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vrupada Umumi · Bir·· Harb mi? 

Prens Otto ve anne i 

Prens Otto 
. 

Avusturya imparatoru 
olarak getirilir8e .• 

lnıilizce Nevvechronicle ıazetesinin 
yazdrğma bakılırsa, Avusturya NfM 
kanı Şuıniı, yakında çıkacaiı Londia 
seyahatinde Prens Ottonan Anstur • 
ya imparatoru olarak ptin1cliii takClir 
de Romacla Avusturya istiklaline dair 
verilen teminabn mer'i olup olmıyaca
iı bahıi üzerinde lnsiliz ve Fransız 
hükumet adamlarile sörütecektir. 
Prens Otto, anneai eski imperatoris 
Zita ile Belçikacla IMalanmaktadır. 8 • "'man aakerteri Avuaturyaya do!)ru yUrUyor 

ır yandan Almanya, hır ya da 
Hab~ imparatoru bir kabul meraalmlnde 

.ltalgada s~f ~rberlik 
~,Aut r 
~-------.. 

lstanbulluların 
a -....... eıı. güne genişlig_or 

bir dileği 
'fagA.r~~ra Boğaziçi botalıyor, 
~ıçı ç~küyor, Boğaziçini kur
t'ıi . ı, dıye söyleniyoruz. Bo • 
~İt ~ni kurtarmak dileği öyle 
~buı'°'u (mevzu) dur ki latan. 
)tt) • Utı bayındırlık ( mamuri • 
~İıi.ıaı lflerinin batında gelir ve 
'fe) .~rdığımız kanığa (kana
cleail:?re hiç emıiz ( ~arui:z:) de 
~ ır. Bu yolda gözönünden 
~) bıtulınamak gerekli olan dü
~t=r~~n (tedbirlerden) biri 
deıı ltııçıne lıtanbulun her yön-
• olayca .d. 1 k .• •erek gı ıp ge me ıçın ne 

•e onu yapmaktır. 
t..-.~ık· .. 

"ııda 1 gun Kadıköy yaka-
~il\ ._~turan. bir tamdık bir it i

ahleyın Rumelihiıarına 

Avusturyadaki Naziler, lta/ganların 
Habeşistanla uğraşışını isyan 

Z hin ltalyan askeri, Habetistana doğru 
· vapurla yola çıkb 

için fırsat sayacaklar l N9"1i. 18 (A.'A.) - Havas A· 
janaı muhabirinden: 

:uın taburlar, f&l'kılar ıöyliyerek 
kı}laya gitmiılerdir. Bugün Piye
mon prenıi, taburları teftit edecek 
ve aonra vapura bineceklerdir. 

Orta Avrupa vaziyeti yeniden 
karıtıyor. İngiliz kaynaklarından 
dün gelen bir haber bunupek a -
çık olarak gösteriyor. Bu haberin 
hülaıası ,udur: Bir taraftan Al -
manya, diğer taraftan ltalya A • 
vuıturya hudutlarında asker top -
lıyorlarmı§. Almanların topladık -
ları askerin miktarı üç fırka, ita!· 
yanlarınki ise iki kolorduymuı. 

(Deyli Telgraf} gazetesinin i
zahına göre ltalya Afrikaya as • 
ker gönderirken bir taraftan da 
Avusturya hudutlarını takviye et• 
meğe lüzum görüyormut. Çünkü 
latlyan askerleri Habetistan ta • 
raflannda uğratırken A vuıtur • 
yadaki Nazilerin geçenlerde (Dol
fus) un katli ile neticelenen isya -
na benzer yeni bir hareket hazır• 

lam.tan ibtima&inden kutkvlanı -
yormuf. Şarki Afrikaya gidecek iki ıö

niiUü Miliı taburu, Romadan bu
raya gelmiıtir. Hararetle alkıtla· '"•ı&mı 11 unt".a •J'lfanmt ODc1J lltltununcla 

H&ldkaten Bavyera hudutla • 
nnda AJmaiıyanm üç fırkamn aa· 
ker topladıiı dofru iae İtalyanm -~---------. -----------.------

bu yolda bir kutku,.. diifmü, ol. . ,, Ceza kanu- numuzda 
maaınr tabii buJnı-.k lizımdır. 

Çünkü burada Alman ıulre.ıerinin d h l d 1 h :::~::... A:Tıe!:.!: er a ta i e i tiyac gös-
~..:::ı:=.~:.=~ tere~ maddeler vardır!,, . 
le bir harbe tuluf&ca:k ohlna A. • 
wtturıa Nazileri bunu iıyan için 
en mii\emmel bir fınat sayacak -
)ardır. 

Gene (Deyli Telıraf) ıazete -
ıinin verdiii bu malGmat ltalya· 
nın son ıün)erde Habeıiıtana kar-.. , 

Alb itin kaclem yik"!'1ıJiiinde. tepe· 
ai panit kayalarla irtilü Rasmor da. 

iı Amerikaam - .... fakat - nlati 
ba..ıiaincle 7ikMliJOI'. Amerikalılar 
bu daim tepeleı inde 927 ,,1m .. -.; 
puaitleri oyaİ'ak Amerika dnletini ku 
nm dört IHi1ik aclamm. V aıinstoa. 
Jefenon. L:enlcOln ve Roaevelt .. m ...,_ 
kellerini yapl)"Ol'lar. 

Eserler mqdana salamk . iin
redir. Her heykel belinden tepesine 
kadar altmıı metre uzanluiunda ola
cak meseli. Vaıinıtonua ~inden te 
pesine kadar olan 7ikMldilı Mt katlı 
b~ evin irtifum w.e.ktır Çolı dilı Wr 
yamaç üzerinde ~tabilmek ~ -
tün fenni Turtalar latlNk edilmekte • 
dir. Y aaclaki resimde vaJİqtona ~ 
hqkelin ..., tuafmı söriiJ'onaa•. 
H.,win ~ üwıiade plipn 
in..alan Walmca .... teMfiz edi-

™Aıatnrk-- ıı 
Çeşme önlerinden bin-1 
dile/eri Zafer torpito-
8ile Antalyayı şeref

lendirdiler 
Antalya, 18 (AA) - Jstanı.ul-

du Eie npuriyle aym on alham
cla hareket buyuran Reiıicümbur 

A,tatürk dün Çepne önlerinde aa -
at 18 ele zi.fer torpidosuna seçerek 
Alanyaya doiru ,.~ deTam 

' etmiılerdir. Zafer torpidosunu A· 
• clalepe torpidosu da takib ediyor-

du. AIU7&ya 1"a sahalı aaat yedi-
de muTaaalit ed~ Atatürk A· 
t.nyaya pkarak üç uat kadar ka). 

clddan 1011ra ayni vantalarla An· 
talyayı tetrif etmiılerdir Antalya. 
blar Atatürlc'ii emaalsiz tezahii • 
ratla karplamrılardır Şehir baftan 
t.Sia clonaamqtır Halk hiiyülc hir 
MYinç içindedir. Bir fener ala,, 
yapdmıı, İkametph)an öaüaden 
milli JllU'flar IÖylenerek Seçilmİf-
tir. Saat 19 da RiyaMticümhar 

1 
~ t&fryaa Eie npara da 
li ... nnmn selmittir. ~ " 
taahürat ......... etmektedir . 

• .. 

Erzurum aaylaın Bay Faali . 
Yeni Erzurum saylavı, 
Ankara Müddeiumumisi 

Bay F uadın sözleri 
Anka..-. 16 (KURUN) 

9 mıcuu 
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Tufanı andıran yağmurlar 
Fırtına, Avrupada ağaç- ' 
/arı kökünden söküyoı 

Londra, 18 (A.A.) - Hafta tati . 
")inde İngilterede pek şiddetli bir fır
tına olmuştur. Rüzgar bazı yerlerde 
saatte 70 milden fazla bir süratle es 
ıni§tir. Fırtma ile beraber tufanı an 
dmr yağmurlar yağmıştır. 
Bazı ovaları su basmıştır. Yağmur 

ve f ırtma denizde ' 'e karada zarar • 
)ara !eheh olmuştur. 

Berllnde 
Beri~ 18 ( A.A.) - Dehşetli bir 

fırtma Berlinde bir çok hasarlara ııe 
hehiyet vermiştir. Ağaçlar devrilmiş 

ve .hatta köklennden sökülmüş ve 
bir çok damlar uçmu§tur. Fırtına 
(liğer bir takını şehirlerde de mühim 
hasarlar ika etmi§tir. 

Berlin, 18 (A.A.) - Otomobil ser 
giııinin kapısındaki 23 metrelik ışık 
h kule, fırtınadan .devrilmiştir. Ya
ralı yoktur. Ba§ka yerde ),kılan bir 
yerde itfaiye neferlerinden bir kişi
yi öldümıii§tür. Liyipzigte de birçok 
hasarat vaki olmuş 'e bir elektrik di 
reği sokağa düşmÜ§tür. 

Aml•tlrdamda ölenler 
Amsterdam, 18 ( A.A.) - Şiddet· 

Ji bir fırtına, bir çok kazalara se . 

heh olmuştur. Ölen 5 kişiden Ü!;;i 

hoğulmu~tur. Aynca bir çok yara! 
vardır. Gemiler, limanlarda kalını§ 
)ardır. İki çan kulesi yıkılınıştır. 

Yar9uva aular altında 
Varşova, 18 (A.A.) - Nehrin ta~ 

ması bilhassa Lodz §ehrinde tahri · 
hat yap~ıştır. Bu tehirde küçük bir 
ırmak süratle büyük bir nehir haJin 
ne gelmiş ve şehrin kenar mahalle · 
)erinden bir kısmını su altında bı · 
rakmıştır. Yüzlerce halk evlerini ho· 
§altmı§tır. Bugün sular azalmağa baş 
lam ıştır. 

Varşova, 18 (A.A.) - Pozman 
civannaa Gorzevice mevkiinde, üç 
kişi, rüzgarda harap olan bir evin 
enkazı altında kalarak ölmüıtür. 

48 saattenheri, Lehistanda kuvvet 
li bir kasırga hüküm sürmekte ,.e 
büyük hasarlan mucih olmaktadır. 

Val"§ovada birçok damlar uçmu~, 
antenlerin çoğu kopmuştur. 

Kar ve buzların erİme!inden bir 
çok nehirler taşmı§tır. Lodz kasaba • 
smda, 60 amele ailesi, su altmda ka 
lan evlerini boşaltmışlardır. Seller 
bire-ok köprüleri alıp götürmilıtür. 

Alman cevabı, barış için olan savaşa 
· en zorlu darbe! 

Moskova, 18 (A.A.) - lngil. 
tere ile Fransanın tekliflerine Al. 
manya tarafından verilen ceval> 
hakkında tefsiratta bulunan iz. 
veıtiya gazetesi, netredilen bel
genin her türlü bedbin tahminler
den de ileri gittiğini yazıyor. 

Gazete, ·Alman cevabının Fran
sız ve İngiliz matbuatı tarafın -
dan nasıl kartılandığmı göster
diliten sonra, Almanyanm ceva
bında aldığı vaziyetle hükumet 
mahafilinin görütüne tercüman 
olan İngiliz matbuatının bu bu • 
sustaki telakki ve tef ıiratı ara • 
ıında her halde bazı rabıtalar 

mevcud olduğunu bildiriyor ve 
diyor ki: 

"Almanya, bu cevabiyle mütte
fik ve dost memleketlerin F ran
saya kartı olan itimadını baltala
mak emelindedir. Berlin bu ce • 
vahı hazırlarken, lngiliz arzusun• uygun hareket ettiği ve fakat 

Casus kadınlar 

2 casus kadın · Berlinde 
idam edildi 

' 
Berlin, 18 (A.A.) - Lehli ca-

sus Sononki'nin muhakemesi ne

ticesinde ölüm cezaama mahkUm 

olan Aoita Yonberı ile Renate 
Von Natzmern ismindeki iki ka • 
dın bugün idam edilmiılerdir. 

Anita Fon F alkenhayn, Fon 
F aqkenhayn'in bof'LD!llıt karıaı i · 
di. Bayın Ren.ate Fon Natzmer ile 
birlikte Lehli Son,owski'nin mu -
hakemesi eınasında 15 Şubatta 

yapılan gizli biT celsede casusluk
la itham eciilmitti. Her ikisi de 
Bulinli idiler. Ve askeri euarm 
if fASınden doJayı mahkUm ediJdi
Jeı·. Bundan batka. Lehistan teba • 
asından Jorj f'on Soıno'1ıki ile 
Bayın İren Fon lena. ayni cürüm • 
don ötürü müebbet kürek cezaımA 

ayni zamanda İngiltere ile birlik
te· Alman;v.anmı FS11Uıao.;p isıal et
tiği vaziyetten çıkamııya v~ bu 
suretle onu zayıflatmaya ınuvaf • 

fak olacağı kanaatinden mülhem 

olmakı.dır. Londra teklifleri Al

man cevabına uygun olarak tıraf 

edildiği takdirde, bant için olan 

sava§& en çetin bir darbe inmit 
olacaktır. 

Almanya, Fransa ve İngilte
re arasındaki hava mukavelesi 
bir harb önünde asla emniyet zı
manı tetkil etmemekte, billkiı, 
Alman emperyalizminin ellerini 
çözdüğü için, Avrupada barıım 

kurtarılmuı mes'uliyeti tamamen 
lngiliz siyasetini idare edenlere 
terettüp etmektedir. Bunlar p
ya barıf iÇin mücadele gi>rünilfü 
altında hakikatta barıı düıman

·ıarınm mevkiini kuvvetlendir • 
mektedirler. 

l Sof ya ve ·selinilit~ 
zelzele 

Sofya, 18 (A.A.) - Bu sabah sa· 
at 3,40 da nıerkezi Sof yada 220 ki· 
lometre uzaklıkta bir zelzele hisse • 
dilmiştir. Zelzele cem.t ı Bulgaristan 
claki Rodoplar mmtakasında daha 
kuvvetli hissedilmi§tir. 

Seliinik, 18 (A.A.) - Bu sabah 
Halkidik §ibiceziresinde 12 saniye 
süren ~iddetli bir zelzele olmu~ ,.e 
iki ev yıkılmı§tır. İn anca zayiat ol
duğuna dair bir haber yoktur. Halk 
1932 de olduğu gibi evlerin yıkılma· 
sından korkarak kırlarda oturmakta 
dır. 

iç bakanı Anfiilyada 
Antalya, 18 - iç Bakanımız 

Bay ~ükrü Kaya buıün buraya 
geldi. 

mahkGm edrlmitl dir. 

Bay Hitler af hl-kkm.ı kullan • ı 
ma(hğından idam hükümleri infaz 
edilmittir. 

Hauptman, 1 renton hapi
sanesinde ıslıkla 

karşılandı! 

Ankara, 18 (KURUN) - Kuv- ı 
vetli bir kaynaktan öğrendiğime 
göre 1935 mali yılı içerisinde 
yurdun muhtelif kötelerinde ye
niden 500 kilometrelik demiryo
lu dötenme1i yapılacak ve bu 
yeni intaat 1935 yılı sonlarına 

doiru itletmeye hazır bulundu • 
rulacaktır. 

Bayındırlık Bakanlıiı, bu mak
sadın temini için ıimdiden bir 
takım eaaalı tedbirler almağa 
bqlamıttır. Bu cümleden olmak 
üzere SiYaa - Erzurum hattının 
inp.abnın ıüratle ilerl ... eai ve 
evvelce tayin edilmit müddetten 
daha erken bitirilmesi için müte
ahhitlerle huauıt anlqmalar yap-

mıt bulunmaktadır. Ergani 
yanbekir hatbmn da nı 
müddetten erken bitirilnı,
lizım gelen tedbirler ah 
dır. 

1935 yılı içerisinde vukd 
cak demiryolu f aaliyetinİJI 
ve 1935 yıllarına nazaraıt 
olgun ve verimli olacağı ·· 
dilmektedir· Yakında satııl 
ması kararlaıtırılmıt olan 
lzmir demiryolunun 600 
relik uzunluğu da hesaba 
lırsa 1935 mali yılı sonu~clJ 
Jet elinde bulunacak m 
demiryolu ıebekesinin eh 
tl ve ıeniıliii bir kat daha 
landırılmıı olacakttr. Trenton - New Jersey-: 18 (A· 

A.) - Hauptmanı bugün hapis· 
hanede gören cinayet mahkGmla
n kendisini nlıkla kart damıt lar 
ve hapishane kantinindeki 600 
mahkUm bu tezahüre ittirak et • 
mittir. Gardiyanlar sük\ineti güç· 
lükle temin edebilmitlerdir. 

ihracat . beyannamelerinden 
ötürü şikayetler 

Istanbulluların 
bi.r dileği 

Ankara, 18 (Kwun) - Yeni tılmıfaa para beyannamede 
ihracat beyannamelerinden ötürü terilecektir. · Bu husustaki 
ihracat tacirlerinin tkiiyetleri ü • müeyyidelerin tiddetli ve tü 
zerine Bqbakanhiın emriyle ku- haysiyetini kıracak tekilde 
rulan komiıyon itini bitirdi. Ko • dıiı neticesine varılmııtır. 
misyonun raporuna ıöre, kati an· namelerde kıymet unsur 
ko11ı1iyoayon aab•larmda kıyme - tamamen yazılması lüzumu 

_. B~makaleden dcı·am 

gitmif. Giderken dütüncesi bir İ· 
ki saatten artık (fazla) durma. 
dan geriye dönmek imif. Gripten 
hemen o gün kalkmıt olduğu için 
0 •1-IU!ft evinde bu~• ~ · • 
yotmuf. Fakat ıalt Kıidiköy. ile 
Boğaziçi arasında aktarmasız 

vapur seferi olmadığından yol • 
larda bir ~ok vakit kalmıı. An -
cak gece pek geç evine girebil
mif. 

tin tesbiti için gümrük beyanna • müttür. 
melerinin nokaalannın, malın va· Meyankökü, tütün ihrac 
pura yükletiJdiğinden en çok 15 noksan firelerinin beyann 
gün içi,nde birldirilmeaine müsaa • de ıöz önünde tutulmaaı m 
de edilecektir. 1 görülmektedir. 
~lanm l~&\~jJea· 

• 1 1 a 

UY ( Ballla~l~r~~ arazi statükosu 
Atina, 17 - Yunan hükdmet / Bilha11a Türkiye ıle Yu 

ıazeteleri, Bulgaristanın silahlan- tan arasında mevcud olan aıı 
mumdan bahsederken, bugünkü ma, mütterek hududlannın 

Bu tanıdığım yollarda çektik
lerini bana anlata anlata bitire • 
medi. Bütün acıları da Boiaziçi 
ile Kadıköy, Kalamıf, Bostancı 
gibi Anadolu lcıYıları arasında 
doğru vapur itlememesinde top -
lanıyordu. 

tartlar altında, Balkanlarda arazi liyetini temin ediyor. 

statükoıunun bozulmasının im • Romanya Dıt itleri 
ki.mız olduğunu yazıyor ve §Öyle Bay Titülesko, Balkan andl 
diyorlar: imzalandığı zaman bu andl 

"Balkanların arazi statükosu • dan makaad, Balkanların b 
nu koruyan Balkan andlaıması kü hududunun bozulabilecefİ 
mevcud iken Bulıaristanın kom - babını sureti katiyede o 
tularından birine taarruz etmesi kaldırmak olduğunu sö:YleJOİ 
çılğınlık olur. Bu tanıdık kendi acılarını sa

yıp dökerken ben Boğaziçinin ne- ' 

den dolayı gittikçe bakımsız ve Donanmada iftihar atıf 
ıenliksiz kaldığını daha iyi an • hedlyeal 
lar gibi oluyordum. Öyle J&, Ka- Ankara, 18 (Kurun) - Hüku-
dıköy, Kalamıı, Erenköy, Boı • met, ordu ikramiyesi nizamname-
tancı ıibi yerler lıtanbulun en ıinin bir maddesini deiittirmittir. 
kalabalıklı bir parçasıdır. ~ura • Yeni tekle göre, bir talim ıeneai 
larda oturanlar gidib ıelmekte içinde donanmanın top torpito 
timdiki zorluklar kartıamda na • atetlerini en yüksek muvaffakı -
sıl olur da cuma ve pazar gün • yetle bqaran, bu suretle donan
leri Boğaziçine gidebilirler? Ka- manm top torpido atıı birincilik
dıköy ve ilerisi için böyle oldu- )erini kazanan gemilerin su men
iu gibi Bakırköy, Yetilköy yön - ıuplanna iftihan atıf hediyesi 
leri de böyle deiil midir? Budu- verilir. En iyi topçu atıtı yapan 
rumun (vaziyetin) sonu da Bo- geminin topçu zabitine, nitancı -
iaziçinin bayındırlığına yardım lanna, her toptaki neferlere, on-
edebilecek olan kayııaklann zor- bqılardan itinde muvaffak olan 
la kapatılması demek değil de ikifer ldtiye, mesafe aletile man-
neıdir? mmecilerinden altı kitiye, gemi-

Bizce bu büyük ekaikliii or- nin top zabitine, denizaltı gemi-
tadan kaldırmak kolaydır. Bu da lerinde kumandana, to;pido atıf· 
(Akay) ile (Şirketi Hayriye) nin larmda muvaffak olan sertuyup
elele vererek ortaldata bet, on lere, her koY&Ddaki nefer ve on
sefer yapmalan ile olabilir. Böy- bqılardan ildter kitiye. torpi
lece açılacak yeni seferler Mar- dolarda muafeci manzumelerden 
maranın Anadolu ve Rumeli kı- altı kifiye iftihan atıf hediyesi 
yıları ve ~dalar ile Boğaziçi iı • ·1· ven ır. 
keleleri araımda İfliyeceği için ....... ---------•-K•••·--·--·-· -..... , __ 
bilet paralan iki tirket çevirgen- biraz uğrafır, (Akay) ile (Şir· 
likleri arasında uyuıulacak bir keti Hayriye) yj. bir araya geti .. 
niıpet üzerinden paylqılır. rerek kendileri için de retekli. 

Umarız ki İstanbul belediye- lan bu iti bqarir. 
si tehrin bu köklü ekailcliti ile l ASIM US 

Ankarada "Ev yaprll'" 
kooperatifi 

Ankara, 18 (Kurun) -
0

rada kurulan "Bahçeli evler 
ma" kooperatifi Halkevind:,, 
landı. Daimi idare eheyeti,_ ti. 
rakiplerini, toprak komire•• f 
lerini seçti. Kooperatifin e .. •. 
zamnameıi BakanlaT Heyeti 
tasdik edildi. ol 
Çifltjllere yulaf verill~,ı' 

Ankara, 18 (Kurun) - ~ 
at Bakanlığı Ankaradaki r11 JI 
çiftçilere 10 bin kile yulaf d 
mayı kararlattırdı. • 

Dlyar1peklrde elektrl 
ve •u te•l•atı rfd' 

Ankara, 18 (Kurun) - &1' 
rıbekirde yeni elektrik ye ·~ 
ıiaatı yapılacaktır. Binal~ 
inpaı münakasaya konubll . ., 11 
Belediye bU itler için yüı bı 
ra harcayacaktır. 

Ankara Ticaret od•" 
bina yaptıracak~ 

Ankara, 18 (Kurun) -
ra ticaret oda•ı, belediye Ya;,_ 
ve belediyeye aid bulunan ·ttf"! 
da büyük bir ticaret odası ~1 

kurmak üzere teıebbüı etti~ 
diye bu husuıta ticaret od 
yardım edecektir· 



• 
~LER IJ 

yo!u 
a ~lan Yeniden lıavgaya 
'· aten bu kavga ne va • 

;CI§tu.. Son ıenelade dört 
" biribirile J.. - -

Esnaf Bankası ne olacak? 
Kendimize 
Tapa~ım! 

r WOOUfU)'Or. 
rab::on • T ebrü yolu, 
Rqı • Bakü • B tu ·~' -M a mrv-a, 

1 eıhed • Bombay volu 

Banka hiç bir iş yapamıyacak hale gelmiş. T ~sfiye 
yapılırsa borçlulardan hiç bir şey alınamıyacakmış .. 

"Noel litterer" in "Snbest 
küraü,, adını verdiği bir mtun
da çağımızın en değerli kalem
lerinden biri bir yazı ba.tırclı. 
"Medeniyet bari§ içinde de yok 
olabilir!,, diye b(Jflıyan bu ma

kalenin ııyaıal genifliğintt gire • 
cek değilim. Fakat bugün Al • 

-K " , 
d.. ermanıah • Berut yolu, 
ort Yol lran yaylaüe Av-
~ art181nda biribirile 

indedirler. 
t. Bakü B 

eri • atum yolu lran 
• ile her neden•e sempatik 

o/Yor. Bunun için yakarı lra
lfver~ için Rqt • Bakü • 

• d l'~u pek yararlı olmıyor. 
evirlere bakınca bir nevi 
~ElÖriilürıe de gerçekte 

"fit r anlam ifade etmez. 
eti • Bombay yolu. lranın 

1tıı11taka1 
irıd arının mahsulleri-
' Yolile Avrupaya gönder-

tene"" · 1• • 1'tlclı .,nı ıman yarclımüe 

, 
811 

°11 mal almaya yarclım 
(/, Yolun Yarar taralı var
ie ~~dır. Fakat buna luırıı 

tii Yönü vardır, Avnıpa 
)oll flrııadan çok umktır. De. 

Oe Grını, tren, daha ıonra 
• at kervanları takib ede-
' 

İtq,.et ı.._ 1. 

• VQlflfnınJan çok ehem-
1 olan aür' ati ihmal ettiği 

k~ rn:.ı..et .. .. . '"""'Y -e u gormuyor. 
6il~ğı temin eden yollar. 
, 11 Kermanıah • Berut 

İte Yoludur. Bu yolan en 
• ~ar taralı Rir' ati temin 

ır. Hele lran "ıaldanmn 
,,._ • Berut yolile çok 

Q :;:-anda Akderm kıyı • 
· 4 unmcuı ve Berat oaı

. 6:;-P«Y.a kolayca gönde-
3'enı y"ola ehemmiyet 

'~tadır· 
' )o/ların ortaınJa Aıyanın 

~)ol/arından olan Trabzon • 
t 11 l'olu vardır. 
• l'ol lr t . I • tel cm acır. enne ıem-

. 1'i rrtektedir. Ananeye da • · 
• • ' Yol olduğu için ehem
~ korıımıqtur, Bu, ba yol 

oloji bakımından bir /ıa.. 
•Fa1t 

-.,~ at, yolun uzanlııfa, 
~~ 11 ~ıkardığı manialar 
'1Qı.c1 r .. Bu hal on on be, 

''kiaJAl.._.J l •• e,. k alCUC'lar ann go. 
. ,,;~mlf değildir. Zaman 

' ~~~ kamyon ıeler
ı~ın lorunJar ya-

'~ Yaz klf ıelerlerin ba-
.._ ı.tenm· t" S ··nı , "'Q .. :_._ 'f r. on p er-
' ·oqoet · 

1' İp • gene hararetlenmif 
. ..~ 
~. "'1, 1.. • T ebriz yolunun iyi 
...,. Ilı ""'"a.c .. h • • v11 • fup eıız arza e-
' o~ ile kadar çabalı yapı-

t ar iu: olu B ·· l.. liSyl "& r. unun uze. 
a,~. e11ecek bQfka bir ıey .. 

"- ı.~eleYİ iler• .. ,_ bu 
VIJ'~ ı sırrerRen n-
#ai,. Pr "~ evvel ortaya atılmq 

OJeyi de hatırlatmak 

Şeh:r Meclisinde dün bu işten başka tiyatrolarda yangınlara karşı alınacak 
tedbirlerin tatbiki işi de konuşu~du ' 

Şehir Mecliıi dün saat on dt:rt
te Birinci reiı vekili Bay Sadettin 
F eridin re;sliği altında toplanmıt· 
tır. Numarataj tahıisatma yeniden 
on ıekiz bin beı yüz liranm ili · 
veaine dair fen itleri müdÜl"lüğün· 
den gelen tezkere bütçe encümeni· 
ne, Y edikule - Kazbçepne yolu 
iıtikametleri hakkmda Fen itleri 
müdürlüğünden ıelen evrak mül
kiye encümenine gönderilmiı, bi
na vergiıi taksit müddetleri hak • 
kında iktiıat encümeni mazbata
ıı okunmuıtur. 

Şehir mecl:ıi bundan evvelki 
toplarmalanndan birinde bina 
vergiıi taksit müddetleri dört ola
rak teabit ec:limitti. Maliye Veki • 
1etinden gelen bir tezkerede bina 
vergi.inin iki taksitte almmumm 
mükellefe bir yük tetkil etmiyece
ği bildirlimeai üzerine iktiaat en -
cümeni yeniden tetkikat yapmıf, 
taksit müddetleri hakkında yeni • 
den bir karar vermeyi mediı umu
mi hey.ete bırakmııtır. 

Buğday • • 
ışı 

Tahkikat b.tti. Heyet 
An kar aya gidiyor 

Zi,....•• °R&nkasınd'llci l>uiday 
itini tahkik ile u~ koaaiayon 
perfembe rünü Anbraya side
cektir. 

Memur azlıp, buidaym mü• 
tahıilden almıt ,ekli ve buiday 
aabıındaki bazı aylanlddar do
layııile yolauzluklar meydana 
ıeldiii sezilmekte ise de eaaa ne
tice, rapor verildikten sonra an-
lqılacaktır. 

lktıaat encümen:nin mazbataıı 
kavanin encümenine gönderilmit
tir. Bundan ıonra tehir içindeki 
bütün tiyatrolarda yanıma kartı 
alme.cak tedbirleri tqıyan t-1i • 
matnamenin iki ıene müddetle 
tatbik edilmeıi hakkındaki ma • 
kam teklifi ile bu hueuataki mül • 
~iye encümeni mazbatuı okun • 
muttur. 

Mülkiye encümeni mazbatum
da bu huıuata §Öyle deniyordu: 

"Talimatnamede teklif olunan 
tedbirlerin esas itibariyle muvafık 
olduğunu söylemek ne kadar ye • 
rinde olursa bu tedbirlerin tatbi -
kinin asgari bir hesapla her mües
sese için on, on beş bin liralık bir 
masrafı icab ettireceğini de kay • 
detmek lazımdır. Talimatname 
maddelerinden bazılannm tatbiki 
hakkında karar veıilmesi heyeti 
umumiyeye bırakılmı:şıtr.,, 
· Bu mazbata okunduktan sonra 

Bay Galib Bahtiyar, . Eay Halil 
Hitmi, Bay l1111ail Srtkı söz almıt
lar, talimatnamenin tiyatrolann 
Taziyetleri, wralan itletenlerin 
mali takatleri tetkik olcnduktan 
aonra -kabili tatbik olabilecek bir 
tekilde talimatnamenin değittiril· 
metini iıtemitlerair. Bu arada her 
ne pahasına o1urıa olsun talimat
namenin Ahrla&I bltbiki Jbim sel· 
dili de ileri aürülmiiftür. 

Neticede talimatname, reiılik 
mak•mmca yeniden tetkik edil -
mek üzere iade edihnittir. 

Eenaf bank••• iti 
Bu it bitiri1dikten sonra Eanaf 

Bankaaı hakkında reislik tezkere• 
ai okunmuttur. Bunda deniyordu 
ki: 

iıterim. Uzerinde bir hayli netri· 
yat yapılan maele bizim dola· 
ya dofnı giden demiryollarile 1-
ran yayla.. traMt q~ bizim 
laadarla çolı kıla bir mmanda, 
çölden geçen oe emniyeti garanti 
edilmeyen otomobil yolandan 
daha kua bir mmanda emniyet
le Akdeniz limanlarına nakleili • 
lebilecelıtir. 

"Dahiliye Bakanlığı teftiş he
yetince Esnaf bankasında yapılan 
teftişlerde baıikanm kati surette 
tasfiyesi ica b ettiği anlaşılmıştır. 
Geçen devrede tasfiye talebimize 
karşı talik kararı verilmişti. Tas. 
fiye karan verilmesi için banka • 
dan gelen mektubu heyeti umu • 
miyeye bildirilmektedir.,, 

2 - Mühim afacaklıları çağı • 
rarak alacaklarına mukabil ken • 
diler :nin hiue ıenedi almalarını 
temin etmek ve aralarmdan yeni 
bir idare mecliıi seçmek. 

Taafiye yapıldıiı takdirde Ban
ka kendiıine borçlu ·olanlardan 
hiç bir ıey alamıyacaktır. 

ikinci tekil tatbik edilirse Ban· 
kanm yatamaaı kabil olabilecek • 
tir. Bankanın 354 bin lira borcuna 
mukabil 490 bin lira alacağı var • 
dır. Borçlularm çoğu mahkemeye 
verilmiıtir. Bir kısmı da kabili 
tahıil değildir. 

Bu tekildeki mütaleaları ta•ı-
~ 

yan Banka mektubu ve makam 
tezkeresi okunduktan ıonra bu 
huauıta bir karar vermek üzere 
muhtelit bir encümen teıkili ileri 
ıürülmüt, net:cede tetkikat yap • 
mak üzere ikt:aad ve kavanin en
cilmenlerinin birlikte çalıımalan· 
na karar verilmittir. 

Mecliı Pertembe ıünü ıene 
toplanacaktır. 

• Doğru değil 
Iskenderiye sefer'erine 

devam edilecek 
lskenderiyeye ıefer yapan 

deDia yollan Yapurlaı onqm ba 
hafta için aef erini ıeri bıralcmuı 
lakenderiyeye artık sefer yapıl • 
mıyacaiı ıibi bazı pyialar do • 
iurmutaa da böyle bir teY .olma
dıiını, olmıyacafını alakadar 
yerlerden öğrendik. 

lıkenderiye seferi, vapur va
ziyeti dolayııile yalnız bu hafta 
için ıeri bırakılmıttır. Bu sefer 
bundan sonra her zamanki gibi 

devam edecektir. Hatti gezinti 
mevıimlerinin yaklaıtığı tu za • 
manlarda bu yola daha çok e • 
hemmiyet ve kuvvet vermek de 
dütünülmiiftür. Yeni reklamlar 
ilanlar hazırlanmaktadır. ' 

Yeni vapurlar almmaaı me _ 
aeleai, kurultayın açılmaaından 
sonra belli olacaktır. 

Üsküdar HaJkevinin 
açılma merasimi 

manyadaki milliyetçil:ğin aım • 
lnkı aarıldığı noktalarda durma • 
mak da elimden gelmiyor. Çün • 
kü ara"!ızrla ırkçılık dÜJjmanları 
Var· Üstünlüğün kandan gelme 
bir ıey olamı~ağını güdenler 
var. Veraaetin eski bir masal ol
dağ:zna aöyliyenlerle adım ba • 
tında karıdQfıyoruz. "Sol,. u bir 
mo:la koltuğu yapanlar eksik de-
fil. 

Onları görüyor, dinliyorum, 
Nerede birlqıek mutlaka çeki.fi. 
yoruz. Onlar, dünyayı hamur gi
bi yoğuran ve iiıtünde iıtediği 
boyda ülkeler yapacak, yaman 
bir gücün doğmak üzere olduğu
na inanmıılardır. Kocakanların 
"mehdi" yi bekledikleri gibi, on
lar da bu son "yalvaç" rn gök • 
ten inmuini umuyorlar. Hayal 
böyle beklerken yürüyen ıerçek 
de flldur: 

"Ziglrid" i yaratan Cermen 
hayali, "Ni~" de geliımiı ~';;, • 
tün adam,, eıatirle ıon çafı bir
leıtiren bir ek olmıqta. Once ba
na bir m bo%gıınu ıayanlar çok 
geçmeden ne kadar yanJdılıları· 
nı anladılar. Ulmal anar, hayal 
örıile ülkü çekici altından apan
ıu kıvılcım saçarak lqkırdı. Bü
yük aaı>Cl§ta yenilen Almanya, 
diiftiilii yerden ha İf ~cü,,e da -
ytDlll7tllr kallnntlı. 

Şimdi artık ıınır tanımaz bir 
taılnnlıkla kendi varlıiının de -
nizine dökülüyor. Bu koca Jen:z, 
biitiin büyüklüğile beraber bir 
damlalılf yabancılığa yer vermi
yor. Sanat gibi doğuıtan bQfl bOf 
YQfayan ıeylere b:le yurdun ve 
Almanlığın dı~ında neleı aldır
mıyor. 

Tranıit İfİ yalnu iki memleke
tin bir ilıi vilciyetinin maeleıi 

uwiyeainJen delil, iki mnnleke
tin yiilaelı ökonomi balamındtın 
bir plana oe heıaba anım bir 
fekilde rer,elılqtirmelr gnelıtİf'· 
Once iyi etüd, sonra f'lfmG bir 

Bundan eonra Bankadan vali 
Ye belediye reiıliğine gönderilen 
mektub okunmuttur. Bu mektupta 
Esnaf bankaamın mütkül bir vazi· 
yette olduğu, hiç bir it yapamıya· 
cak bir hale geldiii bildiriliyor ve 
bu hal ka1111mda fU iki çare gös
teriliyordu: 

Üalcüdarcla Dofancılarda 22 
ıubat cuma rünü Oıküdar Halke· 
vinin açılma meraaimi yapılacak
br. Bundan batka latanbul Hal-

Ruıam, eğer bir kızın rumi
ni yapacaksa bu kız mutlaka Al
man olacaktır· Tarihten bir yap
rağa can verecekse, o tarih Prus
ya tarihi olacaktır. Nazilere gö • 
re "Ren"' den cotkun ırmak ol. 
maz ve Alma.., ova!arile dafla • 
nndaki renk bQflra yurtlarda 
yoktur. Şu halde Alman aan'at
karr çizgi, boya, mermer, tunr, 
ile yalnız onu ifliyecek, ondan 
baıka hiç bir feye gönül 11ermi
yecektir. inekler, köpekler b 'le 
Almanyanınkrlerclen seçi'~cc' tir 
Bir feye çirkin, iğrenç demek i
çin onan yalnız yabancı olr'lsı . 

karar. Sadri l!rtem 
1 - Bankayı kanuni bir tekil· 

ele taafiye etmek.. , 

.... Mükemmel okur yazar olda • 
ğam halde .... 

• 

kevinde de, evin kurulutu kut • , 
Julanacaktır. 

Ciezg·n ----(Lut/en ıa1·ıfayı çeviriniz) 

---
---- ----

.. •• Kenclime İf bulup bir tüı lii pa 
ra kazanamıyorum ••• 

Bay Gülüm - Bu bUdiğinlz, diller 
icabında işe yarama/da beraber /ş. 
tanbulda para kazananlann lliuevi, 
Ermeni, Rum dillerbrl konUftllllar ol
duiuna unutma... 
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Kıaa 

-- Şehir ---ı 
----• Haberleri 

§ KADASTRO iŞLERi - Kadaatro 
itleri devam etmektedir. Şimdiye ka • 
dar elde edilen neticeye söre, buine • 
~in maarallan çıktıktan bqb 2 mil • 
yon 184 bin lira kıymetinde mektum 
ve mahlul emlik meydana çıkarılnut • 

Çuval davası l Polla haberleri : Tercümanlar 
Kömürden ölüm 

t~. 

§ T ARIHI BiNALAR - Son za • 
m.:uılarda l:stuıbulun eski konak w 
köıklerinden tarihi kıymeti 1'ulaaanla 
nn, olduklan ıibi muhafaza edibneai 
b:tlodiyece dütünülmüı n tetkikat y .. 

p:lnu~tı. 

lsbınbulun sünlliii ve iımrile ya • 
ltm dan alakadar olan belediye, bu etki 
c:~rlcrin k:>nmaıı için aıüzeler müdür· 
liiğ a ifo beraber çahpcak ve bütçeain
CC:1 r.ı:.ınyyen bir tahai .. t a:rrracaktır. 

~ MERiNOS MOTEHASSISLARI 
M~rino• koyunlan için Almanyadaa 
getirilecek olan mütehu11alarla mub 
vele yapılmııtır. Mütebaıanlar bqüa 
Jerde geleceklerdir. Merinos koywıla • 
rmm ıalahı ve üretilmesi için yeni bir 
te,kilit projeıi yapılacaktn-. 

6 PAPAS MEKTEPLERi - Şeh • 
ri~zdeki Fnnıız Papu mekteplerin • 
den bir kaçı kültür müdürlüiine nriira 
cut ederek binalannı satmak iatedik· 
lerini bildirmitlerdir. 

6 MALiYE TEŞKILATI - Mali· 
,.. -mütehuu.Jarmm maliye tefkilltnm 
mı 111alu ve tahıil. tahakkuk itlerinin 
tanzimi için yapbldan tetkikat, latan• 
buldaki teıkilltm i .. betini ıöıtennit • 
tir. Bu iblMarla lıtanbul mali,.. te!lô • 
ıatmda büyük bir clefitiklik ,...,,1rmya 
cak, yalnız tahıil ve tahakkuk itl.a 
daha ziyade tekemmül ettirilecektir. 

§ CAM VE SÖMiKOK - it Ban • 
kaa tarafından Pqabahçede yapılmak 
ta olan tite fabrikuı mayısta ite bat • 
byacaktır. Fabrika eneli iDhisar idare 
aile aütçü "" aucalann tiıe ihtiyaçlan 
111 temin edecektir. 

7.oqalclüta yaprbmkta oı... Sömi
kok fabrikuı huinadan ita.r.a fu. 

u,.te ppcektir. iki falırikaam - -
lmuıMri A ......... ptirilmİf '" ,_ • 
...... -..aım-.... ...-.... ..... 

Liman tarif esi 
Yeni liman tarife ücretlerini 

bir heyet tetkik etmekte idi. Son 
bir karara ıöre bütün liman üc • 
retlerlnin bir eeua bailaDJ1M11 
yerinde ıörülmüt, tarife ücretleri
nin tetkiki için Ökonomi Bakan • 
lrjında bir heyet tetktl edilmiftir. 

Genişletilecek bahçe 
Fındıklıda yapılan biiyük ve 

yeni ilk okulun yanmdaki bahçf 
küçük olduiu için civardaki ba
zı analar alınarak balıçe ıenit • 
letilecektir. Belediyeden bir he
yet bugünlerde okul civarındaki 
araalan ıözden ıeçirerek fiat 
koyacaktır. 

Darülaceze memurlan 
Sinema ve tiyatrolarda vazife 

gören darülkeze memur lan Ye-. 
niden b;T teftite tibi tutulmut • 
!ardır. iki memurun vazifelerin· 
de ihmalleri görüldüiü için dün 
Yazifelerine nihayet verilmittir. 
Teftiş devnm etmektedir. 

Difteri aşısı 
Mekteplerdeki çocuklara dif • 

l!rİ aşı:nnın yapılmasma yann • 
c~ıın iliharen batlanacaktır. Bu 
husustaki hazırlıklar tamamlan
r.ııı;hr. ··- __________ ..__ 
:;cfy:>r. 

Orada köpürüp ,aflıyan ha 
oluıta bize örneldilı eJecclı.)nr 
değer yok mu? Ne oalıtc lıatlar 
duygaaızluk ,ukarlannJa çırpı· 
nacağa? Bugünlıii T ürlı. tlünyt> 
nın gözünü lıamQftUU'lıaı, naıl 

oluyor "" lcaıtlini ltentline ,.,, • 
tırnuımn büyüle H yiiJı.elı yala-
ncı Womıya.-1 ••• 

a-.ın 

Çuvallar, halı diye mi 
sigorta ettirilmiş? 

Bot çuvalları denk yaparak 
Marsilyaya gön<lerdiği aITada 
bunlan balı imit ıibi sigorta ettir
mekten suçlu Aiop Ambalyan, ls
tanbul Ağırceza mahkemesinde 
dün muhakeme edilmittir. 

Davada yüz küsür bin liralık 
bir sigorta bedeli mevzuubahistir. 
Dün din'lenilen tahitlerden Mu • 
rad, bir ıün Uzari isminde bir 
komiıyoncunun kendisinden yüz 
tane bot çu.val satın aldığını, bun
larm Marailyaya gönderileceğini 
aöylediiini, "Marsilyaya çuval 
ıönderilir mi?,, ıualine kar§ı da 
"Sana ne!,; cevabını verdiğini an· 
latmıtbr. 

Daha bir kaç tahit dinlenilmi9, 
muhakeme ıene tahid dinlenilme
ıi için kalmııtır. 

Dişçinin muhakemesi 
Bir müddet evvel Ömer Yılmaz 

isminde bir talebenin ditlerini te
davi eden ditÇİ Koço Ağnidis a • 
leyhine açılan hutahğa sebeb ol
mak davasına fıtanbul üçüncü ce
za mahkemesinde dün de bakıl -
mıttır. 

Ömer Yılmazın boğazından i • 
çeri küçük bir ditÇİ ileti kaçmıt, 
bir hayli tedaviden sonra, ilet, 
içerde tabii aeyrini takib ederek 
kendiliğinden çılanııtı. Bu yüzden 
açılan dava, bazı hbbi hususlar 
hakkında salahiyettar olanlardan 
rapor almınaaı için kalmıftı. 

Muhakemenia dünkü safhaaın
da, henüz rapcn1ann mahkemeye 
gönderilmediği anlaıılmıı, mu • 
hakeme, batka bir güne bırakıl • 
mıftır. 

Hayvan borsasında 
Birincikinun ayı içinde latan· 

tanbul hayvan borauında 23621 
karaman, 5253 dağlıç, 6366 kı • 
Vll'Cık, 4521 kuzu, 29 geçi ( tif • 
tik), 3472 kara keçi, 1751 öküz, 
76 inek, 104 dana, 14 boğa, 269 
manda, 153 malak satılmııtır. 

Ayni ay zarfmda iae mezba • 
hada 25564 karaman, 3100 dağ. 
lıç, 4919 kmn:ık, 3267 keçi, 
2469 kuzu, 27 oilak, 2189 öküz, 
51 inek, 33 ıuanc:le., 256 dana, 13 
boğa kesilmittir. ikinci klnunda 
kesilen hayvanlar yekUn itibari· 
le 41000 küamdur. 

Gayrimübadil işleri 
Gayri mübadiller cemiyeti it· 

!erile air&f&n komiıyon gayri 
mübadillere aid itlerin hepsini Ü• 

zerine almıt, dosyalar komisyo • 
nun eline ıelmit tir. 

Ziraat Bankumdan komiı • 
yon eline ıelen dosyaların sayıaı 
on bindir. Şimdiye kadar iki bin 
doıyanm tufiyeai yapılmıtlır· 

f ' Gelenler, gidenler 1 
BAY NACI ŞEVK.ET - Ev -

velki gün Ankaradan ıehrimize 
ıelen Irak elçisi Bay Naci Şevket, 
dünkü Toros ekıpresiyle Be1gra· 
da gitmi,tir. 

BAY PESRO - F ranaayla ti
caret mukavelemizin tatbik itleri 
üzerinde görütmek üzere hüku • 
metind,~n atdıiı talimatla Anka • 
raya sideceiini yazdığımız F ran
aız ticaret atqeai Bay Pearo dün 
alqam Ankaraya ıitmiıtir. 

Evvelki gün Fenerin Y enika
pı limanında demirli bulunan 
Kısmet vapurunda atetçi Rizeli 
Ahmed, vapurun kamaruında 

yaktığı kömürden zehirlenerek 
ölmüıtür. 

Bıçakla yaralama 
Eyüb Eıkiye~i Kırkmerdiven 

caddesinde kırk dokuz numaralı 
evde oturan makinist mektebin· 
de talebe Ali.eddin ayni mekteb 
tal,besinden Sıtkıyı sol kolu ar
kasından bıçakla yaraladığmdan 

suçlu yakalanmııtır. 
KALB DURMASI - Galata.da 

seyyar satıcılardan Davutpaıa • 
da oturan Arapkirli Yusuf oğlu 
Mehmed kalb c!urmuından ölmüf 
tür. 

KUMAR OYNIY ANLAR -
Fındıklıda Alçak sokakta bir nu
maralı Salihin evinde kumar oy· 
nam akta olan İbrahim, Fuad, 
Süleyman, Rüıtü, Enver, Salih, 
kardeti Ömer yakalanmıılar ve 
dokuz yüz doksan iki kuruılan 
alınmıştır. 

BÖYLE ŞEY OLUR MU? -
Kurtuluşta oturan bir seyyar ma
hallebici, oturduğu ev aahibi ta • 
rafından gramofon ve aaireainin 
çalındığını iddia etmipe de za. 
bıtaca yapılan tahkikat neticesin
de ev sahibinin ~almadığı, ma • 
hallebicinin kira vermemek mak
sadile grafomon ve sairesini bah
çıvan Huan admda birinin evine 
sakladığı anlatılmıt ve Salih ya. 
kalanmıfbr. 

KAZA -~-ı>ze tske1eslnde ~ 
motör bekçiıi Süleyman kaza o • 
larak dütmüf, dizinden ağır su· 
rette yaralanmıf, Cerrahpap has
tanesine kaldırılnııtlır. 

KUYRUK KESMEK YOZON 
DEN - Fenerde Dıramanda fı • 
rmcı Ahmed'le yanında çabtan 
Şevket araımda fırında bulunan 
hayvanlardan birinin kuyruğunu 
keamek yüzünden kavga çıkmıt, 
Şevket bıçakla Ahmedi bacağın
dan ağır surette yaralam19tır. 

Yaralı Balat hutaneaine kaldı • 
rılmııtır. 

SöNDOROLEN ATEŞ- Oa
küdarda Pqalimanı caddeainde 
Bay Behçete aid olan dört numa
ralı evin üst katından bir yangm 
çıkını§ ve derhal aöndürülmüt • 
tür. Tahkikatta atetin atılan bir 
sigaradan çıktığı anlll§ılmııtır· 

KONFERANS-Yann saat on ye
dide Onivenite konferanı ..tonunda 
profesör Lipac:hutz tarafından uzviye
tin maden Metolobisması hakkında bir 
konferan• verilecektir 

~~"9----------------------~ı KURUN 
Balosu 

Karan balom 21 Mart per. 
ıembe günü Malı•İm ıalonların
tla verilecektir. 

Baloya paraız girebilmek 
hakkını veren kupon neıri bit
mif tir. Bunl'ann davetiyelerle 
değiftirilme•İne bir Marttan iti
baren batlanacaktır. Olnıyııcu -
lanmızın birildirdilJeri lnıpon • 
lan bu tarihe kadar yanlarında . 

muhafaza etmeleri lazımdır. Ba
lo luJJıında bütün tal.ilah bir 
kaç gün 80nra vereceğis. 

Dün sıkı bir imtihandan 
geçirildiler 

Dün İstanbul tercümanlarının 
imtihanı yapılmıf, imtihanlar çok 
sıkı o1muıtur. 

Sorgular birer birer sorulmuf, 
böylece imtihan üç aaat kadar 
ıürmüıtür. Her ıorıulara cevab İ· 
çin bir aaat ara verilmittir. 

Tercümanlara birinci aorgu o • 
Jarak lstanbulun Bizans çağmdan 
1453 yılına kadar ıeçirdiği aaf -
ha1ar sorulmuttur. 

ikinci ıorğu "1453 den sonra 
lstanbul,, ve üçüncüsü ise bir 
"aeyyaha İstanbul bir günlük ge· 
zinme programı yapmak,, ve ''Si
nanın eserleri,, olmu~tur. 

Tercümanlar belediye koope • 
ratif salonunda imtihan edilmit· 
lerdir. Bu yapılan imtihan, timdi· 
ye kadar on dört ders olarak oku
tulan İstanbul tarihi üzerinedir. 
Bundan aonra, gelecek Pazartesi 
günü bir de bildikleri yabancı dil· 
lerin derecesi yoklanmak üzere 
bir imtihan daha yapı'lacak, on • 
dan aonra ehliyet kağıtJan verile
cektir. 

Dün terciimanlann imtihanın
da bir ara İstanbul vali ve beledi
ye reisi Bay Muhittin Üstündağ da 
bulunmuttur. 

Söylendiğine göre, bugünkü 
"Profesyoneıl,, seyyah tercüman • 
}arından batka bir de aynca "A • 
matör,, tercüman ımıfı yapmak 
d Üf Ünülmekted ir .. 

Fazla •eyyah geldiği zaman 
ve h~t 1-tiııılı ... da. ı- _,.__ .ı_ 
yardım görmek uyğun -olacağı il~ 
ri ıürülmüttür. 

Galata yolcu salonu 
yeniden yapılıyor 

Son yıllarda pek eıkimit olan 
Galata yolcu aafonunun yeni bir 
tekilde yapılmasına batlanmıttı. 

ln§aatm on beş Marta kadar 
bitirilmesi kararlaımııtır. 

Salon, buraya uirayan yaban

cı seyyahların kartdattıkları bir 
yer olduğu için salona modern bir 
üılub verilmittir. 

Brükselde kuru meyva 
mümessilliği 

Brükaelde J. Dubran 12 Cha • 
usaee d'Haccht adreali bir fiTma, 
Türkofise müracaat ederek Brük
selde incirden başka kuru meyve 
mümeaıilliğini yapmak istediğini 
bildirınittir. 

Türkofis ali.kadar tüccarlara 
bu müracaati bildirmif, bu adrea• 
le muhabere etmelerini .tavsiye et· 
mittir. 

Hah antreposunda 
kira ücretleri 

Hah antreposunun kira fü:ret • 
\erinin pahalı olduğundan ıikiyet 
eden tüccarların tikiyetleri göz 
(inünde tutularak tetkikata bat • 
lanmııtı. 

Tetkikat yapan Ticaret odası, 
tiki.yeti haklı bulmut, ücretlerin 
bir miktar indirlimeai için ali.ka
dar makamlara müracaate karar 
vermittir. 

Palamut istiyorlar 
Türk palamutları aon günler • 

de ltalyada hayli rağbet bulmak· 
tadır. Bir firma, Türkofite müra· 
caat ederek yeniden palamut ba· 

• lığı almak istediğini bildirmittit. 

SiYASA 

Almanlık da 
Dünkü telgraflar ve~ 

ela bütün dünyaya merak '9 

verecek mahiyette olan~___. 
1ara Almanyanm Avusl1P"1-
zorla ilhaka karar vererek 
yÜrÜ,YÜ.J41 bqladıfmı anla 

dakikada bu haberlerin do~ 
1n3clıfmı bilmiyoruz. Bil • 
ıey varsa Almanhğm A~ 
bir dava EÜttüğüdür. Bu c1a1lı 
birliğini serçekl91tirmek, . 
ımdalri Almanlan, Alma11 
maldır. Almanya dıımdaki"' 
lar, apğı yukan on bet 
rır. 

Bu Alman kütleleri Volf i1I 
İtalya lrlanda arasmda ~ 
lann bir kımu, harpten e""9 • 
ya araziıi içinde idi Menıel 
ela hiç olmazsa (150,000) 
mak ve bu saba LitvanyaJllll 
de bulunuyor. 

Almanlar Sarcla büyük bir 
kiyet kazandıktan 80lll'8 bel' 
evvel buraya döndüler. Ve 
geri almak için propasancld' 
dılar. 

Bundan batka Dançiğde 
yooa yalan Alman bulun 
li hazırda Almanya ile L • ., 
ran iyi olduğu için Aimanı.t .it 
leyi ileri ıürmemekte iseler 
birinde bu meselenin orta~ .Jıa 
ela ıüphe yoktur. Bundan bM""". 

muahedesi Alman araziaiııcll' 
nüfuıluk bir parçayı BeJçikd' 
- Lorende yapyan bir 11111~ 
kın Almanı Fran .. ya ilhak fil'" 
lunuyor. 

verilen haberlere söre ~ 
aabalann her banpinde bal~ 
manlan dejil, fakat Avus~ 
tJY•n 6,5 Almanı Alman camJP'" ... 
mak üzere harekete seçmek 

Avrupanm en tehlikeli sabi! 
aıdır. A vuıturyanm iatikliliıll 
cak her hareket Avrupayı bir 
harbe aiiriikler. Çünkü 
vaaturyaya kartı yürümesi .-~ 
talya harekete ıeçecek, l~.· 
~ ..... -~· UıAVaeaa- ..... ~ 
devletleri mukabil hareketJ~ 
nacak. Avuıturyanm istiklilill'.11 
fül eden Franaa, ltalya ile ~ıJ 
rekete mecbur olacak, elha.d 
Avrupa alt üst olac:aktn. 

Fakat Almanlık davan, bO 
kalmıyor. Çekoalovakyaela 3' 
Alman yaııyor. Romanya, ~ 
ve Volfa cümhuriyetlerind• 
Almanlar bulunuyor. 

Almanlann, Alman birliiİ. 
hareketleri, bütün bu devletletl 
dar ettiği gibi hepsini de kil ;,, 
raeak ve hepsi araıında nıilt 
davaya zemin otacak bir 

dir. ~ 

Onun için Almanlann ~~d 
reketi umumi bir harbe baf~~ 

fakat biz henüz bu ba~
eyyüd edeceiine kani deiili'. 

ö. R. D 

Almanyanın biı~I' 
alacağı yumurta ııı1 

Almanyadan gelen 
göre ~.ıbat ayı içinde 111 fP' 
mizden alınmak üzere 1 
tallik bir hisse aynlmıttıf • ":'J 

Haber, Türk yuD1 ~ 
sevindirmiı, alakadarlar,. _".,J/ 
den hazırlıklara batlaaılf'~,-

Bir ayda kaç bina y•f1 

Belediye istatistik aıiidi_.. 
tarafmdan çı~nı_m~• :~ 
lık bültene aore, ıkincı b·r 
yı zarfında lıtanbuld• •

1 ~ 
tıman, iki dükkin, yirl01 

ıekiz muhtelif bina ,-~~ 
Bundan batka yüz elli 1 

da tamir edilmiftir. ,,, 
Okuyucularım 

hizmet 
KUPON~~ 

Fu •apoaa IH•'P •• 



isovoK DENiZ ROMANiı 

Endülüste Kemal Reis 
Tefrika No: 28 Yazan: l.hak FERDi 

ı~~nnyn Krali~esi, ~ızı Maryana ile cep~e 
oerisin~e ~e~liyor~u 

h,ı: rançeıka, saçları dağınık bir ı· teneff üı etmeıine müsaade ede -
clıı e kayaların ara.amda yatıyor- mem .. 

1 .. ' Sahile wraiı dalgalar bahkçı - Sizin eliniz ve nezaretiniz 
"Uıefinin batından aıarak geçi • altında bulunacak bir adam hafi· 
1-~ 1 . cııd ıu ar alçalınca çıplak vü • yelık yapamazdı. Yolunuz uzun. 

; tekrar meydana çıkıyordu. Bunun bir de dönütü var. Böyle 
h k huuı kıç Kaıaradan güverte - hazık bir tabibi yanınızda alı~oy
IUk ~ttu: .. Ş!~di, bu yirmi gün • malıydı~ız ! . Sağlık, hut~lı~ ı~ • 
teh'i• vgılıaını daha ya.kından gö. sanlar içındır. Yarın denız uıtun-

1 
1Yordu. de ya ıiz, yahud maiyetinizden 

l ı. l<ayaların ar•. d t b _ biri hastalansa, bu adam derhal 
11\ •• ....ın aya an a . . . h ... ··ı·· 
1 Çı illzelini g · ·ı d .. d'' ımdadmıza yetışır, epınızı o um-er I emıcı er e gor u - . . . 
ı_ •• çlerinden b' · d k" den kurtarabılırdı ! 
ıttd ırı, yanın a ı ar - . . 

t.fnıa ı--" d". - Deniz kartallarından şımdı • 
Ç'llıen ı. · 

- Ne güzel .. , ye kadar hiç birinin hastalanıp 
Ö 

vucudu varmı§... "ld"v.. .. .. d. AıJl h bizı 
- lecek b" ,__ d ""Jd" A o ugunu gorme ım. a ten k ır KIZ egı ı. teı· k 

11'1nız1 yanakları vaTdı. orur .. 
- Acab d . d .. .. d k Biz dalgaların oğluyuz, Ebu • 

... L a enıze U§tu e ur- k 1 s· . .. .. .. ... I b' 
~llo'~ d ? asım. ızı ututen ruzgar ar, ı· 

lllla ı mı. . D Sin. zım kanımızı kızıştırır. onan -
i"e.~n, Fra.nçeıkamn öldüğüne mada hiç bir gemicinin başı ağrı ·-
1\eııı~ro~u. . dığını iıitmedim. Biz denizler • 

tırifr: Reıs kaptan yerınden ba- de doğduk .. Mezarımız da deniz -

-a· di;...... ır ·kadın boğulmuf ... Gör • 
"''Uı ın.··? u. 
C.eın· . it ıcıier hatlarını aaUadılar. 

~ldi7'1a.I Reisin sesi tekrar yük • 

...... 8• . 
)etı h l~ı içimizden vurmak isti -
dlt)d llfıyelerden biri de bu ka -
dı ~ Dilekleri kursağında kal -
trt~... llah onun ·da cezasını ver -

t\\n 1~i körfez den çıkarken, Si • 
llıttt ll1>eıtenin lialatlarına dayan• 
lııik ~ ~yakta bir yığın et ve ge -
dıt b alınde duruyordu. Vücu • 
dj ... \lı gibi soğumuttu. Kendi ken-

•ıe: 

~ 
))· tançetka, saçları dağınık bri 

~ ?e nıırıldanarak baıınr önü -
vtdi .• 

•tty\l:tı~di·~. dilberinin uzun saçları 
httı· . Ustunde yüzerken, Amiral 
1 ''• N . 1 '•·b a\'arın imanından uzak-·'.r()rd 

Sina u. 
y kn. tekrar batını kaldırdı. 

e a l >,~ k'· Ya arın srrtım yalıyan be-
bir 0 Piiklü dalgalardan baıka '4ey •. 

F 8'orenıedi. 
J tan"eık 'h .... d 11 \ttı:rı :r a, nı ayet, sozun e 

Uftu. 

t 1 lialrkçı .. l' . .. v. • 
~.1" ııuze ının yureganı ya-
l .ri\n ae · 
ı~ d . 'Vgı, yurd sevgisin-den da-

l:' t:rın 'Ve daha kuvvetliydi. 
~'ı:tı, rı~eıka, Venedikten çrktığı 
~•tı.ıtı n Çok küçüktü. O, vatan aş -
~tkillı~e olduğunu ancak Yunanlı 
ti. ın masallarından öğrenımiş-
(N ~ ~ • 
~va . ) 

tın den engereklere 
~~ doğru .. 

lı~lt. e olrnuıtu •• Gökyüzü yıldız-
.\.h.,· 

~ -..ıı-aı ge · · . • l\e nıııının güverte.in -
"~i,· l'llal Reiı E d··ı·· h . ı th k • n u us eyetı 

........ z ~ aınn1a konuıuyordu: 
\tt1"dıva1nıisi engereklerin ağzına 
llıt ... , &tnıdan ··t · . ~. ınu eesaır mı oldu-

<>I ........ Şuı>heı · · 

dedir. 
Ebukaum içini çekti: 
- Endülüste, müslümanların 

batında sizin gibi demir pençelı 
ve demir iradeli bir adam bulun • 
uyd!, üç milyon müılüman bir 
avuç İapanyolun muhasarası al -
tında inlemezdi. 

- ltpanyollann hala muhasa
raya devam ettiklerini ta hm in e
diyor musun? 

_,. Ç>1ıpı.....;'7.. Y..'[al Fcrdinand 
ve bilha11a Kraliçe İzahel mu -
haıarayı sonuna kadar - yanı 
Gırnatanın sukutuna kadar - de
vam ettirecekler. 

- Kraliçe de devlet iş\erin.e ka
rıfryor mu? 

- Karışıyor demek de laf mı, 
aslanım? ! Kraliçe lzabel fıtraten 
müılüman düşmanı olarak doğ -
muştur. Hatta ya1lnız Kraliçe de
ğil, büyük kızı Pren.ses (Maryana) 
bile - harpte kendisine müalü
man kafası getiren muhariplere 
bahşif verir ve kiliselerde Gırna
tanın bir an evvel sukut etmesi i
çin gece gündüz yapılan dua ve a
yinlerde bulunur. 

- Prenses (Maryana) bekar 

mıdır? 
- Evet .. Kendisi yirmi bir ya

tında olduğu halde henüz hiç bir 
prensi kendieine koca olarak in -
tihab edememiıtir. 

- Kraliçe lzahel harbi nasıl 
takib ediyor? 

- Cephe g•erisinden.. 
-Tuhaf §ey! 
- ilk önce biz de sizin gibi şaş-

mıştık. Fakat, Endülüs devleti -
nin inkıraz bulmasına çalışanla -
rın başında onu görünce korktuk. 

- Korktunuz mu? Siz kadın -
dan da korkacak kadar yüreksiz 
mahluklar m11ınız? 

_ o, biıldiğin kadınlardan de-

Eminönü kazasında: 
Nuri Bilgin kızı Bayan Azize ile Ah 

med Şükrü oğlu kimyager Bay Meh • 
med Hilmi, Ahmed kızı Bayan Zeyneb 
ile makini&t Bay Ahmed Kemal, Şükrü 

kızı Bayan Dilnivaz ile Hayim oğlu ko 
mi&yoncu Bay Servet, Ahmed kızı Ba
yan ~e ile Fikri oğlu Bay 9ıman, 
Hamparsum kızı Bayan Şiranos ile 

Parıih oğlu Bay Nişan, Petro kızı Ba
yan Sirsinun ile Rupen oğlu Bay Sü • 
ren, Dikran kızı Bayan Anjel ile Ni • 
şan oğlu Bay Artin, Mustafa kı:ıı Ba • 

yan Orküş ile fabrika müstahdemlerin
den Bay Mehmed, Hasan kızı Bayan 
Nazire ile Şaban oğlu tüccardan Bay 
Niyazi, llya kızı Bayan Anjel ile terzi 

Bay Avadis, İsmail kızı Bayan Peykeı 
ile Timur oğlu Bay Hamdi evlenmiş • 
]erdir. 

Beyoğlu kazasında: 

Miğdat kızı Bayan Mukime ile tes
viyeci Bay Mustafa, Ali Riza kızı Ba -
yan Ane ile 1 ş limited muhasebesinde 

Bay Ali Vehbi, Mustafa kızı Bayan 
Mükerrem ile seyyar esnaf Bay Ah -
med, Yako kızı Bayan Refka Behar ile 
seyyar esnaf Bay Moiz Behar, Kadir 
kızı Bayan Safiye ile Esnaf Bay Meh

med, Y asef kızı Bayan Sara Ven tura 
ile. gramofoncu Bay Elyazar Aairdor, 
Mustafa kızı Bayan Fatma Neriman i
le elektirikçi Bay Abdülhalim, Ander • 
ya kızı Bayan Anastasya ile memur 

Bay Mihal, Abdülkani kızı Bayan Öl -
her ile tesviyeci Bay Mustafa, Hristo 
kızı Bayan A vantiya ile elbise boyacısı 
Bay Y orgi Donalaki, Moiz luzı Bayan 
Sara Kineper ile tütüncü Bay Nuri, 
Hasa kızı Bayan Ane ile arabacı Bay 

Hayri, Y ordan kı:u Bayan Kalyopi ile 
Bakkal Bay Kozma, Bohor kızı Bayan 
Jadit ile hirdavatçı Bay Israil, Bodos 
kızı Bayan Marika ile mermerci Bay 

lstavri, Y ako kızı Bayan Ermoza ile 
seyyar Bay Hayom, Manol kızı Bayan 

Eteni ile işçi Bay T eodoros Markopo-

los, Yani krzı Bayan Evridiki Baliı ile 
Hasköy degirmenindc Bay Kostan oğ
lu Hampi, Dimitri kızı Bayan Anas -

tasya iJe elektrikçi Nikoli evlenmitler

dir. 

Balıkçılar cemiyetinde 
Bhkçılar Cemiyeti, bugün bir 

topltuıtı yaparak balıkçılığın in • 
kişafı için lazım gelen tedbirleri 
konuşacaktır. 

Cemiyet, tesbit edilecek nokta
lar etrafında alakadar dairelerle 
görüşerek balıkçılığı ıslah için 
yardımlar istiyecektir. 

Matbaa makineleri 
aranıyor 

Bir vilayet matbaası için en az 68 X 
100 eb'adında baskı, pedal, keıki, di
kiş makinesi isteniyor. Makineler kul 
lanılrruş, fakat iyi işler, İyi muhafaza 
edilmiş olabilir. Satmak iatiyenler T 
işaretile matbaamıza bildirmelidirler. 

Hiz.:net edecek bir kadın 
Bir yaşh kadın yanında oturup ev 

işleri yapacak yalnız ve yaş1ıca bir ka 
dm aranıyor. Matbaacımız kahvecisi • 

ne müracaat. 

Halk evinde 
HALKEV1NDEN: 21/ 2/ 1935 per

şembe günü şaat (16) da evimiz mer
kez salonunda Profesör Dr. Akif Şa -
kir tarafından (deniz kenarlarının ve 
deniz bava ve ikliminin çocuk vücudü 
nün muhtelif sistemlerine fizioloji te
sirleri) hakkında projeksiyonlu bir 
konferans verilecektir. Bu toplanb her 

kese açıktu·. 

ı ı 

Yedi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar. ·ve Balkanlı Milletler 

•• Hahralar •••••36--Ahmed Tevfik_.,, 

Tılsımlı ateş 
..,, 

ocagı 

Balkanlarda sulhün bozulması 
bütün dünyaya fenalık olur! 

Ben kanun layihasını, imtiyaz 
mukavelenamesini rejinin o tarihe 
kadar geçirdiği idari safhaları 
tetkik ettim, bazı hakikatleri not 
ettim. tki gün sonra toplanacak 
encümeni vükela için notlarımı ha
zırladım. Bu tetkiklerde bir takım 
mühim meseleler ortaya çıkmıştı, 
işi Maliye Nazırı Rifat Beye an -
}attım ve yeni imtiyaz mukavele -
namesinitı hazineye eski şartlara 
göre bet milyon liralık zarar ve -
receğini, bütün tütün müstahsille
ri için de çok güçlük çıkardığını 

söyledim. 

Rifat Bey hayret etti, "Sonra 
görüşürüz!,, dedi. O gün akşama 
doğru beni çağırdı: 

- Ben bu reji mukavelename
sini imza etmem. Bu akıam Y alo
va kaplıcalarına gidiyorum. Os • 
kan Efendiyi yerime vekil hırakı· 
yorum, yarın sabah içtima edecek 
Heyeti Vükelada yalnız Talat 
Beyle Halil Beye vaziyeti anlatır
'lID ! 

Dedi. Rifat Beyin bu sözlerin· 
den anladım ki: Bu iften çekin -
mekle beraber olmaz tarafını ilti
zam etmeği de kendisi için müna
sib görmiyordu. 

Ertesi <gün encümeni vükela te
şekkül etmek üzere Halil Bey gel
di. Fakat Talat Beyle Oskan Efen· 
di görünmed.i. Bir aralık ikisinin 
de nezaret odasında oldukları, Dü
yunuumumiye Meclisi idare reısı 

Adam Blok ile Reji müdürü M. 
Veylin de orada oldukları haber 
verildi. Ben· Halil Beyle yalnız bu
lunduğum sırada ona vaziyeti an" 
Jattım; bana dedi ki: 

- Mukavelenameden vazge -
çenek Rejiye yüz elli bin lira taz
minat vermemiz lazımdır; Edir • 
nenin istirdadı meselesi pek mü -
himdir. Enver Paşa para bekliyor. 
Sonra mecliste reddederiz, yüz el
li bin lira tazminat ile işi kapalı -
rız. Hele Talat Bey gelsin de bir 
görüıelim. 

Halil Beyin bu sözlerinden de 
heyeti vükelanın sıkışık bir vazi -
yette bulunduğu anlaşılıyordu; 
ben şaştım, bugün memlekette 
bunca mali müesseseler, Ziraat 
Bankası gümrük idaresi ve saire 
varken bir buçuk milyon lira teda
rikinde aciz gösterilerek tütün re
jisi gibi binlerce insanın kanını 

akıtmı§, hazineyi milyonlarca za -
rara uğratmıt bir müesse~enin pek 
ağır şartlarla imtiyazının uzatıl -
ması ve ancak bu suretle bir bu • 
çuk milyon liranın istikraz sureti
le tedariki keyfiyetini havıalama 
sığdıramadım. Belki "lcabatı si -
yasiye !,, dendir · diye tevil ettim. 
Maamafih Nezaret odasından Ta
lat Bey Adam Blok, Veyil, en ar
kada OskaD Efendi salona girdi • 

ler. Ayakta durdular. Talat Bey, 
şu suretle söze başladı: 

- Heyeti Vükelada meseleyi 
kararlaştırtık, (Adam Bulok ile 
Veyli işaret ederek) Düyunuumu· 
miye ve reji namına mukaveleyi 
imza edecekler, Nezaret namına 

da bil.-ekale Oskan Efendi imza
hyacaktır. 

Benim kulağıma doğru da: (E
dirneyi korumak lazımdır; Neza • 
ret layihasının tanzimi için teşek • 
kül edecek komisyonda bulunur -
sun, izahat verrisin !) dedi. Muka
velename imza edildi. 

Komisyonda da bulundum, 
hiç bir $Özüme kulak asılmadı. 

Ben de bir tezkere verdim, müza· 
kerelerin bazı noktalarım tenkid 
ettim. Düyunuumumiye müdürle -
rinden Aslan Efendi Rifat Beyin 
yanına geldi, (biz kararımızı ver
dik, Düyunuumumiye idaresi hiç 
bir tadilat kabul etme:ı) dedi. 

Edi rnenin İstirdadından sonra 
Balkan hükômellerinin her biri ile 
ayrıca sulh muahedeleri aktedildi. 
Bulgarla yapılan muahedede 

Midye - lnoz hattı mevzuu • 
bahsolamadı, bugünkü hudud ka
rarlaştırıldı. 

Balkanlar ve Balkan hükumet· 
lerinin aldı:ı şekH Balkanlarda i
lerlemek siyasetini güden Avuı -
turyayı elim bir vaziyete dtt}ürdü, 
orta Avrupa bir çember altına gir
mİf idi. 

Almanya ve Avusturya fena 
halde çırpınıyordu, Balkan har -
binden iki sene bi'le geçmemiş idi. 
Saraybosnada Avusturya veliah -
di ile karısı Sırp gençleri tarafın· 
dan katledildi, Umumi harp fela
keti bütün cihana sirayet etti. 

Balkanlarda müvazenenin bo
zulmasr kaç büyük hükumetin yı
kılmasını mucib oldu? Kaç milyon 
nüfus mahvoldu? O facia, bugün
kü insanlara ne kadar acı elemler, 
yoksuzluklar bıraktı? Hep bunla
rın Balkanlarda boğazlarda siya
si menfaatler davası yüzünden ile
ri geldiği düşünülecek olursa Ba~
kanların nasıl tılsımlı bir ateş oca• 
ğı olduğu anlaşılır. Salihiyetim 
olmadığı halde kendi takdirime 
göre diyebilirim ki: Bulgaristan 
her ne kadar muhalif görünürse 
de son Balkan misakı, Ba1kan mil
letleri için selamet ve saadet yo -
ludur. Bunun muhafaza11 da ın -
sanlık için kıymetli bir sulh bor • 
cudur, bunu hırpalıyacak eller çı
karsa bütün dünyaya kötülük edil
miş olacaktır . 

SON 

."· :c.r:c;:··...... B g ._....... ........ .. !~ .. u ece .............. H 

~~ Nöbetçi eczaneler ii 
:: Samatyada: Teofilos, Fenerde: .::. 
~ d o :: Emilyadi, Şehzadebaıın a: niver- ii 

1 ''Ydt ll 12
•• Benim haberim 

~ h , e eri . k l il' heıc· . nıze apanır, ve öy-

ğil, aslanım! Orduyu o idare eder. 
Kumandanlar, vali'ler, prensler o
na tabidirler. Kra'l Ferdinand bi

le ona sormadan bir şey yapamaz. 
lzabel cephe gerisinde bir çadır -
da oturur ve büyük kızını da ya -
nından ayırmaz. 

- ...... _. ........... ._.... .............. ___ S~ site, Şehremininde: A. Hamdi, Ka - i~ 
i~ raıümrükte: Arif, Akaarayda; z. i! 
:: Nuri, Sirkecide: Be!ir Kemal, Ca • ;İ 
ii ğaloğlunda: Obeyid, Beşiktaıta: A- ii 
~~ Ji Riza, Lalelide: Sıtkr, Küçükpa - il 
i: zarda: Hüseyin Hüsnü, Galatada: i: 
~! Hidayet, Beyoğlunda: Kanzuk, Pan H!I 

!i galbda; Karakin, Taksimde: Gü • J 

~"dll~.. •nıın ölmesine mani o-

t.~ () :ı:a 
lt oh..ırd!nan Yurdumuza ihanet 

........ A. Unuz, Ebukaann ! 
ı-, canını "Ik 
~ • 1 önce can, ıon-

ltı~ •le a • ~er'ler. Böyle bir ada
l:tııl'e, )il eçırdiiiniz de neden re

....... b tııtırza almadınız? 
oerı • • • • 

'. ıçıınızde, hafiyelerin 

Kemal Reis düşünmeğe başla -
mııtı. 

- Bunları lstanbuldan ayrı·lın-
cıya kadar bana neden anlatma • 
dınız? 

- Belki siz de bizim gibi kor -

karsmız da, sefere çıkmaktan vaz· - Bu sö~ünüzü (Septe) ıahil _ 

geçersiniz diye... lerine geldiğimiz zaman size ha -

- Ben, onların en meşhur kah· tırlatmama müsaade eder miıi • 

ramanlariyle bile karşı karşıya niz? 

gelmekten, günlerce, aylarca dö -

vüşmekten yılmam. Biz, ölüm -

den ve dövüşmekten ydmıyan 

Türk oğlu Türkleriz. 

• 

- Birincı kısmın sonu -

~ . 
ii nef, Kurtuluıta: Necdet Ekrem, !: 
g Kasımpaşada: Merkez, Haaköyde: Ü 
Ei Halk eczanesi. Si 
::r.-::::.-::::::::::::::::;:::::::::::::::m:ı::::a::a::cii 
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1 • ANKARA MEKTUPL~~RI • 1 
Tayyare cemiyetinin on yılda 

başardığı mühim işler 
On yılda 50 milyon /ıra temin eden o; Yeşilköy Makinist mektebini 
kuran, yabancı diyarlarda 78 1 agyare mühendisi yetiştiren o, uçmak 

ve uçak sev!{isini 1JUrdun her yönüne }/ayan gene o •.. 

·1 
••• 

lstanbulun Boğaziçi tayyaresine ad konma merasiminden bir görünü~ 
Ankara, (Kurun) - Hilaliahmer. Hi 

mayei Etfal gibi adı sayın ve hayırlı 

kurumlar sırasında geçen ve uluslu bir 
ülkünün ardından ko§makta bulunan 
Türk Tayyare cemiyet~ on yaşını bi -
t.irip on bir yaşına girdiğinin ilk hafta 
smı yaşıyor. 10 yılın gerçi" bir millet 
yaşayışında değeri pek azdır amma. 10 
yılın bir cemiyet bir teşekkül, bir ku -
ı-um hayatında değeri işkil götürmez 
ki çok yüksektir. • 

Hele o cemiyet kurulduğu günden 
onuncu yılmı bitirdiği güne kadar, 
mensup olduğu millete 50 milyon 
Türk lirası temin eder ve bu parayı 

milletten aldığı gibi tamamı tamamına 
yurdun korunması yolundaki masraf - . 
fara karşılık emri amade bulundururlar 
Bu ortalama bir hesaba göre yılda 5 
milyon Türk lirası açıktan bir kazanç 
ı.r. 10 yılhk olan bu cemiyet kurulma

~ önce; ,, 
Piyanko kimsenin hatrnnda değil • 

di. 
Ulusun fitre ve zekat verimleri türlü 

yollarda çarçur ediliyordu. 
Ulus bir koruma nasıl bağlanır ve 

onu nasıl korur?. Bilinmiyordu. 
Damla damla göl halini alan bir ge· 

lir nereye ve nasıl harcanır?. Bunu da 
iyico bilenler azdı. 

Her yıl yurdun türlü kö§elerinde ke 
silen binlerce kurbanlann derileri fay -
"daaız yollarda çürüyüp gidiyordu. 
Saygı ile ancak lazımdır ki, Türk 

Tayyare Cemiyeti bu yolda çok şerefli 
bir tarih yapmış ve bize bir hayli ör -
nekler göstermiştir. Onun en değerli 
hizmeti; ulusu üzmeden, kimseyi di -
dirğin etme en, kimseye zarar verme. 
den ve üstelik her ayın 11 inci günü 
bir çok vatandaşlan ve yoksulları da 
~evindirerek hatta zenginleştirerek bü 
yük ulusal korunma ic;in on yılda 

fio.000.000 Türk lirası gibi mu -
azzam bir ıeı-veti tedarik etmek ol • 
mu§tur. Türk hava smırlarmm korun
rr.ası ve koruma vasıtalarının elde edil 
mesi, çoğaltılması yüce işini üstüne al 
mış bulunan ve bunun için asil ülküsü 
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fak köylere kadar yaymıştır. 
5 - Her vilayet ve kazada, büyük 

nahiye merkezlerinde ve batta bazı ye 
tişken köylerde şubeler açmışbr. 

6 - Ankarada yakında çaİışmağa 
başlıyacak (Türk kuşu) kurumile de 
gençleri motörsüz uçuculuğa abşbra -
caktır. 

Bir dostum diyor ki: Eğer buhran 
olmasaydı, tayyare cemiyetinin 10 ytl· 
lık varidabnm rakkamı 50 milyon lira 
yı gösterecekti. Fakat bir kaç yıJlık 

buhrana rağmen Türk milleti tayyare : 
cemiyetinin vazifesindeki ehemmiyeti 
derhal kavramış ve ona her tiirlü mü
zahereti yapmaktan asla çekinmemiş • 
tir. 

57 vilyel ve 412 kazada mevcut şu· 
belerden başka bir çok nahiye ve köy 
)erde sayısız ~ubeleri olan cemiyetin, 
her ay muayy-~ v_._pi •• ,..,_ 

alım~ ve s.öz vermiş üyoleriniıı mikl@ 
n 120t000 ni geçer. Cemiyetin mühim 
işlerile meşgul bir zat bu hususta ba
na dedi ki: 

- Üye mikdarmı tamamen tesbit 
etmek mümkün değildir. Hakikatte ce 
nüyete beş kuruş bile veren bir vatan· 
daşı üye saymak laznn gelir. Şu tak -
nün tahakkuku yolunda her türlü zor
lukları yenerek, temiz bir gayret ve 
sarsılmaz bir imanla yürüyen, İşinde 

eşsiz bir muvaffakiyet göstetmit olan 
cemiyetin ne değerli bir varlık olduğu 
nu burada anlatmak gerçekten çok 
güç olacaktır. Bununla beraber onun 
lo yıldanberi neler ya9tığmı burada 
kısaca kaydetmek, onun şerefli vazife 
sinin ehemmiyetini ve kalplerimize gü
ven veren başarıcılıklarını bir kez da
ha saygı ile anmak laznndır. 

10 yılda cemiyet şunları yapmıştır: 
1 - 50 milyon lira iane temin etmi~ 

tir. 
2 - Y eşilköy tayyare makinist mek

tebini kurmu!? ve i~ler bir halde Milli 
Müdafaa Vekaletine devretmiştir. 

3 - F~nsada ve Almanyada (18) · 
tayyare mühendisi yetiştirmiştir, 

4 - Uçmak ve uçak sevgisini en U• 

dirde bütün Türk milleti cemiyetin a· 
zasıdrr. 

Geçen 10 yıl zarfında pİyanko bi. 
Jeti almayan bir vatanda~ ve harman 
zamanında gelirinden bir mikdarını 

tayyare cemiyetine venniyen bir Türk 
çifçisi tasavvur edilemez. Bu gerçekli
ğin, ulusal i~lerde Türk milletinin ol. 
gunluğunu ve titizliğini gösteren husu 
s bir mana ifade eder. Burada küçük 
bir misal kaydedelim: 

Kısa bir zamandanberi halk arasında 
cemiyete canlı kurban vermek adeti 
ba§lamışbr.a Bu adet gittik!ie yurdun 
kö§elerine yayılıyor, halk kurban bay
ramında kurbanı kesmeye lüzum gör: 
meden tayyare cemiyetine teberrü e • 
diyor. Geçen kurban bayramında bu 
suretle hareket eden memleketler sıra 
ya konmuş ve verdikleri kurbanlara 

,. göre bir tasnife tabi tutulmuştur. Ba 
tasnifte 1137 canlı kurban vermiş olan 
Ödemiş bu İşte birinciliği 1055 kur -
banla Uzunköprü ikinciliği, 694 kur -
bMI~ Kırklareli üçüncülüğü, 642 kur• 
banla Çömre dördüncülüğü, 625 kuJ. • 
banla Karaman be§İnciliği, 536 kurban 
la Bozkır altıncılığı ka:ı:anmı§lardır. 

1137 kurban dile kolay değil,, Tam bir 
sürü eder ve bugünkü piyasa ile orta· 
lama bir hesapla 8 - 10 bin lira ara -
sında bir para tutar. Bu İ§te o mahal -
lerde şubelerin oldukça gayretlerinin 
görüldüğünü kaydetmek lazımdır. 

Onun içindir ki cemiyet Ödemiş şu· 
besinin çok çahıkan ve az yorulan mu 
hasibi Bay Ahmed Celal ile yardrmcm 
Bay Ahmed Nuriye birer de takdima· 
~e göndererek kendilerine tefekkür 
etmiştir~ 

Avropadıİ cemiyet hesabın• okuttu 
ral11n '"'~n&oı1 .... ..ı-. bk 90k yüksek 

faydalar temin edilmiştir, Bunlardan 
birisi olan Bay Salahaddin Reşid Kay
seri ve Eski11ebir fabrikalarında ilk U• 

Jusal tayyareyi yapmağa muvaffak ol
m.uıtur, 

Yakın çağlarda Ankarada kurulmuş 
olan Türk kuşu kurumunun az bir :ıa 
ınMda üye sayısı 66 yı buldu. Bu ku
rumun da geiıişliyerek kuvvetli . bir 
varlık halinde ortaya çıkacağına inan 
mak lazımdır. Bu kurum; 18 ile 35 a· 
rası Türk gençliğini uçmaya ve uçuşu 
öği-enmeğe çağırıyor. Ve misal göste
riyor; yer yÜzÜ haTıl hani soluk alma 
dan uçucu yetiştirmeye uğraşıyor; Al 
manyada 40,000 genç motörsüz uçak 
brövesi almıştrr Sovyet Rusyada pla -
nör uçuşu ya13an talebe 25,000 i aş -
mıştrr. Türk genci de acun ülkelerinin 
çocuklanndan geri kalamaz. Uçmayı 
öğrenecektir. 

Cemiyetin oı·taya koyarak idare et
mekte olduğu ve yılda bir kaç milyon 
Türk lir~sı kar bırakan piyanko işi de 
ehemmiyeti çok gerekli bir İştir. Ce • 
nıiyette çalı~anlardan bir zat bu hu • 

: susta diyor ki: 

- Piyankonun 11lah ve tekemmülü 

için değildi. 

Beni yeniden lzmire bağlıyan 
tek kuvvet, tek başına, minimini 

· "Solmaz,, dı. 

YAZAN : Kadircan Kaflı 

Diye durmadan soruyor ve 
hepsine gülümsiyerek cevab ver ~ 
diğ!ni görüycrdum. 

Behice Hanım bizim bu halimi
zi boynunu bükerek seyrediyor -
du. O zaman gözlerinin içi sisle ~ 
niyor, derin bir nefes alıyor ve 
kirpikleri ıslanıyordu. 

Anlıyorum ki yalnız o, bizim 
Selma ile olan gönül macerasmı 

biliyor! ••• Fakat hala söyliyemi -
yor. Zaten söylemekten .ne fayda 
var? .•• 

Ifana: 
- Artık Silifkeye dönme! Bu-

rada bir kJin:k aç, serbest çalış, 

İzmirde doktora ihtiyaç var, ka. • 
zanır ve yükseliı-sin ! .. 

Dediler ... 
Serbest çalışmak, kazanmak 

ve yükselm"ek !... 
Bu şüphesiz her doktorun son 

ulaşıdır. Fakat benim gözümde 
hiçti. Dayımı, annemi. ve diğ-er 
dostlarımı üzmeden, onların de -
diklerine uydumsa, parlak şeyler 

Onun sokuluşları, atılışları, göz
lerimin içinden ruhuma işliyen 
gülüşleri, pepe diliyle her şeyden 
soruşları, beni c&JA evimden kav· 

ramıştı. Bir gün bunlardan uzak 
kalmak korkusu, ucunu kalbimin 
üstünde gezdiren zehirli bir han -
çer gibiydi ... 

lzmirde kaldım ... 
Küçük dostumun yavaş yavaş 

kafast da işlemeğe başlamıştı. 
Tam bir insan oluyordu. Çok geç
meden bir zorluk karşısında kal
dım: O beni nasıl çağıracaktı? 

- Dayı! ... 

Dese, onun dayısı değildim. 
- Amca! ... 

Bir gün casus, Lir gu 
tacir ve dolandırıcı. 

Sahtekarlıkla tevkif olunan Baron 
vıtz'in hayatı binbir macerayl 

dolu roman mevzuudur 

Baron Radovitz ve metreai 

Pariste Baron Radovitz ismin

de birinin tevkif edildiğini gaze
!emizin telyaı:ıları kısmında siz 
de görmüşsünüzdür. Tamamiyle 

bir roman mevzuudur. Bazan 
Prüsya zabiti, hazan Macar tebaa· 
sı, arada Parisli bir şahsiyet, Al -
manyanm gizli ajanı, hazan silah 
taciri olan bu Baron nihayet sah
tekarlıkta karar kılmıştır. 

11mttıımınmnmnnnn111mıııuıır""""'"n•,...11111tttınıımı ııım•"'1IKll111nJ1f,..I,. 

hakkında günde en aşağı 10 mektup 

alıyoruz. Mektuplarda her vatandaım 
bu hususta ayrı ayn ve hatta aykm 
fikirleri vardn· Biz bunlara ciddi bir 

ehemmiyet vermekte tereddüt etmiyor 
ve fikirlerden istifade etmeye çalışıyo • 
ruz. Piyanko sahasında §İmdiye ka • 
dar yapılan yeniliklerin veya değişik-

liklerin bir kısmı da bu vatandaşlann 
fikirlerinden mülhem olmuştur. Ve 
bütün maksadımızda onlan memnun 

cmıek ve cemiyete tam manasile bağ
laınakbr. Bun.;ıa Cli.s.-L:..•- J-tscır bll .. - ... 

rette muvaffak olunduğu muhakkak • 
br. 

Cemiyetin 15 günde bir çıkan .. Ha
vacılık ve spor,, adlı bir de mecmuası 
vardır. 10 uncu yılı bitirerek 11 inci 

yıla girişin şerefine bu mecmua bugün 
lerde fevkalade bir surette ve iki for
ma olarak çıkacaktır. Her on beş gün 

de beş bin tiraj yapan mecmuanın ce
miyette kolleksiyon için ancak bir kaç 
nüsbaaı kalmakta ,-e dört bin dokuz 

yÜz küsuru yurdun içine ve kısmen d.:ı 
yabancı memleketlere dağılmaktadrr. 

Bu mecmua, Türkiyede çıkan en gü • 

zel mecmualardan biri olarak tanılma 
ğa ve sevilmeğe layiktir. 

Hülasa ııunu kaydetmek lazımdır; 

tayyare cemiyetinin çalışmasında, i -
]eri yürümesinde yurdun çocuğu, gen 
ci, ihtiyan, kadm ve erkek bütün ulu
su tek bir varlık to9luluğile ve bütün 
gücile çalışmakta, kurtarıcı ülküye doğ 
ru yürümektedir. Cemiyetin değerli 

başkanı Fuat Tuncay ile beraber ça • 
hşbğı arkadaşl~ için bu şeref ne yÜ· 
ce bir şereftir! .• 

A.mlri Kemal Ko/J 

Demesi de bana pek uygun gö· 
rünmedi. Çünkü ben onun baba • 
sının kaı·deşi değiJ, babasının kar· 
deşinin oğluydum. 
• 

En doğrusu: 
• 

- Yeğenim! •.. 
Demesiydi .. 

Fakat bu söz dile hiç de kolay 
gelmiyordu. Bundan başka bizde 
ancak üçüncü şahıstan bahsedilir
ken kullanılıyordu. 

Bu zorluğu hemen eretsi gün 
küçük Solmazın kendisi yendi. 
Annemin ara sıra: 

- Vedad !... Vedad !... 
Dediğine dikkat etm;ş olacak ki 

sokak kapısından girdiğim za • 
man bunu anneme şöyle haber 
verdi: 

- Vedad geldi! ... Vedad gel -
'.li ! .... 

Radovitz, ilkin Pari&l 
kibar, çok zengin bir saroJJ 
rak yaşıyordu. Bir şato kirıl 
tı. On sekiz hizmetçisi, on 
üç otomobili vardı. 

Hatta Muzik Hol artistl 
çok güzel bir kadın olan 

Darjan adında birini de ııı 
tutmuştu. 1912 de bir antik• 

aralarında çıkan bir ihtilaft . 
layı bir iki gün hapsedilnıiştı· 

1914 - 1918 Harp senel 
çinde Baronun bir Alman 

ba olduğu anlaşıldı. Fakat o, 
bir kurnazlıkla iptida fsp~JJJ 

ı;onra Amerikaya daha soıır' 
Nevyorktan F elemenge g 
muvaffak oldu. Sulh old 

ıonra da artık aranmadı ve 
ıniy)e unutuldu. 

1922 dl' a .......... J;".,.,._.-.ır::> ,: 
OlClukça ihtiyarlamış görütı' , 

du. Harpten evvelki zenginli~ 
·yoktu. O zamanki gibi mil1ıı# 
sarf etmiyordu. 

Yalnız silah ticaretiyle ll~ 
yordu, fakat kendisinden ~i~' 
edenler oluyordu. Mesela: 81 
da mukabili bulunmıyaıı çe 
vermesi ve bazı sahtekarlık! 
bulunması gibi. Paris ve ~d 
mahkemeleri ken::lisini ınah 
ediyorlardı. 1925 de aleyhirılV 
tevkif müzekkeresi çıkarıld•· 
kin Baron meydanda yoktu· 

On sene sonra, 1935 de, J~ 
_J''JI 

darmalar Radovitz'i ŞotoP" 

·bir ote!de bulup tevkif ettilef• 

J ,.: Matbaamıza gelen eserle~ 

Holivud f 
Holivut'un 10 numaralı nüıh.~fl cıe" 

güzel resimler ve zengin bir rrıiiJ' 
cat ile cıkmısbr - .. 

B . h ·ı111eıJı u, annemın oşuna gı 

ma, ben küçüğe hak verdiı1l: Jı 
- Bırakın öyle söylesiP1 bil 

ha iyi!.. Aferin Solmaz!. Ne~ ıı 
c!an bir arkadaş olduğunu b 
çabuk gösterdin?.. . 

uerı"' Onu kucakladım ve e e1' 
havaya doğru atıb tutarak el' 
güldürdüm. o(1 

işte ondan sonra artık beJl 
eskisi gibi~ 

- Solmaz! ... 
Dedim. O da beni sadece: 
-Vedad! ... 

Diye çağırmağa başladı· Jo~ 
B. "k" ··ç "e :r sene, ı ı sene, u 

sene böyle geçti. I~' 

Hayat artık günün yorgıırı}(,_f' 
ları arasında his taraflarını 
bediyor, maddele!İyordu. 
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Galata kulesini ' kim qaptı ? 
Galata 

1nd E nın etrafındaki kale hak- l 
a y]· 

akt d ıya Çelebi şunları yaz
a ır· 

yılında Galata fethedilıriif, iılim 
askeri yedi yıl burada kalmıttı. 

''D .• 
ltml.! aıren ınedar etraf r on bin 
d J. a~nndu·. Lakin Sultan Mu-

abı de~n.' d .. ·ı 1 e\·an . um e muşaıı ey 1 
aı-.. sef eı1nde iken kaymakam 
.ııaı11 p 

thi aşa Galatayı tamir ve 
va nı ederek vechi duvarlarım 
i~?; badana ettirdikde duvar 

al' ar- ·ı eib . sımr ı e al'şınlanıb ham-
uıç \" b . 

a dev· . e ~rdları hesab olunduk-
ill'ıa 11 

Ve ıhatası 011 sekiz bin 
~'İi~ br arşınr gelmiştir. Etrafı iki 
dir Deş kadem on üc bin beden-. uv ~ 

lllUtk· . arrnın kaddr kırk zuraı 
. •dır B k 1 , . k ' ıta ırı .. · .. azı a e.erı se sencr 

tılkudür 

h;ı,ı~lata kuİ~sinin ilk yapılışı 
l\J{ındak· · .,... ı rıvayet şudur: 
l\~~·· l · 4?4 d 1 ımparator Zenon 491-

r Si~e e Yaptırmıştn-. Kuleyi eski 
e ~ilJ>tı~ahaUesini müdafaa için 
eı .... lnıştı, 

l\\lfe · 
~ıt 

1 
nın, 507 de imparator A. 

aa e D· 
ta}' h ıocore tarafından Sa -
dQğ lltnundan Marmara sahiline 
ltl'd: •urlar yaptırdığı kurun yap ' 
ltl', 8 rş olduğu da tarihi bir kayıt
}'e an~ •urlar, "Anastas,, suru di-

.,... n.tıştır. 
l\"U)e • 

qtlted Yı Cenevizler 1352 yılında 
lar1 i .erek yükselttiler ve kazdık-
} stıhk~ 1 .. 446 d am arın ıçıne aldılar. 
~1al'f &. gene Cenevizlerin valisi 
li. 0 

kuleyi biraz daha yükselt-

Asker Şama avdet edeceği e .. 
nada kralın müsaadesiyle bütün 
kıymetli eıyaları bu mahzene dol· 
durarak kapısını mühürlemitler •• 
Bilahare burada bir de cami yapı· 
larak İt-mine ".Kurşunlu cami,, 
denmittir. 

Bu cami çok mukaddes addedi
lirdi. Cami hakkında birçok ri·. 
vayetler de vardır. Bunlardan bi· 
rını Birinci MUTad devrinde 
Şmdan gelen Şeyh Murad zade 
Şeyh Mehmed Efendi pederinden 
naklen kaydediyor. Şeyh Mehmed 
Efendi diyor ki: 

"Pederim alemi manalarında 
I mÜ!ahede ederler ki 0.küdardan 

Galata kulesi Galata canibine bir köprü vazo -
da (1579-1987) de rasathane oJa. lunarak ruhaniyan ubur .ederler • 
rak kullanıldığı, Takyiddin rası- Sebebi teveccühlerini sual eyle· 
dın burada burçtan rasathane a- dikte Kurıunlu mahzen derunun -
letleri bulundurduğu da bazı ta- da tabiinden bazı zevat metfun -
rihlerde kaydedilmiştir. Fakat aon dur .. Anleri ziyarete azimet üze • 
radan bu rasathanenin, Tophane- reyüz .• ,, cevabını vermiıler .• Bazı 
!J:\1 arka sırtında "Frenk sarayı,, tarihlere göre camide hakikaten 
denilen yerde bulunduğu, 987 de ne vakit defnedildikleri bilinmi • 
kaldıryıldığı anla§ılnııştır. yen bazı mezarlar varmq ••• 

Fetihten sonra liman ile tersa- İşte bu mahzende çıkan yangın 
ne arasında muhabereye hizmet e. günlerce devam etti ve halk bir 
den kule, uzun yıllar yangın ha- türlü aöndürmeğe muvaffak o • 
herciliği yapmış, şimdi de saat ha- lamadı ... Yangın mahzenin için -

bercisidir. Kulenin on dört pence· 
resinden lstanbulu .... seyretmek do. 

Gaf at } u1maz bir zevk oluyor. 
llıtlld a kulesi Selim 111 kuru- r 

den çıkmıttı• Bir gün sonra küb • 
belerden çıkan siyah dumanlar • 
dan .sonra fa kma vanldı. 

>'ııt: (!?97-1210) da çıkan bir Bereketzade çeşmesi Kule ka-
k ·~' •on d d F k ' · f ıt te . un a yan 1· a at va- p1:;,nın karşısında, Kule dibi so-
kitıc· Çırıneden tekrar yaptırıldı. ~ .. ağı inilirken rastlanan çeşmedir. 

~'tıa 1 
defa, (1236-1824) te çıkan Ço'< bol bir su tertibatı bulunan 

l}a.tı111 da kuleyi hayli zarara uğ- hu çeşmeyi, Fatihin müezzini Be. 
~lf11\~ Su sefer de Mahmut 11 ta. reketzade yaptırmıştı. Çeşme son-

C an tamir ettirildi. ra1arı birinci Mahmudun validesi 
arl> 1 

Yüzlerce Yeniçeri mahzeni 
söndürmeğe memur edilmitti. Fa· 
kat yapılan bütün gayretler bota 
gidiyordu .• Mahzenin büyük de -
mir kapısı açılamıyordu. Ve ye -

niçeriler gece gündüz mahzenin 
kapısında, etrafında bekliyorlar· 
dı. 

-4-
Hukuk müıaviri dosyayı vermeie mu· J 
vafakat etti. Neticede dosyayı aldırdık , 
ve iti tetkik ederek yazdık. 

- Maksadım, bizzat komisyona a• 
za olduğumu istemek değildir. ister· 
seniz siz bulunursunuz isterseniz mü 
dürü umumi Fahri Bey bulunur. Mak 
sat tetkil edilecek komisyonu icabm· 
da tenvir edebilmektir. 

Vekileten bir vazife deruhte eden 
bir memur,· memur olduğu dairenin 
!UbeJerinde gecikmİf kağıtlar haJckın. 
da derhal malumat alamaz. Hususile 
posta idaresi gibi muamelatı kaybolan 
vasi bir idarede ·buna maddeten imkan 
yoktur. 

· Reis: 
- -Nafıa vekaleti emri ne zamaw 

tebliğ edildi? 
- T,arih tesbit edemiyeceğim, ev -

rakta vardır. 
:- Si:: vekôlcıe geçtikten lmç giin 

sonra nafıa emri şirkete tebliğ edil
di? Onu da ıespi.t edeme:; misiniz? 

· -·Onıı da tespit edemem. Yalnız 
tarihlerde bazı mübalegalar yapıldığı· 
nı aöy:liyebilirim. 

Hukuk mütavirleri heyetinin karar· 
namesini arkadaınn Ihsan Cemal bana 
getirdi. · Okumak üzere alıkoydum ve 
okudum. Maliye nakıd itleri müdürü 
Sırn beyin o kararnamede merbut bir 
mülaleanameai vardı. Kezalik dahiliye 
hukuk' müpviri Ekrem bey de kendi 
noktai nazarma göre bir mütalea aer • 
detmittir. Mazbataya baktım. Umum 
müdürlüğe cevap sureble gelmif. Mev· 
zuubabs mesele dahiliye vekaleti ile 
i.mme hizmetini gören imtiyazlı bir şir· 
ket araamdaki bir ihtilafa tealluk edi .. 
yordq. Yani bir taraftan dahiliye di • 
ğer taraftan yerli bir tirket vardı. Hu
kuk mütavirleri heyetinin bu karan 
tatbik için umumi müdürlükte bir ıa • 
lahiyet görmedim. Maaheza maliye na• 
kit itleri müdürü Sım beyin tirketin 
sermaye vmyetini meıkUk gösteren 
mütaleanameai zihnimi bulandırdı. Me
murum. Vazifeme müteallik bir it hak
kında ıifahen olsun. tahriren olsun 
mütaleada ve teklifte bulunmadan beni 
hiç bir kaidenin ve kanunun menedemi
yeceğini dü,ünerek nafıa lisanmdan 
Başv~ka.Iete arzedilmek üzere bir tek • 
lif müsveddeai kaleme aldım. 

Ve arkadaınn Bay lhaan Cemale o 
iı:ıt bualluk ettiği ıubenin müteha1111 
müdürü .olmalan eıfatile gönderdim. 
Kendisi geldi. Bunu tasvip ettikleri· 
ni Ye yalnız teklifte olmayan p'lıta 

ve telgraftan bir azanın da ilave e • 
dilmesinin muvafık olacağını şöyledi. 

Hatrnmda kaldığına göre şöyle bir 

Bundan sonra o vakit Nafıa vekili 
bulunan Bay Hilmiyi ziyaret ettim, 
Ve kağıtları kendisine elimle verdim. 
Bay Hilmi tetkik etmek üzere yan • 
lannda alıkoydular Aradan bir müd .. 
det 1reçti. Kendilerine teklifimi ha • 
brlattrm. Ondan sonra zannederim, 
vekaletten istifalarmdan bir kaç gÜn 

evvel arzettiğim tekliften başka ola • 
rak hukuk mÜ§avirleri heyeti mazba -
tası veçhile tenzilabn yapbrdmasını 

bendenize emrettiler ve gittiler. Bat
vekil kendilerine takdim ettiğim bu 
tekili Üzerine, ahiren verdikleri ceva• 
bı verrni{: ohıalardı bittabi tazyikte te 
reddüd 1rösterilmezdi. O zamanda suç 
lu olarak huzurunuza gelmit hulun .. 
mazdnn. Buna ıuraaını da ilave e • 
deyim. Suç telakki edilemez bu tek· 
lif yani komisyon teskili teklifimiz: 
Bay Hilmiden sonra gelen ıimdiki Na 
fıa bakam Bay Ali tarahndan bu ten· 
zilat itinin tatbiki esnasında bir komia 
yon te~kil edilmek suretile tatbik te 
edilmiıtir Bu komisyon vazifesini bi· 
tirmittir ve yahut ta bitirmek üzere • 
dir. Binaenaleyh bunu benim için bir 
ıuç olup olamıyacağının takdirini yük 
sek mahkemenize hırakımn. Bu ko • 
misyonun teıkil İ!İnin hakikatte iaa • 
betli olduğu da bugün sabit olmuı • 
tur. 

Bay Fahri vd·ili Bay Cemal Ha· 
zmı Hilmi BeJin bahsettiği 1.-onıis· 
yonun. Le§kil edilip edilmediği -
nin sorulmasını istedi. Mahlı:cmc bu 
Tıususta bilahare karar ı:crmd- ii -
zere sorguya del'am etti. 

Miiddeiumumi Bay ll1uhiddi11: 
- Bay S11p1ıinin cvuelce J.~ıanlml 

telef on şirlıeti tarif esinin İngiliz li· 
rasına tabi olarak inip çrlwbilereği 
fikrimle olduğu anlo§ılıyor. BiMha
re bu fildrlerinden dönmü§ler mi -
dir? Brı cihet mahkemece Boy Sup• 
hidcn soruldu. 

S11phi ccraben eledi ki: 

~el' !ek· Şato arının kulelerine ben hrafmdan Ayasofyadaki Ahmet 

~lı (lılde başında bulunan sivri JJ! çeşmesinden dört yıl sonra ta- Betinci gün mahzeni örten kur.. mehüsselam yapbrmak ile iktifayı mu 
d~' 875-1291) de düştü. On- ır.ir etti• ilmi~tir. Ayni ÇP:im~ bun· şunlar erimeğe ve kubbeden a - yet . etmişti. vafık görmemiştir. Tenzil yapacağız: a• 

ila~e de yaptılar: 

- Komisyon tetkili ile §İrketin va· 
ziyetinin tetkikini istemem ten-zilin 
mukaveleye nazaran, lüzumu hakkında 
ki fikrimden rücu minasma değildir. 
Burası oldukça ince bir noktadır, Ni • 
tekim Nafıa vekaleti de tenzili seUe .. 

dı. •onı-a bugünkü şekilde kal- dan yirmı yıl kadar önce dP "fs- levler fıtkırmağa batladı. Tarih Kurşunlu mahzende bir ma, tenzili yapalım ama, bakalım haki· 
l) : hnbul muh;b!t•ri,, cemiyeti !ara- Bu vaziyet daha çok tehlike _ Mısır hazinesi kadar eşya yandı - katte şirketin bize tenzil olarak göste· 

tlill- ~?iı iistünden 130 metre ka· f mda.n tamir ~.ttirHmiştir· ğını kaydediyor. Emeviler zama • receği ınikdar neden ibarettir? Şirke· 
1>1r k liydi. Ateşin harice teyesıüü · ald d' d 1 ~~lleb! }" seklikte bulunan kule nmdan kalma çok kıymetli eser - tın ne ığmı ve §İm ı ne tenzil e i e 

!)\ •ıı ku d KUR~UNLU MAHZEN CA~ mümkündü.. Son gayretle kapı• fer ıon zama.na kadar orada sak.. ceğini kendi vautamızla biz de ne için 
~ Y • runun a etrafı kolla- ~ yı kırdılar.. Fakat bu da akıi te • bilmiyelim? Ve o mikdan kendi ka • 

() ~ erı olarak ta kullanılıyordu. Mil ve Y"ANG/Nl: d ber" b" b lı kalmıf.. naatimizle ne için teyit etmiyellim! di-
' tun ''fi . l ıir yaptı. Günler en ı ır u .. K 1 h llıhl> rıstos kulesi,, diye de 1682 yılında yanan kur~un u urtun u ma zen bu yangın - ye dütürmek her vakit Jiznn ve ihti -
~~tiOtdu. Cenevizlerin bayrağı Mahzen ve yangını hakkında ve- har kazanı gibi içten içe kaynı - dap tonra kuru bir duvar halin • yatlı bir hareket olur. Nitekim Nafia 
~lel>t~ burada asılırdı. Esasen rebileceğimiz tafsilat biraz efsa· yan mahzen, kapı açı1rr açılmaz de kalm!ttı. 1166 Hkri senesin. Vekaleti de bunu böyle yapmı!lır 
lib Stk .Anastas,, ın da limana gi- ne ile karışıktır. Mahzenin, lstan- boıandı. de Sultan Mahmud burasını ta • Bay Suphinin bu ceı•abmdarı son· 
t~'ler ab~ t:emilere daha iyi yol bul fethinde gelen Araplar tara· Her yer dumana boğuldu. Bi • mi~ ettirerek cami şekline soktu ra üç saatten ziyade siiren drmı§ma 
"~ e ılın k · · Jd ~ · f d 1 ld ~ · t r=1--ı· ~ halk biribirini ezerek, rığ • ve müteaddit defalar namaz kıl • )'a yarın dcrnnı edilme!.: Üzere nilın· l'et d" e ıçın yaptın ıgı rı· m an yaptırı mış o ugu rıvaye uuu T 3' yet ı•crilmişıir. 

}l e ılrniştir. edilmektedir. Emeviye devrinde hklarla muhtelif semtlere yayıl • dı. Ömer N. Kö.~tcm 
\l kulenin Murat 111 kurunun- hicretin SG, bir rivayete göre 100 dı. Alet bititik binalara da ıira • (Arkası v~r) SON 

aı.ık~---------~--------------·--------------------------~~~--------------------.....;~ ...... ----.... ~a.llıtı hlll'aklık içinde yalnız Sel· beli adadaki bahriye mektebine rebilirim... kaç defa!.. lardr. 
)Ql' t atırası yazıl.mıcıtı. Orhan da darülfünuna Dedi. __.:.,.Herkesin annesi var? Benim - Senin bahan d , tta}b. , ara sıra uyanı • :. 
el\ ll}'k t sızlatıyor, -sonra yeni • gidiyordu. Behice hanını da on· Bu haberi birdenbire iyi kartı· •nnem yok mu?. 
S0ı 1.tya dalıyordu. lara daha yakın bulunmak için ls- lamadım. Nail paıanın dul karı.. Diye •ormu§fu .. 
~e:1a:t .hiiyüyo~·du. tanbula gitmişti. Şimdi etraf iyi • sr Nezihe harumefendi~in kibar, Ben de, babası da araya batka 

ttı e erı d" den ı'yiye ıssız olmuştu. haluk, iyi ka1pli bir kadın olduğu- sözler karıştırmış, cevah vermek-l'ot\:ı. se ırde yanyana otu - k d' 
~ :t, B nu işitmittim. Çocuğu da yoktu. ten ·en ımizi kurtarabilmit tik. 
~I'; "'rlk aşını bağrıma dayı - Dayım günlerce, benim niçin ş· d' d b 

" .... :r B v Sol b .. ım ı onun a İr annesi olacagv 1• tl~ı .. 1 sarı sa 1 .. I d·~· . ki ·~ı · yo una ragmen mazm u ovey 
t ;:ol er· Ç arını pıJamamm ev enme ıgımı sorma a, 1x erı • nı müJ. deleyerek, üvey anneye 11\1' l •ne dök.. b b"" ı b l k anne elinde hırpalanacağını Clii§ün 
~ e i sar .. UY<?r, enek benek luna koyduğum, oy e 0 para a- ııındırmayr tasarlamııtmı. 
e~~k: r gozlerini gözlerime di· zandıgv rm için artık bir yuva kur• müştüm. z t b 

Fakat sonra kendi k~ndime de· a en onun ana sordukları ....... a marn lazım geldiğini ileri sürmek· yalnız bundan ibaret değildi. 
bi~e ~a masal söyle!... le vakit geç:rdi. Fakat ben hu fik· dim ki: Bir gün şöyle konuştuk: 
""h alva.rıyordu. d E bak - Elbet dayımın da hakkı var. d h ti· v,. a }' re yanaşma ım. n sonra • Ne enı erkesin babası genç de 

k 'flllc d ~ı·ısına gelmeden bası layı ağzından çıkardı. Kendisi, Bütün hayatını böyle yapyalnız benimki ihtiyar? .. 
af. ogru k ~ h 1 ··ı N ·ı pa geçirecek degvil ya .. Annem öldük· l •)oı-d ayıyor ve uyuyub enüz bir sene evve o en aı • - Kim erin babalan gene?. 
S01\ s ı.t. şanın dul karısiyle evlenmek iati· ten sonra, bu eve ıahip o1acak bir _ Nevinin, Nerimanın, Nec • 

lll~._d ene ann ··ıd ' kadına da muhtaçtır. Neden ev• 1.. b b ı h ., anb • enı o ü. Uzun za- yormuş.... anın a a an .• 
q~l ı erı ça · ı s ı k lenmesin?. S d "' ki t a ıkla ' resı o mıyan bir o mazı gösterere : ay ıgı çocu ar hep kendi ya· 

1
• h, Yatacn,... b "I 1_ ı b Ona ... avab verdim: •ında komt k ı d 5 h 1' 0ı~i Ö1ii .. .,, ••• a ag ı !Ka mış- - Şimdiye kadar yalnız unu - s- , u ız arıy ı.. a iden 

~l'han ~une alıştırmıştı. 1 düşündüm ve bunu yapmadım. Fa· - Siz bilir~iniz t.. bunlar hep yeni evlenmif, ben 
' Ptan olmak için Hey- kat artık büyüdü. Mektebe de ve· O zamana kadar Solmaz bana yaıta adamların yavndarı oluyor-

ki ... 
ihtiyar değil 

- B~n de öyle söyledim de 
Neclaya, "ihtiyar olmasaydı saç -
ları beyaz beyaz olur muydu?.,, 
dedi. 

Dayımın avuk~tlığmı yapacak 
değildim ya ... Şimdi kırk yaşla -
rında olan ve saçlarının akları gö· 

ze çarpacak kadar çoğalan hu a· 
dam, genç de sayılamazdı. 

Eğer ben onun babası olsaydım. 
anlaşılan ho§una gidecekmiş .. 

Sordum: 

- Eğer babanı seçmek sana 
kalsaydı, kimi isterdin, Solmaz?. 

Hiç düşünmedi bile... Ellerini 
boynuma uzattı. Yüzünde büyük 

bir arzu ve sevinçle: 
(Arkaaı: var) 
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\HIİlt\AYE 
ikiz kız kardeşler 

Almancadan: Arif €emil 

Berberin yapbğı saç tuva1eti ve 
tabiatın yar atıf ı sayesinde iki kız
kardeı biribirlerine o kadar ben
ziyorlardı ki, bu benzeyif ıayesin
de dünyanın en methur varyete 
dansözleri sırasına geç.mitlerdi. 
Çünkü onlan görenler, oynadık -
]arı oyunlardan ziyade biribireri • 
ne benzeytilerine hayran oluyor -
lardı. Bu sayede iki kız'kardeı müt 
hit para kırıyorlardı. Üç dört ıe
ne zarfında oldukça büyük bir ser
vet sahibi olmuılardı. 

Kızkardeıler bu suretle müref
feh bir hayat sürerlerken ve her ta
rafta alkıtlamrlarken Şikagolu 

büyük bir konserve fabrikası &a -

hibinin oğlu ilk defa Parise geldi -
ği zaman bu kızkardeılere fena 
halde abayı yaktı. Genç adam ga
yet mü~kül bir mevkide kaldı. 
Çünkü kızkardeşlerden Pavlayı mı, 
yoksa F anniyi mi sevdiğini bir 
türlü tayin edemiyordu, yalruz his 
nen değil, ,ahıs itibariyle de on • 
ları biribirinden ayıramıyordu, 

Pavlayı görse Fanni, Fanniyi gör
se Pavla 'zannediyordu. Babası -
nın müthit bir servet sahibi o1du • 
ğunu bilen kardeılerini ikisi de 
tabii genç adama çok iltifat edi • 
yorlardı. 

iki kız kardeş gencin mü~kül bir 
mevkide kaldığını anladılar ve iç· 
lerinden birisinin çekilmesine ka -
rar verdiler. Aralannda kur'a çek· 
tiler, talih Fanniye müsaid çıktı. 

O andan 'tibaren genç Smith kız· 
]ardan Pavlayı nadiren gönneğe 
başladı ve nihayet F anniye aşık ol
duğuna kanaat getirdi. 

Babasmm şiddetli itirazına rağ
men Smith biraz soma F anni ile 
evlendi. ihtiyar Smith bu izcliva· 
ca muvafakat etmek için bel<: ar ~a
lan Pavlanın sahne hayatından çe
kilmesini ıart kottu. Pavlaya 500 
bin dolar tazminat verilerek o iş 

de halledild.i. Onun içni Pav1a kız 
kardeıinin Smith ile evlenib Ame
rikaya gibr.esinden dolayı hiç mü· 
teessir olmadı. 

Aradan geçen iki sene zarfın -
da Pavla zengin bir kadın rolü oy· 
nıyarak Avrupanın me§hur yerle
rinde tuvaleti, ıüı ve yüksek ha -
yatiyle nam verdi. Neticede ban -
kada'ki hesabının bir gün eriyib 
tükendiğini gördü ve fatırıb kal· 
dı. 

Nihayet, kızkardeşine mektub 
yazarak vaziyetini anlattı. iki kar· 
deı Fanninin izdivacındanberi bi
ribirlerini görmemişlerdi. Fanni, 
mektubu alıralmaz kardeşine pa -
raca yardım etti. F anni bu parayı 
alınca kumardan vazgeçmeğe ka
rar verdi, fakat kararını tatbik e· 
demedi. Gene oyuna da:ldı. Ye • 
niden para istedi. Bu müracaatı 
cevabsız kaldı. Çektiği müstacel 
bir telgrafnameye, eniştesi Smith· 
den gelen lnsa bir cavabta, Fanni· 
nin evde olmadığı, bir gün haber 
vermeden çıkıb gittiği, onunla 
bel'aber şoförün de kaybolduğu • 
nu bildirdi. Tabii Fanni tarafın -
dan iğfal edilen Smith artık Pav -
laya yardım etmeyi hatırına bile 
getirmiyordu. 

Pav}a çok mü~kül bir mevkide 
kaldı. On parası yoktu, mücevhe
ratının da büyiik bir kısmını sat -
ınıştr. Alaeaklı~ar kendisini sıkı§· 
brıb d:.ıruyorlardr. Onun ıçin ge-

ne sahne hayatına geri dönmeğe 

karar verdi. Fakat iki kızkardetin 
birbirine benzeyif i ekıik olduğun· 
dan Pavlamn başma.,ın ç.o 1 t 
dan Pavla tek batına muvaffaki • 
yet kazanamadı. Fanniden hiç 
bir haber alamadığından Ameri -
kaya giderek kardeşini aramağa 

karar verdi. Maksadı, gene onun· 
la bir araya gelerek varyetelerde 
para kazanmaktı. 

F anninin evden kaçıb gittiğin· 
denberi üç ay geçmiıti. Bir gün 
öğleden sonra Mister Smith tam 

ott'mobilinden çıkarak ıaray gibi 
muhteıem evine girmek üzereyken 
bir kadının kapıyı çaldığını gördü. 
Bu kadın batını çevirince otomo -
bilden çıkan Smith karısını derhal 
tanıdı. 

Karı koca bir müddet gözgöze 
bakı!tılar. Ondan sonra Miıter 
Smith homurdanarak karısına de· 
diki: 

- "Madam, olup biten teYler· 
den sonra evime ginneğe nasıl ce
saret ediyorsunuz?,, 

Genç kadın, &f&ğıdaki cevabı 

vermeden evvel ıaşkınlık içinde 
gülümsedi: 

- "Yanılıyorsunuz Jon Smith, 
ben baldızınız Pavlayım.,, 

Mister Smith'in çatık kqları dü
zeldi ve kapıyı açarak: 

- "Buyurunuz, Pavla, içeriye 
giriniz.,, dedi. 

Ondan sonra enişte ve baldız 

biribirlerini ııksık gördüler. John 
Smith bu müddet zarfında, evvel· 
ce yanıldığını, hakikatte F anni
yi değil, Pavlayı ıevmit olduğunu 
ve vaktile Pariste iken Pavlanın 

ortadan kaybolmasından dolayı o
nu unutarak kızkardeşiyle evlen· 
meğ; mecbur kaldığını anladı .. 

ihtiyar Smith bir sene evvel ve
fat etmitti. Halefi olan oğlu Po
bu, kendisine karşı sadakatsizlik 
gösteren karıaı F anniyi mahke
mede boşamak için çok zorluk çek 
mişti. F anni~in bulunamaması bu 
işe mani olamadı. Ondan sonra 
Jonh baldızı Pavla ile evlendi. 

Yeni evliler uzun bir balayı se· 
yahatine çıktılar. John yeni ka -
!Isı Pavlanın eski karısı Fanniye 
ne kadar benzediğine gün geçtik
çe daha ziyade hayret ediyordu. 
Hatta en küçük, en ehemmiyetsiz 
itiyatlarına varıncıya kadar iki 
icar eleş arasında fevkalade bir mü
p.hebet görüyordu. 

Balayı seyahatinden avdetle -
rinden birkaç gün sonra idi. Pav· 
la bütün hizmetçileri değiştİTerek 
eve yeni hizmetçiler a1mıfb. Bu 
hizmetçilerden birisi, ıokağa çık
mak üzere olan evıahibesine ge -
lerek, bir kadının kendisini bek • 
leme salonunda beklediğini ha -
her verdi. 

Bunu haber veren hizmetçi pek 
§aşkın bir haldeydi. Çünkü bekli • 
yen kadın evsahibesi olan Madam 
Smith'in tam bir nümunesiydi. 

Madam Simth odadan içeriye 
girince: 

- "A, ıen misin?,, diye ba.ğır• 
dı. 

Ziyaretçi kadın da: 
- "Evet, beı im, bilsen seni ne 

kadar zamandanberi arıyorum. Ni· 
hayet buldum! Burada olacafı -
nr tabii hiç· hatımna getirmez .. 

TAKViM 

• Gün doğuşu 
Gilu batısı 
Sabah namuı 
Otle namuı 
lkindl namazı 
Akşam namazı 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılın gtçen gllnlırı 
Tılıa talın günleri 

SALI 
19 Şubat 
I~ Zilkade 

MO 
17.47 
6 

12,WS 

IS.16 
17.47 
19.18 

s.ı ı 
49 

317 

Çı~ba 
20 Şubat 

11> Zilkade 

6.49 
17,48 

6 
IU3 
J!l.t7 
17,4S 
19.18 

3.11 
50 
316 

_il RADYO JI-
BUCiUn 

İSTANBUL: 
17,30 - inkılap derıleri. Oniveraite 

den nakil, Sinop Saylavı Yuauf Kemal 
18~imnaıtik. Bayan Azade, 18,30 
- Dans musikisi. Plak, 19,30 - Ha· 
berler, 19,40 - Şehir tiyatrosu artist· 
lerinden Bayan Senıiba, 20,00 - Ma
liye bakanlıfı namına konferans, 20,20 
- Demir caz, 21,20 - Son haberler, 
21,30 - Münir Nureddin, radyo n 

caz orkestraları. 
22S Khz. VARŞOVA, m. 
18: Orkestra. 18,25: Sözler. 18,83: Şarkı· 

tar. - Sözler. 19,15: Radyo orkeatraaı. 19,~ 
Sözler. 20: Sözler. 20,20: AktUallte. 20.SO: 
Şarkılar, sözler. 21: Halli muslkl. 21,'3: Ha
berler. 21,55: Sözler. 22: B. B. O. orkcaıtrası 
plAkları. 22,15: Vlyanadan nakil. 2S: Rek· 
1Amlar. 23,lCI: Danı mualklal. 23,46: Konfo
rana.24,05: Dana. 

17' Khz. MOSKOVA, l'IH m. 
17,30: Fırka neşrtya.tı. 18,30: Kmordu e

misyonu. 19,30: Kolkoz neortyah. 19,~: Kon 
ser. 21: Ak~am mwılklıl. 22: Almanca neerl
yat. 2S,O:S: Fransızca neorlyat. 24,05: Fele
menkçe neorlyat. 

8S2 Khz.. l\IOSKOVA, (Stalln) seı m. 
1'7: l\luslkl bahisleri. 18,20: Opera temalll· 

nt nakil. %%,30: Dans muslklıl. 2-&: İspanyol· 

ca neorlya.t. (kadınlar için). 
18: Opero orkestrasının koD9t'rl. 19: Söz

ler. 19,SO: Caz orkestrası. -9,55; Gilzcl ııan'· 
aUar. 20,25: Budapeı,t.e opuaamdan "Felegen 
de llolla.nd<'r" operasının .nakil ( V agner). 
2%,43: Haberler. 2S,S:S: Çingene muılklsl. 

9M Khz.. ~IBURG, UI m. 
19: Söı.ler. 19,415: Borsa. 20: Gençllk uyu· 

yor, ııöylüyor, dansedJyor. 20,40: Yaylı aaz
l&r konseri (keman ve orkeıttra, Haydanm e
ııerlerlnden). 21: Haberler. 21,10: "Haut nud 
Esel,, adlt musikili een ıkeç. 22: "Finlandiya 
adlı ide orkeıtrau ta.r.ıtmclan koaMr. U: 
~. UAp• '!hesi e - - MllW 
netı~sl. (PIAk reportaJı). 28,40: J\fuslld 2t: 
Ntllell musiki ve dana. 

9:10 Khz. BRESLAU, Sl6 m. 
17,SO: llntlf muıılkl. 19: Söı.lcr. 19,20: A· 

mele koneerl. 19,CIO: Sj)z.ler. 10: Dıtarı Al· 
manlarma halk banla.n. %0,30: Sözler, 21: 
Ollnlln kıtı& haberleri. 21,10: "Belden der 
~rbclt" adlı skeç. 22: Keman mualklsJ. ıs: 
Haberler. 28.25: Sözler. 28,S:S: Danı muıl· 
kisi. 

TEPEBAŞI 

ŞEHİR TlY ATROSU 
TEMSlLLERI 

Bu ıece saat 20 de 

Zehirli huıı•uı 81114illfti 

B~ ~!':~~ni- $rhlılı~ıiyıııi~lıasu 
venite talebesi 
için verilecek
tir. 
Biletler Üniver
site Rektörlü • 

günden alınacaktır. 

~J 
111111111 

ZA Yl - Fatih Malmüdürlü -
ğünden aldığım tekaüd maaşıma 

aid 4081 numarah cüzdanım ile 
Süleyman Sırrı isimli imzamı za • 
yi ettim. Yenilerini alacağımdan 

eskilerinin hükümleri yoktur. 
(5410) 

Edimekapı Kariye Atik rnaha.lle
si Bostan sokağı 39 numarada 
rnüteka.id Süleyman Sun. .. ....,.,._......_..,.,"""""' .............. , ..... ._.........,,....._ 
dim.,, 

iki kızkardeş arasmda uzun bir 
müzakere yapıldı. Ondan ıonra zi
yarete gelen kadın çıkıb gitti ve 
Avrupaya hareket eden ilk vapu
ra binerek Amerikaclan ayrıldı. Bu 
kadın lüks mevkide seyahat edi
yor ve yanında bol para bulunu -
yordu. Bundan baıka her ayın 
birinde kendisine dolgun bir meb· 
18.ğı ihtiva eden bir çek gönderi
leceğinden emin bulunuyordu. 

Mister Smith ne bu ziyaretten 
haberdar oldu, ne de ikinci defa 
dahi F anni ile evlendiğinin f arki
na vardi .• 

Frengi niçin ayıptır 
Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafınd 

Radyoda verilen konferans 
(Bat tarafı dünkü sayımızda) 

Bu doğru olnuyan düıüncelerin ne· 
ticesi, seneler geçiyor, sahte tedavile· 
rin, mütetabbip müdahalelerinin veya 
kayıtsızlığm teairile ha.talık ilerlemiı, 
kemirme derecesi artımı, aonlan va -
himleımiı, bi!ııiıizlilimizin derin hata 
izleri, bir kısmının timarhanelerde ıü
rüklenmeıi, veya vakitsiz ölmesi, ke • 
milderinin yıpranması kara ciğerinin 

bozulma11, kalplerinin..doğru iıleme • 
mesi, böbreklerinin ıüzmemesile kal • 
mıyor; Cemiyete de zararları dokunu· 
yor: Bir çok ekonomik masraflarla, di 
ferlerinin, baklan yeniyor: 

Frenıililer, tedavi edilmeden evlenir 
lerae, çocuklan, ya düıüyor, veya ölü 
doğuyor: Sayısız kurbanlar veriliyor, 
nihayet doium azalıyor. Sağ kalanla· 
nn mühim bir ekseriyeti, aptal, buda. 
la, ahmak, veya dejenere olarak bayat 
mücadeleainde zail, çıbz, renksiz insan 
lar teklinde ortaya çıkıyor: 

Eaaaen insanlar, ıüzel olarak yara· 
blmıtbr: inaanlan sakilleıtiren, vü • 
cuttaki zehirlerdir: Hiç bir hastalık 

zehiri, firengi kadar devamlı değildir: 
lıte; bunlan öğrendikten sonra, neden 
her hanıi bir aile arasında, bu yolda 
hastalıklar hakkında, fikir söylemek, 
bildiğini anlatmak, kabalık olsun!! Hat 
ta her nevi mahfellerde; bu nevi hasta 
tıklar hakkında, dertleımek; erkek, ka 
dm, delikanblamnızı aydınlatmak; kız 
larımızm, zührevi hastalıklar hakkın • 
da, fikirlerinin uyanmasını dilemek, 
bir zarurettir. 

Verem hakkında nasıl bilgi verili • 
yor ve ayıp aayılnuyorsa, zührevi has· 
talıklar için de, ayni düıünce ile, yü • 
rümek lizımdır. 

Burün, biz hekimlerin asıl korkusu, 
ayıplığa aebeb olan harici görünmeler 
den, yan muhat kısımlarda (ağız gibi), 
derimizde husule ıelen yaı alar, bere • 
!erden ziyade; İç aletlerimizde, beyni· 
ma•11•vlonn, :twn.w .. orta:r• koya 
bilece~~ fecial rdı 

En büyük dert, İnsanlann çalıtma 

kabiliyetinin azalması ve nesle yapbğı 
zararlardır Hali hazır tedavilerile ta • 
marn dahi olmasa kısa bir müddette bu 
görünen yaralar, bereler, aüratle or -
tadan silinir. Fakat hastalık geçmez! 
Doğru olmıyan bir tedavi tatbik edil -
miıse, sinsi hastalık, o tah11 yine ke • 
mirmekte devam eder. 

Bunlann önüne geçmek çaresi, bu 
hastalığı ayıp demiyerek, yakalanan • 
ların kendilerini, vaktinde, ve munta
zam tedavi ettirmeleri, ve netice; has 
talığm ne olduğunu, herkesin bilme • 
sidir. Bilhassa dünya alimlerinin birleı 
tikleri tek bir nokta gençliğin cinsi 
terbiyesidir: Bu sebepten genç • 
liğin terbiyesini, daha ilk mek • 
teb sıralarından itibaren, can • 
Jandırmaia batlamalı. Sıra ile; orta 
lise, muallim mekte!)leri talebelerine, 
yiikaek tahsil çağındaki yetiıken çocuk 
lanmıza esaslı olarak, cinsi terbiye üze 
rine, malumat verilmelidir. 

Cinsi terbiyeden maksat ve gaye; 
ıençlere sefahate daldıktan ıonra, züh 
revi haıtahklardan korunma çarelerini 
öğretmek, değildir. 

Cinsi vazifenin ehemmiyetini ıös • 
termek cinsi hayatın tehlikelerinden, 
cinsi birleımelerden doğacak maddi. 
manevi, içtimai, ağır sonlarından ha . 
berdar etmektir. 

Eaasb vazifemiz gürbüz olarak nes
lin bakasına hizmettir. Nitekim sözü
müz gönneğe, mahsustur. Kulağımız 
iıitrneğe yarar; burnumuz; koku, du
yar. Bunlara &riz olacak fetaket önün 
de, titreriz Zira, her hangi birinden 
mahrumiyet; bizi hayatta bir çok zevk 
lerden alakor. 

Naııl sözümüzü mühaf aza etmeği 
bir vazife biliyor&ak, ekseriyetle, cinsi 
birleırneden alınan bu hastalık i~in te· 
nasüli uzuvlann da muhafazaama dik· 
kat ve itina etmekliğimiz lizmıdır. Bun 
lannda; görmek, iıitmek ıibi fuyolo. 
jik itlerini bozmamak, bu fizyolojik va 
zifelerini bilmek, öğrenmek; arbk, dün 
yanın her tarafında, hayat bilgisi kad
rosu içerisine aimımıtıİ-. Zira; önümüz 
deki §ahsın aihbatinden ziyade, ailenin 
saadeti, ulusun ilerisi, mevzuu bahis • 
tir. 

Cinai vazifelerini tabii yolda idare 

edecek bir ferd; ıahsi ailesini ~ 
nı, nihayet bulunduğu ceıniyetı, 
ği ulusunu; koruyacaktır. l)lıı• 
korunması, sihhatle kabildir. 
dan mahrum, veya çalııma 
nakıs uluslar; diğerlerinin esiri 
yaıanuı.ğa mahkumdur. 

Hayat; esasen bİl" çaiıırnadıt. 
sinek dahi, ölmemek için ça 

Çalıımayı azaltacak her türlii 
bir kabahattir. Bu kabahati yaP 
için, çocuklanınızm fizyolojik c:iıı 
tiıme anlarında onlara zühre"'i. 
lıklardan bahsedilme zarureti, b. 
tiyaç tekline rirmiıtir. Ve hiç ~ 

•• j1I 
man, ayıp hastalıklar tclakkııfll 
ru olamıyacağı, esasını kabul e 
mittir. 
Çocuklara, hıfzıssıhha dersleriıı 

laııcı hastalıklardan korunma 
rösterilirken nasıl ki, uyuzdanı . 
randan kızamıktan; anjin den, 
tüberkülozdan bahsediliyor, ~e 

sayılmıyorsa; ayni derece ve f 
sirayeti görülebilecek olan zühf'Cd 
talıklardan da; konuıma, ayıp •. 
lemiyecek, ve frenginin, zühre"'' 
albnda ayıp bir hastalık gibi ,~ 
sinin, kat'iyyen doğru olamıya 
lim edilecektir 

Moutaigne'i~, en son Paris İÇ 
hıfzıssıhha kongresinde aöyted' ' 
cümle; ne kadar doğrudur!! .. 

Y atamamızın yolu, bize çağlı111 
tikten sonra öğretilirse, mektepli 
larmıızın bir ktımı, Ariıtote'i11 
devresine çıkmadan evvel, frenıi1 
kalanır. 

Şimdi, hayat bilgisini öğret~ 
den ayıp olsun? , 

Tabiatin geçici ve mikroplu bı 
f.alık olarak ortaya döktüğü, '\'J 

bir uzvum uzu diğer geçici hatt. 
gibi, pençesine aldığı bir mau 
yıp görülsün? 

Frenginin, diğer geçici hastalı 
dan fazla olarak evlada geçme 

bn, var. """Bunlan ev atlarımıza 
mek ayıp değil, söylememek eıı 
kusur, kabahat, hatta cürümdür. 
mamak, müstakbelin ana ve ba 
bu bastalıklann insanlar için old 
nu bildirmemek, yannki yavru 
zı, bilgi sahibi kılmaktan, hazırl 
tan, gürbüz evlat yetiıtirme te 
terinden; uzaklaıbrmak demektİI'· 

Fenni, ahlaki, cinsi terbiye de 
rinde; mürebbiyelerin fenni, 
esaslara göre hazırlanması, zühr'C~ 
talıklar hakkında, gençlerimizİl'I 
soysal, sağlık bilgisinde, geçici 11' 
tıklar arasında, frengiyi, belsof 
ğunu öğrenmesi lazımdır. Ve b 
çin, esas ~artlar sırasındadır 

Frengililer; hem §ahsını, hem 
dakileri kurtarmak için, tedavi 0 

dır. Frengi, tedavisi muhakkak 
bklar sırasına geçmiıtir.lkinci dei'. 
talığa uğrayanlar; bil".inci ha• Jl 
nın iyi olduklarını, bildirirler. . 
hariç. dünyanın hiç bir memlek•tıı. 
lık ve her nevi gecici ha1talıklal' 
memleketimiz kadar, paraı12: t 

yurtları açmamı§tır. . "' 
Soysal hastalık mücadelele~~k 

ön aıralarda yürüdüğü muhakP"" 
lunan sağlık bakanlığımız, Y (ı 

zun en ücra kötelerine kadar, ., 
l
"k . . .,,tı. ve soysal fe a et ıavaıı ıçın ~ 

diği kıymetli mütehassıslar~· b~d 
tahklar içinde senelerdenberı f' 
bir savaıtadırlar. Mükafatı, ~ 
da kat'i görülmektedir. f 

işte; frengiye yakalanan he'1ı_.. 
ayıp demiyerek tedavi olma•'• Si· 
. . ki . • babıt ıçın, çocu arı ıçın, ana ve . el 
bulunduğu cemiyet için, nıh•Y 
için; bir namus borcudur. ;. 

Hastalığa yakl\lanmamakı ~ h' 
ze verdiği, ve ancak bakam•~ 
ettirdiği bir uzvu sakatlan .. hiı" 
lemine gayret eylemek, en mu *" 
zifemizdir. Yakalandığı, veY• p 

ettiği takdirde, utanmamalı •Y~al 
1. B .. 1 e der . 

meme ı. u mueueıe er • "' 
ramalı ve hastalığını anlaınal1•.c:iıı 
bına tedavi olmalıdır. Buııuıı b~l 
bu hastalıklann ne olduğunu. .

1 
.. 

eld"'ıııı. nasıl korunmak lazım g ıg e 
• "b .. • 111enıiz, g 

yaıtan ıtı aren ogren ııtJ 

Tabiatte ayıp hastalık yo~tur esidİ' 
mız bilgisizliiimizin bir ıııf81l 

SON 



et= -

"Ceza kanunumuzda :Jf~. ~~ 
Avrupada umumi 

bir harb mi? 

rhal tadile ihtiyaç gös- 8Wi:~ 1 d azı aile oyunları 
ren madde er var ır,, Şöylebiraileoyunuvardır:Bir 

-- ( 8tlf taralı 1 inci aahl/«k) 

ıı harbe girmek için neden dolayı 
çok ibt:yatlı davrandıiını d& gös

t .ukut 
~ 

ı • Londra tı l7, 

(Satı,, . 
• \'" ııa .. 4. 

• MaıJrt ı 18, -terecek mahiyettedir. • Nen·or~ 125 -
• f'arls 169. - • ~trlln 48 -

----------
(Bq tarafı ı inci aayıfada) ı -Kendim bekir oldqjum i ~ 

,,. F .. çin bu hmuata bitaraf otam~ • 
bir U&d. böylece konuıma • Böyle bir verıinin, evlenmemege 
. d zeının hazırlamak neza· etm • bir kim.eyi, eYlenmeie 
~~~termit oldu ki, bunun ::bur ~dib etmiyeceii ayrıca 
" 

1•tne ayrıca teıekkiiT et• tk'k uht- bir meaeledir. •e· te ı em ~ • 
't' Bununla beraber, amme hız • 
~;·Adliyecilerin ıöze de- metlerinin ifuı bakımından be· 

111, etıni verdikleri muhale - kA 1 dan vercri abnmuı dütünü-
oır te · k . . . ar ar •. . 
ile .. Jın ıymetı ıae o ,eyın t b'li ve müdafaa edilebilır. 

b· o:çülür. Bu da ıu götür• e 
1 

r Omer Nalrıb Kö•tem 
.;~hakikat, d~dim. Sonra NOT·. 
•ıe.•e etr • 

' 8 1111 
• Yeni Erzurum Sa.ylavı Bay 

111ıunJa beraber, ıükUtun Fuad' lstanbulludur. 340 senesin .. 
~ altın olmadığını kabul de İstanbul hukukunu bitinniştir. llliz .... _ d • ç·· k"" 

-une erım. un u, ye· Eskişehir ve Ankarada aza müli· 
~ 2aınanında harcanan ba· zimliği ve müddeiumumi mua .. 

'1 •ardır ki, on:larm değe- vinliklerinde ve Ankara Adliye 
lınla bile paha biçilemez! Meslek mektebi müdürlüğünde 

'( . • • • bulunduktan sonra 926 senesinde 
..: Erzurum aaylavını ilk de· tetebbüatmI genişletmek mere 

Saıem ve Leon F aracinin hükfune thesabma ttalyaya gön • 
esi esnumda iddia derilmiştir. 

hL : İfğal ederken taıumak Bay Fuad Roma H~. f~l
~an dinlemek fırıatmı ei· tesini bitirmiş ve iadeı mu~ın 

,_..-·,~ ._lf tiın. Bay F uadm bu mu • meselesi etrafında yaZdığI hır tez 
llliinaaebetiyle ıerdettiii ile Doktor unvanını kazanmıştır. 
e adliye tarihimizde yer 932 senesindenberi An~~ 

lc.dar büyük bir değer ta· Cümhuriyet müddei~umılıgı 
'- • liatırımda kaldıima gö- makammı işğal etmektedır. 

- - --L':_'-d bu iddianamesinde, O. N· K. 
t_.-..-unun rüıvet alanl~ c::::;=:;;;;;~~;:;;::::;:;:;:::=;;::==;:;::;:;:::= 

...._ hakkında koyduiu = 
hlE tetkik ederken bu cezala· Alberin mezarı önünde 

hafif olduğu noktaamcla geçid resmi 
k~ _"rar etmiıti. Briiklel 18 (A.A.) -Dün bü-
-~İaiyle ikinci defa ıörüflü · tün pn, ;.dun her yanmdan a· 

kiiıd veyahud bez üzerine bir ke· 
di resmi çizi1ir ve bu reıim keailib 
çıkarılır. Bu resim göz irtifamda 
bir duvara veya levhaya mıhlanır. 
Fakat bu kedinin kuyruiu yoktur. 
Kuyruk aynca keailib çıkarılır • 
Meclitte hazır olanlar birer birer 
kedinin önüne ıötürülür, kuyruk
la beraber etlerine bir iğne verilir. 
Kedinin vaziyetini iyice tayin el• 

meleri IÖylenir. Ondan tonra göz 
leri ballanır ve kuynıiu kedinin 
icabeden yerine iine ile yapıfbr • 
malan IÖylenir. Bunu söyledik • 
ten ıonra cemiyet içinde bir kah • 
ka\.a kopar. 

Çünkü gözleri batlı olan kim1e, 
kedinin vaziyetini ne kadar iyi ha· 
tmnda tuatna tuttun, kuynıiu 
l&znn olan yere bir türlü yapıfbr
maia muvaffak olamaz. Bu iti 
yapan oluna evvelinden tayin e-
dilen ikramiyeyi alır. Fakat la • 
mn olan yeri bulmak çok zor ol • 
dutundan kedinin ebediyen kuy • 
rubuz kalmumdan korkarız. 

• • • 
Bazı beaab hokkabazlan var • 

dır ki bunlann milyonlara balii 
olan rakamlan bir anda cemetme
leri herkesin hayretini uyandmr. 
Halbuki meaele ıayet buittir • 

Mecl:ste hazır olanlardan evve
li yedi rakamlı bir adedi kiiıd ü· 
zerine yazmalarım İlteyiniz. Me
seli ıu adedi yazımlar: 

7.408.162 
' bu noktayı hatırla • km eden Belç~blar, Laeken ki· 

l .suali tormaktan ıe-
lieeaiade Kral Alhert'in mezan ö-

Bunun altına daha küçük ol • 
mak üzere ıene yedi numaralr bir ' . Ceıa bnunumuzda tadile nünde ıeçid reaml ,ajnmflal' • 

olan nıoktalar vaT mıdır? dır. 
t•et. Hem de derhal tadile Ellerinde bayraklar t&f1JUI bir 
löateren nokta1ar vardır. takım ahali, tobklarda dolattık· 

''1eae1a ne gibi? tan tonra mezarın inüne ıelip aay 

~ ~ aayılmuı uzun 11 ile efilmitlerdir. • 
' · -1ııız ıu kadarını aöyliye• Kralm feci bir mrette terki 

, lci, kanunu cezamızın bazı hayat ettiii byanm üstünde u
~iıı kabul ettiği cezalar a• çan Framız tayyareleri demetle çi 

~i.r ~iıbeti i.d:te yoktur. çek atmıılardır. • 
'el~· 'IÇtıınai nizamı muhafa • Bütün binalann üzerindeki 
Ja..ı ilıııek için tehditleri altm• 
,:a;duruımuı lazım ıelen bayraklar yarıya indirilmiıtir. 

aled yudınmz •• 
J;.26f.321. 

Oçiinc:ii olarak tiz kendiniz bir 
aded yazanmız. Yalnız bu adedi 
ö,te intibah edeniniz ki rakam • 
lan ikinci adedin rakamlariyle ce
medildili zaman daima 9 çıktın. 
Meseli: 

8.735.678. 

Bunun üzerine ton adetten da • 
ha küçük olmak üzere dördüncü 
bir aded y~zdırıramız. Meseli: 

4.252.007. 

Dün orta Avrupa vaziyeti hak· 
km-:la ıelen telyazı!an ıunlardır: 1 

Pariı, 18 (A.A.) - Dey1i Tel· 
grafın Viyana muhabiri ıunlan 
bildirmektedir: 

"Almanyanm, cenub budu • 

• r,, lllrıo 
• nrlikı.e 
,.. At l:ıı 

• < eoeY ı r 
•~oha 
.. Amsıerda • 

ı ı • Praı 
• C:rnlrhn'"' 

ı;.ı -
1111. -
24 

ı!l6, -
ı.>4, -
8!'i,. -
ıro. -
:ı•. 

• \'ırscwı 'l4, -
• Kudapeşır . (). -
• Klikre$ 17. -
• Hel~raı 4 -
• YcıLobam~ as -
•Altın 4~. -

•Mecidiye .. ~ 
-

• R nhoı 40 = dunda; end!te verici hazırlıklar· ı - Çekler 4kap. aa. 16) 
da bulundufunu zannettirecek ae- ! • Loodra 0 15 • Mothım a 16-

bepler vardır. Bavyeradaki ilk ÜÇ 1 • l'\e,yor~ 0.79 ~ • \'hana 
fırkanın hareket halinde bulun • • Paıts 12.•t.ı • \l adrtı 

4 :l4• :' 

~.IM>5 

1,98 • 
4, o~ 

• l\lllAoo 9 .. '4:' flerlln 
dulu bildiriliyor. • Frlikse 3.'40 • Va~on 

Muhabir, buna mukabil ltalya· • Atlo1ı. e:ı.ro ~ •'Radapeştr 4.4~-

nm da Jtalva _ Avua!ıırya budu- ' • Cenevre t.4M~ • Rlikre5 79.o ı 7 
J • Sofya 6f>,7Q80 • l'elıraı ss.o 8 ' 

dunda ve bilhaaaa Brenner üzerin- • Amsıddan ı. 174 • Yokohamı t.rno 
de iki kolordu ıeferber ettiiini de • l'r1ıı 111,911 • Moskova ıoecı !1' 

ilave etmektedir. l.===-E;;;;::;S:=-H~A=-M==~-:=ıı 
Bay Munalinin;n bu ani emri· ,- ı, ~aotas• 111• ı ramvay M . ·o 

ne ıebeb, Şimali Afrikaya ltalyan •Anadolu !iM• • (, tmeoıo u ıs. •s 
kıtaabnm ıönderrlmesinin, Avuı • 1 Reıı 2. '7 C'oyoo ııet. -.-

~ır. Hnr1Yl' 11'.!IO •art t>e:ı. 
turyada bir Nazi iıyanmı tetçi et- Merlı:u Battlı:uı c 3 60 P alya 

-.--.-
mek ihtimali korkuaudur. u. sııonıı -.oo arlı m. ec:u 

Romootı u.cı~ felefoo 
-.-

Avuaturya ••tbakanının -·:-

a8zlerl J at~razlar t• lı v:ller 
Viyana, 18 (A.A.) - Batba· • 193.,,Tilrlı Hor. 1 30 •1 t.letırlk -. -

L. hrind • I•• • • 11 9!187 rramvay 81 75 
kan Şutniı, HlZ te e IOIJ'& ı · . . -ili i-J.~O Hıhıım J;', ·O 
liatler tarafmdan öldürülen He • btUcrtııDahlll ı 94,! • Anadola 47 8!'1 
imvehren'lerin babrumı tebcil İ• ! trauı ısıtıırw \17.- • Aoadola ıı 47.llS 

~ı·n konulan bir levhanın açılme 9t8 A M ,on Anadolu nı 46.-
~ RıPdı• - .oo ' timt-tst• " -.:un 
meruiminde nutuk söylemiı ve 
yeni AYU1turyanm dahilde toytal Bakırköy Sulh Hukuk hakimli-
ıulhü temin etmeie karar verdi ti· ğinden: 
ni bildirerek dem ittir ki: Müddei beliiyanm Y qilkö • 

"AwaturJ&.: bir Alman menıle- yünde Halkalı caddeanide 32 36 
keti olmakla beraber, hiç bir vakit numaralı hanede mukim Dominik 
bir vliayet veya müttemleke olmı· lıpanoteti aleyhine açtığı borçtan 
yacaktır. Avuaturyanm akibetini kurtu'ma ve ipotekin fekki hak· 
bizsat Avuıturya milleti tesbit e • kmdaki davanın cari mahkeme • 
decektir.,, ıinde müdeialeyb namına gön.deri. 

Şiddetle alkıtlanan Be.tbakan, len davetiyeye mübaşiri tarafından 
tehlike karşııında ana vatanın ıe- verilen meşrubatta }>ulunmadığı 
l~µ_ıiçQ>. berkeai birjepneie .da· ve mahalli ik••eti JmGWııJ laut_,. 
Yet etmiıtir. dutmadan baha Re bili. teblii ia 

ltalyada 
seferberlik 

_.. BOf tarafı birinci aayıfail.., 

de edilmes"ne ve ilanen tebliiat ic.. 
nama karar verilmit ve yeV111i 
mahkeme olarak 4 Mart 935 Pa 
art•i ıünü taat 13 üne talik ltı 
IDHIUf ve yemYi mezldirda müd 
deialeybin bizatta ve yabud bir 
tu:likli vekil ıöndermesi hukuk 
ıaut mahkemeleri kanunun mad 
dei mahıuaaama tevijkan teblii 
makamına kaim olmak üzere ilan 

·olunur. (5398) 

Napoli, 18 (A.A.) - Bugün 
aaat 12 de 200 ton barb malzeme
si, 2 bin ltalyan ukeri ve katır 
yüklü Ganj vapuru Somaliye git· 
mek üzere yola çıkmıttır. Eritre • 
ye hareket eden Milialer, halk ta• 
rafmdan alkıılamnıfbr. Sultanahmet 3 üncü Sulh hu 

Pariı - Muhtelif meseleler kuk hakimliğinden: 
• de •ardır ki, Ceza kamı- ltalya, Fransayı 

4 ~~arı meskOt ıeçmiftir. 2 _ 1 yendi 
~~eci bir 1aylav sıfatiyle 
~uzun bu 8t..kbk • Roma, 18 (A.A.) - Frama ve 
~ llze!tnıeie çalıpnak benim ltalya milli takından dün çarpq

ıe•kli bir teY olacaktır· llUflar, çok ııla ye ~kalı bir maç. •• 
· 'C·· . 1___ ki ~~ Ulıı~urıyet müdniumuml· tan soma, ltalya, bire ...-ıı 1 

Siz bu adedin altına ıene ke~ 
dinia tarafmdan bir acled yazar • 
unız ve ıizin adedin rakamlariyle 
aon adedin rakamlarının dokuza 
balii olmaama dikkat edeniniz. 
Mesela: 

üzerinde mütalealar yürüten ga • Davacı Zihni tarafmdan Be 
zeteler, ltalya - Habet mesele - yazıtta Tavtanl&fında Kürkçüler 
sinden, büyük Pq"at kongresin - sokağı 2 numarada Ferid Supbi 
den de bahaederek diyorlar ki: aleyhine açılan (100) Hr:ı alacak 

"Büyük Fqiıt müzakereleri, te· davumda müddeialeyhin ikamet· 
dafüi tedbirler kadrosunun qr1 • gihı meçhul olduiu mübqir tara• 
mıf oldufunu ıöatermektedir. fmdan verilen meıruhattan anla 

ttt· edılıneden evvel Adliye goHe maçı kazamnlfbr • 
· ~~~iinde b1ilunmuftunııız, Bay Muuolini ımçta ham bu-

' " Junuyordu. ~•et 1,• • 
'ttifl' : ır ıeıae kadar Adlıye Karsta ı-öken evler 
~ 1iı 1•Pbm. Bu müddet T 

• 11ıenıleketin mühim biT Kan, 18 (A.A.) - iki sün e't'-
. 1~ek ve ihtiyaçlanm vel yaian tiddetli kar yüzünden 
a_ ebzıelc nı.tma natl oldum. üç binanm çatnı karın ajırlıim • 

{. 't "-Uf Kemalin Adliye Be.- dan çölaniiftiir · . 

5.747.992. . 
Şimdi ıon adetten daha küçük 

1 ak üzere ton bir aded daha ya• 
om M 1 .. zılmumı söylersiniz. ese a: 

Z.874.136. 
Bunun altına ıiz de gene yuka

nki kaideye riayetle bir aded ili· 
ve edeniniz. Meifli: 

7.125.863· 

Dün eevki iakir edilen kıtaa • ıılmıı ve müddei vekil'nin talebı
tm gönderildiii buıün resmen ta· le ilinen vaki tebliğat üzerine 
hakkuk etm!ftir. Seferberlik se • müddeialeyh mahkemede hazır 
niı~emektedir. . bulunmamıı olduğundan gıyab ka· 

Romada, Afrikada ltalyanm ran ittihaz ve müddei taraf mdan 
emniyetini ve milıtemlekeleriDin müddeialeyhin Kibrit ıirketinde 
ıenitlet'lmesi iç'n büyük mikyaı • müfettit buhıntlucu zz.ın:ın::la al • 
ta bir hareket olacaimı hiıtefti • dığı fazla (100) Hra avanıın mu-
ren bir hava vardır. buebeci bulunan mü:ldei tara • 
------ - fmclan tazmin edi!d'tini natık Hr 

~ .._.nıda ceza evlerini Beled' e bütün çablarm temız· 
·q ı.ı- ıy ._.. Evlerin ü- 811 ;. bittikten tonn yukarıkt 
••t.~:-6'ur edildim. Bugün t itli ilin etmı., .. ır. "'S' d b' .. 
L • ~~.llıeaelesi bir devlet ==eki karın Jralmlıiı bir met· milyoDlak yedi ade e ;r ıoz atar· 

ihtiyat yoklamaları kıt'a makbuz ibraz edilmiı oln:~k· 
fatila Aekerlik !!ahaindm: la 13.3.935 tarih.nde ıaat 10 c!a 

ııcıı a-.a• • amız ye hemen akma bir çizgi çi· 
~':~•o •11

" abnıtL7. Me't'CUd reye yakındır. 
)~ lt\ıı ~&mr.3.melerle bu bii- Yenl9eh lrd e hUkQmet zerek fU adedi yazaramız: 
d~~ li !llrdm:uma im'ki.n konalı 37.408.159. 
~ ~ ~i!ı et~\:~ A~iye Vek6.leti t Ankua, 18 (Kurun) - Bur.· Bu yekün nereden çıktı diyecek· 
ıı •e ,,,~~11.1>1.ho.lkın takdir et. • __ .... ka•••mda yenı ıiniz? Meaele gayet baaittir. Yu· 

·-- '" ,,,...,,o tanın Yenı,.-.ır - IA ~ ~)ih.. n ceza c \'leri kanu • hükUmet konalı yapılması karar· karıki ilk adedin önüne bir 3 i a-
~ ~ n .. 11 

.. ha.zrrlann~tır. Bu ka- ve etmif ve ıon rakamından da bir ''t\ ~:k ~iUet Mcr.li · aden lqtı. 3 indirmit oluyoraunuz. Bu ıuret· 
.\.~li • Çlamufl'la ~!ıımak Glreaun, Afyo11karahJaar1n le milyonlara batii olan yekGnu 

"t~ t)ecı'lin vazifea\dir. pllnlarl • b. da elde ediyorsunuz. 
el. · IZ:n--_ (Kuran) _ Gire • , ır an .. . 
""ll ..,et;:i ~"111 aoıJ1avı beki.rl~r- Ankara, 18 • tehirlerinin 1 Yukanda anlatbg~ız veçhıle 
l~ . it ~ınm doğru olup l IUD. Atyoakaralıuar .. dürl" jün- hareket ettii!niz takdırde her ye-
~ 4- 9'a -.ucndaki aon su • yeni plblan imar mu · u JNnu bir anda bulabilininb. 

ee.aı. Termiftir: ce tudik edildi. 

Her 1e11e olchaiu ıibi ba eene de ih- mahkemede hazır bulunmanız ve 
tiyat efradmm :rokJamalan yapılacak· yahud bir vekil ıöndermeniz be• 

brı. -1·---LaJ mmtalcau han'cinde o- yan ve akıi takdirde vakıaları ka
lanlar nh c:Gzdanlannclalri mahalle bul etmit ad:!olunacaimız teblii, 
iıim " babaırnm imıi dolum tarihleri makamına kaim olmak üzere ilan 
ikamet adretleriai yazmak ıaretile tab- olunur. (5413) 
rireD bildirirler. -

2 - latanbulda bulunu ihtiyat ef .. tiyat ,oldamalamu fU!>ede ,apacakl:J • 
radı ınensup olclaklan mahallesinin u- nndan kendilerine tabsiı a7ft)an tarih 
ker nriimelliline müracaat etmesi n,a terde 3293 kanuna söre tanzim kılman 
hat ....-p olclaklan maJ..J)qe tahsis w ..-.ki meri)'ete konm n~ 
.,nlan tarih "ıünde bizzat ....,.,.. p ...... ~·erini alikadar eden mad • 
Jerek ihtiyat ~Vllll yapbrabi • delerlnl aaflam .... dolna oluak ötre • 
• n...ıı ....... t 9 da ....... 1c imere f\I• 

L- --1--L.1-..I:.. 3 - Mahalit ubri müawaiDlri ila· U96• ·--, 



~10 - KURUN 19 ŞUBAT 1935 

Sıhhat vs içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudud ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

Trabzon ve Zonguldak ıahil ııhhiye merkezleri için taka biçimin· 
de yaptınlac.ak iki motör ile tamir ettirilecek olan Trabzon ve Zon· 
guldak motörleri hakkında yapılan ikinci eksiltmede eksiltmeye gir· 

141211935 vaziyeti 

mek §artlannı haiz istekli gelmediğinden 25 Şubat 1935 pazarlıkla Kasa ~ 
AKTif' 

yapılacaktır. , · Altın . :.atı kilogram 13.954 -183 
A - Yeniden yapılacak Trabzon Motörünün in§Ut ve eski Trab· 1 P.anknoı .... ........ .................. , ....... . 

L l 9.628.138. 7~ 

.. 10404855 -
681.915 12 zon motörünün tamiri bedeli muhammeni 3100 liradır. Yeniden yapı- hJfakh' .................................... . .;..... ___ _ 

lacak Zonguldak motörü He eski Zoni1Jldak motörünün tamirinin tah Oahltdcskl Muhabirler: 

min bedeli 4985 liradır. Altııı ~ati 1-g ......... : ı 788-024 ![ L 2.515.004. -
B - işbu itlere ait fennt ve tdart §artnameler ve resimler İstan- für. lırası .................... ....... .. 514 6TS.07 

bul Limanı sahil sıhhiye Merk~zi Levazım memurluğundan parasız a- tferiçteki Muhabirler: 

lmır. ı\lun . Sal! kilol!ıarr 3.807- 024 )1 5.354.894 75 
C - Pazarlık 25 Şubat 1935 Pazartesi günü saat 1_4 te Galata' da ~!tına tahvili kabil Seıbesı dövizlı )T3 733 837. 35 

Kara Mustafa paşa ıokağmda İstanbul Sahil sıhhiye Merke~inde iki Hazine Tahvilleri: 

Motör içi,n ayrı ayn olarak yn.pılacaktır. l}eruhte edilen t'\'rakı naktiyı: 'l 
D - Muvakkat teminat Trabzon Motörü için 232 lira 50 kuruştur. Kaışılığı 1. 158 748 56:J -

•• .. • • • l\anunun b ve 8 incı mad-
Zonguldab: motoru ıçın 374 hradır. delerine ıevlilıan vaki ıediyaı .. 10 12 ı 6~3. -

E - isteklilerden Gemi inıaatı ve Dizel motörleri tamiratı işlerinde 
hı . Idukl hakkı d · · d d b d t t ·h· d Senedat Cüzdanı : e ı o . ar1 . n a tıcaret o asm a u ave arı ın en sonra a· Haz ne'. bonoları . .. . ..... · ll L. 3.:'22.497 60 

hnmıı hır vesıka arnnılacakbr. ficarı senetler .... ............ ~ •. fı .Mı0~.i24C) 
F - Pazarlığa girecek olanların reyler siirülmeye başlanıldığı da. Esham ve TahviUit Cüzdanı: 

kikaya kadar muvakkat teminat paralarını yatırını§ olmaları ,arttır· 
(839) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

esham { Deruhte edilen t'\Ta· ı 
ve kı naktiye karşılı~ı ~ 30 336 387 19 

ıahvil~t r itibari kıymetle l 1 • 

t':sham ve TahvilAt ................. 1 •. 48fı9.98241 

Altın \'C dö,·iz üzerine A'-'&ns ~ .. 20.195.~2 
Tahliaiye Mütekaidini ile Eytam ve Eramile mütareke esnasında f ah\.'il~t üzerine avans il . .792.779 9f 

verilemiyen maqla.rm 934 Mali 1eneai zarfmda v-erilmeai olbaptaki Hissedarlar ............................................... , ... . 
kanun iktiza.sından bulunduğundan mütareke aenelerinden alacakla· muhtelif 
rı bulunan Tahliıiye Mütekaidini ile Eytam ve Eramilin en aon YekQn 

PASiF 
Lira 

&.I 

ı s.cffe-Sermaye .......................................................... . 

307149088< ı ı:·::~~:ç.::~;· ~:::~::·;:;.······· .... .. ·ı ~ 
l/eruhte edilen cvra" na•, tiye r. l 58 ?48 563 -

1

1\anunun 6 ve 8 incı madde , 
30296170! ll!'ritıe ıevtilan vııı..iıedivaı 

1 
101216'?3-

IJeruhre edflen evra ,, na , riyt 
ı, · 148 626 940 

19 088 7J210 ~ K:~~~-1~~', :~~-~~~~ .. aİ~ı·n·· ~l~·;~k 164 ~14 
tedavüle vazedilen ............... . ~. T 5 688.000 

1 Tlirk Lirası Mevduau : 
Vadesiz ............................. 197152187 

1971
5; 

148 626 940 - 1 Vacleli ............................. . 

l!>övlz Mevduah: 
1 Vadesi1 ......................... 'j 10319.1452:" 11089 

\'adeli ....... .............. ....... j .770.484 fi8 ,, 
-a 111~ 

1O372 850 09 1 iiuhtellt ............ .. . . .. .... .. ..... .... .. .......... ;).,.1.J<J 

! 
.
15 206 369 60 

812 975 83 ( 

4500000-
r 1 46:1 490 97 / 

20.H!l5.884.SO , YekOn 
31/5/ 935 tarihine kadar Umum Müdül'lüğe mürauat etmeleri. Akıi 
takdirde haklarını iskat etnıit add olunacağı ilin olunur. (296) 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: f 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın UzerJne avans yUzde 4 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
800 Metre Çivili Kayı§ 
400 ,, Yuvarlak Kayq 

1650 ,, Yassı KayıJ 

Nümunesi ve prtnameai mucibince 
Nümunesi ve §&rbıamesi mucibince 
Nümunesi ve tartnameai mucibince 
6 Mart 935 Çartamba saat (14) 

120 Adet Havan bıçağı Nümuneai ve p.rtnamesi mucibince 
140 ,, Toz pompası Nümuneai ve p.rtnameai mucibince 
108 ,, Mukavves zımpara tqı Nünnmesi ve ,artnamesi mucibince 
30 ,, Tütün bandaır Nümuneıi ve §8.rtnamesi mucibince 
28 ,, Muine abamı Nümuneıi ve prtnamesi mucibince 

23 Şubat 935 Cumartesi saat "14" 

Yukarıda nev'i ve miktarları yazılı malzeme hizalarında ipret 
edilen gün ve saatte pazarlıkla satın alınacağından taliplerin % 7,5 
muvakkat güvenme paruile birlikte Cibalide Levazım ve mübaya. 
at Şubesine müracaatlan. (686) 

20000 kilo Benzin f&Tlnamesi mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. Vermek isteyenlerin U..2-935 pazar günü sa.at 14 de% 7,5 gü
venme paralarile Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine . müra.cat· 
ları. (778) 

1 - Şartnamede evsafı yazılı bir mensucat mukavemet makinesi 
pa.zar bk1a sa tın alınacaktır. 

2 - Teklifname ve kataloğlar tetkik edilmek üzere münakasa g\j.
nünden bir hafta evvel komisyona tevdi edilmelidir. 

3 - Pazarlık 27.3-935 Çarıa.mba günü ıaat 14 de Levazım ve mü .. 
bayaat komisyonunda icra edileceğinden vermek isteyenlerin % 7,5 
güvenme paralariyle ayni günde komiıyona müracaatlan. {680) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
. Müdürlüğünden : 

Lira Kr. Miktarı Fi ata 
Kutu} 

Cinsi 

90 00 900 ki'o 3 başı JO ayaktan be· Kas:ıphk ökO:ı 
kiloıu 

150 00 1500 kilo 11 bat 1 O ayaktan be- Kasaplık Dana 
her kilo5u 

162 75 ](185 kilo 31 baı 15 ayaktan be· 
her kilosa 

70 00 350 kiJo 27 adet 20 kilosu 

00 30 000 ,, 2 adet l 5 adedi 

473 05 

Kasaplık Koyun 
ve koç 

Sığır ve dana 
derisi 

Koyun derisi 

Teaıinat 
Vra Kr. 

18 00 

12 21 

5 27 

35 48 

• Pendik Bakteriyoloji Enstitüaü hayvanatmd&n yukanda. &ayısı ve 

cimi göaterilen öküz, danat koyun ve koçlar ile mevcud yirmi dokuz 

deri 5/mart/935 Salı günü ıaat 14 do Fmdıkhda Güzel San'atİar A· 

kademisinde Yüksek Mektepler muhasebeciliğinde açık arttırma su· 

retile aablacaktn-. Ayn ayn tartnaıneleriııi ve hayvanlan ve derileri 

ıörmek iatiyenler her aün Pendikte Müeateee Müt1ürlüğüne ve arttır

maya girmek isteyenler yukanda l'ÖsteriJen gün ve saatte Fmdıklıda 
Yüksek Mektepler Muhuebeciliji nde ıabna ve alma komiıyonuna 

seJmeleri. (814). 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-i;Ot;'2 
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Yeni Kitaglar 

~•Yali sosyalizm - ilmi sosyalizm 
lstanbul Kumandanlığı Dün ve Yarın Kitapları 

cli:b~r Engelı'in bu evrensel uıtaörıütü Haydar Rifat tarafından 
lllıze büyük bir muvaffakiyetle çevrilmit bugün yayılmıttır. 

Sabnalma Komisyonu ilanları 

Fener bahçe ambarındaki elek· 
trik teıiıtı tamiratının eksiltme· 
ıi 21/ tubat/ 935 perıembe günü 
ıaat 14 de bırakılmıttır. Keıif be
deli 1281 lira 10 kurut olup mu-

Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 
Yurdumuzun en salahiyetli bilginleri elile 

güze dilimize çevrilmektedir. 
Özenle tavıiye ederiz. Fiatı 50 krf. 

Pendik Bakteriyo~oji Enstitüsü 
Yirmi kitabı birden edinmek ve -;ok de§erll bir kU

tUphaneye sahip olmak latlyoraanız Müdürlüğünden: vakkat teminatı 96 lira 10 kurut· 
tur. Komiıyonda ıartname ve ke
tif her ıün öğleden evvel ıörü
Jebilir. İıteldilerin teminat mak-

Dün ve Yarın Tercüme Külligatı'na ,. Cinsi 

1~ k~lo aıar aıar birind 
kılo ıliserin bidiıtile 
·Merk- Şerinı 

ıs ~ kilo pepton vite 
' aded normal ılas renkli, 

lastik mantarlı 5. S. M3. lik 

10 0 
tiıe. 

' OO aded normal glaı r~nkli, 
lastik mantarlı 10. S. M3. 
lik tite. 

25 adet 12 litrelik damacana 
sepetli 

Fiata 

~(J() 

160 
2600 

3 

6 

Tutarı K'1rut Teminat 
1 

Lira L. K. J 
50 00 

240 00 
130 00 

450 00 

600 00 

1 
buzlarile elektrik itlerinde müte- 1 
ıaaıs olduklarına dair vesikalarile 
birlikte vaktinden evvel komia- j 
yonda hazır bulunmaları (399) 

(759) 

Üıküdarda Yeni mahallede 
Yangın bağı caddesinde Resülküt
tab sokak 32 No.lı hanede Dimitri 
Davidoviç. 

Üsküdar Birinci 
mahkemesinden: 

Sulh hukuk 

.. 5' 1 
O&§ Kobay yavru olmıyacak 

250 
200 

62 50 
150 00 

1682 50 

Terzi Tiryandafilos tarafından 
122 14 aleyhinize açmıt olduğu (1500) 

dik4ııkarada Etlikte Ziraat vekileti merkez laboratuvarları için Pen 
.._. bakteı:iyoloj~ ve ıerom darüliıtihzA, ı müdürlüğü ıatın alma ko 

~11~nu tarafından 3. Mart. 193!: pu:ar günü •aat 14 de Fındı~I~ 
ii lüzel 1&natlar akademisinde yükıek mektepler mubaaebecılı 
..:,de •çık ekıiltme suretilf' ve ta rtnameıi mucibince mikdarları yu 

tat. •ela ~österilen bakteriyoloji ih tiyacatı ile kobaylar ~atın -~hna~a~ 
.. Şartname•ini ıörmek için her gün Pendikte baktenyoloJı enıtıtu 
~ IQ~~ürlüğüne ve ekıiltmeye girmek iıtiyenler de yukanda ~~~~eri 
'1ı.a. liİll •e ıaatte Fındıklıda Yükıek mektepler mubaıebecıhgınde 

~•atma komiıyonuna gelmeleri (738) 

kurut alacak davasmın vaki teb · 
Iiğat üzerine ikametgihınız meç -
hul bulunduğu anlaıılmıt olmaaı
na binaen gıyaben cari muhake · 
mede: Müddei ıahid pusula11nı 

•braz ederek mahkemeye getirmit 
olduğu ıahitleri Agop ve Meledi 
usulen dinlenmit ve gazete ile 
ilanın tebliğini istemesi üzerine 
muhakeme 21 - 3 - 935 Pertem-

Abone olunuz. 
Bu külliy~ta abone olmak için müracaat etmekte olan oku· 

yuculanmıza bir kolaylık olmak üzere abone ıartlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : 0 k"t 1_,_ 1 . . . . f. nar ı ap ıa ıncı •erının ıati 
"636", ikinci serininki "504,, kuru ıtur. 

ödeme şartları: 
Birinci ıeri için "236", ikinci •eri 

için "204,, kurut pefİn alınır. Kalan kııımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere takıite bailanır. 

- Hangi ıeriye abone ol ur.anız olunuz, peıin alınacak pa
rayı gönderir göndermez on ki tabı birden alınmız. Kitaplar tq
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Poıta paraıı alın
maz. -

Abonelerin - takıitleri (Ününde ödiyecelderine dair _ 
memuraa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahbüd mektu
bu ıöndermeleri lazımdır. Memur olmryan)ar bu mektubu bir 
anaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok dejerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri - Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - lıtanbul 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

3000 ton çelik Demiri · 
AskeriF abrikalar U. Müdürlüğünden 

be günü saat 10 a talik kılrnmıt ol
makla tarihi tebliğ ve ilandan 

itibaren bet gün zarf ıncla itiraz 
etmediğiniz ve yevmi ve vakti 
mezkiirda da mahkemeye gel -
mediğiniz takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmryacağı • 

Ankarada Bankamız fen ıerviıi nde çalıtbrılmak üzere 1 fen m• 
muru ile bir daktilo alınacakbr· 

1 - Fen memurunun menıucat, makine, veya baıka bir fen tahsili 
yapmlf ve tecrübe ıörmüt olmaıı ve iyi Almanca bilmeıi prttır. Tlli ~llı1tıini bedeli (78000) lira olan yukarıda miktarı yazılı çelik de· 

J, 
11 4ılceri fabrikalar satın alma komiıyonunda 3 mart 1935 tarihin. 

i :ar ıünü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname bede

~ S ~!tur. Ve komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
~e lSO hra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinCfeii vesi
'e::kur gün ve saatte komisyona müracaatları (789) 

nız gibi şahitlerin şahadetlerini 

ve vakıaları kabul ve ikrar etmit 
addiyle davacının davasına sabit 
nazariyle bakılacair ilanen ihbar 

2 - Daktilonun orta tahsili yapmıt olması ve eyi Almanca bilmui 
lazımdır. ilaveten fransızca bilenler ve lise mezunları tercih olunur. 
isteklilerin 21 ıubat 1935 perıembe alqamma kadar Ankarada Ban -
kamız memurin müdürlüfüne Te lıtanhulcla tubemize Tnüracalftlan. 

ve tebliğ olunur. (5397) (793) 
(21 iki.net Teıi1.a 1934 u.yımıidaıı beri ~r.) t!!l!!ll!!l!l!!!l!!!!l! ___ m!!m_!l911!1!111!!1!!!1!!1!11!!!9!!!!1ml!l!!!!l!l!!!!!!!!!!!!l!!m!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Oz Türkçe JCarıılıklar Oz Türliçe liarıılı1clat 

nıak, 14. Yermek, 15. Yinnek. 
Tayyar, 1. Uçan, 2. Uçar, 3. Uç

gur. 
Tayyare, 1. Uçak, 2. Uçkaç, 3. 

Uçkan, 4. Uçurtkaç. 
Tayy (etmek), 1. Atlamak, (za

:rnan veya mesafeyi aşıp geçmek 
ınan.) 2. Coymak, 3. Çalmak, 4. 
Çıl·ş.r111ak, (Tarh ,.e tenzil man.) 
5. Ç;zmek, 6. (Dürmek (A~mak, 
et rı geçmek man.) 7. Geçmek, 8. 
ln if~k, 9. Kaldırmak. 

Ta71ip, 1 An, 2. Anğ, 3. Anı, 
~· . Anın, 5. Etkü, 6. Ezgü, 7. Eyi, 
ıyı, 8. Yahşi. 

T &%allüm, Sızıltı, sızlanış. 
... Taaallüm etmek, 1. Ağlamak, 

aglayrp sızlamak, 2. Boynunu 
bükmek, 3. Okramak, 4. Sızlan • 
!;1ak, 5 . . Sinilemek, 6. Talabımak, 
.y Yalvarmak, 8. Yanıkınak, 9. 
~ncamak, yavıncımak. 

Sa &Zanunun, 1. İçine almak, 2. 
l"llfak, 8. Sezdirmek, sezin ti ver

:tnek. 4. Sığgu, sıkku (İstiap, ihti
~ lRtimal man.) (Bak: Şümur, 

ta, ihtiva, istiap). 

S Tazarru, 1. Calınç, 2. Ötük, 3. 
t7.ıncı, 4. Yakanş, 5. Yalvarış. 

b 
1
Tazarru etmek, ı. Bülremek, 

ın u ~rmak, 2. Calbannak, 3. Pazır
rn ak, 4. Sınncıınak, 5. Sünzel
S ey 6. Yakannak, 7. Yalvarmak, 

10' yavıncımak, 9. Yavuncumak, 
• 8V7.ııı~ k 12 y · --&&& ~ua , 11. Yavzamak, 
T 8VZ&nnak, 18. Yirmürmek. 

ı. 
11

aae,1. Acar, 2. Bayatlamamış, 
llruşmamış, 4. ~nç, 5. Göoek, 

,..144 __ 

6. Göy, 7. Körpe, 8. Körpi, 9. I -
mırgı, 10. Taze 11. Yaş, 12. Yeni, 
13. Yeşil. 

Tazelenmek, - olmak, 1. Tarar
mak, tazannak, 2. Y angarmak, 3. 
Yenilenmek, 4. Yeşermek. 

Taz'if (etmek), 1. Artunnak, 
2. tki etmek, 3. Koşlamak. 

Tazim, 1. Kuttuk, kutluk, 2. San 
lav, sannav, 3. Saygı, 4. Sıy, 5. 
Tap, 6. Tapı, tapu, 7. Tapşın, 8. 
Tapuk, 9. Yükünç, 10. Yüvünce. 

Tazim etmek, 1. Ağırlamak, 2. 
Ançulamak, 3. Ayamak, 4. Bayar
lamak, 5. Büyüklemek, 6. Büyük 
saymak, büyük tutmak, 7. Büyüt
mek, 8. Olçamak, 9. Ölçeşmek, 10 
Saylamak, 11 Saymak, 12 Tapın
mak, tapmak, 13 Uğulcamak, 14 
Ulatmak, 15 Uluğlamak, 16 Ulu
lamak, 17 Ulumsunmak, 18 Uru 
ı urınak, 19 Yükünmek. 

Tazip (etmek), 1 Burçaldırmak, 
burçumak, 2 Emgetmek, 3 lrele
ınek, 4. Kınamak, 5 Kıynamak, 6 
Könmek, künmek, 7 Munarmak, 
8 Sıkmak, sıkıntıya sokmak, 9 
Smıktınnak, 10 Üzmek, üzüntüye 
sokmak, 11 Yadatmak. 

Tazir, (etmek), 1 Abaylamak, 
2. Çıkışmak, 3. Danlmak, 4. Ka
Jrunmak, 5. Kınamak, 6. Payla -
mak, 7. Yazgırmak. 

Taziyane, 1. Kamçı, 2. Kırbaç. 
Taziye, 1. Baş sağlamak, 2. 01-

gülük. 
Taziz (etmek), 1. Değer veıınck 

değerli tubnak, 2. Ezgeıimek, 3. 

Malkımak, 4. Parsamak, 5. Üstü
ne titremek, 6. Yücelemek, (Ta
zim man.) 

Tazmin, - at, 1. Ödek, 2. Öde
me, 3. Tölek, 4. Tülük, 5. Yantut, 
6. Yavıt, 7. Yoluğ, yoluk (Fidye 
man.) t 

Tazim etmek, 1. Ödemek, 2. 
Tölemek. 

Tazyik, 1. Basıç, 2. Basıldını, 
3. Basınç, 4. Baskı, 5. Basnk, 6. 
Basu, 7. Kısı, 8. Kısmı, 9. Kıstak, 
10. Kısu, 11. Küyür, 12. Pılçu, 13. 
Sıkılcmı, 14. Sıkırcım, 15. Tolkak. 

Tazyik ileti, 1. Bastırak, 2. Bas
tınk, 3. Kıskaç, 4. Sıkmak. 

Tazyik edici, Kıstakçı. 

Tazyik etmek, 1. Basırganmak, 
basırmak, 2. Basmak, 3. Basurmak 
4. Çorkışmak, 5. Darlaştırmak, 6. 
Darsıkmak, 7. Kadamak, 8. Ka -
mandırmak, 9. Kavınnak, 10. Ka
vurmak, 11. Kısarlamak, 12. Kıs
lamak, 13. Kısmak, 14. Sıkamak, 
15. Sıkarlamak, 16 Sıkıntı vermek 
sıkıntıya koymak, sıkıntıya sok -
mak, 17. Sıkıştnıuak, 18. Sık
mak. 

Tazyik görmek, 1. Basınmak 2. 
Kısılmak, 3. Tankmak, 4. Oyul _ 
mak. 
Teabbuı (etmek), 1. Damuş • 

ınak, 2. Purtarmak, 3. Yüz bur -
tarmak, 4. Yüz buruşturmak, 5. 
Yüz ekşitmek. 

Teadül (etmek), 1. Dengeşmek, 
2. Denkleşmek, 3. Tenkeşmek. 

Teahhur, 1. Sadam, 2. Tutkar. 

Teahhur etmek, 1. Atkarı kal
mak, 2. Badalmak, 3. Çitirlemek, 
4. Dirgenmek, 5. Gecikmek, 6. 
Geç kalmak, 7. Geri kalmak, 8. 
Kadanmak, 9. Kalamak, 10. Son
raya kalmak, 11. Tıyınmak. 

Teakkul, 1. Anlayış, 2. Düşün • 
mek, 3. Önceden düşünmek. 

Teakup (etmek), 1. Birbiri ar
dınca gitmek, birbiri ardı sıra git
mek, birbiri arkasından gitmek 
2. Koğalaşmak, kovalaş -
mak, 3. Sıravardı gitmek, 4. Ter -
kemek, 5. Terkimek, terkişmek, 6. 
Uylamak. 

Teali (etmek), 1. Ağmak, 2. Er
keymek, 3. Öktümek, 4. Onmek, 
5. Pedümek, Pedünmek, 6. Usmek, 
7. Yücelmek, 8. Yükselmek. 

Teallüm (etmek), 1. Bellemek 
2. Öğrenmek. ' 

Teami, Görmezlikten gelme gör 
memezlikten gelme. ' 

Tearüf, 1. Bilirlenıne, 2. Biliş • 
me, 3. Tanışma. 

Tea.11ür, Güçleşme, güç olma. 
Teati (etmek), 1. Alıp vermek, 

2. Verişmek. 
Teatii efkir, 1. Düşüncelerini 

karşılaştırmak, 2. Görüşüp konuş
mak. 

Teavün, 1. Banlaşma, 2. Bulu -
nuş, 3. İmece, imeci, meci, 4. Ku
başma, 5. Yardım, yardmılaşma. 

Tebaa, 1. Albattı, 2. Baytak, 3. 
Buyun, 4. Cirniki, 5. Karaşa, 6. 
Pütçi, 7. Uydu, 8. Uygan, 9. U -
yundu, 10. Uyuntu, 11. Yilü. 
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- 12 - KURUN 19 ŞUBAT 1935 

i Ş L E T M E S i • . lsteklile~ıo 3 Mart Pazar günil saat 15 te Heykoz Derı 
4.centeleri Ka.raköy Köprüb;.~ı . rık asına müracaatları. 

1 el.42362 - Sirl:ecı Mühür,ıaı ud ••••••••••••••••••••···~ 
.. __ Ha.o Telefon :22740 --•I 

Trabzon Yolu 
ERZURUM Vapuru 21 Şu

bat PERŞEMBE günü saat 20 
de Hopa'ya kadar. (843) 

•-• Dr. Ihsan Sami 

BAKTERlYOLO Jİ 
LABORATUVARJ 

Umumr kın tablil!tL Frengi no uıı 

rıazanndan ("7asserman ve l\ahn tea· 
mülleri ) Kın küreyvau sayılması. ti · 
fo ve sıtma hastalı ıcları teşhisi idrar 
balgam. cerahat, kazurat ve su tahlil:ltı 

ültrıı. mikroskopi, nususr ışılar istihzarı 
Kanda üre şeker. Klorür kollestain 
miktarlartnın tayini Divanvolu No 

189 Tel.: 2098f . 

DJŞ DOKTORU 

übeyt Salt 
fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

• Arıntı ve Kazıntı satışı 
Beykoz Deri Fabrika11nda bir sene içinde birikecek. 

ve Kızıntılar sahlacalctır. ls~eklilerio 2 Mart Cumarteıı 
saat 15 te Bevkozda Fa >rikava müracaatları. 

Çuval Satışı---..-.ı 
Takriben 10.000 kadar muhtelif boyda kullanılmış çufl1 

lılacaktır. lster<lilerin 24 Şubat Pazar günü saat ı 5 tc Beyk 
da Deri Fal:>ıi'' asına müracaatları. 

,. Keçi Kılı Satışı--~ 
Takriben 2500 kg. Keçi kıh satalacakbr. lstekliıerin ~6 

>at Sah günü saat 15 te Beykoıda Deri Fabrikuına mil~ 
at erı 

Büyük 

ıstanbul Beledlyesı ilanları Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Tayyare Piyangosu 
Keşif bedeli 643 lira 92 kuruş o lan Beyoğlu 29 ncu ilk mekteb bi. Babıili, Ankara caddesi No. 60 

nasınm tamiri açık eksilteye konulmuştur. Şartname ve keşif evrakı Telefon: 22566 

Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek için 2490 No. lı liil••S•allb•g•ü•nl•enri•m•e•c•ca•n•en•d•ir• •• _ .. 

18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. l'J,fart 7935 ded 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
• kanununda yazılı vesikalar ve 48 l irabk teminatla beraber ihale günü 

olan 5/ 3/935 Sah günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 
8ahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikratn1 

(861) 

Keşif bedeli 274 lira 9 kuru§ olan Çarşambada Derviş Ali mahal
lesinde Defterdar lhrabim Efendi medresesinin tamiri pazarlıkla yap
tırılacaktır.Ke§İf evrakı ve Jarlnam e Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Muvakkat teminat 21 liradır. Paza rbğa girmek için 2490 numaralı 1 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalarla beraber 25/2/935 
Pazartesi günü saat 15 de Levazım Müdürlüğünde bulunmalıdır. 

REFiK Ahmed SEVENGIL 
V AKIT Matbaası - latanbul 

fer ve 20,000 liralık mükafat vardır. 

Beyoğlu Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünd 

(858) 

Darülaceze için 4700 litre Benzin açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tarih .No. 

363 
48 

Iımi San' ah 
Muharrem Ahçı 
Mustafa Otel Ye Kahveci 
Başiliki Araba ve Otomo· 
Timofey bil tamiri 

Ticaret adresi Vergisi lbbarna mesi . 
9
• 

KarabııJ M. Karabaı 900 8/93 1 ci seneıı 
Beyazıt Kasaplar 5 87 88 l 2167 1 ci senesi 9 
Topçular C. l/368 36 86 18138 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Bir litre Benzinin tahmin 
bedeli 24 kuruştur. Eksiltmeye girmek için 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve 85 liralık teminatla beraber iha
le günü olan 5/ 3/935 Sah günü saat 15 de Daimi Encümende bulun
malıdır. (860) 

Tophane Maliye Şubesi mükelleflerinden olup ikametgiMannm meçhul olması dolayısile -~ 
senesi için namlarına tarhedilen kazanç veraiai ihbarnameleri t blii .edilemeY..en Y\lkar.ıcla iaiUli,,.ı? 
vergisi miktarları yazılı eşhasa tebliğ makamına kaim olmak üzere Hukuk usulü muhakemeleri 
mucibince ilin olunur. (852) 

Öz Türkçe l(ar$ıhklar 

Tebahhur (etmek), 1. Buğulan
mak, buğu olmak, 2. Burmak, 3. 
Soğulmak, savulmak, 4. Suğal -
mak, suğulmak, 5. Suyulmak. 

Teb~iyet, 1. Körgü, 2. Kulluk, 3. 
Tapu, 1. Uyma. 

Tebaiyet etmek, 1. Ardınca var
mak, 2. Bağınınak, 3. BaB eğmek, 
4. Baş indirmek,;), Udmak, G. Uy
mak, 7. Yazmınak. 

Tebaiyet ettirmek, 1. Baş eğdir
mek. 2. Paktırmak, 3. Udızmak. 

Tebarüz (etmek), 1. Açılmak, 
2. Belirmek, 3. Belürmek, 4. Gö -
ı ünmck, 5. Pelgüıınek, 6. Sıray -
mak. . 

Tebaüt (etmek), 1. Açraşmak, 
2. Iramak, 3. Iraklannıak, ırak -
la~mak, 4. Süyremek, 5. Taymak, 
G. Tizkinmek, 7. Uzakla~mak, 8. 
Uzanınak. 

Tebcil, Alkış. 
Tebcil etmek, 1. A.ğll'lamnk, 2. 

Büyütmek. 
Tebdil, 1. Değ-şirme, 2. Denşür

me, 3. Kubalgak. 
Tebdil etmek, 1. Ayrıksı etmek, 

2. B3şk:ılamak, başkarlamak, baş
kaı tınak, 3. Değiştirmek, 4. Değ
şürm 2 k, 5. Dekşürmek, 6. Dön -
ınck, 7. Poymak, 8. Sapmak, 9. 
Sefü~tirmek, 1 O. Y avunmak, 11. 
Yipitmek. 

Tebeddül, 1. Değişiş, 2. Özge -
riş. 

Tebeddül etmek, 1. Aynamak, 
2. Aznamak, 3. Başkarlanmak, 
başkarmak, 4. Değişmek, 5. De • 
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ğ·şilmek, 6. Değşüıülmek, 7. Kal -
caymak, 8. Paşkarmak, 9. Seliş -
mek, 10. Tekrülmek. 

Tebellür (etmek), 1. Belirmek, 
->pı·· k .... e gurme . 

Tebenni (etmek), 1. Oğul edin
,nek, 2. Oğullanmak, 3. Oğulluğa 
almak, 4. ğulsanmak. 

Teber, 1. Balga, balka, 2. Balta, 
3. Teber. 

Teberri (etmek), 1. Arınmak, 2. 
Bazmak. 

Teberru, 1. Bağışlama, 2. Sav -
gat, 3. Soğat. 

T eberrüt (etmek), 1. Anam ak, 
2. Büymek, 3. Donmak, 4. Soğu
mak, soğulmak, 5. Tomlmrnk. 

Tebessüm (etmek), 1. Cmım -
damak, cımrnlamak, 2. Cnnıy -
mak, 3. Diş ilgitmek, 4. Gülecre -
mck, 5. Gülümsemek, 6. Külün -
mek. 

Tebeşir, 1. Ağdaş, 2 . . Akbur, 3. 
Bor, 4. Göreke. 

Tebevvül (etmek), l. Cövdür
mek, 2. Çi~ etmek, 3. Çövdür-
111ek, 4. Çöydü1111ek, 5. l~eınek, 6. 
Kaşanmak, (hayvan için), 7. Su 
dökmek. 

Tebeyyün (etmek), 1. Açığa 
çıkmak, 2. Belgirmek, bilgirmek, 
3. Belirmek, belürmek, 4. Görü -
nüp anlaşrlmak, 5. Ortaya ~ıkmak, 
6. Pelgürmek. 

Tebeyyüz (etmek), Ağarmak. 
Teb';t (etmek), 1. Cıtırmak, 2. 

Iraklaşlırnıak, 3. Irmıak, ( 4.) Kıy
gamak, 5. Kızgamak, 6. Targar • 

Öz tür'l<ç" l<areıltklar 

mak. 
Tavik, 1. Asıntı, 2. Saykallan· 

ma; 3. Silme, 4. Sürünceme, 5. Yu 
bayına. 

Tavika. uğramak, Endelemek. 
Tavik edilmiş, Ergili. 
Tavik etmek, 1. Alıkoymak, a

lıkoymak, 2. Asmak, 3. Bağdamak 
ı1. Ergilemek, 5. Geciktirmek, 6. 
Geri ıraknıak, 7. tıtelemek, 8. Sav 
saklamak, 9. Tılkatmak, 10 Tıy
mak. 

Tavil, 1. Boylu, .2. Çok sürer, 3. 
Daylak, 4. Daylan, taylan (Boyu 
uzun man.), 5. Orken, 6. Sürekli, 
7. Uzun. 

Tavile, 1. Ahır, ahur, 2. Aran, 
3. Dam, 4. Tavla. 

Taviz, 1 Ödek (Ödemeye yarar 
şey ınan.) 2. Tölek, 3. Karşılık, 4. 
Tülek. 

Taviz edilmek, Uğurlanmak . 
Tavk, 1. Ağdam, 2. Boynağ, 3. 

Boyundunık, 4. Kasnak, 5. Tasma 

Tavr (Tavrr, Tavur), 1. Corüş-. 
lük (Tavru hareket ınan.), 2. Ça
lım (kunım man.) 3. Çelim, 4. 
Gidiş, 5. Gösteriş, 6. Kes, 7. Ke
sim (Biçim, şekil man.), 8. Ölçüm 
9 Selen (Ses, sada man. da), 10. 
Turak, (Ha1, heyet man.da), 11. 
Tutum, 12. Tür (Tarz, nevi, şık 
ınan.), 13. Yoruk, 14. Yol (Ulu 
yollu). 

Tavrı tahakküm almak, Dadar
mak. 

Tavaif, 1. Anlatma, 2. Niceli
ğini gösterme, 3. Salı, 4. Sayıp 

dökme. 
Tavsif etmek, 1. Soylamak 2. 

Yaktamak. 
Tavsiye (etmek), 1. Ismarla -

mak (Sipariş man.) 2. Salık yer -
mek (ihbar ve tarif man.) 3. Ta· 
nıtmak, 4. Tatuzmak, 5. Tuttll' -
mak, 6. Yekiınek. 

Tavus, Alakuş. 
Tavzif (etmek), 1. 1ş vermek, 

2. Kargımak, 3. Kullanmak. 
Tavzih (etmek), 1. Açıklamak, 

2. Açık söylmeek, 3. Açmak, 4. 
Anıklamak, 5. Bejemek. 

Tayaran, Uçuş. 
T ayaran etmek, 1. Ağmak, 2. 

Pırlamak, 3. Uçmak. 
Tayf, 1. Tüngür, 2. Tüzgünme. 
Tayin (etmek, 1. Al<1.ğlamak, 2. 

Atamak, 3. Aynınak, 4. Bağla -
mak, 5. Belirtmek, 6. Bolcaınak, 
7. Göstermek, 8. Koymak, 9. Mak
talamak, (Tarif etmek man.) ıo. 
Mölyemek, 12. Örülenıek, 13. 0-
ründelemek, 14. Örünleınek, 15· 
Pelgilınek, 16. Urundulamak, 11· 
Y asaınak, 18. Y asanlamak, 19· 
Yerleştirmek. 

Tayip, 1. İlenç, 2. Kakınç, 3. 
Kıcu, 4. Kınam, 5. Şirlin. 

Tayib eden, 1. Dancı, 2. J{ı • 
naınsak. 

Tayib etmek, ı. Cemil·nıek, z. 
Dağnamak, 3. Danamak, 4. Dan -
lamak, 5. Dansamak, 6. Gınaırta;• 
7. Hmamak, 8. Irışkanlamak, · 
İyiklemek, 10. Kağımak, 11. 1{ı • 
namak, 12. Sirlemek, 13. Tanla "' 
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