hemmiyet verdiler. Patrik bile ya-

rede ise pencereden girecektr. mamı vardır. Ekmeği ve peksi - zı burada geçirdi. 
,. .. ay~ık toplan h Bunları söylerken pencereden medi beyazdır. Yahudileri sahibi Burada, sahilden yüz elli met-

tırlciy b ·· • • k hl. d R h . . )tU p e b encumenı umumı be • etrafı iyice yoklar .• Fakat bir göl- zev ve e ısaz ır. um ınstı • re açıkta bulunan Fener kayaıın-
L.1ıc.n~!· General Tevfik Sağlamın ge bile göremez. Odanın içinde yanlarının ekesri kavmi }azdır. dan sonra iskele kartısında on 
}'apl'ılı gı altında aylık toplanbıım dolaşır .. Bir daha ıes gelecek mi Cemaati müslimini gayet azdır. bin metre murabbaı geni§liğinde 
111 0 .. 1

tbr, Prof, General Cemil Topuz. diye bekler ... Yarım ıaat hiç bir Akındı bwnundan içeri bir körfe. bulunan "Serkiz Bey adası,, gelir. 
dtrı :~ kendi mü§&hedelerine iıtina • ıeı duymayın:& , rahat bir nefeı zi limanlı yer olmakla vakti şitada Sekiz Bey, Abdülizizin bat mima
~ct. bi:e: ~eliyeainin zararlan bak- alarak yatağına girer, yorganı ha- bir çok keşti imranndan fa - rı idi. Yıldız ıarayı ve camiinden 
\loc'llkJ .. ı_ e 1i yapnuı ve bu huıuıun f k kat Akıntıburnu bir kapalı mahal maada birçok saray ve Aksaray • ... y da ına çe er ..• 
~lnı.1 lı aım meni ile 18 Y&fa bı- Zavallı Aıir Efendi yatağlnda olduğundan pek muhataralı ve daki Valde Sultan camiini, Maç • 
~ ii~er~d uıpuıunu dilemiıtir. Bu mev- daha yerle•memi·Len gene aynı keşti imrannda çok müşkülat çe • ka ıili.hbanesini yapmııtır. Bura-
d1 ... _ S .e rol. Niyazi lamel, Dr. 7 fA k·ı· 

"""il artı ıes: ı ır. ya "Kunıçe•me" denmesinin ıe -
Ceııt 1

• Dr. Haydar İbrahim, ProE. -s 
~ror.tılll' Ziya Nuri, Prof. Abdülkadir, - Ant··· m ... rrr.. Bu mahalli Muradı Harun ruz · bebi, Fatihin tezkerecibaşııı oldu-
l'il, [) CY(iJc Sağlam, Doç. Ekrem Şe- D;ye bağırır. namecisi İbrahim Efendi tamir et- ğu söylenen Oıman Efendi tara -
t'ttedd~· E:aad Reıid, Dr. Oırnan Şe- Bu hal, sabaha kadar sürer ve tirip bir çeşmei sar cari ettirdi. fından burada yaptırılan ilk çef -

Yunanistanm bazı harb gemileri 
yapacağmı Türkiye Cümhuriyeti 
hükumetine bildirdiği telgraf haberi 
olarak yazılmışu. Yunanistanda çıkan 
Katinıerini gazetesi Yunan deniz 
proğramma dair bir makale yazını§• 
trr. Olduğu gibi alıyoruz: 

"llaber aldığımıza göre Yunan 
hükumeti, Ankaradaki el~miz vası , 
tmiyle sekiz yeni torpido muhribi 
ve on bin tonluk bir kruvazör ile bir 
kar; tane deni: altı gemw yaptıra • 

cağımızı Türkiye hükümetine bil • 
dirmi§tir. Harb nltiJılanmızın ye • 

nile§tirilmesi ve askeri tayyareleri • 
mi::in kuvvetlendirilmesi hususunda 
l;oTn§u. ı1e dost dcııletlere haber ver· 

mek mecburiyetimiz )'Ol•tur. çiinkü 
ilci memleketin balıri anla§masında 
ve dostluk mit;akında böyle bir ka • 
)id yoktur. 

Bu gemiler bahri proğrama gÖ· 
re altı sene içinde ve Skaramanga•. 
da kurulacak tczgiilılarda yapılacak. 
tır. 

Aleııcud haberlere göre Türk hü
kıimeıi ve diğer Blkarı. hii.l~unıeuyle 
misaka girmi§ bulunan devletlerin 

taahhütlerini tayin etmek i!;in ayn 
ca müza/;ercler olmıyacaktır. Ya • 
bancı gazeteler de bir kaç defa bunu 
ıeyid eımi§lcrdir. Hususi olarak 
Türkiye ve Yunanistana taalluk c· 

den cihette ruf.eri kuvvetleri tesbiı 
etmeğe liizum olduğu tal•dir edile • 
bilir. Çünkii m~terek hudutlan 
bütün askeri kuvvetlerle miidaf aa et• 
mele taahhüdü vardır.. Fazla olarak 
Türkiye hükii.meıi, icabı halinde, 

l' unanistamn askeriyi-O lu3ndi ~1rn • 
rini beraber bulunclUr.onuiğa hazır· 
dır. ,, 

•••••••-'•w..,, _____ .,.,..,.,. •• _ .......... 
~ ııı. Prof, Fahreddin Kerim fikir- Aıır Efendi bir taraftan korku, di- Hakimi Galata naibi, subaşı bos - me yolunun, kuruması ve çqme -
dir. •e l!ıÜfahedelerini aöylemiıler • ğer taraftan yatıp kalkmakla bit • tancı başıdır. Bu mahalden bi • nin kuru kalmasıdır. terdar b~ır:nuna anaht&J" anlamına 

kin bir hale getir, ilk ıtıklar yalı. raz ileri varıldıktan (Hasan Hali- Buranın sahilinde ayan ve et- gelen "Kliyon" denrdi. Buranın 
nın penceresinden girerken A§ir fe bağı) görülür ki hala padişah raf yalılan bulunurdu. Bağ ve anahtar teklinde uzanmasından sa \' 

:ı..._ lprlan .. '--
-..ca~} ~ • b tnunaaafA)ar eonunda bu 
~t b- 1 İlciıel gözden etüd ebnek Ü· 

:toııltrı ~tniayon tqkiline ve komiı • 
dt t!\' rlıyacağı raporun encümen

~Hit. ~~e edilmesine karar veril • 

Efendi de odanın ortasında upu • bahçesidir. bahçeleri diğer mahallelerden biline bu ad verilmitti. 
zun uzanır kalır.. Müradi Rabi asrında Hasan geri kalmayacak derecede güzel Fetihten sonra Defterdar burnu 

Atir Efendi, 0 gece yalnız adına Ha lif eyi paraladılar. Bunun üze • ve çoktu. denmesinin sebebi, Defterdar lb -
kurban gitmiıti. Çünkü, Arnavut- rine bahçesi miri oldu .. ,, ORTAKÖY rahim Paşanın burada bir "Sahil • 
köyünün her yalısında uyuyanlar Evliya Çelebi üç yüz yıl önce • Ortaköyün eski adı Aya ,.F o- saray" yaptırmasıdır. Defterdar 

_ Atttıırr... ıini yazdığı için burada islam bu- kas" idi. Burayı il!< kuran Kübiku bumu civarında Sadrazam Ali 

. 
'11.ıaıı· 

~•ta]1 .. ını Burhaneddin Oıman teker 
1) tında ı· . 

Oç. tlQ. 1 ısernı araıbrmalan ve 
et. diıto em Şerif nadir görülen İnlaıl· 
ltrde ı_ lllato~ vakaaı üzerinde teblii • 

QUlu 
ııtnuılardır. 

Bağırtısını duymuılardr .. Fa • Iunmadığını kaydetmektedir. Lariyüı adında biri imi§. Ahmed Pataya ait yalının yerinde (1139-
kat bunu duyanların misafir ol - Bundan otuz yıl önce Arnavut Mithat Efendi Mufasaal'ında fU 1726) da Damad İbrahim Paıa bir 
madıktan batka adlarmm da Atir köyünün nüfusu fÖyle teabit edil· satırları yazmaktadır: saray yaptırmıftı. Tarihte "Ne • 
olmaması, onları yatıp kalkmak. mişti: 168 evde 493 Türk, 975 ev- "Asıl Fokası Aziz namına men- tati.bad" adile meıhur olan bu 

As• tan ve korkmaktan korumuftur. de 5973 Ruh,, 87 evde 342 Ermeni, sub olan meşhur kiliseyi Make - saray, üçüncü Selim tarafından 
J,ı... <ere çağ.rma Çünkü her Arnavutköylü,bu seı 642 ecnebi ve 32 yahudi. donyalı Bazil inşa ederek Arna - Hatice Sultana verilmif, o da 
şl&a~ı.ıl viliyetinden: Jerin, akıntı da kayıkları yedeğe a- KURUÇEŞME vutköy havalisinin arazi ve cmla. (1206 -1797) de mimar Melling'e 

~te tit,·t 1935 celbinde iki senelik hiz- lan yedekçilerin biribirlerine, el • Kuruçeıme de tarihte bir kaç ad kini kamilen bu kiliseye vakfey- yeni bir tekilde yaptınnıfb. 
1, 

1 
( 316·327) ve (328) doium· )erindeki halatı (aıırmaları), aldığından fetihten önceki adları lemiştir. Lakin, sonralan kilise ha Gene Defterdarda Selim Efe& 

'~te.; lcalanlarile (329) doium· (yatmaları), (kalkmaları) nı bil- kendisine bitiıik olan yerlerle ka • rab olarak badelf etih Rumlar O .. di yalıaı vardı. Bu yalıda Üçüncü 
~ Oıtihkam) ve (Muhabere) diren sesler olduğunu bilirler. rıttırılmaktadır. Buraya, Arnavut- rasmm ehemmiyetini tecdit ile u - Selimin eline geçmiıti. 
"'= •tvke~nıup hizmet e:-babmm celb • "' "' köyüne de ayni zamand:ı verilmit fak bir kilise bina etmişlerdir.,, 
~tl. 1 Cceği ilan olu.ıur. Kanrlill!den gelin burada bü • ad ol"n ( Anaolos) denirdi. Ortakövün üst tarafındaki Def- ·c Arkası var )' 

"•ts =-------......... --~----_.;,~---------..,,.,,,.----_,_.-....... .--....... ~--~-~~~~-------------._ıııııı-t..._.. Una. rag· m . . . . s l 1 H ··- ? so··z ver"ıyorum Vedad Bey E betk• b d b. t ıı· ! t.:'"' diif· en ıtı ınceaen ın· ı e ma • - a1"1Z mıyız • · - ·· - , 1, u a ır ese ı . 
~ 0re lcr:ı:n~e~ ve kararımızı ona _ Buna hiç füphe etmem.. Der gibi içlerinde zafer sezilen Elbet bekliyeceğim ve bu feda - Diye düşündüm .. 
ttı"til~ aöı e fazını değil midir? Ayağa kalktım.. gözlerle bakıyordu.. ki.r1ığnuzdan dolayı pifman et - - Belki! •. 
a:.:t ... e,1 .. d \rer:nek belki ıizi avu - O da kalktı.. Göz kapaklarım bir saniye için memeğe çalıtacağım.. Dedim. 
~~·· .. ed A 1 k . ~ t'-taın er. Fakat yarın bu Elimi uzattm.. kurıun gibi ağırlafb.. - Size güveniyorum.. yn ır en sordum: 
~ llt içi~Yaca~ bir halde bulun- O da uzattı... Sevgiliye kavuşmak için en - Teıekkür ederim... Yalnız - Gitmeden evvel "Ramona,,· 
~~ Qıi?. ne laznıısa yapmak iı- Küçük, ince ve İpekten örülmüt sevgiliyi çiğneyerek gidiyordum.. kemanınızdan her halde büsbütün yı çalayım mı Selma?. Bu benim 

ı kad k ı· · d il k ki ayrılmak neden?. Musikiye bir ıize ıon sözlerim olacak! .• ~tıl eıekkü ar yumuıa e ını avucum a Zava ı emanım aya arımın 
k e hah r ederim Selma, an- buldum. incitmeden, onun bütün altında ezildiğini, can çekiımiye meslek olarak değil, fakat bir ıüı, -Te§ekkür ederim .. 
•tı~ '- anın h · b. 1 1 k d dıt, ilati dü .. enım şahsım hak- vücudunu ve kalbini kucaklıyor benziyen seılerle inlediğini sanı • ır eğ ence 0 ara gene evam e- Hem onun elini bıralmnyOT, 

·· ıunce görüıleri nasıl· gibi sardım.. yordum. demez misiniz?. hem de bir an evvel ayrılık zama-

' te>'- · . - Batkalarmm fikri belki be· - Hepinize hak veriyorum ... Kemanımı her elime alııımda nını daha çabuk bitirmek İıtiyo -
. 'il 'atıyı?. ~ir:ı cğl!nırı d'k nim için yabana atılabilir Selma!. Hele ıen, hepsinden daha haklı • hayatımı yalnız ona bağlayamadı-

'estiğ· e 1 leri şey, kendim Fakat ıenin arzun her feyden üı. sın Selma! ... Bundan ıonra sizden ğım için derin derin ağrı çekecek,: ~rı:: .. nıeslektir, değil mi? tündür .. Senden ayrılmamak için baıka. hatta keman gibi zararsız tim. Sık ıık bu ağrıyı duymak. 
•())1 .. 1 °2 açıldıkça her za - ne lazımsa yapmakta bir saniye ve atkımızı beıliyen bir dost da tan sa ondan büsbütün aynlmak 

, h "'" ert f ıı • • tereddüd etmem. Zaten babam da olıa. kimseyi sevemem .. Beni Vi· daha kolay olacaktı. Böyle olur .. 
'u. en c" 
~~ V;'t, bir R;r kenıanımr bir tara- böyle dütünüyordu ve sağ kaldığı yanadan bir doktor diplomasiyle sa bir gün büsbütün unutulması, 
d~ '>'~ld aha elime almazsam müddetçe hatta kemanına elimi dönünciye kadar bekleyeceksiniz kalbde hiç bir yara bıralanadan 

'l.:_ ~-doktorluk tahıil e- dokundurmama izin vermemiıti. değil mi?. Vereceğiniz söz, benim unutulan sevgililere benzemesi 
·~ uır Pürüz kalmaz mı Selma: yqamama bahane olacaktır. · mümkündü •• 

rum ... 

Elini daha liuvvetle ve son de • 
fa 11ktmı .• Benimle konutmak için 
geldiği zamana göre yüzünde bir 
saadet, bir ümid, aıkta zaferi 
ıöyliyen bir renk vardı. 

-Allaha ısmarladık! .. 

- Gene görüıelim! .. 
(Arkur 9&1') 
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HIHt\AYIE 
Havagazı kontrol ... 

yazan : Selami izzet Kayacan 
Bayan Bergi'nin üstündeki en - J de bulacaktı! • Peyman gibiıini 

tari ne renkti?. Bunu ıize pek an- bulmak kolay mıydı?. 
latamıyacağım.. Pembe deıem, 
değil; pembe deiil deaem, pem -

be •••. Eıkilikten beyaza, kirden ta· 
rıya kaçan bir pembe.. Şöyle diye
lim: Sarımtırak beyaza kaçan 
pembemsi bir entari •• 

Başına bir ba~ örtü ıarmıttı .. 
Bakın onun rengini söylemek ko • 
lay, ateşi al bir baş örtü... Bir eli 

• kalçuında, bir eli ıüpürgede ... 
Taranmıt aaçle.rınnm bir perçemi 
arkadan sarkıyor, çorapları §İşe 

açacağı gibi kıvrım kıvrım .• 
Bayan Bergini, kendi işini ken· 

di gören, kadın kadıncık biri sa • 
nacaksmız. Sanmayın aldanırsı • 
nrz ... Bayan Bergin salon kadım -
dır. 

Sivri, parlak, cilalı tJrnaklı 
Parmaklariyle tuttuğu çay finca • 
nmı konuklarına uzatırken rimelli 
gözlerini kırpar. Bayan Berginle 
tamım~, görütm.ek, salondaki 
eğlencelerde, danslı çaylarda veya 
yemeklerde bulunmak için can 
ntarlar. 

G.:l geleliı:ı, o gün Bayan Ber • 
ginin hizmetçisi yoktu. 

Peyman geçen gün gözleri Yıl!· 
lı geldi, elinde bir de td.yazııı var· 
dı: "Anan çok hasta, hemen ıel.,, 
Bayan Serginin yüreciği hop etti .. 
lkı gün, bnlki de üç dörd gün hiz· 
nıetçisiz kalmak tatlı bir §ey de -
ğildi .. Değildi amma, kızın anası 
ço'k hasta idi. Hop eden yürecik 
de yufka idi. İlk can ııkmtnı ge • 
çince Bayan Serginin de gözleri 
yaıardı. Bay Bergin Haydarpa .. 
9aya telef o'n etti, 1zmitte kaçta 
tren olduğunu ıordu.. Peymana 
yolluk hazırlandı: Lop yumurta, 
kuru köfte, yarım tavuk ıöğüıü, 
büyük bir binlik iyi ıu... Bay Ber • 
gin iki de aspirin koydu .. lnsa • 
nın trende hazan başı tutardı .• 

Peymamn yol parasını da verdi· 
ler .. Bu kadarı çok diyeceksiniz •. 
Amma nidersiniz, iyi, çalıttığı ka
pıya bağlı candan hizmetçi o 

kadar azdı ki ... Peyman da o ka • 
dar iyi bir kızdı ki ... 

Bir kere yemeği yolunda idi, eli 
çabuktu, temizdi, onurlu idi, kendi 
İ!inden ba§ka ufak tef ek çamaırr 
yıkar, sökük diker, üstelik baya· 
nınıda ovar, ona masaj yapardı .. 
Geveze d~ğildi. Ağzı ırkı idi. Nan
kör de değildi. Bayla bayan onu 
istasyona kadar geçırıp vagona 
bindirdikleri zaman, onlara ae • 
vinçten aAlayarak tefekkür ebne • 
ıini bir görmeliydiniz .• 

Bütün bunlar iyi, hof, Amme., 
hizmetçisizlik hiç de hot değildi.. 
Bunu Bay umurlamıyordu ... Evin 
hizmeti ile alıı veriti yoktu. 

Ev İ§fori ona VIZ geliyordu .•• 
Amma bayana VIZ gelemezdi .. Vız 
gelemezdi diyorum, amma, üç gün 
vız geldi. Üç gün bulaşık yıka -
madı. Etrafı toz bürüdü... Haydi 
bu hale gönül razı diyelim, 
göz razı olamaz ki... Haydi git, 
yemeğini lokantada ye, iki karı§ 
tozlu odada yatılmaz ya .• 
-Dörd gün geçti, Peyman orta -
da yok.. Beşinci gün de bayan Ber 
ginin konuk günüydü. Arkadat • 
ları, tanıdrklan gelecekti... Dörd 
gündür ıüpürae yüzü görmemiş. 
salona konu!t al mır mı?. Pe~·man· 
dan haber almadan başka biz • 
metçi de tutamazdı .. Hem nere -

lki el bir bat içinmİ§ diyip, üs
tüne eski bir entari geçirdi, batını 
sardı, ıüpürgeyi kaptı ..• 

Dersem inanır m11mız 7. Bayan 
Bergin doğdu doğalı eline ıüpür -
ge almamııtt.. Anasından emdiii 
ıüd burnundan geliyordu .• ilk ön
ce ~u tıüpürgeyi, aalonda çay fin • 
~m tutar gibi tuttu.. Sonradan 
8.!kla~ı, ki bu it bayle yürümiye -
cek .• Süpürgenin ıapını avuçladı ••• 

Gülümıiyerek aklından geçiri .. 
yordu ..• 

- Beni bu kılıkta, bu halde 
görıe ! .. 

imkanı yok tanıyamazdı .. Onu 
hep ıüalü püılü, t?k riyinmiı, yap

ma bebek aibi boyalı görmüftü ... 
Ona her zaman alımlı, ıataf atlı 
görünmüttü .. Ona diyorsam, bu 
ev, Bay Berrinin değildi. Ha
yır, o alt katta oturan yirmi bet 
çağlarında bir ıençti .. Paraaı pu -
lu yoktu .. Amma hem aklı, hem 
güzelliği, hem de gençliği vardı ... 
llk önce bodruın katını tuttu .. Bay 
Bergin yeni kirac11mın zekuına 

hayran oldu.. Ona, ayni pare. ile 
birinci katı kiraladı .• 

Bayın hayranhiı bayanda baı
ka türlü göründü .. Bayan Aşık ol • 
du. 

O yaftan ıonra mı? Diyecekıi
niz 1. Kırkından soma ıaza mı 
bqiadı? Diye ••tacaksmız ... Evet, 
o yqtan, kırkından aonra ...• Kırkı 
attığı için aıık oldu... Yirmi bet 
senelik evliydi •• Bir ıün bile aklı • 
na böyle bir fey gelmemiıti.. O 
genci tanıdıktan tonra, aklına 
gelmiyen batına geldi •• 

Sa.tına geldi ••. Gence aşık o1du 
da, ne oldu aanki? .• Hiç... Yirmi 
be§ ya§ındaki genç akıllı, zekiydi 
amma, çok da toydu, •ıkılgandı •. 
Y eyecekmit, yutacakmış gibi Ba -
yan Bergine bakıyor, elini fazla 
ııkıyor, konuıurken fazla sokulu· 
yor ve .... orada, o kadarla duru -
yordu •. 

Toy gencin, olıun kadında ar • 
zuıu vardı. Bayan Bergin de arzu
lanacak kadındı .. Dekoltesi güzel· 
di, ayak bilekleri inceydi, görünü
fÜ alımlıydı •. Hele az ıtıkh, güzel 
kokulu biT salondaki görününe do
yum olmıyordu .• 

Ya. o genç, Bayan Dergini bu kı
lıkta ıörecek olurıa .. Aman Al • 
lah !.. Dütüncesi bile Baye.nı ürkü .. 
tüyordu .. 

- Kör ol Peyman! .• 
Bu ıözünü de geri alıyordu .. 

Gelmediğine göre anası çok h11.sta 
idi. Zavallı kadın, zavallı e.nasız 

kalan Peyman! .. 
Kapı ça1ındı .. 
Siz gene İfe bakın ... Gidip ka -

pıyı açmalı .• Evin monden kad~ 
gidip kapıyı açar mıya !.. Yolu 
yok, açmalı ... Böyle sabah sabah 
gelen satıcılardan biri olacak .. 
Bayan Bergin sakındı, kapıyı ara • 
ladı .• Kasketli bir erkek ıesi du -
yuldu: 

- Hava gazı... Kontrol... Y 
Kendi evine girermi§ gibi gır -

di. Bayan Sergini süzdü: 
- Vay, küçük eamer yok mu?. 

Peymandı değil mi onun ismi? ... 
Tamam, Peymandn Sen kendini 
güce koşma, mutfağın yolunu 
bilirim ben .. 

Gerçekten de biliyordu ... Yürü
dü mutfağa girdi... Çakmağını 

TAKViM 

• Gün dofuşu 
Gllo batısı 

.Sabah ııanıuı 

Ogle ııamızı 
lklııdl oımuı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

lmıak 

Yılın gfçezı gDıılırl 
Yılın kılan ~üıılerı 

CUMA 
1 Şııbat 

ıt7 Şevval 

?.Jt 
17.'l6 
6 

1 t.'ı!S 
15.0S 
I7.'l6 
IM8 
S.29 

31 
335 

Cumartesi 
2 Şubat 
28 Şe\•,,-al 

7. 10 
17,26 
6 
UM!S 
lll,09 
17,26 
18.59 
5.28 

82 
334 

_il R A D Y O =1f 
BugUn 

HS Kbz. VA.BŞOVA, 13'5 m. 
18.16 Schubertten kuart.et konııerf, söz -

ler, 19,15 PIAk. 19,45 Konferan5, 20 Dllo koa· 
&er.ı0,%0 Akttlııllte, %0,30 Konser, 20,46 S6:ı:· 

lcr, %1,16 Senfonik konser, !1,SO ŞUrler, U,to 
ReklAmlar, 24 Söı.Jcr, 24,05 Dana plAklan, ı 
Da.na musUdıL 

M4 Kbz. BUDAPEŞTE, 5!50 m. 
18,85 btvan Bertha orkestruı, 19,M Söz· 

for, 20,80 Şarkıla.r, 21,16 Spor babcl'leri, 21,30 
Sttldyo tcmsW, 23 Haberler, 24,10 Çingene 
orkestram, ı.os Bııbcrlert. 

8U Khz. BERLtN, &ı m. 
20 Aşker JDa.r1lan, 21 Haberler, 21,10 Orı 

konseri, 2%.80 G:ı.nz.ckerlo tslnıll piyes, 22.30 
Şarkılı Kuartet konseri, 28 Rııberier, 28,2.5 
Spor, !S,40 Musikili program arası, H Gece 
konseri. 

uı K!ır.. VARŞOVA, lMIS m. 
18 Danı musikisi, sözler, 19 Haberler, 

ıo.ııs Piyano muslkle, 10.415 Sözler, 20 Piya
no kon1erl, 20,2() Konft>ranı, 20,20 Çl~r &Je • 
U31o kon1CT, 20,tli Sözler, 21 Köylü oarkıla • 
n, %1,U Sözler, 22 Poplller ııenfonlk konser, 
edebiyat, reklAm, 23,115 Dans. 

M:J Khr.. BUDAPEŞ'I'E, 1550 m. 
18 SöT.lcr, 18,80 Kontrebu &lcUyle kon • 

ser, 19 Sözler, 19,SO Orktwtra, 20,ııs Operet 

Lca cJocheı de OornevlDe, %2,40 Haberler, 
28 Askeri k!)l)ruıer, 21,%.'S çingene orkestrası. 

841 KJız. BERLlN, 857 m. 
19 PIAJt, 19,15 Bahri neertyat. ıo Opera 

operet parçalan. 21,10 Lelpz.lg'den nakil ıa 

Haberler, 28,20 l\ltlnlh't.en kq sporlan ha • 
berlerl, %8,85 MııslkW proı-ram arası, %4 Dana 

~BORSA 
1 Hız;1lannda yıldız l~aretı olıınlar üur 
erinde 31 - 1 de muamele ıtörcnler· 
dir. I Ral(amlar kapanış llat lannı KÖSterır 

1 rtukut (Sa_!!!) ---, 
• Lond{a 
* Nevyork 

o 18, • Vhan1 ~·. -
18, -

• Pırb 
• l\llliııo 

* Brükse 
• Atlısı 
• Ccııcnt 

"Sofya 
* Amsterd111ı 
• Pug 
• !'rnkho'm 

Çekler 

126 - * Mı'1rlı 
1()9. - * Berlln 48, --
213, - • Varşova 24, -
111!, - • Budapeşte ~b. -
24, - • Bükreş 17. -

816, · - • Belgrat ~4. -
H, - * Yokohımı 35, -
s.ııı, - • Alua 044, -
ıoo. - * Meadtre •2. - j 
3 \?, -· • lhnhnr !4tı. -

(kap. sa. 18) :J 
• Lonara 618.50 • Stokhlrn a.ısH> 
• Nevyort 0.7882 • Viyana 4.288:4 
• Pırls 12.03- • Mıdrlr ~.11050 
+ MllAno 9.2984 • Rerllıı 1,9766 
._. Brüksel 3.401~ • Vırşon 4,19li0 
• Atlnı. !3.9875 + Budape,te 4,~8'33 

* Cenevre !. l~~o + Bilkre, 78.89 
* Sofya 67,9666 • nelgraı 84.Q78$ 
• Amsterdım l.17:lJ * Yokohıma 'l,78 i • Praı: 18,9740 + Mo5'tovı 1088.-

E S HAM 
lı Bankası 10.l~ Tramvay 

•Anadolu :16. - + Çimento as. 
Reji UO üııyon De~. 
Slr. Hayriye lli.liO ~ark Det 

~ Merl:c.z Bankas ı 64,!iO Balya 
U. Slgorıa -,00 ~ark m. ecza 
Bomontl U,95 Telefon 

:ı ı .~o 

13.S:ı 

-.-· -.-
-.--.-

istikrazlar 
- 1 

tahviUer 
j• 19:JJTürk Bor.l 30.30 ı::ıettrlt -.- 1 

1 
. , . il 28,75 'framvı) 31.i'.5 

* . .. - iti 29.~5 Rıhtım ı:r. ~o 

1

. lstıtrlııDıblll 1 04,t~ 111 Allldolıı 1 47,llO 
• lrgaal lstlkruı 91.- • Anadolu 11 47,90 

19tS A Mü. - ,00 Anadolu ili 46,-
AıPdıt. - .oo • MflMt~sll A !114~ 

Yurttq: 

Hesabını biliyorsan, yannı dütü· 
nuyorsan mutlaka Banllada bir ta • 
sarruf besabm olmalıdır. 

M. I. ve T. C. 

m'OSlkltl. 11--------------.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
çaktı .• Çalanağı inhisardan dam - 1 daha ben istemeden şi§eyi getirir 
galıydı .. Bir is~emle çekt.i .. Üstü - ı kadehi elime verirdi. ' 
~çıktı .. Gençtı amma şıımandı.. - Peyman size konyak mı ve • 
Yüzü kıpkızıldı .. Üıtüne üstelik rirdi?. 
gözlüklüydü de.. .. - Verirdi ya ... Kadeh tokuıtu • 

Bayan Bergin, bu kıyafetle e- rurduk. Bunda soluyacak bir §ey 
vin bayanı olduğunu söyleyebi • yok... Senin bayan kolanuıun 
lir miydi?· kokınu§u im it, öğleden önce ya : 

Çünkü hava gazı ıirketinin me- taktan kalkmazmış ..• Peyman da 
muru soruyordu: §Öyle bir yolculuğa çılanı§ .. 

- Küçük esmer gitti ha! .. Am- - ' Biliyor muydunuz?. 
rna yakında gelir ... Sen gündelikçi - Biliyordum anacağım .. Dos-
olacnksm.... tu ile T uzlayadek uzandı .. içme -

Bayan Bergin "Evet,, diye ba - lere gittiler,. Seninkilere: "Anam 
tını salladı... çok hasta,, diye bir de telyazısı 

- Görür görmez anladım •• gönderecekti. Benimle de ıöz tutu§ 
iskemleden indi, bir fincana su tu: "Yol paramı da verecekler,, 

koydu, gene iıkemleye çıktı: dedi.. Yol parasını da verdirmiı • 
- Ben de röz var be .•. Bir ha- ti. Ne kahpeydi o! .. Bana daha 

lafta mah anlarım ben... Hani neler anlattı .. Neler .• Hani anlat -
kendimi methetmek için ıöylemi- sam, gülmeden kırılırsın... Ben 
yorum, ıen de gördün ya, kapı • yot parasını verdiklerine and içe • 
dan girer girmez mutfağın yolunu rim .. Bay kıza tutkundu.. Bir iki 
buldum .• Girdiğim kapı bir bu ol- kez hoş vakit geçirmiıler .. 
sa neyse ne .... Gelgelelim, gijnde - Ne?!.. 
yüz kapının ipini çekiyorum ..• Şa- - Ne fa§lın yahu!.. Herif biz • 
tıra bilirim değil mi?. Şaşırmam metçi meraklısı .. Burada tawdık
yavrum ..• Bir gördüğüm yolu bir larnnm hepsine göz atmıı .•• 
kez unutmam gaYtik .. Bunun için Amma herifin hakkı da yok değil. 
i§tc beni tutarlar a •.. Ben de işimi Karısı hapı yutmuf .. Sen de inan
severim hani ... Merdiveni tırma - mıyorsun, inanamıyorsun. Peyma .. 
nıyoraam da güçlüğüm yok... na geldiği zaman sor .. O hayam 
Gördüklerim bana yeter.. Salla • oğup masaj yaptığından biliyor . , 
pati çaldığım kapıya giriyorum. Etleri tirit olmuı karmın ... Katıkla 
Kibar evine giriyorum, bayağının dur.. Sen tiridi beğenmiyorsan 

evine giriyorum .. A9ağılıkla ak.o- ıüdlaç de... Geçenlerde eyman 
yun benden gizlisi kalmcyor .. yok, anlattı .• Ben rübnekten kırıldım .. 
demem o deme değil, hamfendi Ovdukça: "Oh! .. Aman.. Biraz 
huretleri, benim koluma girip daha hızlı.. Daha ıert .. Aman ... 
salonuna bı;yurdetmiyor ... Apar - Oh!,, diye sesler çıkarıyormuı .. 
tıman koridorunu a§mıyorum... Bunu alt kattaki gene baya an
Daha iyi be gözüm .• Buraları hiz • Iattun ela o da gülmeden kırıldı •• 
metçi yatağı ... Burada her kişinin - Ah! .• 
görmediğini görüyoruz.. Evime - Sana ne oluyor be?. 
gittim miydi, ben gördüklerimi - Ona... Bunları söylediniz 
anlatıyorum, karım katıla katıla mi?. 
gülüyor .. Ötekinde berikinde olup - Söyledim ya ... 
biteni aklın abnaz be... Örnek -0 ... O, ne dedi? .• 
diye §U senin çalı§tığın yerı goz - Dediğinden bir ıey anlama -
önüne getir .• Bek1eme ben isteye. dım .. Allah senden razı olsun, 
yim diye .. Hani bayın konyak §İ • dedi ... Elimi candan cana sıktı, bir 
şesi? .. Getirsene... Küçük esmer, lira da bahşif verdi. .. 

, ... , Çocuk Haftası 

·Hediye 
kazanaol 

Çocuk haf tasında hediye k•JJ"" 
kuyueulanmııın isimleri : ~ 

Konya Akifpaşa ilkmekte ~ 
7 50 bay Adil birinci hediye oıan..w 
aaatinl kaı;anmrş ve posta ile adtc"' 
g8ndcrllmlıtir. 

BİSKÜVİ KAZANANLAJl. f, 
2 - Niıantaıı kız orta mekt~41 

talebesi, 3 - Şehzadebaıı lsmaiJ. 
ilk mekteb 571 Pakize Hamdi, S ,,,,. 'İ 
fa bet numarada Perihan, 6 - ~ 
Altay Rütdiyeıi Muazzez; 7 - -~ 
maniye Medrese ıokak Fethi ~-• 
8 - Sultanahmed Kemal özde-;. 
- Kadıköy ortamekteb Mehıned s-J' 
hir, 10 - Karagümrük Mualla ,ı 
haddin, 11 - Bakırköy Cevidik ~ 
marada Fırat, 12 - lıtanbul Y~ 
ıil mektebi 101 Edibe, 13 - h ~ 
Yenineıil 82 Yükıel, 14 - Yen, 1~ 
Metin, 15 - İstanbul Erkek li,.,, f' 
Orhan, 16 - Kadıköy orta ınekteb vr 
ad, 17 - Erenköy kız )isesi Gü~ 
fik, 18 - Pancaltı Selamet ap .. ..J 

İbrahim Ulukut, 19 - Iıtan~ 
ınekteb >Ji, 20 - Takılın F. J.I 
laı alb numara, 21 - Kadıkö)' ~ .Jl 
ğirmeni Meliha Raıiın, 22 - B~ 
Cevizlik Şemsi, 23 - Bakırk0il 
mekteb 180 Necla Kanıu, 24 -~ 
liahmer hemıire mektebinden f ~ 
25 - Galatasaray Muıevi erkelı 
tebi albncı smd Sarayan 
ÇİKOLATA KAZANANLJ\~,1 
26 - Y enineıil Şadan, 27 - il, 

neıil Gündüz, 28 - Y eninesil l'l~"'J 
29 - Yeninesil Nevin, 30 - Y-'1 
Kemal, 31 - Çapa kız mualli~ 
fet, 32 - Kadıköy Gazi ilk ~ 

Mualla Raıim, 33 - Teıvikiy~ 
Halil, 34 - Göztepe betiııci il ! 
Güner Mahir, 35 - Ni§Ultatı ~ 
lik Atilla, 36 - 1ıtanbul kız li ~ 
Türkan, 37 - Vefa liaeıi Cavid / 
38 - Devlet Matbaamıdan ş.rif"JI 
- Vefa erkek liıesi Kemal, 40 ' 1 
tanbul kız U.eıi Bellciı Uğur, .Cl ~ 
bncı ilk mekteh Fahire Uğur. , 
322 Rıza Doirul, 43 - Fel\erro1•sa· 
larni çeııne N urtmı Osman, 44 - 'Ji 
leymaniye Meli.hat, 45 - Akaard~ 
le aprtman Cavid1 46 - .sandık "f. 
Adil, 47 - Sirkeci Rızapalas tt:~ 4f ı 
rü, 48 - Ankara Merainli eeıat... ~ 
Yeıilköy Münire, 50 - ErenJıÖf 
lisesinden Nermin 

KİTAP KAZANANLAJt J'! 
51 - Konya Atay, 52 - 171 

Feridun Eroilu, 53 - Kon)'• .. ,,.. 
Ömer, 54 - Harvan Ali, Kült"',..... ~· 
kanhiında Firuzan Ceyhun, 5~ 
dana Süheyla Baıtuf, 58 - ·ıi''V 

238 Mustafa, 59 - Ankara Varı G(;. 
tibi oğlu Güner, 60 - Ankara ,el1ı.' 
61 - Ankara numara 22 de Bir • fj 
- Ankara Bedure, 63 - Ka~ıe~ 
riye, 64 - Ankara Yeni~eh~ ;' 

65 - Buna Günay, 66 - A. 0~ 
hkeıirli lımail, 67 - Geınblt rfl (1 

68 - Ankara Fatma, 69 - su 1ı / 
nay, 70 - Tavınh Özer~~ 
Bursa Firu~n. 72 - Bursa aJi i) 
73 - Tokat Tunay, 74 - :-ı / 
zım, 75 - Samsun Pakize~ 

TEPEBAŞ 1 LJ 
ŞEHİR TIY ATROS 

TEM Si L L ER 1 

Buıiln saat 14,30 d• 

Bu gece saat 20 do """' 

f \tJııblJl Bcl i~ 
Jnsa nlık Şehir'l'i&J' 

K0ı:ı~~!:i ıııııımw 

11
\IL 
uumıı 

Yazan: 

il. Balzak 
Çeviren: 

I. Galib 

Eakl Fransız Tiytstr0 '" 
Bugün saat 14,30 da 

Ba gece saat 20 de ~ 
htJll'"' ~' f~ 

Delidolu Şehir'f~' 

ııııııı~ Operet: 3 perde 
Yazan: 

Ekrem Reıit 

Seıteliyen: Cornal 
Reıit ~!!~ 
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:-Ultay başkanı 
-6~= ı llld ..w.a 
~ .... 1a1la• 
~ a tabat cama pnl J&-

Dün ve Yarın .,UNDAN BUNDAN 
....; .;ı!!._~leri Babnhtmdan 
"-1-1 -~wuere •e ba arada ı .. 

Bat Yill7etine bildirilmiftir. 
~ 1-bn lamet lnanu, ba1 
il ıcJ.--· iç bakanı Ba1 Şük 
"'- cl&n alrpm Anb.radan 

-
..... -...larclır. Bu aabab teh • 
r._ 41a ~ir. Fttka bü 
~ . ıelecek Ye bir 
... ~ ~ çalqacaktır. Ha
CS.. '-raif eli~ ıöre aa1lavlık i · 
....... • edilen müracaatlar u • 
~ ~ Atatürkün nezdinde 
~ ve bir neticeye 

• 

~.... . 
kuruıı., h•kkında 

l lah111lnler 
~illi laanııtaym •İmalı hak • 
~ela dolqan pfialar ve 
...., flJle huliaa edilmek • 

l--EaJa K ı )tQi lr ~ • urultaym Jilzde 90 
2 •"11111taycla 1nıhınaca!dır. 

"-.~eni Kunaltayda 15 ka -
ı __ .. bahmacakbr. 

ilQ .. Jlıı. Yeni Kurultayda müata • 
~ ~~ bulwımuma imkin 
~ı.._~ l~ kadar namzetlik 

4 ~~-.ıJa.cakbr. 
~ Ouibnüzdeki sene dil fa
~~ fazla olması ve 1eni 
~yeni dille yazılma
~dil ima ıare Kurul ı 
,_ llliitehauularmm fazla 

1~ tahmin edilmektedir. 

~~enlerin ihtiau nok
~~ tabiyeai isin muhtelif· 
~ d~ fazla müte • 
,~çalqıla-

-......:... 
Gı:-id~. --ı-· --.. ış ge ış ••• 

~-...,. "!-t teratı. ı lıtoUaMleaJ 
il.&L dini.ele ppmak " ,.,... 
L:-- cl1IJU10ı'lalm; o • • 

'.._ ~ olm111 bitmif, lava • 
~ ~· tam plipnif bir 
s_~c1an batka ne duya-

. 

~,.,_.:_~ yurdunuzda iter -
...... ~---- için hazırlanmak 
~ liai .ancak beıt OD ay OJ&-l'-a ~~uacle keleri Ye rende
~it .. ';.~~ wrulmut ve 
~~arma miifteriler ku
;::.. ....... ~ ........ her teJi ta • 

vıaye clillcklnmdaki ma • 
S ll1.i rahatsa, huzunm ve 

' ·~tabii Ul&Dll'll -

"·· l~ Ankara ıizi çeker .. 
~ lais olan heykelin ha-
~ ala detu.. terinizden, hiç 
~ ~ J'atnuzdan Ye hatti 
-· ~ lcaıamadan harç ka-

~~ olan binanm bir 
~ ~ leaYi1eaini 1oldayamaz
~ )la.a~ iiatGnG yontamas • 

lı:'-~İr ~~!~-=~dınp! ~ ..._-:_ ~ ._......_,. .. 
iL. ~ ~-ed- Japmak •e ,. . 
~, orada tatmin 
~ OJ1IP durmaz.. 
lt..~ camlan sünete ve 

~..._:.~ bt&iferle 11man 
1air &J'dınlanan bir nde 
.. ~dun eenede bir ay 
~ p hayatı yapman s.::. .._l lbnndır, naaıl 

~"Girıbelli!. 
~ da hazırdan, lüluten, 
~ a._ Jllcla bir &J olsun kur

hta, haknrate hilkate 
~-~"1.' 

~ir. lbındtt. Öylece 

-~t--Pm& bUDUD için 
~~ bmptan uhhat· 

1 

7 ercüme Külligatı 
SAFO 

Alfona Dode - Haydar Rifat 
ı• "" -

Aııe Çemberi 
A. Mauroiı - 1. H. Alitan 

100 llrt 
- -
7 ic 01 et, t 0.111<0. borsa 

:kt. Dr. Mu*'Jİ• Etem 
'JI la't -

Devlet ve ılıtilil 
Lenin - Haydar Rifat 

Ti lut 

Sosyalizm 
K. Kaotaky - Sabiha Zekeriya 

71 lut 

j.Rasın Kllliigatı l 
Ahmet Reşit - H.Narım 

'Ja krt 

işçi sınıfı ilıtilili 
Lenin - Haydar Rifat 

IO kl'f -
Ruhi hayatta lişaur 
Dr. Y&mı - Dr. Ha,..Wlah 

•kıl 

lsf ehana doğra 
Piyer Loti - 1. H. Alipn 

ı•.,. 

}. Rasin Kiilli!Jalı 11 
Ahmet Rqit - H. Nazım 

71 krt 
-

Gorıo Baba 
Balak - Ha1dar Rifat 

100 "" 

Oelililin piskoıojisi 
Dr. Bernard Hard - lseddin 

11 lsrt 

7ıkbahar Selleri 
TOrsen1ef - Sami z. SiireJJ• 

16 llrt . 
Engerek dlJllimli 
F. Mol'Jak - Peyami Sefa 

IO lat 

]. Rasin Külliyatı lll 
Ahmet Retit - H. Nazım 

111"" -
Samimi saaaet 

Tobto1 - l. H. Alitan 
lllut 

istatistik. 
Andrelea - Suphi Nuri 

• llrt 
- ~ 

Çocuk aiiıiirtenter 
H. G. Meauıier l. F. Rasim . 

• llrt 

llina o~elsefe 
Moria Şilk - Hilmi Z:ya 

30 kunıt -
Cemiyetin Aaılları 

Frederik Enıeb - Muhiddin 
100 kurilt 

Yeni ilmı ıhn·11et 
Bacherlarcl - H. Ziya 

75kuruf 
-

Hiikiimdar millet 
Ruuel - Galib Kemali 

.so kurut 

Komiinizm 
Lenin - Stalin - Buharin 

Ha1dar Rifat.. 
50 kurut 

-Güniln iktısadi iıteri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Fiyatı 60 Kr. 
;:-tlUJOr •• Bana inam

ı.... nala İçin Mr AD- Dafıtma Yeri t ~Yar. v 
B. K. ç.ıı., AKIT Matbaası . 

~iiiiiiiiiliililii;====;;;;;;;miilili~~~ 

Eşkiya çocuklarını okutan mektebi 
lngilizler Efgan hududu yakınındaki gençleri 

bakın· nasıl yetiştiriyorlar ? 

Realmlerde etklya ~ocuklarana ve'rllen il•• ve mltralyoz tallınl deralerlnl, 
bir 9aklnln oııunu mektepte ziyareti• 

Jconuıtu§unu 98rU1oreunuz 

Bir AJman meemuasmda oku • ı süitini, liem de mekteh lioca11m ı riaata lnıi)iz liaanmda denım e • 
duk: anclınr. Müdire, nud ohıp da derlef.,, 

Hind • Ef- lmduchmda, Ef • etla1a tarafından ltdiiriilmeditini lnailbler itte Efpn hucludancla-
ıanİltaDm hududundan iki kilo • IOl'&fl&DD ondan fU cevabı altt • ki pnçleri JllliJia emellerine hiz • 
metre kadar makta bir mektep muz: met etmek üzere bu auretle 1etittl
vardtt. inan oradan ıeçnen "-Öldürülmek mi? Biz bura· riyorlar. Tepeden tımala ka. 
Efgan eıkıyumm ,atalı olan o da tam bir emniyet içinde yqarız. dar ıiti.hlı olan etkıJa babalar 
mmtakada urf bir mektep bulu • Afridi, Mahaund veaairf!: gibi bazan mektepteki çocuklarını zi • 
nUfUD& hayret .eder. Mektep le.. İlimler tqıyan etkiya kabilelerine yarete ıelirler. Falat_çocukl!l!m"' 
p11111111 ~ "bamia Colleae • m...m Efpnldar ba ..... pıft ~ ..ı altmda 
DarillulGm,, ,...&dır. Sınıf bpı • doJnmmazlar .. Çlnldl ba mekteb kaJuak "hosHhut.nnclan,, h~ 
larma uılı lnhalar muhtelif ımıf- onların mektebidir. Bizim ınak • lrarkmazlar. Çiinkil oiullarma, 
lan ,aaterir, birialnd'e kimya li • aaclmm etkıı• çocalclarmr harada riJuiaJt ft felsefe okutulmakla 
borabnan, dilerinde nebatat oda- okutmaktır. Mekteb handan on beraber dame•lumdaki etkıJa 
11, hir Bçüadlalinde konferan. aa- reeli sene enel karalmutbır• On kam da.laeaaha katılarak om.. 
ODU yudıcbr. eeııelik bir kolej derı plim takib tüfek .. mitralJİS talimi .. J&P • 1 

. 
1 

Mekteb müdilriinlbı odaamdan eclerb. D6rt senelik bir de lise tmlır .. Bu ımetle müstakbel ,._ 
ıçeriye pdiibü aman biT inci- devresi vardır. Çocaklar eneli takıler hem d.-. olmr~, hem de 
izle karplafll'llDIZ.. B.a lngim kendi liaanlarmdan okuyup yaz • barbetme'k " idh• · almali 

müdürün kıyafeti hem, bir lngilis mayı öfrenirler. Ondan sonra tecl- ıan'atini de öPmirfer!. 

hakkında Avrupa silihlanmalan 
-- (Bq tarafı ı inci sayıfada) Ba1 Rollin'in Roma anlapnalan 

yeti meaele1ini tetkik edecekleri ile banlarm menteleri Te aeticele-
malGmdur. ri haklcmda verdikleri izahatı din-
lnglltere dolu m!Mlonın lemit(erdir. Komiayonlara batken 

lelllnde hk eden Bay Baranıer, dokuz v~ 
Loncira- 31 (A.A.) - Fr&DID ıika olan ba anlapnalann iki snı· 

Batbakanı ile Dıt Babnmm Lon- ba armaeaimı itaret etmittir: 
drada 1apacakfan konupnalar 1 -A'ft'UP& vaziyetine dair pro 

hakkında Reuter Ajanamm aldıiı tokullar, 
malGmata pre, Almanyanm Şark 2 - 1911 Londra anlqmalan • 
misakrna iftiraki lüsmmmda da • na baib olup ltalyan - Framız müa 
ha ıimdiden lntiltere ile Frama temlekelernin hul'mld itlerini h&l-
anlatllllf bafUN""lrtadttlar. Fran- leden muahede. • 
aa açıkça anlambfbr iri, eler Al- Bay Beranıer'in talebi üzerine 
manya le Lehistan bu miaab sir· Bay Lavalin, bu iki ırub hakknMla 
mezlene, Franaa SoYJet Raqa " izahat venniftir. 

1 f 
l i 

r 

ÇekoaloTak1a ile tedafüi bir itti • Bay Laval, yeni anlapnalarm, 
ak yapacaktır• Halbuki hayle bir etki Avuaturya, Macariatan impe
ttifala lnsiltere ~ birtarafb bul ratortaiu Ye Tuna müvazeneainde 

maktadtt. Binaenaleyh lqtltere • allkadar bütün deTletlerin müte • 
nin Şark miMla lehinde alarak te kabil iatildll " temamiyetlerine 
azide bOtiiD aln'bliyle baaacalı hürmet için umumi bir muahede-

beklenilmektedir. ye kapı açtılmı aöylemiıtiT. 
Keza Fransa ıbakanlarmm Bu mDnuebetle, Bay Laval Fran 

Yenay ancll&flDUIDdaki askeri hü aanın yakmda Londrada almalı 
kGmetlerin birtarafiı olarak feshi dütündüiü YUİJeti de antatmıt • 
leyhinde Romada tanzim olunan tır. a 
Franıız. ltalyan beyannamesinin ikinci pub hakkında, İtalyan 
tanibi huauauncla daLondrada mü larm colrafi çiziliılerinde Tuınıa
aaid b;r han bulmalan çok muh- tald ltalyanlarm hukuki vaziyet • 
emeHir. leriııe aid nihai nizamname me. t 

• 
Parit, 31 (A.A.) - Ayan Dıt rinde çok aann izahat vermiftir. 

ıtlerl " mU.tem'ekeler komisyon Müıtemlekeler komisyona Be. • 
lan. toplu bir halde, Bay Laftl ile kam Bay Steı'in bir mali berine 

yeni bir rejim 
Ba1 Rollin, &J J..ayalin elde etti • 
ii aeticeleria, m~ekeler ... 
retinee alman YUiyete IJ7iUD ol· 
duiuna ll1lemİf ve Afrilra tepild 
meaaiainde Frama ile ltalya11 Jak 
lqtıran ba müak*91erdea dala,. 
meımmmi,etini bildirmiftir. 

Londra, 31 (A.A.) - Ha.,.. 
muhabirinden: 

Pari.te yapılan Fr&n1m • insi -
lia iptidai g6riifmeleri neticeaiade 
lnıiliz resmi malüılinin intibama 
ılre lnıliz tellkkiai, balibuınla 
milzakere eclitmekte olan bltia 
muklarm bir tek akit balhae p • 
tirmektir. Bu akit, ayn a,n olaa 
öteki akitlerin mncudi,.md ta • 
nımakla beraber, hepsini ulular 
kurumu kadl'OIU içinde w onun 
nezarti altmcla mütetanid bir he • 
yeti um1BDİye halinde tOplayacU
tır. 

sa,!endiiine g6re, pazar aünü 
ne kadar Mr •nlapna P,Pılır Ye Al 
manya ile eski müttefikleri de da
hil, alAbdar devletlerle bil~ 
yapılacak ~üzakereler de 1ll1IT&f • 
falaJ'etle neticelenine, ha umu • . ' mi m ... km mncudi7eti ..,_in • 
de ATl'Upa ıil&hlamnalarmı ,.,ai 
bir rejime tlbi tutacak bir a~ 
ma ppılmaa tuanar edHebilir • 



lliiiiiiiii9 10 - KURUN I ŞUl3AT H!5 

Beyoğlu varidat tahak- !r 
kok müdürlüğünden: 1 

Mükellefin iımi: 

Afriko beye Eynez 
Mihalaki Micailidis 

Marko Ekiz 

Sipahi oğlu Nazım 
Süleyman 
Mina Manq oğlu 
Dimoıten T eodoridiı 

Maka Karaıo 

Leonidis Konaki 

Ferah oğlu Remzi 
ve teriki 
Halk idarehaneıi K. 
Hirant 
Bedroı Malcaıtar 

Zühtü ve Enver 
Esad 

Sanatı: Ticaretılb adresi Muamele 
aeneaı 

komiıyoncu Galata Havyar han No. (73 930 
komisyoncu Galata Kemankq Y ordan 1 

han No. (3 930 
komisyoncu Galata Kemanket: Halil pata /\ 

Pata So. Manokyan han 2 inci 
kat No. 1 · 930 

Tüccar mü- Galata Fermeneciler No. (82) 931 
teahhid 
Atçı 

Atçı 

komisyoncu 

Şekerlemeci 
ve putacı 

" 

Nalburiye 
dükklnı 

Mimar 

,, Yenicami Ca. No. (53) 
., Tünel karr••ında No. 

(23) 
Galata Manhayın han No. 

(14) 
''Y enicami mahalleai Tunel 
karııaında No. ( 15 
Galata Mahmudiye Ca. No. 
(63) 
Galata Mahmudiye Ca. No. 
18/3-
Galata Mahmudiye Ca. No. 
(34) 
Galata Ahen l'Yiünih Han 
kat (S) No. 1 

930 

930 

931 

930 

930 

930 

930 

Miton Çaree Mimar Galata Tünel Ca. No. (43) 
930 
930 

Çelebi B. Salamon Ozüm 
kızı Müskirat Fab. 

Galata F ermeneciler No. 
86/ 90 

Yorgi Kostantiye Ardiyeci Galata Yenicami Fermeneci. 
930 

ler No. 30/ 32 930 
Cemil ve Halil Silahçı Galata Mahmudiye Caddeıi 
lbrahim No. 7.9 930 
M. Kemaleddin '<azmir Tüc. Galata Y enicami Tünel 

No. (5) 930 
Tana§ ve S. Trelopolos Tutlayıcı Galata Fermeneciler No. (36) 930 
Mehmed Ferid Avukat Galata Aıiguruyoni Han 

No. 71/73 930 
Ali Kaaab Galata Y enicami F ermeneciler 

No. 165 930 
Ozen Alckarman Mühendis Galata F ermeneciler Firekn. 

yan han No. 1 929 
Kiry..ako Alelwi Sarraf Ortl\ odalar (Havyar han) 

No. 81 930 
Kısantopoloı Yorai Sarraf Yenicami Balıkpazar No. 

27, 29, 31 
Madam Elena Ayakkabıcı Galata Tunel Ca. Atlaı kun-
Rukovisker 
Adapazar madenleri 
itlebne T. A. Ş. 
G. Bat komiıyoneu 

Kompani Evrupe A.ndö Taba 
Belçika Tütün anonim Şr. 
Maden sanayi ve Ticaret Maaan 
T. A. Ş. 

dura mağazası No. (6) 
Galata Akopyan han 3 üncü 
kat. No. 6 
Galata Perıembe pazar 

Gapba§ han No. (12) 
Galata Aaiküraayinu Jene· 
rali han No. 22 
Gaita Havyar han 7-10 
No. lu 

930 

930 

930 

930 

Birinci Klasik Eser 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyat!nın 25 inci kitabı 

Lasedemonyalılar ve Atina!ılar 

'' Cümlıuriqet ,, l eri 
Ksenofon - Haydar Rlfcst 

Fiatı: 50 kuru~. Dağıtma yeri: Va kıt Mnthaeı - Ank"ara caddesi : İstanbul 

"Diln ve Yann tercüme külliyatını, pu-aııru taksitle vererek de elde edebilirsiniz. 

TC!JQ KiYE 

Z:IRAAT 
BANKA~\ 

Adapazar ahıap ve demir malze . 
me imalathanesi Türk anonim Şr. 
Ömer zade Ahmed Refik Sigorta 

dellih 
J. Setti komiıyoncu 

Voyvoda caddesi Niıaıta -

ciyan han 930 D 
Voyvoda caddesi Ağripyan 

hanNo.4 930 • 'AQA 
Voyvoda perıembe pazar ~ N 

La,gonya Jozefin komisyoncu 
Gamyaf han No. 10 930 B' R. • K T ' RE 
Voyvoda Da billo sokağın· 1 1 1 a 
dagünhanNo. cıı) 930 r-\A ı ı Al. ıor-

Koço teyin değirmen taı ocakları 
T. A. Ş. 

Voyvodada Ömer Abit han ~~ 1 _. t: 1::: 
kat2,No.4 930 -------- ......... __ ......... ...,...-......-..-.. ._ __________ ._. ... ._,_.. .. ._._,. ____ ._._..,.._.,........-

Sosyete Fransız Purlo Kommeesi
dö (Taba) 

______ 
Voyvoda Karaköy Palan dör· ZA YILER 

Sosyete F ranıez 
Sadrettin Enver ve 
§Ürekis.ı 

düncü kat sol tarafı No (7) 930 Para cüzdanımı kaybettim. 
93o içinde 30 lira ve Harb malUlü aa

keri veaikam - Emniyet ıanchğı • 
na verilmek üzere dördüncü icra 
nın 1932 - 938 doayuma ait 116 -
148 numara 7/ 11/ 932 ile 7-12-932 
tarihlerinde icra muhuebeaine ya 
tmnıf olduğum 364 ve 460 liralık 

Hacı Necib 
Yahya Kamil 

B. Kerim 

Nazım Süleyman 

,, ,, ,, ,, ,, ,, 
(Ticaret ve Voyvoda Kürkçüler No. 

nakliyat Ş.) (23) 
komisyoncu Voyvoda Yakut han No. (7) 

un tüccan Voyvoda Abit han zemin 
kat No. (21) 

komisyoncu Voyvoda Büyük Millet han 
No. (44) 

Halat taciri Voyvoda F ermenceiler No. 
(82) 

930 
930 

930 

930 

Adları ve itleri yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri Galata 
maliye ıubeıine 1931 senesi marbnda verdikleri 930 takvim yılına 
ait beyannameleri defteı-lerile karıılaıtırılmuı için heaab mütehasıııla
rı kendilerinin göstermİf olduklan tüccari ve zati yuvalanndan a.tamıf· 
farsa da bulunmadıkları ve kendilerinden sağlık verenler olmadığı i · 

' çin beyannamelerinin sıhhatlerini tevsik etmek kabil olamamııtır. 
Kazanç kanununun 86 ncı maddesi nin del&.letile hukuk usulü muhake

meleri kanunu mucibince kendilerini 15 gün içinde heıap vermek için 
Galata maliye tubeıi tahakkuk dairesine müracaatlan aksi halde ken· 
dilerine re'aen tahriyat yapdacaiı ilan olunur. (505) 

iki aded makbuz vardı. 
Paralar kendine aid olmak üze

re bulanların Sirkecide Melek kı
raathanesi sahibine bırakmalarını 
akıi halde suretleri mahallinden 
çıkarılacağından kanunen hiikmü 
olmadığını ilan eylerim. (5087) 

İhtiyat zabitliğinden malUI 
Hasan Fikri 

§ Jta.m ma&§IDI aldığım müh • 
rümü kaybettim; yeniıini kulla • 
nacağımdan esk~inin hükmü yok
tur. (5088) 

Müteveffa tabib kaymakam Bay 
Mehmed Salim z.evceai Ayrge 

iLAN 1 • 
Alacaklılarım ile akdeyleditim Y CDI Çtkan J 

konaordatonun ikinci Ticaret kitaP l 
mahkemeai tarafından 5-2-934 ta i ,. 
rihinde tudik •e diier tarafın tem Muvaffak Beyin •'f eJJ ~ 
yiz etmemeıiyle 15-2-934 tarihin tebin ders vaııtalarınd~ ~ 
de katiyet keabederek icra ve U .. adlı kitabı Devlet Ptfal ;.ti~ 
liı kanununun 300 ve 304 üncü rafından baaılmı9tır. f)e 1//.J'. 
maddelerine tnfikan icra Hakim kuruıtur. Sabldıjı yetrf 6 
liği tarafmdan 13 Mart 934 tari • kütüphaneıidir. VA1' .ı-'I 
hinde illa olunan teraiti çevresin nun, Türkiyenin her :ı.,aı 
de, ilk senenin takıidini vermeye bulunan bayileri l'•• 
hazır olduğumuzdan önümüzdeki tedarik edilebilir. 
Şubat aymm iptidasından betiM 
kadar yarıhanemize müracaat o 
lunması. (5092) 

M. LUtfi • Vapur İdarehanesi 
Galata, Minerva Han No. 25. 26 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

4Nn.jı, No. 4 

Doktor Hafi% ~ 
Dahiliye Müteh~l 

··ıı1"~ .J 
Cumadan batka SU ~J'~ 

(2,5 dan 6) ya kadar ~; 
vanyolundaki (118) n '(1,ı 
•usi kabineıinde hu~I• 
eder. t 

Muayenehane ve e;1; 
22398 Kqhk telef onu 



----~llilft!~~!!!!!!!!e!!!~!!!!!!!!!!!e~!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9'!'!!!'!!!!11_.111!1!!111!!!!!!1!!11!!!!1!!1!!!!1!!1!111!! ... l!!IJ!ll! ... ._._.au-KURUN l ŞUBAT 1g35 -1000 T t Istanbul 4üncü icra memurluğundan: 

k 
" 00 mazO lstanbul Kumandanlığı 

er F h Sabnalma Komi•yopu llanıa.. Emniyet Sandıg~ 1 namına 
\'uıcard 1 a rikalar u. Müdürlüğünden: 1 - İstanbul kumandanlığına · 
SŞuba.~ ;a:zdı ve tahmini bedeli "60000" lira olan mazotun pazar- bağlı kıtaat ihtiyacı için 650 kilo 1.ci derecede ipoteki olup ehlivukuf tarafından tamamına (1042) lira 
İayonu d93s salı günü saat 14 de Askeri Fabrikalar satın alma 500 gram Vakum, 50 kilo Gres ve kıymet takdir edilen Uaküdıuda Solakıinan mahalleainde Selimi Ali 
e iiç ı· n a Yapdacaktır. Şartnamede bazı tadilat yapılmıştır. Şart- 112 kilo Valvaiiıı açık eksiltmeye ef. sokağında eski 224 yeni 194 No.Iu bahçeli bir evin tamamı açık art· 
inlt 0;ra nıukabilinde komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat konmuıtur. Tahmin bedelleri 371 tırma vazedilmit olduğu 6.3.1935 tarihine müsadif çartamba günü 
ttn ":n .4~50 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerine lira 33 kuruş olup muvakkat temi- saat 14 den 16 ya kadar dairede birinci arttırmaıı icra edilecektir. 

•t.ıkı hamilen mezkOr gün ve saatte müracaatları. (498) natları 27 lira 85 kuruftur. ATthrma beileli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ini bulduğu takdir-
i(·• ı 2 - İhalesi 18 Şubat 935 Pa - de müıterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttırma • 

Uç\ik y d b t f b •k d :zarte9i günü saat 15 dedir. nın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
. ozga aru a rı asın a 3 - Şartnamesini her gün öğle- 21.3.1935 tarihine müsadif perteın be günü saat 14 ten 16 ya kadar ke-

asıde mukavim döşeme inşası den .evvel Fındı~.lı~aki_ ~atmalma za dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy-ke " F komısyonunda gorulebılır. meti muhamminenin yüzde 75 ni bulmadıiı takdirde ıatıı 2280 No. 
rı abrikalar u. Müdürlüğünden: 4 .- Eksiltmeye . gireceklerİ!l lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satı§ pe§indit arttırmaya 

.'-deli k . vaktınden evvel temınat makbuz- iştirak etmek iıtiyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 nisbetin-

. İ~de A e•ktfı _18010,80 lira olan yukarıda yazılı İn§aat 16 ıubat 935 ları ve arttırma eksiltme kanunu-
l "' e ~ F b de pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bu • 
• l'lptr ] rı a rikalar satın alma komiıyonunda kapalı zarf su- nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve lunmaları lazımdır. Hakları tapu ıi cilli ile sabit olnuyan ipotekli ala _ 
dtll ye ~1• acaktır. Şartname be deli 91 kuru§ mukabilinde komis - sikalarla birlikte komisyonda ha-
lta.Jı ,~dır. Taliplerin muvakkat teminat olan 1250,81 lira ile 2490 zır bulunmaları. (388) (507) lacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak • 

lt "'nu :f. lf. lf. larını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbi • 
e ~ollı· nun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 

''Yona gelmeleri (SOO) ı _ İstanbul Kumandanlığına telerile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında da -
bağlı kıtaat ihtiyacı 1920 kilo ha- iremize bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu sicilli ile ıa -
fif ve 17120 kilo nğır benzin ve bit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mütera • 
470 kilo s~f gaz kapalı zarfla ek- kim verai, tenvir\ye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüıuınu ve va -
siltmeye konmuıtur. Benzinin tah kıf borçları borçluya aittir. Daha fazla malUınat almak iıtiyenler 12. 
min bedeli 6473 lira 60 kurut ıaf 2. 1935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bu. 
gazın tahmin bedeli 141 lira olup lundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 2819 No. lu dosyaya müra~ 
muvakkat teminatları 496 lira 10 caatla mezkür doıyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur • 

Büyük 

~ ayyare Piyangosu 
• Cl 1 . • 

kuruştur. ' (502) 
2 - Şartnamesini her gün öğ-

b.. e,.tıp 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedır. 
OtJ ''k ,. Yu ikramiye : 25.000 Liradır 
ıc~ 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramige

e,. t1e 20,000 liralık mükafat vardır. 

leden evvel Fındıklıdaki İstanbul 
kumandanlığı Satınalma komiıyo 

nunda görülebilir. 

lstanbul Belediyesi llll.nları 

3 - İhalesi 18 Şubat 1935 Pa
zartesi günü saat 16 da yapılacak
tır. 

Eminönü kaymakamlığından: 

Bafı boş olarak bulunup tahtı muhafazaya alınan bir köpeğin ıa
hibi her kim ise bir hafta zarfında müracaatla almadılı takdirde usu· 
lüne tevfikan ıatılacaiı ilin olunu r. (624) 

Daireler 
4 - Eksiltmeye gireceklerin te

minat melrtubları ve para makbuz 
ları ve arttırma eksiltme kanunu -
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve. 
ıikalarla birlikte teklif ınektubla· 

164000 Metre Fişenk Torbalık bezi 
Askeri Fabrikalar U. Müdür üğünden: 

d, O~~t~ •e Adliye binntına en yakın yerde Ankara caddesin· 
~d, da.h~ e.y hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiu kat oda 
trc, aa 1 kıraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 

:tete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

rmı ihale günü saat 15 de komis- Tahmini bedeli 52100 lira olan yukarda miktarı yaıılı Fittnk tor • 
yona vermeleri. (387) (506) J balık bezi 5 Şubat 1935 tarihinde salı ıünü saat 14 de Aakeri fahri -

DIŞ T ABIBI kalar satın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartname 261 

NURl MEHMED kuruı mukabilinde komisyondan verilir. Tllliplerin "3855,, lira lnU -·· V AKIT idareevine müracaat .. 
Beyoğh1 Ağacami karşısında vakkat teminıltla 2490 numaralı ka nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 

Bursa solcak NQ: 1 

............... Öz TürJ<çe ICarşılıklar 
6 }\ l 
ııra 0 Çar, 7. Kovcu, 8. Kovucu, 9. 

Nl'saına, 1 O. Yar buz. 
2 l\~:nnıanıhk etmek 1. Koğulmak 

• .. 
1 
°Ynıükleşmek. 

~,erd'b sa111 k 1 an (Merdiven), 1. Ba • 
l\ıska lr Yol, 2. Baskıç, 3. Beclel, 4. 
s. o:~. (Asma merdiven man.) 
Uzg Çun (İp merdiven man.) 6. 

N:ç (tp merdiven man.) 
N/ır;; 1. .Uşen, 2. Yumuşak . 
N aa , Dtize, düzü. 

a r-. esç, 1. Dokuma 2 Dokunttı 
· uok ' · ' 

Sukg UYUŞ, dokunuş 4. Suğu, 5. 
Ur. 

Neacet k N ıne , DokunınaK 
blağ ':b, 1. Arka, 2. Kök, 3. O • 
Sav' 7 · Orpak. 5. Sop, soy sop, e. 
lJ~k. · Soy kökü, 8. Ulaşuk, 9. 

Neaben 1 
. Neıh ' · Sopça, 2. soyca. 
( l<opy ~ e~ınek), 1. Çıkarmak 
<lan sı~ını almak, istinsah ve ara
ll1ek Cr rnı~k man.) 2. Değiştir • 
Giderıı ebdıl ve tağyir man.) 3. 
~işllıeklek, 4. Kaldırmak, 5. Te-
N~·' 6. Yoyınak. 

l::s:ıt· •nı, l. Efitıi, cfiıti, 2. Esin, 
ı, 4. Yel. 

~eaiın· 
Ne 1 ı aeher, Tan yeli. 

c:, !,, ; ~Nesil), 1. Arka, 2. Boğa • 
tıUn, · 6· a~arak, 4. Buvm, 5. Bil • 
boı aci Core, 7. Dor, s. DöJ, 9. 
~2· lrk ş 

1
10· Dörelen, 11. Göbek, 

~1, ıs'. ~~ Kaldık, 14. Kuşak, 15. 
~~ak, 18 gu} kız, 17. Oma, oınağ, 
0ltjı, 2 · O~ıu, l 9. Soy. 20. Soy 
(Asıı 

1 
1· StiyUk 22. Tire, 28. Tos 

'~7'6 llenŞe nıan.) 24. Töl, 25. ._ 

Tuğum, 26. Tuma, 27. Tüz, 28. 
Unığ, uruk, 29. üren, 80. Uye. 

Nesil bozulmak, Yozmnk. 
Neslü nesb, Uruk, kayaş (Akra .. 

ba w taallukat man.) 
Nesans, 1. Beçin, 2. Beçin, 3. 

Maymun, 4. Moymul, 5. Piçin, 6. 
Şadı, 7. Şebek. 

Nesr, (Nesir), 1. Akbaba (l\fa~ 
lı1m yırtıcı h.'UŞ man.) 2. Düz söz, 
düz yazı (Mensur söz ve yazı 
man.) 3. Saçma, serpme (Dağıt -
ma, nisnr etme man.) -Neşat, 1. Kamğ, 2. Sevinç, 3. 
Sevin ti. 

Neşatlı, Selici. 
Neşatengiz, Kamtgan. 
Neşatmend olmak, 1. Otkiir • 

ınek, 2. Seblünme, 3. Sevinmek, 4. 
Şen olmak. 

N efe ( N eş\'c), 1. Çığralan, 2. 
l\1ez, 3. Sevinç, 4. Saylık, 5. Yap
sık. 

Ne~elenmek, 1. Açılmak, 2. Bıl
pıınak, 3. Cırgalmak, 4. Saltı
ınak, 5. Sevinmek, G. Şaylanmak, 
7. Yapsınıak, 8. Yaşuınak. 

Ncş'eli, 1. Cavıldak, 2. Çarak, 
3. Katkıçr, 4. Kebençii, 5. Kmran, 
fi. Kuybulu, 7. Kuymulu, 8. Se
vinçli, 9. Şaylan, 10. Şen, 11. lı'ığ
rak, 12. Tüjüınet, 13. Yapsıklı. 

Ne~'et (etmek), 1. Dürümek, 2. 
lleri gelmek, 3. opınak, 4. Piit -
ınek, 5. Törçimek, 6. Yetişmek. 

Neşide, 1. Cır, cim, 2. Deyi~. 3. 
Kojon, 4. Kojuk, 5. Koşak, 6. Ko • 
şuğ, koşuk. 

vesailcle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (499) 

Öz Türkçe ICarşılıklar 

Anın, 6. Kirsiz, 7. Sili, 8. Siliğ, 9. 
Silik. 

Nazik, 1. Çıtkırıldım (Fazla 
nazik, man, tezyif makamında, 2. 
Çiçin, 3. Gönül alıcı, 4. lnce, 5. Şı
nık, 6. Yağımlı, 7. Yanaşçak, 8. 
Yepelek. 

Nazil, !nen, inme. 
Nazil olmak, 1. İnmek, 2. Kon • 

mak. 
Nazir, 1. Beğdeş, 2. Bekteş, 8. 

Bendeş, 4. Benze, 5. benzer, 6. 
Benzeş, 7. Denk, 8. Eş, 9. Kay, 10. 
Menzer, 11. Ok~ska, 12. Okşaş, 
18. Öğrü, 14. Sanar, 15. Uyar, 16. 
Yaraş, 17. Yekdeş. 

Nazirsiz, 1. Benzeri yok, ben-
zeı'Siz, 2. Beydeşsiz, 3. Denksiz, 
4. Eşsiz. 

Naziri olmak, Dengeşmek. 
Nazire, 1. Aykut, 2. Karşılık, 3. 

Örnek. 
Nazın (Nazım), 1. Dizik, 2. Di

zim, 3. Düzgü, 4. Ko~ugu, 5 Ol -
çüm (Vezin man.) 6. Tuyuk (Bir 
nevi nazmı man.) 7. Yakım. 

Nazmetmek, 1. Ayıtmak, 2. 
Koşmak, 3. Tevmek, '1. Ulkerle -
mek, 5. Yakım, yakmak. 

Nazm olunmak, 1. Düzülmek, 
2. Koşulmak, 3. Dizlinmek. 

Neamt, 1. Emet, 2. Evet, 3. He. 
Nebat, 1. Bitelge, 2. Bitgel, 3. 

Bitiş,, 4. Bitken, 5. Bitki, 6. Bitmiş, 
7. Osumluk Osumluk, osunluk, 8. 
Ot. 

Nebat aiakı, 1. Teyck, 2. Tirek
Nebaıan, 1. Damar atması, 2. 

Daım.ır nırmB.SI . 
Nebean,1.Bögüme,2.Büngül

deme, 3. Büngüleme, 4. Çavkırdr, 
5. Çıkış, çıkma (Su hakkında), 
6. Domurma, 7. Fışknına (Su hak
kında), 8. Kaynama (Su hakkın -
da.) 

Nebean etmek, l. Böngümek, 2. 
Bulgı.mnak, 3. Büngüldemek, 4. 
Hüngürdemek, 5. Büngürmek, 6, 
Bünkmek, 7. Çıkmak, 8. Kayna -
m:.ık, 9. Sıtındımak. 

Nebi, 1. Savçı, 2. Yalbaç (Re • 
sul, murahhas ınan.) 3. Yalavaç, 
4. Yalavuç, 5. Yalvaç. 

Nehir, Torun. 
Nebze, 1. Az, azıcık, 2. Biraz, 

3. Buvak, 4. Pek az. 
Necabet, 1. Soyluluk, 2. Toğlu§

luk, toğuşluk. 
Necaset, 1. Bok, 2. Pislik, 8. 

Taygav. 

Necat, 1. Kejik (Rahmet, ke -
rem, bereket, saadet man.) 2. Kur
tulma, kurtuluş. 

Necib, 1. Arı, 2. Doğuşlu, 8. Er
sik, erzik, 4. Kökten, 5. Oğürtlen
miş, 6. Örüklü, 7. Sinkli, 8. Soyak 
9. Soylu, 10. Toguşlr, toğuşluk, 11. 
Tosluk, 12. Tosm1, tozun, 13. Tus· 
luk, 14. üzün. 

Necib olmıyan, Soysuz. 
Neci, 1. Oğul, 2. Soy. 
Necm, 1. Ildız, 2. Yıldrz, 3, 

Yulduz. 
Necmi seher, 1. Çoban y;rldızı, 

2. Çolpan, çulpan. 
Nedamet, 1. Arman, 2. lldnn. 3. 

-273-
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~----1-------~--~~l··--~*----·· • ••ı••·~~-• m• fil l•Bl lli lli OO~mlli Vapurculuk "DELi DOLU,, operetini va·n•Zd~~ 5 Kuruşa tam bir Roman 

Kara Gölge 
En yeni ve mükemmel :pollı romanlannı toplayan bu serinin 

İkinci l&yQI: 

Sarı Saçlı Adam 
neırolunmuıtur. Kitapçılarda, gazete müvezzilerinde, tütüncü 
dükkanlarında aatılmaktadır. 

Son derece merakla ve heyecanlı vakalan hikaye eden bu ro -
manlardan her on beı günde bir kitab netrolunur. 

Her kitab batlı batına bir romandır ve fiab yalnız 5 kuruttur. 

.............. mllİ ....................... ..,, 

Gümrük muhafaza kıt'alarında 
zabit olmak isteyen sivil 

lise mezunlarına 
Gümrükler muhafaza umum kumandanhğından: 
1 - 935-936 yılmda liıe mezun lanndan sekiz kiti imtihanla Har 

biye Mektebine alınacak ve gümrük kıtalaru~da zabit olmak üzere ye. 1 
Iİflİrilecektir. 

2 - Zabit olup muhafaza kıtala rma gelinceye kadar orduya yeti -
feD zabitlere yapıldıiı gibi her mu raf ve imtihanda kazananların 

mektebe ıelinceye kadar olan yol masrafları hükiimetçe verilecektir. 
''İmtihan Harbiye mektebinde yapılacak,, 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece zabit olarak gelenler yalnız Mu
hafaza kıtalan içinde rütbe alarak ilerliyeceklerdir. 

TUrk Anonım Şirket S A H .
1 
B .

1 
N 

1
• N S E S ; • 

1stanbul Acentah ğı , 
Liman han. Teıeıoo . 229l5 PU\klar1nda da dJnleylnJz 

Ayvalık Yolu 
S •apuru e yyar 2 Şubat 

Cumartesi 
~ünü aaat 19 ela Sirkeci nhbmmdali 
kalkarak Gelibolu, Çanankale. Edr· 
remit. Ayvalık, Dikili ve lzmire azi
met ve avdette ayni iakelelerle Bür
haniye ve Küçükkuyuya utnyacak
br. 

Mersin yolu 
G E R Z E 3·ş~~:~ 
P a. z a r saat 10 da Sir 

keci rıhtımın -

dan kalkarak (Çanakkale. lzmir 
Kugadıw, Kült~ Bodrwn, Rodos, 
Marmaris. Dalyan. Fethiye, Kal • 
kan, Kaş, Finike, Antalya ve Mer · 
ıine azimel ve avdette aynı iskele· 
lerlc Alanya,. Çanakkale ve Gelibo · 
lu) ya ujtrıyarak avdet edecektir. 

Trabzon Yolu 
S A K A R y A yapuru 

3 Şubat 

P pnU saat 20 
8 Z a r de Galata rıh 

Salılbfnln Sesi MağazalarıncJa Arayıd 
U/JlllllllllllH11Blllnı~••ıııoıınıııııınm ııımnı,llJilUIJljuUJwilm11Jı 

Sümerbank Uşak Şel' 
Fabrikasından: 

o 

4 - Harbiye mektebine ririt ıa rtları: Bu mektepçe yapılan tali · 
ınatm 19 uncu maddesinde yazıhd ır. Bu tartları tqıyanlar ve böylece 

zabit olmafı istiyenler önümüzdeki mart ayının batından en geç tem · 

tunından kalkacak. Gidiıte Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Samıun, Un
ye. Ordu, Cireıun, Vakfıke,,ir, Trab 
zon ve Rizeye dönütle Of. •~ Zon 
suldak iıkeleJerine utny.uak av • 
det edecektir. 

muz ayı ıonuna kadar Harbiye mektebi kumandanlılına ve lstanbul ----------·•-.. 
dıtında bulunanlar mekteb talimatı nm 23 üncü maddeainde yazılı olan 

belgeleri "veıikalan,, dilekçelerine ''iıtidalanna,, bağhyarak bulun Göz Hekimi 
duklan yerin en büyük kumandanına, Askerlik tubelerine görünsün · Dr. Şükrü Ertan 

Şimdiye kadar yalnız Uşakta S6ınerban'c namına ıatıll 
makta olan Tasf ye halındekı Uıak Terakki Ziraat Türk A 
Şirketine a1t hisse senetleri bundan sonra lıtanbul ve >.' \1 

daki Sümerbaok Şubeleri tarafından da satın ahascaktır· 

ler ve bunu Ankara da Gümrük mu haf aza umum kumandanlığına da Babwi, Ankara caddeai No. 60 
bir mektupla bildirsinler. Telefon: 22566 

Hiaselerini ıalmak iıteyenler dozrudao bu Şubelere de 
caat edebilirler. 

Dı~arda olanlar en geç Temmuz ayı sonunda lstanbulda Harbiye Sah s&nleri mec:c:anendir .. 

111ektebinde İmtihana girmek üzere davranmalıdırlar. ( 434) j1111 
.. 

Sahibi: ASIM US 

REFiK Ahmed SEVENCIL 

Neıriyat Müdüri11 

VAKiT Matbaa11 - it 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~!!e!!=~==!!!!!!!=~ (21 lklaci Tqrln 193t sayımızdan bert ıUrtı)·or.) ~~~===========~!!!!!!!!!!~======~=-..,. 

lldemlik, 4. Okünç, 5. Okürune, 6. 
Vunınma, 7. Yanma. 

Nedamet etmek, 1. Bilinmek 
(itiraf etmek man. da.) 2. Buş.
mak, 3. Buşukmak, 4. Kakınmak, 
5. Kızkalmak, 6. Oksümek, 7. 0-
künmek. 8. Vunınmak, 9. Yan -
mak. 

Nedbe, 1. Bere, 2. Tap, 3. Ya -
m r k, 4. Yara yeri. 

Nedim, 1. Arkadaş, 2. Eğlendi
rici, 3. Inaç, 4. tnağ, inak, 5. Nak
çı. 

Nedret, 1. Azlık, 2. Kısrak, 3. 
Seyreklik. 

Nedret keıbetmek, 1. Azalmak, 
2. Seyrekleşmek, 3. Seyrelmek, 4. 
Sireksimek. 

Nefer, 1. Bir, bir tek (Fert 
man.) 2. Birev ( Ferd man.) 3. E
rat (Asker neferi man.) 4. Kişi, 5. 
Tek. 

Nefes, 1. Efir, 2. Pıs (Hafif ne
fes man.) 3. Soluk, 4. Tın. 

Nefes almak, 1. Aykılmak, 2. 
Dinlenmek, 3. Kustunmak, 4. 
Mupşulamak, (Sür'atle nefes al -
m.ak.) 5. Tınmak. 
ı; ... :.:.t borusu. 1. Boğurdak, 2. Kı
zıl ~geç. 

Nefesli çaılgı, 1. Prrgı, 2. Sıhız -
gı, 3. Srzgınm. 

Nefh (etmek), 1. Bülemek, 2. 
Çalmak (Çalgı veya boruyu üfli
yerek çalmak man.) 3. Esmek, 4. 
Şişimıek, 5. Üflemek, 6. Üfürmek, 
7. Unnek. 8. Ürünnek, 9. Üskür -
mek, 10. Üşkürmek. 
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Nefha, 1. Esim, 2. Esme, 8. Tin, 
4. üfüriik, 5. Orm~. 

Nefi (Menfaat man.) 1. Ası, 2. 
Assr, 8. Es, 4. Tusu, 5. Yarama. 

Nefir, 1. Borga, 2. Borgu, boru. 
Nefiri am, 1. Tokurca, 2. Ürkü. 
Nefis, 1. Burca burca, burcak 

burcak, burcu burcu (Koku hak -
kında,) 2. Bürcü (Koku hakkın • 
da), 3. Güzel, 4. Körkle, körklü, 
5. Oflaz, 6. Tanğ, tıınğsuk, 7. Tan
sık, tansuk, 8. Üründü. 

Nefiı taam, YengeL 
Nefret, 1. Zezme, 2. Bıkmtr, 

3. Bıkma, 4. Bizü, 5. Boz, 6. Cek, 
yek, 7. Ceksürün, 8. Çayıllık, 9. 
Çirken, 10. Çiyirtme, 11. Erksizin, 
12. Kek, 13. Soğuma, 14. Tiksin • 
me, 15. Titsinme, 16. Usahk, usal
hk, 17. Usanç, 18. Ürkme, ürküp 
kaçma, 19. Yaru.krna, 20. Yek. 

Nefret etmek, 1. Aklamak, 2. 
ezmek, 3. Bıkmak, 4. Çeskinmek, 
5. Çiğinnek, 6. Çiğrimek, çiğrin -
mek, 7. Çirgimek, çirgin • 
mek, 8. Çirkemek, 9. İğren -
mek 10. tlenmek (Lanet ve 
tel'in man.) 11. Karakmak, 12. 
Kıyıtmak, 13. Kürelemek, 14. So • 
ğumak, 15. Tiksinmek, 16. Titsin. 
mek, 17. Tüsünmek, 18. Usanmak, 
usanç getirme!<, 19. Yacanmak, 
20. Y akunnak, 21. Yarurmak, 22. 
Yekelemek, 23. Yekremek, 24. 
Yığrıklamak (Nefretle tavahhuş 
man.) 25. Y mramak, 26. Yikre • 
mek. 27. Yirmek, yermek. 

Nefret ettirmek, 1. Ürkütmek, 

2. Y arsrmak, yarsrtmak. 
Nefretle söylemek, Camlanmak. 
Nefret veren, Çayıl. 
Nefrin, 1. Alınç, 2. tlenç, 3. 

Kargrş. 

Nefs, 1. Bening, 2. Can, 3. Ken
di, 4. Kendöz 5. Kendüz, 6. Kent, 
7. Ordu, 8. Opöz, 9. Oz, 10. Sağan. 
çığ, 11. Tun. 

Nefselemr, Iş özü. 
Nefsi emmare, 1. Arşa, 2. Boy -

aak. 
Nef ıine hakim olmak, 1. Ken • 

·dini almak, kendini tutmak, 2. 
Tıymmak. 

Nefsini muhafaza etmek, Ge • 
rinmek. 

Neft, 1. Kara yağ, 2. T~ yağı, 
3. Yir yağı. 

Nefy (Nefiy), 1. Kuğun, 2. Sür
gün. 

Nefyedilmek, 1. Sürülmek, 2. 
Tankmak. 

Nefyetmek, Süıınek. 
Nehar, Gündüz. 
Neharen, Gündüzün. 
Nehb (Etmek), 1. Çapmak, 2. 

Kunmak, 3. Üblemek, 4. Yağmala
mak. 

Nehbü garet, 1. Çapanınak, 2. 
Çabul, 3. Kamçaklama, 4. Karağ, 
5. Talama, 6. Talan, 7. Tartala, 
8. Yağına. 

Nehr (Nehir), 1. Akar su, 2. 
l\.rh, 3. Ark, 4. Arna, 5. Covun, 6. 
Çavun, 7. Çay 8. Çul 9. Erin 10. 
lrga, rrgav, 11. Irmak, 12. Müren, 
13. Ozen, 14. Sa, 15. Tumak, 16. 

Üğüz, 17. Üküz, 18. Üzen. 
Nehirden ayrılan kol, Argı. 
Nehir kenarı, 1. Öküz kıraıu, 2· 

Silindi. 
Nehir yatalı, Yulat.. 
Neyh, 7. Kadağan, 2. KatağaI1t 

3. Yasak, 4. Yığak, 5. Yığma. 
Nehyetmek, 1. Sekitmek, 2. Tıı-

mak, 3. Yığamak. 4. Yığmak. 
Nekahet, 1. Anma, 2. !nez, 3. 

Keysime, 4. Söğdemiş. 
Nekre, 1. Güldürücü, 2. YanP· 

za. 
Nem, 1. Çiğ (Şebnem, jale nıan.) 

2. Höl, 3. Islak, rslaklık, 4. 01, 5, 
Yaşlık. · 

Nemlenmek, 1. Çığannak, Z· 
Çulgılanmak, 3. Kaymak, 4. ôli§ -
mek. 5. Ülümek. 

Nemli, 1. Islak,2. Kobak 3. J{ıı-
raklık, 4. 01, 5. Ollü, 6. Yaş. 

Bil" Nema, 1. Artma, artnn, 2. O 
yüme, 3. Çoğalma, 4. Onma, 5. -
sün, 6. Ulama, 7. Uzala, 8. l.Jzşl'l-
ma. 

2 Nema bulmak, 1. Artmak, ' 
Büyümek, 3. Çoğalmak, 4. oıı11-7 -mak, 5. Osmek, 6. Ulalmak, · }(. 
za1mak, 8. Uzanmak, 9. Ukliıne ıc, 

Nemalandırmak, 1. BitikJlle ~ 
2. İşletmek, 3. Oklütmek, 4. Vte 
mek. 

Nemalanmıı, Ozman. , 
Nemime, 1. Koğculuk, 2. ~~1" 

ğuculuk, 3. Kov, 4. Kovu, 5. V~ 
(Kadh man.). ıc, 

Nemman, 1. Alağız, 2. Ayrl' 
8. Çakkıcr, 4. Koğcu, 5. KoğttC 
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