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lngiltere - Fransa anlaşması 

lnıanya, iki devlet ara
sına nifak mı sokacak? 
ls•cenderonlular 
kor~u içinde 

l Otı " lllıı ( gUıılcrde ( Haleb) den kuş -
\Jıııa f'rıdi§P[i) bir duyum geliyor; 

tıya,. 
~ top .k a geçen (Sar} dan Fran-
hill \ dr larına sığınan otuz, kırk 
g·· • ar y 1 . . 1 llliituı. a ıudının kenderona 
~)ltııi tip oralara yerleştirileceği 
~ Yor D·· k" 1 d ~le b· · un u gazete er e gene 
~il ı ; lelyazısı nrdL Bu duyu . 
~~le ~llderon ,.e Antakyalıların 
'"!~ ... '~: ılokınıcluğunu bildiri · 

. llildı•:n .. F Bük ı,.. ,,. e gore, raneız .. U· 
·,.,... Y alıudileri daha önceden 

b.t -,,e g·· 
-~ )'erı· 0 Uirmek İlitiyormuş; an • 
ııı· l J\ l 't, bllıt raplar bu işe karşı gel • 
Citder tın Üzerine Yahudilerin İs . 

lt.._~ On . 
~iilGp 'e Antakya yönlPrine gö-

!ııiı!.. 'Yerle§tirilmeleri kestiril ~ 

~ A.:::~: gel~c.<'k Yahudileri Suri . 
• 'l>lar b tı nıçın istemiyor? Çünkü 
'ttı111 ll Yahudiler geldikten son-
'-~ı arınd .. . . ~lar a agız tadı ıle yaşıyamı· 

istell'ıllıı .biliyor. Peki, Suriyelile

. : t\.ıı~dılderini lskenderonlula -
ltt f)ı'? Yalıların istemcl'i beklene

ı. il" 1 0

YeJiı oy e olunca Fransanm 
d ere Yap d ... b" . . . t er0 1 ma ıgı ır ış ı,;ın s· 

• n uı ı do" arı, Antakyalıları zorla • 
ll gru olur mu? 
~tlnla b 

8.. ~~ 1 eraher şuraFını da u . 
d~te ~ rd~r ki Fransız Hükumeti 
.~ı.. erındek. d 1 akk 
lı.."""llrak ı man a ı ma 
~~>'a ge . (~ar) Yahudilerini belki 
J. Yet}"•t~ırıp Yerle~tirehilir. Fakat 
·'Ilı~• ~ •rrne · · 1 •le ~}'a)'a ışı sk.enderona ve 
~l't1111 olamaz. Çünkii Türkiye 
·~, a arasındaki antlaşmalara 

Bay Con Simon 

Paris, 9 (A.A.) - Havas A • 
jansmdan: 

Gazeteler, Almanyanın, Fran -
sız - İngiliz tekliflerine cevabını 
vermeden binbir münakaşa çıkar· 
mağa uğraıacağını, BerJinin nok • 
tai nazarını öğrenmek için onbeş 
gün kadar beklemek lazım gelece
ğini yazmakta devam ediyorlar. 

Gazeteler, Sir Con Simon ile 
Bay Flandenin ticaret odası tara• 
f mdan verilen ziyafetten sonra bir ' 
görütme yaptıklarını zannetmekte 
dirler. Bu münasebetle (Övr) ga
zetesi dyior ki: 

- Haber aldığımıza göre, Sir 
Con Simon, Bay Flandene hakikat 
te, İngiltere DI,Ji§leri 'bakanlığının 
A.lmanyanm kabulünü beklemedi
ğini söylemiş ve a\tsi olursa bakan
lığın hayret edeceğini ilave etmiı
tir. 

İngiltere Dıt'ıleri bakanlığına 
göre Almanya, Fransızlarla lngi -

~~tltlaa lf .. k. 
)'eti U Urneti, Türkiye Cüm- (Devamı 9. cu sayıfanın 3. cü slitununda) 

ile ka 'l la İeke rşı uluslararası antlaş . 
' ( (lııq _nderon ,.e Antakyanm . ' 

tıı , •. ~ı) bir haşyasaya bağlan· 
o~ "erın· . 

ıt) "" h ıştı. Bu türlü ant . ifa ·~ clJ·b 
~-ı... oralardı aşlı anlamı (mana· 
L ~llı h a bulunan Türk kala-°" Q' alı 

hır !~ d ... ~rını korumaktan ba~-
ı.. Q~d egıJdir. 'il" llll .. t~ "e .t\n once Fransa, İskende • 

lı\ıa tt't\ıe ~Ya sınırlarma bir . 
~tt. Ilı .. . 
d lıir le gotmeni getirip yığ-
ttoıı ez hu düzenle İs • . \' 

....:._~llltı: Antakya Türk . 
~l'nır dağıtmak ister gi· 

B3y1e dqardan geti • 

• Aaım U• ı '""- -~---- ---------------------------1 

Müstakiller 
Seçimde kaçar 
rey alabildiler? 

Saylav seçiminde on üç vila • 
yette müstakil ıaylav namzetleri • 
nin kazanabilmesi için C. H. F. ta 
rafından birer ho~ yer bırakılmıştı 
buralarda kazanan müstakil nam· 
zetlerin isimlerini dünkü sayımız
da yazmııtık. Bunların aldıkları 1 
reylerle C. H. F. namzetlerinin 
aldıkları reyler arasındaki farkı 1 

Yeni saylavlanmızla konuşuyor z 

Erzuriım saylavı Bayan 
Nakiye anlatıyor 

sünde ıöz söylerken de göreceğiz. 
Bayan Na:kiyeyi tanımtı.yan yok • 
tur desem yalan söylememiş olu -
rum. 

teıbit ettik; aıağıya yazıyonız: t' 
Ankara saylavı bay Taptas, 

Afyon saylavı bay Kereıteciyan, 
Çankırı saylavı bay Mustafa, Es
kitehir saylavı bay lstemat Zihni, 
lzmir saylavı bay Halil, Denizli 
saylavı general Şefik ve Konya 

ilk defa onu mekteb müdürü i • 
ken tanımı§tım. Günler geçtikçe, 
meslek icabı uğradığım yerlerde 
hep karıılaııyordum. Şehidlikleri 
ziyarete giden lıeyet arasında, bü
tün ihtifalierde, içtimai, ilmi top· 
lantılarda, himaye cemiyetlerin • 
de, Halkevinde, Tayyare Cemiye
tinde, Bayan Nakiyeyi ön safta gö 
rürdüm. Dumlupınarda, Zafer a -
bidesinin altında güneşin yakıcı 

$1cağı klat söylenirken 
Çanakkalede yüz binlerce Türk 

a ı Gelı \ l' U':\ tamu 
men c. H. F. namzetleri ıibi itti-

(Devamı 9. cu sayıfanm 3. cü sütununda) 

Postada 
iki müdür Vekalet 

emrine alındı 
Ankara, 9 (KURUN) - Pos

ta işleri müdürü bay Yusuf tel • 
graf itleri müdürü bay Bekir Ve • 

fa vekalet emrine alındılar . 

Avusturya 
"Reyiam tavsiye
sini kabul etmi

yecektir,, 
Viyana, 9 (A.A.) - Berlin. 

den tereuüh etmit gibi görünen 
ve Almanyanın, Avusturya için 
kendi mukadderatını kendi tayin 
etmek ve hatta bu hususta reyia
ma müracaat eylemek hakkını 
istemeğe mütemayil bulunduğunu 
bildiren bazı haberlere göre "Al
man devleti, Orta Avrupa ademi 
müdahale antlaımasma iltihaka 
davet edildiği takdirde §arta bağ. 
lı bir cevap verecektir·,, 

Er~rıun Siiylavr Bayan Niılıiye 1 kahramnının mezarları ıaygı ile 
Türk kadınına hiç bir hak ve • ziyaret edilirken bir köıede heye

rilmediği sıralarda, erkeklerle he- ~a.nla ağlayan gene Bayan Nakiye 
raber hayat mücadelesine atılan, ıdı. 
vatan ve memleket iılerinde sene- Şehir Meclisinde en hararetli söz 
lerce vücud, kafa yoran bu değer- söyleyen, Daimi encümende fası • 
li kadını, Bayan Nakiyeyi, dünden lasız en çetin işler ile uğraşan, büt 
beri aramızda bir saylav olarak çeyi hazırlamak için gece yarıları
görüyoruz. na kadar erkek arkadaşlarından 

Bu yurt sever, kıymetli, Türk 
kadınını yakında kurultay kürsü .. tevamı 9 uncu snyıranın ı tncl ııtıtunuoda 

Heyecanlı bir haber 
Eski diktatör 

meçhul 

General Plastiraı 

Plastiras 
bir yere 

Fransadan 
gitti 

Cannes ıchrinden meçhul bir 
semte müteveccihen hareket etti
ğini, Yunan hükumetine telgraf
la bildirmittir. 

Ayni gazeteye göre Yunan hü 
klımeti bu ihbar üzerine donan • 
ma ile tayyarelere denizde araş
tırmalar yaparak mezkur gemiyi 
bulmaları emrini vermiıtir. 

Bu haber, bittabii efkarı u • 
mumiyede derin bir heyecan u • 
yandırmıttır. Maamafih Yunan 
Başbakanı bay Çaldaris Paris Yu
nan elçisi Bay Politisin bundan 
iki ay önce hükumete böyle bir 

Salahiyettar Avusturya maha· 
fili bu f&Yİalara asla itibar etme
mektedirler. Bunlar, Alman dip
lomasisinin, Almanyayı bir ade • 
mi müdahale antlaımasına itti -
rak ettirmeği, Avusturya itleri • 
ne sarih bir müdahaleye tabi tu
tarak, tezada düteceğini hiç zan-
netmiyorlar. · 

Atina, 9 - Hükumetçi Tipos 
gazetesi, dün gece heyecanlı bir 
haber vermittir. Bu habere göre 
Yunanistanın Paris elçisi bay Po
litis, Paristeki Venizelistlerin Yu
nanistana gitmekte olan bir va • 
pura yedi bin tüfek yüklettikle • 

ihbarda bulunduğunu, fakat akı • 
bnide yaptığı tahkikat netice • 
sinde bunun esassız olduğunu da 
ilaveten bildirdiğini gazetecilere 
söylemittir. 

~ 1 lacı aUtunUDcla) 1 Bu. adam kimdir? <Devamı 9 ıınc·ı ea~ll.tlD 4 Unctl sUtununôa Tini ve eski diktatör Plastiraıın 

Makedonya valii umumisi bay 
Paltis eski Yunan diktatörü Ce · 

neral PJastirasın hududa gelmit ol 
duğuna dair bazı gazetelerde çı -

kan haberleri esassı:ı addettijini 
söylemiştir. 
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Hava mukavelesi ·ve ltalya 
Başlanılan ha va müza- 1 Kurultay başkanı 
keresi deVam edecek 
Pariı, 9 (A.A.) - ltaiyanın ha 

va mukavelesini eau itibariyle ka 
bul etmit olmaıı burada memnuni 
yetle karıılanmııtır. Pariı, Lon • 
dra ve Romada memnuniyeti mu
cib formül bulunmak için batlanı 
lan müzakere'lere devilm oluna • 
caktır. 

Roma, 9. (A.A.) - Neş.Tedilen 

resmi b r tebliğde deniliyor ki: 
Lonilrada Fransa ile İngiltere 

arasında yapılan ve teferrüatiyle 
İtalyan hükllmetine bildirilen ko
nuşmalan me•'ul ltalyan mahafili 
büyük bir dikkatle taki1b etmi,ler· 
dir. Bu mahafil nihai beyanname 
nin heyeti umumiyesini teveccüh· 

le karıdamakt.a ve Alınanya ile an 
laıma ihtimallerini ihtiva ettiği· 
nıUtaleuında bulunmaktadır. 

Karı ılıklı hava yardım miıaakı
na gelince, l~ly&mn tnciltereye 
kartı ve lngilterenin de ltalyaya 
kartı olan huau.ai vaziyetleri ayrı· 
,ca tetkik edilmekte e>lduğundan 
İtalyanın bu miıaka esu itihariy
le i§tiraki hususundaki hattı hare
keti yakında teabit edilecektir. 

Gene bu mahafil A vuaturyanm 
ittik'laline ve. F raruız • ltalyan an• 
laımalarına karıı• lngilterenin al· 
mış olduğu vaziyet hakkında mem 
nuniyet göstermektedir. 

• 

Almanya, Şarkta mesai birliğinden 
ayrı. durursa .•• 

Moskova, 9 (A-A.) - Havas 
ajan&ı bildiriyor: 

"Moskova gazetesi,, Londra 
anlaşmaları hakkındll yazdığı 

makalede salahiyettar m•hafilin 
mütalealarını hüllsa etmektedir. 
Bu gazete, Simon • Laval anlat· 
masımn Almanyanm dütünctle .. 
rini daha açık görmek inıhlaı .. • 
nı vereceğini yazmaktadır. Maka, 
lenin haad ettiji intibaa &öTf:ı 
Londra anlaımaıı burada bazı 
noktalardan ve bilhassa lngiliı • 
}erin Almanyanm geniıleme emel
lerini ıarki Avrupaya çevirmek ar
zusu noktumdan karanlık gö • 
rülmkte ise de Sovyet siyasası 

Londrada vazedilen esaslardan 
istifade etmek emelindedir. " 

1 

birtakım itirazlar uyandmnııtu. 
Ancak timdi _öyle anlatıl11or ki, 
Franıa sefirinin Moıkova hük.U • 
metine tevdi etm.it olduğu Lon ... 

Haber verildiftine göre Lon • 
dra anla§ması Fransanm fark Av· 
rupası sulhünün takviyesi aiya'le • 
tindeki hattıhareketi hususunda 

. dra anlaımuı hakiki mahiyetile 
takdir etmesine imkln vermfttir. 

Çünkü Alnlany• mühim tavb:at 
mukabilindo ıub miıakına itti -
rlke davet odilınekle melhuz Al
man iıirazlannm önüne ıeçil • 
ın\ş oluyor Ye lrii-.u1'-me .f'lman -

yada mmtakavf misaklarm şiın • 

di iltizam elll;lekte olduğu lki ta • 

raflı mişaklare. müreccah bulun -
duğu prensibini kabul etmit olu
yor. Almanya yeni garb miafl.kına 
ittirak ettiği halde ıarkta teşriki 
mesaide bıdunmaktan imtina e • 
derse bu imtina Almanyanın Sov. 
yet Rusya aleyhine olarak ittisa 
emelleri beslediğinin zımni fa • 
kat kıymetli bir itirafı olacaktır. 

' Asılsız şayiaların Paris 
borsasında tesiri 

Pariı, 9 (A..A.) - 8-2 tarihli 

Şarki Siberyadan Berline 
tayyare işletilecek 
Londra, 9 (A.A.) - Deyli Te

legraf sazetesinin Singapur mu - Boraa vaziyotidir: 
habirinin bildirdiğine göre, Çin 

Hususi maksatla çıkanlmıt bir 
hava komisyonu azasından V~an-

takım ıayiaları btiımar eden satı• 
gli bu sene Almanya ile Çin ara .. 
sında muntapm bir hava poMalı crlarm tesiri ve LQndra iptidai 
iıliyeceğ"ni ıöylemittir. maddeler piyaıuındaki mütkü -

B. Voşang1iğ Sovyet arazisi u. 1at dolayı~ile, etham borsasında 
zerinden geçeek bir Berlin • şar • tiddetli bir akıUIAmel hbd olmuş. 
ki Siheırya hava hattı müzakıere • tur. BilGmum eaıham ve ezcümle 
!erinin pek ziyade ilerlemit oldu
ğunu da ilave etmiştir. ·Bu hat 
şarki Siberyayı Şanghaya bağlı • 
yan "Eurasia,, hattile 'birleştirile :. 
cektir. 

Bul~aristanın nüfusu 
6,081,049 kişidir 

Fransa rantı, banka ve ıanayi ie • 
himled oldukça dwtmilttür. 

Y albancı e81tam içe~inde Rio
lar epey ıeri1e~ittir. ~üveyiş ve 
Sırp istikrazları tutunmaktadır. 

Con Simon Londraya 
döndü · 

Dün Jzmire vardı 
~irkaç gün kalacak 
İzmir, 9 (A.A.) - Büyük ulut 

kurultayı Bakanı Kizmı Özalp hu 
aktamki Afyon treniyle Ankara • 
dan ~hrimize selmiJ, Bumaha • 
ne durafmda parlak bir tekilde 
karıdanmııtır. Birkaç ıün lzmir ~ 
de kalacak olan General Kazım 
Özalp trenin geçtiği· duraklar.da 
halk tarafından samimiyetle kartı 
lanmıt ve alkışlanmıştır. 

Çinde harb 
Yeniden başladı 

Loncb-a, 8 (Huauat) - Buraya 
gelen haberlere göre dün Jeholde 
Çinlilerle Mançuri ve Japon kuv
vetleri araımda yeniden muıhare. 
beler olmuştur. Muharelbe bütün 
gün aUrmUttUr. 80 ölü birçok yara... 
lı vardır. Vaziyet gergindir. 

lzmirde Umumi meclis 
• • 

seçımı 

lzmir, 9 (Hususi) -· lznıir 
vilayeti merkez kazası ·mecliıi 

azası seçi~ini bugün Ulus evinde 
yapmıftır. Azalrklara ·~itenler 
ıunlardll': 

Dr. Klmüran, eczacı Ferid, \;a. 
yan Maide Dirik, Dr. izzettin Bu
ca, avukat Mustafa 'Münür.r.,.a.VU...ı:• 
kat nurı Fct.tClD, &'nlkaı· ınurau 

Cinat, avukat Ahmed Şiikni Dr. 
Yuµuı. J. 

Maraşta seçim 
Maraf, 9 (A.A.) -Vilayet 'u -

mumi mecliti intihaıbı bugün vi
layetin her tarafmda yapılmıştır. , 
C. H. 'F. namzet1eri müttefikan 
kazanmıılardır. Vilayetin 12 aza
smdan üçü kadındır. 

lzmirde futbol işleri 
düzeltilecek 

İzmir, 9 (A.A.) - lzınirde a .. 
yak topu işlerini iyi bir tekle sok
mayı ve kulüplerle heyetler ara • 
sındaki ihtilafı hallebnek için Ba
yazıd aaylavı ve Türkiye idman 
cemiyetleri ittifakı ikinci b&.§ka -
nı bay Halid Ankaradan ıehriml· 
::ıe gelınittir. 

Sovyet hükumetinin 
bütçesi 

Sofya, 9 (A.A.) -1934 birin· 
cikanunun 31 inde yapılan tahri
ri nüfus hakkında ahmuı ilk ma .. 
liima.ta göre Bulgaristanm nüfu•u 
6.081.049 dır. Bu ınikdar 1926 
da 5.478.741ve1920 de 4.846.971 
idi· Nüfusun kilometre murabbaı 

batına kesafeti ise 59 u bulmut
tur. Bu keıafet 1920 de 47 ve 1926 
da 33 idi. SofyaRil1 niifuıu clva .. 
rı ile birlikte 1926 da 232 bın iken 
şimdi 330 bine çıkmıtbr· 

Mo&kova, 9 (A.A.) - Yeni se
çilen merke% icra komiteei devle • 
tin 1935 bütçesini tesbit etmiştir. 
Varidat 65 milyar 900 ınilron .ve 
masraf 65 milyar 90 milyondur. 
Masraf ve varidatta hü'kCimetin 
teklifinden 200 milyon mhle f~ 
lalık vardır. VaTidattaki fazlalık 
muamele vergisinden ve Sovkoz 
v.:rida.tmdaki tenzilattan ve m...,. 
raf fu1ındaki fazlalık da kültür, 
esenlik, ziraat telmiği, fiyat tek 
niği yol ve ıoıalar m~afların • . , 

Londra, 9 (A.A.) ....... lngiliz :va· dan ileri gelmektedir. 
rı reaml mabafilinin bildirdiiine Fransız ulusuna aklı selim 
göre, bugün öğleden 19nra tayya- tavsiye edildi . 
re ile Pariıten dönen bay Con Si- Paria, 9 (A.A.) - Dahiliye na 
mon, orada hiçbir siyasi görUt • zrn, aoayaliatlerle komlinistlerin 
mede bulunmamıştır. müıterek nllmayitlerinin yıldönil• 

· · mü olanl0-2 de, 6-2 de tatbik edi 
Sir Simon. B. F ianden ile gö • lip, iyi neticeler veren tet'birlerin 

rütmediği 'gibi, enflüenzaden hat· tıpkısını almağa karar vemıiıtir. 
ta yatan B. L&vai ile de bittabi Nazır, bütün ulusun aklı selimine 
görUf8Dleıniıtir. müracaat etmektedir. 

. ' 
ÇukuJatalardan muamele vergısı 
alınıb alınmıyacağı tetkik ediliyor 

_ - at.ık O' 
Ankara. 9 (KURUN) - Çı.. dan bu cihet veklletçe tel" ... 

kolatalardan muamele verıiıi a. lunmaktadır: . • , 
lınacaiı haberi hakkında Mali • Dahilt iatihllk verıitt ~ 
yeden aalihiyettar biri ıunlan nedenberi aİinrnakta old~ 
.ciyledi: ıöro tekerle yapılan .-1"""' 

muamele verıiıi almmak 1 ı.:t 
- Şekerden dahili iıtihlik ver- etİı,.. lu görülürse dört aenelik ., 

ıiai alınmaktadır. Onun için ayrı- d • • k? en mı ıatenece lid, 
- Bunun için bir fo~ 

lunmaia çabtıl11or. M .... ~ 
meaele tetkiktedir. Kat'I ,.. 
bugünlerde verilecektir. 

ca muamele vergiıi alınmıyor. Ka
nunda tekerden yapılan mamGlit
tan muamele vergiıi ahp allnmı • 
yacafına dair sarahat olmadıiın· 

Ankara Umumi m~clisine 
beş kadın girdi ~ 

men bitti. Bu seçime ikinci ~ 
tehiplerle belediye üyeleri ~ 
men ittirak ettiler. Umuoı1 o· 
liı dört martta toplanaeaktfl'• 
tuz yedi üyenin beıi kad111dıt· 

Ankara, 9 (KURUN) -An· 
kara aaylavlarınm mazbataları 

haz1Tlandı. Bugünlerde kendile • 
rine verilecektir. Ankara umumi 
meclis azabklanna ıeçileıı otuz 
yedi üyenin seçimi bugün tama-

sahte imzaları Atinada 
kirleten 

Atina, 9 - Bay Venizeloıa kar-
'fl geçen .eneki ıuikaıtın müretti • · 
bi olan eıki Atina poliı müdürii 
Polibronopuloaun vekili avukat 
Mavreaı müıtantiği ıı:iyarct ede .. 

rek ı~eıılerde müekkilinin ken
diıini hapilaneye salırarak meç
hul adamlar tarafından iıtintak 
dairoainln çekmeceıl kırılmak ıu-
retile albndaki imzalan m.ürek • 
n.q.m~ wun117acu "9'111'1l1Fkır • 

letilmiş olan ihbarnamelerin altın-

kimdir·? 
. r~' 

memur edilmiş olduğunu _ihb' 
mittir. ,;' 

Avukatın ihbanna gör~ ~Si• 
disi bu İ§~ kabul ebnemittıt', ~ 
naenaleyh ihbar. tezkerele~ 
altındaki imzalar, suçlunuıı ·~ 
bir vekili tarafından kirJetı 
olması İcab eder. 1 

Müıt~ntik bu ihbar ii•~ 
-~" .:ıı~·"·t :1 - "" ,.1 ·r.fv su yuıiettırmıf, fakat ııJ, / 
ihbarı külliyen red ve inkif 1!• 
rek eski vekili~in k~m~isiıt~, 
tirada bulundugunu ıddıa e 

daki sahte imzalan kirletmek i · 
çin yirmi bin drahmi mukabilin
de istintak katibini kandınnağa \ tir. 

______________________________________ ..,,/ 

Balkan konseyi reisliği 
Titüleskoya geçiyor r~ 

ra tevfikan riyaseti Ro~~~~~ 
işleri Bakanı Bay TıtUl 

Atina, 9 - Balkan misakının 
imzalanmaınndanberi bir yıl geç· 
tiği cihetle, Balkan itilafı konşe • 
yine riyaset etmekte olan Yunan 
Dıt Bakanı Bay Maksimos, Bal· 
kan Dıt Bakanlarının Ankarada
ki toplantısında verdikleri kara • 

Sa~sunda umumi meclis 
intihabatı 

. Samsun 9 (KURUN) - Bu
gün Samsun, Bafra, Çartamba, 
Terme, Kavak, Ladik, Havzada 
yapılan umumi meclis üyeleri se • 
çimi bitti. C. H. F. namzetleri ka· 
zandı. Meclis yirmi üç üye ile te
tekkül etmektedir. ATalarında 
bayan Ane Hüsnü ve Bayan Pa • 
ki~e Haydar adlı jki kadın üye 
vardır. • 
Amerika menşeli mallar 

Ankara, 9 (KURUN) - A • 
ınerika men§eİ mallara konten -
jan alınmak suertile geçirilmek 
icab ettiği takdirde diğer ahdi 
kontenja.nl11ır da oldup gibi Güm
rükler veklletinden tahsiıat isten
mesi tamim edilmiştir· 

Adliyede .iki tayin 
Ankara, 9 (KURUN) - Ad. 

liye teftit reisliğiııe adliye hat • 
uıüfettişlerinden bay Raşid Ko -
nut, birinci urµum müfettitlik ad
li mütavirliğine eski müfettitler • 
den bay Osman Tahsin tayine· 
dilcHler. 

devredecektir. .,JiV 
Balkan itilafı konıeyi rı~ il' 

ni "birer ıene müddetle ve 1 ~I" 
dört Balkan Dış işleri b-1ı' 
yapacaklardır. 

~ Burdur mektupçul\l;I 
Ankara, 9 (KURUN) .,.., ,#_r 

telit mübadele komiayontı·~ ~ 
}arından bay :Abdürrah'°' dil; 

'rt' dur mektupçuluğuna taY1 

Ziraat müsteşar• · t•' 
Ankara 9 (KURUN) ,,.,,ı·t'~· ' .. ·ııı• t ,ı 

tanbulda Buiday sun•!1 f,it' 
'kikatile meşgul bulunan ,~fıö 
müsteşarı bay Atıfın salı ıdif• 
bur&ya dönmesi muhteıııe • 

Yalan haberle~' 
yazan kim? ~ili1' 

0" 01' 
Ankara, 9 (A.A.) - ıııild 

vekaleti matbuat um.uııı ııır: 
lüğünden tebliğ olunıııut .. ,,~ 

1 ıne .. , .... !• 
Ankara -ve lıtanbtı ıcıtıı yır 1 

Türkiye hakkında birt• .. ,.ti~ı 
• ter•· ,,.

haberler neıreden 1~ ede rf 
Newı Serviı'in TürktY 
bir muhabiri yoktur·/ 

lk
. . .... J ,,,,;ıJi .~ 
ı çıg ue·v 11itS~ ) . "et ·ı j Viy~na 9 (~·~·. - i1'İ ~ 1 ı' 

kilometre ıenıthfi~de bOf ı' l 
kulii1> ile l>ir kiliseyı .. e dt 1. 

ı ea ı.•ı. 
hırı yıkmqtır. nısan 

tur. 
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lskenderunlular --~~~==-~ 
korku içinde 

.... (Baş tarafı ı inci sayıfada) 

rHen Ermeniler ile yerli Türkler sı
kıntıya sokulduktan ba ka Türkiye . 
nin sınırlarındaki e ki düzen de bo. 
znlmuştu. Dışardan gelen Ermeniler 

kaçakçılığa koyulmuşlar, hükumetin 
koruma kurumlarım (muhafaza le§· 

ldlutlarmı) pek çok uğraştırını lar, 
tledct gelirlerinin ek Hrncsine )'ol 
açın r ;lnrdı. Ccbuh ınırlarımıza geti· 
rilcn Ermenilerin )'Bptıklarr kö • 

tiiJiil.l er lmgiin gene olduğu gibi ı;ii • 
rilr> ~İlmektedir. Hu yiiulcn sıksık 
tzrll ılnr i~itilmc!ttcdir. O kndar ki 

furl.i~ c ile Fran a ara ındaki do t

hı'.- lıilc hu ~ iiz<lcn lıırpnlanrn:ıkta • 
chr. 

1,t' hiıgli ıı İ11ke11dcron ve Antakya 
• iiıılcrindek i ı :rmeni gös;ıneulerinin 
lcütiilüklcri daha antılarnazken (ıc· 
mi.:/ •nf•11ıczl;cn ) hunlara yeniden 
lıir d" . ::ır Yahudileri katılmak ü • 

r.cre lmhınuyor 1 Otuz, kırk bin Ya • 
htıtlinin Sordart kalclırıJarak İsken • 
dernn 'c Antakya 'taraflarına yerle§· 
tirilhleı1i ne ılemektir? Bunun atıkı:a 
anlamı buralatd:ıki Tiirklerin artık 
ana yurtlarında yaş:ımıtk hakkı k:ıl
mamnsı demektir! Buralnrdıiki Tiltk· 

lcrin ya\'a~ yava~. belki de toplu ola
rnk Tlirkiycye knı:mııeı ,.c sığınma • 
lıt, ~·a~amnk için bundan haıka yol 
hulamama!!t demektir! DaJıa sonra 

y~ni gelen Yahudilerin cenub sınır• 
larmıızdaki kaçakçılık iıinde Erme· 

nileri de geride hıtakması demek· 

tir! 
Görilliiyor ki (Sar) Yahudileri • 

nin İskenderon \'e Antakya tarafla • 
rma getirilmesi ve buralara yerle~ · 
ıirilmesi yalnız Fransa ile İskende • 
ron ve Antakyalılar ara&mda olup 
\>itecek hlr ~§ değildir. Bu; bütün 

Türkiye 'f ürklerinin de candan ili· 
eikli davranması gerekli olan bir i§· 
tir ve yukarda dediğimiz gibi Tür • 
kiye ile Fransa arasında bugün dahi 
tıınmmakta olan uluslarara&ı antla§· 
malarmm ruhuna aykırı bir §eydir. 

ASIM US 

Hollanda mekteb gemisi 
süvarisinin ziyaretleri 
Limanımızda bulunan Holan· 

da mekteb gemisi süvarisi dün vİ· 
llyete ve lıtanbul kumandanlığı· 
na ziyarete gitmİ!lİr. Süvari vali 
bulunamadığından muavin bay 
Rükneddini ziyaret etmit ve la -
tanbul kumandanlığında General 
Halisle görÜ!müıtür. 

Karşılık olarak serek ııeneral 
Halis, gerek Vali muavini Bay 
Rükneddin gemiye giderek ziya
reti iade etmiıtir. 

Gemi ıüvariıi dün öjle yeme
ğini Holanda elçiliğinde yemiı • 
tir. Yarın akıam, elçilikte bir ıü
vare verilecektir. Gemi mürette • 
batı, fehrimizi gezmektedir. 

Güne,in gar b kısmında 
b!r leke 

Berlin, 9 (A.A·) - Berlin ra • 
sathanesi, güneşin garb kısmın
da, geniıliği 70,000 kilometre tah
min edilen bir leke mütahede et · 
miştir. Bu leke senelerdenberi 
müıahde olunanların hepsinden 
büyüktilr. 

1tıllllllll"lllHllHlllllllftlt1fM~~ıu11111 

Geçmiş Kurun/ar 
10 Şubat 1921 

LO:.'\DRA KO TFEH \ TSI 
Londra konferansında hazır bulun· 

mak üzere Anndoludan azimet edecek 
murahhaslar yola çıkm:ı!ardır. Murah· 
has heyeti bugün Antalyaya muvaaa • 
lal edecek ve vapur bulunduiu takdir· 
de hemen Brendiziye cloiru hareket 
ecleoektir. Bu takdirde murahhaslann 
21 pbattan daha evvel Londrada bu • 
lunmalan lbımdır. 

Bayan 
Dün icra dairesinde 
kıyametleri kopardı! 
Dün saat on dört buçukta Ye· 

nipostahanedeki Adliye kısmının 
icra dairesinde bir kadının avaz 
avaz bağırışı, ta üst katlardan iti
tilmif, birçok kiti merdivenlere ko 
§Ufmuıtur. 

Bu suretle Adliye dairesinin ic
ra kısmına inenler, orada altmıı 
yaıında kıı.dar görünen mantolu, 
başörtülü bir kadının, kalabalık 
arasında aırrolan bir erkeğe kar
tı bağırış sahnesini seyetmişlerdir . 

Adı Esma olduğu söylenilen bu 
&yan, "Almasını bilirsin, amma 
vermesini bilmezsin, ha? .. Seni gi
di seni!,, diye bağıra çağıra orta· 
lığı velveleye veriyor, kıyametleri 
koparıyordu. Araya girenler Ba • 

... ... 1 yanı yah§tırmaga ugraşıyor ar, 
"susunuz, ayıptır!" diyorlardı. 

Fakat, ba yatııtırma teşebbüs
leri Bayan Esma ya vızgeliyor; 

kadın, büsJ,ütün üstperdeye çıkı -
yor, f3yle diyordu: "Neden susa· 
cakmışım sanki, neden?.. Aldığı 
gibi versin benim paramı ... Versin 
iki liracığrmı benim! Alacak ala .. 
caktır, borç ta borç!. Aldığı gibi 
verıin ı:üzellikle geriye iki liracı -
ğımı, o zaman susarım ben de!,, 

Bayanın borçlusu olan Bay hiç 
ceTab vermeğe davranmamış, hiç 
durmamaııya ağız dolusu lakırdı 
ı~yleyen Bayan, nihayet lakırdı 
eö)'lenac:k\.""•• varu lııw-•••· ----1 ..1 .. n.a 

mırıldana çıkıp gitmiştir! 

Aramızdan ayrılanlar 

Adil Arda dün 
gömüldü 

Eski Mebuıan Meclisi Reiıi bay 
Hacı Adil Arclanın cenazesi dün bü • 
yük bir kafobalıkla kaldınlmı;,, Meç • 
ka mezarbğma gömülmüttür. 

Cenazede Dahiliye Bakanı bay Şük. 
rü Kayayı temsilen yaveri bay Arifle 
lstanbul \•ali n belediye reisi boy Mu
hiddin Üstündağ, lstanbul belediyeaile 
muhtelif teıekküller er:kinı mensup -
lan, hukuk fakültesi ve mühendis mek· 

tebi profeeörleri ve talebesile zabıta 

memurlan ve merhumun uzak ve yn • 

kın bütün dostlan bulunmu~h.:r. l'llc:.ı:a· 
rın başında eski talebesinden bay Ah· 
rned Feridun tö1lece çok canlı bir sÖy· 
lev söylemiıtir: 

- Ey aziz ölü ı 
Ey adın gibi Arda kadar coş -

kun olan adil ruh, ey yarım asırdan 

fazla vatanına kanınla, canınla, imanın· 
la yorulmadan, dinlenmeden yarayan 
sönmez meşale ! 

Senin yetmiJ yaıındaki nur kaynağı 
olan ak yüzünle, güneşle yarışırcasına, 
o doğmadan evvel kürsünün başına 
geldiğini senelerce gördük, ondan ör • 

nek aldık. Yetiştirdiğin bilgi aileleri 
hep senin nur saçan kürsünün okuyan
larrdır. Sen, yalnız ilitn adamı değil • 

din; sen, fazilet adanır, seciye ve insan· 
hk mabedi itfan ve fazilet kitabının 
ilk yaldızlı silinmez satmsın. 

İşte bugün unutulmayanlar, unutu • 
lamıyanların, kalplerde yaşayanların, 

mezarı bütün nesillere saygı ~bidesi o
lanların kafilesine l:arııyorsun. Fakat 
sen bu kafilenin en önünde gelen en 
büyüklerinden birisin. 

Ey bütün gençliğin, memleketin 
saygı tdcı olan kütsiyct vt: fazilet hey
keli 1 Senin ha ıt tarihçeni okumak en 
büyük ahlak, fazilet ve bilgi eserini o· 
kumaktan d<ıha kıymetlidir. Çünkü sen 
bunlann ta kendisisin. lşte bu gün göz 
yaıtanmızla seni ebedi uyku evine bı· 
raktik. Ruhunu, büyüklilğünU kalple • 
rimize perç.inliyerck gidiyoruz.,, 

Bu nutuktan sonra mezarlıkta bu· 

{ Afyon anlaşması 1 Boğazda bir kaza 
Iran murahhasları talimat Bir Yunan vapuru karaya 

almak için Tahrana oturdu, kurtarıldı 
gidiyorlar Yunan bandıralı 1200 tonluk 

Jyonyon vapuru Pireden Kösten
ceye giderken, Boğaziçinde Yeni 
köy civarında akıntılardan kara
raya oturmuştur. Akıama kadar 
kendi vesaitile kurtulmaya çalı -
9an gemi, buna muvaffak olama
mıı ve Türk gemi kurtarma f ir • 
ketinin Büyükderede istasyoner 
Lanina vapurundan yardım is • 
temiıtir. Lanina vapuru bunun Ü· 

:ı;erine kaza yerine gelerek gemi -
yi salimen yüzdürmüftÜr. 

Türk - lran af yon konuşmaları 
hakkında izahat almak üzere, u -
yu§turucu maddeler inhisarı genel 
çevirgeni Bay Ali Samiye müraca
at ettik. Bize §unları söyledi: 

"- Son toplantıda, lran mu -
rahhasları hükUmetlerinden aldık 
lan direktifleri izah ettiler. Pa -
zartesi . günü tekrar toplanrak 
Türk : Yugoslav muhtelit bürosu· 
nun bu anlaşma hakkındaki dü -
§Üncelerini kendilerine anlataca • 
ğız. lranla afyon anlatmasının a
nahatları üzerinde konutma - bu 
fekilde devam ettiği takdirde • 
çok uzun zamana ihtiyaç oldu -
ğundan, İran murahhası yakında 
hükumetlerinden yeni direktifler 
ve daha geniş salahiyet almak ü -
zere Tahrana gideceklerdir.,, 

Duyduğumuza göre İran murah 
hasJarı pazartesi günü akıamı 
Tahrana yola çıkaca:klardır. Git· 

meden evvel inhisarlar tarafından 
kendileri şerefine Perapalasta bir 
ziyafet verilecektir. 

~fyon ahmı başladı 

Uyuşturucu maddeler inhisarı, 
piyasadan afyon satın almağ dün
den itibaren batlamııtır; inhisar 
bu alımını hiç kesmiyecektir. 

inhisar idaresi tarafından pi -
yasada bulunan bütün afyon mik
darı tesbtt eaılmlf ve cetvt:llc:r ycr.-

pılmı§tır. İnhisar bu afyonları al
dıktan sonra, kendi iıtcdiği vaııf· 
!ardaki afyonların alımına ba!la -
yataktır. 

ölen Belediye memurlar1nın 
ailelerine yardım lc;in 
Ölen belediye memurlarının 

ailelerine yardım cemiyeti dün 

Şehir meclisi salonunda yıllık top· 

lantısını yapmııtır. Toplantıda i

dare heyetinin yıllık çalışma ra • 

poru okunmuı, bilanço tetkik e • 
dilmi~, yeni idare heyeti seçilmit· 
tir. 

.Çay ve kahve 
Lokantalardan harice gönde

rilen yemeklerde olduğu ıibi dı • 

,arıya giStürülen kahve Cicanla • 
rile çak kadehlerinin ağızlannın 

örtüdmesi lazım geldiği betediye

şubelerine bildirilmittir· Bu emre 
göre hareket etmiyenler cezalan
dırılacaktır. 

lunanlar göz ya§lan ile aynlmt§hr. 

Adil Arda ailesinin 
teşekkUrU 

Sevgili büyüğümüz Adil Arclanm 

ölümünden dolayı yasımıza ortaklık e· 

den 'Ve çelenk gönderen iç lıleri Ba • 

kanı bay Şükrü Kaya ile İstanbul vali 

ve belediye reiıi bay Muhiddin Üstün· 

daia ve İstanbul vilayeti ve belediye

ıi erkan ve mensuplarına ve Üsküdar· 

Kadıköy halk tramvayl~n ,irkeline, 

İstanbul belediyesi sular idaresine ve 

§irketi hayt"İyeye ve hukuk fakültesi i

le yüksek mühendis mektebi talebesi· 

ne ve üniversite profesörlerine ve uzak 
ve yakın bütün doıtlanna ve cenazede 

bulunanlara v hastalığı esnasında yük

sek alaka gösteren lstanbul saylavı 

profesör bay Neşet Ömer ile diğer dok· 

torlara derin saygılarımızı ve teıek • 

ktt·lerimizi sunanz. 
Adil Arda ailesi 

'X unan gemisi dün Köstence
ye doğru yoluna devam etmiştir. 

Takas işlerinde "Müruru 
zaman,, mı var ? 

Takas tahkikatı fezlekesi dün 
de lstanbul gümrükleri bat çe -
virgenliğine verilm~mi~tir. Bu ge
cikmenin hadisede müruru za • 
man olup olmadığının tahkiki ile 
alakadar olduğu söylenmektedir. 

Polia haberleri : 

Denize düşen kadın 
Anadolu hisarında Kürtler 

caddesinde bay Mehmed Alinin 
yalısında hizmetçilik eden Mak • 
bule dün yalının deniz kapısın • 
dan çıkarken muvazenesini kay • 
bederek denize dilşmüt ise de bo
ğulmadan kurtarıl~~f hr. 

Lenırı ener cıc":öttttt 
Kasımpaıada OŞükrü Beyin 

burgu imalathanesinde bekçi ola
rak çalışan Raşid adında biri, he
lada mangal yaluldığı bir sıra • 
da kömürden zehirlenerek öl • 
müştür. 

PALTO ÇALMIŞLAR - Dün 
Küçükpazatda medreee odasın • 
da oturan Hamid adında birinin 
odasına girerek bir palto çalan 
Mahmud ile Hüseyin adlarında İ· 
ld kiti yakalanmıtlır. 

SiLAH YOKLAMASI - Ev -
velki ıece yapılan bir silah ara -
mumda Meserret otelinde otu -

ran tüccardan Mitat adında biri
nin üzerinde bir tabanca bulun
mut ve tabanca alınmıştır· 

SÖNDÜRÜLEN ATEŞ-Ban
ka memurlarından Kuhenk adın
da birinin evinin bacasından ateş
li dumanlar çıktığı görülmiit bir 
yangına sebebiyet vermeden ateı 
söndürülmü!tUr. 

DOLANDIRMIŞLAR - Sir • 
kecide Kurttılut otelinde oturan 
Mehmed ve Ahmed adında iki 
kiti dUn aabıtaya müracaat ede
rek Gülbahçe gazinosunda Mu • 
:aaf fer taraf mdan dört liralarının 
dolandırıldığını iddia etmitler, 
Muzaffer yakalanmı~tır. 

TAHTA ÇALMIŞ - Sabıka
lılardan İsmail S:ırıgüzelde inta· 
at mÜtehassısı bay Br ~· addinin 
dükkanına gelerek birtakım tah
ta çalıp giderken yakalanmııtır. 

MiSAFiRiN Y APTICI iŞ -
Balatta hamal Muhiddin µıahal • 
lesinde Dragman çeşmesi kartı • 
11nda on yedi numaralı evde, Nu~ 

ri kızı Hatice dün polise müra • 
caat ederek evine misafir gelen ve 
Balatta oturan Makbule adında 

birisi tarafından on yedi lirasının 
atırıldığını iddia etmittir. Tahki
kat yapılıyor. 

SiYASA 

lngiltere -Fra 
anlaşmasına d" 

• • 
man olan Ingı 

Londra gazetelerinin bir '*" 
giltere - Fransa anlaıına•• 
tiddetJi neıriyatta buJunınJ' 
c:diyor. 

Bunlann baıında bu1Uft811 
kispreı gazetesi lngiltereniD 
ni teahhütlere gİri§tiğini, n~ 
tuğunu acı acı sorarken ııı • 
ruyor: 

Siyasilerimiz kimden ko 
düımanlamnız kim? 

Fransa mı? Franıa ile i~ 
1 

yoruz. O halde Almanya ını· 
bize hücum etmekten ne . _..; 

Rusyanın bize hücum etJJI"" 
nemez. Çünkü coğrafya bUll' 

Amerika bize hücum etıııd' 
tarih, buna karıı gelir, 

Japonya bize kartı hareket 
Çünkü Çin ülkeıi ona yetit~ 

O halde kimıenin bir ili! dl~ 
bep bulunmadığına a-öre bıı: . 
ni teahhütJere giriımekten . 

Bu çeıit gazeteler lnpt~ 
düımansız: gördükleri halde -..JJ 
leketleri homurdanan düıınaV 
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~Endülüste Kemal Reis . 

Def erli 
Misak/ar Yedi Başlı Eiderlıa 

Balkanlar ve Balkanlı Milletler 
l_relrika f'/o: 18 Yuan: lıhak FERDi 
• ' 

dl 

· · ~ııırın ~il~eri, 3inanın ·Hnına ıir~iii zaman, 
Yana~ları uoı~en ~ırmıııy~ı ! 

L J\eınaı R · . ' 

Roma ve Londra 
andlaşmaları 
etrafında 

• 
M aten gazete•i. •on yapılan 

Roma ve Londra antla§malarının 
kıymeti hakkında diyor ki: 

--Hahralar ••••-27-- Ahmed Tevfik 

Orduda hoşnutsuzluk 
Küçük zabitler birbir ittihad 

ediyorlar Terakkiye intisab 
•ııtt\lf eıs, Sınanın ölümden dükçe yüreğinin titrediğini duyu· 

ınası · · y 
'ldatın v ıçın unanh hekim~ yor, bir an evvel iyiletiP arkadat-

...... pa~~ ınecl:ur olmuıtu: larma kavu§mak istiyordu. 
• ei\1 d d' 
~' ktıd ' e ı, sen Sinanı aya .. ~ .v. :#o 

~ren ır. Ren de ıidıerken lana (Navarin) e geldiklerinin ye • 

Ulu.:slar arası misaklar, taşı -
dıkları imzaların kıymetine ve i -
çinde bulunan tatbiki kabil teah
hütlere göre değer alırlar. 

"

Q'erek vereceı"'m ı d' . . ... d" e .. · mcı gunuy u. 
"''• 5.

0 
cunden itibar&n (Zai - ı Sinan, günler gt!çtikçe canla • 

t'ı. ınanr tedavi etmeğe batla· , nıyor, ne,eleniyordu. 

Roma antlaşması Avusturya -
nın emniyetini muhafazaya aittir 
ve değerli bir misaktır. Çünkü so· 

nunda Fransa, ltalya ve son gün
lerde İngilterenin imzası vardır. 
Ayni zamanda bir tehlike halin
de görüşmeyi yani bu üç devletin 
müdahalesini teahhüd ediyor. 

Zaimis o sabah kendisini ilaç-
tı; ~ .. 

ladığı zaman: 
lirnand . 
~ l\ " gernıler yağlanıyor, 

.,. ~anın 1 'ki 
- Üç gün sonra evin içinde 

·wrdu. eı;:s eri tamamlanı~ dolatmağa baılıyacaksın ! 
Dem itti. Sinan. da kendisinde 

bu kuvveti duymu·yor deiildi. 
s· 

~''rrı~ ı, YerliJerden birinin evine 
d lrıratı K l R . . ö - Oh .. Ne i.la ! .. diyordu - üç 

gün sonra ayağa kalkacağım .. Be
ni teseUiye gelen genç kızlara bo· 
yumu posumu göstereceğim. 

'td'ıt· . • · ema eısın g n -
L l tk' 1 'tlcli 1 evend. bu evde nöbet 
''L• tordu B' . .. k' . "ili'-' · ırı yatınca, ole ı sı· 
l 1Yor S · h-ılaat ' ınanın kapreından 

2 .•'ordu. 
L... ''lnis .. d 
;·~le l~n e iki defa Si nanı 
~e felır Ye her aktam geli· 
'b•orıu sabahleyin bıraktığın • 
~llt~''z daha farklı ve iyiletmif 

Sinan odada yalnq:dı. 
Sokak kapıaının önünde dola

tan nöbetçile.r, içeriye girmek is
tiyen bir renç kızın göğsünden i
terek: u. 

s· 
">~"-nın :Yarası ıüçlükle kapa· 

"· iL t4,.._ . 
··ıae 'cı rtn kadınlan Sinanın ha-

'°"lar • · 

- Yasak ... 
Diye güİütüyorlardı: 
Genç kızın elinde büyük bir 

demet çiçek vardı: ...... a . 
-. .. lt.?r" ~likanlıya nasıl kıy • 

l)İ)'e .. 

- Ne olur. ağalar? Beni de 
öteki kızlar gibi serbest bırakın. .. 
Vallahi hastanızı rahatsız etme • 
den, ıu çiçekleri •erib dönece -
ğim ••. 

a, •ilaııyorlardı. 
~ ~ Çok yakıtıklı, çok sevim.ı 
~~~ti. Na•arindeki k~zlar 
~:"i;-,n.. , .1._~ demet çiçek 
da~~-- kadar - canı ıı· 
\ ~·· dıye - kapısının önün .. 

Sille. u fa1lerterdi.. · 

Diye yalvarırken, Sinan pen -
- ~ .. n,.1 .......... l~p.J:. 

- Leventler! .• Bırakın ıu kız-
cairzr .. Çıksın yukarıya ... 

~1~, tı Navarin'i çok aevınitti. 
"· ' .. td-.ı b' · b' ·· s· · . ırı, ı~ ıun ına .. 

'~ '~n b' · ,ı oJ1 ızıın kalemizin JDuha· 
~~, te~' ile iyi olurdu! Günleri
~~~ tl'Q ~e h'k,.ıklı 'bir erkek gö~ 

),1~ •·rurdı. Sem bir dakika 
f) hıralcmazdık. · 

'il\ e'-'itlerd · • 
~"ce ı. Sınanm yathiı e• 
dıı teainden deniz ıBrünii -s·. 
'"'" b . ~ı., L· \l Pencereden denize 

~" •rnt.nd 
~ •1ın ihr a ur alan.an donan· 
~l t:t 'faın ve heybeti kartı • 
d~tıbe:~di.. Damarlarında ıiin-
(t •l Uy 
\~ l U!an kanunın o gün 

~· Utu1 .. 
• ': ()

1 
b" ınaaa bqladıiını biı· 

~ lçill~ 0
Yle küçücük bir kale • 

tı~C\ ce ve iÜıel kadı~ların a • 
'"'.ı ansız ve d".... .. 

~,1 • "ı;ıı, • . og~ııuz yaıı • 
1l'el\ Kend11ine 'bu sözleri 
' rı.. terıç krza: 
' Q l , 
'h.'ll.rın CiCl'.lizlerde doiduk ... 
~ dört d 1~0Ynunda öleceliz. 
.. l>,r, Uvar arasında otur .. 
Ujl> f lttaı ! 
) t Ce • 

~~"-\ttn ov.,_h v~.rrniıti. 
il' d, ot, hu kuçük adada kötü
ıli .~ld, k- rene kalamazdı. Is· 
''tıd el\di · · L_ ~d tn •ın, ı>ekliyen sev .. 

''I t~ d •Yrılnıak S' . . .. 
~ li ,h .. . ınan ısın o-
H.'e t:d· ' •gır bir itti. O En· 

ıta.: 1Yord ' 
~ ~ lly u.. Fakat, oradan 
~~.. •onr 

>t...d tind a rnuzaf fer olarak 
·•ı ' en v 1 
~•U ''l\Jı ı,· e stanbul sokak .. 

~(i ~h ır kahraınan ıibi 
-::illdi. a~rak ıezecefin : 
ili l11tuı"' !-~arin kaleıinde 
l ~ 0 d ~f bır fare ıibi ya· 
~ ~ı-" • ilk rünUnden a• 
~ ~ '-""'baıttr. Ha.Taır Ye au

lt ... · "'" IMı adada Si-·n 
~•lt o·ı,· ·-•! 1 Y&fıyabilirdl. 4-• .,., -i .. _.. . ,.. ... ·-- ..,..,. 

Nöbetçiler yol gösterdiler .• 
Genç kız dolıun ıöğsünü tu -

tarak ve sıkılarak yukarıya çıktı. 
Bu kız, o sün· Sinanı ilk defa 

rörmeğe gören bir balıkçının ev • 
litlığı idi. Uzun boylu .. ince bel -
li.. Fakat, tombul ~e çok güzel bir 
kızdı. Sinanın geldiğini yeni duy
muı. Navarin kızlarının çiçek gö
lUrdüğGnü itilince, o sabah kendi· 
ıi de bir demet çiçek ahuak Si -
nt :.ın yattıiı eve kotmuıtu. Na -
varin kalesi yerlileri bütün yaban
cı hastalara çiçek götürür1er ve 
bu suretle hatırını ıorarlardı. Bu 
iti yapmakta ıeçikenler, milli a
ıdetlerini vaktinde yapamamaktan 
doğan bir utangaçlıkla hastanın 
kartııında ezilib büzülürlerdi. 

• 
Balıkçının evlatlığı da bu itte na· 
sılsa gecikmiıti. Sinanın yanına 

ıirdiii zaman yanakları, ıetirdi • 
ği ıüllerden daha çok kızarmıt .. 
tı. 

(Arkası var) 

Buğday işleri 
Buiday itlerinde yolıuzluk a -

raıtırınaları sürmektedir. Bay Atıf 
ve Bay Kemal, Ziraat Bankasının 
idari ve hukuki itleri hakkındaki 
fezlekelerini hazırlamaktadırlar. 

Ekıperler komisyonu Haydarpaıa 
da ıilo ve ambarlardaki buğday
alrı ölçen komiayon henüz rapor • 
larmı Bay Atıf a vermit deiildir -
ler. Bu raporların buıün verilme
si ihtimal dahilindedir. Diğer ta -
raftan ~adoludan. gelen ve ıatı· 
lan buğday mikdarları sorulmut· 
tur. Alınacak cevab Haydarpaıa -
da çalıp.n komisyonun raporu 
ile ka"!rl&flırrlacak ve bu suretle 
kaybolan buiday mikdarı ortaya 
çrlrarılmıı. olacaktır. 

Londra antlaşması. İngiltere 
ile Fransanm hava anlaşmasını 

gösteriyor. Bu da hakiki kıymet

te bir misaktır. Zira lngiltere ta· 
rafından imza cdilmittir. Bu dev· 
let h!ç bir zaman anlaımaları ha
fiflikle ya!)mamıştır. Bir taarruz 
haliqde lafla vakit geçirilmiye • 
cek harekete geçilecektir. 

İyi mukabele edenler, süratle 
harekete geçenler olunca !'u lh en · 
mükemmel bir surette teahhüd 
altına ahnmıt olur. 

lş~izlik 

Ingiltere ve Amerikada 
işsizlerin sayısı artıyor 

Maten gazetesinden: 

Bay Flanden Uluslar cemiye • 
ti.nden aldığı ehemmiyetli bir is • 
latastiği mebuslar kürsüsünde oku 
du. Bundan anlaşıldığına göre 
İngilterede itsizlerin sayısı 1930 
da bir milyon 467 bin iken 1934 
ilkkinununda bir milyon 807 bin 
olmuf yani 340 bin artmıştır. 

Amerikada son ikinci kanun
da yuvarlak bir sayı ile on mil • 
yon işsiz bulunuyordu. 1934 ikin
cikanun ba§ındaki sayıya göre 
430 bin artmı§ demektir. 

Amerika doların, İngiltere is
terlinin kıymetini dütürmütler • 
di. Bütün bunlar itsizlik hastalı-

' 
b·ı· . ? • ğına bir çare o a ı ır mı . 

Kısa -----Şehir 

----• Haber/e,.i 
§ TIBBiYELiLER BAYRAM~ -

Her yıl on iki mayısta yapılan tıbbıye
liler bayramı bu yıl on dört martta 
yapılacaktır. 

§ HUKUK F :4KOL TES.IND.E -
Hukuk fakülteıinın ceza ıemımerı ders
lerine önümüzdeki pazartesi günü bat· 
lanacaktır. 

ihracat beyannameleri 
' Yeni yıl ba§ından itibaren tat

bik edilmeğe baılanılan ihracat 
beyannameleri üzerinde birçok 
münakasalar olmuı, ihracat tacir
leri bey~nnamede sorulan sorgu
lara cevap vermenin güç olduğu
nu söylemiıler ve İstanbul güm -
rükler bas müdürlüğüne müraca • 

~ . 
at etmişlerdi. 

Gümrükler baş müdürü bay 
Seyfi Aydın da bu husustaki fi -
kirlerini bakanlığa yazmıştır. Bu 
günlerde bir cevab gelmesi ve ih
rac beyannamesi İ§İnin kararlaı
tırılması beklenilmektedir • 

Makedonyadaki valii umumi • 
lik veya kurulacak prenslik Bal
kan hükumetlerinin hiç birine 
benzemiyecek idi. Bu lsviçre gibi 
bitaraf bir hükumet olacak ve bü
tün Balkan kavimlerinin iktısadi 1 

vaziyetini yükseltecek siyasetle 
alakası kalmıyacaktı. 

bozulduğundan, elbisesinden, ka
ravanasından. yattığı yerden yü
rekleri sızlatacak suretle bahse .. 
der, mahzun mahzun dertletirdi. 
Küçük zabitler pek elim vaziyette 
bulunan biçare efrada kartı acı .. 
maktan başka bir §ey yapamaz -
lar, aldıkları emirleri yerine ge • 
tirirlerdi. Geceleri çadırlarda ef
rad içinde sabahlara kadar aile .. 
sinin acı hahralarile için için ağ
lıyanlar olduğu görülür, İ!itilir • 
di. 

Makedonyada gizli ve aşika . 
ra faaliyette bulunan Bulgar ko
mitelerinin · yaptıklarını öğren -
mele ve ona göre tedbir alarak 
faaliyetlerinin önüne geçmek için 
Müf etti ti Umumi Hilmi Pş. Erka
nıharbiye binbatısı Enver bey 
{paşa) daha bazı mutcmed as · 
kcri ve mülki zevattan mürekkep 
bir heyet teşkil etmişti. Bunlar 
mülhakatı dolaşırlar, komitelerin 
ahvnlini, mutasarnfların, kayma
kamların mesaisini tahkik ve tet
kik ederlerdi. 

Hilmi paşaya verdikleri ra • 
porlar pek mahrem idi, bu heyet 
hir taraf tan bu vazifeyi pek dik • 
katle yaparken bir taraf tan da 
Selanik, Manaıtır vilayet mer -
kezlerinde teıekkül etmek üzere 
bulunan İttihad ve Terakki ce • 
miyetine intisab etmitlerdi. Bu 
cemiyet en evvel ordu küçük za • 
bitleri arasında taraftar kazan • 
mıştı. Arnavutluk isyanı dolayı· 
sile yapılım askerı tahşidatın bir 
çok kimseleri kızdırmasının da 
bunda'tesiri vardı. 

Rusyanın tehdidile yüz bin ef
radın vatanlarından it güç-lerin • 
den ayrılarak süratle Arnavutlu
ğa sevki herkesi hayrette bırakan 
mühim bir teşebbüs idi; bir vakit 
Arnavutlukta galeyan husule gel
dikçe asker .rönderilir, beyhude 
yorgunluklar çekilir imiı. Dört 
beı pafanm Arnavutluk ıslaha. -
tında bulunduğu ıırada bir zat 
demiş ki: 

- On top ve on tabur asker • 
le Arnavutluğun bir tarafından 

girip öbür taraf ındcn çıkarım, 
hepsini mum gibi yaparım!,, 

Eğer maksat binlerce askere 
boy göstermek, hazineye yüz bin. 
lerce zarar vermek ise hükumet 
bu badireden hiç bir vakitte kur
tulm ıyacaktır. 

Geçen tecrübelere göre Arna -
vutluk tahşidatı gerek asker ve 
gerek ahali nezdinde pek acı te
sirlerle kartılanmışh. 

Askerin ne muntazam elbisesi 
V!'rdı; ne de sair ihtiy~çlan te • 
min ediliyordu. Asker çadırlarda 
barınıyordu, kıtın oralarda kal
mak lazım gelirse ne yapılacağı 
bilinemiyordu; zaten Fizovik .. 
de dizanteri batlamıt idi, top • 
rak üıtünde yatan· askeri en zi • 
yade yıldıran bu hastalıktı. Dağ. 
larda çadır kurarak aylarca sefil 
bil halde kalan efrad niçin ora • 
lara getirilmitlerdi? Bir de o sı
rada askeri mükellefiyet muinli 

t 

muinsiz umumi bir ıekil almıı • 
tı. üçüncü ordu mıntakası dahi • 
tinde muinli, muinsiz yirıni Y&!ID· 

dan kırk Yatına kadar askerlik 
batında bulunanlar ıilih altına 
alınmıttı; herhangi bir neferle 
görütüldüğü zaman, ailesinin kim
sesiz kaldığından, itinin, gücünün 

Bu feci vaziyet Arnavutlukta 
bet ay kadar devam etmittir. Son· 
radan bu askerler Manastır vila
yetinde çıkan Bulgar isyanını 
bastırmaia gönderilmiıtir, 

Makedonyada ıılahata baılan· 
mış, memurlar tensik edil • 

· mişti; maatlar muntazaman ve. 
rildiği için memurların hayatında 

· azçok bir refah eaeri görülmekte 
idi. Bununla beraber lalim ahali 
gerek umumi siyasi vaziyet dola
yısile, gerek ecn&ht kontrolü ve 
mahalli ahval itibarile manen ve 
maddeten korku ve tehdid altın
da bulunuyordu. 

"Aman hıriıtiyanlara rül yap
rağile dokunulınaaın, hiç bir yer• 
de hiç bir hadiıeye meydan veril· 
mesin; çiftçilerle erazi sahipleri 
arasında taıkınlıklar olmaaın ! .. ,, 
§eklindeki emirler lılim ahalinin 
maneviyatını büıbütün kırmııtı. 
Bazı mütegallibe de menfaatle -
rine dokunulduğu için icraattan 
tikiyet ediyorlar, hükumetin va
lisi, müfettiti umumi, Bulıar pa
pazı oldu !u gibi tebliğlerle halkın 
infialine ba§ka bir veçhe de ver
meğe çaltııyorlardı. 

Hıristiyan ehali komitelerin • 
den aldıkları talimat dairesinde 
hareket ediyorlar, hükilmet aley. 
hinde ajan sivillere, ıslahatı ma.. 
liye komisyonu ecnebi azasına 
lilrlü türlü tikayetlerde bulunu • 
yorlardı; müf ettiıi umumi Hilmi 
pafa da iki tarafı idare etmeğe 
çalışıyordu. 

lslahatı maliye komisyonunun 
maliye müfettiıleri, Hilmi paıa • 
nın emrinde 'bulunan vilayetler 
maliye ve adliye müfettiıl~ri, a. • 
jan siviller maiyetinde bulunan 
kendi devletlerinin askeri ve mül· 
ki memurları hep tahkikat için 
mülhakatı dolaıırlardı; bazen 
bunların ayrı ayrı yaptıkları tah • 
kikat neticeleri de biribirini tut • 
mazdı. 

(Arkası var) 

Halkevinde koro kursu 
Halkevinden: 

1 - Sömestr tatili ınünuebetile ka
panan koro kursumuz 10.2.1935 tari· 
hinde açılacaktır. Kayıtla talebenin hu 
tarihte derslerine l'elmeleri rica olu • 
nur. 

2 - l 1.2.1935 pazartesi günü saat 
( 20 de Cülhane parla içindeki Alay 
köıküncle teımil ıubemiz tanlıa
( l KIZLER) ve (MÜREBBiYE) pi. 
yesleri oynanacak ve S.y Selimi lnet 
tarahndan (TiYATRO) menulu 1!.ir 
konferans verilecektir. 

T emıil davetiyeleri her sün saat 
(17) den 90nra AJ.y Kötlrii s-•iıs-· 
Jiğinden almabilir. 
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Bir hasta kendis · ni Eski Foçada Çorum köylerinde 
pencereden attı, ö dü Yeraltında bulunan kıy- b. . d . f . Sl / 8~0:~! :!>:ud~:::~~ .. ki ırın e sevgı acıa 

Zatürrieye tutulan şoför hastalık ateşi Foçada Kozbeyliköyündeeski bir ,Güzel Nono gece yarısı sokak O 

d 
mezardan Eoliyen devrine ait bir A t •• ( 

için e ne yaptığını bilmiyordu takım altın taç, bilezik ve küpe gi sında aşıkı tarafından nasıl öldüru 
bi çok değerli eşya bulunmuıtu. 

lzmirde Fransız hastanesinde ı Otopsi ameliyesi neticesinde su
feci bir hii.dise olmuş, bir hasta ha- j kuttan mütevellit başındaki yara 
rarel dereces inin çok yüksek ol • 1 çok hafif görülmüş , Bay Şinasinin 
masmdan pencereden sokağa düş- 1 iki taraflı zalürreeden ve kalb 
müş, sukut net icesi ölmüştür. Kan hastalığından mustarib bulundu • 
larcıoğlu Bay Rifatın Bornovaya ğu ve bu hastalıklar neticesi öl • 
işleyen otobüslerinden birinde şo- düğü tesbit edilmiştir. Esasen pen 
f ö .- olarak çalışan Alaşehirli Bay cereden atılma hi.disesile ölümvak 
Şinasi zatürreeye tutulmuş ve üç ası arasında on iki saatlik bir müd 
gün kadar evinde hasta yattıktan det te geçmit bulunmaktadır. Ad
sonra vaziyeti ağırla~mış, kendisi liye doktorunun verdiği rapor üze
tedavi için Fransız hastanesine rine hadisede kanunen tatbilu i -
kaldırılmıştır. Bay Şinasi Fransız cab eden bir vaziyet görülememit
hastanesinde tedavi altında bulun tir. Bay Şinasinin cenazesi Kemer 
makta iken hararet derecesi çok altı camiinden kaldırılarak aari 
yükselmif, zavallı genç bir aralık kabristanına gömülmüştür. Cena· 
bu şiddetten kendini kaybetmiş, ze merasimine bütün şoförler ve 
ne yaptığını bilmiyerek pencere - otobüs sahipleri iştirak etmiş, 

den atağı düşmüş, kaldırılmış, tek Şoförler Cemiyeti şoförleri tara -
rar tedavi altına alınmıf, fakat fmdan müteaddid çelenkler kon -
kendisini bilmeyen hasta bir za - muştur. 
man sonra ölmüştür. 

Köyde yangın 
Enaz beşbin liralık zarar 

var diyorlar 
Meninin Arpaç köyünde bir 

yangın olmuı, köyün ileri gelenle
rinden Resulün sekiz odalı evi ve 
ahırları bütün etyuile beraber ta

mamen yanmıttır. 

Hi.dıie §Öyle olmuştur: 

Resu! o gün Menine geliyor, ev
de de kimse bulunmadığı bir sıra
da aaat dokuza doğru pencere a
ralıklarından bir duman çktığı gö 
rülüyor. Bir yangın olduğunu an .. 
layan köylüler kapıyı açıyorlana 

da dıtarıdan gelen rüzgarla evin 
alt katından batlayan yangın her 
tarafı sarmıf, köylülerin aldığı ter 

tibatla söndürülmiyeceği anlatı -
lmca telefonla Mersin itfaiyesin~ 
haber verilmittir. itfaiye derhal 

merkezden hareket etmitse de yol 
lardan çııkamamıı ve başka bir 
yoldan gitmeğe çalıımııtır. Fakat 

Hapisten çıkınca 
Karısını elinden almış 
olan kardeşini vurdu 
Adanada Gazoz bahçesi civa -

rında bir cinayet olmuıtur. Bu ci
nayet iki kardeı arasında çıkan 
kavga: aonund-. ;.91•-~:!i'-'- ı:,~ 

Adana nüfus bqkatibi iken mu • 
hakeme altına alınarak mahkum 

edilen Hüseyin Avninin karısı ko
cası hapiste iken kocasının karde
ti Remzi ile evlenmiştir. Buna i -
çerleyen Hüseyin Avni, kardeşi 

Remziye fevkalade bir kinle dolu 
olarak hapisten çıkmasını bekle -

miş ve bu fırsat eline geçer geç • 
mez kardeşini tabanca ve bıçakla 
böğründen ve arkasından olmak 

üzere dört yerinden ağır bir su -
ette yaralamıştır. 

Hüseyin Avni cinayeti işledik
ten sonra kaçmamış, teslim olmuı
tur. Kardeti Remzi tedavi için has 
taneye götürülmüşse de yarası 

çok ağırdır. Hüseyin Avni Adliye· 
ye verilmiştir. 

Bunlar gizli olarak satılırken 

yakalanarak İzmir müze müdürlü
ğüne teslim edilmiıti. Bu eserler 
müzede teşhir edilmeğe başlan -
mıştır. Mezkur eserlerin bulundu -
ğu Nemrud kalesi denilen yerde 
yapılan hafriyatta daha birçok me 
zarlar bulunmuş ve aranmış ise 
de bütün bu mezarların asırlardan 
beri mezar soyguncuları tarafın • 
dan soyulduğu ve içlerinde bulu -
nan kıymetli eşyanın aşırılarak sa
tılmış olduğu anlaşılmıştır. 

ilk zamanlarda bu eserlerin 
Kral ailesine menıub bir kadına 
ait olduğu zannedilmitti. 

Yapılan tetkikler neticesinde 
mezarın Miladdan evvel 3 üncü a
sır iptidalarına aid Elenistik dev
rinde yaşamış zengin bir kadına 
aid olduğu anl44ılmı§, o vakit dün 
yada yaşıyan insanların öldükten 
sonra da ahrette ayni hayatı de • 
vam ettireceklerini zannederek me 
zarlarına dünyada kullandrkları 

eşyalardan birçoğunu kendile -
rile birlikte gömdükleri ve mezar· 
larına şarab ve yiyecek de koy • 
durdukları tesbit edilmiştir. 

Çorum, (Hususi) - Alaca na• 1 rinlik muskaları alıyor, V 

hiyesinin Kargın köyünde, Nono ğunu genç kadının ayakları . 
isminde güzelliğile meıhur bir seriyor, fakat bu isteklerİı b 
genç kadın vardır. Yeşil gözleri, rer neticesiz ve tesirsiz k.l 
süzgün bakışları, lüle lüle sarı saç- Kara sevda ile alev al~d 
Jarı, ince uzun boyu, ile bütün köy tutuıan aıık kalbinn~ gitı1 
delikanlılarını uzun yıllar bir mıh- tan bu, iyi olmaz yaraıırı• 
ladız gibi kendisine çekmittir. ancak Nonoyu öldürmekte 
Birçok kimseler Nono'ya evlenme yor. 
teklifinde bulunmuılar, Nono bun iki gün önce, gece, NooO 
ları reddetmiş, günün birinde bir sini görmeğe gitmif, orad•j 
gençle evlenmiş, bundan iki ço - ken de akrabasından Yıı• 
cuğu olmuştur. Ali adlı bir genci yanın• 

Genç kadın saadetini, bahti • sokağa çıkmıf .•. Bir aralılı 
yarhğını evinin sıcak ve tatlı çatı- nin yıldızsız karanlığmda,, 
11 içinde bulmaktadır. Bununla el silah sesi, feryatlar, 
beraber, etraftan sırnaşık, terbiye acı acı yükselmif ... KotUP 
si kıt aşıkların, yayık ve yayvan ler Yusuf oğlu Aliyi ve 
sesleri de keıilmit ve eksilmit de- ağır yaralı bulmuşlar, flÜ fJf 

1 Nonoya tecavüze de teıebb 
ği dir. Bunlar arasında Hasan oğ-
lu Hüseyin adında bir kara sevda· ği görülmüf. ·· ~ 

Güzel Nono ile Ali öinıııt 
1 lı vardır ki, Nonoyu bir lahza gö- h hk~ seyin Cüm uriyet ma ,141 rebilmek için, başvurmadık çare d I dıı" 

bırakmamnıtır. a i pençesine teslim e :. J! 
·:ı Nononun ölümü köyde bii'Y'" 

Hüseyin, güzel Nonoya hoı ve 
cana yakın görünebilmek için şi -

Bir erkek karısını öldürdü 

yas uyandırmııtır. 
Cevdet 8' 

Bulunan eşyanın Miliddan ev- lzmirde Peştemalcılarda Ali • 
vel Atina kuyumcu mamulatın • paşa hanında kıskançlık yüzünden 
.acr.n ..,'lClw~ .... -· -.:n•u "..ı:::;. u :ulıJ un 'd' • 

dikleri de anla,ılmıştır. 
Ayni eserlerden bir kısmı ce -

nubi Rusyada, Kırımda bazı me -
zarlarda bulunmuştu. Bunlar şim
di Leningrad müzesinde teşhir e • 
dilmektedir. 

Gene bu civarda bulunanlardan 
bazı eserler Londrada Britiş mü • 
zesindedir. 

Yalnız bir mezardan birçok a1-
tm küpe ve tırnak kadar ufak bir 
altın parçası, 18-20 kadar da aitın 
yaldızlı habbecikler bulunmuştur. 

daya girmek için gittiği sırada 

lambanın kısık ve odanın da ka -
pah olduğunu görmüş, hayrete düş 

müştür. Hiç sesini çıkarmıyarak 

kapının yanında beklyien Abdül -

kadir biraz sonra odanın açılan 

kapısından Rasim adında birinin 

çıktığını görmüt ve içeri girerek 
bıçakla karısı Zehrayı dokuz ye -
rinden ağır surette yaralamııtır. 

Abdülkadir tahkikat kağıtlarile 

üçüncü sorgu hakimliğine veril -

mit, isticvabından sonra hakim • 
Kömürden zehirlendi öldü lilcçe tevkif edilmiştir. 

lzmirde Çorakkapıda yangın r •maıwwwımı-11111111111111'""""':'111111ımm ... ı-nıaıaıaıwwww ,,. 

yerinde kömürden bir zehirlenme Samsunlu Mehmed, bir mikdar 
vak'ası olmuıtur. Samıun'lu Meh- kömür yakmış ve uykuya yatmıf -
med ile arkadaıı Osman; her ge • tır. Mehmed; kömürden çıkan ha· 

aradan epeyce vakit geçtiğin-den 

esasen birçok kısmı tahta ve boya
lı olan evin az zaman içinde her 
atrafını ateş sarmıf, h=çbir eşya 

kurtarılamadan tamamen yanmı~ 

~~===---===~======- ce yangın yerinde, terkedilmiş bir mızı karbonla zehirlenmiı, sabah· 
tır. Tahmin edildiğine göre zarar buhar kazanı içinde yatıyorlarmış. leyin buhar kazam içinde ölü bu· 
en az beı bin lira kadardır. Gece hava cok soP:uk oldui{undan lunmustur. 

KURU11 1 un Millt Romane: 27 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 
Kadın hastalıkları doktoru "A

ziz Fikret,, i hen de uzaktan tanı• 
yordum, fakat o beni bilmezdi .• 

Bana neden mektub yazabilir • 
di?. 
Eğer yazdı ise bu zarf niçin faz· 

la ıişkindi?. 
Henüz senli benli olmadığım 

bir dosttan ziyade, coıkun ve ge -
veze aşıkların mektuplarına ben
ziyordu •• 

EYde Gülizar kadın yemeğimi 
hazı1"1amıftı •• 

Oturdum .. 
Çok ~orulduğum için zaten ol • 

mıyan iştahım büsbütün kesilmiş
ti. Kenarda bekleyen kadına: 

- Sen artık git... Bunları sa -
bah toplarsın .. Ben olduğu gibi 
bırakırım .. . 

Dedim .. . 
Gitti ...•. 
Bir iki lokma aldım .. Boğa.ızım· 

dan zorla geçti.. 
Cebimden mektubu çıkardım .. 
Bu, Aziz Fikretin reçete kağıt -

larından on b ş tanesine dikkatle 
yazrlmrş yazılardı .. 

Şöyle bir göz gezdirdim .• Sa • 
tırlar arasında, "doğum hümmaaı,, 

"hanımefendi,, , "son nefes,, gibi 1 bu mektubu yazmak luımdı .• Bu, J 

sözleri görünce merakım birdenbi- kurtaramadığım için bütün haya -
re kabarıverdi. Ne zamandanberi tımda acı11nı çekeceğim bir hasta· 
ilk defa olarak kalbim çarpıyor· nın arzusudur. Ona söz verdim .. 
du. Bugün hatırımda kaldığına gÖ· Bu sözü her halde yerine getirme-
re aşağı yukan şunları okudum: liyim ..• 

Muhterem meslekdatım Vedad Hetıüz m~ktepte bulunduğunuz 
Hikmet Bey, sırada musikiye yüksek kabiliyeti-

Bu mektubun altında imzam~ niz vardı. Bir müsamerede buna 
görünce ümid ederim ki beni ha - şahid olmuştum. Cevdet Bey sizi 
tırlarsınız. Çünkü dayınız Cev M Viyana konservatuvarına gönde .. 
det Beyin pek sıkı fıkı olmamakla receğini söylemişti. Bu fikri ben 
beraber dostluğumuz vardı. Siz\ de alkışlamıştım •.. Fakat hiç bek
de sırtınızda henüz mekteb elbi - lenmiyen bir zamanda birdenbire 
sesi ta!ıdığınız sıralarda bir kaç fikrin:zi değiştirdiniz. Buna Cev • 
defa muayenenizi de yapmıştım.. det Bey başta olmak üzere bütün 
Buna bakılırsa sizni için yabancı tanıdıklar şaştılar. Hele s;zin fi • 
sayılmam ve böyle doğrudan doğ- zik ve kimya hocanız Şevket Bey 
ruya size bir mektub yazmakla küplere binmişti: 
zannederim ki saygısızlık etmiş - Doktor olursa öldüreceği a• 
olmıyorum. damın hesabı tutulamaz .. Ben ona 

Bununla beraber ne sizi ne de musiki tahsil edecek diye sınıfı 
dayınızı tanımamış olaa.ydmı gene geçecek kadar numara vermit • 



! 1 Ankara Telgrafları T 

\'azan: N" 
ıyazi Ahmed Okan Tefrika No. - 53 

fındıklı ve yalıları 

Lise, Orta mekteb talebe
sine sorulacak sorgular 

lt~~•ya~'kabataı" denmesinin / BuraJ~ Kabataş hakkındaki bir ı bazı tarihler "galiba Sultan sara-
t kaba. b~, burada büyük ; rivayeti daha yazalım: yı ola .. ,, demektedirler. 
~ t ... 1 .. •r lafın bulunmaaıdır. Kabataş ıahili kenarında bir 

Ankara, (KURUN) - Talim ı bu sorgular haricinde -sual sorma
ve terbiye heyeti lise ve orta mek- , bu sorgular haricinde sual ıorama 
tep talebelerine sorulacak sualleri rın cevapları mualJimler tarafın -
leıbit etmeketdir. Bu maksatla dan hazırlanacak ve talim terbiye 
teşkil edilen muhtelif komisyonla-

heyetince tetkik edilerek tasdik e
-ı an ot" ·· b ~·· d . ~ru u yere "Kaba • taş parçası varmış. Rivayete göre 

Bu yalıyı, Ahmed Paşa satın

almış, ondan sonra bir çok kim -
selerin eline geçerek, sonunda 

Kaptan derya Hüsrev paşaya kal
mış, Hüsrev paşa yalıyı harab ol· 

duğundan yeniden tamir ettirerek 
büyültmüş. Fındıklıda, bu yalıya 

benzer bir çok yalılar bulunmakta 
idi. Bütün hu yalılar (1822 -

1238) Tophane yangınında yan • 

rm bir kısmı çalı§malarmı bitir -
dilecek bu cevaplara yakın, uya -

cak şekilde cevab vermeğe muvaf .. 

fak olacak talebe sınıfı geçmiş sa
yılacaktır. 

ije ble e~ınıştı. Köse Kethü ... 1a adı bu taş parçası Etmeydanmdaki 
1 f ur 0 'an M t f N "b G" ·· k"l' · · b" ı ehi Ef : us a a ecı ungormez ı ıseıının ır parças 

oııtup ~-n-Jı~ bu taşları güzelce imiş. İstanbul fethedilirken, Gün-
. 1( b ır ıskele yaptırdıktan görmez kilisesi barut mahzeni ya-

~lkat a; ata§tan eser kalmadı., pılmıt imiş ... Fetih kurununda bir 
8iı ' gene kaldı. yıldırım, barut mahzeninin üstüne 

lı &rııefsane•' .. B' d" ·· h · f'lAk t · .. Ilı d .. . ne gore, tzans· uşmuş ve ma zen ın ı a e mıl'. 
Ilı~~ k~ Halkis, bu civarda Yu- Kilise havaya uçmuş, bu esnada 
ttd· 

1 arını "cezb ve teshir,, da on altı parça taş Adalar sem-
~- 1

• Çoba H · k' · :-'il Ö)d" .. n arandas tarafın • tine bir parça Kızkulesı ya ınıne, mıştı. 
~İll d ~rulen bir Yunus balığı en büyük parça da buraya düş • Burada (1722 - 1135) de çı • 
~ır:ı urac! büyük bir mabed müf. Kilisenin kubbesi de kızıl a· kan bir yangını ve yanan yalıları 

n :•f ... Argonotlar, Marma· dalara kadar gitmiş. 
'd osfora girince, ilk mo)ayı FINDIKLI 

yazacağım. Bu yangını, 18 Mayıs 

1933 le "V AKIT" gazetesinde tet~h9erınitler... Fındıklı, Hıristiyan tarihinde 
.ıl 1 ten ·- b d k k d h 1 ı b" tt" tefrika ettiğim "lstanbul ceheq -"O dtırul -.vnra ura a i oy a e emmiyet e anı an ır sem ır. 

1\,\ ınu,. Guya, Bizanslılara ilk defa incili nemi - Tarihte büyük yangın -

da!A~AŞ CAMii: Camii Ha. tebliğ eden ve okutan Sen Andre lar,, dan alıyorum: 
'Yt.ptı iller Avni Efendi 1062 Kudüsten başlayarak Anadolu sa- "1722 yılı l\1ayısında 'l'ophane 

Lt ~k· ırınıtb. hilini dola ... mış, buraya gelmiş, 
fl~ l' mahkemesi katiplerinden lılnsta .. 

,. tii .. e.ı ı.•.ın zade Atı· Paaa burada hıristiyanlıgvı burada ilan etmiş. f Ef d' · k b" ~ .. Q l'- a • en ınm evinden çı an ır 
~'11 ıı .. 

1r çetıne yaptırmı•tı. Kaba· Fındıklının eski adt Arizopu • ı=- l ıı ll l' yangın, 1 mc ıklmın bu mutena 
L· ... ,,,, uıeyin Vehbı" uzun bı"r tarı·· loı'tur. "Gümüt memleketi" anla- ı 1 • ).r 

·• J ya ı aıım tarıhe karıştırdı. an -
!~ :ıllt:ıııııttr. Tarihin son mısraı mına gelmektedir. gm çıkınca Tophanede bulunan 

. FINDIKLI CAMll : Anadolu 

miştir. Sorgular tamamen teshil 
edildikten sonra basılarak mektep 
lere dağıtılacaktır. Kabul edilen 
esasa göre muallimler talebeye 

Af yonkarahisarı 
maden suyu sar

fiyatı artıyor 

e diJ "Tulumba ocağı,, derhal yetişti. 
CU SE§me yaptı fisebilillah Kazaıkerliğinden azledilmiş Meh· At€ş, Mustafa Efendinin evını tır. 

Jt.lit '.Ali Paşa n:ed Vahdi Efendi yaptırmıştı. yaktıktan sonra Ali Ağa. adında Geçen sene seksen bin şişe su 

Ankara, (KURUN) - Afyon -
karahisar maden suyu kaynağın -
da, Hilaliahmer Cemiyeti tara -
fmdan yaptırılmakta olan kurum· 
larm tümü bitmiştir. Bu kurum -
]ar için harcanan para yüzbin li -
raya yakındır. Suyun dağıtılması 

için de ayrıca elli bin liralık şişe 
vesaire satın alınmıştır. Son bir -
kaç senelik denemeler bu suyun 
yakın bir gelecekte Hilaliahmere 
büyük bir gelir temin edeceğini 

göstermektedir. Suyun memleket 
içindeki harcanışı bu sene geçen 
seneye nisbetle birkaç kat artmış-

')aL.._~t&n Gümüpuyuna çı • 1238 de çıkan bir yangında cami· zengin bilinin yalılarını da tutuş- harcanmasına mukabil bu sene üç 
bit •ıi..:~ Acıçepne karıısmda in etrafı yanmıf, yeniden yapıl • tuımuştu. yüz elli bin şişe su harcanmıştır. 
tbı.-b ~n Meteidi,, vardı ki mı•tı. D"" t ft h · tek" 
• ""IQi "---• '- l' k 1 b"' Tnlumbacılal' geldikleri vakit, ıger ara an suyun arıç ı 

.--n oile yoktur. Bu semte, burada va ity e u· f" d k d C · 
d d ateş eniştesi 0Bman Efendinin sar ıyatı a artma ta ır. emıye-

ll ~li Efendi adm'da hi· yük fındıklıklar bulun uğun an 
C.~ı. "Fındıklı,, dendiğini ileri süren _ muazzam sarayının damlarından tin dışardan getireceği su ~işelerin 
~ ~ rıhtım ~erinde JU lcr bulunmaktadır. Fakat bu hu • fr5knıyordu. Osman I~fendi, tu - den gümrük alınmaması ve 

' ·~Lbqtır: ıuata kat'i bir vesika elimizde bu- inmbacılara '1ı:: yangim söndür • Devlet Demiryolları vasıtasile ya· '1 lunmamaktadır: meğe gelen bekçilere biiyük yalı· pılacak nakliyatta büyük kolayhk 

' 

geçince fırtına hen • smm kurtulmnsr için paralar Ya .. 
" ka kl H · C · · S 1 P lar gösterilmesi sayesinde, Afyon ha gam yı ar atunıye amn: aray 1 e • dediyordu. Para için çekinmeden 

\'fı ile nase gelirdi dehşe· rizat Hatun yaptırmıtlı. Bu cami kenılilerini ateşe atan bir çok Karahisar maden suyunun dünya 
&ta Jh.._ ti uzma yeri, vaktiyle Arab Ahmed Paşa- zorbalar, 7,,engin olmak hevesiyle piyasalarında tutunmuş ve tanın -
~ O cevher riz ihsan idi- ı nm büyük bir bahçesi idi. Ahmed ne yapmak lfizıınsa yaptılar. Fa - mıı diğer maden sularına rekabet 
~ cek icad Paıa öldükten sonra bahçeye ka • kat hiç bri tedbir eh•crmedi. Tu - edebilmesi kolaylaşmıştır. Hilali 

~Oldu güher parei emniyet rııı Perizad Hatun bu camii yap- hmıhacılnrm gözlcıi önünde Fm-
~ha h derya tırdr. Bir de zaviye vardı. tık de- dıklı yalı]arı yanclılrtan sonra bir 

ahmer cemiyeti bu vaziyetten isti

fade ederek Af yonkarahisar ma .. 
lllduk f ş h H Ef d' b çok r-arc1Y1aı" ela kiil yığını haline Ça tundu hadden zev- a ey asan en ı uraya ,) den suyunun dünya piyasalarında 

O §ah rakçeler bunda gelmitti. Öldükten sonra yerine geldi.,, çoklukla harcanabilmesini temin 
1 

lllzi,gann fitnesinden sak- Cafer Keşfi Efendi Şeyh oldu. KAZANCIBACI - Bu mahal- için geniş tetbirler almaya karar 

l 'l lasm 1943 te öldüketn sonra yerine lede Kaza;ıcıba•ı Osman Ağa bir · t• S b"Ih k 
~Q,.. l' vermış ır. uyun ı assa ya m ve 

~ ~ l'rlı d . Şeyh Receb Efendi geç~i. Bundan · t Ar A ~ 
L '°'~.... n a yaptırılan ılk ara- camı yaptırmıt 1

• 
1 gamn me- komşu memleketlerde büyük bir 

~ "•U ır b sonra ıırasiyle Fazlullah, ama d (1657 1068) ·· 

Y enişehirde Jandarma 
kumandanlığı binası bitti 

Ankara, (KURUN) -Yenişe

hirde yapılmakta olan jandarma 

umum kumandanlığı binasının İn· 
şası bitmiştir. Binanın döşemesi • 
ne başlanılmıştır. Halen dağınık 

binalarda bulunan umum kuman
danlık daireleri yakında burada 
toplanacaktır . 

Osmanlı bankasında 
Ankara, (KURUN) -Osman-

lı Bankası rnüdürüumumi mu -
avinliğine Filip Garelli tayin e .. 
dilmiş ve keyfiyet bankadan a .. 
lakadarlara bildirilmiştir-

Doktora talimatnamesi .muci -

hince ikinci sömestrden sonra ha§· 

lıyacak olan Lozan sulhu siyasi, 
hukuki ve iktısadi hükümleri ders· 

leri önümüzdeki perıembe gü • 

nünden itibaren verilmeğe başla-

nacaktır. Siyasi ve hukuki kısım· 

lan profesör bay Cemil BilgeJ. ik

tısadi kısımları da ._.profesör li~y 
Şükrü verecektir. 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TJY ATROSU 
TEM S 1 L L ER i 

Bu gece saat 20 de 

Unutulan t~u~•uı ~tttdi~i 
SrhırTUJatl'osu 

adam 111111111111111 

Naz~!'.::;kmet l IJ 
111111111 l ·t~et ' "'a atat iıkeleıinden zar taşın a - gun • revaç görec~ği umuluyor. Bundan 

~ etrn· Huan, Mustafa, Mehmed, İbra· k d' C 
.. 'dl b" ıtti. Bu münasebetle lemeci görünme te ır. amiin bir. müddet evvel lrak kralının sa- l•-------------'"'t Uyük b · him, Mehmed Nebi, Yunus Efen- • . 
f ttı. R h ır merasim yapıl - karşısında Köprülü Ahmed Paıa rayı namına yapılan mühimce bir YENi ÇIKTI 11l~ 1 hm Abd"l "d diler Şeyh oldular. 
lı't. 'tı 1267 u mecı tara .. (1.732 - 1145) de büyük bir çe•- · · b · ı· f d 1 Cemı·yetı"n Asılları q d - :s sıparış u verım ı ve ay a ı suyu· 

tı l\a e yaptırılmıştır. Fa· Fındıklıda büyük bir yalı bu- rne vaotırdı. 
Fiatı 100 kurut 't~ b 11!npa d muzun ününün daha şı"mdı"den • ı. İt r· faya aşır ığı gemi - lunmakta idi. Bu yalının kimin 

'·~t "'~ ı~a.Yete göre buradan ha· tarafından yaptırılmış olduğu (Arkası var) memleket sınırlarını aştığını gös -
l"l\ 11tj k d' 

Tevzi yeri .. V AKIT Matbaası 
'~>!· r. zaptedilmemif olmakla beraber, terme le ır. 
1'>a~~ecekuın d b" · · f h { dk" k" d .. v.. .. J -A--d-k __ .,.k ____ k-~--.----~-----
t "ktı F' e ıraz ıçı era • yordu. 1 Diye için e ı or ugumu ya- - man o tor, arım ço j Bunları elbet sen daha iyi bi .. 
lj

1

~ 0 •ır,·İ akat zavallı adamca - Halbuki bütün bunlara ve pro .. na yakıla anlatmıştı. hasta ... Korkuyorum. Şimdiye ka. lirsin. Üzerinde durmıyayım. 
>,ı ileti a.r~a kanserden bir ame· j feıör (Vaysman) m beraber çalış- Bundaki sırrı belki bundan dar baş vurduğumuz çareler fay - Cevdet Beyle beraber ola ık· 

t,Vil'a ceıınde ölınüttü. mak için ıizi çağırmasına rağmen sonra da kimse öğrenemiyecek. da vermedi. Artık son ümidimiz tık Zavallı adam w y _çd 
"•~..,, ~ t f ı . h b . I d d" · cagız yerın e cıı 'iir1 ıp akültea:nden rıkan ortadan kayboldunuz. lsatnbulda Şüphesiz benım de a erım o· sen e ır. d il . . w 

\ı 1( Re · . . 3' • • • k o· k I uramıyor, e ermı uguşturuyor, 
~llltı~ord ncıne ılk defa tesadüf staj yaptığınızı söylediler .. Sonra mıyacak ve sızın hır şaş ın veya ye tan i ya varıyordu. gözleri arabanın ra t 1 b' k· 
~ '· .,. u. Hele bunun tam not· buraya döndünüz .. Üç ay kadar bir budala olduğunuzu zannetme- Gözleri yaıarmıştı. Ağır İrade- tasına saplanarak ~ gle ~ ırdn~ 
~.L .. rof ·· ld · · l · . d ı· b" d 1 d k d soy enıyor u. ':rqlır h" eıor (Vaysman) gibi 1 bir m:safir gibi kaldınız.. Kıllnik sem bile her ha e sınır erınız en ıı ır a am o masay ı arşım a 

ıı_h'1c Sıkr adanın~ takdirini kaza- açmak için hazırlandığınız bir sı _ hasta olduğunuza hükmedecek - hüngür hüngür ağlıyacaktı. - Onu kaybedersem .. Ah, onu 
'tt•)'o~aıı bizim göğsümüzü rada gene yok oldunuz ve artık tim. Biliyordum ki, o karısını çok kaybedersem diye öyle korkuya • 

111 ~~ ı, du. bir daha görünmediniz.. On beş senedenberi ır.emleket severdi. Onunla kendisi arasında rum ki doktor!... Zavallı çoco • 
~e:r'k b:~nd~ ~ethur bir doktor Cevdet Bey ıizin Silifkede hü • hudutlarından dışan çıkmamış - bir baba ile kızının arasmdaki ğum, hayatında hiç annesinin yü-
~l ~dt 0~ ııbı ikinci, üçüncü kumet doktoru olduğunuzu söyle - tım. Bu yaz, bir çok güzel gençlik kadar ya~ farkı vardı. Fakat buna zünü göremiyecek. Bense onu 
~ .. ~·~• llttı:nları gölgede bıraka· mişti. Sonra da: hatıralarını sakladığım Parise ka- rağmen çılgın ve yirmi yaşında gördükçe annesini hatırlıyaca -
'. İtıl\ Yordum .• Hatta dok .. _ O benim için büyük bir ha • dar gezmek istedim ve gittim. bir genç gibi seviyordu. Doğrusu ğım. Ah, eğer onu kurtanrsanız 
~l~i llat;~lileri ~emleketinden zineydi .. Kendi kardeşim gibi, oğ-· O sıralarda Cevdet Bey ilk ço· Selma Hammefendi de görülme - d:>ktor !... O kurtulursa hayatımın 

ı_ "~törü~ . d_ondüğünüz için lum gibi üstüne titriyerek yetiş - cuğunu bekliyordu. Selma Hanım· miş derecede güzel, bir beyaz yarısını verirdim. Hatta hepsini 
fıf..:'t~ oı!nerın12in bizim için tirmeğe çalıştım. Fakat tam bu efendi çok iyi bir gebelik geçiri • zambaki hayır, bir manolya kadar de verirdim, fakat biraz daha ya
~~ )~1,11 •• asını bekl"yorduk . emeklerin sonunu göreceğim sıra· yor ve hiç bir korku sezilm"yor • nefisti. nsana, dokunulduğu za • şıyabilmek, onun yaşadığını gör. 
~~d'-' te ıöyleıneli, bu hislere, da apıfıp kaldım .. Deli midir, bu- du. man solacak hissini verirdi. O ne- mek öyle derin bir ihtiyaç ki ... 
~'~ oı.: Yatta bu kadar dala mıdır?. Yokıa isterik bir has- Yirmi gün kadar evvel budaya reye gitse etrafa mestedici, ruha 
~ hir ~ınrz İçin kıskançlı- ta mıdır?. Bir türlü anlayama .. dönmüştüm. ~-lemen o akşam da .. 

1 
işliyen bir koku dağıtıyor samlır-

lftlrıenme de kanır - 1 dım.. yın bize geldı: dı. 
(Arkası var), 
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HIİltlAYE 
·TAKViM lnkılab kürsüsünde 

Sihirbaz Paks 
Almancadan: Arif Ce·mil 

Sihirbaz Pakı vereceği oyunla
rı sırasiyle oynayıp bitirmişti. Er· 
lesi sabah bavullarını hazır~amak
la meşğul iken yeniden uşağı oda
dan içeriye girdi ve bir zatın 
kendisiyle görüşmek istediğini ha 
her verdi: 

beliğ:ne yakışan samimi bir tavır~ 
la kar§ıladı. Bununla berabet kar-

• Glln dofuşıı 
Gün batısı 

Sabah oamu• 
Oğlc namazı 
llı:lodl namazı 

Aksam namaz 
Yatsı namazı 

ı msat 

Vthn gtçen gllnlerl 
Yılın kılan l!Ünlerı 

PAZAR 
10 Şobat 

6 Zilkade 

7.01 
17.56 
6 
12.'ı!S 

l~. 17 
17.36 
19.08 
5.21 

40 

l'azartcsl 
il Şubat 

7 Zilkade 

7.00 
17,37 
6 
l!.!S 
lll.18 
17.~7 

19.0) 
3.~u 

4l 
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Osmanlı imparatorluğ 
nun son günlei-i 

Manisa saylavı Bay Hikmet dün inki! 
kürsüsünde . dersine devam etti 

- " BckJiyen adam ismini ver
miyor. MüstaceıJ bir it için meş -
bur sihirbaz Paks ile mutlaka kO
nuşmam lazım diyor!,, 

Paks: 

3!6 8'f5 

tısındaki uzun boylu adama kar· Manisa aaylavı Bay Hikmet ln-
'ı emniyetsizlik eseri gösterir gi • il R A D Y O · il kılib kürsüsündeki dersine dün 
bi bir tavır takındı. Yabancı ada- devam etmittir. Bay Hikmet, dün-
mın nazarları, kızın üzerine bir . . Bug Un kü dersinde Osmanlı imperator -
ağırlık · çöktürüyordu. Çünkü, 175 MOSKOVA, - 714 m. luğunun ıon giiıılerini anlatmıftır. 

P k 17,80 ~'ırka neşriyatı. 18,SO Kızılorclu B !1- l 
a s'ın gözlerinden, izahı müm • tçlıı program. 19,80 Kan§ık konser. 22 Al. ay Hmmet, mparatorluğun fi • 

kün olmıyan garib bir kuvvet in- aıa.nca neşrt3at. 28,05 lngUJzce neırtyat. len boğazlara, hukukan de Süve • 
ti9ar ediyordu. "5.50 Macarca neşriyat. yi! llanalma hakim bulunduğu • 

823 Khz. VARŞOVA, 1845 m. 
Sihirbaz Paks, bu vaziyeti gö- 18 Piyano konseri. 18,25 Sözler- lS,M o- ııu, fakat ıeriate ve bütün kanwı-

rünce vaziyetinden emin bir adam peralardan havalar. 18.ISO Sözler. ıe.16 PIAk, la.n, nizamları ile 1300 yıl geri 
"L b"J' • ki • • • f • f "}'' d' .. k · sözler. 21 Orkı11tra.. "1,4" Haberler. 2• Llt. - eo, ı ının , tamım ver- sı atıy e gu umse ı, çun iı gen.ç, N " "' ye ba;;.h bulunma11 yu"zünden ileri vanya mucslklsL 22,45 Konferans, 28 Rek • 6 

miyen adamla konuşmak adetim güzel kızı teshire başladığina ka- lii.mla.r, 23.15 Dans. gidemediğini, kapitülasyonları a • 
değildir!,, sözleriyle up.ğına çı • naat getirdi. Onun için mühendi ~ llhz. PRAG, '70 m. lamadığını anlatınıf, kapitülas • 
kı b" • · b' b 16,55 Hafit mucsUd. 1'7,M Çocuk prC)ğra. 

§ti. se ır •taret verınce, o, ır §ey a.. mL 18.10 Sözlre. 18.20 PJAk. 1.8,26 Sözler. yon yüzünden yurddaki Türkün 
Uıak gitti, fakat derhal geri hflne ederek odadan dıtarıya çık· 18.85 Pliik. 18.65 Haberler. 20.10 PlAk. 20,so, ecnebi ile rekabet edemez hale 

Jd• d tı Kız ı'hı'rbazl d d 1 Ku ~rtet konseri. 22 Radyo pJyesJ. ıs,u 
ge ı ve efen isine bir kart uzat· • 1 a 0 a a yanız PIAk. 28,80 Alnıa.nca haberler. geldiğnii, gümrüklere hakim olu -
tı. Kartın üzerinde "Mühendiı kalınca birden bire Paks'a dedi . Khz. LEtPztG, ss2 m. namadığını, bu yüzden bir sana. yi 
Trivan,, yazılı idi. Bunun üzerine ki: lS Mu: Grtmmın hlkAyeted. 18•20 Şarla· kurulmadığını söy!emiştir~ 
sihirbaz·. - ''Zahmet etmeyiniz, Bay ıar. 18•50 Sözler. 19 Almanya ve dUnya öko • 

nomlsl. 19,20 GeÇJt resmi pllkları. 20 Balk Bay Hikmet dersine §Ö 1 de 
- "Mühendis Trivan'ı bekli _ Paka, bana yapm~k istediğiniz prkıları. 20,40 Sö:der, :ı Haberler. 2ı.10 ' ye • 

Hipnotizmeyi Atlantik otelindeki Neu~babelsberg (BerUn) film stlldyosucna vam etmİ§tİr: 
yorum r,, dedi. Mühendiı içeriye ald sözler. ız Ski baberıerı, 2s Haberler. · "İ b ld 1mı k 
girince hemen söze başladı: mediyumlarmıza tatbik edebilir• 28,20 Dans mucslklsL - stan U a yenen e e 

_ "Dün alqam Atlant.ik otelin- ıiniz, onlar ha.na katiye~ tesir et- Mrs Kbz. BUDA.P&,m, MO. m. ecnebi unundandı. Halifenin üç -

d d 
mez. Biraderimin aradığı plan lMo PIAl<, 19•65 Den. ıuo Targosta yüz milyon müslüman tebaası var. 

e ver iğiniz oyunları seyrettim. rnu"'8lldsL ıo,so Operadan naklen: BI:utnın dı ki d 
Sizden bir ricam var. Bir insana bende değildir. O bırakıldığı yer .. "Camıen,, operası. 22•80 Haberler, 2s,u Ha- • Halbuki ha 'katte böyle e • 

b ' de oldugvu gibi duruyOI'. Buiıa· 'Siz va haberıerı. ıt,15 çıngene orkestrası. 1,05 ğildi. tmparatorluk haricindeki 
üyük bir ihtimam ile gizlediği Haberler. · 

b de kanaat getirebilirsiniz.,, mfu5lümanlar hep esri idiler. On • 
ir sırrı ifşa ettirtecek kadar tesir 

yapabilir misiniz?,, Ulla şömineye doğru gitti ve -- B Q R S A l larda kıymet olsa kendilerini kur .. 
Paks cevab verdi: or.ada küçük bir düymeye dokun- tanrla.rdı. Halifeye yardımları 

d B• d b' d .d b" k Hiz1larında vıldız işareti 'llanlar {ize· dokunacagıv fı'kri m~"""'I'7dı Bu - '' Bunu yapabilirim. Yalnwz u. n· en ıre uvar a ır a ,. cı.llQO ,., • ' 
• ak l d" K • • d rinde 9 2 de muamele ~örcotcr· 

mevzuu hah.olan S~rın s·ıy .. ·i ve P açı ıver ı. asanın ıçın e u~ d R 1 j büyu''k harpte görüldü. Duşın·· anlar 
u _,, ir. I a • am lar kapanış fi at arırıı ~östcrir 

yahud asker! olmaması lazım ge • cu kanlı bir kama bulunduğu gö- arasında müslümanlar da bulwıu-
lir. Bu takdirde iıtediğ:nizi, red • rüldü. Kız bu kamayı gÜstererek: rtukut (Satı') \ yordu!,, 
d b - "Bir katilin kullanmıt oldu- j • Loodrı oıs. - • Vıy.anı 24, -

e mec urum.,, * Nevyor~ 125 _ * Madrır · ıs, _ Herıeyi kurutacalC gibi kökle!• 
- "Baha.etmek istediğim !a • ğu kama!,, dedi. • Parıs 169• - * Berıın 48, - mit olan istibdad yüzünden, l~pa-

liıs kız kardetim Ulladır. Mesai <>- Sbihirh~zd Paks'kin sıözleri ~~ita... : !~!:! ~!!'.: 1! X!~~''" ./:.~-~ ;r•tftrluğna ı..-·- L -- ~.i-
damda bir haftadan beri gizledi- fı ri i açn 1' bir ere 0 ucu ~anlı •Atına 24, - • Bükreş 11. - saydığını, buna müı(abil, büYük 
g"im gayet mühim bı'r pla .. n orta. kamaya; bir kere .de kızın yüzüne • Cenevre BJ6, •• • Belgm ~•. - d 1 1 , • 1 .. k•. 

baktıktan sonra: • sorya 24, - * Yolofı•m• 35, _ ev et erın ımparator ugu la sım 
dan kayboldu. Bu plan duvarda . * Amsterdam 8:>, - *Altın 9H. - etmke için planlar kurduklarını 
gizli bir kasa içinde bulunuyordu. - " Bu ne demek... Bu kama • Prag ıoo, - * Mecidiye <fi, - anlatan Bay Hikmet, bu büyük 
M ne oluyor?,, diye bağırdı. Sihir • • ~tnlı:ho'm ~P. •• • Ranlınor !40, -

asanın yerini kız kardeıimden b b . k"l "b" ld K ku Çekler (kap. sa. 18)-ı devletlerin dütüncelerini ıöyle an.-
başka kimse bilmez. Plinm nere- azın enzı u gı 1 0 u. or latmııtır: 
ye gittiğini dün kendisine ıordu • ve telaı içinde bir kaç adım geri • • Londra 617.7.) • Stolthlıo 3.14; • 

tedi: • Nevyork o.1oıo • vı,.an1 •.2659 . - "Son bir buçuk asır esnasm-
ğum zaman kardeıim kızardı,. bo- O 1 .... 

d 
- "Neden sesinizi çıkarmıyor- • Paııs ı2.oa • Madrtt M067 da smanlı i.mperator uguna en 

zar ı, b;r takım kaçamaklı ıözler • MllAno 9.3:ı~8 • Rerllıı l,9761 
1 k f 1 k d Ç l k R 1 ·· ı d' 8 k sunuz, izaıhat versenize! Ben •. ,, 8 ilk , 3 0 ... v ço ena ı e en arı usya o· ıoy e ı. aı a birisi tarafından a- • r se .:.c 1 0 • arşo•a uo.14 

Palu sözünü kesmeğe mec:bur • Atını. au.10 • Budıpeşu 4.4'75 muştur. Ruslar açık denize çık • 
trrılmıt o1maıma ihHmal veremi • * Cenevre 2.451!! • Bükres 79,27lO kist' 1 ..Jy B K d oldu. Çünkü bu arahk mühendis ma ıyor arw. u, ya ara e -
yorum. Onun için rica ederim, ak- • Sofyı 68,08"6 * neıgrat 35.015 • 

· f" l Trivan tekrar içeriye girdi ve de- ı • Amsterdam ı.114g • Yokohama u 790 niz boğazından veya Baltık dem· tam mısa ar o arak evime geliniz~ diki: • Prag t9,oo:-s • Moskova 109015 zinden olurdu. Rusyanm cenubu 
Belki kız kardeıimden planın ne- - ~ 1k 

- "Büyük sihirbaz, size bazı · 1 E 5 H A M 1 şiınalinden daha zengindir. tr • rede bulunduğu sırrım öğrenmeğe d 
ff k . izahat vermeğe mecburum. Ulla sad~h cenuptan çıkmak istedi, a-muva a olursunuz.,, • Iş Bankası ıo.- Tıarnvay llı,~o U k l 

Paks sordu: ~ ·- ne kız kardeıimdir, ne de hırsız. Anıdolo 26. ın Çimento as 13.50 ha makuldü. ste Baltı liman an 
dır. Ulla ıizin en büyük rakibiniz Reji ı. 90 Onyon Del -.·· kışın bazr aylarında donar. Bun • 

- "Bu vazifeyi neden bir de. 
tektif'e havale etmiyorsunuz?,, 

- " Hidisenfn duyulduğunu 
istemiyorum da onun için. Çün. 
kü plô.nm tayyarecilikte büyük bir 
inkılap yapacak crlan mühim bir 
ihtiraa aittir. Plan bulunamazsa 
bir senelik sa'yim mahvolacak!.,, 

- " Kız kardeıiniz ıizin böyle 
bir planınız olduiunu biliyor 
muydu?,, 

- " Hayır biJmjyordu.,, 
- " Çok tuhaf r Her halde bu 

akşam ıize geleceğim. Hemıire • 
niz de, evde bu1unsun.,, 

Bundan sonra mühend:sle si • 
hirbaz pazarlık ettiler. Paks kül
liyetli bir para aldı ve o akıam ta· 
yin edilen saatte mühendiı:n evt. 
ne gitti. Trivan onu daha kapmm 
önünden karşıla~ı ve: 

- "Haberiniz olsun, hemşire ·. 

me sizin eski mekteb arkada,rm 
Karsten olduğumuzu söyledim. 
Güya dün Hindiıtandan geri dön
müt oluyorsunuz. Buyurunuz 
Karaten, yukarryc. çıkalım!,, 

Trlvan bu ıon kelimeleri mah
sus yiiksek sesle söyledi. 

U'lla T rivan misafiri, ev ıahi • 

sır. Hayriye lii.l'O ~ark Del. -.- 1 d d B lt k d . . . ıs -"an ve bı'r kı .. gecesı' ft"leçhul b1'r ar an maa a. a J: enızını • 
Ol ır ~·· ı·MerkezBankuı (i4,- rı!yıı -.-
tahıs tarafından kama ile öldiirü· u. Sigorta -,oo Şuk m. ecza -.- veç, Norveç, Danimarka kapamak 
len rakibiniz Hintli Alaettinin şa• Romootı u.95 rcıcron -.- ta idi. İngiltere ve 'Almanya da işe 
kirdidir. Alaettini öldüren meç • \ istikrazlar tahvmer karışabilirlerdi. Bu yüzden Cenup 
bul el bu güne kadar bulunama • 1 tan açık denizlere çıkması daha * 1933Türk Bor.[ 30.20 Elektrik -.- b' 
mıftı. Onu·~ kim olduğunu ıiz biı:e ı' • . . . rı 28,75 Tramvay 31,75 . ta ıi idi. 
göstermiş o1dunu~.,, • • ·· - nı 29· - Rıhtım 11• 50 • Çarlar Osmanlı İmparatorlu • 

Trivan daha sözünü bitirme • lıtlkrlzıDahlU I 94
'!

5 
• Anadolu 1 47'7li gunv un· kuvvetlenmesı'nı· ıs' tetnı"yor-

• [rgaal l.stikruı 97.- * Anadolu il 47,7S 
den Paka etrafına bakıfldı ve he - 192s A Mü. - .oo Anadolu uı 46.- lardı. Bu, sryasalarmın esaslı te • 
men açık gördüğü pencereye doğ- Rafd•'· - .oo •Mtınmsıı A "UO • mellerinden biri idi. Ermeni patır-
ru sıçradı. Fakat karanlık içinde ' ne miltemadiyen ara.dnn. ·A:nuter- dılarmdan sonra, Şark vilayetle -. 
kaybolmak için ıon adımını at - damda Elhamra tiyatrosunun rine şlınendüer yapma kayıtlar al
mağa vakit bulmadan iki kuvvet- bahçesinde bulduğum kanlı ka • tına alınnuşt~. Osmanlı İmparator 
li adam :onu omuzlarınClan yaka • mayı bir sene sakladım. O zaman luğu buralarda şimendifer yaptır
byarak yeTe yatirr'ılar. B;r kaç tiyatroda intikam hissiyle dolu rnak isterse, Ruslara yaptınnası ka 
saniye zarfında Paks'm ellerine çirkin bir adamın yüzünü gör .. bul ettirilmişti.,, 
ke1P-pçeler ~eçir;imitti. Perdenin ınüştüm. Bu adamı dün akşam Bay Hi}Qnet, İngiltere i1e Fran
arkasrna ıaklaiımış olan hu iki Atlantik otelinde tekrar· gördünı. sanın RQıyanın Karadenize çık • 
polis b.._fiyeıi sihirbaz Paks'ı alıb Siz de "Mühendis Trivan,, rolünü masını istemediklerini, fakat her 
götür-'üler. mükemmel surette oynadınız, iki hükÔmete deniz ve karadan 

"Mühend:s Trv;an" güzel Ul - Bay Norden. Da.ha kadar sevdi -
meydan okuyacak derecede kuv • 

taya dnn-..~tc de<li ki: ğim ustam Alaetinin intikamım vetlenmit o)an Almanyanın, onla-
- '' Planınızı müI{~mme1 su • almama yardım ettiğ!nizderi do -

rette. tatl>i·ka muvaffak olduııuz. layı size çok müteıekkirim. Ga • rı Rusya ile anlaşmaya sürükledi-
Cırak ~1ara'k benimle beraber. ça- yet mahir bir detektifsiniz. Belki ğini söyledikten sonra ltalyanın 
lıfırsanız çok i~ime yarıyacaksı .. çırak olarak yanınızda çalıtmayı amacını da anlatmıf, sözü Balkan 

d b harbine getirerek: 
nız.,, a ka u'l ederim .•. ,, 

Gene kız bu sözle!"İ işitmemiş Altı ay sonra Norden detektif - Bir uluş namiı.sile Çarpışır 
gibi ded~ ki: . genç karı11 Ulla ile balayı seya .. yenilir... Fakat Balkan harbinde 

·- " Ali.etinin katilini bir se .. hatine çıkıyordu. panik halinde ordular kaçmıştır. 

Kırklareli kalesi düşm~tüı'· 
marova, Usküb gibi yerle b~ 
mıştır.,, demiştir. ~ 

Bay Hikmet, bu utanıl d 
nilitin baılıca. ıebtJbini, J.b. 
midin her ıeyi kurutan jstı 
olduğunu aöyliyerek M 
'kurununu an1atmq, bu 
da ordu erkanının fırkata..-. 
rek siyasetle uğrqmanetiçt••. 
lekette birlik kalmadığın• . 
etmiı, Osmanlı hiikUJnetiıııll 
tuğu sıyuayı anlatmıftıı'• B•~ 
met imparatorluğun her . 
devletle müzakereye gi~ 
ve Almanya ile ittifak yo ·~ 
dildiğini, bunun sebeblert 
Almaııyanın Otmanh lnı Jt' 
luğunu.n bazı yerlerinde b 
gayesi olmaması olduğoJlll 
lemİ§, şun1an anlatmıştır: ~ 

- "Balkan harbindeJl . 
sonra tstanbula kuvetli bir 
heyet gelmiştir. Mahmud ~ 
Paşa Sadrazam ve Harbiye · 
ru iken gelmesine karar 11e t 

ve lzezt Paşa nezaretden ç 
ceği. zaman gelmiş buluna.il 
le Enver P&.;,~ işe b:İşladI.1ı 

Bay Hikmet, Türkiye or~ 
da Alman kumandanlannısl 
dıkları rolleri uzun uzadı11 

lattrktan sonra, Osmanlı.~ il 
torluğunun büyük hrbe gıtit 
peratorluğun bu harbet b:·:·ı m.-cıı 
... _ __..,__ 1 • ~ • 1 • ~ı-
~·"'1'" nıı ........ &:MI" .. -. 

oynayarak sürüklendikler 
many~nın da bu itte ro1 o 
nı anlattıktan sonra, yapıl~. 
lara temaş etmiı, 1908 den ti, 
kadar yapılan istikrazlar~d. d 
itfa mikd.annın Abdülmecı f 
dülaziz kurunlarının altnııf , 
çinde görülmediğine iıarel f 
tir. ı k 

Bundan sonra Ruslar•" 
meselesinde rnuvaff ak ol.- i 
larmı, buna mukabil Efll'el' 
da bazı hidiseler çıkarar,Jı 
da muvaffak ·olduklarını d• 
tarak dersini bitirmiıtir. 

GUDdellk, Slyıull O~..rı 
ı.taııbul Ankara caddul. (V~~ı 

TELUON ~
Yazı ı,ter1 teıefoı>.u: :;;: .,Jı 
rcıare telefonu ı f/~ 

Telgraf adreSl: llt&Dtıul - ( 

Poeta tnıtlll'U N~-~ı j 
&BUNlD BEDEu..ııı-' p~ 

Tllrklye tıı' 1 ~ 

Senelik HOO llr. ı4" 1 it 
e ayWı TIO • ;si 1 
1 aylık fOO a .. ,,. 
1 ayWI IGO ,. __ 

11 
11.A.N U<JR~~ 

ncart uanı~ llAn eafdal:;p' 
uınt ao ktl!'Uft&n ba§tar. 111' .ıJ 
kurup kadar çıkar. ~ 

Btlj1Uc, ruıa. devamlJ uaıs 
ayrı tenzlllt vardır • 10 t 

RMtmlJ 01.nlanD bir ~I J 
KUÇ(JK DA OC 4'.~ 

• detuı 80, lld ck*all 6(1, 00 
dört defam 73 ve on cıetall ~ııt.-ı ~ 
üç aylık DAn verenler1D bir~~ 
nendir. 03rt eatm geÇeD _.p ,,,,. 

eatırl.an beş kunıJt&ll b . .,,..,ı 
Doktor Hafız: C 

Dahiliye Müteh~, 
. Cumadan. baıka JiiSS~ 
(2,S dan 6) ya kadar it~ 
vanyolundaki (118) "~.fıt" 
ıuıl kabineıinde haıı. 
eder. 

Muayenehane ve e'I ı~ 
22398 Kqlık telefonu 2 



ğ~rzu~um saylavı Bayan 
Nakiy~ anlatıyor 

Müstakiller 
-- (&§ tarafı 1 ind sayıfada) 

fakla seçilmi§lerdir. Dün de yaz
dığmıız gibi bunlardan bay Tap
taa 1273, bay Keresteciyan 666, 
bay Mustafa 412, Bay lstemat 
Zihni 422, bay Halil 1157, gene
ral Şefik 707, general Ali Fuad 
1352 rey almıılardır. Oralardaki 

Avusturya 
-- (Bat tarafı 1 inci sayıfada) 

O- KURUN 10 ŞUBAT 1935 -

Dün ve Yarın 
1 ercüme KüLliyatı 

j},h (Baş tarafı l inci aahifede) 

• ' Çok çalıtan B ttJ 8ahn Na.ki • a.~.an Nakiyedir 

nede birçok zahmetlerle temine
debildiğ~m hakiki vahdet bu au -
etle ortadan kayibolup git.mitti. Bu 

Bu münasebetle, Avusturya. 
mn, korporatif bir teıekküleı müs- 1 
tenid bir Alman hiristiyan dev -
Jet §eklinde teessüs etmekle ken

SAFO 
Alfonı Dode - Haydar Rifat 

100 Ki'§ 

di mukadderatını tayfo eylemiı oJ. ı•------=™~-----
duğu ve Marksist ve Hil'leriyen ib- Aııe Çemberı 
tila.J teıekküllerinin tamamile A • A. Maurois - 1. H. Alişan .. f.ııe çalışır bi;~yı dun belediyede 

:;,., _,,,.adnn ... alde buldum. Kut 
ı.u· .w • ı e§ekkü 
bı:JV:: r etti, güler yüz-

vaziyet karşısında gene iatifa et • 
tim. Resmi mektep hayatında be • 
nim için vazife kalımamı!b. Pek 
sevdiğim çocuk hayatından ayrı 
kalmak elemini hafifletecek bir iş 
dütünürken kaderim beni gene ço 
cukiara yalda§ brdı. 

ikinci ıeçmen adetleri de bu ka -
dardır. 

vusturya kuvvetleri tarafmdan ıoo Krş 

bastırıldığı hatirlablmaktadır. ~--------~........,-~----1 icaret, h a-,,ka, borsa 
1:' Muhakkak 
Jltıın, sor h gene bir ·§ey ıora.-

bcl Bir akalnn dedi. 
Yandan b . 

' bir Y d enımle kon~u • 
fların ank an gelen tebrik tel • 

ı o uy 1 ab \1e • or, ça an telefona 
1 rıyordu L .. 
e kend· . . • uzunuıuz sual • 

ı ısını Yor 
~.del\ k rnanıaya zaten 

-..... li arar vermiştim: 
i1' a:vatınız l 

ıı e ilk s-u • ,1 an atır mısınız? 

"Yeni mekteb" namı altında ça 
bşan ,bir hususi mektebin müdürü 

itinden ayrılmıt ve mekteb dağıl
mak tehlikesine maruz kalmııfb• 

Mekteb müessi'lerinin mÜTacaab 
ü_zerine bu müeiseseyi "F eyziye,, 
namı altında ilk olarak yeniden te 
sis ettim. Ve her sene bir sınıf ila 

Antalyada C. H. F. namzetle
ri 590 rey almıflardır, müstakil 
namzed bay Tayfur 2 rey noksanı 
ile 588 rey almıttır. Muğlada C. 
H. F. namzetleri 455 rey almq • 
lardır, müstakil namzet bay Hüs
nü iki eksile olarak 453 rey al -
mıştır. Sıvasta C. H. F. namzet -
Terinin aldıkları rey aayı11 873 
dür, müstakil namzed bay Mitat 

Avusturya hiçbir vakit, her • 
hangi bir yabancı devletin kendi
sine reyiim teklif ve hatta tavsi
ye etmesini kabul etmiyecektir. 

Ba,vekil Şuşnig esasen demiı
tir ki: 

- Avusturya, ne zaman ken
di isterse, ve ne zaman•hükUm.et 
vakti geldiğine kaui oluna o za
man reyiama müracaat edecektir. 
Yoksa, yabancı bir devletin bu 
husustaki arzusuna tabi olamaz. 

ı , :kt. Dr. MuMi!! Etem 

_________ UL_A_»_•--------·~ 

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

75 kre 

•--------.....,...,.;;;;,;,;. ______ ,n 
Sosyalizm 

K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 
75 kl'f 

ı1 , J ahını sordum 
, stanbulda d ... . 

. · . }'aşında ogdum. Dört bu 
ı tı Marif rnektehe girdim. Reh
• kteh et adındaki hususi bir 

Şükrü 5 eksik olarak 868 rey al -
mııtır. Niğdede fırka naınzetleri 

583, müstakil saylav bay Abra - Diğer taraftan, Almanya ta • 
rafından verilecek bu yoldaki bir 
cevabın Londra, Paris ve Roma
da çok fena tesirler hasıl edece -

J. Rasın Külliyatı 1 
Ahm~t Reşit - H.Naınm 

75 krt 

. e ... So M 
~ gird. nra uallim mekte -

~ ,; •!en s un. 315 de burayı bitir -
fP'. onra a . 

?tıua .. • . Ynı mektepte mual
.. ını b' 

ve ederek orta ve nihayet lise ha -
line getirdim. Zaten mu,htHt olan 
ilk kısma ilave ettiğim her smıfı 
gene muhtelit olarak .açtım ve ilk , 

ği muhakkaktır. . 
lşçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60~ 

vaya 80 eksik olarak 503 rey al -
mıfbr. Kastamonuda frrka nam
zetleri 797 rey almıılardır, mm -
takil saylav bay Nuri 449 eksik 
olarak 348 rey almı§br. Müstakil ı--------------'ı·-;:;--;--::-:--·•WG--.;;;QJ=======----_-_:; ~ tnı.ı • ,' ıraz sonra da mü .. 

ı al'ını ı k 
~ ı:nı iki k 0 ara çalrttım. Ha-

, ıaj !ll ~sına ayıraıbilirim. Bi
erj d e epçiJik bakımından 

defa muhetlit bir orta tahsil idare 
eUim. saylavlar içinde aldığı rey sayııı ZA YI Ruhi hayatta laşuur 

en az olan General Refettir. Is • Rize ıubeainden aldığım as • Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

şe lııaiıı.r; nıdekteb haricindeki ça ~ 
Bugüne göre hepsi pek basit ve 

taıbii olan bu i§leri o zaman pek tanbulda C. H. F. namzetleri 1625 kerlik vesikamı zayi etim. Yenisi- ı------,Eı:::o==k~rt~-----ll 
rey almışlar, General Refet an. ni alacağımdan eskisinin hülanü /sjehana doğru ~ lll ır. 

~ t ektepc·ı·k 
'tn: ~ 1 1 bakımından ha • 

pek çok hizmet sarfile baıarabi) -
mek beni çok ıyonnuıtu. Dinlen -
mek ve taze bir kuvetle Cümhuri-

cak 290 rey almı§trr. yoktur. Piyer Loti - l. H. Alişan 
Rizenin Tepebaş köyünden Ali ıoo KJ'I 

~ ~ 
~~~ti . 

")11.Jn Yet ınkılabı, o vakte ka· 
'tı kı:ı t'Ü§diyelerden ibaret hu 

yet çocuklarına hizmet etmek için 
mektepten çekildim ve bir sene is 
tiralıatten sonra İstanbul Kız lise
si müdürü oldum. 

lngiltere -Fransa 
anlaşması .. taJı.a·ı· . b' ek ı ını ıraz daha yük 

tthıııd lnakaadını güdüyordu. 
1 h.. ~"' bir lnas idadisi açıldı >i ~llta,, &. d 

Bu ferefli itten 1930 belediye 
kanunile yapı!an seçimde ayrılan lizler arasında bri nifak sokmak 

-- (Baş taralı 1 inci sah.ilede) 

# tı ~İldi a muavin olarak ben 
't~ lll. 

:..\ llJn~"' • b" b. I -4 • lı ~ yenı ır ınada bu 
f)e ,. çr, <iıktan ıonra mekteıbi 

~e~· 
tı ~ •tınek daha muvafık o -
~de ~ !la.tile yapılan deği,ik • 
'idi. ;;:~f~~ ders nazırlrğma 
~ ~ Udurlüğe de yerli bir 
ti, ada-... • ·ı . . U 

1.
, \>e t ~ getırı mıftı. sulü 

L. erb· '~ti '- . ıye kanaat'lerimden 
'~d •~ ıatey b • . f et-ek en u mevkıden ıs 
L ll.aıır- "'Yrıldım. O zaman Ev. 
~f ı ola H 

il ~id n ayri merhumun 
t~?ıi)ik trıahalle mekteplerin • 
·le· )"ap k il lillle Ilı nıa arzusunu e • 
h~ \>Qifeu~afık bularak teklif 
~ti ile Yı kabul ettim. Tam 

'~ Q0 -. '\1e gece gündüz, çab
h·ı· gaıın A 1 ı de d . nadolu ve Rume-
lllda ahıl olmak tnere Is .. 
la \>e Bey "l 

1' t~ . <>g unda merkezi 
~(), 8.tık 'h 

~t"tıı ' 1 zar ve muallim 
tı~ ı da t 

'tı.e k Cllnamlayarak ci • 
"kal>attadar nıahalle mektebi 
' •ı-dnn . t<>ı>Ja ve çocukları bu.. 

1~. Oç Ytp srnıflar tanzim et-
~i, ed~Jınıflı ilk me'kteb halin
~ h· ıenh 
ilk •r •ınıf ... u mekteıblere her 

~eJtt ılha:vesile tam devreli 
~ı:ıJ ep aı· 

~i er-de ıne getirdim. Bu 
ı.. <iaha f 'tnıfların 5. 10 ve 
f1:ı..I aıJ b ~ ıq de a ıu esi olmuftu 
t~. On h ' 

•dareı. et nıektep ilan al e-
~ekteı>ı 1

• de hana verilmiJti. 
~~ erın h . d 

ıı.... tath 'k e~aın e ayni 
"1""'· ı ed 1· d' ~ ... , , .• 1 ır ı. Yani 

1\ d gunu ı,· . . 
~~ b· eı-, d''" ırın.cı saat 
~ ıritıci tger on dört mektep 

.ı~1eril\ ~:tte. okutulurdu. 
ıt he~·· ı>sı pazartesi 

e<f i). Utıleri .... l , 
1tt , 1l', tal og eden sonra 
,·~ı~l'İllt· ~be din1endiriHrdi. 

rak Şehir Meclisine aza seçildim. ümidi ile bu mühleti iıetmi§tir. 
Mekteb haricindeki çalq.mala • iki nazırın usul üzerinde de 

rıma ge·I:·nce: , konuıtuldarım zannediyoruz. Bay 
Tahsilimi bitirip liayata atr(~ Flanden'in Sir Con Simona Fran

dıktan sonra yurduma ve yurttaı- nanm dört veya altı taraf b kof e-
1arıma faideli olmak için çırpman ı·anslar istemediğini biJ.dirdiği söy 
ruhumu teskin için Türkocağm leniyor. Fransa, Hariciye nezaret
•ntisab ettim. Yurdun sa.bibi ola: leri arasında noktayı nazar teati .. 
T - k"' h kkı sini ve Cenevrede silahları bırakur un a nı müdafaa İçin ar-
kadaşlarımla çah§tmı. Bu meyan- ma konf eranımın toplanmasmı is
d ·ık d f kü' temiyor. Almanıyaya verilecek a ı e a rsüye çıkan kadın • 
Jar arasında vazifeler aldım. mühlet münasebetile lnglitere Dış 

M işleri bakanlığı şark andlqmaımı 
eırutiyet inkılabından sonra 

Türk kadınına ilmi ve içtimai sa- hemen imzalamak niyetinde değil 
hada yar.drın maksadile kurduğu- dir. Sir Con Simon, Bay Flanden 
muz ''T aalii Nisvan" cemiyetinin Şark andlaşmasmın tahakkukuna 

.. k her zamandan fazla bağlı bulmut-
u:mumı itiplik vazifesini yaptım 
Balkan harbinde bu cemiyetin c~ tur. Sir Simonun Londra beyana-
ğaloğlunda açtığı bir hastaneyi tından beri lngilterenin andlqma 
idare ve yaralı askerlere hizmet et hakkındaki hislerinin mea'ud bir 
tim. şekilde değifDliŞ olduğunu söyle -

Büyük ha11bde Hi'laliahmerde 
çahftmı. ıİstiklal aav~ı b~laclık -
tan Anadolu ile lstanbulun 
münasebeti kesildikten sonra bu 
savaşa ulaşmak kasdile kaçan 
hemtehri'lerin kimsesiz ve yardım 
arz kalan ailelerini korumak için 
bir cemiyet kurmayı dütündüm. 
Zamanın gaddar hükWnetinden 
hu maksadımı saklayarak "Şehid 
ailelerine yardmı cemiyeti" namı 
altında ruhsat alarak bu savaşın 

kahraman f eclakarlannın aile1eri· 
ne yardım ettik. 'Hatta bazılarının 
ailelerine ayda kırkar lira maq 
verdik. 

miş o1ması muhtemeldir. Alman -

yanın red cevabı vermesi ibt~a • 
linden doğacak vaziyet hakkında 
muhatablar, kat'i surette görüş -
mek istememekle beraıber ne şe • 
kilde hareket edeceklerini bilme
tedirier. Sir Simon o zaman Fran-

sa ile lngilterenin bir hava ant • 
)aşması yapmaları lazım o]acağı 

kanaatindedir. 

siplik ve halle dersaneleri kolun • 
da re!slik vazifesini yapıyorum. 

Fakat yakında bu sahalardan 
ayrılarak Ankaraya gideceğim Ga 
yem emelim şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan aonra da memleket, 
millet için çalışmaktır. Orada da 
Türke, Türk kadınına minnet bor 
cumu ödemeye çlaışacağmı.,, 

bar oğuUarmdan ·Mahmud oğlu :::;::::::.:_.,F:=::·_• -----
. Veysel (314) J. Rasin Kü tigatı 11 

(5250) Ahmet Retit - H. Nazım 

lıtanbal ikinci icra memarlu -
ğunJan: 

İpotek cihetinden paraya çev· 

rilmesine karar verilen ve tama. 

mına on iki bin lira kıymet takdir 

olunan Beyoğlunda F eriköyünde 
fmn ve Bomonti aokağmda eski 

75 krt 
SLZii 

Goııo Baba 
Balzak - Haydar Rifat 

100 K11 

- .... 
Deliliğin pıs koıojisı 
Dr. Bernard Hard - lzeddin . 

ııo kre • ·----------. ... =--------
3 mükerrer yeni 23 No. lu bahçe- ilkbahar Selleri 
li bir apartmanm tamamı açık ar- Türgenyef - Sami z. Süreyya 

k ~-tırmaya onmuf olup 13.3.1935 ... -----
çarpmba günü ıaat 14 den 16 ya Engerek düğümü 
kadar dairemizde açık arttırma F. Moryak - Peyami Seta 
ile satılacaktır. Arttırma be.. 60 kro 

d r•--- -----------e ı A•ymeti muhamminenin yüz. /. Rasin Küllıyatı JJJ 
de yetmİ§ betini bulduğu takdir- Ahmet Reıit _ H. Nazım 
de mezkôr gayri menkul alıcısı 73 krş 
üstüne ihale olunacaktır. Aksi hal- ı•-:.:.-_:.-":-:----_-_:. .. -ı::::A•:;;;ı="ı;:;ııı:ı.ı-_-_:_-_-_-_-:_-_ 
de son arttıranm anb yerinde Samimi saadet 
kalmak üzere artırma on bet gün T olstoy - J. H. Ali§an 
müddetle uzablarak 28.3.1935 ı------.. 3

_
0
.k=re ____ _ 

perşembe günü saat 14 den 16 ya ı•----J~s-t~a:1t1:i=s-t-ik ___ _ 
kadar gene dairemizde yapıla. Andreles - Suphi Nuri 
cak olan açık artırmasında mez- SO l<rş 

-------------------~ kUr gayri menkul ençok arttıran ·-
üstünde brralolacktır. Arttmna • Çocuk düşürtenle7 
ya girmek istiyenlerin takdir olu- H. G. Menusier l. F. Rasim 

60 krş 
nan mezkUr kıymetin yüzde yedi -----.ıı 
buçuğu nisbetinde pey akçesi ve- }tim v':'Pelsefe 
ya ulusal bir bankanm teminat Moris Şilk - Hilmi Ziya 
mektubunu vermeleri lazmıdir. • 30 kuruş 

Hakları tapuya kayıtlı olmayan -._ı------
İpotekli a!ac:akhlarla diğer. alaka· ı· c.:emiyetin Asıllar~ 
darlarm, ırtıfak hakkı sahıpleri. Frederik Engels - Muhiddin 
nin bu haklarını ve hususile faiz 100 kuruş 
ve masa.rife dair olan iddialarını ••-----, 

11 

ilan tarihinden itibaren yirmi gijn Yeni ilmi Zihn qet 
içinde evrakı müsbitelerile birlik- Bacherlard - H. Ziya 

te daireye bildirmelidirler. Ak • ı 7 5 kuruş --==== 
si halde haklan tapuya kayıtlı ol- ı--u~ ..... k,_. •• --ı'JZ§[!j ~ 

1.-ıu umdar millet 
mıyanlar ıab§ bedelinin payla• • R ı ~ us~e - Galib Kemali 
masına giremezler. Birikmi• bi • 

~ ------=50 kuruş 
na, vakıf icaresi ve belediye ver- •----,,----;;;-----
gileri borçluya aittir. Daha çok Komünizm 
maJUnıat almak istiyenlerin 14.2. Lenin - StaJin - Buharin 

'~· ıı.1n h tib· l o}ç;; epsinde her 
ı h "4 "e .... k'Id l-.J ~ ~elet %" 

1 e verildi-
~ ~~i 'l'ıı ~Pi erin binlere va
\> ~rktı 1 §ekiJde öm-tilen 

Aydın günlere eriştiğimiz za -
man Ankarada teşkil edilen Türk 
Tayyare Cemiyetinin İstanbul şu
besini tes:s edenler arasında bu -
lundum ve reislik mevkiini İ§gal 
etmek ferefini kazandım. 

lktuat ve T aaarruf Cemiyeti Is 
tanbul fUhesinin tesisinde ve Türk 
kadınları çahftırma yurdunda va
zife aldım. 

Yazmıın başında Bayan Naki • 
yeye ilk sualimi sordum demittim 
Bütün bu cevaplardan .sonra ikin
ci bir sual soımaya lüzum kalma
mıştı. Pek iyi tanıdığmıız ve sev. 

1935 per§embe gününden itiba • Haydar Rifat .. 
ren dairemizde açık ve asılı bu- il 50 kuruş 
lundurulacak olan artırma şart_ •-~-----lriiii .............. -_-o:-_'!'" _____________ _ 

namesile ve 934/ 8258 No. lu dos- Günün iktısadi işleri 
~ lll'J h' 0"'"' 

. iF ,.et ba:tI~~den ıöyliyebilir 
~ ,,e~~ . ıken o zanıa.nm 

1\1\~ etı V k 
''~ d a ıf mekteple • 

~ettirrn ·ı t' ·· t ı, uç ae-

Şimdi Halk f ırkaamın kültür 
kaynağı olan Ha1~~1eri lstan.bul 
şubesinde idarıe heyeti fahri muha 

diğimiz Bayan Nakiyeyi Daimi 
encümendeki iş1eri)e bafbaşa bı • 
raktrm. 

Yekta Ragıb Önen 

yasında mevcut ve mezkUr gayri Prof. Dr. Suphi Nuri 
menkulün evsaf, mesaha ve sai _ Fiyatı 60 Kr. 

resini gösterir vaziyet ve takdiri ---...u 
kıymet raporunu görüp anlıya • Dağıtma Yeri: 
bilecekleri ilin olunur. (525ı) V AKIT Matbaası 



~ıo -·KURUN 10 ŞUBAT 1935 

1 ı~an~uı Kuman~anıııı Satınaıma lom ısym ımnıarı 1 
1 - Ha&tane ve &eyyar sıhhiye bölüğüne aid tamiri iktiza eden 

aşağıda cinsleri ve mikdarları yaz ılı malzemeler açık eksiltme usul ile 
ihaleye konmuştur. Tahmin bedeli 423 lira olup muvakkat teminatı 

32 liradır. 
2 - Şartnamesini her gün öğleden evvel F ındıkhdaki komisyon

da görülebilir. 
3 - İhalesi 16 Şubat 935 Cumartesi günü saat 16 da yap1lacaktJJ' 
4 - İsteklilerin vaktinden evvel teminat makbuzlarile ve mahal

li ticaret odalarına kayıtlı oldulda rma dair vesikalarile birlikte komis 
yonda hazır bulunmaları. ( 469) 

Lira Liradan Cinsi Aded 
150 25 Araba örtüsü 6 
70 10 
40 5 
90 15 

54 3 
9 3 

10 

423 

1 

!:. 

1 - F er.eı-bahçe ambarındaki 
elektrik teıisatınm tamiri açık ek· 
giftme ile ihaleye konmuıtur. Ke
§İf bedeli 1281 lir• 10 kurut olup 
muvakkat teminatı 96 1ira 10 ku
ruştur. 

2 - Ke~if ve şartnamesini Fm· 
dıklıdaki komisyonda öğleden ev
vel görülebilir. 

3 - ihalesi 1.1 Şubat 935 Pazar
tesi günü saat 16,30 dadır. 

4 - isteklilerin vaktinden ev -
ve} teminat makbuzlariyle ve ma· 
haUi ticaret odalarına kayıtlı ol -
duklarına dair vesiklariyle birik • 
te komisyonda hazır bulumnaları. 

(377) (391} . "' . 
1 - Selimiyede kavali aktarma 

ambarına aid çivi fabrikası tamiri 
açık eksiltme usuliyle ihaleye kon 
muftur. Keıif bedeli 3442 lR-a o -
Jup muvakkat teminatı 258 lira IS 
kuruıtur. 

2 - Keıif ve §arl.nameaini her 
gün öğleden evvel Fındıklıdaki 

komisyonda görülebiUr. 
3 - ihalesi 11 Şubat 935 Pa -

zartesi günü saat 14 de yapılacak
tır. 

ı.. 

Büyük çadır 7 
Çadır eteği 8 
Araba tekerleği sandıkları 6 
tamiri 
Sedye sandıklan tamiri 18 
Mahruti çadır. 3 
Fener direk tamiratlarile beraber 

dıklıdaki komisyonda görülebilir. 
3 - İhalesi 11 Şubat 935 Pa -

znrtesi günü saat 15 dedir. 
4 - isteklilerin vaktinden ev -

vel teminat makbuzlariyle ve ma

halli ticaret odalarına kayıtlı ol • 
duklarma dair veıikalariyle birlik 
te komiayonda hazır bulunmları. 

(381) (393) . ~ . 
San'atlar mektebinde yendien 

teıiı edilen 2 No. lı dikim evinin 
tamiri açık eksiltme usulü ile i -
haleye konmuştur. Keşif bedeli 
5144 lira 95 kuruş olub muvakkat 
teminatı 385 lira 87 kuruıtur. Ke
şif ve tartnamesini her gün öğlne
den evvel Fındıklıdaki komisyon
da görülebilir. lhaleıi 11 Şubat 
935 Pa2artesi günü saat 16 da ya
pılacaktır. isteklilerin vaktinden 
~ı teminat makbuzlarlyle -.re 

mahalH ticaret odalarına kayıtlı 

olduğuna dair veaikalariyle bir -
likte komisyonda hazır bulunma· 
lan. (383) (394) .. :(. :(. 

1 - 1 O adet hafif makineli tü
f enle kılıfı açık eksiltmeye kon -
muftur. Tahmin bedeli 400 lira o· 
lup muvakkat teminatı 30 liradır. 4 - lıteklilerin vaktinden ev

vel teminat makbuzlariyle ve ma
halli ticaret odalanna kayıtlı ol -
::luğuna dair vesikalariyle birlikte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

2 -- Şartnamesini hergün öğ • 
leden evvel Fındıklıdaki komis • 
yonda görülebilir. -

(380) (392} 
• • • 

1 - Selimiyede kavak aktarma 
a'TI'l-,arı tamiri açık eksiltme ile iha 
leye konmuştur. Keşif bedeli 2300 
lira "lup muvakkat etminatı 172 
1 ira 50 kuruştur. 

2 - Ke§if ve şartn.am~ini F ın-

3 - Eksiltme günü 16 Şubat 
935 Cumartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

4 - lıteklilerin vaktinden ev 
vel teminat makbuzlariyle ve art · 
tırma eksiltme kanununun 2~3 ün· 
cü maddelerindeki vesikalarla bir
likte komisyonda hazır buliınma 
larr. (386) (470) 

{fPA t<1A~J(A 
Müslahz.ara!ı 

HUBU8ATUIYLARI 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

. 

T~O.KiYE: 
l\RAAI: 
BANKA~11 

DAoA· 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;O~IJ 

Devlet Matbaası Müdürlüğünd~ 
Matbaa T eclid atelyesi için açık eksiltme ile 4,000 metre o 

tela "sırt bezi,, satın alınacaktır. Telanın eni 85 santinıeıre~ 
mevcud örneğinden biraz seyrekçe ve sertliği nümunenil1 J 

caktır. Eksiltme 24.2.1935 pazar günü saat 15 de Matballd~e 
caktır· Eksiltmeye girmek istiyen ler ıartnamesini gönnelı .0~ 
gü~ Matbaa muhasebesine müracaat edebilirler. ihale 5şlltt,ıt' 
vel yüzde 7,5 teminat akçesi 60 tar liranın Matbaa vezne•' 
rılmaaı lazımdır. (664) 

Gu··mru··k m''ha.faza kıt'alarında 1 ~ Yeniköy Sulh hakimliğinden: • (1 
Sarıyerde yeni mahallede Pa- Deniz y o 118 

zabit olma~ İsteyen SİVİi zarbatı cadduinde 34 No.h hane- 61 

de oturan Madam Panayot ile Ma- i Ş L E T M ı ~OP 
lise mezunlarına dam lzmiragdanın ikame eyle - Accntdcrı l< araköJ ··nUıd' 

Gümrükler mu haf aza umum k umarıdanlıg"" ından: dikleri yüz lira borçtan kurtulma l"el.42362 - \iı ke.' M;..o 
davuınm duru§ması için Beyoğ • fb n Teleıo. r 22 yol~ 

1 - 935-936 yılında liae mezunlarından sekiz kişi imtihanla Har J k J 
lunda Peşkirci sokağında 30 No.lı s enuerıge 11 

biye Mektebine alınacak ve gümrük kstalarında zabit olmak üzere ye· hanede Matmazel Adel Man.araki ANKARA vapuru 111

11 tiştirilecektir. k d. de ( namına yazılan davetiye en ısi - SALI günü saat 11 
2 - Zabit olup muhafau kıtala rına aelinceye kadar orduya yeti · · ~- · k ·ı · h / • nın o naneyı ter ı e semtı meç u~ riyeye kadar. ,..,,,/ 

şen zabitlere yapıldığı gibi her rnuraf ve imtihanda kazananların - lngilizce iV kitapları le gittiği ve ikametgahının meçhul [ti 
kt b 1. k d 1 1 fi h~~ 1-A t 1 kt" Devlet Matbaası tarafında.o sa- 1 b 118 me e e ge ınceye a ar o an yo masra arı ı.mume çe ver1 ece ır. bulunduğu mübB.§ir ve zabıta tara- ra zon l ' 1o 

"l t"h H b. kt b. d l ak tı11a çıkanlmı•tır. Kitabın deg-e- .. .ı m ı an a l ıye me e ın e yapı ac ,. :ı :ı fmdan tasdik edilmiş ve bir ay KARADENiZ yapU• .. 

3 M h f k 1 b 1 b. 1 ak l 1 1 M ri 65 kuruştur. Satış yeri (Va • d - u a. aza ıta arma öy ece za ıt o ar ge en er yanız u müddetle ilanen tebliğat yapılma- bat PAZAR 20 e dİ 
h f k l · d b" ı k ·ı ı· kl d" kıt) kütüpanesidir. Vakıtın Tür- le 11 a aza ıta an ıçin e rüt e a ara ı er ıyece er ır. sına karar verileTek muhakeme R h d 1 . lk ca ' .A 

kiyenin her tarafında bulunan ı tımın an ga a /.J 
4 - Harbiye mektebine giriı şartları: Bu mektepçe yapılan tali 10 Mart 935 Pazar günü $&at 10 Zonguldak, lnebohı, (jif 

matın 19 uncu maddesinde yazılıdır. Bu ıı.artlan ta•ıyanlar ve böylece bayileri vaSJtaııile tedarik edile- b t l'k kılmm • ld - nd .. n Ü O d1.1 · 
T T bilir. uçuga a ı ı:ı o ugu " Samsun, . nye, r ' ft 

ı:abit olmağı istiyenler önümüzdeki mart ayının batından en ııeç tem · ... __________ ı--.-ı Matm~I Adet Manarakinin ya - Vakfıkebir, Trabıo11~eı' 
muz ayı sonuna kadar Harbiye mektebi kumandanlığına ve htanbul Gaib mühür zıh günde gösterilen saatte Yeni - Dönütte bunlara iJa•e ( 
dıtmda bulunanlar mekteb talimatmın 23 üncü maddesinde yazılı olan köy sulh hakimliğinde bizzat ha· ug"'"'ayacaktır. 

Tatbik mühürümü kaybettiın; • belgeleri "vesikaları., dilekçelerine "istidalarına , bağlryarak bulun zır olması ve yahud tarafından RLI 
dukları yerin en büyük kumandanına, Askerlik tubelerine görünsün · yenisini yaptırdığımdan hükmü musaddak bir vekil bulundurma11 DIŞ ool(fO 't 
iv ve bunu Ankarada Gümrük muhafaza umum kumandanhğma da yoktur. lüzumu beyan ve akıi takdirde u·. beyt SS!~ 
bir mektupla biMirsinler. Beyoğlu, Kamerhatun mahal- gıyaben muamele yapılacağı teb • tJP'-

Dışarda olanlar en geç Temmuz ayı ıonunda lstanbulda Harbiye lesi, Hamalbaşı caddesi No. 68 liğ makamına kaim olmak üzere Fatih Karagümrülc 4 
mektebinde imtihana girmek üzere davranmalıdırlar. (434) de Fatma ilin olunur. (5244) durağı, No· 
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!§hisarlar U. Müdü-rlüöünden:j 
1-pa bah 

İstanbul 4 üncü İcra Memurlu
ğundan: 
Tamamına yeminli ehli vukuf 

tarafından 492 lira kıymet ~akdi
rile T opkapıda lskenderağa ma • 
hallesinde eski Kalas, yeni Birin- . 
cikalas sokağında eski 22 müker
rer yeni 38 numara ile mürakkam 
elektrik teıiıatını havi ahşap ha • 
ne~in 5/8 hissesi dairemizce açık 
arttırmaya çıkarılmış olup ıartna
mesi 28/2/935 gününden itibaren 
divanhaneye asrlarak 12-3-935 gü
nüne rastlayan sah günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde satı
lacaktır. Arttırmaya girebilmek 
için yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi alınır. Birikmit vergi, bele
diye resimleri ve vakıf icareıi müt 
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Nafia Vekaletinden: 
Haydarpaşad~ te.lim şartiyl~ muhammen bedeli 2970 Jıra 

olan 18 ton telgraf teli kapılı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. •erı bedel~ . ç.e fahrikaıı için ıatm almacak "10000,, lira muham • 
lııci ın dd 

1 ~ızel gurubu arttırma ve eksiltme ve ithalat kanununun 31 
2 •...,. eııne tevfikan kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
-"' d tallt ıuh r. trnıa §artnameleri bili bedel Cibalide Levazım ve Müba-

esınden 1 . 
3 a ınacaıktır. · 

06)~ Kırc·dırnıa. 14.3.1935 tarihine müsadif perıembe günü saat 

' 

a ıbalid ı · 4 T e, a mı, ıatmı komisyonunda icra kılınacaktır. 

lu.n: ~~l~f mektuplan kanunda ki hükümlere ıöre yukarıda tayin 
ı kgun ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisine mak· 

lllu abT 
5 

1 ınde verilmelidir. 

- Kırdırma fen " tn • · b' · · dd • l ldugu" ere nı ıar ameıı mn ırıncı ma esı yazı ı o 
ınaruf v b. • . d . l takt e ınncı 11nıf mal veren fabrikalar arasın a ıcra o U• 
~ . 

6 -Tat·h ' 
7So) 1. 

1
• olanların yüzde 7,5 muvakkat güvenme parası olan 

ıra ıle birlikte ~üracaatla rı. ( 406) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 

Zındankapı mahallesinin ipçiler 
caddesinde 44 numaralı dükkanın 
1/4 hissesi. 375 mübadil bo-

Tahtamlnare mahallesinin Tahta· 
minare caddeıin4_e eski 143 ve ye-

nosile 

ni 139 nunıaralı dükkimn tamamı 900 ,, 

Muratreiı mahallesinin Y enima • 
halle duidesinde 50 metre murab

baındaki etki 16 ve yeni 18 numa-
ralı münhedim dükkin araasmın 

10, 5/12 hi~eai. 22 ,, 

Haraççı Kara Mehmed mahaHesi -

nin Fener eaddeıinde eski 7 mü • • 
kerrer ve yeni 19 nul'lıaralı d\ika· 

l~· . · nın tamamı. 

.l\.Ş.\! Divanı Ali mahallain~n Gedikpa· 
fa caddesinde. etki 67, 69 ve yeni 

3000 ,, 

,, 

,, 

'( 71, 73 numaralı dükkanın tama1111. 3600 ,, ,, 

'ı\\tlt\l~t?tdalri mallar 17 / 2 / 9JS Pazar gllaü saat on iki bu
~-ı~'Ct'c. arttırma nretile Hblacaktır. isteklilerin muhammen 
-tı, Ytltdo yedi buçuk eiabetindeki pey akçelerile mDracaat· 

0 8,. (472) 

teriye aittir. 
Arttırmada muhammen kıyme

tinin yüzde ye~iş beşini bulmak 
şart olup akıi halde en ıon arttı • 
ranın taahhüdü yerinde ka1mak ü
zere satış on beş gün daha uzatı
larak 27-3-935 gününe rastlayan 
Çarşamba günü ayni saatte.yapı
lacaktır. Bu artırmada kıymetin 
yü:zde yetmiş beşini bulmazsa sa
tış 2280 numarlı kanuna tevfikan 
geriye bırakılacaktır. 2004 numa· 
ralı kanunun 126 1ncı maddesi 
mucibince ipotek sahibi istihkak • 
larile diğer alakadarların ve irti • 
fak hakkı sahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarım hususile 
faiz ve masarife dair olan iddia -
larını müsbit evrakla birlikte yİr· 
mi gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sahih o1mad~ğı sa
tı§ bedelinin paylaşmasından ha -
riç kalırlar. Daha geniş bilgi edin
mek isteyenlerin 934/ 2830 dosya 
numarasile dairemize müracaat • 

I ·Jann ilan olunur. 
ı~~~·~~~~----~~~-r:· Uroloğ = Operatör •ı 

li Doktor Kemal Ozsann 
~ " -~ Karaköy .Topçular ca.ddesi No. 54 · :ı 
..• .,............. T l f 41"'"5 ............. .. ••••••••••• • e e on ~., •••••••·~· •• 

Eksiltme 23 I 21935 tarihine rastlayan Cumartesi günü ıaat 
15 de Ankara'da Bakanhk Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

lıteklilerin_ tekliflerini Ticaret oda11 vesikası •e 209,25 liralık 
muvakkat teminatlarıu.10 Maisandığına yatırıldığına aair olan 

makbuz Yeya numunesine uygun banka kefalet mektubu ile bi~ 
Jikte aynı gtın ve saat 14 e kadar Malzeme MüdDrlüiüoe tevdi 
etmeleri Jaumdır. 

istekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankara'da 

Bakanlık Malıeme MüdürlüğOnden alabilirler. (610) 

Istanbul MiJii Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 

Lira 

BALAT: Karahat ~ahaUesinin Dibek ıoka. 

ğında eski 7 / 5 ve yeni 9 numaralı 
dükkanın 25/72 hissesi. 278 Hazine tah· 

BALAT: Hacı İsa mahalleıinin İtkemb'eci 

sokağında eski 8/ 10 ve yeni 6/ 4 
numaralı maa oda dükkanın 25/ 
72 hissesi. 209 

EMiNÖNÜ: Çelebioğlu Alaeddin mahallesinin 

Y enicami avlusunda eski 77 ve ye .. 

ni 70 numaralı dükkanın 80/480 
hissesi. 667 

Mahmutpaşa : Süruri mahallesinin Mahmutpaşa · 
caddesinde eski 163 ve yeni 152 
numaralı dükkanın 240/6720 his-

ıeti. 322 ,, 

Mahmutpaşa : Hacıköçek mahallesinin Büyük 

Çorapçı hanında birinci katta eski 

30 ve yeni 23 numaralı mağazanın 

4/ 16 hisseıi. 360 ,, 
HEYBELlDA: Yeni lsmetpafa caddesinde eski 

31numaralı315 metre murabba• 

ındaki arsanın 71/ 84 hitsesi. 174 " 

vili ile 

il. 

,, 

" 

" 
Yukarıdaki mallar 17 / 2 / 935 Pazar günü ıiat on dörtte 

açık: arttırma suretiyle satılacaktır. lşteklilerin muhımmen bedelin 
yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey ahçeleriyle müracaıt!an. 

.. M . ., (473) 
~~l!!!!!!ll!!ll!!llllll!lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ (ıl lktncl Te~rln 1934 •n> ı.wu:d:ı.n beri sllrU,yor.) ~==============!!!!!!!!!===~==~!!!!!!!!!!~!!!JI 

...___ _______________ "_z __ T_ü_rk~Ç~e_lia_-_r~ıı_Iı_k_la_r ______________ __ 

~ Se.,.en,.anc dolatma:k, Kıdır • 
"

1ak. 

2 
Seri (Süratli man.) 1. '.ı\ğtanı, · 

5· ~gır, algur, 3. Bacım, 4. Carı 
h. CI!anı, cddam, 6: Cıtr, 7. Ça • 
·d tık. 8. Çalan, 9. Çevik, 10. Çıl • 
ll~tn, 11. Çulnns, · 12. Et.evi, 13. 

17 
aın, 14. İlgar, 16. ltik, 16. tvgen 

dü~ Kakşa, 18, Kalabas, 19. Ke • 
Şu 20. Otkür, 21. Şeremet, 22. 
'I'ergun, 23. Tavrağ, 24. Tetik, 25. 
gez, 26, Tizgir, 27. Törek, 28 tüz. 

31 tı,Y~~·. Utkün, ütkür, 30. Yarız 
a4• y gm, 32. Yelen, 88. Yelgin, 
d· · elkin, 85. Yelmen, 36 .. Yıl .. 
~~ ~7. Tiğni, 88 Yilden, 39. Yüğ 
~L(l\ yÜ •• k 

vııı . 
:3 ~~rian, 1. Çabukça, 2. Çaliğ, 
6 T\,apar, 4, arçabıık, 5. Şep, şip, 
· erk. 

Serj konllf•n, Sebili. 
Se ··T · suı., nu mfıat,. 1. Alıngan, 2. So-

Ser.iiilinkiıar, Krıı:lgan. 
Ser~ülintikal, Atik. 
Serıütteeaaur, İçli. 
Ser·.. · 

ıusaeyr, Uçgur, uçkun. 
Seri ·· .. · 

· 2 y·ı Yuruınek, 1. Çerkenmek. 
l nı k . . e . 

Se • (S . '· 
3. Sı tı ~rıe), 1. Dizi 2. Kezik, 

ra, 4. Taknn 
Ser· · · · 
S ır, 1. Bacik, 2. Şin. 
s:rına, 1. Kış, 2. Soğuk. 

~llek 7aye, 1. Ana 2. Dömek, 3. 
S' · Mun, 5. Urluk, 6. Unek. 
! erına.yedar, Malgrr. 

'rı~' 1. Ağı, 2. Banın, 3. 
' 4· Banık, 5. Baylık, 6. Bul 
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7. Dömek, 8. Et, 9. Karu, 10. Ku -
rum, 11. Ozlük, . 12. Sanğ, 13. 
Varlık, 14. Yön, yöş, 15. Zengin
lki. 

Servet kespetmek, 1. Ba.yııınak 
2. Bayumak. 

Servet sahibi, ı. Bayğut, 2. 
Etliğ. 

Serzeni,, 1. Başa kakma, 2. 
Çıkışma, 3. Dapku, 4. Ekis, 5. Gi
ley, 6. tlenç, 7. Kakınç, 8. Kalış. 

Ser:zenit etmek, 1. Başa kak • 
mak, 2. Cemirmek, 3. Çıkışmak, 
4 .. Danlmak. 

Set, 1. Arg, 2. Bastırık, 3. Bö • 
ğet, bönet, bövet, 4. Büğ~t, 5. Bü
ket 6. Bünet, 7. Büvet, 8. Çatma, 
(Bahçeyi su basmasından kurtar- . 
ınak içni ~tan, topraktan yapı -
lan set mn.) 9. Çeper, 10. Ket 11. 
Keoone, 12. Pekenti, 13. Puk 14. 
Tabar, 15. Tam, 16. Tığa, 17. 
Tuğ. 

Seddedilmek, 1. Büğünmek, 2. 
Teyilmek, 3. Yapılmak. 

Seddetmek, 1. Bağlamak 2. 
Beketmek, 8. Beklemek, 4. Beket
mek, 6. K::ı.pamak, 6. Kep.etmek, 
7. örtmek, 8. Tıkamak, 9. Tık1t -
mak. 
. Sed yapmak, 1. Böyemek, 2. 

Krrlamak. 
Setr (etmek) 1. Bürümek, ~. 

Gizlemek, 3. Kapamak, 4. Ört -
mek, 5. Saklamak, 6. Yapmak. 

Sevab, 1. Doğru iş, doğruluk, 
2. İyi iş, iyilik, 3. Tanrı beğeneği. 

, 

· Sevda, 1. Kurgu, 2. Kutur, 3. 
Sevgi. 

Sevdazede, 1. Vurgun, 2. Ya -
mklL 

Seviye, 1. Bitevi, 2. Çrrpı, 3. 
Düzen, 4. Düzlük, 5. Sekmeç. 

Sevk, 1. Çapma, 2. Eltme, 3. 
Gönderme, 4. Güdüm, 5. Hayla -
ma, 6. Yetme. · 

Sevketmek, 1. Ağrtmak, 2. Ay
damak, 3. Başkannak, 4. EJemek, 
5. Göndennek, 6. Gütmek, 7. İleri 
götürmek, 8. tleri sürmek, 9. tlet
inek, 10. Sürmek, 11. Yollamak. 

Seyahat, 1. Gezgi, 2. Gezi, 3. 
Yolculuk, 4. Yaruk. 

Seyahate çıkmak, Yönelmek. 
Seyahat etmek, 1. Denzinmek, 

2. Dolaşmak, 3. Eşmek, 4. Gez -
mek. . 

Seyeları, ı. Akıntr, 2. Akma 3. 
Oğme. 

Seyelan etmek, 1. Akmak, 2. 
Oğünmek. 

Seyelinı muhat!, Belsoğukhi -
gu. 

Seyf, 1 .. Kılıç 2. Kılrs, 3. Kılış, 
4. Pala (Kılıca benzer yassı bir 
nevi silah). 5. Salur. 

Seyl, 1. Akın, 2. Akın su, 3. 
Çağlak, 4. Çavun, 5. Kayan 6. Sö
kün 7. Ta.şık, 8. Taşkın. 

Seyr, ı. Bakma, 2. (Tema.~a 
man.) 2. Gezinme, 3. Gitme (se -
fer man.) 4. Yolculuk, 5. Yüriime, 
:fJriiyüş. 

Seyran, ı. Bakma, 2 Gezinme , 
3. Gezinti, 4. Kizek. 

Seyran etmek, 1. Geciklen • 
mek, 2. Gezinmek, 3. Gezmek, 
gezip dolaşmak. 

Seyrangah, Gezme yeri, gezin
ti yeri. 

Seyyah, 1. Barkın, 2. Çüşkün, 
3. Elkin, 4. Gezeğen, 5 Gezek, 6. 
Gezgiç, 7. Gezgüç, 8. llgezdi, 9. 
Kezkiç, 10. Otek, 11. Saltı, 12. 
Yelkin, 13. Yerçi, 14. Yolcu, 15. 
Yorıkçı 16. Yürüğen. 

Seyyal, 1. Ağılkak, 2. Ağın, 3. 
Akan, 4. Akar, 5. Akıcı, 6. Ik1k. 

Seyyar, 1 Dolaşan, 2. Gezen, 
3. Gezginci 4. Göçküncü, 5. Ta • 
§ınabilir, 6. Yer değiştiren, 7. Yö
t·üğlü. 

Seyyibe, (Seyyib), 1. Dul, 2. 
Er görmüş. 3. Kızlıksız. 

Seyyie, 1. !sizlik, esizlik, 2. 
KJti.i, 3. Kötüliik, 4. Suç, 5. Yavuz 
iş,_ 6. Yavuzluk, 7. Yazuk. 

Seyyid, 1. Ağa, 2. Baş, 3. Bey, 
4. C:thgu, 5. Cavga, 6. İleri gelen 

Sezaver, 1. Değer, değerli 2. 
Teğim!iğ, 3. Yaraşır. ' 

Sıdk, (Srtk), 1. Cm, çın 2. Çin 
3. Doğruluk, 4. Gerceklik 5. Yöb .. ~ , , 
yon. 

Sıfat, San. 

Sıfr, (Sıfır), 1. Boş 2. Bucura. 
Sıhhat, 1. Dinçlik, (Afiyet, vÜ· 

vut kuvveti man.) 2. Doğruluk, 
(Hakikate tevafuk man. 3. Es 
(Sağlamlık man.) 4. Esenlik (A. 
fiyet man.) 5. Eyilik, iyilik 6. Ger
çeklik, 7. Sağlık, 8. Sağlıcak, 9. 
Sağlamlık. 
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- 12 - KURUN 10 ŞUBAT 193~ 

-----

'f esviyeci ve T ornac 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 

lerin imtihan içirı istida ile Ankarada fitek fabrikasına, b ~ 
Bakırköy barut fabrikasına, lzmirdekiler Halkapınar Silah 
hanesine müracaatları • ( 526) 

Tam bir Roman 5 Kuruş 

Kara Gölge 
En yeni ve mükemmel ;>oliı romanlarını toplayan bu 

ikinci sayısı: 

Sarı Saçlı Adalll 
neırolunmuıtur. Kitapçılarda, gazete müvezzilerinde, 
dükkinlannda satılmaktadır. 

Son derece meraklı ve heyecanlı vakaları hiki.ye eden bO Q 

manlardan her on beş günde bir kitab neırolunur. 
Her kitab batlı batına bir romandır ve fiatı yalnl7 5 ku 

.................................. ~ 
tin 

av~ Nafia Bakanlığın 
Haydarpaıada Sif supalaa teslim tartiyle Ye klaring' ~ 

ile muhammea bedeli 468 lira olan 1300 adet komple. t 

fincanı açık akıiltmeye kooulmuıtur. Ekıiltme 24/3/935 t• 

rastla yan pazar gllnO ıaat 15 de Ankarada Bakanlık Msl ttıı 
Müdürlüillnde yapılacaktır. lıtelclilerin Ticaret odası yetik•- r 
35, 10 liralık muvakkat teminatlarının malaandığıaa dair 
makbuz Yeya numunesine uygun Banka kefalet mektubu il~ "tt 
tikte aynı gün ve aaatte komisyonda bulunmaları llıımdır. ;Jı ijı 

liler bu buıuıt.ki t•rtaameleri parasız olarak Ankarada B~a ~ 
malzeme MüdürlllğOnden alabilirder. ('Jf/ ~ 

Ugat ifasına ve mahkemenin da - ~ 
hi 25/3/935 saat 10,30 tarihine Sahibi: ASIM US ~t 

iLAN üzerine müddialeyhe yazılan celp
Davacı Hakkının Eminönünde 

name arkasına mübatir tarafın -
dan müddeialeyhin ıemti meçhule 
gittiği hakkmda verilen meşruliat 

talikına karar verilmit ve yevmü Neıriyat Müdürü: 

m~da m~-za~e~~._..~~ 
hakkında gıyaben muamele yapı· 
lacağı ilanen tebliğ olunur. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ l:?l lklncl Teorin 1934. sayımızdan bert 8UrUyor.)~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

üzerine müddeialeyhe ilanen tel>· 

ıebzehane sokağında Meı'utbey 
hanında 6 No. da Himto Ninidi .. 
den alacağı o1an 147 lira 9 kuru -
§Un tahsili hakkında açtığı dava 

Öz türkçe l<artıhklar 

Sıhhat bulmak, 1. lyileşmek, 
2. Onalmak, 3. Onmak, 4. Onul -
mak, 5. Unalmak. 

Sıhhate yüz tutmak, Bütse • 
mek. 

Sıhhatli, 1. Asan, 2. Çelem, 3. 
Dinç. 4. Esen 5. Eyi, iyi. 7. Sağ • 
lam. 

Sıhhatsiz, 1. !rakın, 2. Sağsız. 
Sıhr, 1. Dünür, tüngür, 2. Ka -

ftn, 3. Kuda. 
Sıhriyet, 1. Dünürlük, 2. Kudak . 
lık. 

Sıklet, l. Ağırlrk, 2. Ağruk, 3. 
Salmak, 4. Sıkılcım, 5. Sıkıntı. 

Sıklet vermek (Mideye), Çer -
lctmek. 

Sıkt (Sıkıt), 1. Algrt, 2. Düş -
bUk, 3. Düşük, 4. Düşüt, 5. Yanın. 
tık. 

Sıla, 1. Bitişme, 2. Buluşma, 3. 
Ulaşma. 

Sılaya gitmek istemek, Evse -
mek. 

Sınf, (Sınıf), 1. Aşam, ~<:.ama, 
2 Barana (Kafile, cemaat man.) 
3. Boy, 1. Bölük, 5. Kur, 6. Oy -
mak, 7. S.ıtrç, (İçtimai smrf man.) 
S . rra 9. Takm1. 

Sır, 1. Ceşirik, 2. Gizli 3. Giz
lü, 4. İçin, 5. tç öz, 6. Yaşırtm 7. 
Yaşnn, 8. Yaşru, 9. Yaşwıı, 10 
Yazrt. 

Sırda§, 1. tnaç, 2. lnağ, inak. 
Sırat, Yol 

Srratı müstakim, 1. Doğru yol, 
!. Gönü yol, 8. Künü yol. 

!m, ı. Ancak, 2. Büsbütün 3. 

-312-

. 
Bütün bütün, 4. Cık, 5. Cımcık, 6. 
Çıkla, 7. Çımçık, 8. Kingürü, 9. 
Salt, 10. Yalnız, 11. Yindek. 

Sıyanet, 1 Ayama, 2. Koruma. 
Sıyanet etmek, 1. Abramak, 2. 

Asramak, 3. Ayaınak, 4. Esirge -
mek, isirgemek, 5. Eyemek, 6. Ko
rumak, 7. Kümek. 

Sıyt, 1. At (İ5im man.) 2. Çav, 
3. Davu, 4. Gü 5. Kü, 6. ün. 

Sia, 1. Barda, 2 Bayırına, 3, 
Boluk, 4. Genişlik 5. Ginlik, 6. 
Oylum, (Hacnn, cirim, man.) 

Siayet, Kov, kovu. 
Siayet etmek, 1. Kovalamak, 

kovulamak, 2. Kovmak. 
Sicil, 1. Çek, 2. Kötük, 3. Kü -

tük. 
Sihan. 1. Cap, 2. Kalınlık. 
Sihanlı, 1. Kalın, 2. Yoğun. 

Sihr, (Sihirli), 1. Arbağ, ar -
pağ, 2. Arvış, 3. Bağı, 4. Bağını, 
5. Büğü, büyü, 6. Büğücülük, bü -
yücülük, 7. Darnı, 8. Gözbağcılık, 
9. 1Ibi, 10. Kusnaçılık, 11. Tarha. 
12 Tarrna, 13. Tarm, 14. Tevüp, 
15. Uğrasa, urasa, 16. Uvürme. 17 
Yada, 18. (Yada taşı = yağmur 
yağdrrmada tılsım kuvvetini haiz 
sayılan taş). 18. Yalvı. 

Sihirbaz, 1. Arbağcı, 2. Arpağ
çı, 3. Arvışçı, 4. Bahşı, bakşı, 5. 
Bilici 6. Büğücü, büyücü 7. Cav -
runcu, 8. Gözhağcı, 9. Kam (Şa -
man kahini man.) 10. Kusnaçr, 
11. oğuç, 12. Tarınaçı, 13. Yal
vıcı 14. Yayçı. 

Sihir yapmak, 1. Arbalamak, 

Öz TürlCçe 1Car•ılıkla1° 

Başı dönmüş, 3. Çegzenmiş, çev
zenmiş. 

Sergüzeıt, 1. Baştan geçen, 2. 
Görgü (Tecrübe ınan.) 

Serhat, 1. Ağız, 2. Dolay, 3. Kı
dığ, 4. Kıdık, 5. Sınır, smur, 6. 
Uç, 7. Uç il. 

Serhat muhafızı, Uç beyi. 
Serhoı, 1. Ahsurn, aksum, 2. 

Aksun, 3. Borcı, 4. Esirik,, 5. Es
rek, 6. Esrik,7. Esrük, 8. lçkici, 9. 
lçkili, 10. Osriik, 11. Süıi.ik, 12. 
Usıiik. 

Serhoı etmek, 1. Esirtmek, 2. 
Esritmek. 

Serhot olmak, 1. Esiremek, 2. 
Esirmek, 3. Esrimek, 4. Kölçü
mek, 5. Süderemek, 6. Südremek, 

Serkef, 1. Bağırlrğ, 2. Bardab~ 
3. Baş kaldıran, 4. Bulgak, 5. buy· 
ruığ-u, boynağu, 6. Çalık, 7. Çan. 
dır, 8. Dik başlr, 9. Sılkım. 

Serkeılik etmek, 1. Arkuklan -
mak, 2. Başkaldmnak, 3 Çelermek 
4. Çeltermek, 5. Çemkirmek, 6. 
Duncukmak, 7. Duncumak, 8. 
tğenmek, 9. lkemek, 10. Kalmıak, 
11. Kaynamak, 12. l\fökümek, 13. 
:Mönmek, 14. Salmdanmak, 15. 
Sılkmdamak, 16. Sıçı·amak, 17. 
Sırtarmak, 18. Sücümek, 19. Toy· 
kurmak, 20 Ü znemek. 

, Sermest, Esrük. 
Sermest olmak, 1. Esimıek, 2. 

Esrimek. 

Sernigiin, 1. Baş a.,.c.ağı,2. Te -
pe aşağı, 3. Tepesi üstü, 4. Töben 
tömcn, tüben 

Sernüvİft, ı. Ahn yazısı, 2. 
Başa yazılan, 3. Yazını. 

Serpuf, 1. Bağıltak, 2. Başlık, 
3. Baş örtüsü, 4. Boğdak, 5. Börk, 
6:. Kavuk, 7. Pörk, 8. Pöıi.ik. 

Serritte, 1 lp ucu 2. Ucar. 

Serritte elde etmek, Uculrnıak. 

Sersem, 1. Afal, 2. Alık, 3. AlU 
4. Bön, 5. Bunak, (Matuh man.) 
6 alık, 7. Epesek, 8. Kangın, 9. 
Mank, 10. Mankafa, 11. :MılkaY 
12. Mınav, 18. Osang, 14, Salak, 
15. Samarak, sarnank, samanık, 
sampı, 16. Sangama, sangılık, san· 
gu, sankabak, sankıbak, santır, 
sanpul, 17. Sangı, 18. Sanla, s:an -
im, 19. Seme, 20. Unutkan. 

Sersemlemek, 1. Afallanıak, 
afallaşmak, 2. Alrklaşmak 3. BU· 
nulmak, 4. Bunaklamak 5. Bunal· 
rnak, 6. Manlaymak, 7. Sanıtnıakı 
8. Seınelemek, 9. Sümülceıne1' 
(Aptal aptal sallanmak rnan.) 

Sersemlik, l. Alıklık, 2. Bön • 
Iük, 3. Bun, 4. Dangalaklık, 5 .. 
Kaytolok. 

Serseri, 1. Alamak, 2. Başıboş, s. 
Beselek, 4. Boş gezen, 5. Boza~· 
6. Cörtük, 7. Dağal, 8. Dağıl, · 
Haylaz, 10. Haymana, 11. Ha)rt3, 

12. lpsiz, 13. Kazak, 14. KezgeJl, 
15. Salma, 16. Saltabaş, 17. Sa • 
yağ, 18. Sayak, 19. Sürtük, (Da - . 
ha çok kadın hakkında) 20. Tes -
kin 21. Yava, 22. Yellüz (D~~: 
çok kadın hakkında) 23. Yöntu 1 

24. Zalrş. 
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