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"Kara kartal,, Habeşlilere yardıma koşuyor! 
"-------------------------- -----
Görünmez. adam Atatürk '\ Amerikadaki Zenciler ltalyanlara 
ııc•Ç•n gü~~~!!dan s•l•n Ege iıe l'ethiyeden karşı gönüllü gitmiye hazırlanıyorlar 
h: Yazılan birçok kişileri Şcl~Jl'lan Mar marise geldiler 
~r duyum getirdi: (Etyeıı Birbil) Marmariı, 23 ( A.A.) - · Reisi· 

a lı bir Macar gencinin e.dü ma- l cümhur Atatürk Ege ı.ıapurile ıa· 
:narda görülen (Görünmez a • 1 at 19 da limanımıza Eeldiler. 
h':'1tt) fendini yoktan vareitiğini Marmari• fİmdiye kada" görül-

Kendilerini Habeşlilerle kan kardeşi sayan Harlem zencileri 
Amerikadaki Italyanlara boykotaj da yapacaklar 

ıldirdi. Ben bu duyumu bildi • miyen bir aevinç ve ıenlik için

Binlerce ltalyan askeri daha yola çıkanldı 

ten telyazısmı okurken e"ki Yu- dedir. 
ll~n bilginlerinden (Ez. ,,b) un Fethiye. 22 (A.A.) - Bu ıa
~~ ta.nınmış bir sözünü dütün - bah alınmıştır: - Dün 21.2.935 

llll:t. ak§am aaat 13 de Ege vapuru ile 
lianiya, Yunan bilgini ··bu a - Mersinden yola çıkan Reiıicüm

t~nc!a en güzel şey nedir? . hiçi · hurumuz Atatürk bu akısam aaat 
ltlırıdeki sorağa karşı: 20.30 da limanımı%a geldilt:r. 

- Dil'., Halk sevinç içindedir. Ata-

d' Dediği gibi "en kötü şey ne _ türk'ün geceyi limanımızda ge· 
ır?,, sözüne de yine: çirmesi umulmaktadır· 
- Dil!,, 

1 'Diye kar,ılık vermiş; o:)ylelik· 

l
e de adamlık içerisinde a..:• ve tat . 
t •• 1 I · •oz erin oyrıadığı doku•ıaklı ro· 
1.1 anlatmak istemiş. 

Gerçekten günün birin-:Je. (Gö· • 
"iinmez; adam) fendi denilen ıey 1 

~~n:ı dirimde (umumi lı-ıyatta) 
llttun (tatbik) yeri bulur!ı.ıı Ma· 

tarh . b b I .... .. genem u u uşu yeryuzu. 
l\~n hem en iyi, hem de en kötü 
;,

1-r gücü (kuvveti) olacak demek; 
.'t. Çünkü canlı ve cansız her tür-
tı.in • • - -:.:~ :.!-:t ' 1e gö 

tnez eden bu gücü iyi er Oii u: ' 

1~ kadar kötüler de kull!\1'acak· / 

it. Kullananların dilekler;ne gö
;~kd~ bu güç iyilikt yahuc! kötü ~ 
~ getirecektir. · 

Sözgelimi, bugün zenginler 
~ole d ~ ı· il lt'" eger ı ma arını lnrsızların, 
"-lnltsuzlarm gözlerinden im.çır • 
··•&.k . • ~ ıçm ne yapacaklarım çok 
fl.:"l.. bilemezler. Eğer (Görünmez 
h'ıQın) fendi her kişinin kullana· 

t ec .... b' k lij_ 
1 

.. egı ır erteye geJ\rse bu 
d r Q değerli şeyleri yerli yerin
ttıe Yok etmek artık işten biJe ol -
tyacaktır. 

lu Ancak (Görünmez adam) bu
.!ttnun. bu jyiliğine karıı hırsız-

ASJM US 

Halkevlerİ.nin açılması müna· 
sebetile evfJelki gün B~ bakan 
Ankara H alkevinde bir nutak 
scjylemi§ti. Resmimiz, Baıbakanı 
sözünü söylerken göıterivor. 

""'~Nııın ltlllM"l,.tt•ıırtntnıtHflllll"'""""hf'''"''lıntnUUrlllnOnttlllllftUnıttltlUUt 

Kurultay Başkanı 
. . 

Ba'ıkes~rden Ankaraya 
gitmek üzere ayrıldı 

ConS:mon \ 
1 Ma~t başında Al

many aya gelecek 

1 

Berlindek.i görüşmelerde 
hiçbjr mul<avele 
imzalanmıyacak 

. Londra, 23 (A.A.) - Sir John 
Siınonun Mart ayının ilk günle • 
rinde, Bcrlini ziyaretine, şimdi 
muhakkak naza,·iyle bakılabilir. 

İngiliz Dııişleri Bakanı, gele • 
cek Perşembe günü, Pariste lngi • 
liz teşkilatı esasiyesinin ıafhalan 
hakkında bir konferans verecek 
ve ertesi günü Londraya avdet e -
decektir. 

Sir Jonh Simonun, Bay Flan • 
din ve Laval ile kısa bir mülakat· 
ta bulunmak üzere, bu f ırs&ttan is· 
tifaae etmes çbk muhtemeldir. 

İngiliz Dı!İ!leri Bakanmm, 
BerJinde yapacağı müki.lemeler, 
genel siyasa vaziyetini tetkik mak-

Uet'amı :? tııc•J ıı:>.yıtanm • UncU l!Dtunwıdıl 

Bir yıl dönümü 
Türk müzesine can 

v~ren adam 

(~ 
'altlı •• ..._ • lneı ım:nrann a nncfl sU tununl• 

~. . 
lttır,u' h ı 

11• pıııı ıtırın 1111 ıı•• •ııhnııw ııııoıııııuıımıııııutıınırunın"" 

babası! 

Balıkesir, 23 (A.A.) - Kurul· 
tay Başkanı General Kazım Öz • 
alp şerefine dün akşam C. H. Fır· 
kası bir süvare vermiştir. Gene • 
ral bugün vilayeti ziyaret etmiş, 
bir müddet kalarak vilayet i~leri 
hakkında valimizden malumat al· ı f, 

j mıştır. Y 

b, l\trıerik:ıda kı 
1" rıebatı • rmızdar, uyuıturuc:u 

)'a~t'a dal Yıyerelc tatlı ve nur1u hüJ • 
rıta., ban llt'Llrmıı Guya kendilerini 

1 Kurultay Başkanı bundan son· 
1 ra istasyona inmiş ve Ankaraya 

hareket etmiştir. İstasyonda bü • 
yük bir halk kütlesi tarafından u-

ğurlanmıştır. 

Gripten 

Esk:şehirde veKasta
monuda mektepler 

kapandı 

Eskişehir, 23 (Kurun) - Grip 
burada salgın bir haldedir. Mek • 
tepler bir hafta müddetle kapatıl· 

.Ucrhunı Hamdi . 
Bugün, yurdumuzda Güzel San'at-

1 

leri korumak yolunda büyük emekler 
harcayan değerli bir adamla) eski e
serler müzemizi kuran Bay Hamdi
nin ölümünün 2;) nci yıldönümüne 
rastlryor. Bugün yapılacak toplantı

da kendisi sevgi lC saygı ile anılacak
tır. Bu miinascbetle Bay Hamdinln 
hayatma ve çahşrnasma dair bir tet
ldk yazısını bugün beşinci sayfamız

da bulacaksınız. 

tKll 11 l l IH l ltlffalllfll l lll llffıN ııtfllll l l l l l llf ıtlll'fllllltlt'-""llllllflıltı 1 

Üç aylıklar 

Afrikaya ilk göntlerüen ltalyan Fa§iıt gönülliileri yola ~ıkarlarken 
(Kö§edeki resim Habe§ cepheainde ltal;yan kuvvetlerine kumanda e

tlecek General Grazyanidir. Kendiıi ltalyanın en gen~ müıteml k 
b • l · ti b · • ·d· ' ~ e • za ıt e~n en ırıa ır· Kul•a yı zaptetmesile §Öhret kazanmı~hr.) 

Nevyorktan (Deyli telgraf.) ğun da tehlike geçirmesini derin · 
gazetesine .bildiriyor: . bir küskünlükle karşıladı. 

I_talyan ıle Habetistan J\rasın- Onun için Afrikadaki ltalyan-
d~~ı gerginl~k, ,;1iz binlerce zen- lara karşı boykotaj hareketi ha
c~nı? yaşadıgı Harlem,, de de - zrrlanmı,, bir çok gönüllüler Ha
rın ızler bıraktı. Halk, dünyada . 
kalan biricik siyah imparatorlu • ft>enmr 9 unc·ı aayttaım t lııcS .ntuntmdai· 

Divanıharbe verilen 
lngiliz amirali •• 

lngüi:ılerin büyük harb gemilerinden ikin 
l'le~t 0~::: ka~ıturduiu için bu 
l'lltı ! B ı>elc mukaddes sayılır • 

• ~latıllc unun lcu11anrlmaıı, ate,ler ya -
.... nprJan d' • 

mıJtır. Kış şiddetle devam ediyor. 

Kastamonu, 23 (A.A.) - Grip 

salgını burada da b&J göstermit • 

tir- Merkez ve Ba~köprü ilk okul· 

Yetim, dul, mütekaid 
maaşlarına başlanıyor 

Tediye günlerini gösteren cetvel 
dokuzuncu sayrfamızda 

Geçenlerde lngilterenin en büyük 
harb gemilerinden sayılan Hood 
(dünyanın en büyük harb gemisi) 
ile RenoWn talim yaptıkları sırada ts 
panya sahillerinden ötede çarpışmış
lar, bu hadise yüzünden biri Amiral 
Bale>.: He l)izba~ Zover vr. lilZbap 

Savbirdge'nfn divanıharbe verilmeleri 
kararlaştırılmıştı. Bu karar burada 
epeyce alika uyandırmıştır. Çtinkl 
umumt harbtenberi btı h!dise 
ilk defa olarak vuku bulmaktadır. 

··•tat a.. ını ıneraıimle )})ur • h. . .. "'- . 
.. haltnın 'YÖzfl-.ıtne riyaset ed4m ateı 

tilldiiğij ... ·b· YUkarıdaki resimde gö 
~···.. ... 1 dö" 1 .. . . 111 • rne erle ııus1enmı!ttır, 

lngilterede bu gibi divanıharpler 

~ fUtlen Hl/}IGJ} P.WrlllU)., 
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A vuşturya-f ransız görüşmesi! 
Dolf üs ün yo u A vustuı~-1 Görünmez adam 

• t·•~J") 1 d fendi 

ı 

Elmadağı suyunun-Ankaraya g~ · 
rilme faaliyeti yakında başlayaca~ 

Ankara, 23 (Kurun) - Elma 
dağı ve civarındaki icme sularının 

Su tarın geçirileceği · yer }ere ıı!.. 
si su boruları getirterek bazı! 
lundurdu. Havaların yum 

yanın ıs IK a yo u ur WIF" Bu5makaleden devam 

lar, uğursuzlar da baıka yollar • 
dan çalıtacaktır. Şimdi gözgöre 
her türlü kötülükleri yaptıktan 

sonra yine polis detektiflerinin 
araıtırmalarından kurtulmak yo
lunu bulan bu adamlar bir de 
(Gl>riinmez adam) Fendin\ bulur
larsa hiç ele geçirilemiyecekler • 
dir. 

Paris, 23 (A.A.) - B. Leb- ı 
run'ün Elize sarayında verdiği 
ziyaf etbfn ıonra F ranıız . A vus
turya müzakeratına, baricıye ba
kanlığı binasında devam edilhliş 
tir. Avusfurya nazırlarına leji. 
yon donnör ni§anınıri büyük sa
libi vcrilmittir. 

İçtimaın sonunda, B. Laval, 
gazetecilere verdiği be)·anatta, 
kendisinin ve B. Flandin'1n bil. 
hana Avusturyayı alaka dar e
den siyasi meseleler hııkkında 
A vuaturya nazırlarile tam bir fi. 
kir mutabakatı mütahede etmİ§ 

olmalarından bahtiyo.r oldukları 
nı aöylemiıtir. 

Diğer taraftan, Berger · Wal
denegg, fU beyanatta bulunmuı· 
tur: 

"Avuıturyanın harici lliyaseti, 
daima barııa mütevec.cih olacalt
tir. Franıa ile Avusturyayı bağ
lıyan rabıtaları daha sıkı bir ha
le koymak isteriz.,, 

B. Schuschnigg, Avrupayı 

ra, yeni bir darbe tetebbusü vu
kubulabile<::eğini zannetmF.diğini 
söylemittir. 

Pariı, 23 (A.A.) - Avusturya 
ve F'ransa Dııişleri Bakanlıkları 
siya&i şube müdürleri · bu sabah 
toplanarak muhtelif meselelerle 
ve bilhassa Kültür meseleleriyle 
meşğul olmuşlardır. 

Bu mesele1er bugün saat 17 de 
Bakanlar arasında yapılacak son 
gÖrÜfmeden sonra kati teklini a -
lacaklardır. 

Paria, 23 (A.A.) - Kriyon o
telinde yapılan kabul merasimin • 
de Ba,.Y Bodüen Dolfüsün ulusal ıi
yaaasını takib eden Avusturya 
Baka~larını selamlamı, ve Bay 
Şuınig cevab vererek Pariıte gös
terilen güzel kabulden dolayı pek 
ziy~de mütehaaais olduğunu ve 
Avrupanm ikin.ci Alman devleti -
nin mümessili sıfatiyle, Fransanın 
da kendileri tarafından takib edi
len barı§ ülkülerini takib ettiğine 
kani bulunduğunu söylem it: 

Daha sonra (Görünmez adam) 
buluşu, uluslararası alanda da 
büyük bir değişim yapacaktır; bü
yük ve küçük bütün uluşlar (dev
letler) bu buluşu kendi dilekle -
rine göre kullanacaklardır: Bir 
uçak filosu (tayyare lilosn), ya
hud kocaman bir ordu belki de 
dürbünler ve teleskoplar ;le gö -
rünmez bir biçime kona(" aktır. 
Bütün acun bugün gülünç, yarın 
tüyler ürpertecek kertede kor -
kunç bir Körebe oyunu sahnesine 
dönecektir! 

ASIM US 

Von Papen 

Ankaraya getirtilmesi üzerindeki 
çah!ımalar kıt münasebetiyle lkıa-

1 
men durmu§tu. Bununla beraber 

bu işlerle meşgul bulunan komis 
yon kışın gene boş durmadı. Şehir 

dahili tevziat merkezlerinden 'bir 
kaçında yaptırılacak flitre istas· 

yonları için hazırlıklarına ve ke
şiflerine devam etti. Bu istasyon

ların yerini tayin etmekle uğraf tı . . 

nı müteakib hemen umumi 
maya tekrar baılanacaktır. 
dahilinde yaptırılacak müt tı 

flitre istasyonlarından ilk iıt .. 
Sarıkışla yakininde inta edil,i 

tir. Nisan baılarmda inşaat• 
!anacağı tahmin ediliyor. 

Her bir istasyon en az yirtd S 
bin liraya mal olmaktadır. 8 

Pamuklu mensucat l'iletr Sa&em davası 

t~limatnamesi Ankara, 23 (Kurun) -
Ankara, 23 (Kurun) - .Pa· Salem ve F aracı davası nı" 

muklu mensucat sanayiinin tees- umumi iddiasını yap.mak 
ıüıünü kolaylattırmak için hariç· Pazartesiye kaldı. 
ten gümrük.üz getirilecek doku- · 
ma tezgahlarının ne tartlar içinde Saylavlar Ankaraya gl 
getirileceğine dair talimatname Ankara, 23 (Kurun) -
bakanlar heyetince tasdik edidi ve .eski Saylavlar Ankaraya 
. • · meğe ba§ladılar. 

Z1raat müsteşau Ankarada 
•unı .. lltfttHtıttnn•nttnıH"'111n111"111nııwııtuınıııırtım111111mmmmmu 

Ankara, 23 (Kurun) - Ziraat Bakanına buğday tahkikatı 
Müsteşarı Bay Atıf geldi. Ziraat fında izahat verdi. 

·~---------------------------------~~-=-i ConSimon Martta Almanyaya gide 
1 

~ (Ba§ tarafı 1 inci sayıfada) 

sadiyle basit münaka§a baılan • 
gıçlarr olacak ve hiçbir mukavele 

bubet devresi teşkil etmektedf 

yalnız uluslar arası bir elbirliği
nin kurtaracağını ıöylemit ve 
dahili siyasayı mevzuu bahsede
rek, Monsenyör Seipel ve eski 
baıvekil Dolfuaı tanfnıdan ta
kip edilmi§ olan yolun, A:vustu.r.· 
yanni iatikh~ için, ~eg&ne yol 
olduğunu kaydetmittir. B . .Şchus 
chnigg ayni zamandr.. dahili Sİ· 

"Burada Franıayı ve Fransız 
uluıunu s~lamlıyoruz,, demittir. Berli~e gitmesi gayet aktedilmiyecektir. 

ehemmiyetli telakki Alman hükumeti, dü~ündükle-

Londra gazeteleri, bu sey~ 
ti tasvib etmekte ve vazifeniıı 
zaketini ehemmiyetsiz adde 
mekle beraber, bu ziyareti, A 
pa meselelerinin tanzimi işini 
letmek için İngiltere tarafı 
aarfedil~n J:ravı:~t.r=- ı ~n-! 

raset hakkında lnt~anaigean ga. 
zetesine be} anatta bulunmui ve 
nazilerle komünistlerin mi!tevali 
muvaf faki'yetsizliklerindE"n son-

• 

Londra, 23 (A.AA.) -Avus -
turya Baıvekili Dr. von Schushc -
hnıngg ile Hariciye Bakanı Baron 
Berger - Waldenen yann buraya 
gel cekl ve Sa~ı gününe ıtaaal' 
b\ıra:i'la kalacaklardır. 

Kendilerinin, Bay Mac Donald, 
Baldwin, Sir Jonh Simon Neville 
Chamberlain, diğer nazır1ar ve 
İngiltere bankası müdürü ile görü
ıebilmelerini temin için tertibat 
yapılmıştır. 

• • Bulgar ~Jansının oır tebliği 

Sofya, 23 (A.A.) - Bulgar a- 1 Çünkü bu karikatür, gayri mesul 
jansı tebliğ ediyor: ' eşhas tarafından Balkan mu hare -

Bir Türk gazetesi, Bulgarista - besi esnasında yani bundan yirmi 
nnt Türkiyeye · karşı ~efuız bir seneyi miietcaviz bir müddet ev • 
düımanhğım meydana çıka1·mak vel neşredilmiştir. 
fikriyle ikinci defa olarak süngü· Bulgaristan da bugün bu kari -
sünün üzerine beş Türk geçirmi_ş katürü tabattür eden bile yoktur. 
bir R.Utgar neferini temsll eden Şüphe yok ki, harb zamanına aid 
bir Bulgar karikatürü neşretmış - bu karikatürü bugünün vesikası İ· 
tir. ' miş gibi tasvir edenler iki memle-

rini esasen bildirmittir. Bu düsün· 
ediliyor ı ·· k ı ı ~ ce er, muza ere erin ngiliz -

Berl!n, 23 (A.A) - Havas A • Franaız tebliğinde mevzubahis 
.İ•u .. or ..,...,1'.,.'hi.-inA.a..,.:' ' b\iti;n ----t - I · • "'- ·~ 

Almanyanın Viyana ıefiri Von geldiği kanaatinde bulunan İngi • 
Papen'in Berlinde bulunmaıı, Al· liz görüşmeleriyle tetabuk etmek-

man siyasi mahafili tarafından 1 tedir. ~. .. . . . 
gayet ehemmiyetli bir hadise c;>la- Fransız hukumetı de, hır İngı-
rak telakki edilmektedir. liz - Alman temasını arzuya fa -

Viyanadaki sefaret ataşesinin, 
siyasi polis tarafından Berline da
vet edildiğine dair bu ay başında 
musirrane .. taYialar dolaşmıştır. 

Viyanadaki sefaret ataşesi, 30 -
6 - 34 tarihinde, Alman Başve -
ka!et muavinliği dairesinde feci 
surette öldürülen Yon Bosenin ar
kada§r olub, ayni zamanda kendi
si de bir çok günler tevkif edil
mişti. 

Belgratta tevkifler 
bek1eniyor 

yan ve fay dalı t~lakki etmekte ve 
Pariste, gelecek İngiliz - Fransız 
müzakerelerinin umumi barışı 

tanzim gayesine daha çabuk eri -
şilmesini temin edeceği ümid edil~ 
mektedir. 

Bu arada İngiliz nazırının se -
yahatini Var§ovave Moskovayac 
tetmil etmesi teklifi Londrada te
veccühle karşılanmakla beraber, 
bu hususta henüz kati bir karar' 
verilmemiştir. 

Böyle bir seyahat, Mart ayının 
iki haftasın1 işgal edecektir. Bu 
kadar uzun bir ıey&hat, bilhasaa 
Parlamentonun mühim içtimalar 
akdettiği bir zamanda lngiliz Dış. 
işleri Bakaıu için büyük bir gay· 

~h ,,uııu1ah §eKiınae te ilKKl 

mektedirler.. 

Londra, 23 (A.A.) - Al 
hükilmeti, Berline gelecek 
İngiliz nazırı il~ Fransız , 1 
liz tekliflerine aid bütün m 
leri münaka§a etmeğe hazır 

duğunu lngiliz hükumetine 
dirmiştir. 

Sir Jonh Simon ağlebi i 
mal Fransız nazırlarile go 
tülden sonra 10 gün içinde h 
ket edecektir. Ayni z3mJ 
Moskova ziyareti de teeyyüt 
mektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - Al 
hükumeti, mutasavver Al 
İngiliz görü!melerinin 3 - 2 t 
li İngiliz . Fransız tebliğinin i 
va ettiği bütün noktalara Ş 
olması hususunda lngiliz hüklİ 
tiyle mutabık bulunduğunu 
bir surette bildirmiştir. 

Bu hadise, vekayiin kasdi bir ket arasındaki iyi münasebetlere 
surette tahrifi mahiyetindedir. hizmet etmekten çok uzaktır. 

Belgrad, 23 (A.A.) - Mühim 
matı harbiye teslimatınd!\ vahim 
bir fesad ketfedildiğine dair mu
sirrane ,ayialar dola§maktadn·. 
Yapılan taharriyat, pek yakında 
birçok kimselerin tevkifini icap 
ettirecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çinde bir M syonerı 
dağa kaldırdılar 

Londra, 23 (A.A) - Çin'in 
Shanıi vilayetinde oturan misyo -
ner Frenchan'm haydutlar tara • 
fmdan dağa kaldırıldığı bildiril
mektedir. 

91Ttmm11 ııdUSı:thı ıtlllttH01tmmını"'!'ımmnmltllflmamnınmımnıamı.ım11ınıı 

bir takım mernsim dairesinde teşek

kül eder. Bir Amiralı muhakeme ede
cek olan divanıharb reisi, rütbece ken 
dinden daha yüksek olmak gerektir. 

Divan, sabah saat sekizde tplanrr 
ve celsenin açıldığı bir top atılmasıy
le ilin olunur. İ>ivanın toplandığı yer 
üzerine bir bayrak çekilir. Divan hük
mü :verince:re kadar bu bayrak indiril 
mez ve ancak hüküm verildikten son
ra reisin emriyle indirilir~ 

1ngilterede divanıharbe ~ekilen en 
son Amiral, Trobridge idi . . Bu Ami
nıl, Akdcnlzde Goben (Yavuz) ile 
s.rslav (:Midilli) yi takib · edemernek-

itham olunmuş, fakat bcract etmiş-

Atmanyaya ltalyan 
mallan giremiyecek 
Bertin, 23 (A.A.) - Okonomi 

dairesi, ikinci bir emre k:adar İ Arşidük Otto f , r ·de? 
talyan mallarının ithaline aid j Brüksel, 23 (A.A) - Artidük 
müsaadelerin lağvını emretmİf· Otto de Habsburg'un muhitinde, 
tir. Bu tedbir, ticaret muahede- Arşidükün dün !abah Brükselden 
lerine muhalif olarak, İsviçre ih- Parise hareket ettiğine dair olan 
racatını mütessir eden ithalat rivayetler, kat'i surette tekzib e -
hakkında ltalyada nC§redilen e- dilmektedir. / 
mirnamelere bir mukabele ola· Jş kanunu 
rak ittihaz edilmiıtir. Ankara, 23 (Kurun) - İşkanu 

F ransada şiddetli bir nu layihası Pazartesi günü Şura 
fırtına Heyeti umumiyesinde müzakere 

edilecektir. 
Paris, 23 (A.A.) - Dün gece 

ekser Fransız mmtakaları üzerin. Seyyahlara kolayhk 
de ıiddetli bir fırtına hüküm ıür - Ankara, 23 (Kurun) - Bakan-
müştür. Hasar mühimdir. lıklar Mümessillerinden Turizm 

Bir çok yerlerde nehirler teh - komisyonu kurulacak, Turistle· 
likc gösterecek ltadar taşmış, tel · ı rin döviz, gümrük işleri etraf mda 
graf ve telefon muhabere1eri ke - j ki ihtiyaçları tetkik edilerek bir 
silmiş ve trenler ıeç kalmıştır. karar verilecektir 

Geçen halta Bağdatta ölen Hica~ kralı Alinin gömüldüğünü la 

tık· Resimlerimiz cenaze mercuimi ne aicl iki intibaı göıt•riyor. 
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İ_ ___ 1!f_L_E_R __ l I 
• caristandaki 
1Zli savaş 

.;JC11t1Clftan sonra CICGr' 

~a bir ihtilal olmaıta· F • 
...._ bir zaman sonra 6a iliti-

rıldı. ihtilali ba.tutınlar 
toprak Nlüpleri, ~ .. 

~':""ilan ve onların emirle· 
"İlllİJren köylülerdi. 
CICar ihtilali batırıldıktan 
ortaya çıkan yeni meaele • 

llordı. 

. ~anda •oayal, 11yaol 
lloınik balıunJan Yf'nİ İf • 

•...:ı •• ,....tı. Bu iflerin bcqc ucun· 
Wik aaillerle küçük aailler 
·de ycqıyan burjuvalaTın 

::!,~ oaiyetleri geliyordu. 
-.nur aailler lxqkalarcnı lnıl· 
Cilt aol cenah ltare1ıefleri. 
. ırnııflartlı. küçük rısiller • 
··rin orta aınJ laalla bu luı • 
erbtin karıılığım utiyor • 

Tramvay şirketile yeni 
mukavele yapılacak 

bir 

Belçikadan gelen iki murahhas devlet şurasınca 
verilecek karardan sonra yeni teklif terde bu:unacaklar 
Yakında Ankarada Bayındır • 

lık Bakanlığı ile Tramvay tirketi 
araamda yeniden konutmalara 
bqlanacafı haber almmıftır• 

Bu konutmalann p.yeai, tir • 
ketler hükılmet arasında yeni e • 
aaalara söre bir mukavele yap • 
ınaktır. 

Bu davanm bakdmaama de - meie imkin bulam•mıttır. 
vam ediliyor. Karar bu hafta için- Tramvay tirketinin iddiuı bu 
de verilecektir. yoldadır ••• Devlet Şiiruı meseleyi 

Neticede, tirket haksız çıkar • etrafiyle gözden geçirdiği için,·~ 
aa, yeni hatlar yapılmaıma kartı· rilecek karar, tirketin bu iddiaam
lık, 1.926 yılında, tarifeye zamlar- da ne dereceye kadar haklı oldu • 
dan birikmit olan iki buçuk mil· ğunu gösterecektir. 
yon lirayı geri vermek mecburiye· Fakat dava ne ıuretle biterse 
tinde kalacaktır. bitsin, Bayındırlık Bak•~ılıiı ile 
ş;rket iıe kendi noktai nazarın- tirket arasında yeni mukavele ko

da haklı olduğunu iddia etmek • nuımalanna giritileceii söylen • 
tedir: 1926 yılında, yeni yapıla • mektedir. 

'-~ Geziatile~ 
Büyük 

.örnekler 
Halk rJarlıfmm 6iiyii/ılü.lünü 

ilk aaen "Grimm,. lıarıiqlerin 

.oyundan M. Nermann yem bir• 
Mr oerJi. Çıkar p/uncu lrıams -
caya ,evrilen bu kitab ''Mit:hel 
Ange ve zamanı,, aJuu t411yor. 
Bu zengin yapraklarda, ıamtliye 
lraJa bilinenlere . lıatdmq yeni 
baluılar oar. 

Biyofrali bulumanda biiyiilc a• 
elamın Jetleleri aranıp taranıyor, 
kayaer{erin lıanmtlan ıeli,: gel • 
met/iği araıtırdıyor. Ne bot yo .• 
nılmal .• T arilain anealı ,,_,., yü, 
bin Mnetle bir lıarnqmfa Mielael 
Ange gibi adamlar ~in soy .ap 
nedir? •. Damarların lıaranlık yol. 
ları niçin lıanıtırdır bilmem. Bert, 

ciltlen .onra geçen ıiinler
ik lıilüui aıütoltrami, 

topraJı aalaipleri yeni düı: 
a 1tarıı bir ~plae ltalintle 
·er. Büyük aaalet orta za-

Gnberi sürüp gelen feodali· 
fca lıenJ" • •t1• • uııı. 

laoı-eketlerin, yeni :,lerin, 
'Öriitlerin açıktan açığa tlüı
İdi. F eotlalitenin yaı attığı 

Bayındırlık S.kanblt, Tram • 
vay tirketinin taahhütlerini yerine 
ptinnediğini görerek, l 926 yılm
da yapılan mukaveleyi feabetmit 
ve bunclan önceki l 923 mukavele
ıi otomatik ıurette meriyete geç • 
mit ve bidayette yapılmıt olan ta· 
rifenin tatbikine bqlanmıftı. 

Tramvay tirketi, hük!imetin 
sözünü dinlemekle beraber, Devlet 
ŞGraama müracaatle Bayındırlık 
Bakanlıima kartı bir dava açmıt
tır. 

cak hatlara karıılık olmak üzere Geçenlerde, tirketin Belçika • 
tarifeye konulan zamlardan &irik· daki idare merkezinden leten iki 
~it para1ar, tirketçe ayrı bir be • Belçikalı murahhu, burada kal • · 
sapta toplanmıttır. Ve bu para drklan müddetçe tirketin noktai 
yeni hatlarm yapılmaıma harca. nazarını teıbit etm:tlerdir. Devlet 
nacaktır. Fakat belediye, yeni ŞOraaı kararından ıonra Baymdır
hatlann ıeçeceği caddeleri açma- , lık Bakanlığma . bat vurarak yeni 
dığı için, ıirket bu hallan döte • tekliflerde bulunacaklardır. 

pna İnanımfurulır, la böyle bir 
aJam, .artQlf/a cllJlmaa da lıen • 
JW/e bir yeryüii lıaneılam IHq
lar. 

Kitab için aöylenecelı ~it 1•7 
olabilir. FaJıat ben, 6a lıüsüciilı 
yerimtle böyle bir i.tclıle söu bat 
lantlf deiÜim. Yalnız o qm ıö • 

.'niildc aeztlifim bir ilıi priiniİfİİ 
anlatmafa sallf«'llun. Belki ça
funuın Benç/eri olrrır oe beliti on
lara laytlaa tlolranar diye. 

-.. 'DtlTtlı: 
laıiu, 

....... Krallık. 
ni . amtokrai irili.~ laala 

CI e fcıtrıyor, tlalaa Jofrma lıİ· 
-~ "i.tokrasiai ile elbirlifi et • 
ını • 

f ..._ ifa gelince, Biiyülr Sa""f 
~ "'' ........... ..... ... . 

va Joui bil11 Mtll!GT 
fcalatınJa biiyiilı tuiluıdelere 

olayortla. Biiyiik Scıoaıtan 
k ltr"'1ığın g~irdifi tanla 

J 'tl~ ...... " J• • -·' gozonun eu ır. . 
'ııilık kuruma öniinJe Ma • 
flele"! ilti ~plte olmatlar. 

;~ıfı İ•teyenler, lrrallılt ye
~ ral bir cumhuriyet lrrır • 
ltfeyenJer diye. 
'ttllığQ •atlık olanlar biiyiilı 

Oe kilise luıl L "J • ~ ~ 1 L 

yat "'1huriyet i.teyenler lnnia. 
Ve lıii,.u"L ---' t .. • ül" . ~ " u.cııe mmren ı. 

fQral araıntla usun siren 
.. bir •avClf IHqlaJı. 
~ ~et, kTallığı geri çe
~orda. Bunun için ~ • 
i6 tqebbiiJer yarJJı. 
l~Gller aalet taraltarı üli-

• lııı11vetin mııla.,..,Jaı .. ,,. ,,__. . . 
Qcq,. --.ıyetına ortaya çıkaT· 

)'Urda Büyiilı Scn'Clf •on· 
Qıal.- • 

• VC11 )'Cin kral/ılı, yarı 

_,;•te benur bir ı~1'ilcle i-
.,,,:,~r, batan biiyiilı cua

lllva/an biribirine bal • 
• 

~ lıraUJı makamında üli 

\.snaf mürakabe büro- j 1 akma !ıakal 1 Yangın sigorta ücretleri 
. sunda çalışma tarzı Sen Benuva mekteb:nde . tetkik edilecek 
· Eanaf müra:kabe büroaunun bir hadise oldu Yangın ıigorta ücretlerinin 
geçenlerde, Ticaret od uma bai • pek fazla yüksek olduğu aöyleni • 
laniıdmı ve müdürlüğüne de Oda Bir iki gün evvel Galatadaki yordu. Alakadarlar Ökonemi Ba· 
nqri::rat tubeıi müdürü Bay Galib Sen Benua mektebinde hıraıihk kanhğma müracaat ederek bu üc· 
Bahtiyarın ıetirildiiini yazmıt • kaadiyle bir taarruz hidiıesi ol • retlerin gözden geçirilmesini i.te· 
tık. muttur. Vaka yazıldığına göre mitlerdir. 

Bay Galib Bahtiyar, Eınaf ce- töyle olmuıtur: 
ın1vet1e~!.';:rtan v~ vazızanları Sakallı, bıyıklı iyi giyinmit bir Ökonomi Bakanlığı hunun Ü • 
ile lcOnz ,Yeni fubenin pllf. -.uam IDCl..tebın kapıcuuaa mü.ra "ll!T'in~ lzrairı; lıtanbul .-. dijcr 
ma tarzı hakkında bir program ha- caat ile idare frerini •örmek iıte- mcdıteltf 'ncaret odalarmclan .. • 
zırl&ml'f ve Ticaret odası idare dilini ve kendisine mühim evrak ziyetin teabitini iatemiftir. latan • 
heyetine vermiftir. · teslim edecefini söyler. bul Ticaret odası tetkikata- batla· 
Bir kadın den!ze düıtü, Bu nevi papaz mekteb1erinde l mrttır. 

idare freri bir taraftan mektebini- ------~----..... 
kurtarıldı dari itleriyle uğraıtıiı ıibi bir ta. rir. Firer kiiıtları okumakla mq. 

Tepebqmda Entemaayonel o- raftan da hem mektepte yapılan iul iken sakallı aclam, paltoıunun 
t~linde oturan yetmit yatların • ıınıf kitaplarının parasını, hem altından üıtü kumatla örtülü bir 
da Bayan Sil Kon evvelki gün ak- papazlara aid olan tahıiaatı mu • demir çubuk çıkarır ve Firerin ka
rabalannı uğurlamak üzere Rıh • hafaza eder. fasma indirmek için kaldırır, fa. 
tım üzerinde bekled:ği bir ıırada Bu meçhul adam içeriye alınır kat' firer bu hareketi ıörür ve ta• 
ayağı kayarak denize dütmüt İle ve idare frerinin kartııma çıkarı. arruzu menetmeğe çalııır. Boiut • 
det kurtarılmııtır. lır. Adam evrakı çıkanb Firere ve- ma arasında ziyaretçinin sakal ve 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ve kral/ılı Mğlam lıalmlfh. Bu l leağa :annmı rJerJi. Fakat •on 
biiyiik ıuilzatlelerin tlilefinın ye- günlerde aa te,lrilat kaınınun
rine gelmai demekti. Fakat Hor- tla yapılan defifmelertle ilcı rnıP 
ti kral tlefiltli, bir cumhı.rreüi araıntlaki miicaJelelerin büyük 
itli. Eaaa yaaa bakımından laak
lan talatliJ .Jilmif ti. Bu Jo bur
jurJaları memnun etliyorJa. F aktıt 
bu mülaim durum ~ok süremezdi. 
Bir gün patlalı verecekti. Ya kral· 
lık, yalrutl eumlturiyet bütün lmrJ· 
11etli ç~gilerile ortaya çıkacaktı . 

Son aylarda banan .etralında 
bir laayli aözler .öylendi. Bir .;; • 
rü projeler ortaya atıldı. Doklor 
Ekardm ulaluıt projeleri Maca. 
riatan rejiminde yeni ıeyler yapı. 

topralı .alaipleri laaabına daha a
çılı bir utikamet almıı olduğu 
görülmektedir. Eaasi tetlVlat lra
nununJ4 yapdan tlefiımeler ite • 
nü bir lrral vücutle getim.ryorıa 
tla kral naibine büyük laalt.lar, aa
lahiyetler rJermektetlir. Bu, Ma. 
caridanJa büyük toprak sahiple • 
rile, ltilue ileri gelenlerintlen te
ıeklıül etlen leotlal ol\garıi • 
nin üatünlüiü demektir. 

Sadri Ertem 

bıyığı düter. Bu ıefer firer hayre
rinden dona kalır. Çünkü bu tak • 
ma ıakal ve bıyıiın sakladığı çeh
re ona yabancı değ~ldir. · 

Meğer, Freri bayıltıb diifür • 
mek ve ıonra kasayı .oymak iı • 
tiyen bu adam mekte~n eski ta • 
lebelerinden bir Lehli imif. Gürül
tüye kopnlar tarafmdan yakala • 
narak poliıe teılim edilir. 

Batka rivayete ıöre Lehli ta • 
lehe kuadan bir miktar para alıb 
kaçmağa muvaffak olmut, fakat 
bir iki saat aonra Beyoilu ıine • 
malannm birinde teTkif edilmit • 
tir. 

"Micltel Ange", lıalabolıldan 
kaçarnuı. Giiriiltii oe lalın dii • 
fiinee)'İ lriillentlirdiğini •aİffert 

relen 6a yalnu:lılı NOgİaİne ne • 
la borçlu olJuftımıuu ltflp bili
m. Orian Roma oe Floranaayı 
doldUTan mermer ~eri 6nünde 
~ağlaT yerlere kaPfnaralı ıeçfi. ' 

Değerli çıraklaTıntlan ''Contli
vi,, nin bıralmiı defterde tan'at· 
ldnn .....ı ~ .a.ı-en 

MtırllJll', 6ir ""'"" """' ""'"1..
lrfun tla onlatqor. 

lsinfle Nlıyan ıönlil ıtmai • 
larımn Mrl"71fUU batiin bmriin
c:e dıqan ba aJam, P,..,U. 6at
mcaına lıaarmıf. Saydı vılların 
yananı lıötiirlimleıtiren, oerimi 

· yan yanya indiren rıylnıyo Jiif • 

""""""" Ortalık lıarannca, Be • 
nİf alnını siler, aalıallıınm Pmiif. 
/iyen mermer to~arını .Ukerlıen, 
'enlifini de bir ya ıecm aartır· 
"'lf· 

Yatakta bir uırıan pıhra,...n 
İfkencaini çelı. çelıe tanyerİnin 
afarmaını belıliyen MiclaJ.A~e, 

golıı~etlenbrınantlalıolayı
~ balmaı. Ta"' bir baflıia yer. 
leıtirJifi mamla yonttıılıı mer. 
merin öniinJe binlerce ıabahı 

learrrlamıı· 
Onan laele ba ıörliniifii ~ ıö. 

ziimiin önilnclen ,,itmiyor. Bütün 
Floramanm lıaranlcklara ıömii • 
lüp ııyatlafrı bu ı~ aaatı~rtle o
nu, genif alnının ii•tüntle ürpe • 
ren lıızıl •rııaeıı ile göriiyanım. 

a .. ıın ----(Lfi.tl~n aagıla111 ~olrlniı) 

~ . -
rı~ kr'ltttı tuluJ latıJir.}• r• ıBir taraltan Japon Dlf iı • 

• elini aatıyar ••• 
• ~Gülüm: lar ~...Jıı.IBalıanr Hirota Çine doatlak 

- ... Diğer taraftan JarcJ.n or~ - Böyle doatlalıta.n :lofrrıaı 
Ju.u Çin tluvannda Çinlilere tek- ben bir ıey anlıyamatlun, Ba, Gii· 
me oııruyor... lüm1 

Bay Gülüm: - Anlamı.)'GCd 
ne oar; 6a aıretle laponya. Çine 
ltarıı talıib ettifi polililıanm eli, 
tqafı olclafanrı i.bat .•tmelı Ü • 
liyar.! 
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Polis haberleri : 

Tahta silerken 
Bir kadın merdivenden 

düşüb öldü 
Küçük Muıtaf apqada Şerefi

ye ıokağında 20 numaralı evde 
kiracı olarak oturan amele 
N!zamın karısı Şaziye evvelki gün 
evin tahtalarını ıilmif, ıonra mer
divenleri ıilmeğe bafladığı bir ıı
rada parmaklıksız bulunan merdi
venlerden ayağı kayarak aıa.iı 

ta§hklar üzerine düımt=ı, muhtelif 
yerlerinden yaralanmıf ve ölmiiJ • 
tür. 

Bayan Şaziye hamile olduğun
dan Haseki hastahaneıine kaldı -
rilmiş ve ameliyat yapılmak ıure • 
tiyle çocuğu canlı olarak alın • 
mak iıtenmitıe de çocuğun öldü -
ğü anlatılnııthr. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Bir çocU'< bulundu 
Evvelki gün Kaıımpata-da 

Çatma Mescid mahalleıinde ka -
ranlık sokağında yirmi günlük bir 
erkek çocuk bulunmu§, adı Yıl • 
rnaz konularak Darülacezeye 
aıönderilmittir. 

1 ÔLOM 1 
Reımi ilanlar Tijrk Limited 

Şirketi memurlarından Bay Ce • 
mal Hüanünün büyük valdeıi Ba • 
yan Sabiha evvelıi Cuma iÜnÜ ve
f at elmif, cenaze namazı Aba • 
rayda Valde Camiinde kılındıktan 
sonra Merkez: Efendi Kabriıta -
nında Tanrının rahmetine tevdi 
olunmuıtur. 

J Gelenler, gideni• l 
BAY MltHAT - Uzun,n -

manaan beri M111r ve Y unaniataıı· 
da seyahatte bulunan lıtanbul Ti
caret oduı baıkanı Bay Mithat 
dün lıtanbula dönmüflür. 

BAY ATIFLA BAY KEMAL
Ziraat Bankuındaki yolauzlulda -
rı arqtıran Ziraat Bakanhiı müa
tetarı Bay Atıf, Ziraat Bankaaı 
Meclisi idare azuı Bey Kemat 
An karaya &itmitlerdir. 

Kısa 

~~•Şehir 
- Haberleri 
GCMCŞ PARALAR - Darbhane 

şimdiye kadar bir milyon 700 bin li
ra gümüş para basmıştır. Bu miktar 
dört milyon lirayı bulacaktır. 
HALİÇ ŞiRKETi NE HALDE, -

Haliç Şirketi erkanından bir zat şir
ket varidatının seneden seneye azal
dığını eğer belediye hissesi bir çareye 
bağlanmazsa şirketin f aaliyetinl tatil 
edeceğini söylemiştir. 

FILORINALI NAZIM - Filorlna
Jı NaZtmın avukatlık için baroya yap. 
tığı müracaat kabul edilmiştir. Salı
ya tescil edilecektir. 

.... 1 .... 1"'"'"'"',_.llMMl"'" .... '"'lllMlllWIU•t ...... ı"llftll .. •MIJllİl .. I ... ..,_ 

lflk titriyor, konup kalkan uçu· 
cu aytlınlılrlar, kıvılcımlanan mer· 
merde dolCJ§ıyor. Ve yav~ )'GVQf 

tQf canlanıyor. 

Michel Ange'ın ,alqmtı alma· 
sındaki yük•elı ateıe balmız ki, 
yakınlarına: 

- Bana ne ufer•eniz .öyl.yin, 
sövüp ıayın, lakat T ann 6Clfı iP,. 
mektub yazmayın. Onlar- olıa • 
mak vaktimi öldürüyor! 

Diye bağırmalttan kendini a • 
lamamı§tır. 

Onclaki gönül gücü, pap.ı, kral, 
prens gibi önünde milletl~r fit • 
reyen varlıkları bile ltenJine tap. 
tırdı. Herkesin gülqtiii )ıllarda 
o, Jimdilı YCl§adı ve onurla /tal· 
7Qrt Rönnarm, blltiin dünyanın 
lı&lô. qine kavuımaclıfı b~r al -
tın çaf oldu. 

SiYASA 

Hava 

inkılap kürsüsünde 1 Limanda kaza 
Almanya iştirak e 
etmese de yapılaca 
lngilterenin eski Dışba 

Osten Çemberlen, hava · Topraklarımız kiğıd üze
rinde nasıl paylaşılmıştı? 
Bay Hikmet dün dersine devam etti 

Maniu. Saylavı Bay Hikmet 
Onivenite inkılib künüıündeki 
denlerine dün de devam etti. Bay 
Hikmet, aeçen konf eranıını, ltal· 
yanın harbe gil-itine seheb olan 
muahedeyi anlatarak bitinnitti. 
Dünkü derıine İtalya ile diğer 
müttefikler araımda, ltalyanın 
harbe ciritinden bir buçuk sene 
sonra açılan m\imakaıayı anlat • 
malda baıladı. ltalya, imprator • 
luiun paylqdmaıı hakkındaki an
Jafmadan ancak o 2aman haber· 
dar edilmifti. ltalya, bu payla!ma
ya itiraz etmif, Konya, Antalya, 
Meram, Aydın ve lzmiri utemit • 
tir. ltalyanın bu talebi ıiddetli bir 
münakata açmıttIT. 

Ruıya, lzmirin latlyan)ara ve
rilmemesi için çok uğratmııtır. 
Zira İzmir karadan ve denizden 
Çanakkale boiazmı tehdid eder 
vaziyetteydi. lnriltere de bu hu • 
ıulla Rusyayı takviye ediyordu. 
Fransa iıe, Meninin ltalyaya ve • 
rilmeıine bir türlü razı olamıyor • 
du. 

1917 Martında Ruıyada ihtilil 
patladı. Gerçi Bolıeviklik henüz 
çıkmamıttı; fakat Rus yanın za • 
~amaar mUtteftkJerin ltalyaya 
o an ilitıyac nı artırdı. ihayet 
Aiuıtos 1917 de, bilahare Rusla • 
rm muvafakat etmesi şartiyle, lz • 
mirin latlyaya verlimeıi takarrür 
etti. 

lkinciteırin 1917 de Ruıyada 
Bolıevik ihtilali çıktı. Nihayet 
Ruılar harpten çekildiler ve ltal • 
yanlar, paylaımadan kendi hiue • 
ıine düten kıımın ka:tile~mit ol • 
duğunu, zira, Rusların muvafaka
tini almaya lüzum kalmadığım id
dia ettiler. 

Bay Hikmet, yckırı:l2.l:i §ekil
de kısalttığımız izahatından 

ıonra muhtelif nüfuz mıntakaları· 
nı h~rita üzerinden göıterdi ve: 

" - itte Türkiyenin kağıd ü -
zerinde paylatılmaaı bu suretle 
yapdmıtbr, dedi. 

Profesör, bundan sonra müta • 
rekeyi ve mütarekenin sebepleri • 
ni an1atmaya ge;ti. Bu münase • 
betle, (Türkleri) küçük gösterme
ie matuf bir §&yiayı da ele alarak, 
bu ıibi iddiaları crtaya koyan 
zihniyeti açığa vurdu ve Alman -
larm, Avuıturyanın mütarekeyi 
talebe .mecbur olduktan sonra, 
Osmanlı imparatorluğunun mü • 
tarekeyi iıtedijini, arada 16 gün
lük bir zaman oldujunu, yalnız 
müracaat yollarının ayrı tutulmut 
olmaıından dolayı, Almanların 

mütarekeyi daha ronra aktetmit 
olduklarını ıöyledi. 

Büyük Harbin kuman.da cihe • 
tinden -pek fena idare edildiğini 
anlatan Bay Hikmet, bu harbin i
çindeki iqe ıuiiıtimallerinden de 
bahsetti. Bu arada vagon ticareti
ni anlatırken, bu hallerin, ulusun 
hükUmete kartı emniyetini sarstı " 
ğını ıözlerine ekledi ve dersine 
devam etti: 

- Milli mücadele baıladığı ıı· 
ralarda dıt fakat bilhassa iç düt
manlarımız tu propagandayı ya • 

"Müttefikleı1e birlikte yeneme· 
diğimiz dütmnları, tek b&§muza 
yenebileceğimize inanılabilir mi? 
Milli mücadele namı altında hlre
kete giritenlerin uıl makıadı 
Harbı umumi içindeki yobukluk • 
lan t«:krar yapmaktır!,, 

Bey Hikmet, milli mücadele ıı
raımda hariçte yapılan propagan· 
daları da izah etti ve kötü bqkan. 
lara uyarak felakete ıüriiklenen 
Ermenilerin bilhuıa bu propa • 
gandalera ön ayak olduldannı 
anlattı. Profesör, milll mücadele 
ımuındaki zaaf sebeplerinden bir 
baılıcaıı olarak da "aaltanat,, ı 
gösterdi ve bu balui izah ederken, 
ırkan dahi Alman olan son Avua
turya imparatorunun, daha mu • 
l:ıarebe devam ederken yazdıjı bir 
mektupta, Alsaı Lorenin Franıa
ya, lıtanbulun Ruayaya verilme -
ıini kabul ettiiini bildirdiiiııi ıöy• 
ledi ve her hangi bir hükümdarın, 
tahtım kaybetmek kokuıunu alır· 
almaz her ihaneti, her alçaklığı 
göze aldıiına, bunun gibi bir çok 
tarihsel örnekler bulundufunu 
kaydetti ve: 

" - Oımanılı lmparatorluiu • 
nun tahtma sel~~· h-· uyala ... 
da tesadüf, 'kötülükte ve ihanette 
etine az tesadüf edilir bir adamı 
bu tahta oturtmut bulunuyordu.,, 
dedi. 

Profeıör, bu vaziyeti anlattık• 
tan ıonra, nihayet Sevr'in dütman
lar tarafından hazırlanarak impa· 
ratorluğuna imzalatıldıjmı ıöyle • 
di. 

Bay Hikmet, lngilterenin ve 
F ranaanın Almanya ya kartı olan 
vaziyet ve düfüncelerlııi tahlile 
geçti. lnriltere, büyük harpten 
1M>nra, Almanyanın büabütün orta
dan kalkmaıı için, Franaa ile el • 
biırliii etmek töyle dunun, bili.kiı 
tarihi bir anane mucibince, Al • 
manyayı tutar tekilde bqladı. Zi
ra l11ı1iltere Fransanm Awupacla 
yeıine kuvvetli devlet kalmaamı 
istemezdi. Franaa ise, nüfua aay111 
itibariyle dahi Almanlardan az 
olduğu için, Almanyanın mümkün 
mertebe parçalanmuı taraftany • 
dı. lngilterenin f&l'kta fazla mq
ğul olması F ranıanm bu huauata 
itine yaradı. F ranaa, içinden ieter
d i ki, milli mücadele ile Türlder 
İngiltereyi mümkün mertebe faz. 
la mqiul etsin. Fransa, gene bu 
ebeble, Adanada gİrİflllit olduiu 
çetin mücadeleden bir an evvel 
11yrılmak iıterdi. 

Mütareke ııraıında, lnıiltere, 
kendini tarihte hiç görmediği bir 
vaziyette gördü. Şarkta, en büyük 
korktuğu Rusya, artık tehlikeli 
vaziyetten çıkmıf, kendi içinde 
boealayıp gidiyordu. Oamanlı im
paratorluğu da yıkılmıt, ıarb vi • 
liyetleri de lnıiliz orduıunun eli
ne ıeçmitti. Bu vaziyet lngiıltere • 
nin qnüne genif bir ufuk açmıttı. 
Hatti Oamanlı mütarekesi bile 
bir lnıiliz ıemiıinde imzalanmıt
tı.,, 

lnıiltere ile Franaanın, Ruıya
mn Boltevik olutu üzerine, Ruı • 

Anna vapuru "Aksu,,yu 
yaraladı 

Yunan bandıralı Anua vapu • 
nı, limanda ballı daran Vapur • 
culuk tirbtinin .Akau vapanına 
çarparak bazı taraflarım parçala· 
mı.fbı'. 

Akau vapurunun uiradıiı za • 
rann yirmi bin bir lira kadar ol -
duğu IÖylenilmekteclir. 

V apurc:uluk tirketi Anna va • 
puru kumpanyaamdan ba zararın 
ödenme.ini İalıemektec:Iİİ-. 

KUltUr ltl•I 

Yeni bir klmJ• ordlnaryoau 
geliyor 

Oniwnitenin Fen Fakültesi 
Ordinaryoau profeaörlerinden Bay 
Hanuı Almanyada bir kua neti
cesinde ölmüttü • 

Bot kalan kimya profesörliijii· 
ne ıene Almanyada bulunan ve 
tanınmıt profesörlerden olan Bay 
Kert Bavon'nun getirilme.inek. 
rar verilmit ve kendiıine teldif 
yapılmıtbr. 

Bir genç hukuk doktoru oldu 
Oniverıitenin hukuk fakülteai 

930 yılı mezunlarından Bay Hi • 
mid Seyfeddin medeni hukuk ü • 
zerinde yazdıiı tezi dün fakülte • 
de prof eaör 'Şuvub, prof eaör El • 
rulul~ profeeör Ahmed Samimin 
Döçent ye talebeleden mürekkeb 
bir heyet karıııında müdafaa et• 
mittir. 

Himid Seyfeddin doktoruın-

Ha,vanat ve nebatat Ene
titUaU bSnaaı bugUn 

ihale edlllyor 
Onivenitede yapdacak olan 

hayvanat ve nebatat enetitüıünün 
ibaleıi bugün yapılacaktır. 265 
bili lira tahmini kıymet konmut • 
tur. 

TahmiJ, tahliye şirketinde 
neler oluyor? 

Tahmil Ye tahliye cemiyetinde 
bazı iıtifalar olduğunu yazmıttık. 

Cemiyetin idare he.,eti azalı -
jmdan iıtifa eden on ıekiz kiti 
den bir çoiu dün iatifalarmı ıeri 
almqlardır. 

Vaziyet, Ticaret oduı eanaf 
mürakabe ıubeai müdürlüiü tara· 
fından gözden geçirilmeie batla • 
nılmıtbr. 

teklifi münasebetiyle 
makalede şunlan söyleme 

"Almanya bir daire içio' 
maktan fikiyet ediyordu. 
teklifleri ile bu devlet, da 
çinde yer almağa, itiliflatl 
lamaya, tam vazife yap 
emniyet garantilerinden ı.
fade etmeğe davet olundu. 

Almanya bu daveti red 
oluna bütün dünya onun 
veli reddetmesinin ıebepl 
racak ve Almanyasız, ya 
manyanın alehyinde kendi 
faaama aid tedbirleri düı .. 
tir. 

Almanyanm vaziyeti a 
recede mühim delildir. 
1935 de Garb miaakmm A 
daki tark hudutlarına teı111° 
temit, o zaman bu dilek 
lanmamııtı. Fakat Lokarno 
feranı kah l edilmek 1' 
manya ile araamdaki a 
kaldmlmuı yotunda m 
yapmak için vulalbulan d0 

na müzaheret eden ıarb d 
ri tarafmdan kabul olunllll• 
banlar onun iatediii temu.I' 
çekleftirmeğe çahımtılardır• 

Bugün Lehiıtanın bütün 
ıu mmtakavi bir miaak ile 
kuk ettiiilmekte, ve bu miaak 
milletlerini bağlama 

tıplmı ile prk milletlerini 
milleterine bailamaktadır .,, 

Sir O~n Çemberlen m 
nin ~~~~~·ı~IK~ ·;. . 
projeleri bir kül olan.k t 
mitler, ıeçikmeden konu 
açmaia WD' olcluklarmı 
mitlerdir. 

Beraber çalıflllak teklifi 
rar rec:ldolunur ve bu devi 
ümitleri tekrar yıkılacak o 
hava taarruzlarına kartı m ·· 
bil emniyet miaakı, Almanf' 
rak ets~ de, etmese de yap 
tır.,, 

auren 

Melekt• 
Aynanın Sırrı 

Oynayan 

Nancy Caroll 
V oksul çocuklar için 
ilk mekteplerdeki yokaul ço. EKEKQN 

cukların iateaine harcanmak ü • Konyada bu adla gün~ 
zere "Sent Benoit,, li.ai id=..-e he- ıuete çıkarılmak üzere ol 
yeti ve talebeıi namına Hililiah • nu ıeleıı bir mektuptan ~ 
mer cemiyeti laatnbul lllerkezine timdiden kutlularız • 
4250 kurut verilmiftir. Bu gece 
larmı anlatan Bay Hikmet, Bo • Nöbetçi eczaneler.., 
tazlar açılmca, lnsif izlerin Kaf • Samatyada: ErofilOtl, ,___... .... 
kuyayı, Fre.naızl&nn Okranyayı Arif, Şellzadehqhlda: tJ 
itial ettiklerini aöyledi ve denini Şehreınlaladl: Nazım, ... _,_...~ .. 
töyle bitirdi: rtikte: A. K--1, Aksarayb: 

"-Bundan batka Büyük harp. ret, ÇenberlUqda: Sırn ~ 
te Ruaya, lnailtere ve Türkiye mlniailnde; 8aUh Necati, 
kuvvetleri için bir "•"'ıtma yeri da: Nail Halit, Geclikpapda: 

~r doryaa, CillaJlde: Necati, Fili 
olan lran da lnıilizler tarafından da: Dilli, GaJatasarayıncla= • 
hemen ki.milen itt•l edilmifti. med Cevad, Yillnıekkaldırıt11da• 

lnıiltere lranı ve Maverayı nlkopalo, Şiflide: Asnn Şu:! 
Hazeri de ele geçirdikten sonra, snnpapda: Y•I Taran, J-
Hindiıtan üzerindeki Efpn tehli- landa: Yeni Ttlrldye eczabaD 

':::=:::::::::~·::;~:=:g~slO==~ kesini de kolaylıkla ortadan kaJ. ı!•1111111n:ım:a111mım:11aı11111• 
dwacak vaziyete reldi. 

Böylece lnriltere, kendiaini 
yeni ve büyük biT imparatorluk 
kurmak mevkiinde görüyordu. 
Bunun için de Türkiyenin matla· 

Okııyucularımı ~a 
hizmet 

KUPONU 
• ........ il•• 
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Tefrika No: al Yaan: l.halı FERDi Merhumun bulduğu, yerine 

~ııuu uclıbuı nıenıer ~erUln ıra~nıırln 
IOPIHI~ oe~ıe BllllYll'U ! 

eserler - Kazandığı 
vücude getirdiği 

• 
koyduğu, 

beynelmilel sevgı ve saygı 

Garnatada kıtlık 
8 başlamııta ! 
"-n, erteıi ıabah, bir arka· 
b~vde bıraktı. Çolak Hilae • 

~. -~likte ıokaja çıktı. 
·~ Hüaeyin vaktiyle Ceza· 
v .. rte! vapça öjrenmitti. 

'ııderken ara ııra Sinana 
l' ~l'IÖylüyordu. Zatend on

Urk oldujundan kim tüp • 

~· ~kti?. 
ttl °'ln de yüzleri yanık... Kı -

~d •ri Yerli kıy af etinden fark • 
ı .. 

Otri;_ 
..... öileye kadar ıehrin bü· 

de <'lddelerinde, medreıelerin -
L' ta 'I ~l lllı erinde, çartılarında do -

lr, s· 
._hı bir camiin havluıunda 

liUseyine, taduvanda ap -
'lan b' h .. k ır ocayı goıterere : 

~;- 1Ş'1 adamla bir konut ha -
fİtrj rtı.' " dedi • Şehirdeki Ulemanın 

Ilı de .. v ı· C l ogrene ım •• 
'o~~~dak H Üseyin, hocanın yanına 
s u ..• 

.ı •lilb d' v "'-: ver ı... e arapça sor .. 

ıı_~ Du!ınan bugün muhuara 
"'lllı d 

>aııa araltacakmıf .. Kaleye 
'~ 111 huınbaraları atacakmıf ••. 
~ -"ll ~u acaba?. 

)'~~ ~O\k-..J k t _ı'•·d· - .. nAil ile , 
8 

~ ını uru a ı: 

l'ıı~ .. [)'~ lafları her gün duyuyo -
k~d u,nıan beş aydır yerinden 
'•t, . ~inadı.Bu haberleri çıkaran-

\' lçırnizdeki dütmanlardır. 
e Yan •• 1 H·· . . .. ......_ \" goz e •.ıseyım suzerek: 

~İıirı? oks:ı. aen de onlardan biri 
)C)ta\l • ~· B~nim ağzımı mı yoklı -

,.. .. 11 •• 

'-:s~"·ın k'nd' ......_ V " çe ı ı: 

öyledir •• Dütmana boyun eğip aç
lıktan kurtulmak iıtiyorlar. 

- İıpanyollar 9ehre ıirerse, 
bütün halkın refah ve ıadete eri
ıeceii kanaati k6kletmiı demek?. 
Hocanın ıaaleri ıulandı ••. 
Batını aallıyarak yürüdü .• Ve 

camiin kapııından içeri ıirdi .. 
Çolak Hüıeyinin ıençlrk da

marları kaynama.ta baılamııtı. 
Arkada duran Sinana aksakallı 
ihtiyarın fikirlerini ıöyledi: 

- Bu millete kanını kaybetmi~ 
denemez, Sinan Reiı ! Fakat, ıö -
rülüyor ki düşman şehir içinde 
giz'li tefkilit yaparak bütün ıenç· 
leri ve vatanperverleri uyuştur -
muf. 

- Yazık.. B·oşuna gelmişiz bu -
raya kadar! ... 

Yürüdüler .. 
Cami havlusunun öteki kapı -

ınndan bir batka caddeye çıktı -
~.ar •••• 

Büyük çarfıya giden uzun bir 
yol... 

Net'eli ve gür sesJi satıcılar ..• 
Fakat, bütün çarşıda yiyeceğe 

aid bir şey yok •. Mevcud yiyecek
ler de ate§tenı pahalı .. 

Y emif ıatan bir dükkanın ö • 
rtünde durdular •• 

Çolak Hüıeyin dükkancıya ıor· 
du: 

- .Suradan biraz .keçı ..ooynu.ı.ı.. 
verir miıin?. 

Dükkan sahibi gülerek, bu ya -
!>ancı müfterileri süzdü: 

- Onları ıiz yiyemezsiniz ! ... 
-Neden? .. 
- Haydi gidin işinize. . Onlar 

?:enginlerin ağızlarına layıktir !. 
Sinan fB§aladı .... 
Hüseyinin kulağına iğildi: 
- Buradaki keçi boynuzlarının 

içinden çekirdek yerine inci mi çı
kıyor acaba?. 

Bay Hamdini.n, alı Ameı·ikada B oston müzesinde bulunan uGezinti Je ltatlınlar,, o:dlı lablonı - Ham
di çalııma atelyesinJe ve Hamtlin in bularak müzeye getirdiğ1 lôhit (Meflıur ~Jamlar an•ilılu~eJi•İn
Jen) 

Bugün 'fürkiyede, Güzel San'atled ) di. boş vakit bulunca Arkeoloji hak-\ tajina denen yerdeki mabedde hafrl
kökleştirmek, ona can vcr~ek. i~~n bü- kında eserler .~kuyord~~· Bi\tün bu es- yat yaptr~·.ara~ bulduğu ~serleri ls
yük emekler 'harcamış degerh bır a- ı nalarda da guzel, orJınal tablolu tanbul muze.sme kaldırılmıştı. 
damın hatıralarını anacağrz .. Bugün J ya~m~ktan g_~i durmuy~r 'e bu ~ser- llur;ün lstanbul müzesinin en kıy , 
eski eserler müztsini kuran, ılk defn len gonder~ıg~. beyoelmılel .sergıler- metli eserlerin'1en bulunan ve dünya. 
antikaları topraklardan çıkaı-an <•nla- den altın gumu~ madalyeler alıyor- nın hiç bir müzesinde eşi bulunmıyan 
rı icapeden şekilde muhafaı.a eden, bu du. "lskenderln Mezarı,. diye meşhur 0 • 

günkü ~üzel .. San'atler. Akad~mi~~ni • • • lan L~lhfd ile diğu bir ~ok lahidleri 
(Sanayu netıs ~ek~~bı) ad~ L:. ku~ llamdlnln yurdn yaptığı en büyük de Hamdi bulup, müzeye getirtti • 
ran Bay HamdJnın, olUmUnün ... ı ncı hizmetlerden biri de hiç ~üpbe yoktur Sayda'da bir köylü tarlasını kazar
dönüm yılıdır. Bugün Müıe J<ütüpha ki, eski eserlere liİ.),k olduğu kıymeti ken derin bir kuyu görmü~, lstnnbu· 
nesinde saat 16 da_ bir ihtifal ):apıla- Yererek~ on hm bir müu ~atısı altın- la haber göndermitti. Bunu duyan 
cak. onun eserlerınclen bahsedılecek . da, toplama~ıdır. Müzenin başma geç- 11 md· h men k ş · r 
adr saygı ile anılacaktır. nı~den önce miizt:nin ,·aıiyeti çok acık a 1

' e oraya 0 mu~ ve a-
'"' .. ... hidlcri bulmuştu. Sayısı yirmiyi bu-... ... ..- Jıydı. flug t:nkü askeri müze hulunan 

lan bu mezarlar beyaz mermerdendir. 
Bay Hamdi, :30 Birincikanun · antikalarla doldurulmağa başlanmış-

t(. Bunlar' "'onı·ı\dan 1~70 de ' ' inili bazılarının i.istleri kabartmalarla süs 
ıs.ı~. de l stanbulda doğmuştur. Daha "' · -:. 
14 y~pa~ ~Aı~e0,~ ncvtaı- k•~J1~lm!9ti, Eıııki ~rki'in hu~- lüdür. Bunlardan biri miJaddan önre 
ni resbne vermişti. "iki yıl sonra, Ham kilde yrfrlmrş bulunmuı. ona müze altına Yflz yılda yaş~yan Fenike kra
di, 16 yaşındayken babası lbrahim E- adını bile ,·erdirmiyordu. Buişlerin ha lrnın medfenidir. 
tem Paşa ile Sibi!tann gitti şında bulunan ecnebiler, en kıymetli Bay Hamdi, Saydada buldu.iu hu 
Avrupayı gezdi. Orada eserleri elalttndan memleketlerine eserleri fstanbul müzesine kaldrrdık-
müzeleri gördü, Yiyanayı gezdi, dönü gönderiyorlardı. Çünkü, bunların kıy tan sonra, bu eserler için de bir Fı·an 
şünde, Anupada tahsil görmeği ha- metfni takdir ederek ~fr Türk yoktu. sız Alimi ile birlikte iki cildlik bir ki-
basından istedi ve bu arzusunda ısrar / işte, müze depo halindeyken Ham- tap yazdı. Saydada çıkan Jihidler i-
ettf. di, 39 yaşında 11 eylul l&~l de müdür lim acununda büyük bir hadise olmuş 

oldu. tu. Buradan ~ıkıınlan eserler hakkın-1860 da Parlse hukuk tahsiline gön 
derilen Hamdi, biraz hukuka devam 
ettikten sonı1l Güzel San'atler mekte-

Bu sok büyük ,.e milli işi ba~ar- da sonradan yüzlel'ce eser yazıldt. 
manın güçlüğünü anlamıs olan Ham- Bay Hamclinin, Sayda hafri'-·ntın-
dl, artık kendi işlerini bır;kmış, bütün d ,) 

:ın sonra adı dünyanın her yerindtki 
gayretini müzeyi Lc;;laha ,·ermişti. Hat h · 
ta re.simlel'ini bile yapmağa vakit bu- iıyük ilinı müesseselerine yayıldı. 

d,11 k allahi ben, tehri muhuara
ı,l'ı t Urt.arınak için bir gönüllü a • 
t:atıd eıe.kkül etse, bu alayın en ö
duk., e .21derdim .. Vaziyeti aör • 
' e. . • eı1d •Çını kan ağlıyor, baba! .. 
~Ua· e~h~ana bir fenalrk gelmez .. 

~~... . , 
Yol dan ıeçen bir ba,ka müfteri 

Hüaeyine: 

bine ,·e hususi atelyelere de\'am etme
ğ·e başladı. San•at tarihi ve arkoolji 
dersleri gördii. 1867 de Parls umumi 
sergisinde Osmanlı komfserliğini yap 
tı. 

lamıyordu. Bir sok Unh'ers ite ve ilim milessesele-

Ilk iş olarak hilkümetten müsan- rinde fahri doktorluğa n azalığa se
de aldı ve antikaların memleket dışa- çildi, 

.\Jc o ... 
......_ •a!:alJı hocanın yüzü ıüldü: 

'ta"!, :ier böyle bir alay te§ekkül 
bil'}ikt:n .~e ıizin ıibi gençlerle 
~il~! ;uıınana Dl"fl giderdi'1, 
'tiıtıiı· akat, ne yazık ki, genç· 

~itılel'· 1~ kanları uyutmuf .. Zen -
q ' 11bıı f 1~İbir· . ıe •hat ve eğlenceden, 
tit ının l h' il d·· a ey ınde atıp tutmak· 
'~it ~mana kar,ı tedbir almağa 

......._ C laınryorlar. 
')'lı t ~ilerde, medreselerde eli 
~e tı,,.~tar erkeklere neden vaaz 
0tıl,tı 1 

at etmiyorsunuz? Neden 
"ik eyl"1e~Jeketi müdafaaya teş • 
~ ~liıı~ı}'orsunuz?. Dü§man ya
Cthr~rı • olunu sallayarak tehre 
~~••rır ~terse, hanginiz ıağ kala· 

Jı! •• 

ti ':"' liald0 lılııe i n var amma .. Hiç bi • 
tıı a ız t 
t 

l\ \>eı:, 
1 

. aç •rmıyorlar. Sulta • -t .r erı d·· 1 '~arıd uşman a anlaşma "'i ırlar ..,.. 1 d 
t ! .. Ve · l .· n.ra a bunu sez· 
t}ll zır erı . l= .ı 

il d gız ruen gizliye al-
~'ktan0~:r~yor,: Etimizden sus -

t kaçını § a hır şey gelmiyor .. 
lllını. li .12 halkı irtada kalkış-
~ .... d aın ve . l 
'"' 'il) zır er, bu vazallıları 

d, "I •r- atarak kr 1 . . . 0 diirduı a ep erın ıçan· 
......._ Ş er. 

d eLirde h 
'llllilriyJe erkes Sultanın 

- Oğlum, dedi, ona vereceiin 
para ile bir haftalık pancar hat • 
laması alabilirsin !.. Canın çektiy· 
se, bizim gibi ağzını silip yürüyü
ver!.. 

Sinan arkadatınm kolundan 
$ekti: 

- Haydi, yürü be!.. Gülmemek 
için kendimi zor tutuyorum .. Kıt
lıkta değeri artan keçi boynuzu 
demek ki burada zengin yemiti 
olmu!! 

Fiyatını sormadan yürüdüler .• 
Büyük çarşıya girmi,lerdi. 
Garnatada keçiboynuzu ancak 

zenginlerin yiyebileceği yemi,ler 
sırasına geçmif tİ.. Bir okka keçi 
boynuzu parasiyle bir hafta ge • 
çinmek mümkün olduiunu anla· 

mıtlardı. 
Sehirde yiyecek hiç bir 9ey kal· 

ml"~l§tı. Kale dibindeki boıtanlar 
de yetiten iri batlı pancarların da 
ardı kc5ilmeie batlamıttı. 

Zentıinler bile ıüçlükle karın • 
farını d ovurabiliyorlardı. 

Büyiil; çar9ının iki tarafında 
boylu boyunca u~anmıt fakirler 
belliydi ki 0 gece açlıktan ölmüş -
lerdi. 

Ölül~r her gün aokaklarda ara
balarla toplanıp kalenin arka ta • 

rdı. 

1869 da Midhat Pat:anın Bağdad rn 
liliğinde, Ilağdad umuru ecnebiye 
müdürlüğü işini yaptı. 1871 de, llağ

dadtan dönünce, ecnebi elçileri te~ri· 
fatcılıfına tayin edildi. 1873 de \'iya
nada açılan umumi sergiye birinci ko
miser olarak iştirak etti. Hu sergiye 
bir çok mühim eşya Ue hazinedeki 
meşhur Iran tahtını da rötürmüştü. 

Eski eserlerin kıymetini ~ok içten 
anlamış olan Hamdi, bütün mes'ıfli
yeti üzerine alarak te~hir ettiği kıy
metli eşyaların kaybolacağından çok 
korka rdr. A ' 'usturya lm p:ı rn toru. 
Türk şubesini ziyaret ettiği ,·akit ona 
sormuşlardı: 

- Bakalım neler teşhir ettiniı? 
Hamdi, bu suale şu cernbı ,·erdi: 
- Haşmetpenah şimdilik hayatımı 

teşhir ediyoı·um ! 
~ .. 

Hamdi, 1S7:> de hariciye umuru ec
nebiye kalibi oldu. 1877 de matbuatı 
ecnebiye mlidtirlüfünü yaptL Bu işi 
yaparken, BulpriAtanda ,·ukubulan 
acıklı Yak'aları tetkik için kurulan 
komisyonun reisi olarak I<' ilibeye git
ti. 

nsına çıkarılmasının öniine ge~ti. 1906 da müze müdürü oluşunun 
3 Mart 1883 de Sanayii Nefise Mek 2:i nci yıldönümünü bütün A.~!'upa 1-

tebini 1-t:rdu. Mektehte resim \'e mi- lim MüeSt>eSeleri kuUuJadılar. Bu kut 
marhk şubesi vardı. Bin:u:ıını, müze- luJama gününde yüzden fazla tebrik 
nin yanında yaptırarak ölünciye ka- telgrafı almıştı. Yüksek bilgiqinl kut
dar mi.idüı·ü kaldı. Julayanların yüzlerce telgraCJarı za-

Hamdinin heı· başardığı iş. gUzeJ '·allı Hamdiyi de Yıyldız Sarayının 
san'atıer tarihinde uzun sayfalar dol ~nzahına uğratmıştı. 
duracak kadar büyüktür. Bunlar • • 
böyle bir kaç .satırla anlatılacak, bi; 
kaç satrrın içine sığdırılacak şeyler 
değildir. 

• 
Hamdi, 21 ~uhat günü, bundan tam 

2~ yıl önce 1910 da Kuru~e~medt-ki e
nndc hayata gözlerini yumdu. Hamdfnfn. fllm ~aha!llındakt eser-

leri gözöniindc tutulursa, onun ne bü- GPl•ze sahilindeki eski hisarda ken 
yük bfr a~kla ~alıştığı anlaşılır. di h_a~ın~n ağaçlrklr tepesine gamül-

1883 de Kahta havalisinde Nemrud mesını dılemişti. 
dağının tepesinde bulunan Konajen Cstadın dileği yerine gdJrUdi. Mü 
krah Antihochus'ün mezar harabele- zede bulunan iki Selcuk mezar ta!\ı 
rlni kazdudı. Yaptığı tetkikleri da kabrine dikildi. • :. 
le Tumulus de Nemrud Dagh adı .y. • • 

ile Fransızca olarak iki cildde yazdr. , ,, w 

Oradan dönüşte Adanada lslahiye'de . ~alana ugrayan yurdun eski eser 
Eti şehri harabesini buldu. Bugün ts- lerını Avrupa ayarında bir müzede 
tanbul müzesinde mevcud Eti kollek- ~oplayan Hamdi, Tüı·k An•atinfn da
siyonu, Hamdinin o ' 'akit basladıö- b. 1 ıma sayrı ile anacağı bir addır. Yap-
ık , • al 1 d w k . 

r tırmenin bf r eı-ıerf dir. ırı urunun bin bır kaydını içinde 
h:mir_i~ bir kaç yeı·indt- Mflfü~ ka- yanan san'at sevgisiyle kıran. yüksek 

wı dahıhnde Muilaya biı· buçuk _ ülkülü Tüı·k san•atkirını ölümünün 
at mesafede bulunan Leynedede e::i yirmi beşinci dönüm yılında bir daha 

1877 de Beyoğlundaki Altıncı Be
lediye dairesi müdürU oldu. Harb bi
liciye kadar bu işi yaptı. Sonra ser
best ~llşmak için memuriyetinden 
çekildi. Iı'akat oturmakta olduğu Ka
dıköyünde kendisine teklif edilen be
lediye dairesi reisliğini yapmaktan 
çekinmedi. Ancak bu iş i~in para al
mıyordu. 

saygı ile anarız. 
:----· .. -----.... 
· Adananın işg-;jin-;-;id .... i __ _ 

Paristeyken ressam Boulanger ve 

hatıralar : 
Yazımızın c;oklu§undan 

bugUn koyamadık 
fJzUr dllerlz 

-...-............ .__ ......................... . 

"· A. O. 

Soyadı alanlar 
Ka11mpatada Kulaksızda mek .. 

teb sokağında 34 numarada Bay 
Ahmed Turhan ve ailesi efradı 
"Darcan, soyadım almıılardır. 
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Samsunda iki kaza Bursa' da 1 

iki drejiı_ı çarpıştı, istasyon memuru 
öldü, bir hasta pencereden düştü 

Elektrikli tramvay 
ne zaman işliyecek? 
Bursa Belediye Meclisinin ıon 

toplantılarından b:rinde Burıada 
elektrikli tramvay tesisatı yapıl· 
ması konu§u1muştu. Bursa Sesleri 
gazetesi, bu münasebetle şunları 
yazıyor: 

Salihlide bekçiler 8 
Kaymakamın ve jandarma kumaf. 

danının birlikte yaptıkları faydalı iş 
Samsun, (Hususi) - Samsun, ı müştür. Tam öğle vakti hastaha· 

son hafta içinde bir kaç kara ha- nenin önünde ve kal~balık bir cad 
berin acısıyle üzüntü duydu. Do· de ortasında bir zavallı hastanın 
kuzuncu kilometredeki iki T era- başına gelen bu feci hadiseyi gö
zinenin çarpmasiy)e vuku a gelen renler ve işitenler derin acılar duy 
kazaya istasyon Fen memuru Ali muşlardır. Derhal yetişen doktor• 
Riza kurban gitti. Meslekdaşları lar, bu kaza kurbanının kamını 
ona büyük bir cenaze merasimi yarmışlar, ekşi ve acı bir şey yİ· 
yaptılaı·. yip yemediğini ara§tırmıılardn·. 

İkinci kaaz bundan daha feci- Ölen Hasanrn akrabaları, bu tifo
dir. Hadise, kısaca şöyle olmuş- lu hastaya turşu yedirildiğinden 
tur: del:nliğini iddia etmişlerse de 

Çarşambalı Emiroğlu Hasan, doktorlar midede böyle bir şey bu 
tifoya tutulmuş, hastahaneye kal- lamamışlardır. Hasanın ihtiyar an 
dmlmışttr. Ha5talığmm dördüncü nesiyle karısı ve bir çocuğu var
gÜnü, delilik alametleri gösteren dır. 
zavallı adam, baıındaki hastaba- Samsun Vilayeti umumi mecli· 
krcı su getinnek için dışan çıktı· azasından Zübeyir oğluFuat, 
ğı bir sırada, hummalar ve kabus- kalb durmasından öldü. Bay Fu· 
lar içinde ne yaptığını bilmez bir at Kayanı-, bir çok yurt işlerinde 
şekilde pencereye hücum ederek yorulımadan çalışan, çocuk esirge· 
camları kırmış, üçüncü kattan so· me kurumunun genel yazganlığı· 
kağa düşmüş, kaafsı ikinci katın nı yapan, adı duyulmuş bir gaze· 
balkonuna çarptıktan sonra yol- teciydi. Hiç beklenmiyen bir za
dan geçmekte olan bir adamm Ü· manda kayboluş, kendisini tanı· 
zerine yuvarlanmış ve hemen öl- yanları çok acındrrmıştır. 

Sokak ortasında · 
Sabri hem nişanlısının kardeşini, 

liem de bir yabancıyı vurub öldürdü! 
lzmir' de Tilkilikte Osmanzade Hadiseden bir acıklı tarafı da 

yokuıunda Bahçeli sokakta 1 nu· katil ve maktulle hiç alakadar ol
marab evin kapııı önünde feci bh· madığı halde oradan geçen maki· 
cinayet olmuş, Sabri adında biri· I nist Hayri adında zavallı bir gen• 
s;, iki kişi öldüı·rnüştür. ı cin, Sabri tarafından atılan kuı·· 

Bu çifte cinayet hakkındaki l şunlardan birine hedef olması ve 
tahkikat şu neticeyi verm!ştir: I derhal ölmesidir. 

Katil Sabri, bir müddetten be- 1 Hadise mahalline giden müd-
ri Kolaeı ~-me~ adında birine 1 dei umumi muavini Bay Ali, Adli 
kız kardeşını nııanlamış,tı. Ah- kısmın Başkanı Hulçsi Gümüş, 
med her ne sebetense son günler- .. 1.... k d t-L'k "k tl e 

S b 
. . h . . .. d d" geç v~1.e a ar C1.U ı a a m ş· 

de a rmın emşıres:ne gon r ı- 1 im 1 d hal k ı • · gu o uş ar, re ya a anan 
ği nişam gerı almağa kalkışmış S b · · · t" ı · l d" .. 

1 
im B d a rıyı ıs ıcvap ey eınış er ır. 

ve on gun evve a ıştır. un an 
muğber olan Sabri, Ohmanzade Katil cinayetini bütün teferrü· 
yoku§UJlda Ahmede tesadüf etmiş atiyle ikrar etmİ§, tabancasını ah· 
kavgaya başlamıştır. Ahmedle desthaneye attığını söylemiştir. 
Sabri arasında ıbaşhyan ağız kav-! Tabanca bulunmuş, ablan kurşun 
fasr tiddetlenmiş ve Sabri, taban tarla tabancada kalan diğer kur· 
ca~ çekerek Ahmede ateş etme• şunla.r ~rasmda Mç bir frk görül-

ğe ba!lamıştır. Sabrinin aldığı ilk l memışlır · 
kurıun, Ahmed5n belkemiğini Katil Sabri hakkında tevkif 
parçalamış, ölümünü intaç eyle- j müzekkeresi kesilmiş, kendisi ha· 
miıtir. l pishaneye svkolunmuştur. 

"Valimiz Bay F a.zJı Güleç' in 
bu mesele hakkındaki dü1üncele
rini anlamak istedik. Bay Vali: 

"- Böyle bir hat yapılması ı:rket 
ile Nfıa Bakanlığı arasında 924 de 
imzalanmış olan mukavele icaba-

tındandır. Mukavele ahkamının 
tetkik edileceği pek tabiidir. dedi
ler.,, 

Belediyede yaptığımız tahki
katta da senelerden 1beri uzamış 
olan bu tramvay meselesinin biti
rilmesi için yolların darlığı ve dö
nenıeç mahallerinin yolduğu gibi 
mahzurlar kalmadığından şirke· 

tin mukavele mucibince doğrudan 
doğruya işe baılamasma beledi

yenin intizar ettiğini ve bu bahta 
belediyece lazım gelen takibatın 
ciddiyetle ilerlemekte olduğunu 
öğrendik. 

Şirketin bu huıuataki dütünce• 
sini de anlamak istedik. Fakat mü 
dürün burada bulunmaması dola
yısıyle bir şey öğrenemedik. 

Elektrik ıirketi, 1924 sene.sin· 
de safi gelirinin bir kısmı beledi .. 
yeye ait olmak tarıiyle Nafia Ve• 
kaJeti ile ımzaıant1n tnUKa.vele mu 
cibince elektrikli tramvayın yapıl 

ması işini de üzerine almıştı. Şir· 
ket bu işi yapmakta gecikmiştir. 

bile... Bu iş!n yakın bir zamanda 
şehir menfaatine uygun bir şekil· 
de neticeleneceğini ümit etmek ve 

Nafıa Bakanlığmuzm ciddiyetle 
bunu takib ettiğinden em:n olmak 
icabeder. 10 sene 'bekledik, artık 

elektrikli tramvayı: Bunamn:da 
görmek isteriz!,, 

Gediz' de 

• 

Salihlide muntazam bir kıhğa sokulan köv bekçil 
(Önde duran sivil zat, Kaynıakanı Bay K6mil, · 

Jandarma kumandanı Bay ntitlıat'iır.) 

Salihli, (Hususi) - Kaza.mız 
Kaymakamı Bay Kamil ile Jan· 
da.rma· kumandanımız Bay Mit-

yakın köylere menaup ol 
köylerdeki vazifeleri hal<~ 
dersler verilmekte ve lüzuıtl 

'hat Salihliye geldikleri günden jandarma vazifesini gömıek 
beri çok yararlı işler yapmıılar· çahşnrılmaktadırlar. 
dı:r. Son günlerde Salihlide muh-
teUf İ§ler üzerinde görülen faali· Cirid 
yeti ve alman neticeleri aşağıya Eıki bir spor olan ciridin 
yazıyorum: lihlide canlandırıldığmı ve bil 

Salihli ile Turgudluyu biribiri-1 te jandarma kumandanmın 
ne bağlayan yolun Salihliye girer· 1 fazla çalıştığını yazmı§tIDI• 
ken berbat bir halde bulunan ve oyunu her hafta. yapılmald". 
otomobiller;n işlemesine imkan köylerden i~tirak eden ci~ 
vermeyen k11mı iki köprü in,a.aiy· ile kaza ciritçileri arasındeı ~/ 
le düzeltilm~t.ir. SaliblLil~,Ala-- om·--1- L --:r- • - .,--.- 1 
ıuı• araımdakı çoKl>özuk oıan yo- tazla zevk vermektedir. But~ 
lun. tamirine ve dört cihetten Sa- dan köylüler çok memnundıl 
lihliye medhal olan yolların tami- Af~ 
rine baılanmıttır. Salihli ile Ka· 
saba yolu üzerindeki intaat bit -
mek üzeredir. Bundan sonra Ala· 
şehir çayı ile Gediz nehri arasm• 
daki yolun ve diğer bazı yollarm 
tamirine geçileceği söylenmekte· 
dir. 

Kansının k u akları~1 

"kesmiş .. ~ 
Arabgirin Bostancık köy\Jıı 

karrsı F atmanın burnunu -ve 
laklarını keserek alelacayiP 

vaziyete sokmaktan suçlu fi~ 
Bektiİ teşkil 111 Malatya Ağırceza mahkeuıeıııı' 

Sali'hli köylerine mensup 45- 3 sene 6 ay hapse ve 38 lira ~ 
50 köy bekçisi Jandarma kuman- keme masrafı ödemeğe 111&h~ 
dan Bay Mithat tarafından top • olmuştur. 
lanmış ve hepsine yeknasak elbi- ı • 
se yaptırılmıştır. Bu bekçilerden Samsunda grıp ,J 

Dünyanın en uzun köprü- "'1m13nı•6mrnoooınunnn11mıııl17111n111111111111ımı:IJllllUUmıııımııdım:nml m·:""t":"'"" Samsun, (Hususi) - Şeh~' 
• • • , ıraya ınşa e ı m· ş ır. de havaların fazla değişik gı 1( 

lerınden bırı kuruldu Projeye göre köprünün bazı yer- · ·· ·· d · b ı atır· 
Menemen'le Bergama arasın

da Gediz nehri üzerinde in1a edil
miş olan bet gözlü büyük Gediz 
köprüsü dört ay sonra seyrÜıefere 
açılacaktll". Bir buçuk kilometre 
uzunluğunda olan bu köprü 

sı yuzun en grıp aş anu,. ~ 

lerinde intaata. devam edilmekte- lehe clevamsızhğı hemen fıe ~# 
dir. yüzde elliyi bulmuştur. Alilı'~ 

Bu köprü Türkiye' de uzun köp doktorlar raporlamu Sağh1' I 
rüler arasında ikinci ve dünyada- dürlüğüne vermişlerdir. oicıJl ·f 
ki köjrü!er arasında da üç.üncü tatiline lüzum görülüp gürült"' 
gelmektedir. ceği tetkik edilmektedir. 
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YAZAN : Kadircan Kaf lı 
Kolay değil, Türk kadını, asır· 

larca arka$mda kaldığı kafesten, 
içine kapandığı çarşaftan birden· 
bire kartu'lmuştu. T\i11k erkeği o 
meçhul kadın güzelliğini şimdi 
doya doya ffyrediyor; onunla bir 
arkadaş gibi görüşebiliyordu. 

Aruk evlenmek bir piyango ol .. 
maktan çıkmıştı. Görerek, konu • 
şarak, anlaşarak birleşen çiftler • 

den, yeni ve aa.ğlam bir Türk soyu 
doğacaktı. 

Da.ynn eve Y.akl&!tığmıız sıra -

da şunları ilave etti: 
- Suad Bey için kime sordum • 

sa iyi not verdi. Zannedersem 
Solmazın da hisleri ona karşı pek 

yabancı değil ... Geçen kış verilen 
Kırmızı Ay balosunda tanıştılar •• 
Hatta beraber yaptıkları dans pek 
beğenilmiş, Solmaza işlemeli bir 
kadife yastık hediye edilmişti. 

Bunları sana s .>ylemedim mi? .. 
- Hayır?. 

- Görüşemedik ki söyliyeyim ! 
Ne ise ... Ondan sonra da gene biT 

ler •. ıyi bir gene .. latikbali parlak.. uyanırcasına silkiniyor, başını ta • ma gibi hafif hafif dalgala.1' 
Göreceksin ya ••• Babası evvelki bağın üzerine eğerek mini mini ve parlıyordu. fı 
gün bana "eğer razı olacaksanız lokmayı ağzına götürüyordu. Yüzü, vücudü ve heı· tar' sıl 
resmen kızınızı iıtiyeyim!,, diye - Yiyorum ya, anneciğim, sen kadar ölçülü, öyle biribiriııe ııO 
açıkça söyledi. Henüz cevab ver- de hep böyle söylersin!. ğun ve zarifti ki .... Onun Y~~~ ' 
medim ... Yarm beraberce bir ka • Nezihe Hanmıefendi, çok iyi Selmanın hayali, pek söıııı 111~ 
rar veririz de... kalpli bir kadın ..• Fakat bu yüz • cansızdı. En eski sevgili o :ıa. b 

- Benim buna dair hiç bir fik • den on.a kızgınım! ! Neden bir çok ki haliyle bugün yaşasaydı ..,e pJ 
rim yok, dayı! Mademki ıiz... cadaloz üvey annelere benzeme - nun yam na gelseydi, sahidet1 

- Hayır, hayrr ! ... Her halde bir di?. Eğer böyle olsaydı, Solmaz, zavallı olacaktı.. b~ 
şey söylemelisin!.. !lığmaca!k bir yer a-rayac.ak ve ben Dayım da, yenğem de 011:0ıı 

:;. :;. ~ ona kollarımı açacaktım.. yük bir gururla bak1yorlar, ş ~ 
ikisi de beraber başlarını bııfl Solmazın yüzü şendi .. Fakat ne Yemekten sonra odasma kapan· 

bir söz söylüyor, ne de gülüyordu. dı. Belki bir saat süren bir tuva .. 
yemekte lokmaları uzun. uzun ağ· letten sonra salonda göründü. 
zında evi.rip çeviriyordu... Gözle
ri meçhul bir noktaya dalıyordu .• 
Tatlı bir rüya görüyor gibiydi •.• 

- Kızım, yeıene ! ! 
iıtahan yok!.. 

Gene mi 

Koyu mavi renkte, lüks saten. 
den bir tuvalet giymişti... Boynu, 
göğsü, omuzlarının yarısı, enıeıi 

ve kolla.rı açıktı. Artık modaya 
uymak için kesilen saçları ktvrım 

virerek sanki: 
- Naul? ... 

Diye soruyorlardı. g~ 

B .. . 1· ek cok - en gormıye ı, p ,. o0 
zelletmisiniz Solmaz Hanıııı' . ...,~ 

&IJY _ı 
ğuştan güzeldin1z amına,cl ~.,.. C' 

b
• 11 3a•· 

bilmem ya, ben genç ır 
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Halktan alınan 
fazla faiz 
paralan 

1 
Belediye memur

lanna yardım 
cemiyetinde 

Yazan: Ni7Ui Ahmed Okan Tefrika No. - 86 -

Büyük köprüden alınan mürüriqeler 
18 Haziran 933 tarihli ve 2279 

numaralı kanun faizcilerin halk • 
tan aldıkları yüzde on ikiden faz. 
la faizin huıuai idare para11 ola • 
rak belediyelere verilmesini em • 
retmektedir. lstanbul belediyesi 
lstanbulda mevcud 54 faizci ile 
faiz~ müeaseselerinin hesaplarını 
tetkik etmi§, fazla aldıkları para
ları almıftır. 

Belediye memurlarına yardım 
cemiyeti bir kaç gün evvel yaptı• 
iı toplantıda aza tarafından tek • 
lif edilen dilelderi teabit etmek ü
zere bir komisyon ıeçmitti. Bu 
komisyon tetkiklerini bu hafta. 
zarfında bitirecektir. Kongre iki 
Mart Cumarteai günü son toplan -
tıaını yapacaktır. 

L._ ~ köprü paruı tarifesinin 
~ tarihte defiıtiii tesbit e 
.;;:a1f delildir. Bu hUIUlta tim· 
~elde bir veıika yoktur· Yal· 
~3';6 da köprüler, Bahriye 

nden Şehremanetine 

~ildikten aonra köprüden 
::"' Para yerine on para alınmak
• iclt 

31 ınaJll 334 de çıkan yan -
aonra fellketzedelere 
etmek için köprü paruı 

lıııııL~ran 334 den sonra biı 
-._... arttırıldı. 

B.ı P&ra temmuz 335 den ıon· 
"hhremaneti hesabına almma
il '-tlandı ve ı eylGI 337 den 
~ bir miıli daha art.tmldı. 

T•rlhe ~•r19mıt olan köprU par•ı allnarken 

'lrİniaani 926 da Cemiyeti U
""-iyei Belediyece köprü para· 
er leabit edildi. Bir haziran 930 
~hine kadar tatbik edilen bu 
-.rtfeyi de Belediye mecmua • 
l1Jaclan aynen yazıyorum: 
"1 Pinde olarak ıeçen yolcu • 
L._ ~ 1, yüklü olarak ıeçen 
~llardan, tab1akirlardan 2, 
"6lc ıötüren hamalların beher 
~dan Camim teaddüdü ha· 

de birer mitil zammolunur.) 6, 

f.t.t kuzu, koyun, keçi, tazı, za • 
(all llaaJJDunlann beberiııden 1, 
~= ilkelelerden kCSprüye 

hayvanatın beherin -
.._ dahi itbu resim istifa olu -
; V eaiti nakliye ile nakledil
IL eri takdirde dahi Y..utl ıiak-
~er~etinden maada bunların 
L -- nden ayni reaim iıtif a o • 
~.) 

~Jftnab bakariyenin be • 
ı.;._~~-den 7:.5, bUzaiı ve malak • 
~ S, Jiibüz develerin be • 
L erinden 10, J6ldü develerin be
qer· d 
~elıın. en 15, dne yavrularmm 
ile erınden 5, &inek haJV&D&l 

1 Yiik hayvanlanmn JÜ)raüz o
.:ll1•rınm beherindea S. Jiik1ü 
•U Y-vanlann belaerinda 7.5, Jiik 
tii 'I; eteklerin heheriaclea 2.1, 
fi!~lü eteklerin beherinden 5, 
b .en ve hayYa111 nhtfJmin be
ci:~•nden SO, W... a11clan 10, 
ti.•rı ve keailmif domman bebe-
~~~ 15, (•11•iti nakliye ile 
Jihlrilaiii takdirde vesaiti nak • 

'"*-i &Jnea alam). 

~ 8baeJc at arahalarmm behe • 
~ 10, tek atlı yük arabala· 
&, '-1c bot olanlarmm beherinden 

llııııı,,,,, atlı Jük arabalarmm yük· 

._,..._ •İze hemen vurulun:lum. 

-.. ~7Dnla YQiem: 
~ aJdan ftr, haJckm Yar! .. 
uediJer ıarurla "ld"'I So•-- ' ru u er. 

qqqT kızardı, ıadece: 
-.. etekkü d . ! I\_ ... r e erım ... 
-eaı. 

._"-Oto.nobilde dayım toförün ya· 
Jae li Olurdu. Ben, Solmazla Nezi • 
diı.a. -.U.efendinin ortalannda i-

ba,.~&J~cla ilk defa olarak 
f -· J,ar Taziyette kalmıttım. 
liiaet~ :_e hatırı saydır derecde 
bet 1

' uu tüzellik otuzla otuz 
......: Y&f &Tatındak' b"t" iht' .. q11e .• ı u un ıfa • 

toze Ç&rpıyordu. 
~Siai 

h, Lur. rahatta ec:lecetim; cla-
i)i ohar:- aiz otunaydımz, daha 

11!. 
ea_...._ "'O*tt• • • • 
~ IÇlftO-

lü olanlarının beherinden ı2, 
çift atlı yük arabalarmın bot o
lankrınm beherinden ıs, çift at· 
lı yük arahalarınm yüklü olan • 
larmın beberinden 20, tek etek· 
li arabaların bot olanlarının be
herinden S, tek etekli arabaların 
yüklü olanlarının beherindr.n 7.S 
çift etekli arabaların boş olan • 
lannm beherinden 7,S, çift etek· 
li arabaların yüklü olanlannın 

be herin den 1 o. 
Tramvay kumpanya.•mm İl

kele tabir olunan hayvanlı ara • 
be larmm beherinden 30, manda 
ve öküz arabalarınm bot olanla
nnın beherinden 20, manda ve 

~~ f.l'&lialaruım~ oı .. a... 
rmm IMdım inden ~. (hir ~Ettmı 
fazl• manda veya öküz ~ltt çeki· 
lirse her fazla hayvan için on 
kurut zammolunur.) 

iki kifilik otomobillerden ıo. 
(içinde yolcu olsun olmaıın), 
büyüklerinden ıs (bunlar qyayi 
tüccariye naklettikleri halde kam 
yon mahiyetinde addt'lunarak 
olveçhile reame tabi olacaklar -
dır.) 

Yolcu tafıyan kamyonetlerin 
botundan ıs, yolcu taııyan kam
yonetlerin dolusundan 20, oto • 
büs, omniboa ve emsalinin botun
dan 20, otobüs, omniboı ve em· 
alinin içinde yolcu bulunanlar
dan 40. 

(Bunlar qyayı tüccarive nak· 
)ettikleri halde kamyon mahiye· 
tinde addedilerek olveçhHe rea • 
me tabi olurlar.) 

Yüklü kamyonların iki ton 
hacmi iıtiabİli olanlanndan 60, 

lacak, Solmaz artık eskiıi kadar 
bana yabancı ıörünmiyordu: 

- Hayır V edad Bey, böyle 

k . . . ' ço ıyıyız ..•• 
Bu ıöz o kadar hoıuma ıitti ki.. 

Bu gece belki baıka bir erkeie söz 
verecek olan bu rüzel genç kızla, 
hiç olmazsa çocuklukta olduiu 
gibi doıt yaf&ID&YI ümid ettim. 
Fakat o ıözünü bitirmem itti: 

_ Babam sizden daha iridir. 

Elbiaelerimizi burufturur ! ··· 
Diye ilave etti. 
lamır gibi olan içim, yeniden 

soiudu ve kurudu. 
Bahçe, renk, ıtık ve koku içi~ 

de çalkanıyordu. Taflanlann, mı· 
nimini portakal fidanlarmm, bil • 
yük çam ve çmarlann daUan ara· 
ımda, her renkten ampuller yanı
yordu. Dans yerinin her taraf mı 

yüklü kamyonların ikiden üç to
na kadar olanlarından 80, yük. 
lü kamyonların üç tondan fazla 
olanlarından ıoo, bot kamyon • 
larm hacmi istiabisi iki tona ka
dar olanlarından 20, bot kamyon 
larm hacmi iıtiabisi iki tondan 
üç tona kadar olanlarından 25, 
bot kamyonlann hacmi iıtiabiıi 
üç tondan fazla olanlarından 30, 
taramvay, elektrik, ıu ve sair tir· 
ketlerin tamirata mahsus merdi
venli ve merdivensiz kamyonet
lerinden 20, tramvay, su ve em· 
ali tirketlerin alib tamiriye nak 
leden ve kuab esnafile ekmek -
çilerin iki tekerlekli el arabala -
rmın dolusundan 1 O, kau.b ea • 
~lliiıliirliıli 
li el arabalarmm botundan S, mo 
toaikletlerden 5, bisikletlerden Z 
arabalı mot09ikletlerden 7,5. 

Bir adam vuıtulle çekilen 
iki tekerlekli el arabalannm do
luaundan 5, bir adam vurtalile 
çekilen iki tekerlekli el arabala· 
rmın botundan 3, pazaıcılann 

sedyelerinden (dolu, bot) 5, ay • 
na ve emsali etya nakleden ıed -
yelerden 20, motörlü ıilindirle .. 
rin beherinden 500, motör le mü-
teharrik traktör ve ıair ziraat 
makinelerinin büyüklerinden 
ıoo, küçüklerinden 50, motörle 
müteharrik arkalarına bailı kam 

yonun dolusundan 50, botundan 
30, ıürü halinde ıeçirilen hindi 
ve kazlann beherinden O,S. tram 
vay kumpanyumm eı1a nakline 
mabsuı hat üzerinden m\L""Ur e • 
den vagonun dolusundan ıoo 
kurut. ( Arkaı var) 

her biçimde ve her renkte kiiıd 
fenerlerle kutatmıtlardı. Çiçekler
le olan tarhlarm aruında, çakıl 
döteli bo•luklarda yüzlerce insan 
oturmutlardı. 

Bir cazband, Valenaiyayı çab -
yor ve çiftler biribirlerine sokula· 
rak, bazan ağız aiıza konutarak 
dansediyorlardı. 

Oturanların aruından geçerek 
ç!.~ılığın hemen yakmmdaki ma. 
samıza (itmek lazımdı. Yürüdük. 

- Solmaz geliyor ... 

- Cevdet Beyin kı%1 geliyor ... 
Bu f11rltılar koca bahçeyi bir i-

ki dakika içinde dolafb. Her iti • 
ten batını çeviriyor, bize bakıyor
du. Artık cazbant ta, cazbanda u-

yarak dameden çiftler de unutul
mutlardı. 

Gene bu kanuna ıöre beledi -
yece alman bu paraların yar111 • 
nm bu müeaaelerden para alanla
ra dağrtılma11 icab etmektedir. 

Kapalı çarşıdaki marangoz 
dükkinlan 

Kapabçarııda yeniden açılan 
maranıoz dükkinlarmdan çarf .. 
daki eanaf ıikiyet etmit, yanım 
için büyük birer tehlike tetkil • -
de.!1 bu dükkinlarm batka bir ye
re kaldırılmumı belediyeden ia. 
temifti. Bu ıilriyet belediye fen 
heyetine hanle edilmiftir. Çarı1o 
da tetkikat yapdacak, lll&l'&DIOZ 
dükkinlanmn bulunmaıı hakib • 
ten teLlikeli sörülürae b~la. 
caklardır. 

Belediye, faizcilerin isimlerini 
ve halkın gelib paralarını alması· 
nı ilin etmittir. 

icradaki suiistimal 
icradaki ıuiistimal hidiseaine 

aid tahkikat dosyası, timdi iatin -
tak hikimliiindedir. istintak hi -
kimi, müddeiumumiliğin ıönder -
diii dosyayı gözden ıeçinnekte, 
alikadarlan yeniden sorğuya çe • 
kerek, tahkikatı derinlqtirmek • 
tedir. 

Tramvaylara asılan 
çocuklar 

Fatihten Eminönüne kadar o. 
lan ilk ve orta okullardaki talebe
lerin akpm üstleri okuldan çık • 
tıkatn sonra tramvaylara asıldık • 
lan ıörülmüıtür. 

Kültür müdürlüğü ' her hanp 
bir kazaya mani olmak için okul 
hocalarının talebeye 1i.zım gelen 
öiütlerde bulunmasını ve bu gibi 
talebelere inzibati ceza verilrM • 
ıini bildirmittir. 

Sıhllat ,Urası 
Ankarada Sıhhat Bakanı Bay 

Refikin batkanlriı altmda topl• 
nacak yüksek Sıhhat Ş6raama 

tehrimizden iftirak edecek dok • 
torlardan bir kamı dün alqam 
Ankaraya ıitmiılerdir. 

Sıhhat ŞGraaı yarın toplana • 
caktır. 

Numerotaj jşleri 
Nwnerotaj faaliyeti bir yandan 

beri devam ederken bir yandan da 
bina ve sokaklara takılacak nu • 
maralar hazırlanmağa batlanmrt
tır. lstnbul ev ve binalarına yeni -
den otuz bin numara, sokaklara 
da üç bin levha takılacaktır. 

Levhalar yerli sermayeden ya• 
pılacak ve kırılmaması için tim • 
dikinden daha yüksek yerlere ta. 
kılacaktır. 

Yeni Japon elçfai geliyor 
Japonyanın yeni Ankara elçi • 

sinin bu hafta sonunda memleke -
timize geleceği öğrenilmittir. 

- Sr hic,.n güzel kız!.. 

- Bak ta bir kusur bul baka • 
hm ... Sen kimıeyi beğenmezsin! ..• 

- Dedikleri kadar varmıt! .• 
- Mühendis Nevzad Beyin oğ-

lu :.stiyormuı bunu •.. 

·- Onu kim isteme h ' z ya u •... 
Bakalım VeTecekler mi? ... 

Yengem en önde Solmazla be • 
raber yürüyordu. Onların arkasın
da dayım vardı. Ben de dayımdan 
iki üç adım geride idim. 

Kenani ziyafet 
Mani•a Saylavı olan latanW 

müddeiumumiıi Bey Yusuf Kenan 
Korer, ay bqmda mücldeimnu • 
milikten ayrdacaktır. 

Adliye menauplan, önümbde
ki Salı rünü Bay Ymuf Kenan 
Korere biT veda ziyafeti çekece)e. 
lerdir. ; 

Onyon Fraıııez binan 
Geçen hafta Onyon Framezde 

ali.kadarlarm yaptıiı bir toplantı
da bu binanm aatdmaaına karar 
verilmittir. 

Muhtelit mabkemeleıde 
ltaddelit hakeiD --~· re

iıi Bay Bayk huta olduiundan 
seçen Perıembe mahkemede da • 
valara hakdaınamıfb. Reiı iyile .. 
tine yarın ce1ae yapılacaktır. 

Fransız mahkemesi reisi de 
Mart sonlarına doğru geleceiini 
bildirmittir. 

Temsil 
HALKEV1NDEN: 
25 - 2 - 1935 Pazartesi &'iinii saat 

(20,.30) da GOJhane Parkı içindeki 
Alaykö§künde Temsn ıubemiz tara
fından (Himmetin oğlu)) piyesi tem
sil edilecektir. 

Gelmek istiyenler da\•etiyelerlni 
her gün (17) den sonra Alayköşki 
Çevirgenliğinden alabilirler. 

_l __ K __ o __ n_g_r_e __ ı_e_r ___ l 
Tora. G~nçl~r Birliği Btıfktmlılrn 

dan: 
Birliğimizin senelik kongresi 

1 - 3 - 935 Cuma günü saa 13,5 ela 
Cağaloğlundald Halkevi salonunda 
yapılacağından iiyelerimizin bilbaMa 
gelmelerini dileriz. 
1 •• 

iki ırup biribirleriyle aelimlq
tılar, el sıkıttılar. Yeniden otur • 
madan evvel ortalık biraz kanıtı. 
Nevzad Beyin ıeai duyuldu: 

- Garson, ıanon !... Oilum, 
fu maaalan birle,tiriver! .. 

iki masa birletti. Dayım 'biai 
tanııtırdı: 

- Yeienim, doktor Vedad •• 
Mühendis Nevzad Beyefencli!
Size bahaetmiftim.. 

- Evet ititmiftim. 
Dayım dnam etti: 

iki tarafta oturanların söyle • 
diklerini duyabiliyordum. 

Maıamıza yaklqtığnnız za • 
man Nevzad Beyi ıördüm .. Kan • 
ıiyle oğlu da yanında idiler. Her 
halde bu vaziyet evvelden tasar. • 
lanmıı, iki taraf ta yanyana olan 
mualan tutmutlardı. 

- Macide Nevzad Hanqne • 
fendi ... Suad Bey... O da babur 
gibi mühendistir. Tahsilini Paria
te bitirdi. 

- Evet, baluetmiftinizl .. 

,( Arkuı var ); 
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HiMYE iTAKViM 

Ana sütünün değeri/ .. 
Yaıan: A. Z. 

Duvar dıbine, tq çıkmblan • l dan o derdini döktil: 
nın üstüne aerilmlt kitaplan gö- - Görüyorum ki, tatmyor • 
rünce, çiSmeldhn. Çop ıaçma, sunuz. Hakkınız da yok detll. 
okunmaz-teyler,Ji. Fakat bir iyi- Zenıin bir dükkandan, ydlanmıt 
ıini bulurum umudiyle gôzgez - tecrülielerden sonra 'bayle ltir 

• Clln doğuşu 
Gila 1ılUlı 

PAZAl 
24 $GNt 
!oıntade 

PIHIClll 
" 5•b•t 
il Zilkade 

11.41 
JJ.~4 

diriyordUlll• Böyle sokak ıergi - hal kartıımda kim olıa fafınr. ISTANBUL 
leri..ı• bir~ k•r. fell& f•llik Bu çamura düşmek için hiç hir lT,IO ...., •nteri _ Mania 
arayıp da bulNMd.tjım eserlere ıuç iılemedim. lki eYlid uinın • Sayla.s Hllmaet, 11,31 Jtmautlk -
rastlamıtnııdır. Punu bildıiim i- da varımı yofumu tükettim. On- .,.. AIUe, 11,11 DBM auiklıll 
çindir ki, üıt yaprAk1an Ü§enme- lar yetitir, ben de dinlenirim, di- fllk, 19,IO HaMrler, 1t,IS Ba•JaD 
den ~evirivor, içleılne ''bakıyor, yordum. Altmıf yıllık kazancı - Kitar ork•lllm-1Alledra n afkaO. 

~ ~ • b b clqlan, ................ .. 
ele1ordunı. mın merdivenıne asa ua on· 1'onfel'U9 _ ..a... lllilu iL )flna, 

Tanıdıpm biı ıe.a; lar yUkıelip yetittiler. Fakat ben, 20,20 Mari*o c.ı....,. ,......_ 
- Si~ JÖr,e dejil, beyim; ar- umduğum dinleniıe kavu~ma - IJero llqıtl, il Pl6k ............ 

tık o lm'.Atta )citaplarııu lralma - dnp. S.. .....,.., ıı,so Jlad7e........, 
dı ! Elleri ekmek tutunca, iki•i de 2Z JIMJo .. " tuso orkl9tn& 

Divince, ba.&ımı kalcJırdıın. evlendiler ve birer tarafa gitti - lU Dit JI O 8 KOVA, ım & 
"· " 13,30: Sözler ve musikili proğram. 

Xuf~da Otkj bir tamdık duru- ler. itler bozuldu. Kitabm hem 15: Sözler. 19,39: Kolkos nttrffatr. 

1orllu. Sakab bembeyaz olmuı, eri, hem deJeri kalnıadı. Sigor - 21 : Senfonik konser. 22: Almanca neş 
beli bükülmüıtü. Yüzünün bu - talar dayanılmaz bir pahaya ,ık. :iyat. 23,05: Sözler. 24,85: Almanca 
ruıukları derinleımif, ~rmaka- tı. Sattık, yedik. Çocuklardan 1 Mtriyat. 
rıtık lmçrl Jcatlan a1tmda göz· biri kaza geçirdi. lki yıl yattı. Bir M5 Khz. Khz B \J » A B E ş T E, 
Mri &tülmit siWrdL ameliyat, üç ay hastane paraıı, 550 Pl-

7
• H f'f 'ki _ Sö' le . 19 M: 

..ı_ı..1'1-•--- ll . . b" "k b' b"J" .. 1 • a ı ınuaa • z r ,-illi ..... ~"' Mnolll lı C•· serm-yeıpm uyµ ır 0 wnu • Orkutra konseri. 20: Karışık ne§ri· 
p.., J'&ftf Jant *1nalıtn dü - nü çekip götürdü. yaf. 20,45: Şarkılı Macarca neşriyat. 
ıünütüın beni imli• Bu zavallı Gitgide düklci.n kirası ağır 22: Spor n haberler. 22,30: Budapeş· 
uam• ilnıür, cıapmlqaez bir a - l'eJ...ie bafl•mqtı. Maiazayı te koWll' ork•trasr. 2',05: Cazbaad. 
jıPlıkla çölanüt 1&rilnü1ordu. Oa hotaltbm. Eve tqıdım. Eıki ta~ :\.ot: Haberler. 

· I 950 Khz. B B E S L A U, 316 JP, 
tii hqı ~runı. 1titkials dört nıdıklardan bazılan ektik o~ 9'1 c.ıo Sil k" 1 .. ı· t osu 21 • . • ~ : csya oy q ıya r • • 
yanını aarmıftı. Ona baktıkGa, Ü· smlar üteımaıyorlar, .oraya ka • Şen notlar. 23: Haberler. 23,30: ,PIAk. 
moUim ~ Kiı,plardal) el dar geliyorlardı. 8q da çok aür .. '24: Dans musikisi. 
sektim. Utanm.pya benzer duy - ...-di Ben, aoJraklara çıkıp ıe • 823 Khz. B tJ K R. E Ş 3M 
plarla damarlarım yanıyor ve çim PefİDde koımala bqladım. 12t Dlnt kenaer, 12,30t Öfle ma8l· 
galiba yüzüm kızarıyordu. Bildik ldtipçdara ufruyor, IUt• Jd& 18: Popller Romen maaildli. 

Şimdi, bir k8tede, yert~re ae - ler veriyor arayaa oluna diye 13,45: HalMrler. 14JA): Popüler ,Ro~ 

rl'lmı't daiımk kitaplar L.--mda dldhlt•o~ Bu da tutmadı Son men musikisi ı7: Konferans. 17,ı5 : 
~ • 

1
· • • PIAk, Slzıer. 18: Asker muzlkuı 

plneldlyen bu zanlh: Ad!'91~ Yak- son ııte fU yaym•eıfıta kaclar lf,tS = Alta konserinin duaaı.1$.35: 
tile pml pınl bir~~ ~ierli düştüm. Sabah ti. AA_•Nilydan çu Konferans. 20: Radyo Popuresi. Zl,30: 
ca•elri.nlara dislli &ttnı y_.tdızlı vah yükleniyor ve iflek yollara ri1atro. 22..W Sartalar. 22.50 ı Orkm· 
kitalt tallarlan vardı. aürüJdoniyoruııı. Kqın sopP, tra. 2.1: Haberler. 23-25: Daa& 

Çafnnısıa .. Heri .,.,ın oku- -karı, ~ğııwnı, yum aleti alım. - B Q R S A ~ 
yucuları erada Mrletirler, uer • da titnayip yamyonuıı. ı 
ter~--.... ,_ ... .,. .. ih - Siizü ......... dapJaUM • 
--•b .. ,..1u1 •• o da .. dım: 
Dit ilçüde okumutlar'.._d& .._ • .,.. WQ• .Eeadim, cWamt ÇO-
le •ki ya.,..atan pel ıyi tanır, cuklar ne oldu? Onlar ne ı.w. llı-amıiı1.-1=-.ıı:miııı_..-.~-ı1ı111ıı11ıı1ıA11ııbfll 

"Herat,, ~plerlnin incelipıi, oldutuıua .)libniJorlı.r. Jf-1'..tlnn et- • &.oıaılr• 
~ ~ ,.._ ıq1ı olcJu • miyorlar ~ı? Ne~yor• 
lmPa:bi'.r ~ ~r,i. Alzı, ~~mnit ılb• bü • : ::,

0 
0-,,.ı .. 0- Wllit wsiW. dlclQ. BVltnık ı~zlmnde bir • Brll'1e 

.. a.:... ~-- t_8WM da,..- bedduanoı alevi yandı. ~.i ça - • Athıı 
alD _.,. - • ('gnrc 
IPlf aörmei• ~ ~ fU aon tallanarak: • SofJ• 
b.Ji .... p'1t I~ - Çöcuktar mı? .. &\iye hay • • A_,tnla 

N-

''" ·it\ -.,_ 
- ..... ..... . 1mdı, "1ar ıbadJ 50~ rUbek - : ":C ,, ... 

lenle. ii&hala?up ~"" ltl ı.-..iii!ii~~~ .. ~~~ 
f4klllm bdf le. ~ yıl DdalJıe ae »Z• :l ... Wl!'l'!llİ~"""fJ'9. .. ~"lllf'-'511i 

SINd • Artık ilatir.arladnn, üclim, ~ 
yetmiyor· ÇalJf&IDıyonnn. ieo 
kend~ için bir teY iıtemem. l'A
bı anaıy-. 7olımlltik ala jeti· 
yor. Hiç taonnadılar. Bu ~ 
brtı baika bir mektub da\a Jai 

ı 1933Ttlrt Bor. l 8CUI' !llttlft -·-* 
. il t8,7fl TraatY•~ ~1.75 

• • dl tt.IO ttrlllrıw 11,!0 
leM'4110ilılll t- ..._ • ,..,... .., eo "*"' ..... 91.ts • ~il •TM 

918 A M 100 A'•adola ili 41.-
-.IQ ~ 1 A U.15 

Kontenjan 
ile li 

ararnam 
tel er 

Nisan-Eyliil devresine aid karar İ 
listeleri aynen yazıyoruz 

Ancak ewanm ldiaphenecle 
tahliHnin uzama11 veya Wrifeye 
tatbikinde ihtilif vukuu pbi ı•
relc aümrüiüiı ve ıerek etıa 1& • 

hiplerinin kuauruna atfedHmi:re
cek sebepler clolaJuU. lihnİ"lk 
Nimi OD bet IÜft lfİIUla pbrılma• 
dıp takdirde hualarüıa doi• 
zaruri ıecilcme sünl.-i .., bit 
lfbaltik •iillMte ......... 

Glmrük Wareleri &lahl - • 
................... .an. 

teki& ...... IUl:lllıı 
.. -·-leleri ftAa tarlt.Wea 
itibaren ayni miiddet içinde itilir· 
mefe JUCblmlarlu. 

Bir beyanname muhteviyatın
dan ıeri kalan eıya lçin y~niden 
verilecek olaıı müfrez beyaıına • 
melerle 15 gün içinde gümrük re~ 
mini vermediğinden dolayı sıra· 
ımı kaybedenlerin beyanname • 
lerine yeniden konteujan •ıra DU• 

maruı verilir ve ııraya ıöre kon
tenjandan iatifJlde ettirilir. Bu u
ıul ıerek uuııımi ve ıerelc ahdi 
kontenjanlarnı tevziinde P,tbik o+ 

lunur. 
Madde 12 - Bedelleri tama • 

meu Ttirk paran olarak Cumhu • 
riyet Merlces Bimlra11na- 1atml
mak>Te ~"rizleri Merk• •nka-
11nm ıaaklndu tafthinden iti.,.. 
ren alb ay...,. teeYI,.. edilmek 
ı~ ,..,....; M••'-•;.. 'lbtala~ 
de yanlı en-ayı lroatenju iiiilt-.. 
tarlan harieinde melebte a -
111:ık uti,..aı.e müaade o1u -
nur. Ancak ha mntle memteblıe 

•"-'lmaNDa miM••• .dUfcek 
.,,_. miktarlan mea1R111, altı •1· 
bk ıqikf.., ....... iJdteı' .... i ... 

B beadlerine ve altıacı sııad 
Din 1, 2, 3, üncü fıkraların:. 
91ya ile wauml Wifenin a&5 
numaruma .u.n, hududa 
mahallerden büyük kaplar· 
de ıetirilea içme Mars 
jap dıpcla ithal olunur. 

Kullanılmıt zati •• •• .. 
yolcunun geliıinden itibaı .. 
b ay sonraya veya ı•liıincldl 
ay öne b.dar olan müddet· 

de •elmecliiiadm dolayı 
tlbi tatul• claht kontenju 
da ithal olunur. 

Madde 14 - Hudutlard• 
ı.makkio ahalinin mübaü.-i 
ai1e teldind. vNi tic...etwi 
ticemade ithal edecekleri .. 
fenik meYad ve etYayİ tic · 
koateaju 1i9telerincle mei.., 
lumnak ıutile, Gilmriikler U 
MüclumtlünUn miisaadesUe 
rük kapılannda açılacak 
ve panaJ'll"larda aynen mül.e 
edilecek .. ya kontenjan 1-.a • 
ele ft liate kaydiJe muka 
maluıam ithal olunur. 

Madde 15 - Ticaret mu 
deleri h8ktlmlerlne ıare ı 
ticaret memurları •eya huni 
adlarına banket ettikleri 
Jer tarafmdan, tela-ar çdcan 
özere memlekete tokacaklan 
nnme ve modeller kontenja 
iti deflldir. 

Mailde nr- KontenJaıı 
hmamelerfle ttlıidlne mu ... 
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Viliyeti Muhasebeciliğinden ·: 
t.aJik ve Eytam bankuından maqlarmı kırdırmak isteyen at maatları sahiplerinin malmüdü. lüklerın~ vin ettirmelc için mGracaat ,anlerlr 

FATiH, EMINWNO, BEYOOLU, OSKODAR, KADIKÖY, BEŞiKTAŞ, Malmüdürlüklerinde: 

.Askeri ye mülki yetimleri: 2/3/ 935 CUMARTESi 
Askeri ve mülki tekaütleri: 3/3/935 PAZAR 

• 
"°1l:KAIT DUL VE YETiMLERiN MART, NiSAN VE MAYIS/ 935 OÇ AYLIK MAAŞLARININ TEDiYE GÜNLERi: 

Eminönü malmüdürlüiü BEYOCLU MALMODORLOGO OSKODAR MALMODÖRLOCO BEŞiKTAŞ MALMODORLOCO 
Malmüdürlüiü Emirlt'r camii Galatasaray Kumıpqa 1. nci Giıe 2. nd Gite Askeri Yetimleri 

413 
G ON O • 

s 1935 Pazartesi 
8 '' Salı 

,, Ç&rf&Jllba 

,, Perıemb, 

,, Cumartesi 

,, Pazar 

,, Pazartesi 

" Sair 

,, Çarp.mba 
,, Pertembe 

Pazartesi 
" Salı 

" ÇIU'flUD&a 

., PerJelD&e 

,, Cumartesi 

,, Pazar 

,, Pazartesi 

Sali ,, Çarpmlıia 
Pe~be . h 

ı.• 

Askeri yetimleri Mülkt ) dimleri Aa Yetimleri Aa. Yetimleri As. Yetimleri Mülki yetimleri 
1-400 1 -200 1-300 4001-4250 2001-2450 5001-5200 

401-800 201--400 301-600 4251-4500 2451-2900 5201-4500 
801-1200 401-600 601-850 4501---4700 . 2901--3350 5401-5600 

Mülk. Yetim Mülk. Yetim 
1201-1600 601--800 2001-2300 6001-·6200 3351-3800 5601-5800 

Aı. tekaütleri Mülki tr.kaütler 

1601-1900 801-1000 2301-2600 2601--6400 1-300 4001-4200 

Aa· T ekaütleri Aa. Tekaütleri As. T ekaülleri 
5001-5300 1001-1300 1001-1250 5001-5250 301-600 4201--4400 

Mülkiye tekaüt 
5301-5700 ~l-.33QO 1251-1500 5251--5500 601-900 4401-4600 

5701-6100 3310--3600 1501-1750 5501--5760 901-1200 
Mülkiye tekaüt Mülkiye tekaüt 

6101-&IOO 3601-3900 3001-3275 6201- 6250 1201-1400 
6401--6750 3276-3600 6251--6450 

FATiH MALMODORLOCO KADIKOY 
1. nci Gite 2. ncı Cife EYOP Gifeli Samatya Giteai 

Aıkerl yetimleri Mülki yetimleri Aı· Yetimleri As. Yetimleri Askeri yetimleri . 
1-300 6701 1943-2200 1147-1400 3000-3300 

301-600 7767--7967 2201-2340 
1 

1401-1700 3301-3800 
Askeri tekaütler 

601-900 7968 8135 5075-5250 1701-1942 3601-3800 
ülkiye tekaüt Mülkiye tekaütler 

901-1146 8201-8350 5251-5462 4283-4500 3801-4000 
. Mülkiye yetimler 

2341-2600 8351--8579 7391-7766 4501--4700 4001- ili 
Aakeri tekaütleri 

2601-3141 8960--9383 4701-5054 5001-5300 
Askeri tekaütler ilmiye Mülkiye yetimler 
3501-3800 9801--9960 7059-7390 5301-5600 

• Mülkiye tekaütler 
3801-4100 85?9 8956 5601-5900 
4101~283 5801 8200 
5463-5908 8201- lll 

1--400 
401.:..SOO 
801-1151 

Mülkiye Yetimleri 
3501-3973 

Aa. T ekaütleri 
1801-1980 

1981-2300 

2301 2580 
Mülkiye tebütleri. 
5001-5250 

5251-5400 
ilmiye ft avam 

MALMODORLOCO 

Mülkiye yetimleri 
1 250 

251--400 

401~ . 
601- 111 

ilmiye ft Avana 
Mülkiye tekaütleri 
1501-1700 

1701-1900 

1901-2100 
zıoı- na 

1.._ 2 • a at IDaqJan sahiplerinin muayyen rünJerde Iİtefere müracaatla JDUf)annı aJmalan Jizımdır. Aksi takdirde İstihkakJan umum tediyatm hitammda Yerilecektir • 
.._ l"ediyata saat!, dan 18 ya kadar de~ olunacakbr. 23/2/953 

~--....... -------------------~--------------------~-------------"'------------------------------------------------~--------,-·--------------
"Kara kartal,, Habeşli~ere yardıma koşuyor 1 

L • • B<I§ tarafı Mriflei 80y:/ada 
~·•tana · ek • ~ ·. ııtm arzunınu ı& • 
~•ttir. 

t ~ ;ııci ~narecilerin en methu
'll '°arı _ınıraiay Herbert Julian 
t6rıd 11 •ııtenı iki tayyareyi Adene 
-.. .... ~terek oradan Habetistana 
~ İltediiini bildirmiftir'. Mi
h._ 

1.
1
J11Jian, "Kara Kartal,, un. 

. 'ili ı e '"b diei .. lö ret kazanm•fbr. Ken • 
.. r1ıe aöylemiftir: 

"')o fol~,. biiyük bir yanlqlık ya-
"· Bu~ ~ı.~ .J ~~ --n un ltaal araıncıa 

•<. ı._, ~a ltak oarJır. Ba 
~·'?'•raa Hah.,liler ~ kor
lf~ '"! 6ir fey lıalmG. }len 

~;:~ BU/erken on senci 
' eciY1 de götür~. Hc-
"iecef~e lam tecleWıt ile laorelıeı 

tı: ••• ,, 

~ tt.'•lcartal yola ~ıktt 
~Ol'~, 23 (A.A) - Harlen 
ı_,. lf elci zenci tayyareci mira· 
~~\e ea\ert J111ian'm ltalya ile mu 
... ~~halinde Habet"atan 
~e ~~e •ırzı hizmet etmek ni-'!: ~ NeT}'ork'tan ha
g ~ iı bildiriliyor. 
ıJt·\e h laJnreai daha, kebdiıiai 

lı-ı,. &zırdır. 
~eri ;:. - Habef ilıtilifı, Ha I 

ltltı11a• cle)Q lcardeti telikki eden, 
iatlc tlcld.-ı· zenci halle arumcla 
... .,. vqı bir tesir yapmJftır. 

11 
.. Vkl»at. dev•m 
•dlıor 

janaımuhabirinden: 
Dün akpm, Napoli'den 2,000 

Cenevodan 1300 ltalyan askeri, 
ltalyanm f&l'kl Afrikadak! mÜI· 
temlikelerine ıönderilmek üzere 
vapura bindirilmittir. 

Me1inada 2000 kiti buıün, 3 
bin kiti de pazar günü vapura 
binmeie hazırdır. 

Vulcanio vapuru dün akpm, 
400 miıtahaal11 amele ile iatib-
kim ve sıhhiyeye memup 700 ~ 
ker yüklenip Napoli' den hareket 
etmiftir. Bu Yapar, ayni zamanda 
Meaina'dan da 1000 uker yükli
yecektir. Sefere çıkan kıtaat ku
mandanı ve ltalya'nm en ıenç Ge 
nerab olan General Graz~ani de 
Vulcanio vapuruna binecektir. 

men seferber haline ıetinfmiı o- iıgalin imkinı olup olmadığı na
lan iki fırkadan henüz Somali ve zan dikkate alınacak mıdır?,, 
Eritreye biç bir kıt'a aevkedilme- Vaz ,.t dUaelmek Uzere 
mittir. Buıüne bdar yalnız Ka • midir? 
ra ğ&mleldilerden üç tahur ile Tan •aetainin Roma malta • 
bir kısım fen adamlan ıönderil- biri Habef müakerelerine dair 
miftir. Bugün Napoliden Mon - geçen lıonıqmalar laalrlanda ga
tenero'ya dört yüz mütehauıs a· zetaine telefonla "f'llultJıi ma
mele aevkedildili bildiriliyor. Bun lümatı göndermiflir: 
lar da duYal'Cı, dülıer, makineci Adiaababadan ıelen aou ha • 
Ye mühim bir kıımı da iıtjhkim &erler n.ziyetin yakında •lih 
askeridir. Mühimmabn ıSnderil- buluaiı ümidini vermektedir. 
meai için birçok vapurlara ihtiyaç 1Wya sefiri ile Habet bfıktmeti 
ıörülüyor· Bütün bu tedbirler tam eaaa itibarile bitaraf mmtaka i . 
bir intizam ve milletin emniyeti ~in anlatllUf olacaklardır. Y alna 
ile cereyan etmektedir. Htk6me- teferruata aid bazı ihtiliflc1r bi
tin kararlan efkimımumiye ara- mıfbr ki bunlann da ball"ldilece
amda o kadar kat'I bir ahenk var· ii ümid ediliyor. Eier anlapna 
dır ki Afrika meaele1i, lfafyaıi tahakkuk edene aalih için mühim 
milletinin Duçe'nin arkaamda b" d blm •- -- ,__..___ bun 

ltaly•nlar bUyDk tez•hUrat tam bir birlik halinde toplandı- ıra un al •t ouu;aaur, • 
,apıyorl•r . .. . . dan aonra talyan ve Habet bu • 

ğmı bır daha ıoetermıttır. d d karak il d d ~- ~ • 23 (A.A ) Şimali u o an araam a o ....... 
Af~~ ~e-hm-ada S.rda yapıfdı'ı g1bl aaknl .dan dojruya temas olmıy.acakbr. 

ya. --Lerf •-&--bn H • lfg•I olacak mı? Bu ıuretle Ualual ve Afbub'da 
toplanmıı olan -..a &11aa •· all T 
betiatana hareketi münaaebetile '-'?"";;n:~. 11 

an ga- olduiu ıibi 'kanlı vak'alarm te. 
b\iyük tezahürat olmuttur. :.lame 1 ıyor. kerrürii epeyce azalacaktn. 

Liberal meb'ualardan 8:\y Man- Bitaraf mm~ iti haHedil • 
Ertlreye amele g8nde

r1Vorlar 
Cenon, 23 (A.A.) - Toprak 

teaYiyeai itlerinde çabtmak üze. 
re 1300 amele Eritreye mütevec
cihen vapura binmiılerdir • 

Kat'I ahenk ~inde 
Tan • ..,ainin Roma rnalıa • 

6lrlnd.,.: 

der tubabn yirmi yedinci çarf&ID· dikten sonra müzakere Ualual 
ba ıünü Sir Jon Simond.ın Ha· hidiaeainden sonra ltalyanm İl. 
bet meselesi için fÖyle bir sorru· tediii tazminat etrafmda cere • · 
da bulunacaktır: "Sarda umumi yan edecektir • 
rey zamanında uluslararl'sı as. 
kerlerin itıalinden alman mu. "L~Jurna•,.da bir g8rU• 
vaffakıyetli tecrübeler üzerine, Lö Jurnal. gaeıainden /tal· 
ftalya - Habet meaeleai halledi. yanın Somalüleki askeri ""'• 
linceye kadar Somali ve Habet lretlerine dair Sen Bn.'in yaJıfı 

• ara rai· hudutlarında da böyle bir askeri )'ml)'I olJafa wi6i olı;,ona: 

"hk kunetler Somaliye ıitmela 
üzere yola çıkbp ıırada, ltalya 
bükUmeti biiJük. fqiıt koDaeyİ Öo 

nünde buaual beyanatile AYJ"U • 
pada muhtemel bidiaelen- kartı 
hazır bulunduiwnı temin etmit· 
tir. Bunu söylemek pek de faide
siz defileli. Afrikada büyük bir 
maceraya ablmak tetebbüaü, 1 • 
talyanm Avrupa lot'aaı Ozerinde 
tam eerbMd ile hareket etmeie 
ihtiyacı bulunduiunu dütünenle
re heyecan nrmemiıtir. 

Daha timdide9 yüz bin ıö· 
nüllünün harekete haZll' bulun • 
duklarmm bildirildiii bydedi • 
liyordu, ki fqist miliılerinın yet
miı bin kiıiyi feaer edebilecek • 
leri Sunusl'lere kartı T rabnupp
te yapılan harekette tecnibe edil· 
miıti. 

Bu ıençlifin hararetli vatan
aeverliiinden kimle ıüph~ etmez. 
Hattl fUDU da kabul etmeh ki 1-
talya, muntazam orcluaanun ha
ricinde, tamamUe talim ı"rmüt 

bir tefekkül ricude ıetinniftir. 
Fakat ,..Jms askerlerle ve as

keri tecbizatla muharebe edilmn. 
Habetiatuda biiyük bir ,.ilcyu-

ta yapılacak hareket için ehem
miyetli mali fedakirlıkta bulun-
mak .. lzım ıelir· itte bana ıözi
nfine alarak ltalyan hnkGmetinin 
kunetli ihtiyat tedbirlen . aldı . , 
lmı DDDebDek icab ediyor. 
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lstanbul 4 üncu İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına bir inci derecede ipotekli o up yeminli üç ehlivulrnf tara
fından tamamına 2000 lira kıymet takdir edilen B,ylerbeyinde 
Burha.-ıiye mahallesinde deyin senedinde eski Halid bey tapu 

kaydında eski Latif efendi Yeni Nuri bey sokağında eski 9 yeni 3 
No lu 4 donüm 3 evlek baiçeli kirgir ev açık arttırmaya vaz· 

edilm iş o:duğu 2513/935 tarihine müudıf Pazartesi saat l4 
den 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edılecek tir. Art · 

tır m:ı ,bedeli kıy:neti mubamminenin •/o 75 ni bu'duğu tal<dirde 
miişle r l s i üzerine bırakı lacaktır. Akıi takdırde en son arllırma 

m:ı t aahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 srün cada tcmdıt 
c d•lerek 9 / 4 / 935 tarihine müsadif salı günü saat 14 ten 16 ya 

kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında art· 
tırm3 bedeli kıymeti mubamminenin '- 75 ni bu :madığı lakdırdc 

sa tış 228) No. lu kanun abkimına te·dıkan geri bırrk ılır. Satış 
peşin :l. r arttırmaya işt ra'< etmek istiyen!erin kıymeti mahammi 

nenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubunu hamil bu '.unmaları lazımdır. Hak l arı tapu s· cill i 

ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda dız~r ala'cad nanın v~ ir
tifa1< hakkı sabip\erinin bu ha'damıı ve hus'Jsile faiz ve masarifc 

dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte ılin tarihinde:ı 
itıbareo nihayet 20 gün zarfında dairemiu bildirmeleri liiıımdır. Aksi 

takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar salış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergı tenviriye, tanzi

fiyeden mütu:ellit belediye ru!umu ve vakıf borç:arı borç'uya 
aittir. Daha fazla maliimat almak istiyenler 1l/3/935 tarhinden 

itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bn'undurula<·ak 

arttırma tartnameıi ile 934 - 2717 No. lu dosyaya müracaatla 
mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilece'.<leri ilin o1uour. \973) 

\ 1 
latan bul Evkaf MUdUrlUiU lllnları 1 

Kıra Uzu 
1- Bahçekapıda D6rd0ııcü V ıkıf Hamn 936 Mayıı bitimine 

d6rdüncn katında 28 No. ıu oda. denlü. 
2 Aoac.'o'u Hisarında Baıuthan~ cadde-

sinde oda. 936 " " 3 Anac!o:u Hisarında Baruthane cadde-
ıinden diikkiu. 936 " " 

4 Çarııd.ı Yai ıkcı'arda 2 No fu dük-
8~nın Vakfa aid h!sıni 936 " " 5 Hubyar, Yeni Postane lo arıı11nda Ka-
znker valiıfJDdan arsa. 937 " " 

Yukarıda ya11~1 mahaller analarında yazılı uzlarla kiraya ve• 

rilmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tu~ma'ı< 1steycnler 6 / 3 / 93S 
Çarşamba günü uat oa bete denlü Evkaf Müdüriyetinde Vakıf 
Akarlar Kalemine gelme!eri. (964) 

500 Metre Mik'abı Ceviz Tomruk 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Mu'ıarnmen bedeli · 2750J lira o!an yu '.,arıda mıktarı yaıalı 
• Ceviz lomru'< 7 Mart 935 tarihinde Perşembe günü saat 15 de 

Askeri Fabrıka!ar s11hnalma lıom syonunda kapalı urfla satın 
alınacaktır. Şutoame bede i 137,5 koru1 o·up komiıyondan Ttti
lır. falip erin muvakkat teminat olan ~062,S lirahk teminatı 

muvakkateyı haiz zarfları mezkur gfinde saat on dörde lcadar 
ko .:nisyana vermeleri ve '249) numaralı kanunun 2 ve 3 ti.adde· 
lcrmde''i nsafkle saat on beşte komisyonda bu uomaları. ,867) 

İstanbul lk:Wci lcra nıeın 
!undan: 

Haczedilib paraya çe ' 
ne karar "Yerilen ve ~ 
bin be! yüz 1ira kıymet taklİ' 
nan lstanbulda Ahi Çelebi 
lesinde Limoncular cadde•' 
ki 2· yeni 4 numara ile 
r•kkam bir dükkanın tanıaJlll 
bin iki yüz hiue itibariyle -
seıi arttırmaya kon.mut ol11P 
3 - 935 Salı günü saat 14 
ya kadar dairemizce açık 
suretiyle satılacaktır. ArttJl'd" 
deli takdir edilen kıymetteJI 
kur hi11eye uabet eden 
o/0 yetmitbe!ini bulduğu 
mezkur gayri menkul alıcıtl 
ne ihale olunacaktır. Akıi . 
son arttırarun taahhüdü ba1'i 
mak üzere arttırma on bet 
müddetle uzatılarak 10 -

4 935 Çarıamba günü saat 1 
16 ya kadar ı1ene dairemiıdl 
pılacak olan açık artt 
satılığa ç.ıkarılan mezkUr 
menkul hi11esi en çok art 
tünde bırakdacaktır. A 
girmek iıtiyenlerin mezldir 
menkale takdir edilen kı 

mezkiir hi11eye iiabet eden 

Beşiktaş lcra dairesinden: nın delJi.liye ve ihale pul resimleri metin yüzde yedi bllçuğu ni• 
Mahcuz olup paraya çevrilme- müıteriıine aid olmak üzere 26 - de pey akçeıi veya uluıal bit 

ıi kararlattırılan bir adet altı ıöz- 2 - 935 tarihine müaadif Salı aü- kanm teminat mektubunu 
lü ve üç beyaz aynalı cevizi renkte nü aaat 10 dan 12 ye kadar Şitli - leri lazımdır. Hakları tapG1' 

üzeri camlı tuvalet ve iki adet de Hali.akir caddeıinde Çankaya zrh olmıyan ipotekli ala 
SATILIK MOTÖR 935 tarihinden itibaren her gün d'"' (Ak d ) •rt•f-ı.. 

beyzi aynalı cezivi komedin ve bir aputımanmın 1 No.lı daireıinde ıger a a a ar arın, 1 1 .,. 

"Bir yatında 70 tonluk çektir - saat 12 den 2 ye kadar Galatada adet Singer makineıi ve bir adet ıatılacağından talih olanların 0 sahiplerinin bu haklarını ve 
me ve 60 beygirlik motörü ile ıe· Ne~ti Bey caddeıi Eptalofoı ortası kırmızı ve etrafı •arı gün ve saatte hazır bulunacak siyle faiz ve maıarife dairoll' 
fere hazır bir motör acele satılık· 181 - 183 numaralı gazinoya mü- sulu Anadolu halısı ve bir adet aa- memuruna müracaatları ilan olu - dia1arım ilin tarihinden iti 
tır. Almak iıtiyenler 24 - 2 - racaatleri. (5481) rı ve aomyah iki kitilik karyola • nur. - (5488) yirmi gün içinde dairemize 
---------------.~-----------..,;..---------------------------1 melidirler. Aksi takdirde 

İstanbul dördüncü İcra memur- tapuya yazılı olmıyanlar satlt 
Iuğundan: T 1 '1 1 C2 K •1 V E delinin paylatmasma gire 

Tamamına iki bin otuz bir lira \..J . Birikmit bina, vakıf icaretİ ff 

kırk kurut kıymet keıilen Boğaz • l ' R A A~ lediye vergileri borçluya 
içinde Bebekte küçük Bebek cad- Daha çok maliimat almak i . 

esinBe mükerrer 27 numaralı es- ter, 2 - 3 - 935 günün4e11.r 
iden bağ mahalli olup bugün ar- ren deiremizde açık ve uıJı 

sa halinde bulunan 2902 metre c:::l ~ N K AC:::. ' lundurulacak olan aıttınna 
murabbaı alanındaki gayri men - L.J~ · ~ nameıiyle 934/ 2434 No.lı 
kul satı'lmaktadır. ıında bulunan mezkUr gayri 

Şartname 1 O - 3 - 935 gün • kdlün ~aaf, mesaha ve · 
lemecinden itibaren divanhaneye göıterir vaziyet ve taktiri 
asılarak 23 - 3 - 935 günleme • raporunu görüp anlıyabi 
cine rastlıyan Cumartesi günü ıa- ilin olunur. 
at on dörtten on altıya kadar dai- lstanbul altıncı icra meı11 
remizde açık arttırması yapıla - ğundan: 
caktır. Mahcuz ve paraya çe 

Arttırmaya girmek için yüzde mukarrar bir oda takımı, bit 
7,5 teminat akçası alınır. iki halı, iki çini vazo, çay j 

Müterakim vergi, belediye v~ açık arttmna auretiyle 25--', 
vakıf icareleri müıteriye aittir. 935 tarihine müaadif Pazari"! 

Açık arttırmada gayri menkule nü uat 17 - 18 e kadar I 
takdir edilen kıymetin yüzde 75 i- yünde, Moda cacldeai Züı-1 
n i bulmak !art olup ak•i takdirde kak ıs numaralı hane önüod'; 
en ":>n arttıranın taahhüdü yerin - tılacağmdan talib olanlar;;,ıl 
de kalmak üzere arttırma on bq hallinde hazır bulunacak 

gün cl,)ıa uzatılarak 7 - 4 - 935 runa müracaatleri ili.n ol(~~) 
günlemecine rastlıyan Pazar gü • ~ .. 

nü ayni saatte en çok arttırana i - 3 üncü Sulh hukuk bakiI11 
hale edilecektir. den: 

2004 numnra ı icra ve iflas ka- x.__ - •~ı -»!' Da Yacı vmerin Bi.- n-~ 
nununun 126 11",.ı D"addesi muci - ~eelerinden lıtanbulda IC'' 
hince ipotek sahibi alacakbl~rla mitÇilerde Keskin oğlunun S 
d iğer alakadarların ve irtifak hak- maja

2
umda Ali ojlu Ali ~ 

kı sahiplerinin gayri menkul üze • N ı hl · -...t•ıH 
znn ..-e uri a ey enne ~~ 

rindeki haklarını ve hususiyle faiz k d s d · 
tap apııın a arı emır •• ı.J 

ve masrafa dair olan idClialarını sinde Karakol ıokajındaki 11"" • 

20 gün içinde evrakı müıbitel.?riy- mn fUJUUDun izaleıi dav~ 
le beraber dairemize bildirmeleri ra edilen muhaheme · 

lazımdır· MezkUr mahallin aablarak , 
Aksi halde, hakları tapu •kil- izalesine tO _ 2 _ 935 t 

ler iyle sabit olmadıkça aatıt bede- karar verilmif Ye Ali ojlu JJ 
linin paylaımaarndan hariç kalır.. ıö.terilen adreste bulun 

for · mebni bqkitib ih ~ 
Da'ha fazlu bilgi edinmek i.ti · da:hi ilinen tebliiine karat 1 

yenlerin 34/ 1424 Closya numarası D mit olduğundan ve ifbOol' 
ile dairemize müracaatleri ilan o- tarihinden itibaren 
lurnur. (5484) gün zarfında Ali oilu 

iLAN ~ Q A ,eıib temyiz etmesi ve e 

Beyoğlu Oımanbey civarında J Bı' R 
1
. K T 

1
, REN takdirde de hüküm keab~1 Kodaman cade.inde nezaretli 450 edeceğine dair ifbu ilan 

artın arıa satılıktır. Talipler Pa- ihbarnameıinin tebliği Dl 

ket ıoplaneıinde ıeyyar Remziye n At 1 A 1 .. r- o• Q kaim Qlmak üzere ilanı ke 
müracatetainler. ~ ... ~I ~ t: t: ohmur. ( 
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Kasnak Kayışları ın • .::=iiçüncü hukuk malık• • ı Kımya Malzeme i 
k 

Sabahat tarafından ŞieJide Ha• 

eri Fabrikalar u. Müdürlüğünden; cı Manıur mahalleıinde 8 No.la Askeri Fabrikalar u mu·· du .. rıu··ğu··nden· 
evde oturan kocuı Mehmed aley • • • 

'-leli"ll400,,Hra olu,..-,. JQJh lat••k kaJqaarı 27 · mm. eylediji botermr • Tahmiat "4Wi Jia bia lira olu ,..._..... yasılı kimya malze • 
83s tarilabade Çarpmba ıünü Mat J& de Albri Fabrikalat •aaımn aıyahen cere7an eden m• meai aıkeri fabrikalar umum müdürlüğü Sabnalma komiıyonunca 

Komisyonunda pazarlıkla aatm alınacaktır. Şartname lıakemetinde: Müddaa1eyh Meh 8 mart 931 tarihinde cUlll&lteli ıünü aut 1& de ...,ıddıa •lm ah. 
~ Dralra1n1inde meUer koml.,.onclu ıverillr. Tallpl_. snedin ikamettifllftlll •.p.ilyetf. waktır. Şartnam .. i bet lira mukabilinde komiıyonda verilir. Talip. 

-..
3 
.. , ... .__ t teminat olan "5920,, Rra n 1490 nmıııarah kanunun l Jıe ltinaen haMaada mGttehu il • lerln ( 4000) lira muvakkat temin at Ye 2480 numaralı kanunun 2 ve 
~ ~e&.riacWd vetailde ••kar p.a ff .-u. kolaiq.- ıe yab kararının i1lnen tleMiline q 3 c8 inaddelerindeki veaaikle mezker sün " ... tt• lromlarona mü • 
• (958) sırabıada dinlenen phiderin mqe racaadan. (ili) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
SelAoik Banka 1 

Tesis tarihi : 188~ 

teber addine Ye tayin olunan 9 -
3 - 131 .ut onda ,.lmıılfli v• 
ya Mr nktl ılndermMlti taWlr .. 
d• 1f7!lmıda hüküm ..nleellbaia 
te'l.liJ m.ıiınhna ka <1 mak tize· Mikdarı 

Müdürlüğünden: 

idare merkezi: /Si AN BUL (Galata) re llln olunur. (549t) 
Ctnıi Fiatı Tutan K11ruı Teminat 

Lira L. K. 
TDrklyedekt Şubeler: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunaai•taadakl Şubeleri ı 
8e1Antk • A tt11a • Pire 

Her nni Banka muamelitı. 

rk Maadin 
irketiaden 

Beşiktaş tkhıcl Hukuktan: 
Betiktap Akaretlerde Şair 

N .. lm c:addeMade 30 Ne.da mu • 
kim iba miipMlj olclıaiu akıl 
h~ clola11 Bakırköy 
Emran Akliye ,,. Aabl1• buta • 
haneeinde t.htr te41a.tde t.ul1BW1 

1 Lttfl,enbi hacir akma almarak 
kenduine oi1u lttihkAm mfl1imı 
lhaum yui taıin edilmit Olcluiu 
Aliuclaıa.a ... JG. olmak iiure 
illa olllDW. 

• Altmcı Hukuk mahkenıe&.n • 
den: 

lO ... _.. ...... 
150 kilo ıliaerin hidiıtile 

-Merk- Şerinı 
5 kilo pepton vite 

15,000 aded normal ılaı renkli, 
lutik mantarlı 5. S. M3. lik ... 

10,000 aded normal ılaa renkli, 
iMiik ••atarlı ıo. s. M3. 
lik tite. 

25 adet ız litrelik dımacau 
.aepetli 

75 bat Kobay yavru olmıyacak 

160 
2&00 

3 

6 

250 
200 

•• 
2ı40 00 
130 00 

450 00 

600 09 

82 so 
ıso oo 

1682 10 122 14 
•itin laı.H4arlır amu•I lle~ti Mert• 211 1H1 Panr 

".. .• UJeH.de Sair nt.nat IGkak 3 
uyıh evde oturan ?tluhittine : 

Ankaracla Etlikte Ziraat veklle ti IQ#kıı& liltoıtab&Yuluı için Pen-

"'laila Hanı••• 4 lacD katlllda 1 •• 2 aumarab 7aZ1baaede 

""' t,p,..ıc l•'· ........... • .,. ......... 18' i.,.. ........ 
~eritri ittim• delH• Wr laefta e...t firtletill itlere 

Jr.._ ıatım de •akabiliDdı makbuı aımaı.n raca oluo9r. 

1 Müzakere Ruznalbeii 
2 ... w.. Mccliefnie " Mlrılnltm ıaporlanma olmn••· ••le ..... Şirketia ...... .ıtlteri ile 19.M aaeli bfjı.,..ura 

Şehzadebafı Bozdojan kemeri 
IClrazlı Mescld caddeıl mektep 
.okak 2 ıaydı evde oturan Zehra 
W-fıadaa wıbiaiu açalan bo -
1.._. claYwa4- U...tplauuzm 
meçhuliyeti haaebi~le hakuk .... 
uı ımdtakemeteri kanununun 141 
inci maddeai mu~iblnce arzuhalin 
on bet IÜD naü\f detle ilinen tebli
ğ ine karar .-ibmt olcluiuadan 
bir ıureti mahkeme divanhanesine 
anlmıı olan dava arzuhaline ilin 
tarihindeu iti~ en onbet gün i -

dik bakteriyoloji ve aerom darüli• tih:sarı aüdürlüp atın alma ko • 
miıyonu tarafından 3. Mart. 193 f; paıar aünü aaat 14 de Fmdıklı. 
ela ıüzel sanatlar akademiainde yüksek mektepler anthuebecili • 
ğinde açık eksiltme ıuretil~ ve f& rtnameıi mucibince 1nlkdarlan ,. • 
karıda ıöıterilen bakteriyoloji ih tiyacatı ile kobaylar aabn alınacak· 
tır. Şartnamesini ıönaek için her liİB Pendikte hakteriyoleJI enatitil
ıü miWlrliilne •• eailtme,e tir ıiıek ittl,.aler de ıöateri
len gün ve saatte Fmdıklıda Yük ıel: mektepler muhasehec:ilifinde 

1 lr '' ıerar be111lamt10 ~ıb•lü Ye idare meeliıiıaia ibrazı. 
~r -. lehiftf ... iclate •eelili ka•••• 1tltih• lmtiei "le 

4 • •ec'lıf kılınaa fttlluek alJıt mtkhft•• tt1piti. 

alma ve satma komiıvonuu ıeba elen (731 

- 1935 ıeaetl lçla 1'1r •lra1'ıp taytal He- taututanın tesp:ti. 
. f'rlret ••--• teletftli etfileeelr maden rahMtnameleri· 

üyaıl ran119, ııyri ....,..l •aüanaaa tak irler· i kabule 
~AM~ .. MMf-WlllllPteı.. 

lyerçinlik, 11. Kalban, 12, Kucun, 
18. Kii§üın. 

2 
Tereddüd etmek, ı. Bükelemek, 

· Biiktelemek, 8. Çenıdelmek, 5. 
~uruknıak, ö. Duruksamak, 6. lç
g~lenınek, 7. lkiıelııılenmek, s. 
Yıreınek. 

ı Tereddütlü, 1. lçkilli, ifkilli, 2. 
1'icikl~ ikincilikli 

,, Teraffü (ıetuıek), ı. Atmak, 2. 
~ıkınak, yukarı çıkmak, 3. U~uk,. 
lllak, 4. Yücelmek, 5. Yükselmek. 
.. Tereke, Soyka (Asıl ölünün üs

tunden alınan elbise v. s.) 
Terennüm, ı. Ezgi, (Uhn 

:an). 2. tr, irlama, ırlayış 8. Şa -
ın. 

TDNnıtÜln etmek, ı. Cırlamak, 
: Ç ı·lemek, 8. Eyitınck, eytmek, 
·Okumak (Taganni man.) 6. Ot

lllek, 8. Yırlamak. 

d.bTerea.iilt (etmek), ı. Çökmek, 
1 e çökmek, 2, Cökünnıek, 3. Dtı· 

l'Qlınak, 4. Otwınak, 5. Sölmek. 
iü T~ettüh, terettüh•t, 1. O • 
tı. ntu, 2. Sezinti, sizindü, 8. Sızın-

Terettüh etmek, 1. Avnmak, 2. 
Azımak, 3. Sözlenmek, 4. Sırk
llıaT k, 5. Sııalmak, 6. Sızmak, 7. 

erlemek. 
il ~trfl (etmek), 1. tlerletmek, 
ıc:~götUnnek, 2. Ulalmak, 3. Yo
~ ınak, 4. Yukarı çıkarmak, yu. 
•tu,_~ldırmak, 5. Yüceltmek, 6. 

qeJtmek. ,...., ... 
ll\&lP 1 (etmek), ı. BoJ raşa.t. 

n, 2. Gönendirmek, 8. lğitmlk. 

Terfik (etmek), ı. Arkadaş e~ 
mek, arkadaş vermek, 2. Eketle .. 
mak, 3. Katıııak, yanına katmak, 
çabuk~tırmak, ~buklandır • 
4. Koldamak, 5. KO§mak, 6. Sal -
mak, 7. Yanına vennek. 

T•rfik edilmek, Koghuunak, ko
şulmak. 

Terıip (etmek), 1. llıktırmak, 
2. lstek vennek, lsteklendinnek, 
3. Kandırmak, 4J Şirbitmek,. 5. }"el 
telmek, 6. Yilemek. 

Terhin (etmek), ı. Dutu komak 
2. Oç komak, 3. Tutu komak, 4. 
Tutuya koma. 

Terlaia (etuıek), l. Şnkınak, 2. 
~ bucatmak, a. Ciber • 
mek, 4. Yumak. 

T•k (etmek), ı, Atmak, 2. 
Bırakmak, 8. Bofamak, ( Bilhaila 
tatlik ınan.) 4. Boflamak, 6, Kal .. 
plmak, 6. KuafiUk, (İtiyadını 
terketınek man.) 7. Komak, 8. 
J{oymalc, 9. Koyvermek, lO. Salı
yermelc, salvermek, l 1. Y\iz çevir• 
mek. 

Torkim (etmek), 1~ Bozmak 
(Y.aııh yazıyı bozııulk uıan.) 2. 
~ak, 3. Çizmek, 4. S~ek •. 

tirkiP (etınek), ı. Bınıeftir -
mek,, 2. Birle,tirmek, bir araya 
~k, s. Kanmak, 4. Karıştır
mak 5. Karmak, 6. Y uğunnak. 

T~k11va, ı, Boyun sönüjii, -2. 
Bukav, 8. Köprücük kemifi. 

Tenaaı,. Gemlik. . 
Torıim {etmek), 1. Bedız et

me~ 2. Çizmek, 8. Simek, 4. Som· 

Oz Tüi"ce &rııh1ı1ar 

namak, (Kopya etmek, suretini çı
karmak, taklit, iatinsah man.). 

Tertip, 1. Bıi (Niyet, tasavvur 
man.) 2. Dizgi, dizi (Bilhassa 
matbaada yazı tertibi nıan.) 3. 
Dilşünce (Tasavvur ınan.) 4. Dü -
r.en (İntizam man.) 5. DUzıun, 6. 
Kuruntu (Tasavvur Ye tahayyül 
man.) 7. Sıra, 8. Takım (Smrt, 
zümre man.) 9. Taslak, 10. Urek. 

Tertibat, 1. Düzen, 2. Kurum. 
Tertilt etmek, 1. Bolc:amak, bol

samak, 2. Cünlemek, 3. Dizmek, 
4. Dtiunlemek, dURn vmnelG, 5. 
DüznMk, 6. Düzüp k0fl1lak, 7. 8ı. 
ralamak. sI11L1ına koymak, 8. Yer
leşttrmek. 

Tertipli, 1. Dizili, 2. Düzenli 
düzgün, 3. Kunıhnuf, 4. Sıralan. 
mi§ m"a8ma konmUf, 5. Yerli 
yerinde. 

Terviç (etmek), 1. Geçegen kıl
mak, 2. Geçirmek, 8. Geçirtmek, 
4. Yalkamak. 

Terzi, 1. Bjçkici, 2. Çatkıç, 8. 
Dikici, 4. Diki§çL 

Terzil (etmek), 1. Ekeklemek, 
(Kadına kötü sözler aöylemek, 
söğüp saymak man.) 2. Kalda
mak, kağaldamak, 3. Utandırmak, 
4. Y enaemek, 5. Yüzüne vurmak. 

Tetadiif, ı. Buluşu, 2. DU§, 8. 
DU§al", 4. Dilfkü, 5. TÖ§, tüş, 6. 
Tuş, 7. Tuşta§, 8. Tuta§. 

Tesadüf etmek, 1. BulU§mak, 2. 
Colukmak, 3. Çerilmek, 4. Dan -
mak, 5. Deh dil§mek, 6. Denk reI. 
mek, 7. Duş olmak, 8. Dil§ gelmek 

9. Düşmek, 10. Düş olmak, 11. ll· 
mek. 12. Tuş gelmek, 13. Tuşlan
mak, 14. Yolağunnak. 

T ... düfi, 1. Değme, 2. Gelişi 
güzel, 3. lnklı, 4. Olur olmu. 

T...._, 1. Çerplfnıa, 2. Do -
kuş, dolruşma. j 

Teaabup (etmek), 1. Benimae. 
mek, 2. Eyemek, 8. Jemlanmak, m
sı çıkmak, 4. lrldenmek (Sahip 
~ıkmak man.) 6. tyelenmek (Hi -
maye, siyanet man.) 6. Kaw.a • 
ma.L 

T...Ui.1. Avmer (Medarı teset. 
liman.) 2. AYllftl, 8 .. Yawk, 4. 
Yuvanç,5. Ytna11SÇ. 

T...tli -..., L Awtmak, 2. 
Um utmak. 

T ... lli balm•k, A YWl1Dak. 
Teaeleül (etmek), 1. Biribiri ar

dınca gitmek, 2. Dizilip gitmek, 
3. Koğalaşmak, kovalaşmak, 4. 
Sıvardı, gitmek, 5. Sürüp gitmek, 
6. Ulanmak, 7. Ulatıp gitmek. 
Teıemmüm (etmek), 1. Atılan• 

mak, 2. Ağukmak, 3. Ağulanmak, 
Tesettür (etmek), 1. Büyüklen· 

mek, 2. Bürünmek, 8. Daldalan -
mak, 4. Duldalanmak, 5. Gizlen -
mek, 6. Kaçmak ( Kadmuı erkete 
görünmemesi man.) '1. Kapan -
mak, 8. Ortümnek, 9. Pürkenmek, 
10. Saklanmak, 11. Yaşmaklan -
mak, 

Teeeiil (etmek), Dilencilik et
mek, dilenmek. 

Te•hil (etmek), 1. Genez eyle· 
mek, 2. Genezlemek, 8. Genişlik ---
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Atatürkün Nutku 
Türk harflerile basıldı 

3 Cildin Fiyab 600 Kuruştur 
~ ~ Reiaicümbur Atatürkün 927 yılında. Cümhuriyet Halk Fır-
-E 
~ \ kası büyük koıısresincle aöyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa-
j j sı tarafmdanTürk harflerile zarif bir tekilde yeniden buılmıt -
== ~~ur. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav 

) 
j 
i 

E/ vadan bir kutu içerisine konularak aabf& çıkanlmııtır. • 
:ı-

~~ Oç cildin deleri (600) kunıttur. ) 
~{ V AKIT'in Tüddwenin her ıar.fmda bulunan bayilerinden 
~= 1 = il de bu tarihi ve çok kıymetli eseni tedarik mümkündür. . J 
~I Müracaat yeri - "VAKiT,, lıtanbul - Ankara caddeıı 

• 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Türkiye Ziraat Bankasınca Bunada eksiltme ile bir tube bina-
51 yaptmlacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. Eksiltme tartnameai 
Ankaracla Banka levazım müdürlü iünden ve lıtanbulda Ziraat Ban· 
kalı tubetinden alınabilir. 

Teklif mektublan ve teminat, eksiltme f&l'bWDeaindelri izahat 
dairesinde 28 Şubat 935 alqamına kadar Ankaracla Ziraat Bankuı U· 

mum müclürlüiüne verilmit olmalı dır. 

Tekliflerden her banıi birini tercih etmekte Banbda tamamen ser 
beattir· (754) 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Denizyo!ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri KaratOy K&priba~ 
fel.4~~ - Sirkec:ı Mübilrdanadr 

Han Telefon 22740 --

1 rabzon Yolu 
KARADENiZ Vapara 24 Şu

bat PAZAR süaü eaat 20 ele Ri
zeye kaclU. (95Z) 

lakenderige Yolıı 
ANKARA Vapuru 26 Şubat 

Salı Mat 11 de lakencleri-
Jfffe kaclar. (968) 

letanbul'da Sabuncu Zade 

Mehmed Şakir ve 
Mahdumu 

MU-•atl Ticari ve Sınai 
Tlrk ADODi• Şirketi 

H118edarlar heyeti ammat,...ı 2' 
Mart 1935 tarlldae ı-dlf .... Pa
zar dntl saat 16 da prketla merkat 
umumisinde alelUe ~ edecella
den nlzamnamel dallillaln 28 aa mü 
deai madblnee lülledarlann prek a
aleten ve gerek ftklletea hamil ol
daldan hiae eeneüerfal ~ 11-
nbden Jhkal on dn enet tfi'ket 
veaeeine teslim etmeleri ve tayin o
Janu dn ve aatte lçthnada ı.Urr 
bulunmalan illa olunur. 

RUZNAMBI JıiCZAKBRAT 
1 - Medlll idare ve manlab ra

porlarnua kıraati, 
2 - Bllbço ve kini sarar heapla 

nnm tetldkkble murüıb ve mecllai 
fclareDbı ibrası, 

3 - 1934 .....ı temeUtllnln tefti· 
ine karar ve mecu.t ldanJe tem~ 
men1a1,.ı ltuı, 

4 - Mtiddetleri hHaa balan mec-
lisi idare ualannm yerine yeniden 
Uç 11tne f Pıl ua latOaalJI, 

5 - 1935 aenesl ~ bir murakıb 

Dün ve Yarın Kitapl 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş e 

Yurdıımazıın en aal41ıigetli bilginleri sı 
güzel dilimize çeor ilmektedir. 

Ylnnl kitabi birden edinmek ve çok deterll 
tUphaneye eahlp olmak latlıorNn1& 

Dün ve Yarın Tercüme Kii.lligatı' 

Abone olunuz . 
Ba ldilli,.ta abone olmak için müracaat etmekte old 

yucu)anmıza bir kolaylık olmak üzere abone fl&l'llarım ~rf9'11 

Abone şartlan : Onar kitaplık 1 inci _ .. 11111-4 

"638", ikinci aerininki "504., lmrafbır. 

Ödeme martlan: s· · · · · · ~an 1·1r11.,. y- lrlDCI ... ipil .-ıv ' 
için ''204,, kurut pefin alam. Kalan la1J1Dlar her ay bir lir9 
rilmek iizere takaite ballanır. 

- Hansi MriJe alloae olanama ohmaat Petin alm_.k 
rayı a&ıderir s&adermez • kitabı bintea alınınız. Kitaplar 
raclaki olmJ11C11lanmnrm acllarma 70llamr. Poeta para11 

lllaL -
üoaelma - tabitleri ıllnflDcle ...,......... 

memuna daire müdüriine ima ettb.celrlm Wr taahhüd 
bu aindermeleri llawadar. Mwar ...,...._ ba mekl .. 
unaf vtrJ& tiiaıcara ima ettir.w&r. 

Ba pir clel.ti ldlllipla ÜODe olmakta acele edinis. 

Mlracaat feri· Valat Mad.•• • Ankara cadd•i. - lataııılll 

inhisarlar U. MüdürlüOUnd 
Şnblame •e aamwleri veclaBe mat.telif eb'adda 2277 

~ye Aba aı.aaca..... ......... lftidk et•ek ipa 12 / S I 
tui.... IDludif Sah .... -t 14 de ~ 7,5 ...... 
Ciballde .......... ...,..t ,.11 ... •lıecatlen. (~ 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; ıntthabr ne acret1a1n ta:'".,. ıt11ıre 
~~.;..._~-------------

latanbul Belec:lly .. ı llAnlan 

Salallıl: ASlll us ........... 
REFiK Ah.- IEYENGIL 

Kmkble Fabrlkalan lcln t.niJeCi ve tomaca almacakbr. 1ateldi 
tleıfırimtilaan için iatida ile Ankara.ta fltek ~ ı.taD 
....., f>arut fabrikuma, lzmi rdekiler Halkapınar Silib tamir 
haneeine müracaatlan • (828) VAKiT MatllMa - lıtaüal 

---------!!!!!!!ml!l!!!!!l!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!1!!11!!B!!!!l!9!t•l lklld Jetı1D ltH .. , ............ ....., .•• )e!!!!!l!!!!!l!ll!!!!!!!!l!mm!!!!l!!!!!!ll--!!!!!!!!!!----------~ 

Öz türliçe liarııbklar 

vennek, 4. Kolaylaştırmak. 2. Susuzluğunu gidermek. 
Teıhin ( et.mek), 1. Isıtmak, 2. Teılim etmek, 1. Değürmek, 2. 

Kızdırmak, 3. Yılıtmak. tsparlamak, 3. lslermek, 4. Tap -
Teshir (etmek), ı. Almak şırmak, 5. Ulamak,6. Vemrek. 

(Fctb, zapt man.) 2. :J3ağmak, 3. Tealim olmak, ı. Aymmak, 2. 
H3Sırmak (Mağltip etmek man.) Baş eğmek, 3. Birinmek, 4. Bo
l. Bayımak, 5. Bükülemek (Sihir I yun uzatmak, 5. Boyun umtmak, 
~ra ıJınak man.) 6. Büyülemek, 7. E- mak, 5. Boyunvermek, 6. lcikmek, 
)" geçirmek (Feth man.) 8. Tut - 7. Tapşmnak. 
ı.rnk, 9. Yakalamak. Teslimiyet, Veringenlik. 

Teıir, 1. Dokunmak, 2. Erk, 3. Teslimiyet göstermek, 1. Bağın-
.Sinim. mak, 2. Boyun komak, boyun ver· 

Teıir etmek, 1. Alkarnak, 2. 
Çalmak, 3. Değmek, 4. Dokunmak 
5. lşlemek, 6. Koymak, 7. Otker -
mek, 8. Otmek, 9. Öymek, 10. Sığ
mak, 11. Sinmek, 12. Vun,nak, 13. 
Yapmak. 

Teıirli, 1. Dokunaklı, 2. Koyak, 

mek. 
J'ealiye (etmek), ı. Avundur -

ınak, 2. Avutmak, 3. Yubatmak. 
Teamim (etmek), 1. Ağulan • 

mak, 2. Adıkmak, 3. Atamak, 4. 
Ad koymak, 5. Ad vermek,. 

Teami19 (etmek) t. Adamak, 
2. Adıkmak, 3. Admak, 4. Ad koy-3. Koyuk. 

Teaiı, 1. Kurğu, 
Yapı. 

2 K 3 
mak, 5. Ad takmak, 6. Ad vermek. 

· urum, • Tesmiye olunmak, 1. At.anmak 

Tt:ıiı etmek, 1. Açmak, 2. Kur -
mak, 3. Örmek, 4. Salmak, 5. Yap
mak. 

Teskere (Nakil vasıtası min.) 
1. Sal, salaca, 2. Targa, 3. Teske -
re. 

Teakere, (Mektup man.) 1. Bi
ti, bitik, 2. Pusla, pusula. 

Teskin (etmek), 1. Avutmak, 
2. Bastırmak, 3. Dindirmek, 4. 
Durdurmak, 5. Tolandurmak, tö -
lendürmek, 6. Ucunnak, 7. Yatış
tırmak, 8. Yoğurmak, 9. Yumu -
ptmak. 

Te.kini alfelmelc, 1. Susunmak, ---

2. Ad verilmek. 
Teıbib, 1. Çevirgele, 2. Çevirt

ke. 
Tespit, (etmek), 1. Bekütmek, 

2. Belirtmek, belli etmek, 8. Ber -
kitmek, 4. Bolcamak, 5. Dölendir
mek, 6. Dölendürmek, 7. Oriikle -
mek, 8. Peklemek, pergitmek, 
perklemek,. 

Tem (etmek), 1. Çabuklatınak, 
mak, 2. tvermek, 3. İvet~mek, 

Tesrir (etmek), ı. Cebemek, 2. 
Gönendirmek, 8. Kıvandırmak, 4. 
Se · dirmek. 
~ (etmek), Karalamak. 
Teıviye (etmek), 1. Ba§armak, 

l>at ve mayiat için kullanılır bir 
ölçü man.) 2. Salacvan, saluvan 
(Su t.erazisi man.) 8. Taras, 4. 
Tarav, 5. Tarazi, 6. Taraazu, 7. 
•rargaç, tartagaç, 8. Tartacak, 9. 
:ııtı, 10. Terazi, 11. Terezi, 12. 
"ülgü. 

Terbije, 1. Besi, 2. Çekim 3. 
Töre, türe (Usul, adap, kaide, ni· 
zam, intizam man.) 4. Yorak, yo • 
lak, 5. Yön. 

TerbiTtt edilmek, 1. Bavlımak, 
2. ldilmek, 3. tğdilenmek, 4. Usuh
mak, usukmak. 

Terbiye etmek, 1. Alıştırmak, 
2. Ardakalmak, 3. Asannak (Bes
lemek man.) 4. Asramak, 5. Bes. 
lemek, 6. Beyerlemek, 7. Buşguıt
mak, 8. Büyütmek, 9. Efdiletmek, 
10. Eğitmek, 11. Ektilemek, 12. E
sermek, esertmek, 18. tğitmek, 14. 
Iğtillemek, 15. lkitmek, 16. lki~ 
mek, 17. tkitmek, 18. lkizmek, 19. 
Ikael~k, iyae~mek, 20. Kanık
mak, 21. Kuldunnak, 22. Otret -
mek, 28. Oktülemek, 24. Tohtat -
mak, 25. Yetiştirmek. 

TerbiJei nehelmek, Asranmak. 
Terbi,eli, ı. Dölek, (Ahli.klı 

man.) 2. Keske, 3. Kıhktı, 4. Uslu. 
Terbiyesiz, 1. Cilt.ile, 2. Fmdn, 

3. Korsuz, 4. Sıyınk, 5. Tintek, 6. 
Yırtlak, yırtlaz, 7. Yobaz, 8. Yön-
süz. 

Terbi,.eaislik etmek, 1. Çeler. 
mek 2. Qelt.ermek. 

Terc1a, 1 • .Artuk, 2. ~ irk, 
(ihtiyar, iktidar nıan.) 8. Seçme, 

4. Unama, 5. Yendün, 6. Y-ınleme. 
Tercih etmek, 1. Beğenmek, 2. 

Kalamak, 8. Onamak, 4. Otarmak 
5. 'Ondemek, 6. lJstün tutmak, 7. 
Uyürmek, 8. Uzermek, 9. Yey -
mek, 10. Yiğnıek. 

T911C&nan, 1. Dilben, 2. Dilden, 
3. Dilmaç, 4. Dilmanç, 5. Köçüıii
çi, 6. 'Oiürcii-

T....aın.e (etmek), 1. Aktar• 
mak, 2. Çevirmek, S. Döndürmek, 
4. Evirmek, 5. Eytmek, 6. Göçür .. 
mek. 

Ten:ünaei hal, Başından ~en. 
Tenlif (etmek), 1. Ardılmak, 

~?. Ardınca yürümek, ardmdaıı 
yüriitmek, ardı sıra yüriitmek, s. 
Arkasına takmak, arkasından p 
tirmek, 4. Artıştmnak, 5. Binget
tirmek, mingeştirmek, 6. Koşmak 
(Terfik man.) 7. Yanma goşmak. 

Tereddi, 1. Bitkinlik, 2. Boz .. 
gunluk, bozukluk, 3. Çürüntü, 4. 
Tükeniş, 5. y ozlayış. 

Tereddi etmek, 1. Bitmek, bit .. 
kinleşmek, bitip tükenmek, 2. Bo
zulmak, 3. Çürümek, 4. Yoztanıak 
6. Yozlaşmak, 6. Y ozmak, 7. Y o-
7Alıkmak. 

Tereddi etmiı, 1. Bitik , bitkiJ1. 
bitmiş, 2. Bozuk, bozulmuş, S. Çil· 
riik, çürümüş, 4. Yoygun, yozıun, 
5. Yoz (Daha çok hayvan hakkJJl
da.) 

Tereclclücl,1.Bayka,2.Çekingi, 
8. DuralaYJI duraklaYJI, 4. !kin-· 
cirik, 5. tkircik, 6. DdrcbıJik., '(. 
~nlik, s. lşgil, ic;gil, 9. işkil ıo 

-~-


