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Musolini Bakanlarını Değiştirdi 
Çin milislerile bir Japon 

alayı arasında harb 1 
Bir bombardımanda elli Çinli öldü; Japon kuvvetleri 

icab ederse çin seddinin ötesine de geçecekler 

Bulgaristan da 
ra!cılarla Cumur-
tular çekişmesi 
L.~ birkaç .. . . d 
""llllloı guo ıçm e Sof yada olan 
~ et deği§ikliği Bulgar kay • 

lrnıd lôete an gelen telyazılarmm 
litJ b~~ iatediği gibi düpedüz (ba· 
. ır ıı d '"'ld' y it bl§ egı ır. eni kabinenin 

dt\'n:::. gelir gelmez (19) Mayıs 
"İtıl ın (ihıilôl) ha§kanı olan 
Cto~ay Veltchef ile eski ba§hakan 

"&ıYef' llıııı en ın tutulmu§ olmaları bu -

lhı dıç~ .belgesi (delili) dir. 
~ it egıtikliği gerekti kılan ıey -
~'tlırırlten karımuza çıkan en 
~: c(e~rtınıiycıü) durum ıu. 

Japon. orduıun dan. bir bölük. 

Uzak şarkta vaziyet 
yeniden gerginleşiyor 

• 

askrt hareklt baflamqbr. 
AJDi mahafilde, Çin kuT-
vetlerinin hareklbna bir son 
vermek için icab edene Japon 

°"li)e( ~ Mayu içinde Ge - Dairen, 24 (A.A.) - Dün Jo
"-er ~·ile arkadqlan Mu • bolda Japon ve Çin kuvvetleri ara 
\l ~nesini devirerek hükiime· sında çaı1>1f1Dalar olmuıtur. Japon 
~aa lier. llıııcaya ucı,r. BuJpril • ukerl makamlanndan bildirildiği 
~ta ah~~ .-don ı>tut.İ lua • uc 1'lİrc, Çin kuTYeder-" in Jo1ı~ 

ord ~lan timdi Bal • dan tamamiyle tardı için m.wm ı GıDC'I ~ ı IDcl elm•uae9) 
.I&.."' lleununiçe .. :- . '.ti• Za •------------------------.! .,,._. \' •onue gınnı:ıı~· • 

'-~'generaller kralcı ve cumnr- T k T •• k • 
~a~- ikiye ayn1mqtn.. Bulgar una pa tı ve ·ur ıye 
'1.:... - rıa kralcı olan generaller ve 
~~leanı ~~------------~-
~ ~uolt=~an CU:~~~!!~ Akdeniz anlaşmasından sonra Türkiyenin Tuna 
~ 8:ıd~ Yikmı§tır. Bu bakım- paktına da girmesi formülü bulunmuş.. 
' 8ariatanda olan sıyasal de • 
~ol (19) Mayıs devrimine kar- Pariıten "Doyçe Algemayne 
liLi ,,,:-:_ Yapıl~ yeni bir devrim Çaytung" a yazılan ve yeni pakt 

b ·-aınek•-.ı!_ anlaımaJarından babıeden bir ba-
G'll kez ~. 'b· dü§elı hükümetin geçen- herde tunlar söyleniyor: 

ır ulll§ kurultayı (devlet ıu . "Roma da imzalanan protokol • 
L.. Aaım us lara gelince ki Avusturyayı alaka-

vinofun birlikte gösterdikleri ça -
lışma sayesinde küçük itilafın ve 
hatta Türkiyenin bu işlere karşı 
gösterdikleri mukavemet kınlmıg 
gibi göıiinüyor. F&s itibarile ev -
vela Şark misakmrn ileri süıiilme-

~ ı 11e1 dar eden anlaşmalara ilerile Tu-
~ dtulnmdaJ na paktı denilecektir, Laval ile Lit Oeftllll • aea ~m 1 tbd •

11
••11d 

€ndüliiste Kemal Reis Saylav 
Seçimi 

8 şubat cuma günü 
olacak 

ikinci ıeçmen seçiminin her 
viliyette buıün yarm biteceii yo
lunda biribiri ardmca haberler ıe
liyor. Buna bakdına saylaT seçimi 
8 Şubat Cuma günü yapılacaktır. 

lçiıf eri Bakanlıiından ay tonu
na doğru o gün ikinci seçmenlerin 
kaza merkezlerinde toplanması i
çin ilbeyleri (=valiler) ne bildir
geler yollanmak üzeredir. 

Ulu Önderimiz Atatürkün fub 
,saylav namze:llerini tubatm üçü • i::iil"-t ne doğru buduna bildirecekleri u-

~ ec.ı,.,:_ ~ ICeınal Reü,, Türk Jenizcilerinin kahramanlıklarını muluyor. 
~ i_~Q illt ""1a heyecanla Jolu bir tıfk ve harb romanıdır. Dün- Bunu bildirme dolayııite bir de 
r~ ,_,~~"- ~kan bu romanın ikinci parçcmnı bugün bi· beyanname neıredecekleri ve yeni 

ltalya ve Fransa Bulga
ristanı Roma anlaşma

larına çağırdılar 
~-Sofp,--24-(-A-.A.) - l~;:· .. ;;· ... 

Frama elçileriıl Dııitleri Bakanına 

pclenk Bulpriatan'ı Roma anlat· 
malarma ittirak etmei• reunea ça
. immflardır. 

BeJand, 24 (A.A.) - Avala a • 
janaı, muhahirine yapbfı bir beya • 
natta, Dııiıleri Bakanı B. Batolov, 
hiliaa olarak demittir ki: 

"- Bulgariatan'm dıf aıyasaaı 

eskisi gibi kalmaktadır ve evveli 
komtularile olan dostluk bağlannm 
devamına matuftur.,, 

Diler taraftan, BatNkan B. Zla
tev, yeni hükumetin YuSQılavya ile 
yaldaıma politikasına devam edece • 

! tini bilclinniıtir. 
.... 1 ·---····-.. --·] -------· 

Bulgar kabinesini 
deviren kuvvetler 

Bulgar kabinesinin diifmeain • 

General Zlateo 

ti gösteren qaiıdaki mektub Bü~. 
retten, Atinada çıkan Eleftron Vi
ma gazetesine gönderilmittir. Sof• 

den evvel Bulgariatandaki vaziye- DeYamı ı anca •ydanmt tıael .ntmaaada) ,.. ....................... ,.: ....... . 
Roma Kabinesinde 

Değişiklik 
Roma, 25 (A.A.) .... yanana • 

- ....... Maliye, Maarif, Ziraat, 
Nafa, Mümbllt " Acili,.. Baba
lan i.lifa etmiflerdir. 

tatifa -... B••nlana 7Sine lla 
pa Toriao beledi,.. reiai olan hay 
Rne1, hay Devecchi, hay Roaaoai, 
hay Aram, hay Benni ve hay Sol· 
mi ta)'İa edilmitlenlir. 

Roma, 25 (AA) - Muhtelif 
Bekanlıklar müıteprlannm iıtifa • 
lan ela 1cüa1 edilmit ve 7crlerine 
,.Ueri ta)'İa olanmaıtur. 

Hisfair defitildik yapdmıyan Ba
bnlddar Wmt llay Maaolininin ~ 
dan etmekte olduia B•kanlıkl•rdır Livar le M uıolini konU§uyorlar 
ki 1Rmlar da Bqbakanbk, Dıtbakan· ı f Dahiliye ve Korporaıyon Bakanlık-
Jıiı, Harbiye, Bahriye, Han lıleri, landır. 

..... mı .. =•• .......................... . 
Sıfırın altında 451 

Amerikada elli qıldır 
·görülmeqen soğuklar 

Bir Amerikan gemm bmlar alhnJa 
~ ~CIJ'ı {'• !'~~likt~ be tinci .ayılamıda bulacaknnı:ı. fırka mebuılarına yeni devrede Iİ· 
l'~, 1'eraecfilt n~üluse gıderken yolda Venediklilerle harbe tu- dilecek yollan göstererek fırlia NeTyor~, 24 (A.A.) - Mimo-1 Derece sıfırdan qağı ~ dir • 

....__,e 6a tanira/. gemüi Türk humbaralarile atq almqh. sotada ellı senedenberi ı3rülme- Birletik Amerikacla soğuldar 
acıvcr,ı Böıiqonıımu. (Devamı lhmcu ..,ıtamn 8 anco 81ltmı11Dla J mit derecede soğuklar olmuftur. (Devamı 9. cu sayıfanm 3. cü ıütununclaJ 



Avusturyada Nazi · faaliyeti Harçları ödenmeyen 
Ankara, 24 (KURUN) -

Ökonomi Bakanlığı yıllık taksit 
sahiplerince harçları vadelerinde 
ödenmiyen 432 iıtira beratının hü
küm~en dütürülmesine karar 
vermiıtir. Bunların sahipleri bir 
ay zarfında bakanlığa baı vura • 
1·ak itiraz edebileceklerdir. 

da geleceğini ve inhisarlll 
satın .. afma itine baflayac:aı-' 
lemiıtir. Japonyaya SOo 
dık afyon gönderilmiıti. 

Yeni propağa'nda · 
merkezleri bulundu 

Viyana, 24 (A.A.) - Sar sora
kmdan Nazi faaliyeti Avusturya 
ve bilha11a yukarı A vusturyada es 
kisinden daha fazla bir tiddetle ol 
muftur. Yukarı Avusturyada polis 
ve jandarma, yeni Nazi propagan-

da merkezleri bulmuıtur. Buralar
da S. A. ve S. S. teıkilitları yapıl
maktadır. . 

Po!iı, dün Vela' de bu merkez-
lerden birini sarmıf, 40 Hitler' ciyi 
tevkif etmittir. 

Konuşulan ? ne. 
Lord Ailen Berlinde ıiıühim 

yapıyor . görüşmeler 

Bertin , 24, (A.A.) - Royter 1 zere bulunub bulunmadıklarını tet 
AjanıınJn bildirdiiine ıöre Lord kik etmektedirler. . 
AUen dün Bay Hitler, Görinı ve Ekselıiyor diyor ki: Bay Görin
mühim diler Alman ricali ile uzun gin Mareşal Pi'lsüdıki nezdinde 
mülakatlarda bulunmuıtur. İngiliz Hitler tarafından huauıi bir itle 
mitli itçi fırkasını teıkil eden ve tavzif edilmi§ olması çok muhte • 
Bay Makdonald ile sıkı . ıahıi te - meldir. Şark misaliının akdini Ber 
mulan olan Lord Ailenin Hitler lin ve Varıovaya tavsiye etmiı o
ve Göring ile Almanyanm silihıız lan lngi'ltere hükUmeti bu yoldaki' 
lanma ve Avrupanm bugünkü hali müzakerelerin bir an evvel neti· 
hakkındaki vaziyetine dair görüt- celenerek Fransız hükUmetini 
müt olmuı muhtemeldir. Lord Al memnun etmesini çok iıtemekte • 
len'in Avrupadaki vazifesinin rea- dir. · 
mi mahiyette olduğunu zannettire 
cek hiç bir emare yoktur. 

Görfng Lehistana ~ 
gidecek mi? 

Bu, ıili.hsızlan.ma ](onutmalanna 
tekrar fay dalı bir surette ba§lan • 
masını kolaylattıracaktır. 

Fisvo aazetesi. Bay Görina'in 
yarı resmi bir itle Lehistana git • 
mekte olduğunu yazarak diyor ki: 
Almanya emniyet misakları hak • 
kındaki fikirlerini biidirmezse 
Londrada yapılacak olan müzake
kerelerde İngiltere ve Fransa Al -
manyanm tekraT silahlanmasına 
dair hiç bir karar vermiyecektir. 

Paris,·~4 'f .A:.A.) - Sertinden 
gelen 'bir liaHer, Bay Göring'in Le
bistana giderek kont Potoki tara
fından tertib edilen ava iftirak ede 
cf,jini bildiriyordu. Vartovadan 
gelen bir haber ise, bu aeyahati tek 
zib etmemekle beraber Bay Görin 
ıin Biyelçeva'da Reisicumhur ta
rafmdan tertib edilen ava gelmiye 
ceğini tasrih etmektedir. 

Maamafih birçok Fransız gazete Bir tayyare . düştü 
leri bu ıeyahatin ıiyul bir ehem -
miyeti olub olmadığmı ve bilh&11& 
Alınan ve Lehi.tanın Şark miaaki 
hakkında kat'i bir vaziyet almak ü 

Roma 24 - Antrenöman yapan 
bir deniz tayyaresi düttü. Pilot pa
ratütle kendisini kurtardı. T ayya
rede bulunan bir yolcu öldü. 

........................................................................................... 

Bulgaristanda 
Cumurcular 
~ Ba§makaleden devam 

rası) toplamak için ha.nrlıklar yap • 
tığı duyulmuıtu. Şimdi anlaşılıyor 

ki Georgiyef ile arkada§lannm hu 

türlü bil' kurultay toplamak ile yap
mak istedikleri §ey Kral Borisin gü

cünü (kuvvetini) hiçe indirmek i · 
mi§-

Projaıin altında gizli olan bu di

lej kralcı olanlar sezince Bulgar or
dmu içinde bir kaynapnadır ba§la

llll§tıl'. Bunun üzerine ulu§ kurulta

yı toplıımak projesi suya dü§niüı • 
tür. 

Bundan aonra Kral Borisi dü§Ü • 
rf'rek Bulgaristanda cumurlu._ reji -

mi kurmak sıyuumı güden Miralay 

Veltchef ve Ba§bakan Georgiyef ile 
Hulgar kİ-almm ve kabinedeki kral-

cı bakanların arası açılım§, aralann

da o vakte kadar gizli olan çeki§me 

açığa urmu§tur. İşte iki gün önce o • • 
la değişiklik bu çekişmelerin , ·arw· 

lr hir eonuc (netice) dur ve buna 

göre ~flllelerden Kral Boris ile 

onu tutanlar üstün çıkmıp. 

Kıralcılarla 
çekişmesi 

Bununla beraber kalcılarm bu üs

tünlüğü ite Bulgaristanda artık sıya· 
sal işlerin dunılacağmn (istikrar bul
mak) kolayca inanılamaz. Zira bu·· 

günkü değişiklikle,ri gerekli kılan di
dişme , .e çekişme k~ynaklan §İmdi 

düne bakınca daha çok artmııtır. 

Eski Bulgar partileriİıin yalnız ad· 
lan o'rtadan kalkmıştır. Yoksa bütün 

adanılan ortada çahşmAktadır. 

Makedonya ve Trakya komiteleri 
kurumlan evvelki hükumetin dağıt

ma bnyruğu ile alay edip gitmekte • 
dir. Bütün bunlardan artık (fazla) 

olarak ıimdi bir de cuınurculuk ve 

kralcılık dmltılan araya kanşmı§ • 
tır. En sonra İ§ ha§ma her gelen hü

kumet bir yandan komşu uluslar ile 

iyi geçiııeceğim demekte, diğer yan· 

dan iİıe bu komşuiannı darıltmak i
çin biribirilerile sanki yarış edip git

mektedir! 
İşte böyle bir durumda olan' Bul

garistanda genel İ§lerin yola girebile
ceğine nasıl olur da kolayca inanıla

bilir? 

ASIM US 

1 A1iNADA 

Kargaşalık 
ltalyan mektebine dinamit 
atıldı; Kalimnos adasında 

. Italy anların şiddeti 
Atina, 23 - ltalyada yaptıiı 

tetkik seya~atinden dönen Atina 
belediye reisi bay Kocu burada
ki ltalyan mektebinde "İtalya na
İıl görünüyor?,, mevzuu üzeTİn
de bir konferans verirken birta -
kını hadiseler olmuttur. 

DinleJ:iciler arasında b~lunan 
on iki adalı bazı Rumlar, sıkı ık 
hatibin sözünü kesiyor, Kalim • 
noataki vakalardan haberi olup 
olmadıimı soruyordu. 

Dinleyiciler arasından Oniki 
adalı bir Rum ayala kalkarak 
hatibe: "On iki adalardaki Rum-
arın zulüm albnda bulundukları 

bir sırada İtalyadaa bahsetmeğe 
utanmıyor musun?,, diye sormut 
sonra da Yunanlılara dönerek 
"MazlU.m kardetlerinize acımı • 
yor musunuz?,, demiıtir. 

Dinleyiciler arasında bulunan 
Oniki adalı Rumlar, konferansı 

kesmek için. göz yafartan gazler 
dökmüılerdir; 

Bunun üzerine Atina belediye 
reisi konferansını keımit, karga
talıklar çıkmıttır· Yunan zabıta
amm ~ kan~ı üzerine nüm~ 
yitçiler dağıtılmı§tır. 

Bu gürültülü hadiselerden 
sonra İtalyan mektebine dinamit 
atılmııbr. insanca tel~fot yok -

tur. Atinadaki ltalyan enstitü· 
sünün de camları kırılmıtlır. 

· Atina, 23 - Son haberlere gö-
re İtalyanların Kalimnos adasın • 
daki tiddetli tedbirleri devam et
mektedir. Rum papaslarının tev
kifinden' ıonra halkın galeyanı 
artmııtır. İtalyan askerleri, köy
lülere fena muamelelerde bulun
mutlardır. 

Kalimnos isyanının 
sebepleri 

Atinada çıkan Proia gazete -
si Kalimnoa adasındaki isyanın 
sebepleri hakkında fU tafsili.ti 
veriyor: 

Kalimnos adası halkı hükUmet 
aleyhine ayaklandığı cihetle, a -
dada örfi idare 'ilan edilmit, hal
kın adadan dıprıya çıkması ya • 
sak edilmif, ve İtalyan filosu ka-

l raya asker çıkarmıttır. 
Tayyareler adanın üzerinde 

dolaımakta ve halkın harekatını 
tarusud eylemektedir. 

isyan harketi, ltalya ile Oniki 
ada klisesini, Rum patrikhane • 
•İnden ayırmağa ç.alııan Rodos 
metropolidi Apootolos aleyhine -
dir. 

Rodos metropolidi, Oniki ada 
klisesinin istiklali lehine halkı 
),endine çekmek için muavinini 
Kalimnos adasına göndermittir. 
Fakat metropolidin muavını, 

Af yon itleri 
Ankara, 24 (KURUN} -

Ökonomi Bakanlığı Türkler ve 
müstahsil elinde bulunan afyon • 
le.rın yeni mahsulün çıkmasından 
evvel satın alınmasını kararlat -
tırmııtır. Afyon itleri üzerinde 
görütmek için gelen İzmir ve Is -
tanbul heyetleri bugün Akça Ba • 
kanı tarafından kabul edilecek • 
}erdir. 

inhisar Müdürü Ali Sami İstan
bula gitmeden önce Japonyaya 
satılan afyon bedellerinin yakın -

Bay Hirotanın nutku ve 
Sovyet gazeteleri 

Moskova, 24 (A.A.) -Gaze -
teler, Japon Baıvekili Bay Hirota
nm nutku hakkında birtakım mü
ta1ealar serdetmektedirler. 

Gazeteler, fal"ki Çin demiryolu
na müteallik olarak yapılmakta o
lan müzakerelerin müsaid bir su -
rette inkitaf etmekte o1duğu sure
tinde Japon baıvekilinin vaki be
yanatının hakikate tevafuk ebnek 
te olduğunu ve bu müzakerelerin 
iyi bir neticeye varacağını göste -
ren birçok alametler mevcud oldu 

Pravda gazetesi, Japon hiikli .. 
m~tinin henüz ha11edilmemit olan 
diğer meselelerin de halli için faz
la mesai sarfetmek suretile Japon 
-Rus münasebatının muslihane bir 
surette inkiıaf etmesini kolaylat
tırmak niyetinde olduğunu alkııla 
maktadır. 

ikinci Frediriğin 
yıldönümü 

Berlin, 24 (A.A.} -ikinci Fre
diriğin Potesdamda doğmasının 

222 inci yıldönümü münasebetile 
F redirik tarafından tesis edilmiş 

olan meziyet yurdu ıövalyeleri bü
yük kra'lın at üzerindeki heykeline 
bir çelenk koyrnuılardır. Bu mera
simde Mareıal Makkenzen de ha
zır bulunmuıtur. Bundan aonra bir 
bölük asker heykelin önünde bir 
geçid resmi yapmıttır. 

evi muhafaza kordonu altına al • 
mıılardır. . 

Metropolid muavini halkın ve 
papasların bu galeyanına Taimen 
fikrinden caymamıf, kendisine 
karıı ıiddetli bir dil kullanan bir 
Rum papasını döğmüı, kendisi
ni de İtalyan polislerine yakalat
mııtır. Bunun üzerine ada halkı, 
bu hareketi protesto etmek için 
hükilmet konağına gitmitlerdir. 
ltalyan polisleri kendilerini da -
ğıtmağa kalkıtınca ıiddetli çar • 
pıfmalar olmuıtur. ltalyan as • 
ker ve polisleri sahile kadar sü • 
rülmüf, birçok kiti yanlanmıı. 
denize· dütenler bile olmuştur. 

halktan ve yerli papaılardan yüz Bunun üzerine ltalyan filosu 
gö~emit, bir evde kapanmağa adaya giderek karaya asker çı -
mecbur kalmıı, misafir kaldığı e- karmıf ve sokaklarda saatlerce 
vin kapısı önünde de bir bomba süren çarpıımalardan sonra orta
patlamııtır. lığı yah~tırabilmittir. Yerli Rum-

ltalyan polisleri ve askerleri, lardau hirçok kiti tevkif edilmit· 
Metropolid muavininin oturdutu tir. 

J 

ite yaramıyan ·~~) 
Ankara, 24 (KURur 

Resmi dairelerdeki ite 
evrakın nasıl yok edileceiİ 
yeti Devlet Şurasında koO 
mut; nizamnamedeki yok 
maddesinin yakılmak ver• 
fabrikasında hamur haline 
mak teklinde olduğu ıı . 
varılmııtır. Bakanlar Heyeti 
nu tasdik etmittir. 

-Batbakan Al'ICar•d' 
. • 1111) 

Ankara, 24 (KURU• .. 
Bqbakan General lımet 
bu sabah Ankaraya geldi. 
yonda Bakanlar ve Sayl••"' 

' . 
rafından karıılandı. 

' 
Gümüşhanede ikİlld 

müntehib seçimi 
Gümüıhane, 24 (A.A.) "" 

yetimizin ikinci müntehib 
bitmittir. Cumhuriyet Halk 
:ıının gösterdiği namzedlerde' 
erkek ve 39 kadın ittifakla 
mitlerdir. 

,Aydında 
Aydın, 24(A.A.) -Vili 

zin her taraf mda ikinci m .. 
seçimi tamamen bitmi1tir. 
reyler fırkamız namzedleriO' 
riJ,,,iştir. Aydın merkez 
dan 44 kadın olmak üzere l 
kinci müntehib ·s~ilmiıtir. 

Edirne .kız muallim 
tehi talebelerjnin y .. 

Edirne, 24 (A.A.) -
kız muallim mektebi tale~ 
ralarmda topladıkları kırk 
yerteprenmesi feliketzede 
verilmek üzere Hilaliah111,t 

' 
umumi merkezine gönde 
dir. 

' 
Matbuat kongre5' 

Ankara, - Nisan aynıdl 
karada bir Türkiye matb~t 
gresi toplanacağı ıöyleniyor~ 

Matbuat kongresinde g,-J 
ciliği alakadar eden bütüıı 
leler konuıulacaktır. 

Petrol sanayiinde ç• 
işçiler ~ 

T ampico, 24 (A.A.) - , f 
sanayiinde çalıpn 24 b~ 
grev ilin etmiıtir. Bu sa~ ,-: 
mamen felce ujramuınb" ~ 
kulmaktadır. Grevciler, ~ 
tahribkirlıklar yapmıtlatr ~ 
kuyulannda yangın çık-' 
dır. J 

İhtilafın sebebi P~~~ 
geçen grev esnasında gırt~ 
dukları te•hhütlere riaye~ 
meleri olduiu zannedildi ,) 

BüyükOkyanos mesel ... 
Pıuis, 24 (A.A.) - ~ ~ 

k\ımeti nezdindeki h~~I. 
viri pr<·fesör Jean E~ 
balı büyük Okyanoı _,,,.,-~ 
hakkında tetkikatta ~ 
ta olan komitede bir 1' 1~ 
vermittir. Konferanııtı 111• "-

''1898 islihatındaıı~ 
hukuku,, idi. MümtaS b iıl' ~ 
Çinde ecnebi nüfuz yet~ I 
temayüllerin ne sure~le ~ 
muı olduğunu etrafıyl• 
teırih etmittir. 
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l'eni vapurların lıızı; Saatle 10 mil 
Başı 
kuyruklular!.. 
Bir Amerikalı, •antimetre mu• 

rabbaına altmıı kelime sığdır -
mı§. Gazetelerde buna ayrılmıı 
yerler, bcuulmıı resimler gördüm. 
Boı vaktin, adamı ne saçma ıey
lere aürüklediğini bilmem bun· 
dan daha iyi göatereL·ek bir ör -
nek bulunabilir mi?. Tavla zan -
nın bir yüzüne altmış kelime sığ
dıracağım diye ~nlerce uğrCJ§ -
mak, bin kere yazıp bozmak ni· 
çin? Uğrunda okkalarca fpr dö -
külen bu didinmeden insanlık ne 
kazanacak? 

l-/alk sandıkları 
Mitli sermayenin eski 
vapur'ara kapatılması 
doğru görülmüyor 

Kabotaj bölümü etrafında Dev
let Denizyolları iıletme idaresi ile 
Vapurculuk ıirketi arasında yapı
lan konuımaların bir netlce verme 

diğini ve meselenin Ökonomi Ba • 
kanlığı Deniziıleri müsteıarı Bay 
Sadullah Göneyin başkanlık ede • 
ceği bir hakem heyeti tarafından 

gözden geçirileceğini, kararın bun 
dan sonra verileceğini yazmıştık. 
iki kurumun kendi aralarında an· 
laıamamalarmm sebebi, Vapur· 

culuk şirketinin ıon zamanlarda 
aldığı Aksu ve Göneysu vapurları

nın 1934 yılından sonra Türk kara 
sularına girmit olma!arıdır. 

Diğer taraftan, Vapurculuk tir 
keti, Aksu ve Göneyıu vapurları • 
nın seferde ve sonra da tamirde 
olmalarından öfürü b;raz geciktik
lerini ileriye sürmektedir. 

Bu iki iddia üzerinde tetkikat 
yaptık ve şunları öğrendik: 

Mesele; bugün için tonajı art
tmp Karadenizde fazla seferler te 

mini değil, belki bu yeni gemilerin 
mevcud deniz ticareti kanununagö 

re Karadeniz seferlerinden kiilJi • 
yen alrkonmasma meydan veril • 
memek gibi esnslı bir sebebe tabi 
bulunmasıdır. 

Deniz Ticareti kanununa göre. 
1935 yılında alınacak vapurlar on 
dört m;lden aşağı olduğu takdir -
de Karadenizde sefer yapamıya • 
caklardır. 

Vapurculuk f irketinin yeni al • 
mış olduğu Aksu ve Göneysu va -

purları yaptldıklan zaman en çok 
11,5. 12 mil yapabiliyorlarken ara 
da geçen müddet zarfında süratle

rini kaybetmişlerdir. Esk:den men 
sub olduktan kumpanya bu cihet
ten dolayı bu gemilerden zarar 
cörmeğe başlayınca kazanlarında 

tadilat yapmı! ve bunlnn mazotla 
iıleterek eski süratlerini temine 
muvaffak olabilmişti. 

Fakat Türkiyede vapurlarm ma 
zotla İ§letilmeleri mümkün olma· 

dığı için kömür yakmak üzere o -
caklarında tekrar tadilat yaprlma· 
ğa başlanmı~trr. Fakat bu tadiiat 

gemilerin yolunu 9,5 • 10 mile indi 
recektir. Bundan böyle Aksu ve 
Göneysu vapurları 1935 de satın a

lındığı için kanun.en Karadenizde 
sefer yapamıyacaklnrdır. 

Temsil akademisi 
Bu işle uğraşan heget 
dün de çalışmalarına 

devam etti 
Kültür Bakanı bay Abidin 

Özmen dün öğleden evvel otel • 

de istirahat etmiş bir yere çıkma· 
mıştır. Bakan öğleden sonra, An. 
karada kurulacak temsil akade • 

misi işini tetkikle USratan heyetı 
kabul elmİftir. 

Toplantıda orta tedri!at u • 
mum müdürü bay HasanAli, bay 
Reşad Nuri, bay Ertuğrul Muh • 
sin ve diğer bazı sanatkarlar bu
lunmuşlardll'. 

Heyet, bu İf etrafındaki tet • 
kiklerini bitirdikten sonra bir ra

por bazırlıyarak bakanlığa gön
derecektir. Bay Abidin Ozmenin 

bugün veya yarın Ankara)'& dö
neceği sanılmaktadır. 

FakUlte kütüphanelerinde 
dt-ğiş kl :kler yapıhyor 

Üniversite fakülteleri kütü • 
paneleri için yeniden bazı kitap-

ların alınmasına karar verilmiş 

ve bu kitaplar için üniversite büt

çesine iki yüz bin lira tahsisat 
konmuştu. 

Fakültelere alınacak ol:ın ki· 
taplar için ayrılan bu tahsisatın 

bir parçası verilmit ve bununla 
A vrupanın büyük kütüpanelerine 

bazı kitaplar ısmarlanmıştır. 

Bu kitapların mühim bir lns
mı yakında gelecektir. Gelen ki
taplan koymak için f akiilte kü
tüpanelerinde değişiklikler ya • 
pılmıştır. 

Kütüpaneler sömestr tatilin • 
dan sonra talebeye yeni bir şe • 
kilde açılacaktır. 

Muall'mlerin soyadları 
Soyadı nizamnamesi mucibin

ce memur ve hocaların öniimüz
Jeki ay sonuna kadar yeni soyad-

larını nüfusa yazdırmaları bildi
rHmiştir. 

Hukuk fakUltasi tatebelerl· 
nin istekleri 

Hukuk fakültesi birinci ımıf 
talebeleri üniversite rektörlüğü -

ne müracaat ederek öğleden son
ra yaptıkları ameli derslerin sa -
hahları yapılmasını ve öğleden 

Gücü yenmekte, olma:t bCJ§ar
makta duyulan tadı bilmr.z ele • 
ğilim. Fakat bCJ§arılanının ıon 
ıon böyle bir ıaçmaya vanşı ö -
nünde ele irkilmemek ele/en ~el· 
mİ):or. 

(Omıanlı) lar ça*ında böyle 
bir moda, yüzlerce yıl birçok ergir. 
yurtttı§I ba kötü yola Biirüklemi§. 
Kılı kırka yarmı§lar. UslaTı ka • 
ma1tıran ıeyler yapmı§lar. ''Me
nakibi hünerveran,, ı clolduranla
nn birçoğu, içlerindeki duru 
kaynaklan bofuboıuna tüketmig
lerclir. Pirinç üatüne fatiha, yıı • 
murtaya (Yasin) yazmı§lar, yirmi 
para büyüklüğü.nele bir yere bir 
aayılalık Kuran isti/ etmişlerdir. 

Bütün bunlardan ne çıktı? •• 
Dünya san'at tarihi içinde bu çıl· 
gınlı/Jarın nasıl bir değeri var? 
Hangi ağırbQ§lı adam, bu türlü 
ıapıtmalar karııaıncla giiliimae • 
mekten kendini alabilir? Bunlar 
bence öyle tuhaflıklardır ki, an
cak yapacak iyi, güzel ve özlü 
§eyleri olmıyanlan siirükler. 

Seyrederken duyduğumuz ilk ' 
kamel§ma, çok geçmeden bir ü -
züntü ve kızgınlık olur. 

Onlann h:ç olmazsa ycqadık • 
lan durgun çağ g;bi bir engelleri 
vardı. Çabuk İfe feytan kan!ır, 

derler. Ağır yürürler, güç kımıl • 
clanırlarclı. Geniı ıalvar~ rekitCl§ı 
kadar kavuk ve uzun çubuk on • 
farın ömrünü tutkallamı~tı. Ya 
rimeli? •• Her aolukta bin arşın • 
lık yer atlanır, kanatlarımız 
altında dağlar alçalır, uçuşumu • 
za bulutlar imrenirken yapılan 
bu ~~kınlığın aclı n~clir ? •• 

Bence bu adamın yaptığı 
İ§İ pohpohlıyarak ga:zetelPre yaz
mamalı; onu bir laasırın üstüne 
yatırıp güzel bir sopa çekmeliJir. 
Kuyruk gibi tersten gelen zeka -
nın bCZ§ta bir delilik bayrağından 
ayırd edilecek yeri kalmaz. 

Gezgfn 
sonra serbest bırakılmalarını is • 
temişlerdi. Onivers'te heyeti bu 
müracatlan tetkik etmektedir. 

Tüık ve Avusturya turing 
kulübleri arasında 

Netice yakında belli olacalttır. Bundan başka ik'.nci bir yön de 
bu vapurların 1934 yılında alınmış 
olmaiarı Türk armatörlerini muha 
faza noktasından kabul edilse bile, 

• • Türkiye Turing k~übü ile, Avus 
Mekteblerde birsncı voklama I turya Turin~ k~übü arasın:.'a çalış-

Lise ve orta okullarda birinci 1 ma birliği yapmak ve iki memle • 
yazılı yoklama önümüzdeki hafta ket aras:n:la geyyah harek: tleri u
sonunda bitecektir. yandırmak üzere bir kom:te kU! ul· kadroda yolcu nakline yaramıyan 

eski gemileri hesaba katarak to

naj hakkı üzerinde idd'alarda bu
lunmanın ne derece doğru olduğu 
münakşa edilebilir. Bundan baş • 
l:a üçüncü bir yön de kabotaj da· 
vasında hedefin Akdenizden ziya· 
de Karadeniz olmasıdır. 

Y aprlan istatistikler meydanda· 
dır. Karadeniz yolunun ver!mi de 

malumdur. Bu hnt Devlet Deniz -
yolları iş~etmesini anrak idare e • 

debilirken bu hatta işlemek üzere 

milli sermayenin eski vapurlara 
kapatılması o kadar doğru görül -
mcmektedir. 

Y oklamalnrm neticesi, tale!>e- muştur. 
nin haberi olmaksızın dl"ğrudan Türkler ve Avusturydılarc!an 
doğruya velilerine bildirilecektir. kurulan bu kom'te, ayni zamanda 
İkinci ve sonuncu yoklama mayıs Türkler ve Avusturyalıları birbi ~ 
sonunda yapılacaktır. rine daha iyi tanıtma.)< için, korfe-

rans~ar verecek, neşr=yat yapacak-
8 ut aşıcı h<s'ahklardan ko· tır. 
runma çareleri lizerinde 

konferans Kcm=tenin l:irinci başkanlıf'J\a 
Avusturyanın Tür1ciye elçisi Bay 
B-Jhberger aeçilmi~tir. lk'nci baş. 
kan. Türkiye Tnrir,.. 1f 1ı:t.;; ı.,. .. 1 • .ı\· 

7 Şubattan itibaren Ga1atasa. 
ray Jiseşinde erkek talebeye bu . 

la~ıcı hastalıklardan korunma 
çareleri üzerinde konferanslar 
verilecektir. Konferansları üni -

versite prof esörlerile tanınmış 
hocalar vereceklerdir. 

nı, K.,ca?li ra} lavı Bay Reşit Safı.. 
fettir. Komitenin ren~ ı kati pi' P.i
n'! Avusturya el~il'ği ba.,.1·atibi 
Bav Hanı Vinter getir1miştir. Ko
mite çalıımaıma ba§lamıştır. 
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Kısa SiYASA 
--Şehir 

Habere1i 
§BARSAK TESISATI - S..ak 

müteahhidi Feldmanm on sene enel 
yaptığı baraakbanenin müddeti bitmit 
ve mukavelename mucibince barsaldıa
ne bütün tesil8tile belediyeye ceçmİt-

Fakat Feldmaıun barsakhanede yap. 
ma11 lbnn gelen teaiaabn on bir hin 
lira noksan kıymette oldafu, baraak • 
hanede iflencn banaklarm Wecliy. his
... inden yÜz bin liraya yalan bir para
nın da, ödeııoediii aıalqılmııtır. Bele
diye mıılbkemeye müracaat etmiıtir. 

§ Buiday Sahılan - Ziraat Ban • 
kesmın 'buiday ihracatı denm etmek
tedir. Son w hafta içinde Belçib79 
satılan 8000 ton buiday yola çrkanl • 
nuıtır. Y eqİden bujday almak bere 
bankaya birçoiJ yabancı müeıaeae mü• 
racaat etmiıtir. 

§BALIKÇILAR KOOPERATJFI 
- Balıkçılar cemiyeti, bir kooperatif 
kurmak üzere faaliyete ppnİf " ni • 
umna.me projesini bazırlamıtbr. Ko • 
operatif, IMhkçrhim inkipfı yoluna 
saJııacak, ihracat iılerile uiraf8Caktır. 

§ KOMiSYONCULAR - Ankara· 
dan verilen haberlere aöre, hazırlanan 
l'Ümrük lcomiayonculan kamın J.ayiha. 
ımda komisyoncularm teminat~ 
vermeleri ..... dütünilmektedir. Bir 
ihtima!e söre teminat akçeai bet binli
ra olacakbr. 

§ FLORYA PLA.11 - Belediye, ye
ni istimlüc kanununa l'ÖN F:orya pil • 
jınm istimllk l»edelini l.nka79 yam • 
mıfbr. Mabakeme netie!elinde alika • 
dvlann nziyetleri ve eruideki talU'• 
ruf bddarı teabit edildikten sonra 1Nan
kaya yatmlan para mal sahiplerinden 
her birinin istihkakı nisbetinde taksim 
edilecektir. 

§ KADASTRO KANUNU - Yeni 
lcadutro kanunu meriyet mevlciine •~ 
mittir. Yeni kanunda birçok harç ve 
masraf kaldmlmıım. 

§ GOMROK MUHAFAZA TEŞ • 
KILA Ti - Ankaradan l'elen haHrle
n aöre, Gümriik ve lnJüsarlar Baka. 
ı.;ı bütçesinin senitletilmui içia Wr 
esbabı mucı"be raporu hazırlamakta • 
dır. Gümrük " ln1dsarlar B=b=hiı 
büt~Iİ ~tıe ahi •clildllf ~ 
• muhafaza teıkilltı, otomobil rihi 
motorla vuıtalarla teçlüa edilecelrtir,. 

Acıklı kaza 
Dıvardan auşen çifte bir 

kadını öldürdü 
Bakırköy civarındaki Mecidiye 

köyünde poliı lbrahimin kan11 
Dursune, yaralanmıı, ömüıtür. 

tık tahkikatta, bunun bir kaza 
oldueu, çocuju altı 7qındaki Ha
lidin ıabahleyin babasının duvar • 
da dolu olarak udı duran çiftesi i 
ile oynadığı, çiftenin patladıiı ve 
anneıinin, çiftenin içindeki saçma
ların iaabetile öldüğü neticeıine 

vardmııtır. 

Bununla beraber, her ihtimale 
kartı ceaed Morıa kaldmlmıfbı'. 
Kadının viic:udünde katan ve ölü • 
me ıebeb olan teylerin hakikaten 
ıaçma olup olmadığı anlatılmak 
üzere, otopıi yapılac:akbr. 

Tarife işleri 
Kadıköyünde su altmış . . 

para ınıyor 
Buıünlerde, hemen bütün tir. 

ketlerin, tarife komisyonunu 
toplandıjı ıünlerdi. Geçenlerde j 
elektrik tarife komisyonu toplan· 
mıt ve ü~tlerin olduiu ıibi kaJ.. 
matını kararlqtmmfb. Yalanda 
tramvay tarife komiıyonu topla • 
nacaktır. 

Dij:r braftan Kadıköy ıu ıir· 
keti tarife komiıyonu da toplan
mıJ ve ikincikinun 1935 tarihin
de ba1hyarak, her metre mikibı 
suyun 14,5 .kurut olmasını karar
lqtmnıflu". 

Bu heıaba ıöre, ıu tarif esi ea •· 
kisine ıöre 60 para inmit oluyor. 

Komiıyonun aldıfı karar, An
kara ya, Bayındırlık Bak•nbinıa' 
tasdik için gönderilmittir. · 

dairesinde dört kavga 
Bir boşanma 

kocasını 
davasından çıkan bir kadın 

bir şamarla bayılttı! 

1 
lıtanbul Adliye dairesinde dün 

Hekimler arasında dört kavga hidiıeai olmuttur. 

Bunlardan biri öğleden evvel • 
Tıb encümeninde ve Gül- dir. Ağır cezada bakılan bir öldilr· 
hanede yapılan toplatılar mek davasında ölen ve aJdilrenin 

Türkiye Tıb Encümeni Prof. Tevfik mensubları, mahkeme ıalonundan 
Sailamın bqkanbfı albnda toplan • çıktıktan ıonra dil kavgasına bat
mııtır. Etibba oduı ile beraber olarak lamıılardır. Ermeniler araamdaki 
bb menıuplan ve talebeler için bir o • bu kavgada, Nerıisin Elizayı tek
kuma sa!onu ve kütüplıane vücuda ıe- melediği iddiaaı ileri ıürülmüttür. 
tirilmeai haldanda uadan 13 zatın ver- Öğleden sonra, altıncı hukuk 
cliii takrir konaıulmuıtur. Prof. Ni • 
yazi lamet, Prof. Kadri RAJid, Prof. mahkemeıinde boıanma noktum-
Abclülkadir, Prof. Ziya Nuri, Prof. Mu· dan davalı olan Tayyare piyanko
rad. Dr. Osman Şerefeddin. Prof. Fah- ıu ıeyyar sabcı11 Ahmedle karııı 
reddin Kerim, Prof. Mazhar Osman ve Müyesser, muhakeme bitince mab
doçent Ahmed Fahri, Prof. Refik Mü • keme kap11mda karıılaımqlardır. 
nür, Prof. Ali Esad fikirlerini söyledi- 1 Ahmed kar111nın göaterdiei ıa • 
ler. Neticede bir kütüpane vücuda ge • hidlerd~n bir kadına hiddetle bir 
tirilmesi ve aynca her sene memleket· .. .. l . b .. fk 1 ka 
te tm sahasında ilml taharriyat yapan- ıoz ıoy emı§, una o e enen • 
•-- -L d ··inal ----'ara rııı koca11na bir tokat savurmut • ..... n.,.-a cwıJ eser y~ • 
verilmek üzere bir mükifat ibdaıı ka • tur. Bunun üzerine Ahmed bır 
bul edildi. idare heyeti bu hususta ta • baygınlık geçimıif, Ad1iye dokto
limatume buırbyacaktw. runun odasına götürülerek tedavi 

Genel Kltip Prol. Fureddin Ke · edilmiıtir. 
rim yıll:k çalıpna raponınu, Prof. Ni
yui ismet Vez11e raporunu okudu • 

lar. Her iki rapor allaılarla kabul "" 
idare 'heyetine tetekkür edildi. Yapılan 
MÇmecle hirinei reisliie Prof. Tevfik 
Sailam, ikinci niıliie Prof. Kadri 

Rqid, ıenel ktipliie Prof. Fahreddin 
"-im, celM kitipliiine Prof. Hasan 
Vuıf, kitaplar saklarbima Prof. Sali.· 
haddin Mehmed leÇİlmİt " toplaıatı

YI nriitealdp ua Park otelinde aileleri 
ile lıirlSte 7maek yemiflerdir. Bu ye· 
................. -.w profaör. 
ler de ai1e1en1e birlikte hllZI!' \ulun • 
muılardır. 

Encümen selec:ek çarpmba mutad 
aylık toplaabsmı yapacaktır. 

• • • 
Gilhane hastanesinin mutad mü • 

samer.,i 20.1.1935 de yapılmıt ve mu· 
allim Niyazi ismet tarafından Diya · 
termi Kuqüluyonla tedavi "ditmiı ve 
bir dekolman vakaıı: 

Maallim AWülkadir Lütfi tarafın. 
dan: Kalp anevrizması, Dr. Kemal ta
rafmdan: haıuaiyet ıösteren bir gom 
tüherkülOz ve Dr. Taceddin tarafın • 
dan huılab maruiyede tüberküloz INa
•ilİDİa tecridin tethisi Dr. Cezmi ta • 
rafmdan da ordumuzda tifüs leblii:eri 
yapılmıı ve münekaplara m ıı1lim Ab
düllraclir Lütfi, Niyazi l ımet, Murat ve 
Şükrü ittinlc ebnif)erdir. 

Tramvay arabalarında 
unutu fan eşya 

Son altı ay i~inde, tramvay a
ra'balarmda unutulan ve istenilme 
yen •tJ& old~ mühim bir yeldl
nu 'bulmuıtur. Bunlar bugün tram-

ikinci cezada görülen bir mu • 
hakemec:len çıktıktan ıonra, Arap 
Hayri iıminde biriıinin peynirci 
Nec:atiye yumruk ıavurmaıı, üçün
cü hadisedir. Koridordaki kala· 
balık arasında bulunanlardan ba· 
zıları "eyvah, döğüf var!,, diye 
bağınımı§lar, etraftan yetifilmif, 
hidiıenin büyümeıinin önüne ıe
çilmiıtir. 

Dördüncü hidiı de ü üncü 
hu'kul< ma emesin~ (J"~va arı o -

lan Yahudi bir karı, koca arasın· 
da olmuı, lakin bu pek hafif geç
mqtir. Moizle Rebeka, hafif ter • 
tip elele gelmiılerdiT. 

Müddeiumumtlik poliıleri Bay 
Necati ve Bey Ahmed, bütün bu 
hadiseler olur olmaz derhal yetit
mitler, tarafları ayınnıtlar, kori • 
dorlarda intizamı temin edici tet • 
birler almıtlardır. 

Biribirlerile kavgaya giritenler, 
kavga yatrıtırıhnc:a, uslu uılu yol· 
tarım. gitmiılerdir. Bunlardan biç 
biri, diğerin.den davacı olarak 
müddeiumumiliğe müracaatla ti • 
kiyette bulunmamııtır. 

__..........__, .......... , .. ----.... -----·-···---
vay hareket müdürlüiünde müza· 
ye deye çıkarılcaktır. 

Unutulan veya dütürülen etya 
arasında altın bilezikler, saatler, 
kumaılar, çantalar ve fotoğraf ma 
kineleri daha birçok değerli feyler 
bulunmaktadır. 

~-------------~----------

Ağır cezada 
Karar bildnilırken dinler 

de ayağa kalkacaklar 
latanbul Aiır ceza mahkeme -

ıinde, yeni reiı Bay Ahmed Suad 
ıeldikten aonra, karar bildirilir • 
ken, davada tarafları tetkil eden
lerden bqka, salonda muhakeme
yi dinleyenlerin de ayağa kallana· 
ıı uıulünün tatbikına ıeçilmittir. 

Ceza muhakemeleri usulü ka -
DUDUDUD 261 inci maddesinin i • 
kinci fıkrumda "hüküm fıkraları 
ayakda dinlenir,, kaydı bulunmak 
tadır. F abt, bazı hukukçuların 
mütaleaaı, bu kaydın, yalım mu
hakemeye dahil bulunan tarafları 
tümulü içerisine aldıiı teklinde • 
dir. Bazı mütalealar da, maddede
ki kaydın ıümullü tefıir edilitine 
göre, ::u.bıt kltiplerinin, müddeiu· 
mumt muaYiııinin ve mahkeme he
yetinin de ayaia kalkman icab 
ettiii eauma bailanmaktadır. 

Alır ceza mahkemainden bat· 
ka bütün mahkemelerde, bütün 
ceza, hukuk, ıullı huku:k "" ıulb 
ceza mahkemelerinde muhakeme
yi dinleyenlerin, karar bildirilir • 
ken yerlerinde oturabilmeleri uau
lü, eskiıi ıibi devam etmektedir. 
Y almz tahitler yemin ederken hl· 
"mltr. alii.ddeiamı•mt •abıt, .ki • 

tipleri ile birlikt~aalonda muha • 
kemeyi dinleyenlerin de ayala 
kalkmaları usulü, bütün mahkeme 
lerde tatbik olunuyor • 

Buğday tahkikatı 
Buiday tahkikatı devam etmekte • 

dir. D6nkü aaymmda ltanmpap, Has
kay, Ayvanaarayclaki dejinnealere .... 
lim edilen ve deiinnenc:iler tarafmdan 
un yapılarak piyasaya çıkarılan bui • 
daylar hakkmda söylenenlerden bab • 
Ntmİft bunlann arqtmna mevzulan a
raamda bulundufunu yaznuıbk. Dün 
''I timad Deiirmenc:ilik Türk Anonim 
tirketi Ayvanaaray delirmenl,. 1Naılık· 
lı bir mektup aldık. Bu mektupta "Ay. 
nmaraydald defirmenleriade tUldk 
komisyonunu alikadar eden buida~ • 
larda uıa ppıp satmadıklan •• INttabi 
paruım da almacbldan ifant edilmek
te ve hakikate uypa olmayan bu ya • 
zmm düzeltilmeti,, dilenmekt•dw. 

Bb uuen sadece ortada dönen bir 
rivayeti ipret etmiı ve haldkatia an • 
cak tabkiket sonunda meydana pka • 
cafnu yazmıftık. Bununla beraber fab
rikanın İlt.fial ,..,_ setiftJ"Ol'UZ. 

Konseyin 
muvaffakıye 

Türkiye Dq Bakalll 
Rti§dü Arasın Baıkanhi' 
lanan son uluslar .......... 
büyük itler '-fUlllAfat 
iiıün aclnu, unmı yüksel 
fak oldu. Bqanlan ~ 
(Sar) havzasının iıtiki,.JPll 
tınnaktı. Konaey buna aiti 
zuh ile verdl. Ve bu karafSll 
den evvel !arda baılayall 
ti ile alakadar oldu. 

Konaeyde menuuhabt 
den biri ele Dumscleld 1 
kalide komiserin ra.,..,.
Raporun dinladiji saacla 
matbuatında, AlmanJa ~ 
milyonlarca Almanın 
mesi için bqladıfı pr_.'-~" 

çarptı; hattl banlann 
turyadaki Abnanlarclan, 
yadaki Almanlanlan n 
aolundu. 

Geçen İllcWIMIDUft 
car hüktmetinin Yuıosı
ı.indeo aaartlstlik yolua• 
yardım eden memurlara 
&irlen dair rapor vermesi 
nlmıtb. Macar hükumeti 
'bu mevzaa dair hazD'Jand 
rapor 1co....,. tarafrndan 
Yu.-Jav lllUl"Ühaslan 
Jerd• memnuniyet l'ÔI·•,......,. 
car munhhulan da aıJoatl 

--------Uluslar demeli komai 
fa.7dab ve mübim bir ccl 
lamıı bulunuyor. 

IS. R. 

Et fiyatları üz 
tedbir alınıf 

Et fiyatlannm önüıO 
bat aJDld& fır lamaaı i 
linde ıarüldüiü için 
sat büroau tarafmdaıı 
zı tedbirler almmaia 
tır. 

ııı111111111ıınıı1111•ıı111111tııı-•11111 

Geçmiş Kurıın' 

Talebe birliii yeni idare heyeti, dün 
Halkevinde toplanarak birlik azalan 
karpunda, birliie aadık kalacalJa.r..na 
ve birliğin ylikaolmeıinde, i:crlemc,indc 
bütün ilkülerile çbtacaklanna dair bır 
aıacl içme ll*'Uİmi yapDUflardl1'. 

"- Onllrum üzerine and içerim 
ki: nrkado:larımın bana t•erdiği bu 

~ifriım.ii. her tiirlii. ::ümrecilik ve Ö· 

ZP.l mf'!Ttfaatlerden. uzak olarolc bil • 
yük bir ;)zenle yapa~ağım. 

Türk yurdunu ve Türk ulu,ıınu 

hcrf'l}'den. ü.ltün ıutmağı kendime !~========-"" 

Ba nıünuelt.tle birliiin yeni idare 
heyeti nİIİ ba1 Rüknettin küNiiye ı• 
lerelc chaüttir kiı 

Devrimin. ıemel dü.§üncelerin.e 
dayanan birlik amaçlaruıdan her bir 
çağda ayrılmıyacağım. 

bo~ bilirim. Bu andım ülkümdür." 

Bay Rükncddinden sonra bütün ida

re heyeti azalan birer birv künüye 
gelerek ancl içmiılerdir. Resimlerimia
de yeni idare Ja.,etinl toplu Wr balde, 
ve reİIİ ucl i9erfsen ıörüyonunuz. 
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Endülüste Kemal Reis 
Yedi Başlı Eiderha 

Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
"~•raıar 11 AhmedTe~ik~~ ~yakların iişii~esi ~~~,·J•n·~~N~o·:·2~~l~l~Y~~~·:~h·h•~~~~R~D~l~~· 

Büyük Bulgaristan! ve ayakkabı 1. 
Q Herkesin ayağına tamamiyle 

u hulya ne zamandan, nasıl uyıun bir ayakkabı giymeamı 
b 

tavıiye etmeğe hacet yoktur .. Fa· 

aşladı, nasıl yaşadı ? kat maattee11üf bu, her zaman 

CitardaJa 
ormandan ajaç keıi-

~ bet ründe iki yüzden faz
)&ptırdı, köylüler ve hay
Jerlettirildi, hatti hayvanı 

;hıılara çift hayvanı ve bütün 
J'e birer ikd 

)'-ele ~ ar . tohumluk 
8-bı .ilk zahıre venldi. 

1~1 • aefaretlere hidiıenin 
"''Ilı ve h .. •-'!.~ · db' 1 İtr Un.umetın te u• e-

'itta~tını. etrafile yazdı, meae
• llaahıyetten çıkarıldı, ln -

,..._.~·•....JP&rlamentoıunda uzunca 
1IJ'\I mucib olduğu için ln-

• lef areti yerinde tahkikat 
.. •e bilveıile ahaliyi dinle

jö, Jç; aefaret ab.femiliteri 
l, lt6 r~~~r) i huıuıi memuri -

1, rer:ulu.ye gönderdi.. Kartı
hld· lcatıne memwlar veril -••e Yer'ıne "nd 'ld' · h d ıo erı ı, yenı-

lldiJ:. &il köyleri gördü, ahali 
it·, ;•ıı~ t?lıumluk ve yemeklik 
le.ıı·etildıjini ve iıtirahatleri
a~n olunduğunu ıöylediler' 

İlllr& kovnıak kabahatlerini 
~.•cleatediler ... Bu zat hü -

i, ci~İQ lehine rapor verece -
laai~uu:ll velveleye verilmeıi, 
d\l~ Propagandası neticesi 
' ICiyledi, lıtanbuta avdet 

""' -.. 11~1 "'•Iİ vallll§I Prens 
tc ~~d'a verlllyör 

"H'-:_ .ı i Şarki Rumeli •i
~u' '-•a-.. :ıtanm idaresi

e net'ı-_. nd' G" ·· .. ~ . • .....e ı. orunu-
1~ • ıçın BuJıariıtan P.ren-
~~ timdiki Rumeli •a
Aı'-..-~ 'buyruldu (1) Bulga -
~' lali Osmanlı hükameti -

"-~ ~ea&yeti aitmda idi, hem 
~~ llio~du! 
• "'-~ lt.-bu hidiıe Babıali 

·~ lelita dütürdüiünden 
t kaühim aıkerl tetkilit 

. ~· P.etti. 
~ ~ lttıp, Gevgili, Toprak, 
de ~er fırka ve bazı yer -

. '- llıt~er aakeri kıt'a konul
' ~tle Makedonyaya yir-

~11. lce.dar asker tayin o • 

· ~ lertibata.Fltbe vak'uı 
,, İç' 0 1lJada da bir tecavü -

a....,. '1tl lüzum ıöriilmiiftü. 
l&r b:ıL.A__ • • k 

~ "•umetmın ve o 
la..d "İlacl:&) .. i, Ayutafanoı mu 
k~'ll •idil Bulıarlar için çizdiii 

~"'ttl 8 ~ •bnek idi. 
f), dll l&r mekteblerindeki 

lb; ...... eraler· d • '-1' .... · ~ h 1~ e muallımler 
lı.;"t ~&rı .~unu çizen bari-
. ·' .\)&a~f " alınayıp tale -

lı...ı\ld lllı~ı muahedesinde 
· ,J.t;a-_ u ıoaterirterdi. Bir 

'""' _-oqqda L. B ~ti1..11 UIT ulıar mek -
.. ~, ~l ıid~n kaymaka _ 

'd )~'ile lartıtan hududu -
e -et~ ı,· •muahedesine göre 
.' ~ ır talebeye kayma • 

l • .,. , Oh.d ee._ı, Verild:Jc.. • .. 
il\' •• '1ri B ._ını aoy-

"'-lw.a tı ~1ıar metroPoli • 
td •ndı ""--'tt..,1 1• biıe Bu 'ıl'VCuk suali 

l,d~ı 8~11aria~ıar ?'kı olan 
• 11 dı~e 1_ 

111 bır arada 't f ,,. rell •. 
t:ı ' "t lca •tı tevil ebnek 
d~~Sİi)et'~1a.kam aldan • 
- Q ... il • l vı iyet lltt etıce çılcnı e yazmıı 

• .\~' ~l •ınııtır. 
~ ;,, •iı A 
• .\) ' tarafı. ' vuıtur -
•tt ~f'ıto iıdan darbele • d' nıuahedeıindeki 

Bulıarlar tara-

fmdan elde edilmesine Ruıyanm . 
ı~ref ve haysiyeti itibarile çok ta-
raftar idi, Avusturyanın bir Bal -
kan devleti olmumı, çekemezdi, 
Avusturya da Rus nüfuzunun Bal
kanlarda müıtakillen ilerilemesini 
kendi ıiyaıi varhiına muzır gör -
mekle beraber esaslı biT politika 
takip edemiyordu. 

Prena Ferdinand "İmparator 
Franıova Jozef" i gücendirmek 
iıtemez idiıe de Bulgar komitele
rinin Makedonyadaki faaliyetleri 
günden güne armtakta, Avuıturya 
.iıe Meternih politikasını hi.la ter -
kedemiyor, S-eliniğe doğru sark -
mak hayalinde bulunuyordu. Son 
zamanda bile Makedonyada Nü • 
fuau umumi kaydıncalılim nüfusu 
dijer ekalliyetlerden fazla idi. Or
todoks mezhebinde bulunan Rum 
ve Bulıarlar latanbul Patrik1iğine 
İnensubtular, Bulgariıtanın teıek
külünden ıonra Yunanlılar Bulga
riıtanla bir müvazerte tertibine 
kalkıttrlar. Büyük Bulgariıtana 
karşı büyük Yunanistan da vücud 
bulmalıydı. Bunun için Flibenin 
Bulgarlara geçmesi Yunanistanı 
galeyana getirmitti, buna mukabil 
tavizat iıtiyorlardı, Girid adasını 
istediler. 

( Arkası var l 

Rüşvet·mİ almış? . 
h ~ 

Bir polis memurunun va-
zifesine nihayet verildi 

Celil adlı bir poliı memuru, 
Cibalide Simonun kereste fabri
kasının hamal baıısından saat 24 
den ıonra çalıımaya müsaade et
mek için iki lira rüşvet aldığı id· 
diasile yakalanmqtır. Poliı mü -
dürlüğünce kaydı silinen Celil, 
adliyeye verilmiıtir. 

Polis müdür· \ '.ine yapılan 

ihbara göre, polis Celi.l, ıonra -
dan fabrikada kendisine bir san
dık yaptırmak iıtemit, itçilerden 
Kenan bu sandığı yaparken eli
nin parmaklarını makineye kap -
tırmıf, Kenan ve fabrika uıtaba-
1111, Celilden tazminat iıtemit -
ler, polis, bu isteği reddetmittir. 
Bunun üzerine, itçinin annesi, po
liı müdürüne gitmit. tikiyette 
bulumnuf, yapılan tahkikatta bu 
hadis& ile beraber daha e-vvelki 
hadise de meydana çıkarılmıt -

tır. 

Tahkikata adliyece devam o-
lunuyor. 

Iran - Irak ihtilafı 
etrafında 

İstanbul tran Ceneral konsulü 
Ferruh Han Bragon dün tran -
1rak meselesine dair bir muharriri 
rnize şunlan söylemiştir: 

''Jran ile Irak arasında çıkan 
hudud ihtilafının La Hay 1 hakem 
divamna havale edildiğine dair 
bazı lıtanbul gazetelerinde çıkan 
havadis aıılıızdır. 
21 Sonkinun pazarteıi günü topla 
ı,a~ Uluslar birliğinde lran Dııba
kıını Bay Kizıminin tezi kabul e

dilmiıtir. Bu ayın 28 i~en itiba -
ren lıer iki taraf Romada müzake 

riayet edilmiyen bir kaidedir. 
Bilhaaaa çocukların ayakkabıla

rına ehemmiyet verilmez .. Halbu
ki ayağa uygun bir kunduranın ço
cuktaki büyümek için büyük bir 
ehemmiyeti vardır. 

Ayakların ütümeıi çok müz'iç 
ve hemen herkesin mustarip oldu
ğu bir derttir. Sıcak tutacak 
çorab ve kundura giymekle dai -
ma bu derdin önüne geçilemez .. 
Ayakların üıümeıi çok defa kanın 
umumiyetle fena cevelan etmesi 
i:le ve yahud asabi hallerle alaka -
dardır. Bazı insanlar vardır ki 
ayaklarını sobaya sokacak kadar 
ateıe yaklattırırlar da gene ıaıtma 
ğa muvaffak olamazlar. 

Bir de ayakların ütümeıi hazım
sızlıkla alakalı olabilir. Sıhhatle -
rini koruyanlar ve bilener, ayak -
ları ütümeğe baılar batlamaz, mi
delerinin bozuk olduğunu derhal 
anlarlar. 

Asabi insanlar sıcak oda da o
turdukları halde bile ayaklarının 
iyice ısınmadığını ıörürler. Bun -
lar sokağa çıkar çıkmaz ayakları 
derhal buz gibi olur, bir daha da 
ısıtmak mümkün olamaz. 

Kansızların da hazan ayakla -
rının ütümelerinden şikayet ettik -
leri vakidir, fakat kansızlık her 
zaman ayak ütümesine ıebeb ol • 
maz .. Velhasıl soğuk ayak mutla -
ka havaya ta\li değildir, bir insa
nın naturaaı ve umumi yapılıtı ile 
alakadardır. 

Kıtın hava çok soğuk ise, iki 
kat çorab giyme, yahut ayaklan 
gazete kajıdına sarmak ayakla -
rın ütümeıine bir dereceye kadar 
mini ~labilir .. Akıam eve selince 
kunduranızı değiıtirmeliıiniz ve . 
ayaklarınızı sıcak ıu ile yıkama -
hamız ki ayağınızın ütümeai ıeç-. 
sın. 

Burada biraz da çorab bağların 
dan bahsetmek isteriz. Bir çok 
kimseler hala çoraplarını li.atik 
şerid ile tuttururlar. Bu çorab 
lastikleri kanın cevelinına mini 
olduğu için muzırdır. Kan iyi 
cevelan etmezse ayaklar üıür, ba
caklarda ıitkinlikler hasıl olur, 
bilhaaaa kadınlar da bacakların 
tutulmasına ıebebiyet verir.. Ço
rab lastiği daima sıkı durmak la
zım geldijinden ve ıevtetilirae 
çorablar aşağıya düıeceğinden on
dan büsbütün vaz geçmek lazım -

dır. 
Yuvarlak çorab lastiği yerine 

makineli çorab bağları kultanılır
sa, ııhhatimize muzır olmıyan bir 
çorab baiı kullanmıı oluruz. 

Türk dili tetkik 
cemiyetinde 

Türk Diti Tetkik Cemiyeti üye
leri, Dolmabahçe sarayındaki yer
lerinde ıabahleyin ıaat 10 da top
lanmakta ve küçük bir öğle din -
lenmeıinden ıonra aktam yirmiye 
kadar arasız çahtmaktadır'lar. 

Yurttq: 

Heıabım biliyoraan, yannı dütÜ· 
nuyorıan mutlaka Bankada bir ta • 
aarruf heubtn olmalıdır. 

M. 1. ve T. C. 

rede bulunacak ve bu müzakere - olan Uluslar birliği konıeyine bil
nin neticesini yakında top1anacak direceklerdir. 

DÜNKÜ KISMIN HULASASI 
"İkinci Bayazıd devri. Endü

lüste isyan var. İlpanyollar En
diililı milılilmanlannı ortadan 
kaldırmak istiyorlar. Emir Ab -
dullah bir kaleye çekilmiş .. ls -
tanbula bir heyet göndererek i
kinci Sultan Bayazıttan yardım 
istiyor. Türk donanm:ısı o sıra
larda Akdenizde bUtün dünyaya 
meydan okumaktadır. Kemal re
is, Endülüı müslümanlarma 
yardıma memur edilmi~tir. So -
nunu aıağıda okuyunu:: :,. 

Yolumdan geri dönmedim. (Gır
nata) kıyılarında, cesaretini ak 
saçlı kadınlarımızdan öç almakla 
gösteren, gözleri kararmış lapan- · 
yol korsanları, aon zamanda, 
müılüman kanı içmenin bile se -
vap olduğunu ilin ettiler. 

Biz kanımızı içimize akıtarak 
ölmeğe karar verdik, hqmetma
ap ! Hepimiz ıizin köleleriniz ve 
cariyeleriniz olacaiız !.. 

• • • 
İkinci Bayazıd tersaneyi tef -

tiıe gelmitti. 
Endülüs heyeti Bayazıdın ar-

kasında sandalda gidiyordu. 
Halicin bulanık ve dalgasız 

sularından sekerek ilerliyorlar -

dı. 
Azapkapısı önünde durmut -

lardı. 
Uzaktan göriinen yüksek kö -

peıteli kalyonda, Kemal Reiı, a
kıncıları bqma toplamıştı. 

Gemicilerin yanık sesleri iti -
tiliyordu: 

"Biz. yenilmez, yeneriz. 
Biu .derler Türkoğlu. 
Yazı lnftan ••UFÜ .. 
Bise Derler Tiirlıolla.,, 

Bayazıdın saltanat kayığı ge
minin arkaımda duruyordu. Ge -
miciler hep bir ağı~dan söylüyor
lardı: 

"Kalkın tayfalar, 
Gemi yalpalar! 
Gözümüz Jüıman arar. 
Türke siper kayalar.,, 

Kürekçiler bir kllç hamleden 
sonra tekrar durdular: 

"Yatağımız. AkJniz., 
En~nlerJe gezeriz, 
Kııtan ym~ sez.eriz. 
Düıman batı ezeriz 

Bize derler Türkoflu •• 
Biz. yenilmeyiz, yeneriz! .. 

• Kalkın tayfalar, 
Gemi yalpalar!. 
Azıın nizıarlar, 
Bizi hırpalar .. ,, 

Kemal Reis, bu sırada, uzaktan 
gt:ler. saltanat kayığını ıörünce 

gemicileıe eliyle iıaret etti. 
Tayfalar hep birden: 

"Türk yılar mı ölümden? 
Daflar kaçar önümden! .. 
Biz yenilmez yeneriz .. 
Yadan kııı sezeriz/.,, 

Dt!dikten ıonra, küpef tenin et -
raf mda ııralandılar .. 

Beyazıd bu ıemici Türküsün -
den çok hotlanmıftı. 

Endülüa heyeti reisi Ebukaum, 
ikinci Bayazıdın yanında oturu -
yordu. Ebukasımm gözleri ıı -
lanmııtı. 

Saltanat kayığı geminin iıkele
ıine yanqtığı zaman, Bayazıd, 

bu duygulu miıafirine Kemal Re
isi göıtererek: 

-itte, dedi, Endii'lüıe göndere
ceğim donanmaya bu yiğit ku • 
manda edecek .. 

• • • 
Kemal Reis Haliçte gemilerinin 

eksikliklerini tamamlamağa uğ • 
ratıyordu .. 

İspanyol elçisi o sırada lstan -
bula yeni gelmişti.. 

Son yapılan Korfo muahedesin
den sonra İspanyollar Türklerle 
dost kalmağa söz vermitlerdi. 

ispanya kralı, ikinci Bayazıda 
aönderd iği itimatnamede: .. 

"Türkiyede beni temsil edecek 
sefirim, teveccüh ve iltifatınıza 
layık bir devlet adamıdır. ,, 

Diyordu .. Bayazıd, lıpanya ıe -
firini, lstanbula geldiii günden -
beri ancak bir defa, itimatname -
sini takdim ettiii gün ıörmüttü. 

ikinci Bayazıd lıpanyolların 
kalletliiinden uaandıiı için, elçi -
ye itimad etmek töyle dursun, o
nun lıtanbulda neler yaptığını öğ
renmek için, petine hafiyeler bile 
koymuftu. 

Padiphın lspanyol elçisine iti -
mad etmemekte hakkı vardı. Ye -
ni elçi lıtanbula geldiği ıünden -
beri, diğer Avrupa elçilerini Türk
ler aleyhine kıtkırtmaktan geri 
durmiyordu .. 

1 

Bayazıd bunu bildiği için, Ke -
mal Reisi Endülüse göndermeğe 

karar verdiği zaman, ispanya 
dostluğunun suya düteceğini dü • 
tünmeğe bile lüzum görmemitti •• 

• • • 
Kemal Reisin yanında gene bir 

gemici vardı ..• 

Sinan .... 

Kemal Reis henüz yirmı uç 

yatlarında, iri boylu, yakışıklı ve 
gönül oyunlarında l>ilriıı fazla, 
kadınlar tarafından çok ıevilen 
bir sençti. 

Sinan, o günlerde, ıönliinü bir 
ıenc kıza kaptırmıttı: 

Altınay .. 
Bu, Sinanın ıevailiıiydi •• 
Sinan, Kemal Reiıin Endülüıe 

ıideceğini öğrenince, beyninden 
vurulmuıa döndü .. 

Sinan, Altınayı çok ıeviyordu • 
Daha iki aktam önce töyle ko • 

nutmutlardı: 

- Beni öteki kadınlar gibi a
ğızla ıevmiyonun ... Beni, candan 
seviyorsun, değil mi Sinan?. 

- Bana inan güzelim, seni can
dan seviyorum .• Sen yalnız gön • 
lümde değil, bütün damarlarım • 
da, kanımda yafıyoraun ! .. içim • 
deki ateı, beni ıün ıeçtikçe yakı
yor; eritiyor .. Seni bir gün görme
sem, bir yıl görmemit gibi, sarsı
lıyor, çıldırıyorum .• 

- Y ann, öbür gün Akdenize 
çıkarsanız, beni çabuk unutunun, 
Sinan! Ötekileri unuttuğun gibi ..• 

( Arkası var ) 

:a::..-===m: Bu gece 
1 

Nöbetçi eczaneler H 
Samatyada: Erofıloa, fenerde: •İ 

Vitali, Şehzadebaıında: Üniversite, )İ 
Şehremininde: Nazım, Karqüm - 1 

,· rükte: Suad, Akaarayda: Ethem i• 
Pertev, Eminönünde: Aaob Mina - q 
ıiyan, Divan yolunda: Esad, Zey • • 

rekte: Hasan Hulusi, Kumkapıda: • 
Bellriı, Galatada Mahmudiye cadct. 

ıinde: Mitel Soldunyadiı, Taksim - 1 
ele: Nizamettia. Kalyoncu Kalla • : 
iunda: Zafiropuloe, Şitlide Haınmn. 
da: Halk. Kasllnpaf&da: Merbs, 
Hasköy de: Halk eczahaneleri. 

mm:::::::::::::::a:.-::::::::::s::::::::::z:m:ac1:1 
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Bozdoğan ilerliyor 
Belediye işleri-ikinci bir köprü lazım!

Fırka ve Halkevindeki çalışma 
Bozdoğan, (Hususi) - Bozdo- / madığından her sene üç bet kiıi 

ğana yeni tayin olunan kaymakam kurban gihnektedir. Buraya da a· 
Bay Kemal, buraya geleli henüz 
birkaç ay olduğu halde çok değer
li itler görmeğe bat1amıttır. Bura
da büyük ve k~çük her kime sorul
sa kaymakamı çok sevdiklerini 
ıöy lemektedirler. 

Belediy itler& 
Buranın belediye binası kentin 

en güzel yapıla.rındandır. Kurul. 
duğu yerin de ruhlara ferahlık ve -
recek bir manzarası vardır. Bele
diye baıkanı Bay İsmail Ayni bat
kanlığa seçilmiştir. O çalışkan baş 
kan şimdiye kadar demin söyledi
if m belediye binasile mezbahayı, 
ı-;n 1 kevi vazifesini de görmekte o
h n f U"ka binasım yaptırmıt, cad
t.' c • ~·· i ~~nişletmiı, kaldırımlar dö
§c .• miş, lağımlar açbrmııtır. Şimdi 

el •, k .. ntin belkemiği mesabesinde 
elan güzel bir cadde açtırmakta • 
dır. Kendisinden evvel be1ediye 
b:ışl· ·ınlığını yapmıı olan büyük 
karde~i Bay Ahmed Vefa zamanm 
da d~ bugün Maliyenin icarla o· 
turm;ıkta bulunduğu eski belediye 
binasile, park ve hal yaptırılmıJ, 
çartı ve caddeler kaldırımlatılmış 
ve 100 bin lira ket fi olan su ile ken 
tin planları yaptmmııtır. 

Belediyenin bütçesi 12000 lira
dır. Yangın için idi · tulumbalar 
vardır. Ne yazık ki koca kazada 
bir doktor yoktur! Kentin suyu 
iki buçuk saat uzaktaki Madran 
dağlnrından kıamen künk ve kıs • 
men de borularla gelmektedir. Bir 
az kireçli ise de içimi güzeldir. 
Halk, kuyu sulanın da içmektedir· 
ler ki bu ıu daha pektir. Sular ya
zın buz gibi soğukturlar. 

Kasabanın tenviratı henüz pet
rolledir. Elektrik için 934 bütçesi
ne üç bin Ura konmulşur. Bu sene 
üskes (mutlaka) elektrik tesisatı 
yapılacağını belediye bqkanı söy
lemiştir. 

Arazi iniı ve yokuı olduğun • 
dan belediyenin temizliği attarla 
yapılmaktadır. 

Kazada hırsızlık yoktur; ekme
ğin kilosu dokuz buçuk, koyun eti 
26, diğer etler 15 kuruıadır. Erin -
memit yağ elliden seksene kadar
dır. 

ikinci bir k6prU llzım 
Mendrese dökülen Akçay dere -

sinin yukarı taraflarında köprü ol-

ttURUn'un Milll Romanı: 11 
·······---·-·---~··· .. -----........ 

fağı kı11mdaki beton köprü gibi 
bir köprüye ihtiyaç vardır. Yeni 
kaymakam Bay Kemalin bunun i
çin bir komisyon tetkil ettiğini 

itittim. Bu köprüye harcanmak ü
zere halk taraf mdan 3500 lira ve
rilmittir. Özel muhasebe de 2000 
lira ile yardım ebnektedir. lıte 
memleketi sevmek böyle olur. 

F1rkacıhk hayatı 

Kazada fırkacılık hayatı çok ne 
şeli ve çok canlıdır. Halk biribir • 
!erile çok samimidirler. Bu seneki 
kongrelerde fırka azalarından bat 
ka bütün köylüler kongreye itti -
rak ederek dileklerini yazdırmıt 
lardır. Fırkalı gençler çalışmak hu 
susunda biribirlerine rekabet et -
mektedirler. 

Halk fırkasının şimdiki mevcu
diyeti, Halkevlerinin kurumuna 
doğru birer basamak halini almıt
hr. Temsil kolu vilayet dahilinde 
hepsinden ziyade muvaffak olmuş 
tur. Köycüler ıubesi, köylülerin 
bütün itlerile yakından alakadar 
olmaktadır. Güzel Sanatlar şubesi 
de vardır. Bu tube için bir bando 
yapılmağa karar verilmiştir. Fır

kanın harcırah faslı bu bandoya 
tahsiı edilmiıtir. Spor kurumu da 
mükemmeldir. Kaza gençlerinin 
daha ziyade düzen altına alınma • 
sı düşünülmüştür ve bu itle ciddi 
bir surette uğraşılacaktır. Burada 
memurlarla halk arasında ahenk 
vardır. Herkes yeni kaymakam ve 
belediye Reisinin etraf mda toplan 
mıılardır. Bu giditle Bozdoğan bir 
kaç sene içinde çok yükseleceğe 

benziyor. 
Jl. K. C~"tUrk 

Yakalanan kaçaKçıtar 
Ankara, 24 (A.A.) - Son ye

di gün içinde muhafaza teıkilatı 

tarafından birisi yaralı 70 kaçakçı 
ile 36 kaçakçı hayvanı yakalanmıf 
1790 kilo gümrük kaçağı, 735 kilo 
inhisar kaçağı, 452 aded paket tü
tün, üç tüf ek, iki tabanca, 7 mermi 
48 mecidiye, 31 kağıd lira ele ge
çirilmiştir. 

Amasyada . ik~nci 
müntehip seçimi 

Amasya, 24 (A.A.) - Vilaye
tin her tkraf ında ikinci müntehib 
seçimi sona ermiş ve C. H. Fırkası 

YAZ AN : Kadircan Kaflı .............. -..... -.......................................... . 
Çocukluğumda oldukça samimi 

olan iki aileyi bu defa pek resmi 
bulmuıtum... Muhakkak ki bu, 
dayımın bekar olmasından ileri 
geliyordu. 

· Bu vak'a sebeb oldu: Hemen 
birib1rimiz kaynattık .. Sık ıık bi
ribirimizi ziyart diyorduk. 

Bana epeyce yorgunluğa ve kor
kuya mal olmuıtu amma, Turba
nın yaramazlığı doğrusu itime de 
) aranııftr .. 

• • 

Vak' adan üç dört gün sonra 
annem onları ziyaretten dönmüş • 
tü: 

- Senin romanlardan Selmaya 
ver de okusun!.. Canı ukılıyor -
mut! .. Dedi. 

&.ı sırada kapı çalındı; Turhan 
geldi: 

- Ablama kitab verecekmit • 
siniz Vedad ağabey! 

Onu denize düttüğü günden • 
heri ilk defa görüyordum. 

1 - Gf!Çtnif olsun!.. 

Hitler müsavilik istiyor 

Mağlada 

iki kişi 

"Ben harbin dehşetle 
pek iyi tanırım!,, 

Hitler, Almanyaga taarruz edeceklerin yabafl 
yuvasına düşeceklerini söylüyor 

Ölüm cezasına çarpt~lar 
Muğla (Hususi) -Uç ıene ev· 

vel Köyceğizde C. H. F. kaza mu
temedi Bay Sabri Döğüşbelen kö
yünden gelirken tahtaköprü yerin 
de ormanlık arasından geçerken 
öldürülmüştü. Bu cinayeti tertip 
ve tasmim ederek fiile koyan et
raftan ve Bay Sabrinin rakibi Bay 
Asım ile Arab Abdullahın mevku
f en yapılan muhakemeleri bitti. 
Muğla Ağır ceza mahkemesi ikisi
nin de ölüm cezasına çarptırılma-

Dayl Mayi gazeteıi muharrir. , mek Almanya milletince 
!erinden biri Münihte Bay Hitler sayılmaktadır. ,, .. 
ile bir mülikat yaparak Sar umu- Sar umumi reyinden ~s 
mi reyinden sonra Avrupa vazi· Bay Hitler fU sözleri de ıo1 
yeti hakkında fikrini sormuştur . tir: 
Muharrir, umumi reyin neticesi "- Işte bu hadise VersS5 
ilin edildikten ıonra 15 Sonka - ahedesinin ne kadar değ 
nunda Bay Hitlerin söylediği nut- duğunu göstermiştir.,, 
ka iıaret ederek bunun bazı mem· Dayl Mayii muharriri, 
leketle'rce Alman ordusunun bir la 

larına karar verdi. · 

1 ekudağında ikinci 
seçmenler 

Tekirdağ, (Hususi) - Vilayet 
içinde dünden beri ikinci münte • 
hib seçimine baılanmıttır. Seçme 
iti üç gün sürecektir. Kadın erkek 
bütün halk belediyeye gider Ye 
reylerini Cümhuriyet Halk Fırka
sı namzetlerine vermektedirler. 
Tekirdağ ıehri ve merkez nahiye
si ikinci müntehib namzetlerini 
bildiriyorum: 

Atıf et Hatim (Valinin refika -
11), Mediha Hüsnü (Defterdar re· 
fikası), Safiye Şevki (Mektupçu
nun refikası), Şevkiye Nuri Emi· 
ne Necib, Safiye Çubukçu, Müh
riye Şakir (Belediye ayar memu
runun refikası), lffet Ali, Mehpa· 
re Mahmud (Nafia Baıkati·bi re. 
fikaaı), Ha§im Cevdet (Va1i), 
Hüsnü (Defterdar), Şevki (Mek
tupçu), Necmettin (Mahkeme re-
isi), İbrahim (C. Müddeiumumi. 
si), Emin (Müstantik), Nuri (tay
yare cemiyeti reisi), Adem (ecza· 
cı, fırka reisi), Tevfik Y arapsan, 
Osman İsmail, Şevket Fuad, Cev
det Fuad (Encümen aza11), Ali 
Zekeriya, Rüştü M~htar, İsmail 
(Soğancı), Behçet Himmet, Ali 
Muharremli, Ali Riza (bakkal), 
Emin Faik, Ali Riza Çubukçu, 
Ahmed Kübüt, Nazmi (fırıncı), 

Sıtkı Yakub (ticaret odası reisi), 
Mehmed (bakkal), Ali Dimetoka, 
Ali Behçet, lsmail (otelci), Raıid 
Drama, Muhterem Mehmed ( u -
mumi meclis azası), Yaşar Aziz, 
(bakkal), Hulusi Muhtar, Sadul
lah (çiftçi), Bekir, Salih (saraç), 
Hasan (Tatçı), İsmail Hatim, A
li Seyfi (berber), Himmet Cev -
det, Abidin (bakkal), Mustafa 
Karaevli, lsmail. 
---'"'*'*"»•ııunutm•ıunı .... ..,mw•ı -------

namzetleri ittifakla kazanmışlar • 
dır. 

muharebeye hazırlanmak cephesi
ne hizmet edeceği korkusu olduğu 
nu söylemiştir. 

Bay Hitler buna cevab vererek 
demiştir ki: 

" On sene mütemadiyen sulhü 
telkin ettikten sonra, birdenbire 
bir milleti harbe atmak kabil ola -
cağını tahmin eder misiniz? Ben 
harbin dehşetlerini pek iyi tanı -
nm .. Harbin icab ettirdiği fe -
dakarlıklar ve istıraplara bundan 
alınacak menfaat hiç bir zaman 
mukabil olamaz .. Bir A vıııpa har
binin ne suretle olursa olsun, neti
cesi mazide olduğundan daha 
müthiş bir felakettir. Benim mak
sadım milletimin iyi bir adamı ol
maktır. 

"Size iki şeyi temin etmek iste
rim: Almanya, kendi hesabına hiç 
bir zaman sulhü boznuyacah."tır .. 
Bize taamız etmek istiyen olursa 
yaban arısının yuvasına düşmüş o
lur. Çünkü biz sulbü sevdiğimiz 
kadar hürriyeti de severiz .. 

Hır yandan da ben ouna Kanı • 
im ki bir taknn karışık anlaşma
lardan ise bir mütekabil hürmet 
prensibi daha iyi neticeler vere -
cf.ktir: Bununla beraber biz 
komşu devletlere hiç bir zaman 
taamız etmemek için anlaşmayı . 
mükerreren teklif ettik. ,, 

• Bundan sonra Dayl Mayi mu • 
harriri Almanyanın Uluslar Birli
ğine dönebilmesi için ne gibi şart· 
lan olduğunu sormuf, Bay Hitler 
tunları söylemiştir: 

"- Almanyada ne ben, ne 
kimse Uluslar Birliğine dönmek 
için tartlar koymayı düşünmiyo • 
ruz. Yalnız bir tek ~esele var • 
dır, o da kat'i haklarda müsavili • 
ğin tanınmasıdır. Bu bir tart de • 
ğil, ancak iyi niyetin kendisidir . 
Almanyada nayonal - Sos!·~· 
lizm mevcud oldukça bu fikir de -
ğiımiyecektir. Şunu da ilave ede
yim ki maddi müsavilik ile~ ma • 
nevi müsavilik arasında fark gör-

Dedim.. 1 beğeniyorlar ... Nahide Hanımtey
- Beni siz kurtarmışunız .. Ah- zeme senin için annem dedi ki: 

lam diyor ki: "Dünyada her nefes "Oğlun olduğu için söylemiyoruz, 
aldıkÇa Vedad Beye dua et!. O doğrusu Vedad Bey eibi terbiyeli, 
yetiımeseydi, timdi sen toprak iyi kalpli, akıllı çocuğa h!~ rast • 
olmuttun !,, lamadık .. Yalnız biz değil, onu her 

Elinden tuttum: kes beğeniyor!.,, dedi. Nahide Ha· 
- Gel, sana kitab vereyim .. O· nımteyzem gidince de ablam Or-

damda beraber seçelim!.. hanla bana: "Siz de Vedad Bey 

-Ben okuma bilmem ki... gibi olun!.. O zaman daha çok se-
- Olsun! Rengine biçimine ha- verim!,, dedi. 

karak seçersin!.. H · k h h ld • 
J . . • d" f d.kk ofa gıtme er a e ınsan 
çerı gırınce ort tara a ı at· 1 · · b.. ··k b. kt' F k S 1 

le baktı: 1 ıçm uyu ır zev ır.. a at e • 

- Senin odan ne güzelmit ! Ba· manın hoıuna gittiğimi anlamak • 

b l d la kendimi çok mes'ud buluyor -~ma söy iyeyim e bana da böy-
le bir oda versin! .. Amma, bizim dum .... 
evimiz sizinkinden ufak!.. O zamanlar, roman olarak Ne • 

Kitaplan karııtırırken devam mide, Atkı memnu, Zavallı Nec-· 
ediyordu: det, Cezmi gibi yerli kitaplar var-

- Abam da annem de seni çok dr. Pardıyanlar, Borjiya, Gece 

kana Şark anlaıması ve 
yanm istiklalini tekeffül ed 
ma protokolü hakkındaki . 
sormut ve §U cevabı atııııttı'' 

"Her zamanki bir anıaŞJll' 
hud bir andlaşma olursa 0 

manyanın buna iştirak etıııe 
göstereceği şart daima S) 

Haklarda müsaviliğin taJllll 
l\Iaamafih bunu isteyen · 
ben değilim, benimle berll 
lanlar da vardrr.,, 

Nihayet, Batbakan, . 
Fransız münasebetlerine ıf 
derek tunları söylemiştir: 

"- Ben, bütün Alın311 ~ 
namına olarak FransaY9ı 
hiç bir arazi istemediği~ 
kendi anumuzla bütün 
heveslerinden vazgeçtiği~ 
dim. , 

Ayni zamanda hiç bir 
hiç bir zaruretin ve her h 
suretle kuvvete müracaat 
bizi Uluslar Birliğinde 
dan ve hukuk müsavili i 
den mahrum edemiyece~ 
ettim. 

Şereflerine hürmet edel 
metler arasında yapılınd 
dıktan sonra muahedeieriJI 
değeri olmıyacağını da sÖ 
lüzum göriiyorum. 

Almanya komşulariyle ~ 
lar içinde yaşamak istiyor .. 
hududumuzda bu neticest 
zannediyorum ki tasfiye 
havadan Berlinde old~ 
Varşovada da memnunıJ~ 

küm sürmektedir. ,, 

Bir konf er ani 
Dün Halkevinde Onif1 

tetik ve sanat tarihi doÇeıt j 
Suat Kemal tarafından sO 11 
man edibi Le11ing'in h•f' ,1 
serleri etrafında bir konff 1 
mittir. Bay Suad Keııı•:1 
muharririn en tanınnııt ~ 
den olan Loaciran ile 1' 
jedik arasında bir m~ 
mıştır. 

1 1 ·b· ·· e ';:/ yo cu arı gı ı tercum 
da çoktu. ı,I 

Kemana batladığıınd~; 
kenara atılmışlardı.. t~I 
da dayımın vaktiyle 0 

idi.. 1, 
Selma tipindeki g~el 

Nemide ve Zavallı • 1tl• 
l•~..ı mevzulardan zevk • 
0
,d.,, 

dütünmüı, onları ayır•1 ~ 
Turhan da yanı batı::b f, 

mitti. Birdenbire 1' tı' J", 
nın içine elini uzattı. 1ıet ~ 
lerden birini çekti .. sıı . ..,ıt 

1'•''"" romanların arasına J'İKii~ 
hayvanat kitabıydı·: ıl-" · J 
cuk onun kabındakı • 

1
e ,- 1 

. b. k .. _,\jf 
nın ır enannı goı .-

la eline almıttı.. d'~ . ve 
- Bunu götüreY1111 
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Yaz.ıı: Ninzi Ahmed Okan Tefrika No. - 41 

':Derindere,, "Bügükdere,, olmuş .. 
:da~. maada yedi bin bağı 
· · Cüınıe dağlan bağlar ile 

hıdarıolunnıuştur. Lalgün kiraz 
~eşhurdur. Methinde li

kı b dır. Her sene Istanbul 
~ u Şehirde sohbet ederler «:.ti' .,, 

dtrıiıı •n Celebi, burada altın ma-
~dçıktıiını da kitabında yaz-

ır. 

~~d 
'11) a Yazdığımız (Mezar 

ııun (Mesar) olmasını, u· 
llliiddet f 
lQ ena karıdıyanlar ol• 

Liri, (M Hatta eski kitaplardan 
JJüyükdereden bir görünii§. 

' ezar) ın (Meaar) niçin Büyükdere, çok rağbet gören 
..._L -udbilıneden tunları yaz.. b. ey .• d. 
~1 1• ır gezm erı ı ı. 

Cc • 

d - Mezarnı so.. k .. .. . en ın · gu gonınmesı.n· 

tefan 
1
' Yahut bazı üdeba ve zü • , 

darı :: d 1.arafetfunışluğu asarın .. 
(?tf 1 ır, velhasıl (mezar) lafzı 
Yarı:) lafzına bozulmuş ve şa • 
ta unu~aret olan bir mahalli ahla. 
tarılb h~k bir mevkii İ§Ü· 
~ . a~e konmuştur. 

l'\f 'lld ııçıııde Hacı Salih Paşa ta• 
(1~ ~ hanat ediimit çeıme • 
l\fn.c1 238) de İbrahim Pata ta-

~ ·--· 188a -..ıır olunmuftu. 

'1) ... d da Yazdınıt bir kitab (Sa· 
. ...- e ı,· 
dı~lcte il' kaç ıenedenberi itle • 
idİhe d 0laıı bakır madeni var 
lci;,etltd~ tu liin?erde hali metril .. 
l~. ır,) deınektedir. 

S ~lesine yakın deniz ke • 
t&llıili t/ı '13 de Hafız Ahmed 
"'1ttı. •&ıdi bir çeıme yapbr -

~~-tt.ıc· . h.~ b· 1 caını, Ali kethüda a-
~ il' tarafından yapılmıttır. 
~ lbrahiın Paıanm sadareti 

"'ie lıatı:• .Me~med aia, bu ca • 
~i· bir ınınare yaptırmıtb •• 
1?ıQ)~~apılıt ıüniemeci (1133. 'e . ır. Caıniin mukabilindeki 
(10sg:tı Mesud a47a adında biri 
~....... "1645 • n1'lıet . de yapbrmıttı. 

cudı bin elli beşte ihya 
teı eyledi .• 
S llle2'İn ~- .h'd' 
~ d -rı ır. 

~i) le;~ e, Rumların da (Aya 
ı lleleri vardır. 

~80YOKDERE 
~Oa' d derenin eaki adı, Vat • 

' 1 1':._~. _"Derindere,, anla. 
ti e-eate . 
~' ''S... dır· Buranın ikin-
.. ~ııa:.n dereai,, dir. Bu ad, 
'daıci . tarafından, Saron 
1tti .._e L ıliJıa mahsus diktik. 

tqah · 
~:t a ızafeten verilmitti. 

Büyükdere, yalnız zenginleri 
değil, Bizans kurununda saray 
halkmı da buraya çekerdi. 

Jüatinyen, burada Teödor dö 
Tiron'a ithaf ederek bir kilise 
yapbrmqb. Patrik Tazer de 648 
ile 804 yıllan arasında burada 
bir manastır yapbrmıtb• Bu ma • 
naabra birçok prensler yerlq - J 
mitler, hatti kendisi de burada 
ölerek burada gömülmüttü .Jüa -
tinyenin yaptırdığı kilise her pa
zar günü binlerce hıristiyan tara-

fından ziyaret edilirdi. lmpara • 
torlar da her yıl büyük perhizin 
ilk cumartesi günü buraya gelme. 
ği adet edinmitlerdi. 

Büyükderedeki "Yedi kardet
ler,, çınar aiacını Aleksi Komnen 
kurununda gelen ve Kont Ranol • 
un idaresinde bulunan Haçlrlar 
ordusu efradının dediğini yazan 
kitaplar vardır. Bu çınar ağacı -
n; yakın bir yerde 1096 yılında 
Godfrova dö Büyyünün kuman • 
dasında ,elen Hnrh!arın da ordu 
kurduktan bazı kitaplarda yazıl
maktadır. Bazı kitaplar İte God. 
frovanın Eyüpten Ortaköye ka : 
dar ordu kurmut olduğunu yaz -
maktadırlar. Her ne ise Büyük -
dere fetihten önce büyük hadi -
ıelere sahne olmut ve bugünkü 
kıymetini taımııttır. Büyükdere • 
de iki cami, bir Ermeni katolik 
kiliıesi, bir Rum kilisesi ile Mal
tız çar,ısında bir frenk kiliıesi 

ve bir Ermeni kilisesi vardır. 

Büyük dere fetihten sonra da 
ehemmiyetini kaybetmedi. Av -
rupadan sefirlerin gelmesi adeti 
bqlayınca Beyoğlunda kıt sefa
rethaneleri kuruldu, sefirler bu -
rada aayfiyeler tedarik ettiler. 

Büyükderedeki camilerden bi-

-A. bak ile aiiz 
~ -.aıa ~el! ... hangismi iıterse okusun! .• 'h, IÖyl dan ve bqka hiç Elimi büyük bir adam gibi sık-
lai ~· lcapleınec1en bir fiti, bir ba- tı .. Büyük bir adam gibi: 
dit ~· Yılan, gergedan ıi- - Tetekkür ederim! .. 

°"dıa: ıiistenyor, devam e- Dedi ... 
"'Okur - Aferin! Sen de terbiye1i bir 
~ •• iL ,ken 'ben de yanına otu- rocuksun ! .• 
·llll.1:. ..._ ne ·· ,. 

'·· lüzel resimler var - Bunlan bana ablam öğretti 
.\'iti 

rini Cerrah Mahmud efendi, di -
jerini Mehmed ağa yapbrmıfb. 

BELGRAD ORMANI 

Büyükdereden on kilometre 
uzakta bulunan Belgrad ormanı, 
otuz alb kilometre çevreainde, 
14,000 hektar vüaatindedir. Or • 
man içinde yedi tane bent var • 
dır. Bentlerden dördü lstanbul, ü-
çü Beyoğlu ıuyunu dafıtmakta -
dır. 

Kanuni Süleyman Sırb esir • 
lerini burada oturttuiu için kö
yün adı "Belgrad,, kalmıttır• 

1308 de lıtanbulda kolera 
hastalığı ıörülünce Avrupadan 
mütehusıı olarak getirtilen Dr. 
Şanteım ile Dr. Bonkofakinin ver
dikleri rapor, bentlerin bulundu-
iu yerde ehalinin oturmasını mu
vafık bulmuyordu. Bunun üzeri • 

ne ehali çıkarılarak evler yıktı -
nldı. 

Belgrad ormanında lıtanbulun 
suyu için ilk önce 1029.1619 da 

T opuzludere üzerinde "lıtanbul 
topuzluau,, adı verilerek yapdan 
benttir. 

Bend, yüksekten suyu akıtmak 
için yapılan kemerli veyahud düz 
su yolu, yahud suyu biriktirmek 
için yapılmıt aed manasına ge • 

len farisi bir kelimdir. 

Belgrad ormanına Bizans ku
rununda "Petra,, denirdi. An • 
dronik komnen kurmuıtu. 

• • • 
BOYOK BEND: Bu bend Koı· 

tantin kurununda kurulmuı, An· 
dronik Komnen kurununda 1183, 
1185 yıllannda yenilenmitti. Fa· 
tih, Kanuni, Birinci Mahmud ku· 
rununda 1747 de, Birinci Abdül
hamid kurununda 1785 de tamir 
edilmittir. 

( Arkası var ) 

yordum. Yalnız bunları onun 
için aldığımı belli etmemek için 
göndermeden evvel yapraklarını 
da açmayı unubniyordum .. 

Her geri gönderilen kitabın bü
tün ıayıfalarına battan aona k .... 
dar göz gezdiriyordum.. Orada 
altı çizilmit bir cümle, bir çiçek 
yaprağı, ne bileyim, Selmaya aid 
uf ak bir his ve hatıra bulmak iıti· ))1-.a beıılllıına 0 raınan değil ki 

......_ b de11 roınan istem' 
~ "Olaıa ı, ... 

delil ~ile deınek?. O da ki-

ya! "Eğer ıöylediğimi yapmazsan 
bir daha göndermem!,, diye sıkı 
11kıya tenbih etti. yordum. 

Bu arzum cevabsız kalmıyor • 
Giderken ben de tenbih ettim: ti~d ~· ıanJci?. 

~tıb .. _ e ıle z. 
~'h ~ iateı.ı· \'aftı Necdeti u -
t l1lt, •Yerek ld A •: •oııra a ı .. Evvela 

sayfalarına göz at-
"' 8 
~~~ ~.iç resiın yok .. 

......_ •• :ıune bir net'esizlik 

s""' İni IÖlür de ablan 

E bl bunları Oku -
du. 

- ğer, a an 
muıaa, diğerlerini göndereyim ! ..• 

Romana eskitlenberi çok me. 
rakıl değildim... Hele kemana 
baş·Iadıktan sonra aklıma bile gel· 
mi yordu ... Fakat o günden sonra 
11k 11k Kemeraltına iniyor, biri • 
ken haftahklarnnla yeni yeni ro
manlar alıyor, Selmaya gönderi -

* * * 
Onunla konuımak mümkün ol-

mıyordu. Yalnız braıada oturul • 
duğu ıırada arada bir gözlerimiz 
kartrlaııyordu .. 

Bir akpm y.eni öğrendiğim 

''Ka1bimin sesi,, iımindeki bir par· 
çayı çaldım.. Yalvaran, adaJ.&D, 

id kanun layihasma göre, bir kUmetin müsaadeaine bağlıdır. 
Hind federasyonu yapılacakbr. Gene hükUmet plak ve filmlerin 
Federasyon, iki yeni vilayetle be- aablmasını da yasak edebilir. 
raber, 11 vilayeti biribirine fede- Matbuat suçlulannın mesulü, ma-
ral bir sistem ile bağlıyacakbr. kaleyi yazandır. Ancak makale-

F ederaıyona, prenslerinin ri- nin sahibi belli olmazsa suçtan ga
zalan ile girmeğe huır olan Hint zetenin müdürü mesul tutulacak
devletlerin de dahil olabilecek - br. Matbuat suçlulara bet yüzden 
tir. elli bin pesteye kadar para ceza

Ne devletlerin iç rejimlerinde, siyle tecziye olunacaktır. 
ne federasyon mubitindeıı gayri Almanyada esnaf cemi

prensterin krallık makamı ile o -
lan münasebetlerinde hiçbir de. yelleri yeniden kuruluyor 
ğitiklik olmıyacaktır. Berlin, 24 (A.A.) - Havas 

Kanun layihası, devletlere tim- muhabirinden: Dün neşredilen 
dikinden daha genit bir aalihi - bir sürü emirnameler, Alman el 
yetle kendi itlerini görmek me • emekçilitini tanzim etmektedir. 
zuniyetini vermektedir. Bu emirnameler, esnaf cemi· 

Federasyon, Hindiıtanı heye- yellerini yeniden kurmaktadır • 
ti umumiyesile alakadar eden Alman el emekçiliğinin bqma 
gümrük tarifelerile döviz meae. esnaf genel odası ıetirilmittir. 
lesi üzerinde meıgul olacaktır. Bu oda, ökonomi nezaretinin 

Bununla beraber, müdafaa ve kontrolundadır. Genel odaya ma· 
dıt münasbetler iti umumi vali • halli odalar bağlıdır. Her eanaf 
nin meauliyeti altında kalmakta - odamı bir "Fuhrer,, idare ede -

d cek ve bütün serbest esnaf, mec -
ır. 

Kanun liyihasmm siYJlıl lie- buren kaydolunacaklardır. 
defi, vilayetlerde ve bazı ihtiyat Oda, eanafın listesini yapar, 
kayıtlan ile federasyon merke • vesika verir. Bu vesika olmadan, 
zinde parlamento usulü bir hükQ- esnaf, dükkan açıp çalıtamaz. 
met sistemi derpif etmektir. Yal. Esnaf veaikası alabilmek için 
mz, yüksek sali.hiyetlerin tatbiki, yqın 24 olması ve bir imtihan 
umumi vali, veya valilere veril - geçirilmesi prttır. 
meaini icab ettiren vaziyetler Esnaf cemiyetleri Fuhrerleri· 
müstesnadır. nin bir toplanbsında, ökonomi 

Kanun layihası, Birmanya ile nazm Dr. Şaht, dün nqredilen 
Hindistanı ayırmakta ve Birman· emirnamelerin ve kanunların 

yaya Hindistanınkine benzer ye. yükaekliiini-methetmit, bunların 
ni bir kanunu eauai vermektedir. !iberal 19 uncu asır ökonomi sui· 
Kahramanhklar p'yesi istimafıerine bilerek bir nihayet 
bir tahrik eseri mi? verdiğini, zira, aanatlann tanzim 
Berlin, 24 (A.A.) _ Koben • edilmemiı olan hürrfVetiıı\n1 • 

hayer'in "Kahramanlıklar,, adm· naflarm mealeld ıdyla~l?iiU a
daki piyeai dün gece · ilk defa o- zaltmak auretile neticelendilinl 
larak Berfin devlet tiyatroıunda söylemittir. 

1a.terilmittir. Bu piyes katolik V ake adasında hava 
mahafilde derin bir memnuniyet- merkezi 
sizlikle kartılanmıftır. Bu piyea
te ltalyan filozofu Bruno değeri 
takdir edilmemit bir dahi, ve kli
senin istibdadına kartı isyan eden 
ve nihayet mağlub olan bir kah -
raman olarak göıterilmektedir. 

Germanya gazetesi diyor ki: 
Bu piyesi bir tahrik eaeri olarak 
telakki ebnekte katolikler haklı
dır ve bu temıil ulusal birliği te. 
min etmekten çok uzaktır. 

ispanyada yeni matbuat 
kanunu 

Ma<lrid, 24 (A.A.) - HükQ
met yakında yeni matbuat kanu -
nu liyihasmı tetkike başlıyacak • 
br. Bu kanun gazetelere, kitap· 
lara, pliklara, telsizlere ve sine -
ma filmlerine de şamildir. 

5even bir kalbin hülyalarını anla -
byordu •• Bu annemle Behice Ha • 
nımı ve lbrahim Beyi o kadar 
1&rmadı .. Fakat Selmamn baba • 
sma dönerek: 

- Ne güzel değil mi baba ? . 
Dediiini duydum •• 

Ertesi aabah erkenden tıraaaya 
çıkmıtbm .. Denize kartı oturuyor
dum •• Artık odama dönmek için 
geri döndüğüm zaman Selmanın 
da o anda penceresine geldiğini 
gördüm .. 

Birdenbire ne o, ne de ben ka -
çabildik.. Ben batımı eierek ae • 
Ji.ml~yınca o da kartılık verdi •• 
içimde öyle bir duyu' vardı ki o 
ıırada her ha1de bir teY söyle • 
mek, bir kelime konutmak lazım -
dı. Bunu yapmazsam sanki kaba -
lık olacaktı •• 

Vqington, 24 (A.A.) - Hu· 
ıusi havacılık komisyonu, "Pa • 
namerikan,, hava tirketinin bah
riye nezaretinden, Bahrimuhit 
sahillerinden Kanton'a (Çin) ıe
çerek yolculara kolaylık olmak 
üzere, V ake adasında karaya in • 
mek üzere bir merkez yapmasını 
istediğini ifşa etmittir. 

Bahriye nazm B. Svanaon, ga
zetecilere birçok tirketlerin de 
bunu istediklerini, meaelenin tet
kik edilmekte olduiunu ıöyle -
mittir. Şirketler, Midvay adasın
da da bir merkez iıtemİ§lerdir. 

Diğer taraftan, hususi hava 
komisyonu askeri tayyarelerin 
aayııının 40.000 olmasını istiyen 
nihai raporunu vermittir. 

Lakin Selma daha ceıur çıkb .. 
Onun da ar,ıi hislerle dolu ol • 

duğu anlatılıyordu .• 

- Dün akıam çaldığınız parça 
çok güzeldi! • ., 

Dedi ••• 

- Evet, yeni öğrendim .. Şimdi· 
ye kadar öğrendiklerimin aruın -
da en çok sevdiğim budur. 

F ramızca güftesinde bazı yer • 
lerini habrladım: 

"Seni seviyorum ! 
"Bunu ben söylemiyorum .• 
"Kalbim söylüyor .. 
"Çölde bir yolcunun rastladığı 

pınar gibisin! 
"Kış gecesini aydınlatan günee 

'b' . ' gı wıı .• 

(Arkası var)' 



Hlil~AYE 
SUSUZLUK! 

Yazan: Osman Cemal Kaygısız 
Hasta kadın gözlerini açar aç· / rek bana elindeki dolu bardağı u-

ma.z yanındakilere: 
- Ah! dedi, bana bir ıoğuk 

11.! ! içim pek yanıyor.. Yüreğim 

':utuıuyor •• Amma ıu, çok aoğuk 
olsun, buz gibi ola~! .. 

Kendisine sunulan ıoğuk suyu 
içtikten sonra, yüreği yanık hasta, 
süzgün süzgün çevresine bakarak 
kesik kesik anlatmaya batladı: 

- Ah kardeşler, bilıeniz içim 
ne ka<lar yanmıfh .• Demin ıiz ya
vat yavaf konuturken biraz dal • 
mı§, kendimden geçmifim. Aman 
bu dalgınlıkta ne rüyalar gördüm, 
ne rüyalar!.. Sözde yazmış .. 
T emuz sıcağı cayır cayır ortalığı 
kavururken ben ağaçsız, gölgesiz, 
ıuıuz, her yani apaçık, upU%Un bir 
çölde tek başıma gidiyormuşum .• 
Nereden gelip nereye gittiğimi bil
diğim yok ya! .• Yarı yolda yor
gunluk, sıcak, ıuauzluk canıma 

yetmif .•. Bunalmı§mı.. Bayılacak 

hale gelmişim .•. Alnımdan damlı • 
yan ter taneleri dudaklarıma gel
dik;e kuruyan ağzım biraz 11Ian • 
sın! diye bunları dilimle yalıyor • 
mu, um .. 

Ah suıuzluk, ah ıuıuzluk !.. O 
ne güç feymİf kardetler !.. Hele 
ıiz bana bir ıoğuk ıu daha verin!. 

Odadaki gene kadınlardan biri 
atıldı: _ 

- içme kardetciğim, dokunur, 
sen hastasın f imdi terli terli bu 
kadar ~ğuk ıu içeraen olur mu 
ya?. 

- '.Aman .. Ne oluraa olsun ve· 
rin, ölmü§leriniziıi canı ıçın ve -
rin !. (Ağzını açıp dilini göstere • 
rek} Bakınız, hali ağzım kup
kuru, hala içim yanıyor! .• 

Kendisine yarım bardak su da
ha verdiler, bir yudumda onu da 
içti, sözüne devam etti: 

- Ooh ıu gibi aziz o1.unuz ! .. 
Ne diyordum, nerede kaldrmdı? .• · 
Ha! .• Evet... Derken efendim, 
o ağaçlIZ, gölgesiz her yam apa -
çık, upuzun çölün ortaımda sanki 
ben bir mummut da günet beni 
eritiyormuf .. BJ-den, nasıl oldu, 
bilmiyorum, tepemdeki kızgın gü· 
net kayboldu •• Ortalık karardı ..•. 
H!lva serinledi .• O upuzun çölün 
sağından doğru kulağıma bir su 
tırdtıııdır geldi •• Aman bu rüya -
lar ne tuhaf... Şırıltının geldiği 

I 
yana, dönünce baktım ki hamam 
gibi bir yerin içindeyim .. Hamam 
gibi diyorum amma .• Pek öyle ha
mama da benzemiyor .• Her taraf 
bembeyaz mermer •• Sağda, ıolda, 
önde, arkada ağızlardan güldür 
güldür ıular akan koca koca bira· 
]ay musluklar ••• 

Bu muılukların önlerinde içleri 
su dolu genit genit kurnalar .• Ya
Jakların altından batlayıp sağa, 

sola, öne arkaya doğru uzanan 
enli.enli oluklar.. Ortada havuz 
gibi ytivarlak bir ıey .. Onun orta-. 
amda, durmadan tepesinden etra -
fa bpkı bir salkım söğüd gibi su 
yağmuru yağdıran büyük bir fuki
ye... içerisi serin mi ıerin .. Sular 
buz mu buz .•.. Ve renkleri bi'llur 
mu bilftr .. Her kurnanın kenann -
da yeni kalaydan çıkmq, pınl pı· 
rıl yanan birer bakır mafraba ... 
Sonra bir kenarda mini mini çıp • 
]ak ayacık]arına üzerJeri oymalı . 
cevtz nalınlar giymi,, baştan aşa • 
ğıya kar gibi beyazlara bürünmüş 
gene bir kızcağıı .. ZavaHı güle -

zatıyor., Fakat ben bardağı elime 

alıp ta dudaklarıma götürürken 
bakıyorum ki içi buz ve billur gi·bi 
a~ı dolu olan o bardak bir anda a-

tet gibi elimi yakıyor, içindeki ıu 
hemen fıkır fıkı~ kaynamıya bat -
lıyor ve bu kaynar suyun genzime 
kaçan dumanı ile gözlerim kapa-

nıyor, Jıer tarafım yanıyor, göv • 
demden yeni bir terdir boşanıyor, 
yüreğim ka vruluy~r ...... . 

Ben de işte tam o zaman uyamp 
gözlerimi açıyor , sizden su isti -
yorum ... 

Kuzum kardeşler, ne olur, bana 
bir soğuk su daha! .. 

:(. ,,. 4 

~asta, üçüncü auyu da içtikten 
sonra odadakilere vasiyet etti : 

- Ey benim canmı karde,Je
rim, ne olur ne olmaz, aldmızda 

olsun .. Ben öldükten sonra, amma 

böyle Hkbahann serin havalann -
da değil, her yaz, yazın en ucak 

günlerinde, memleketin en susuz 
yerlerinde, soğuk su! diye buna -
lanlara fıçı fıçı buzlu ve iyi sular 
dağıtın .. Sonra, benim neyim var, 

neyim yoksa aatm, susuz, çefme -
siz bir köye dağlardan, · bayırlar • 
dan, ormanlardan1 göHerden iyi 
bir su getirtip oraya bembeyaz 
mermerden kocaman musluklu bir 
çeıme yaptırın! •• 

Vasiyetini bitiren haata sustu, 

halsiz düştü, gözlerini kapadı, 
başka bir rüya görmek için tekrar 
dalı •• 

Halkevinde 
Halkevinden: 

1 - 28.1.1935 pazartesi günü ıaat 
(18) de evimiz merkez ıalonunda Sel· 
çuk Sanat mektebi müdürü Bay Ah • 
med Aımı tarafından (Çocuğun ameli 
hayatta erken yetişirilmesi) hakkında 
bir konferanı verilecektir. Herkeı ge -
lebilir. · · 

2 - Gene 28.1.1935 pazarteıi gÜ· 

nü ıaat (20) de Gülhane parkı içinde 
Alayköşlriinde temsil tubemiz tarafın
dan (Beyaz kahraman, Mürebbiye ve 
Figaro) piyesleri oynanacaktır. 

Bu temsilin davetiyeleri her gün sa· 
at (17) den sonra Alayköşkii içiıleri 
çevirgenliğinden alınabilir. · 

TEPEBA$1 
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Eski Fr«!nsız Tiyatrosunda 
Bugün saat 14,30 da 

Bu gece saat 20 de 
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Polis haberleri : 

Şübheli kayık 
Bir ton kümür çalanlar 

yakalandılar 

Dün ge;ce Karaağaç sahilinde 
hızla geçen bir kayıktan §Üphe'le • 
nen memurlar kayığa du~masını 

emretmİf~er, bu emir verilir veril • 
mez kayık büsbütün hızını ·arttıra· 
rak karanlıkta kaybolmuftur. Bu· 

~~ .ll_~~R~~A~~D~Y~~0~_J~~,_~I nun üzerine memurlar diğer bir ka 
_ yık i'le takibe çıkmı§lar, Eyüb açık 

Bugün larmda kaçan sandalı yakalamış -
tSTANBUL: t'f lardır. Yapılan muayenede ıandal 
12•80= Karıflk mUAlkl ·P~ 18: çay -- da bir ton kömür bulunduğu görül ea, ot.el TokaWyandan tranBm.layon, 't.fll!>Iz 

orkestrası, 19.20: Çocuk · blk&yelert. 19,SO: müt, tahkikat ıonuncla bu ~ömü • 
Haberler. 20: Demir caz. 20,llO: Bavayan ki· rün Silahtardaki elektrik fabrika • 
tar, Siret ve arkadqlan, 21,20: Son haber- . 
ıer, u,so: Radyo orkeııtruı. 22: Radyo caz aından çahnmı! olduğu anla§ılmıf, 
ve tango orkeetraıan. hırsızlar Nuri ile Hüsey.in yakalan 

%2S Khz. VARŞOVA. lMlS m. mıflardır. 
19,15: Dans. - Söz:ler. 20: Piyano refa • 

katile p.rkılar. - Sözler. 20,80: Keman mu- ŞAPKAYI VERMEMiŞ - Be
ııUdııl. - Spor haberleri, 21,15: Solistlerin lo· yazıdda oturan kahveci Mustafa, 
tıraklle senfonik konaer. 28,SO: Şllrler. -
RekJAmlar. 24,05: dan& polise müracaat ederek, ls~iklal 

15'15 KlıZ. BUDAPEŞTE, .ısıso m. caddesinde Şeref kıraathanesinde 
18,85: Cbarly Gaodrlo caz orkeııtrMı. 19: 

st.eııografl derııt. 19,85: Spor, 19,50: Repor· garson T odorinin teslim ettiği şap-
taJ, 20,so: Orkestra temııuını nakil, 28,SO: kasmı geri istediği vakit vermedi-
ca.z m118Ildsl. M,15: Çingene orkeııtraııı. 1,05 • p ı· T d · 
800 haberler. ğini şikayet etmittır. o ıs o orı 

sıs Khz. BUKREŞ, 165, m. hakkında emniyeti suiistimal ı:nua 
18-U plAk gündüz nefJrlyatı, 18 ııaton ora melesi yapmıştır. 

keııtram, 19: haberler, 19,15 konSf'rln d('IV!l • 
JDJ, 20 derıı, 20,20, pJAk, 20,55 8entonlk kon- BlR HIRSIZLIK OLMASI DA
ııere dair eöz:ler, 21,05 kon.ııertn devamı, 28 HA _ Be,iktatta oturan §Oför Ah 
Haberler, 28,25 plAk. 

med, polise müracaat ederek oda. 

BORSA 
1 Hiz1larında vıldı:ı işareti olanlar üzer 
erinde 24 - J de . rr:uamcle ı;örcnler· 
dir. 1 Rakamlar k·.apanış fi atlarını ıtösterir 

tf ukut (Satış) 

I • Londrı 620. • Vhanı ~N. -· 
* Ncvyor~ 121i, 50 • MııJrlı 18, -* Parls 169. - * Rerllo 48, -
* MIUno 113, - * Varşova 24. -
* Brüiseı 1111.- • Bndape,ıe ~b. -

* Atina 24-, - • Bükreş I?, -

• Cenen' 8Hi, ·- • Belgrat ~4. -
• Sotya 24, -. * Yokohama 35, -

* Amsterdım s:;, - *Altın Q;ı6, -
• Prag 100. - ,. 'Mecidiye 

* ~tokh n1m lP , - · .. Ra n ~ nnt 
42. - ı 

1140. -

Çekler (kap. sa. 16) l 

• ·Londra oıuu • Stokhlm 3.1411 

• Nevyork 0.79- o • Viyana 4.255 

• Parls 12.l':ı • Madrlt 5.8( -

* Mll!no 9.!875 • Berlln 1,9775 

* Brüksel 3.4016 • Varşon 4,2034 

• Atin1. 83.8[- • Audapeşte 4.9.55 

* Cenevre 2.452:-i • Bükreş 78.865 

* Sofya 67,275 • Uelgr~t 35.015 

• Amsterdam 1.1754 * Yokohamı 'l.7790 

• Prag 18,9667 • l\Toskova 1013.-

ESHAM 
I~ Bankası ıo.- Tramvay ~l,!'.O j 

Anadolo 26.- •Çimento as ~:~~ 1 Reji 2.20 Cnyon De~. 

Slr. Hayrıye li\.!'O ~ark Oel 
,l\lerkez Bankası 64. - Ralyı 

U. Slgort~ -.oo Şark m. ecza . 
ı1omootl 1 l,IJ5 Telefon -.-
rstikrazlar tat v·ller 1 

t • 193:ıTiirk Bor.I 30.67 Elektrik 
• . • il 29,">~ Tramva~ 
~ • .. " m 29.60 Rıhtım 

lstlkrU.ıDahlll I 94.~5 • Anadolu ı 
• !rgııı! istikrazı 97.- * Anadolu il 

1928 A MU. - ,oo Anadolu tıı 
Rı,d.ar -.no * \111nıe~sıı A 

;,·,;; 'ı 
17,50 

47.80 
~?.80 

46,
!'ill :m 

Yer sallantısına uğrayan
lara yardım listesi 

Dün ak~a ka~ar, Marmara yer • 
aarsmbH için Hilaliahmer ~stanbul 

merkezine yapılan yardım listesi şu • 
dur: · 
2205 Amelihayat ticaret mek. talebeleri 

50 mütekaid bay Said 
582 Şehreminin H. Ah. şubesi vasıt. 

toplanan 
1000 Bayan Hasibe 

165 lat. 10 uncu mele. 5 ıınıf A kısmı 
310 ,, 5 B 
115 ,, 4 A 
300 ,, · 4 B 

50 " 4 c 
l50 ,, 3 A 
200 ,, 3 ·B 
170 " 

3 c 
125 " 

2 A 
125 

" 
2 B 

200 
" 

2 c 
63 " 1 A 
58 " 1 R 

5868 1 

33652 Evvelki yek. 
39520 Um .. Yek. 

sında uyurken, toför Mehmed ile 
arkada,ı Zekinin şoförün vesikası, 
muay.ene kağıdı ve askerlik vesi -
kası çaldıklarını iddia etmittir. 
DÖVMÜŞLER - Meyveho§ta 

oturan Hasan, polise müracaat e • 
derek Hamid ile Ahmed adların • 
da _iki ki,inin kendisini dövdükle
l'ini iddia etmiştir. 

OTOMOBiLLE TRAMVAY -
Beyoğlunda Çatmalımescidde otu
ran Davidin idaresinde 1790 nu • 

0

1m:aral1 otoıınobil, lat.iklal eai:ld~in 

den geçerken Şişliye gitmekte o .. 
lan ve vatman Şakirin idaresinde
ki tramvaya çarpmıştır. Kaza nak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

YÜZ' ·~ KOLONYA SIK -
MIŞ - 1 aksimde oturan Zehra, 
Köprüden geçerken Nezihi adın • 
da biri, elinde bulunduğu pompa 
ile yüzüne kolonya sıkmış, yaka • 
lanmı§tır. 

KAVGANIN SONU - Balatta 
Karaba§ mahallesinde oturan Sü
leyman He Kamil arasında kavga 
çıkını,, her ikisi biribrlerini yarala 
mıılardır. Süleyman arkasından, 

Kamil bqından yaralanmıştır. iki 
si de yak~lanmııtır .. 

ARABADAN DÜŞEN VAT
MAN- Kurtuluıtan hareket eden 
162 numaralı tramvayın vatmanı 

Mustafa, Hamam durak mevkiine 
yaklaşırken müvazenesini kaybe
derek düşmüş, başından yaralan· 
mıştır. 

iKi DÜKKAN YANDI - Cüm 
huriyet cad:les:nde 67 numaralı 
demirci dükkanı ile bif şiğindeki 
iki numaralı dükkandan ate§ çık· 
mış, her iki dükkan tamamile yan 
dıktan sonra ateş söndürülebilmiş
tir. Yangın hakkında tahkil_<:at ya 

.pılmaktadır. 

ZEHiRLi KÖFTE - Top -
hanede oturan hamal Halil, Per • 
şembepazarında aşçı Osmanm 
dükkanında yediği köfte ile zehir 
lenmiş, Beyoğlu hastahanesi kal -
dırılmıştır. 

SÖNDÜRÜLEN ATEŞ- Gaz. 
liçeşmede pamuk fabrikasında, 

makinelerden birinin sebebi anla
tılmayan bir bozukluk neticesinde 
verdiği hararetten yangın çıkmış, 
pamuk çuvallarının bazı yerleri 
yandıktan sonra atef söndürülmüş 
tür. Fabrikanın, Ashan - Miyong 

Son haf ta içinde Fatih 
evlenenler şunlardır: 

Osman oğlu amele bay 
Mustafa kızı bayan Dilaver,, >. 
lu vapur yazıcılarından baY 1" 
Tevfik ile, Ratid kızı bayan 
Hasan oğlu marangoz bay 
Dervit kızı bayan Cemile, Mu• 
lu havagazı tirketinde bay ~ 
za kızı bayan Nazmiye, Halil ol 
mid Muharrem ile Ali kızt bl 
dalet, ciğerci Raif oğlu bay ti 
Mustafa kıZI bayan Hafirne, f bOf 
kunduracı bay Mehmedle Mu~ 
zı Faika, Osman oğlu elek 
Mehmed Hüseyin ile Ali kııl 
Zahide, Cemal oğlu marangoz M 
A~f ile Halil kızı Fethiye, Ar-; 
bay Bünyamin ile Danyal ~ 
ma, ciğerci bay Hamdi ile ff• I 
bayan Zeki~e, Şemseddin oi; 
Tapkur ile Mehmed kızı bayaO . 
Süleyman oğlu amele bay R -
Şakir kızı bayan Şirin, Meblll 
tacirden bay Ahmedle bay. ~1ıı 
Sami km bayan Meliha, Alı ol ...ı 
makçı bay Ramazan ile Mebll"" 
Ay§e, Maluiıud oğlu Ahmed f 
lah ile A!i kızı bayan Macide, 
mitlerdir. 

Tayyare şebi tleri ib.tİ 
proğramında değişık 

Tayyare cemiyeti lstanbul f" 
den: 

27.1.1935 pazar günü yapıl 
lan Şehit tayyareciler ihtifal~ 
neşredilen programda aşağıdalıi 
tiklikler yapılmıştır. 

1 - ihtifal 12 den 13 e k,.d., 
ğil, 14 den 15 e kadar devaıtı 
tir. 13,30 da herkesin yerinde 
maıı lazımdır. 

2 - l ttirak edecek mekt 
ön sırasında Milli Türk Talebe 
bulunacaktır. Ordu, Tayyare 
ve Belediye namına ııöylenecek 
lardan sonra Milli Türk TalebC 
ği namına dördüncü bir nutuk 
necektir. 

rtitlfde sporcuıatar 
T. 1. C. I. İstanbul mıntak•" 

kanhğından: 
27.1.1935 tarihinde yapdac:,

yare tühedaaı ihtifaline tehri~ 
cularının iıtiraki kararlatbnl!JllrJ 
tifalin sureti icrası hakkındaki / 
mat alakadar makamat tarafırı~ 
zetelere verilecek tebliğe göre .• J 
kamıza mensub ııporcu arkada~ il 
merasimde hazır bulunmaları İ 
bil dirilir. 

Yeni neşriyat , 

G •• oo • kt dA • c:Jet' unun ı ısa ı ı., 
Dünyayı sarsan, milletlerde11 

re kadar herkesi alakadar edell 
dertlerini en yüksek aJimlerirı,....., 
lerile anlatır bir eserdir. TerCIP'"
fesör doktor Suphi Nurinindir· a 
ba~a faydalıdır. 60 kunıt gibi d' 

bir bedelle satılıyor. tıl'. 

Vakit matbaaıı 'Dün ve 1•. · -
riyabnın yirmi dördüncü ~ 
kil eden bu kitabı bütün Yo 
tavsiye ederiz. 

Askeri mecnı~; 
llkkanun sayısı, her ,,.a1'i 

dolgun olarak çıkmıttır• ~1,
geçen sayı, metinleri ta~ll' ~ 
çok haritalardan batka tarih' IJ1 
mak üzere, 1914 den 1919 • 1" 
kan ve Türkiyede büyük h .... ; 
olmak Üzere de, 1876-1878 ,

1 
• Sırb seferi hakkında 1. 1-fali .~ 
eseri ve bir takvim ayrıca '°et'J~ 
dir. Askeri mecmua bütün 'r;( 
mualanna örnek olarak 
Takdir ile tavsiye ederiz. 

A k 1
. k w ,,,.ı,rı 

s er ı çagır. d"'ı . 
Usküdar aıkerlik ıube•~~ rv~ I 
1934 yılmm haziran 111 1"~ ~ 

ihtiyat zabit yoklamasına '4;~ 
lanlann kayıtlannın ka~~9,.il' I 
hekimlerin de ihtisaıı v-esılı oft'~' / 
likte en kısa bir zamanda f 111111' 

. racaatlan aksi takdirde lı• 
mele yapılacaktır. •fi 

---·"""-""" __ , .. ,... bitı Jı-" 
sigorta §İrketine sek•e11 ,ı.,str' 
sigortalı bulunduğu şJ1l-f 
Tahkikat yapılmaktaclıt· 



U~-za~k~ş~a~r~k~t~a~-v~a~z~i~y~e~t~=~s=a=yl=av=se=~=m=i==B=u=~=a~r~~~;~;-
Yeniden gerginleşiyor m•~~~:,n:;:;a;:a::::~:~ deviren l<uvvetler 
Oıt- (Ba diklerini bi'ldirecekleri oranlan • 

a 1 tarafı 1 inci sa·~'ada) malar arasındadır. et} ru rotanm aon ıulhperverane nutkun 
erinin ç· C. H. F. Genel katibi Bay Re-

ın, d ın ıeddinin öte ta- dan ilham alarak Japon ordwıu • 
~İt. a. teçecekleri bildirilmek • nun gerçekten "kontrol edilmez" ceb Peker ay sonunda şehrimize 

• .,. . . • ~elecek, fırkaya yapılan müracaat 
ı0L bir hale mi geldiğini aoruıturmak-ıeLv~Yo, 24 (AA) • tadır. iarın tetkik neticelerini Büyük ön. 

ldflll'ındı d" ' · - Hakmştan dere ıöyliyecektir. Ay sonunda 
~.ll'dt bir J un yaprlan çarpıtma. Johol'de Mo§ol kabfleleri Başbakanımızın da ıehrimize ge-
~ '-ker : 11 ~keri ölmüı ve oturuyor leceği anlaşılıyor. 

tra)i S Yara anmııtrr • Çin Jehol arazisinde pek fakir olan '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
. ~erinea~ng Şeb Yu,·an'm kuv • Mogol kabileleri oturmaktadır. 

ktıl-teU gır zayiat verdirilmit ve Bunlar Japonya ya menfaat temin 
lı ~ekin ;~ ınağlub edilm'.ştir. edebilecek halde değillerdir. Ja -

birind' (A.A.) - Reuter mu ponlarm buraamı i•gallerinden be-
~t en: Yarı ıı b. y 

c Ja.p l reıını ır rapora ri Dolonorda birçok ç~n - Japon 
ı on a.r ta.rafmdan bombar •ıra.ınd hadiseleri olmuf ve. neticede tehir 

re tlli ki ... a çoğu sivil olmak işgal edil7J'lemişti. Fakat bir tara. 
• )\ .. ,,.. tı olınüttür. f d J 

k 
"nıa.n c· m a aponlar, bir tarafında Çin· 
lll-tetie •1v9:~da Japon takvi liler ailahlanmıı olarak bulunuyor 

~ekind n gorunmüştür. lardı. 
~Y e neıredilen resmi bir Ja 

J e.rıatrııa .. 
al>on l gore, salı günü, 

~a Ya.p ~ ayı ile Çfn milislri ara 
dal\ ü"·~ ~n muharebede Japon· 
b ~u olrıı-· b • 

· ~Ya.n t u~ eşı yaralanmıt-
f ılı ~zi~ ta Çın milislerinin ihti 
ır:ıkla.r1 ,~n dağılarak kaybol • 

t 1 ' Yaıtınd K 1 e er ol a a gan'da müza 
~ aca.ğı d .. 1 t a-örij .. a ıoy enmektedir. 
_te ltıe nuıe bakılıraa, müzake 

ıta, Ja.~:la~~ bir şey yoktur. 
lttaltlen k r ıhtılaflı mıntakayı 

aktad <>n
1
trolleri altında bulun 

.,. rr ar 
'"ek' • 

Ilı, 24 (A 
•ı tn .. L L ·A.) - Reuter A • 
d "'1ao • • 

. e i~tel ı~ınden: Jobul cephe 
"de etıc:1· eyın •ükônet vardı. Pe 
or 1fe \te • • • I · .\lltak .rıcı §ayıa ar dola-

Birkaç gün evvel Jehol Japon aı 
kerleri kumandanı, Şahar Çin va
liıi General Sun - Şe - Yüene 
bir ultimatom göndererek garbi 
JehoJ'ü 1-oıaltmaamı istemiştir. Bu 
ultimatom, Şahor'un merkezi bu • 
lunan Kalgandaki Japon ntemunı 

tarafından verilmiıi. Bundan 
bıt:tka Japon erkanı harbiyesinden 
gelen bir memur da valiye ''aylar 
danberi kendisine ait olmayan ha
valiyi İşgal ettiğini, vaitlerine rağ-

' men tahliye eylemedi~ini,, bildir -

di Şimaldeki Çin salahiyettar ma
kamları Şun - Şe - Yüen'~n Je
hol' den en küçük bir parça yer bi
le İ§gal ettiği sözünü tekzip ediyor 
lar. 

ttı, R~' Çınliler karşılık ta-
l'trıdl\.rı ek niyetinde olmadık Japon telgrafları, Japon ordu· 
'bl • "a·f t\ ke,b 'YeHn daha zivacle ve sunun Şun - Şe - Yüen ordusu • 
Jaııonra edeceği zannedilmivor. nu püskürteceğini, fakat bu hadi

-~'9'a 3
0 

rrrı ileri hAreketi Man. senin mvzuu olacağını bild.riyor 
""!~ nn ~~'!tzı., 1 murabba arazi ka- Pekinde bulunan Şun - Şe -

ttı ~ lltat-ı~f·ı· Yüen kendi müdafaa hattının ye. 
er ile ' ı bu B""l,P.b~;7 hta,.,.n rinde hareket etmediğini beyan et 

1 t .. r · l ~r P.tm•Tc•~ v,.. R .. v Hi mistir. 
~hıst 

an Erkanıharbiye 
~ v, reisi 
ı 11 l>t-dtı \ta, 24 (A.A.) - Lehia-
"'Cla •u erk" h ~it~ ll)a t anı arbiye reisi, 
~~ har~~nya ve Finlandiya 

I Cııllde •Ye reislerinin 1934 
~~ iad Y~Pınış olduktan ziya-

'd· hQ ~~ek üzere 25 Şu • 
~ 1'°· ınleketlere gidecek • 

Bay Laval Elç~mizi 
kabul etti 

Paris, 24 (A.A.) - Dışan İ§ • 

leri Bakam bay Laval, bugün 
Türkiye büyük elçisi bay Suadı 
kabul etmiştir. 

Harbde ticaret gemilerine 
rekabet için 

atı 
Q atlltnt l _ Nantes, 24 (A.A.) - Harb 

tGk 0 ar konferansı esnasında ticaret gemilerine re -
J. ~liik.Selde toplanacak kabet ebnek üzere bilhaa'a inşa 
~ttı el, 24 (A edilmit olan bir gemi denize in -
tt) toıa.r h· .A.) - Par • ~ 1_ ırli •· • dirilmiştir. Gene böyle diğer bir 
~ .. eıt nı.. 

1 
gı ıcra komitesi 

"'l:i 't '4a ar ' gemi de yann denize indirilecek-
~" el:lltı:ı araaı konferansı 
~ t, ita Uıda. B .. ,__ l tir. 
e 

1 
tar \t ruJUe de yap • 

~li\ı- \r dernıiıtir. Ruzname- Sar göçmenleri 
't ar ır· 

'- tl:llaı'lt • Pariı, 24 (A.A.) - Sardan 
lı~ • re·· bt .ti 'te · J•rnlerin teki.m ·· ı ·· muhaceret edenler arasına kar • l 'Q l~ ııraa.ti u u, 

ttjll h ll~ttllın k n korunması, ıi-
1 llkuJd ın .. on trolü, devlet ~ 
tı~lt uıavatı meselesi. 
t eted · 

g3~alık unsurlarının karıştırılma

sına mani olmak makıadile çok 

ci~di tedbirler ahnmııtır. Bu ıa

bdlt hududa· gelen birçok muba -~~~ ~lltlra 2 e ıntihabat 
i~t·~rılt\ t•' ~ (A.A.) - 1 • f •rıah "'•tn1 teb}'. §Çı ır- cirden siyasi mülteci oldukların-
ribi h:t •onbahaıglerine rağmen, da fÜphe caiz olmıyan ancak ye

• ç.i Fır1 tltlıktar ra Yapılacakmı~ di kişi kabul edilmiştir. 
6tı~ ıtaa, ı· Yapılınaktad t ll'ıU tra k • ır. 
~ l'l~)tf ıdeki Yıll ~nuteai fırkanın 
'"ar e lltihbt ı kongresini 30 

\'t,..,,_. '" onda k 
f .«\" ··11ı1tir a detnıeğe 

'"t\l • 
~ Pa nı· 

ı~tdt'~a, 24 (~sakı projesi 
' 1llel'' r,llsıı ·A.) - Son ·· ,... ı, "1 k \te 1 ·ı gun-
ljcll.ı i.tıu ng1 iz nıünı 
\ "\ nuaa 'd es -
d ~ı>, a~tirHl"rl· nı e Romada 
d~.,. hlllt ?Qi''kt ~' ~lan merkezi 
tt. ~'ll toJeıinde al"k 

ere lehlii e~-·aı a
~ıı er .. 

Sovyet Rusyanın tanın

madığı yer 
Riodejaneiro, 24 (A.A.) -

Dıt•!Jeri komisyonu. Sovvet Rus-
yanının tanınımaması raporunu 
tasvib etmiştir. 

Berlinde otomobil kazası 
Berlin, 24 (A.A.) - Dün ge • 

ci gençlerden mürekkeb bir kola 
çarpmı§tır. Bir ki§i ölmüş ve dör
dü ağır olmak üzere altı kiıi ya • 

Tuna paktı 
Türkiye 

ve 

-- (Bag tarafı· 1 inci sayıfada) 

si sayesinde mümkün olabilmiştir. 
Türkiye, A vustw·ya istik1alinın te
mini hakkında mütereddit davran 
mış, fakat bu tereddüd, bütün Ak 
deniz devletlerinin mütekabil em
niyetini tekeffül edecek olan Ak • 
denizpaktı vücude geldikten sonra 
Türkiyenin Tuna paktına da gir 
mesi formülü bulunarak Ankara 
hükı1metine tebliğ edildikten &on
ra ortadan kaldırılmıştır. lngilte -
re, Akdeniz misakma girmeyi mev 
zuu bahsetmemekle beraber, o mi
sakın himayesini vadetmiştir.,, 

Alman gazetesi bu haberi ver -
dikten sonra Fransızların, arada -
ki zıddiyetlere itibar etmeden şark 
misakı, Tuna misakı, Küçük itilaf, 
Balkan itilafı ve Akdeniz itilafı gi 
hi bet yeni anlaşmayı birleşmit ve 
olmuı bitmi~ gibi göstP-rmek İste • 
melerine hayret ettiğini ıöylüyor 
. ve diyor ki: 

"Merkezi devletlerin, Macaris -
tanm ve Bulgaristanın bu mesele -
lere karşı ne vaziyet alacakları bel 
li değildir Fakat, bu Con Simonun 
Noel ziyareti esnasında Bay La. 
vale açık bir bono verdiği ve Pa • 
risin buna giivenerek hareket etti· 
ği zannolur..u - or.,, ~· 

Sıfırın altında 45 
-- (Ba1 tarafı 1 inci sayıfada) 

yüzünden ölenlerin sayısı dün sa
baha kadar 70 di ve gittikçe de 
artmaktadır. 

Nevyorkta 20 santim derin -
likte kar vardır. Kar yağmakta 

devam ediyor. 
Sledega, 24 (A.A.) - -Ame

rika- Nehirler taşmıf ve b'nlerce 
kişi tecrid edilmiş bir halde kal
mı~tır. Şimdiye kadar yedi kişi 
ölmüştür. Buzlar nehir sularmın 
akmasına ve gemilerin işlemesi -
ne mani olduğundan İmdad işleri 
pek zor yRpılrn1ktadır. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Bir 
nehrin sulannm ta§ması yüzün • 
den Missisipi eyalefnde Clarks • 
dalede 1 O kişinin daha ölümü ha. 
ber veriliyor. 

Missisipi ovasmm sular altın
da kalmasile, damların ve ağaç -
ların üzerine sığınan binlerce a
haliyi kurtarmak için motörlü 
vap:..ırlar !evkolunmuştur. 

Birçok yerde münakale, an • 
cak sandallarla temin edilmek -
tedir. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Kamı· 
da ve Birle~ik Amerikada ş:.ddet
li bir so~uk dalgasından sanra bol 
mikdarda kar yağmıştır. 

Filadelfiya'da kar yüzünden 
tramvaylar yoldan çıkmıştır. Mü· 
nakalat durmu!tur· 

Kanada ve Birleşik Amerika
da trenler karlar içinde terkedil-
miştir. 

Birçok §ebirde telefon ve telya· 
uhaberab keailm. tir. 

-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

ya hadiselerinin nasıl çıktığını gös 
termesi itibarile çok dikkatle o • 
kunmağa değer mahiyettedir. O. 
nun için olduğu gibi aşağıya ya
zıyoruz: 

"Sofyada en iyi kaynaklardan a 
lınan haberlere göre Bulgariıtan

da vaziyet hala belirsiz bu '.unmak
ta devam ediyor. Bunun sebebi za
bitlerin cumhuriyetçi ve mutlakı • 
yetçi olmalarından ileri gel;yor. 
Yüzbaşı derecesine kadar olan kü· 
çük zabitler, vaktile yaprlan dar • 
bei hükumette Ve'çerle beraber 
çalışmı~Jar ve bugün onun etrafın
da Cumhuriyetçi olarak toplanmış 
lardır. 

B:iyük zabitler ise krala taraf -
tar bulunuyorlar. Bunun için he • 
nüz vaziyet aydınlanmamıt, Bulga 
ristanda esen hava boğucu bir hal 
almrşbr. işi hu hale sokanlar, bir 
devlet şurası teşkil ederek kral 
Borisin iktidarını hiçe indirmekte 
ısrar edenlerdir. 

Öte yandan vilayetin garnrzon
ları kuman:lanlarında bu proje ak 
si tesir yapmıştır. Halbuki bu ku. 
mandanlar, ayni zamanda askeri 
birliğin mumessilleridir. ş·mdi bir 
takım ihtilatlara mani olmak ve 
tehlikeli bir sarsıntıya meydan ver 
ruemek için devlet §Urasmı yap • 
mak projes~nden vazgeçilmiş gibi 
görünüyor. 

Bununla beTaher Ve!çef Kral 
Boı·isin aleyhinde müeadeleye dP.. 
'a.-n etmektedir. Georgief kahine 
sin1n vaziyetine geli~e, siyaset\~ 

ri beklenilen neticeyi hasıl etmedi 
ğinden dolayı, MaHye Bakanı Bey 
Petar Todorof, Münakalat Baka. 
nı Bay Zahariyef ile Ökonomi Ba
kanı Bay Boyaciyef CenevredPn 
avdet edince istifa etmeleri bekle 
niyor. Bu suı·etle kabinenin tadiye 
ıi muhakkak sayılıyor. 

Bugün asıl ehemmiyet veri'en 
mese'e askeri birliğin ikiye ayrıl

mış olmasıdır. idare iş~n~n mırmal 
bir vaziyete girmesi için büyük 
bir gayret sarfedHyor. Fakat bu 
gayret büyük mü~külata te•arlüf 

Litvanya a.eyhinde 
neşriyat 

Berlin, 24 (A.A.) - Havas A
jansı muhabiri bildiriyor: A ·man 
matbuatı birtakım bahanelerle Lit 
vaııya aleyhindeki neşriyatına de
vam etmektedir. (Doyçe Algemay 

ne Zeitung) gazetesi , Berlindeki 
Litvanya elçi'liğinin Kavnas~a ya -
pılmakta olan siyasi mu·hakemeye 
dair bir vesika dağıttığını yaza -
rak diyor ki: 

Herhangi bir sefaret~n memur 
bulunduğu memleket aleyhinde 
yazılmış bir vesikayı o memleket 
içinde dağıtması diplomatik usul
leı·de bir yenilik teşkil eder. 

iV eıdivenin çivileri 
Flemincton, 24 (A.A.) - id

dia şahitlerinin sonuncusu olan 

bir mütehassıs, dün Lindberg'in 
çocuğunu kaçırmak için kullanı

lan merdivendeki çivilerin Ha • 
uptmanm evinde tavan arasında 
payanda tahtalarmdaki çivi de-

liklerine uyduğunu ve Hat1ptma
nın rende:sinin merdiveni yapan 

rende olduğunu, çünkü rendenin 
ağzında bulunan bir kmğm mer-

divende izler bırakbğmı söyle • 
miştir. 

ediyor, çünkü cumhuriyetçi ve 
mutlakıyetçi zab:tlerin münasebet 
leri pek gergin bulunmaktadır. 
Son haberlere göre Kral Boris ile 
taraftarı olan zabitler günden gü
ne mevki kazanıyorlar. Bunun için 
kral büyük bir kuvvetle mukave -
met e:liyor. Başlarında Georg·yef 
olan °Zveno" grupu bakar.lan 
mevkilerinden uzak'aşacaktnlar. 
Söylen~ldiğine göre Kral Boriı bu 
ayın nihayetine kadar, kendis"ne j 

sadık olan General ve koloneller .. 
den bir gurub teşkil etmeye muvaf 
fak olacak, böylece yapdacak o~an 
kabinede Başbakan da dahil ol • 
mak üzere dokuz asker bakan hu-
lunacaktrr. 1 

Daha şimdiden bak"anlarm is:m
leri de söylen;yor. Bunların arasın
da bugün Harbiye Bakanı olan Ge 
neral Panço Zlotef, kolonel Kolef, 
kolonel Rosco Atanaıef, General 
Radef ile diğer vilayet garnizon• 
lan kumandanları sayılmaktadır. 

Herhalde, inanılabilecek kay· 
naklardan gelen haber1ere bakr lır· 

ıa, böyle bir kabine daimi olmaya.. 
cak, normal vaziyeti hazırlayacak 
lır. O zaman Kral Boriı. salahiyet, 
kudret ve tetebbüs ıa' ibi si1•asi 
bir şahı1yeti iş'aaşına get!rerek bir
likte açlııacağı arkadaş' arım ta• 
yin ettire:ekt'r. Fırka'arın yeni. 
den te~ekkülü mevzuu bahis değ !· 
dir. Krahn düşündüğü şahsiyet.im 
Çankof olması ihtimali vardır • 

Sofyadan gelen haberlerin işa• 
ret ettiği cihetler bunlardır. Gen.e 
bu haberlere göre 19 Mayıs hare
ketini yapanlar ;dar eye 1 1 kıc.a sa • 

rılmaktadırlar. Bunlar, icab eder-
se Kral taraftarları ;1~ Ç~Mı"r k 
gavelerini yeriı:e getirmeğe çalı~a 
caklarrlır. 

1 ş · til en söz ''""e b~ krlırsa li:r h 
sadık olan 7a ':itler, lüzum vör,J:i .. 
;;ii tak,.t;Yde °kTFlhn ... ~t{"''"'"'"İ iJ .. ı.:r 

likte çah~l'I'" Tarı içni ahaliye a:lah 
det~-fmt•'Flr~IT. 

30 Makedo,,ya'ı ya'"a'a~dı 
Sofya, 24 (A.A.) - Pot=s, cl i·n 

:'iO k<'.l"" Mı:ııke~'or··alıvı ••vkif "'e 
bi- miktl ... T ı.. ... ...,ba ile revolver ınü· 

lki lngiliz kt u vaı.Ör Ü 

çarplŞh 

Londra, 24 (A.A.) - Bahriye 

nezareti, saffı harb kruvazör'erin· 

den (Hud) ile (Renovn) un d~n, 

öğleye doğru l!panya açıklarında 

manevra yaparken çarpıştıklarını 

bildirmektedir. 

iki kruvazör, hafif hasara u~-u 

ramışbr. Yaralanan yoktur. Her i-

ki gemi, manevra prora.mına tevfi· 

kan Cebelüttarıka g:tmektediı-ler. 

l(uvvetli bir patlayıcı 
madde l 

Vilrnington, (Amerika) 24 (A. 

A.) - Nitrogliserinden yüzde 20 

dah::ı kuvvetli yeni bir maddei 

infilakiye bulunmuştur. Eunun 

adı nitramondur. D;ğer hususi • 

yeti de kolay kolay infila:k etme

mesidir. Bu hususta tecrübel:;r 

yapılmış ve bu maddenin üzeri

ne silah ablmı~, ateşe sokulmuı 

ve kızgın demirlerle delikler a .. 

çdml§tır. Fakat hiçbir infilak ol• 

mamı§lrr. Yalnız e~ büyült ce • 

sametteki bir dinamit hartuçu bu-. 

nu patlatabilmi tir. 

v 
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Şoyadı alanlar 
Maliye Bakanlığı İstanbul ka • 

•nç itiraz komisyonu memurların 
dan Bay Macid le, ailesi, ve birade
ri İstanbul Sıhhat Müdürlüğü me
murlarından Bay Hicabi ile aileıi 
(Esin), Anadoluhisa.rında Toplar 
önünde üç numarada eczacı Bay 
Mehmed Ali ve kardeıleri (Duru
doğan) jandarma zabit vekili Bay 
Hasan piyade zabit vekili Bay 
Rahmi, amcazadeleri Bay Kenan, 
Bay Hayreddin, eski soyadları Pi
ri usta yerine (Özdemir), latanbul 
Emniyet müdürlüeü Birinci ıul:e 
memurlarından Bay Rifat ve kar
deşi lıtanbul Sıhhiye müdürlüiü 
memurlarından Bay Rıza (Ertan) 
lstanbul Sıhhatmüdürlüğü me • 
murlarından Bayan Melekper 
(Yolcu), Vilayet Sıhhat müdiriyc
ti odacılarından Kemaliyeli Ö • 
mer oğlu B"ay Hasan (Ballı), Ca
ğaloğlunda Kemaliyeli Sabri oğlu 
Nuri ve Hüsameddin (Akdaı) Vi
layet Sıhhat müdiriyeti odacıların
dan Divrekli Bay Ali (Gökce) ıoy 
adlarını almışlardır. 

Tütiın ziraati ve 
hastalıkları 

Bilecik inhisar ekıperi bay Zeki 
Nafiz bu :ıdla değerli, faydalı bir eser 
yazmıf, neırelmİ§tİr. 270 büyük sayı • 
falık bir ince cildi, genel olarak tütü • 
nü, tütüncülüğü öirettikten .onra, 
bakterilerden, tufeyli nebatlardan, bat· 
ka sebeplerden, mütevellit haıtalddar 
ile nebat: haıtalıklardan bahsediyor. 

Tavsiye ederiz. 

İstanbul Yedinci İcra Memur -
luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar veri
len bir adet kesme karyola A vru· 
pa halısı cam vazo elektrik ütüaü 
lıtanbul Sandal bedestanmda Te 

iki adet laaki dahi halı ıubesinde 
bir kutu derununda gümü§ çatal 
ka§ık ve pıçak mücevherat ıube • 
sinde Kanunusaninin 28 inci pa • 
zartesi günü saat bir buçukdan iki 
buçuğa kadar mahallinde buluna
cak memuru tarafmdna aatılaca • 
ğı ilan olunur. (4964) 
Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Ane Binnaz ile Kadrinin fayi
an ve müıtereken mutasarrıf ol • 
dukları lstanbulda T ahtakalede 
Rüstempafa Balkapanı sokağında 
eski ve yeni 29-31 numaralı dük
kanın iza1eitüyu zımnında furuh
tu tekarrür ederek müzayedeye va 
zolunmu§tur. Kıymeti muhamme
neai iki bin liradır. Birinci açık art 
tırmaaı 26-2-935 tarihine müaa 
dif Salı günü ıaat 16 da icra kılı
nacaktır. Kıymeti muhammeneıi • 
nin yüzde yetmit betini bulduğu 
takdirde ihalei kat'iyyeai yapıla -
caktır. Bulmadığı takdirde en ıon 
arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere on bet ıün müddetle temdit 
edilerek ikinci açık arttırması 14/ 
3/935 tarihine müıadif Pertembe 
günü saat 16 da icra olunacaktır. 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların itbu dükkan üzerin • 
deki haklarını hususiyle faiz ve 
maarafa dair olan iddialannı ev • 
rakı müıbitelerile beraber yirmi 
gün içinde bildirmeleri lazımdır. 

Aksi takdirde hariç kalacaklar -
dır . . Arttırma ıartnameıi itbu ilan 
tarihinden itbaren mahkeme salo
nuna talik kılmmııtır. Bilumum 
vergi ve rüsum Tapuya ait masraf· 
lar ve dellaliye müşteriye aittir. 
Talip olanlar kıymeti muhamme -
nenin yüzde yedi bucl•ğu n:sbetin
depey akceaini hamilen yevm ve 
ıaati mezktirda Eminönü kayma • 
1ramiıfı binaımdaki Sultanahmed 
3 üncü Sulh Hukuk m.ahkemesine 
934-44 lzalPişüyu numaruı ile mü 

Tc.:J O. K iVE 

l\RAAT 
BANKASI 

DARA 
BiRiKTiREN 
QAİ-JAT-bD~Q 
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Yeni teşebbüsler 
"VAKi T,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

Eaki Yunan ve ~nm1J klô.siklerinden dili.nize çevrilerek l>ün v~ Ya 
rm. kollek.!iyonumuzd{I 1935 yılm da basılacak ustaörgütlerden bcı§lıca
lannı a§ağıda yazıyoruz. Bunlarda1ı birkaç: yakında basılıp çıkıyor. Ote· 
küçr d6 an,klanmaktadır: 

1 - Ovid 
Evripides: Media 

2 - Seneka: MP,dea 
3 - Ariıto'. 

4-Herodot 
5 - Aristof an 
6 - Seneka 
7 - Homer 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Umid 
Şair A. Hamdi 

Likürg 
8- Plütark: S l o on 

( 

) Haydar Rif at 

Lasedemonyalılıır ı 
9 - Kıenofon: cumhuriyeti 

Atinahlar cunıhuriyeti J 

10 
Kaenofon: Ajesilas 

- Plütark: 

11 - Plütark: 

,, 
Marius 
Silla 

12 - Plütark: Büyük lskender 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

Sez ar 
Brü üs 
Antuan 
Pompe 

} 
l. 
J 

} 
} 

Haydar Rifa 

Matbaamıza gelen e•erler: 

Şark Tıb gazetesi 
Memleketimizin sekıen yıllık bir 

kurumu olan Türk Tıb Cemiyetinin 1•·---------~ 
(Şark Tıb l'azeteai) birkaç yıldır bazı 
sebeplerle çılmuyordu. 

Türk Tıb Cemiyeti bütün ıubeleri 

bir arada toplayan bir varlık olması ha- 1•·-------=---:::.. 
sebile orada aöylenilen tebliilerin, va • 

kalamı ve bu huauıta geçen münaka • 

talann bir araya toplanarak baıılmaaı 

herhalde çok faydalı olacafı bellidir. -----~"!""9"--:. 

Bunun için mecmuanın ıimdilik ayda 

bir ve cemiyetin mütevazi bütçeıi ile 

idare olunmasına karar verilmiıtir. ilk 
My111 daha mütekamil bir çehre ile 
çılnmıbr. , 

Kutlulıyarak bb menıuplarma ha • 
ber veririz. 

Beyoğlu Üçüncü Noterliğine: 

ötedenberi kullandığım Reıul 
iıimile mahkUk mührümü çaldır-

dım. Bu mühürle kimseye borçlan- ır------·-~-.
:nadım, binaenaleyh bu ilin tari • 
binden itibaren bir hafta zarfında 
nlüracaat edilmediği takdirde her 

nevi evrak ve senedabn hükmü l:::===::i•il:~ 
olmayacaiınm ilanı. 

Adres: Ortaköyde Anbarlıdere
de 12 Numaralı bahçede mutasar
rıf en sakin Şevki oğlu R~sul. 

24 lkincikanun 1935 

O Üç nüshadan ibaret olan itbu İ· 
lan ne!redilmek üzere Kurun gaze ı 
teaine 1ıönderildi. 11-'----·---~ 

24 lkinciki.nun 

Beyoğlu Üçüncü Noteri 
~----.racaatları ilan olunur. (4963)_..!.._ _______ ~-------------------------..-.Loic.LLW lL-.X.&lioo:;.u::L~-.A------....-.~----..... ""'-----
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af B -k ı d İstanbul Dördüncü !cra Me - metre murabbamdan ibaret bulu
J a a an 1 ğı n an : morluğundan: nan mahallin üzerine borçlu tara-

lit,c1arl>&fad . Kaaımpaıada Camiikebir ma. fından inta edilmit olan gayri 
7IQo a ııf supulan ıartıyle muhammen bedeli 2700 lira o- halleıinin Selkapııı ve Çiviciler menkulün tamamına yeminli ehli 

Istanbul Kumandanlığı 
Sabnalma Komisyonu llinlan 

adet komple telgraf fincanı kapalı zarf usulile eksiltmeye ıokaklarının birleıtiği noktada eı vukuf tarafından (21325) yirmi 

~-.ı'lll&h,,... ' bir bin üç yüz yirmi bet lira kıy-
1 - Sirkecideki askeri konağı 

pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Keıif bedeli 499 lira 38 kuru§ o • 
lup muvakkat teminatı 37 lira 50 
kuruıtur. 

ki 3, 7, 18, 20, 9, 3, 17, 18, 20; 3; 
bıı 9 M met takdir edilmit olup eıki 3 ve 

.l .. ı e art 1935 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 15 17 yeni 22, 24, 26, 1, 28, 9, 26, 1, 
~tada Bak 9; 1 numaralarla mürakkam, bu 18 ve 20 numaralı bakkal gediiin-
'""' • -.1 • anlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. den münkalip mahaUin yüz yirmi 
~. 91'i t ki gün altında iki dükkin bir bod • 

tenı· 11 
e iflerini ticaret odaıı vesikaaı ve 202,5 liralık mu - rum ve ekmekçi ve ıimitçi fırınla- hiııe itibarile yetmit bet hiasesi 2 - Şartnamesi komisyonda 

görülebilir. il°' ınatlarınm MaJ .. ndığına yatırıldığına dair olan makbuz rile üıtünde iki katta dört ve eski 17 numaralı kömürcü ge -
__ 'lllı __ .lllıeaine uygun banka kefalet mektubu ile birlikte 9.3.1935 daireyi müıtemil kirgir apartıma• diğinden münkalip mahallin bin 

ır, • ıüııü la&t 14 e ~adar malzeme müdürlüğüne vermeleri li - mn mebni bu1unduju eıki 3, 18, altı yüz hisse itibarile ıeksen hia-
20 numaralı Haremeyin ve Kaıım· seıi ve gayri menkulün kıamen ah-

3 - ilk pazarlığı 27.1.1935 
pazar günü saat l 4 de yapılacak-
tır. 

1.teıcıiler bu h . • d Ba pata ve Darüıtaf aka vakıfların • fap ve kısmen kirgir kıımının 
usustakı ıartnam elerı paraaız olarak Ankara a · mebni bulundugvu doksan yedi met 

illa) dan olan bakkal gediğinden mün-

4 - istekliler mahalli ticaret 
odalarına kayıtlı olduklarına da
ir vesikalarını birlikte getirecek
lerdir. (376) (361) 

zenıe müdürlüğünden alabilirler. (308) kalip mahallin yüz yirmi hiHe iti- rodan ibaret ana aatııtan hariç bı-
barile yetmit bet hiHeaİ ve eıki rakılarak borçluya ait mezkur gay 

~hisarlar U. Müdürlü{lünden 1 
~~ mekteb mezunu olup da idaremize memuriyet.için mü
bq erın ve imtihan gününe kadar müracaat edeceklerin imti • 

• &JQı 27 nci pazar günü saat ıs de Sirkecideki inhisarlar 
ı.a.. laanu binasında yapılacaktır. imtihanlara ittirak etmiyen -
~~tJan İptil edilecektir. Namzetlerin muayyen gün ve sa

lunmalan, (333) 

e"Iet Matbaası Müdürlüğünden : 
~~~battal deliksiz 2000 tane çift trqlı mücellid meıi· 

ı • ~. Metinlerin matbaada mevcud nümunesine uygun 
~~tanesinin ihaleden ıonra bir hafta içinde ve kalan 

~le 6 ~ilin de bundan 10 ıün ıonra teslim edilmeıi prttır. 
olllıak ·~9~ çarıamba günü saat 14 de matbaada yapıiacaktır. 
ı.,.el ~tiyenlerin yüzde 7,5 pey akçelerini o gün ihale saatin -
~ veznesine yatırmaları lazımdır. (319) 

inıerbank Uşak Şeker 
Şı F abrikasındaıi: 

111411,, kıdar yalaıı Upkta Sllmerbank namma aabn alın· 
Ş;,~et;::-- Taafiye halindeki Otak Terakki Ziraat TOrk Anonim 

~i s._ •tt biate senetleri bandın sonra lstanbal ve Ankara
İaaeJ '~b~alc Şubeleri tarafından da satan abnacakbr. 
tfleL~' ıatmak iıteyenler doiradan bu Şubelere de müra

vdıtler. 

17 numaralı İsmail ve Haremeyin ri menkulden l9 numaralı 97 met- -lstanbul lkinci lcra Memurlu • 
vakıflarından olan kömürcü ge • rodan ibaret ar.. üzerindeki üı - ğundan: 1 
diğinden münkalip mahattin bin tünde odayı muhtevi dükkan ve Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
altı yüz hi11e itbarile seksen hi11ee evvelce demir ocaklı çiçek mayaba mukarrer iki adet otobüs 2~ 1-935 
ıi ve mezkCir apartımanının biti- nesi bugün ahır ve iki harman ma- tarihine müsadif Cumarteıi günü 
tiiindeki ekmekçi fırınının müıte- haJli ve un odau ve un deposu ve ıaat ıs den itibaren Eyüb Defter
milatından bulunan ve üstünde o· yıkanacak mahal ve halayı ihtiva dar caddeıi Neft Sendikat benzin 
da olan dükkanı muhtevi kısmen dden kısmen kargir ve kısmen ah- deposu önünde açık arttırma ile ıa 
kirgir ve kıımen ahpp binanın f&P bina ile apartmıan altındaki tılacağından taliplerin mahallinde 
mebni bulunduiu eıki 19 numara- kahvehane ve bunun üstündeki o- hazır bulunacak memuruna müra
b doksan yedi metreden ibaret ma da ve kahvehane altındaki bod • caatları ilan olunur. 

la rum haklannda mahkemece dava- • 1

•• ·-------"--·-·- --hallin tamamı takdiri ymetten 
nın neticeıine kadar icranın tehiri- dairesinde açık arttırma auretile hariç bırakılarak borçlunun uhde- 1 ne karar verilmit olmak 

0

dolay11i- satı acaktır. Arttırmaya girmek i. 
ıinde bulunan eıki 7 numaralı Da-

ı le itbu mahaller dahi satııtan ha- çin yüzde 7,5 teminat akçesi alınır. rünaf aka vakfından olan mahaıli 
rV. bırakılarak mütebakisi açık Müterakim vergi, belediye ve va -ile eski 9 numaralı Haremeyin ve ·3' 
arttırmaya konulmuıtur. kıf icareleri müıtcriye aittir. ihale 

Haremeyinden mazbut Kaıımpa • için muhammen kıymetin bulun • 
ıa vakfından berber gediğinden Açık ratırmaya çı'karılan ıay-
münkalip mahallinin ve eıki 3, rimenkulü krokisi tanzim ettirilip 
18 ve 20 numaralı Haremeyin ve mahlfeme kararile ıatııtan hariç 
Kaaımpaıa ve Darüttaf aka vakıf- bırakılmıı olan akıam kırmızı bo
ların dan olan bakkal ıediiinden ya ile göıterilmiıtir. lıbu kroki 
münkalip 120 hi1ae itibarile 45 ıartnameye bağlanmııtır. Satılığa 
hiaaesine ıayian mutasarrıf bulun- çıkarılan kııma yeminli ehlivukuf 
duğu mahallinin ve eski 17 numa- tarafından 21325 yirmi bir bin üç 
ralı lımail ve Haremeyin vakıfla- yüz yirmi bet lira kıymet takdir 
rından olan kömürcü ıediğinden edilmittir. 
münkalip bin altı yüz hisse itibari· Şartnamesi 8/ 2/ 935 günleme • 
le bin be§ yüz yirmi hissesine şa- cinden itibaren divanhaneye ası • 
yian muta .. rrıf bulunduğu mahal- tarak 24-2-935 günlemecine rast
linin ve eski 19 numaralı baıka ta· layan Pazar aünü saat 14 den 16 
hıslara ait bulunan doksan yedi ya kadar latanbul Dördüncü icra 

ma11 ,arttır. 
929 tarihli icra ve ifliı kanunu-

nun 119 uncu maddesi mucibince 
ipotekli alacaklılarla diğer alaka
darların ve irtifak hakkı sahible • 
rinin iddialarını müıbit evrakla -
rile birlikte 20 ıün içinde daire • 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları Tapu ıicillerile sa • 
bit olmadıkça tallf bedelinni pe.y-' 
laşamsından hariç kahrlarl. ' 

Daha fazla bilgi edinmek ıiate
yenlerin 933-358 doıya numanrai
le dairemize müracaatları ilin o -
lunur. '( 4915) 

~ll!!l!ı!ıl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ (21 lklncl Te§rln 1931 sayımızdan beri .uruyor.) ~ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

'-.. Oz Türkçe liartıhkk 

~k, 9. Obruk, 10. Oyuk, 11. 
Ptt.. 12. Senek. 

a. y \lcrinı, 1. Kılmıstı, 2. Suçlu, 
Ptt~ı, 4. Yazuklu. 

"ft. UÇtehid ı D" .. .. (D" ·· ""'ek , . unışçu unış -
diirii§ ~c~h~ ve gayretle çahşmak; 
taau -- ıçtıhad, cehd ve gayretle 
lanç.Yet.) 2. Emengen, 3. Katı-

t.!Uçtenı. 
2 .. 8irıeşn/' 1. Bir araya gelmiş, 
hıı, 5 T 1§, S. Çokum, 4. Deril -
' · 7 erkin, 6. Toplıırumş, top
?nut~ ·Toplu, 8. Yumgr, 9. Yu -

h Pttiiç~· 
oirı~ 1&11, 1. Bir arada, 2. 
PttCiçt~·bliep birden, 4. Toptan. 

2. tı Çe~·' 1. Cekinen, çekingen, 
~n. 4. Sa: el Yllmınuş, 3. Kaçı • 
ıik, tezk nan, sakıngan, 5. Te -
irkıt. ek, 6. Uzaklaşan, 7. Yı -
lP~ t.!üdaf aa 
"4l, 8. Ra ' 1. Daynnma, 2. Kal • 
~karşı 11 durma, 4. Karş;la -
aıa ıtıa.ı 0Ynıa, 6. Koru (Muha· 

llıllll.) 7 .) 6· Koruğ (Muhaf:ıza 
l! · Yaklav 

ba ilci-fa. etnıe. 
lcıı~~•k, k, 1. Abarmak, 2. 
k~~ak 8. Kalkalamak, 4. 
~ ~Ynıa,: 5. Karşı dunuak, 6: 
,ı;~ ~ 7· Karşılık vermek, 
Ut~~ \?ermek, 8. Kaygurmak 
~ (S: sıyanet nıan.) 9. Ka -

111> illan.) 
1

1
rnaye, sıyanet, tesa -

'-tad•f o. Koraıamak ... _ ..... ed' . 
d """~ •lnıek, Korganmak. 
t.'llrart, 8. kal. Dayanan, 2. Karşı 
~l'arı, 6 Ytrıcr, 4. Korgavşu, 5. 
'~ . 'rrtıkh. . 

..... 

Müdahale, 1. Ara bulma, araya 
girme, 2. Elatma, 3. Karışma, ka
rışmaca, 4. Kayanşı, 5. Sokulma. 

Müdahale etmek. 1. Araya gir -
mek, 2. Ekleşmek, 3. Elatmak, 4. 
El sokmak, 5. Girişmek, 6. Kani • 
ınak, 7. Karışmak, 8. Karmak, 9. 
Sokulmak, 10. Sübelemek. 

Müdara, 1. Apulama, 2. Dalka
vukluk, 3. Etek öpme, 4. Ot.erme, 
5. Uzluk, 6. Yumuşaklık, 7. Yüze 
gülme. 

Müdavele, 1. Alıp venne, 2. Çe
Çevirme, 3. Değiştirme. 

Mudavele etmek, 1. Dolaşmak, 
2. Tizgindirnıek. 

Müdepdeb, 1. Gösterilşli, 2. Gü
rültülü patıdılr. 

Müdepdep merasim# Alay. 
Müdevven, 1. Derilmiş, derlen

miş, derlenip toplanmış, 2. Sıra
lanmış, 3. Sıraya konmu.~, 4. Top -
lanmış. 

Müdevver, 1. Cumur, 2. Çevrim, 
3. Çıyırçak, 4. Değinne, 5. De • 
ğirmi, 6. Değri, 7. Doğalak, · 8. Dü
ğelek, 9. Kıldınk, 10. Om, 11. 
Takala, 12. Teğirmi, 13. Teğük, 
14. T~kerlek, 15, Tekirmi, 16, Tek 
rük, 17. Tekürme, 18, Tokalal<, 
19. Tombak, 2o:Tomburlak1 21. 
Topak, 22. Tögerek, 23. Tulku, 24. 
Tulkuçak, 25. Tungur, 26. Yap, 
27. Yurngak, 28 Yuvarlak. 

Müdrik, 1. Anlayan, anlayışlı, 
2. Bilttili, 3. Eren, ermiş, 4. İrine. 
si, 5. Kavrayan, kavrayışlı, 6. Se • 

lız thrliçe liartılıklaı 

zek, 7. Uğuşluk, 8. Yetişen, yetiş -
miş. 

Müdrike, 1. An, 2. Anlayış, 3. 
Uguş, uğuk. 

Müdür (Mildir), 1. Bakan, 2. 
Çeviren, 3. Çevirgen, 4. Laba, le
he. 

Müebbed, 1. Bitimsiz, 2. Mengü 
lüğ, 8. Olüğsüz, 4. Sonsuz, 5. Toh
tamış, 6. Toktaş. 

Müeccel, 1. Ardıl, 2. Sonrabk. 
Müedda, 1. Cüyrük (Mana,. 

muhteva man.) 2. Uy (Fiki.r, rey, 
rnaksa, hüküm man.) 

MüedC:Teb, 1. Kılıklı, 2. Oranlı, 
8. Uslu, 4. Yüzü yerde. 

Müellif, 1. Diren, dirici (Dir -
mek = dennek = toplamak, top -
layıp bir araya getirmek man.) 
2. Düzen, düzgen (Bir kitap· telif 
eden rnan.) 3. Koşıcı (Koşmak 

=terfik, birleştirilmek) 4. Tüzüv
çü, 5. Yazan. 

Müenneı, 1. Dişi, 2. Tişi. 
Müesses, 1. Kurulmuş, 2. Teme

li atılmış. 
Müeısese, 1. Bark, 2. Kurağ. 
Müe11if, 1. Acınacak, acıklı, 2. 

Isık, 3. Yazık. 
Müe11ir, 1. Değenek (Tesirli 

man.) 2. Dokanaklı, tokanakh 
(Tesirli man.) 3. Dokunah (Tesir
li rpan.) 4. Dokunan (Tesirli 
man.) 5. Duyulan, çok duyulan, 
6. fçe işliyen, 7. İşliyen, 8. İti (Sa
hip man.) 9. Koyak (Tesirli man.) 
10 Koygun, 11. Koyuk, 12. Otkün, 
13. 1Jtkün. 

Müeuir kuvvet, Elbi. 
Müeaaiı,.l. Kuran, 2. Yapan. 
Müeyyet, 1. Berkitilmiş, 2. Güç-

lendirilmiş, 3. Sağlamlaştmlmış, 
Müeyyide, Baskı. 
Müezzin, 1. Bakılban, 2. Bancı, 

3. Kıgnğh, 4. Urlağucu, 5. Ün -
deyici . • 

Müfekkir, 1. Düşünen, düşü

nür, 2. Düşündüren, düşündürür. 
Müfekkire, 1. Düşünme, 2. Uy. 

lağr. 

Müfeaair, 1. Açığa çıkaran, 2. 
Anlatan, 3. Yoran (Ruya tabir e.. 
den man.) 

Müfettiı, 1. Araştırıcı, 2. Bakı 
3. Dirgenci, tirgenci, 4. Kolcu, 5. 
Kulçu. · 

Müflia, 1. Batlon, 2. culaz, 3. 
Kumuz, 4. Tınl, 5. Yallaz, 6. Zü
ğürt. 

Müfliı olmak, 1. Batmak, 2. 
Top atmak. 

Müfred, 1. Biren, 2. Birik, 3. 
Tek, 4. Yalnız. 

Müfredatiyle, Bir bir, birer bi • 
rer. 1 

Müfrez, 1. Aynlmış (Bir bü • 
tün den müfrez man.) 2. Bölün -
müş, 3. Çıkanlmı~, 4. Savu 
(Fekkedilmiş man. da) 5. Uruk. 

Müfreze, 1. Bağ (Fırka, şube 

man.) 2. Bölük, 3. Cerge (Asken 
kıt'a rnan.) 4. Kol, 5. Kombul, 
konbul, (Askeri kıt'a rnan.) 6. 
Koşun 7. Sımın (Askeri müfreze 
man.) 8. Tabın (50 kişilik kıta, 
hassa bölüğü), 9. Takml, 10. Ye -
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Halırınıztla Olsan l 
Dün ve Yann tercüme kül· 

liyatınm 10 kitaplık birinci ... 
riıinin abonesi 634 kurut ve 
10 kitaplık ikinci seminin •· 
bonesi de 504 kuruıtur. 

Her ay bir lira • vermekle 
"20" kitabı birden elde ede • 
bilirsiniz! Vakit matbaa ve 
kütüphanesine müracaat edi. 
niz. 

•-•11•11111~•11mın~w 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

İf dare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)'fjj' 
TDrklyedekl Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 

Vapurcu~uk 
TUrk Anonım Şlrketı 

!stanbul Acentalığı 
Liman han. Tele ıoo: 229l5 

Mersin 
lnö n Ü 

yolu 
•apuru 27 
Ki. Sani 

P · saat 10 da Sir
a zar keci rıhtımın -

dan kalkarak (Çanakkale, İzmir 

Ku§adası, Küllük, Bodrum, Rodos, 
Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kal -
kan, Kaş, Finike, Antalya ve Mer -
sine azimet ve avdette aynı iskele· 
terle Alanya, Çanakkale ve Gelibo • 
lu) ya uğnyarak avdet edecektir. 

Trabzon Yolu 
Dumlupınar,,ı(~~s°.~~ 
P günü saat 20 

azar de Galata rıh". 
tımından kalkacak. Gidiıte Zoqul· 
dak, lnebolu, Ayancık, Samsun, Un· 
ye, Ordu, Giresun, Vakfıkebir, Tral>
zon ve Rizeye clönüıte Of. ve Zon • 
guldak iskelelerine uğnyarak av • 

r~-...--...-.YENl ÇIKfı---~ 
11 DON Ye YARIN ,, kOıl yatının 24 üncü eseri 

Suphi Nuri 

Günün iktısadi işle 
Fiyatı 60 Kuruş 

Dağıtma yeri - V AKI r Matbaası - Ankara caddesi 

" Diln ye Y arm ,, tercOme külliyah için abone ya11ld..-' 
UNUTMA YINlZ 

5 Kuruşa tam bir Roman 
Bir kaç saat hoş vakit geçirmek içill 

Kara Ollge 
Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabd' 

lannı eğlenceli bir tarzda hikiye eden bu meraklı roaıaJI 
sinden her ayın 1 ve 15 incı günleri bir kitap nqrolunur• 

Her kitap tam bir romantl u ve liatı yalnız 5 lıuraılfll• 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Neırohı~ 
ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta nqrol 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden ara 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri : 

det edecektir. -.. .................... -. ....................................... ~ 
SelAnlk. Allna. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

İstanbul Yedinci tcra Memur • 
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz o • 
lup ıatılmaıına karar verilen 12 
adet inek 28/1/935 gününe gelen 

· pazartesi saat 10 dan 11 e kadar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ÇupKıÇayuıÇobanç~mea~nn 
da açık artırma suretile satılacağı 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 7935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
A~rıca 10.000, 4.000, .3.000 liralık. ikramige-

1' 1er' ve 20,000 liralık mük4fat vardır. 

ilan olunur. (4966) 
s 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı gürJeri meccanendir .. 

Sahibi: ASIM US 
Nepirat Müdiidı 

REFiK Ahmed SEVENGIL 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binaııtna en yakm yerde Ankara cad 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu tı.a 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler • • • 

•. V AKIT idare evine müracaat •• 

Günün F otograllaı1 
Muhtelif ~azetelerde çıkan günfin badiıelerıne ait 

tograflarla ıpor me~ualarsnda r6rdilğlioüz ıpor b 
ketlel'iae att fo•ograflar yalan latanbulda t/ A 
kütüphanesinde satılmaktad11. 

VAKiT Matbaası - lstanbu1 

--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~U l.klncl Tt>;ıdn 1931 !ıtJııwı.d.1n bcıl ıllrU.)or.) .~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~=~-===!!!!!I!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~_,-

Dz Türl<çe l<areılıklar 

rek ( Piştar, süvari müfrezesi 
man.) 11. Yezek. 

Müfriğ, 1. Çıkaran, 2. Döken. 
Müfrit, 1. Batır, 2. lvinmiş. 
Müfrit olmak, Kudukmak. 
Müfsit, 1. Alağaz, alağız, 2. 

~ra bozan, bozan, 3. Azgın, işi, 4. 
Bulaycıl, 5. Bulgatlaç, bolgotlaç 
"(lğtişaşçı, fitne, fesat kanştıncı 
man.) 6. Burguç, 7. Camguk, 8. 
Cazgrt, 9. Cıgazan 10. Karıştıran, 
kaı1ştınc1, 11. Kovucu (Nemmam 
man.) 12. Kürliğ, 13. Y ağur. 

Mqftehir, 1. Kıvançlr, 2. Kobı, 
3. Oğünen, 4. Öğünücü. 

- etmek, Yüz ağartmak. 
- olmak, 1. Kıvanmak, 2. Ku • 

vanmak. 
Müfteri, 1. Beylençek (Müna -

fık, müzevvir man. da) 2. Çam -
guk, camgı, 3. Çaypavcı, 4. Çum -
n, 5. Karacı, 6. Kolçır, 7. Kopçu, 
8. Kovucu (Anadolu "Kovucu,, 
şeklinde) 9. Sayağ, 10. Sözevül, 

Mühim, 1. Ağır (Vahim, ciddi 
man.) 2. Düşündüren, düşündürü -
cü, düşündürür (Muhtacı teem -
mül rnan.) 3. En başlı, 4. Gerekli, 
5. Kaşlık. 
Mühimıemek, 1. Bayık, bolmak 

(Ehemmiyet vennek man). 2. 
Dakmak (Ehemmiyet vennek 
man.) 3. Gillenınek, 4. Taysın. 
mak. 

Mühimmat, 1. Kuruğ, 2. Pusat, 
3. Sorsat (Bir kalenin, ınevkiin, 
veya ordunun mühimmatı), 4. U
yukluk. 

Mübin, 1. Alçak, 2. Horlağlı. 
Mühip (Mehip), Korkulur, 

korkunç, korku verir. 

Müh'let, 1. Bolcal, bolcar, bol -
caş, bolcav, 3. Mezgil, 4. Müçel, 
5. Önel, 6. Ozük, 7. Ucar. 

Mühlet vermek, lğdülmek. 
Mühlik, 1. Öldürücü, öldürür, 

2. Ölümcül. · 

11. Tilyik . Mühlik ceriha, 1. Hanç. 
Müfteris, 1. Butarlavuçı, 2. Yır- Mühmel, 1. Brağılnıış, 2. Bural -

tıcı. gu, 3. Salma (Metruk man.) 4. 
Mühendis, 1. İnce ören, 2. Or, Uçuz, 5. Usan, 6. Yatuk. 

ör, 3. Ölçer. Mühtedi, 1. Çandır, 2. Dönme, 3 
Müheyke-1, 1. Balaban, 2. Co • Kertiğe. 

tal . 3. Dizrnan, 4. İri yan. Muhtez, 1. Bülküldek, bülkül -
: icheyya, 1. Anık, 2. Anuk, 8. dök, 2. Kay (Ses hakkında), 3. 

r •t. ( Displ'se, prepnrc man.) Titrek, 4. Titriyen. 
Müheyya etnıek. 1. Anıklnmak. Mühür (Mühr), 1. Basa, 2. 

2. Yetiştinnek. j Damga, 3. Damka, 4. T~mga, 5. 
Müheyya olmak, 1. Anunmak: ı Tuğrağ, 6. Tüzgü. 

uıınm~k, 2. Çe~ren1nıek, 3. Dir - ı M~h~rdar, Tnmgaçı. 
neşme\; 4. Su-hı.un~~. Muhurlemek, 1. Damgalamak, 
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rnek, 2. Çiftleşmek, 3. Eşleşmek, 
4. Yatmak. 

Mücamele, 1. Carban (Nevaziş, 
ok~yış man.) 2. Gönül alma, gÖ· 
nül etme. 3. Okşama, okşayış. 

Mücamele etmek, 1. Garban • 
damak, 2. Gereklenmek, 3. Gönül 
almak, gönül etmek, gönül yap • 
mak, 4. Okşamak. 

Mücavir, 1. Komşu, 2. Koşlasığ· 
lı (Biribirine -) 3. Öteleş (Biri • 
birine geçen odalar hakkında) 4. 
Suvaydas, 5. Tutçu, tut.şı, tukaşı, 

6. Ulaş. 
Mücaz, 1. Çıkışlığ (Bir mektep· 

ten mezun, tahsilini bitirip çıkmış 
man.) 2. Çıkmış (Meztm man.) 3. 
Yapılabilir (Caiz, mubah man.). 

Mücazat, 1. Km, 2. Kıyın, 3. 
Kızgut, 4. Suçlama, 5. Tuş. 

Müceddet, 1. Acar, 2. Ecer, 3. 
Kayta, 4. Kulanılmamış, 5. Yeni. 

Müceddeden, 1. Yeni baştan, 
yeniden, 2. Yenile. 

Müceddit, Yenileştiren, yenile
ten. 

Mücehhez, 1. Bileli, 2. Donan • 
mış, 3. Şaylı. 

Mücehhez olmak, 1.Anunınak, 
2. Donanmak, donatılmak, 3. Şay
lanmak. 

Mücella, 1. Caypak, 2. Düz, 3. 
Işılak, 4. 1Inem, 5. Kaygaldurak, 
6. Kaygan, 7. Kaypak, 8. Parlak, 
9. Parlatılmış, 10. Say, 11. Saylak, 
12. Sıba, 13. Sırlak, 14. Sıypak, 
zıypak, 15. Sıyrmcak, 16. Siliğ, 17. 
Yal, 18. Yalbır, 19. Yaldırak, 20. 

Yaldurak, 21. Zıyanak, 22. Zıy " 
lan. 

Mücellet, 1. Kap geçirilmiş, 2. 
Kaplanmış, 3. Kaplı. 

Mücellit, 1. Kap geçiren, Z. 
Kaplayıcı, kaplayan (Kitaba kaP 
geçiren man.) 3. Kaplavuç. 
· Mücerrep, 1. Denenmiş, 2. Mi -
nisker, 3. Sanak, 4. Sınağlık, 6 .. 
Smangıh, 6. Smangın, 7. Sınanıl<, 
8. Sınanmış, 9. Sınav. 

Mücerret, 1. Ancak, 2. Ayrı1' 
(Münferit man.) 3. Baştak (E~" 
lenmiş man.) 4. Boy (Münferıt. 
bekar man.) 5. Boy dağ, boyda1' 
(Bekar man.) 6. Boyluk, 7. Çal" 
bak, çılbak (Yalın, kılıfsız man·> 
8. Çıplak, 9. Ergen, 10. Evlenme " 
miş, 11. Kavzak, 12. Poydak (Be

6
" 

kar man.) 13. Salt, 14. Tek, l b 
Yalm (Basit, gayri mürekke 
man.) 16. Yalnız. 

Mücerrip, 1. Smacı, 2. Sına~çı, 
3. Sınayıcı, 4. Smçı. .. 

Mücessem, 1. Abak (Suret, S:, 
nem man.) 2. Basguk, 3. BUJl ' 
bunuk, 4. Gövdeli, 5. Kaburca;: 
(Suret man.) 6. Kurçak (San~il,, 
suret man.) 7. Oyuk, 8. Sıp ( 
ccsem suret, heykel, put msn.) ir. 

Mücevher, Mücevherat, 1. di" 
deni (Zikıymet taşman.) 2. ~r ğ 
ne, 3. Erdini, 4. lrteni, 5. :Murıçtl t,, 
6. Titink (Zikıymet taş "YalcU ' 
man.) ıc, 

Mücevvef, 1. Gavsak, go;f, 
2. İçi boş 3. lsik, 4. Kavuk, 5. g. 
6. Koflan, 7. Koğuk, kovuk, 

-_24'.,,,. 


