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Ünıumi reislik divanı Atatürkün_ Başkanlığında 
namzetlerini tesbite başladı ___ saylav 
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Usal ben ig"e ' l ' · k·ıı · ~ lslişaıe için çağırılan Fırka idare lıeyet eriıe, ıcra ve ı erı 

onur veren seçgi I heyeti bugün saat 11de Dolmabahçede toplanıyorlar 
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l•met lnönü Bay Peker 
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) 
latanbul, t (A.A.) TEBL!~: karar ıJerilmiftir Fırkanın mec- \ 
1 - Umumi reiılik divan li• grupu idare heyetini 2 fU • ~ 

1/2/ 1935 ıaat 11 de Önder Ata batta Dolmabahçede toplan· ~ 
türkün batkanlığında Dolma. maya daıJet ederim. ! 

kllda § olrnaları demektir. Yüzde beş 
tı d 

bllııl an ık hnşına ı;idememi~ ise 
gerek~~k h~ talık veynhud diğer bir 
l.ııla l ıle rey verememiı olduğu 

b h d C h · t H I'- f Büyük Onderimiz Atatürk t 2 1935 = 
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- a çe e um urıye a • ır - . . = 
kasının yeni saylav namzedle- J Tcl>Ua iSMET lNONU =--=~ 

•' ır B . 
tasaı · u ı e Tiirk ulusunun sı • 

alanda k d . . ı · d... . ga t• . ne a ar ıyı ge ıll ıgını .. rır. 

1 rini teabit vazifesine baılamıf- '!.6 
ı l Bay Pekerln daveti ~ 
- I~ -
~ 2 - Ummi reis1ki divanı bu 4 - Fırka idare heyetleriyle l•tanbul, 1 (A.A.) - C. H. ~ 

Başbakan ve Bay 
Peker geldiler 

Bat bakan İsmet İnönü, Cu.mhu 
riyet Halk fırkası umumi katibi 
Bay Receb Peker, ltiçleri Bakanı 
Bay Şükrü Kaya kendilerine refa
kat eden zatlarla birlikte dün aa• 
bah tehrimize gelmiılerdir. Bat
bakanı istasyonda Kurultay Bq • 
kanı Kuım Özalp, vali Bay Mu 
hiddin Ôıtündağ, Emniyet müdü 
rü Bay Fehmi Vural ve ıehrimiz 
de bulunan aaylavlar karıılamıt 
tardır. Bir poliı müfrezesi selim 
durmuıtur. 

ismet İnönü ve Bay Şükrü Ka 
ya Atatürk tarafından kabul edil 
mitlerdir. ismet İnönü sarayda kal 
mıt, Bay Şükrü Kaya Parkotele ge 
çerek öğle yemeğini orada yemiı, 
sonra tekrar saraya dönerek Ata 
türk tarafından kabul edilmiıtir. 

Bay Şükrü Kaya lıtanbulda bet 

altı gün kaldıktan ıonra tekrar An 

karaya dönecektir. 

SeÇgi •• 
'elllı ~ ışınde hir yurttaşın reyini 

~I it hakkında fırka nizamnamesi- İcra Vekilleri 2 Şubat cumarte- F. Umumi Reülik DiıJanı yeni ~ 
n:n mahsus maddesine uyarak si saat 11 de Dolmabahçede •aylau namzetleri hakkında İ•· \ 

l ki d "" Romen kabinesinde fırka umumi idare heyeti ve top anaca ar ır. tiıare için Fırka idare Heyet. ~ e ı n· . :ı ..., ıçınuir? 

o1 Filan r·r" 1 .k. . ''ıtıı o~ ve J an ar 1 ıncı ~en 
'1ırı( 1 an ·~ filanlar ylav ol • 
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dar b· ır. Seçirn lıakkmı hu kadar 
~ ıranı d 
te tid arn a görenler rey venne-

erke 
lltn ik· n Yalnız kendi tamdıklan-
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llallJ alan çın ır. Daha doğrusu u • 

>"tl~ 'er da her yurttaş reyini bü • 
~ arka d 
_aııiye " . ın a toplanmı!i olan bir 
~~ erır- hu . . . r· 
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fırkanın meclis grubu idare he· Ba,bakanın daveti lerinin 2 fU~at cumartesi •aat ~ . değişiklik 
f ~ .. ,uc: JStl§are etm~o karar ver- 11 de Dolmabah,.ede toplan • ~- Bükreı, 1 (A.A.) - Maliye Ba 
~ mit ve davet etmiıtir. lıtanbul, 1 ( A.A.) - C. H. ~ = 
- F t'k o· · k · · F k = kanı Bay Viktor Slavesku istifa et g 3 - Fırkamızın İcra Vekille- • Umumi Reiı ı ır.ıanı yenı maıına arar vermııtır. ır a · = 
1 ri seçim münaaebetile, uluaa. ar- saylav namzetleri hakkında İt· nın umumi idare he;yeti.ni vcu.i· \ mi§tir. Maliyeye Adliye bakanı 

I~ zedilecek beyanname muhtevi - tiıare için 'Fırka idare Heyet • leye fağırırım. l Bey Victor Antonesku ve Adliye 
~yatı üzerinde konuımak üzere lerinin 2 ıubat 1935 cumarleai C. H. F. U. Katibi \ bakanlığına da Bay Kalerpop ta• 
i. davet olunmuşlardır. günü •aal 11 de toplanmcuına R. PEK.ER j yin edilmiıtir. 
~nı11ııııııııııı1111ııı11ııııı11ııı11111ıııııııııı1111 ıınrııımınıı1111111ııınnrııı1111ıııı1ıııııııı1111ıuıımııırıa1111ıııııırınrııı1111111rııınıırıuııınıııı 1 '1111ınııırrııırmmıınınnıırrmırııını::ı 11ıııııımıırııııııınrııırıııııııı' --------------

Acun, Loiıdra netice
lerini endişeqle bekliqor 
lngiliz -Fransız konuşmaları başladı; ln~iltere, 

Almanların 1 una ve Doğu andlaşmalarına 
girmelerini teklif edecek 

Londra, 1 (A.A.) - Fransız 
bakanları Flanden ile Lava Vik -
torya garında Bay Makdonald, Si
mon ve Eden tarafından karşılan
mıılardır. Fransız bakanları bir 
kaç dakika İngiliz meslekdqlariy 
le aa.mimi bir surette görüt tükten 
sonra Londrada kalacakları müd -
detçe oturacakları Salva oteline 
gitmiılerdir. Bay Flanden ve La· 
val yanlarında F rnaız sefiri de ol
duğu halde Lord London Deri'nin 
davetinde bulunmuılardır. Müza • 

kerelere bugün Batbakanlıkda ıa-
1 at 10,30 da baılanacaktır. 

Bu müzakerelere Bay Baldövin 
in de İ§tİrak etmesine dair kabine 
ce verilen karara büyük bir ehem 
miyet atfolunmaktadır. Çünkü bu 
suretle milli hükumetlere temsil e
dilen her üç fırkanın da liderleri 
müzakerelere iıtirak etmiı olacak 

!ardır. • 
Bu fırkalr, muhafazakar, mil • 

l>eY1Ulll , nncu .. yı.f&IWI s Uneo atıtununl• 

-~ zwwwz tıwat -

Siz ne dersiniz ? .......................... 

(Bay) ve (Bayan) 
Bir teşr·fat alameti mi? Yoksa erkeklik 

ve dişilik işareti midir ? 
Dünkü [Haber] de bay (Va-Nfı) 1 

bir iıkra yazarak inkılab hamleleri ile 
dilimize yeni giren (bay) ve (bayan) 
kelimelerinin kullanışlannı bir kaideye 
bağlamak lüzumunu ileriye sürüyor. Ar
kadaşımızı böyle bir teklif yapmağa 
sevkeden şey bu kelimelerin arasıra 
ecnebi dillerdeki (sir), yahud kont gibi 
tabirler yerine kullanılmağa başlanmış 
olmasıdır. Onun için arkadaşımız diğer 
birine atfen "Kral Beşinci Corc hakkın· 
da bay Beşinci Yorgi mi diyeceğiz?,, 

Hakikaten (bay) ve (bayan) keli
melerinin mahiyeti nedir? Bu kelime • 
lerden birincisini niçin erkek ismihas
lann, diğerini ka.dın ismihaslann baıı· 
na getiriyoruz? 

Evvelce dilimizde efendi, bey, 
paşa gibi kelimeler vardı. Kadınlar i~in 
de hanım, hanımefendi gibi tabirler 
kullanılırdı. Fakat dikkat edilirse bu 
sözler halk arasında sınıf ifade eden bi
rer mahiyeti haiz bulunuyordu. Onun 
için bir kanun ile o kelimelerin hepsi 
dilimizden kaldınldı. 

(Bay) ile (bayan) kelimelerine ge • 
lince bunlar o kelimolerden tamamen 
ayndır. (Bay) kelimesi bazılarının 

sandığı gibi osmanhca (bey) kelime • 
sinin öz tilrkçe karşılığı değildir. (Bay) 
asla sınıf ve rütbe manasını ifade et • 
memek üzere erkek ismihaslann önü• 

Do\'allU • tınco aayıtarwı fi lnd sütununda) 

6~ 'a 
&~4,;:r ı.:;~ kurumun~n eıJvelki gece Maksim salonlarında verdiği balodan toplu bir görünüf. 2 - Bann kurumrı balosunda Londra Elçimiz bay Fethi ıJe Bann kuruma 

ile ued· ... arık Ua bır mcuada. 3 - Başbakan l•met lnönü, bay Receb Peker ıJe bay Şükrü Kaya dün ıabah ıehrimize geldiler; Hay darpQ§a iıtat"onunda Kıırult""'. 
ıaer b" k " -.,, 

ır~o zaı tarafından karıılandılar. 



Almanya, izahat istiyor! 935 Mayısından sonra tekaüt ol 
devlet memurlannın alacaklan 

1 R · d 1 L• db d A~ara, 1 (KURUN) - 1683 ve o ıünden itibaren Alman elç!si bir notaya oma an - ID erg avası numaralı aakeri ve mülkt tekaüd mikdarlan yuılan yanlll 

taşması hakkında malumat istedi Gizli eller, şahitlik edecek kanununun dardündi maddesi· cedanli ::dı d0n1acak1ıet aram,.naa:~:11 nin B fıkramıda töyle bir ka11d 
Pariı, 1 (A.A.) - Almanr- • yı yeni antlatmanın ulualar deme bir kadını diri diri varclır: daki maat verilecektir 

nm Anıaturya iatiklili hakkında.. li çerçeveıine ıirip ıirmiyeceiini yakacaklardı! B - Bet senenin hitamından Bqlln ilk bot ydhk 
ki Musaolini - Lavat antlapnası anl•mala matuftw. Keza Alman- Fleminıton, t (A.A.) - Haupt sonra tekaüd edilenlere ikinci ıü- çeriıinde tekaüd olanlaflll 
projesi hakkında bazı izahat isteoo J& ademi müdahale andqm&1ı ile maaın mubakemetinde tehadet tunda yazılı mikclarlar verilir; lan ye1ahud alıc.aklan 
diii teyit edilmektedir. Bu teıeb.. Frama ile ltalya arumda rolünil teklif etmit olan, Bronka nahiye· Fıkrada mevzuubahı ikinci önümüzdeki devre zarf111• 
biia Alman sefiri tarafmdan pazar de öğrenmek istemektedir. B. La- ıinde bir ,O.lik mUealeei ahim sütun tö1ledir: rilecek niabetler araamcla 
teai sünü Bay Lavala bir ıifahl no Yal, ayni zamında Roma)'& da ve- Bayan Faftt Rl•kİDI miletHain • Alacalı tekaüt maqı Aılt maat farklar bulunmaktadır.~ 
ta bırakılmak auretiyle yapılmıttır rilen bu ıüalleri, Roma ile .... - de ballı Ye alzı bkalı biT halde bu maqı !ara amek olmak bere ~ 
Bu utek, antlqmayı yapanlarm ttldan sonra ancak Londradan ay. lumnUfbU'. Mü•M1eye de •tef Ye-

12 
4-1 dedeyim ki; 30 lira mııtfı 

fikrince taaavvur edilen misak ile detincle tetkik ederek cefthlanm rilmitti. BaJ&D Rivkinı kurt.ani· 
13 

8-1 birinci devrede tebild 
uluılar demeli arumdaki rabıta- Yerecektir. aufbr· 11 ~7 11llık bir memura 40 lira 

Ba,.aa RiYlrina, Bayan Haupt• 18 l0-9 maqı verilmekte idi. aMIJSI 

Gör lng, Hitf ere l Hab•barg hanedanı man'm .m .. milea••me ıeldi- 22 ıa-11 memur ikinci devrede " 
tini ye oa dolar, Jirmi dolar sibi 

28 1
._13 on 111 sonra hqlıyacak 

m ektu h götürüyor geri gelmiyecek bahtitler bınktıimı bildirmifti. 
29 

l5-le çüncü devrede ise 48 lira 
V&rfova, ı (A.A.) - Avdan Londra, 1 (A.A.) - Havasa- Bupınldl celaedo Kiu iaıinde 

33 17
,S-17 br. 

dönen Gerela Herman Görinı ajanaı bildiriyor: bir MM:ar ameleli, çoculun kaçınl 36 20-18 Birinci dereceden 150 ı.-
dün öile yemeğini Bafbakan, Dıt B. Blum'un Avusturya· Maca- dıiJ sb, Hauptman'm J8lllDda hir 39 22--21 qlı bir memur kanunun il 
ve iç itleri bakanlan ve iki ıepe· ristan Habıburı banedanınm İ · klpelde, lranamm çabtıttı fama 40 25-23 reıi içeriıinde tekaüd ol ..ı 
ral ile yemiı ve aonra saraya ıi • adeti ihtimali baklanda Popüler ıirdilbü slrdGIGnU llylemlftlr. 

44 
30-26 kit 145 lira alıyordu. lki1Mit 

derek üç çenek ıaat kalmıttır. ıazeteıinde çıkan makalesi Lon- Haramıi ilbn!i bir tahit,, çoCa- Sl 35-31 rede 184 ve üçünctl devre 
. J LH- dradaki Framız heyeti murabba- x.- L--mldd. ,un, yeni Jene,... 55 40 38 ıinde tekaüd olursa 225 General Göriq, dün a~ 5u•• ~ ••• 

Berline hareket etmittir. Kendi· 1&1mı ha.,rete dutGrmilftür. Prendtoonda mavi nakli hir oto- 61 41 41 kaGd maqı alacaktır. 
B. LaYale B. Muaolini ile gö • mobilde huhmmı iki kitinin durup 74 •51 ,49 14 u··ncü dereceden 20 1 ıinin 8. Hitler tarafmdan Mare • l Gi ~ 

b rüımeleri eınaımda atfedilen bat- ona Lindberain ~ eorctuk arını, 89 70 16 qlı bir memur tekaütlü ıal Pilıudıkiye hitaben uauıl b bar-Let do.&-. .J-.ır.:•d:. B. La- otomobilcMrti1r de ..... diven oldu. 
bir mektubu hamil bulunduiu ve 11& .... ..._.. .. bu !1...: k' • 98 80-1! rinci devrede 33, ikinci 

val, Mecliı hariciye komiayonun- tunu aöylemittiı' • F abt . m: ıtı l 13 ~t 36 ve üçüncü devredede 
bu mektupta Almanyanm iki da Roma ıörüpeleri hakkında elen hiç biri Hauptman deiildı. de- t33 100-91 maq alabilecektir. 
memleket aruında hidia olabi • izahat verirken de ıöylediii ıibi, miftir. 181 121--101 Kanunun bu planda tel 
lecek zorluklarm anlqma ruhu ie Avusturya mmtakumda bayle Oçüncü p.hid VanHnke isimli l84 150-128 tili devreler arumdaki 
çinde halli arzusunun teyit edil • hir deiitiklik baklanda ne tuav- bir lokantacı idi. Vanv~e ~~ • kanun ı liulran 1930 tari· oldukça mühimdir. Devrel 
mekte olduiu iyi malUınat alan ~da bulunmut ne de bayle bir ğuD kaçmldıiı akpm, k6pekh bır hinde mevkii merlyiti iftditine ımcl& ınq denceleriAe 
mahafilde bildirilmektedir. teklifi kabul liizumanu ı&rmilf • adamla koDUfbliunu, bmıun Ha• nazaran ilk bet JJllık müddet ö. Iiraelan 10, 20, 30 ve "40 
Z ld '·t " At t• k tür. uptmaaolduianullrleımlftir. Van nn-n-deki ma-- 1938 de bitecek yakın farklar buhanmalc on gu ·~ a a Uf \naks, Jra111lrli ad_..un.. kendisine, UIDW!i ·ı-

t arı h i " aecesi Sovyet borçtan ve Id··lC.-. -2 h 
• /\ isminin ~ 0 

'615-6'6 ...,.,. Yunaniıtanın deniz Devlet tiyatrosu a 
Zonguldak, 31 (A.A.) - Ata- Amerika lediiini Hl.e ~r. bir karar verilme 

türkün Türk tarihinin ana yolla • Vqinaton, 1 (A.A,.) - Bay programı 
Hull, Sovyet borçlan hakkında, Memel'in muhtariyeti Atin&- Yunan deniz itleri ANKARA-Son za 

rma aid arattırmalan bakkmda . s· b-1--- Ba H :L:-ako .. orta1a ..... L-- Devlet tiya Bolu say lavı B. Cevat Abbas ta- bay Troyanovıkiyi ıörmÜftür. &erlin, ı (A.A.) - Bay ı - • iUiUll y 8Caau, • IOQ sun.- ~ 
Göriifme kısa olmut, Ye bay Hull, mo-"" •--=•a -•iemeatoaunda !erde Yunan deniz kunederinin yialan etrafmda Kültür rafından ilk önce Zonıuldakta - ~u r- O 
fU beyanatta bulunmuttur: Memel meselesine clair yapbp ziyadelettirilmesi hakkında yapı· bay Abidin zmen fU 

- SoyYet Ruayanm vaziyetine beyanatı mevzuubaha eden Kor- lan proirama dair Atina gazetele. bulunmuttur: 
verilen konferanım yıldinümü 

olan bu gece, halkevinde "Ata • 
türk tarihi,, gecesi yapılmıt ve 
bütün memleket münevverleri ve 
kalabalık bir halk kütlesi hazır 

bulunmuıtur. Verilen b~1ec:anlı 
konferanılarda Atatürlriin tarih 
tetkikleri anlatdmıt Ye halken 
süzel sanatlar tubeti tarafmclan 
konserler verilmİftİr. Gündüz bil
tiln mekteplerde talebeye Ata • 
türlriin Türk tarihi üzerindeki a
rqtmnalan hakkında konapna. 
lar yapdmlfbr. 

Hava silahsızlanması yo
lunda nümune: lngilterel 

Londra, 1 (A.A.) - Sir Filip 
Susoon, S.-iıbton'da '8ylediii bir 
nutukta hük4metin milli tayyare 
hizmeti için aldıjı tedbirlerin ye-

rinde oldujunu aöJfiyerek demit • 
tirkh 

l>akılına timdilik bir anlapnanm reepondam diplomatik ıuetesi rine iabat vermiftir. Bay Hacikir "-Devlet tiyatrosu 
olmuı ümidini tatıyamıyoruz. diyor ki: yako aynen ıunlan aöylemittir: akademiıi hakkında veri 
8 .. - -:s.a.~ıı"fim. Çünkü Rua-· L"-- anın 

- una~ ,_ " Bay SimonUD ......... y "-Memleketin deniz proıramı ti bir karar yoktur. Şu 
da piyasa bulmak iıteyen çiftçi Ye Memel üserindeki hakimiyetinin uzun p.man enel tanzim edilmit- kadqlara it Yerileceli 
sanayicilerimize ve Ruaya • ancak Memelin muhtariyeti ile ti. 19441mesine kadar 8 torpido memittir ve hiç kimseye 
da emlakine vaz'ıyed edilmit kaim oldujunu batalabnlfbr. 
•atandqlara muhabbetim var. _, •. 1 f 1_1__ muhribi, bir knnazör ve bir mile• !eceli aöylenmemiıtir. 
" Kovnoda vaıı ı e ır.....- arum- dar deniz altı ıemiai yapılmumı 
dır. da dojruclan dojrup müakere- lıtanbulda iken bul 

Müzakerelerin kat'I olarak bi- ler yapddıimclu bahtedilip du • nuandikkate alan bnun projeıi larla müzik ve temsil 
tirildijini bildirdikten sonra, bay rulmaktadır. Halbuki Memel di • tetriini meclieler tarafmclan tu • kammunun ıiaterdili __ ,,1 

Hull, ıunlan illve etmittirı yeti clirektuvan reclddetmektedir. dik edilaıiftir. Binaenaleyh Türk temsil akademiıinin ~ 
- Rusya ile ticaret içtn bil • Litvanra bük6meti arka arkaya hüldbnetine yeniden teblitat icra- muı ıerek oldujunu 

hassa yapılmıt olan ihracat Ye alb defa Memel di1etini toplan • 11 menuubahia delildir. Bu aetin bak. Bu arkac:latlar .,._ 
ihracat bankaamm mevcudiJetİD· maktan menetmek 1U1etile bunu sarihtir. Bir zırhlı .,aptmnak mev- por hazırlıyorlar. Rap0r 
de timdi bir ıaye kallDlf delildir. dolaJUile teJid etmit bulunuyor. zuuhahia delildir. Bu buutta ya· tehaaııı arkadqlann 
Fabt bu huauata bir karar Yer • Meme! ıtatüıünü imza etmit olan PJhmt olan nepiyat yanlqtır." 

1
a.terecek, bundan __,.. 

mele banka idare heyetine aittir. devletler harekete ıeçmefülirler. d k ecnebi mütehauıa ve 
• Bazı yerler e soğu tan, Bay Trojanonki cesaretini Bir Tayyare kazasında ıetirtilecektir. 

kaybetmit 1arilnn1ordu Ye beya. ll kiıi öldü bazı yerlerde sıcaktan Tetkikat bittikten 
natta bulunmak iıtememiftir. insanlar ölüyor ·ı . 1 • . dalll 

BerJ;n, 1 (A.A.) - MoakOTa. ten en ıı er ıçın a 
Kahirede .1mendifer Alman Paris-Afrikanın ıimalinde, batb,..caiu- Yapılan il 

y• Berlin baıtıada itli,_ bir • c.aJlr .,. Futa müthit 80luklar bundan iı.nttir.,, 
kazası Rm taJ)'areli Stettin ,-kininde 

Kahire, ı (A.A..) - Şehirci· Poclejach tıepeltriado • Jlda • " kar fatft'lllan Mlklm allrilJOr. Almanlann Jurd "Biiyülı •ftflll wdan beri ftrmcla bir timendif• çarp.-. d• ,_. u.ete~ dOpn&t Futa ba Jbdm ~ bl•ıit 
~va t.iU..- bava n; u olaiat va Mlda lıifl almGttilr· va lçWe bııl - 11 ldtlnin hep. bir -l'J& ,... ... ,. lıdsok ,..ı. dia 8;!i. ı~~ 
Wımı.-u """"""............ anlardan birili l,.Wa bini de ıi a1m11tt11r. lar ~· ... ~k:.: tla Sar ıııadenlerial 
duk, Ye daha um de eami,.W.iz ltalyandır. Birçok :raralı ftl'dır. 8 1 • t d d el.- ta,b molRIMrl' it vemı10r. ~· lllola11apmak ~ 
için pek az lbım olarak tellklrJ u ıanı an • er . ler tolaktan llmGttlb'· ·----~ 

Korkunç cinayeti SofJa, ı <A-4> - Çok mik- ~---.;. -e F--- L.. ,__.1 ___ • ı..r Wi,. etmele 
edilmit olan bir pllam tatbilmu 1__ L.....- k -..! ~,,- • · - 1ıu......,. - lanlır. Hiildlmet bu 

.. Napoli, 1 (A.A.) - Joaef Ma- tarda ,alan wm ça~ ..-. • x.~L HDtlerdeaheri ~ _._.. 
on ıene ıec'ktirdik.,, ....._ ... Hukly mmtabamda •- • 191dilbıi takdir,.......: 

ffaya mtiatepn banclaa IOll1'a ted ilminde bir talıail~, nl• • d..ıer tatmıı ve Hukiyin üç l>ODJ&DJD yan tarafmda iM ıW lllGbaJ&& hiç bir -:- .~ıs1.t: 
alman tedbirler •Jelinde Mel• me iateditinl reddetmesi Gwine mahallelile chw kayler IU altm- !fetli ııcakla• hiddim liriiJor. Sı • niiJece1i için 1Mı ıesu----; 

lmrfUD)a nipnlmm, nipalmnm ela'-'---. ya--: ... L---ra ui· cak bilb,.. Arjantiade çok mit- vsnraAir. 1"ını metafeabün ,..ti sBm. Kap baba Ye ann•ini lldiirmiftlr Ye • ..._.,...- Wi ........ ..... A ıcakl k 42 ~ 
: : !~ dlrt ...... fUk Af iki kız kardt!!ini de yaralamıfbr. radıiı ve ham köylerin yıkıldıiı hiftiT. Boenoa .,reate • ı ____ ıııııiımm_.-~ 
rikuoun iki buçuk süne Ye Hin • Halk, katili linç etmek ittemi,tir. &ifdin1iyor. Kıtaat halka yardım dereceyi lnılmaftar. Knfarda 11 • 80 aenedenberi hu 
clittaıam da 48 ... te inclilioi bil• Hadiee, Katamaro civarında ol. etmekte ve yiyecek daiJtma)da • Caktan ölenler ftl'dır. Şubat Ar· ~.dar tiddetli nc.k 

dır. jantinde ya mnaiminin t0aac1m. ~. muttur. dirmiftir. 



'Yeti er 
ongresinde 
.:~fi.er kongrainde inin • 
· llrkiye gene inkıl:.pçı bir 

rniiınessüleri taralınclan 
liri •el&na1anJı. 
. ,,"!'.~. karıı kar,ıya gel • 

a,. ~ıruu •elcimlamcuı tabii 
}' ~ r nezaket örnefi ıayı -

IMllFllırlo.ı._ lerçekten koynayan 
. ' biribirlerini anlayan-

, ::,etidir. 
_..Jraı..ı_ Souyetler kongreainJe 

baıi •el~anan, ne ıelcim • 
llezcak t ~ır )'ÜZ yüze gelme -
• eta, ne de iki aılamın bi-

il ~ ıöıterdiği hayran • 
tıdeıi.1• 
~ "''· Sevi, .. kar§ıl'J§an timaaller -

llıılS1...n, .. ;~iki inıan defi/ iki ıi
• /~ ı/ri deuletin mukaJclera
. • letuaı ıonrcm devletin 

lld.•l"l ... Ufır. 

'ÜJoki 
IQo '.l'e Sooyef doıtluğu bü • 
· -,._'J aonraa tarihinin en 
""'lf'ı • airU,. ,lfaret noktcuulır. 

irile boiufa bofrıfa can 
~Grlılt oe oamanlı impara • 

enkazını temizliyerek 
d Yelli liyaaa muhariple • 
~l~t araaında olduğu ka
"• 

11>'Cllcıaı tarihi bakunın-
1'fir~ok ehemmiyetlidir. 

~ • Souyetler doıtlafrı 
lt.i IZıne karıı çevrilmif bir 

·~ ICua iki yüzü idi. 
"-aı lrıırtaıUf aavCJfı, Sooyet

d' , IGUClfl coğral yanın 
~ ifi bir mukaılderatla el 

ii, dirıek yoklayarak 
~larnı_ 

6;.:..._.,~ imiGlamncaya 
~-~~in dofıı komJUlıığrı 

• ;Glındaki ayrılık aaılece 
Glq"ldr.ığu yerle bathfı yer 

't ~ Q)'rıfık değildir. Acu
ıfı anlayıı ayrılığı -

~ 
• llııırlcırımızJa arılh çi -'::en batı nnırlarımız. 
' kanından renk alan 
~lar le)'Tettik. Lozan 

Q ~ fllldı. Bundan ıonra 
• Q )~ca;ı bir dostluğun in • 
i4, ••hr lllıcıaı olmayı ülkü 

"' "ıt r·~fQ sulh cihanda aalh,, 
~rk ll)'aıannın temeli 

"le de ~ı'!dan ıonraki 
~ ıtrk oe Sovyet dq 

llf oe kurtuluı aa -
'f L Q olciQ~- "b" kaıl vırlifi • 6 11 gı ı mu • 

• 1ll korudu ç·· k" J '~eri • • un u lf 
_. .. ,"'"'.. bıribirine o kaılar ,, 
~ ~ına hizmet eJen bu 

,__"1iiteca... • ·ı · 
=--~ vtzın tan 1 ve 

olct11;.. ı
11~ ~orumakta aa • 

~ rtbı dirıek yok!a • 

S 
ı..111.cepheaini tuttu 
uır ıfi . 

' ne Bıren Türkiye 
Lı ~ ter. ~ olan Sovyet ai • 
~)erti11e lf birliği idi. 

ıı... &İtli~ oe Sovyetlerin U • 
, .!1 Sille • 
• "eti tezı flrmeai banıı ae-

te,u ere daYanan dev
l 1ıı errıeai e · • &t,. 011 ltQ, ' rımeaı demek 

cfQvQ(/ ekefini bir bozul-
,,,...~ ~aYma •ananlar j 

ileri 
1~~~de ileri nyaaa 1 

,,.__ •llren bu • ki J 
•oqOQ/f ... L , l lf 1 

' ' Ufr ılerleyqleri • O,. )Q ınecı.. __ 
~ )lf İf. d uur oldular. 
~ Q f>ir ~ e. ~vrupanın 
~ctltcat :Ylı olüm kıq _ 
~ 6Qrq~ ~ lronıyan 
~)ti~ • ınanan liyaaa. 
'~ı kGTfı koydu. 

~ &Qfl P~eore diifman 
~ura. Clnınt, olan )'Urf • 

PQ barlfına giden 

Kara ve Akdenizde şiddetli fırtına 
Aya sof ya 

Dün açı lan müzeyi 3 
binden fazla seyyah 

oe halk gezdi 

Edirnede bozulan lıat 
yerine muvakkat bir 

hat yapılıyor 
Liman daireaine gelen haber -

lere göre Akdeniz ve Karadenizde 

F armakoloğlar 
MüşterE.k bir eczacılar 

birliği kurulması 
kararlaştı 

Ayasofya müzesi dün sabah sa· tiddetli frrbnalar hüküm ıürnıek
at onda ziyaretçilere açılmııtır. , tedir. Tunca ve Meriç nehirlerinin ' 
Açılıtının ilk gününde müzeyi üç tatması üzerine Edirneyi baaan ıu.. 
binden fazla seyyah ve halk gez • lar çekilmektedir. Bununla bera • 
miıtir. Müze her gün sabah saat ber havaların yağmurlu ve karlı 
ondan on ikiye ve öğleden sonra gitmesi tömendöfer hattındaki bo 
da on dörtten on yediye kadar u- zukluğun tamirini geciktirmekte • 

Farmakologlar birliği betinci 
yıllık kongresini dün aaat on 
dörtte Halkevi salonunda büyük 
bir toplulukla yapmıfbr. 

muma açık bulunacaktır. Müzenin dir. 
memur kadrosu yakında Kültür ı Tarlalan su albnda kalan köy
Bakanlığı tarafından hazırlana • lüler mütkül vaziyete dütmütler
rak bildirilecektir. Kadroda bir tef dir. Bunlara yardım edilecektir. 
ve yabancı dil bilen iki ıef muavi· Su butığı ıırada hudud ka.ra
ni bulunacaktır. Müzenin gezme kollannda nöbet bekliyen ukerle
ücreti evvelce de yazdığımız gibı rimiz aon dakikaya kadar mevki· 
on kurut olarak tesbit edilmiıtir. }erini muhafaza ebni9lerdir. As • 

U.uslararası kadın 
kongresi hazırJıklan 

kerlerimiz, bulunduklan yeri IU 

ı butığı zaman bile aoğuk kanlılık-

Şehrimizde bulunan Uluslara
rası Kadınlar Birliği Batkanı Ba
yan Aabhy ile ikinci reie Bayan 

Manuı, dün camileri gezmiıler, 
öğle yemeğini Hollanda eılçilğin -
de yedikten ıonra saat 17 de Be• 
bekte Bayan Lamia Refik tarafm
dan verilen çayda bulwımuılardır. 

Uluslararası feminizm kongre
si t 7 Nisanda toplanacağından ha 

zırhklara daha L-aretli olarak de 
vam edilmesi kararlaıtırılmıf, ve 
dünya matbuatile muhabereye gi· 
riıilmittir. '"' 

Uluslararaıı Kadınlar Birliği 
merkez büroıu umumi kitib Pom
pea'in idaresi a1tmda 14 Nisanda 
lıtanbula gelmit bulunacaktır. 

Kongrede resmi dilin franaızca, 

İngilizce, almanca olmaaı karar -

laıtrrılmıttır. Türk Kadın Birliği 
müzakerelerin dilimize çevrilmesi 
için teıebbüaatta bulunmuıtur. 

Kongreye riyaset edecek olan 

Bayan Ashby Yıldız sarayındaki 

salonu çok beğenmİ§tir. 

yolların ba§ındadırlar. Dünya ba
rqını utiyenlerfn tuttuğu yol An
kara ve M oıkovaya uğramadan 
ıon iataaycuıunu bulamaz. Bunun 
ifade ettiği anlam barqa el birli· 
ği elerek yardım eden iki devle -
tin yıllar içinde inanlarına hiya· 
net etmeden, uki Jiplomaıinin 
kl&aiklqen dolambaçlı yollanna, 
hileli oyunlarına ıapmadan açık 
kalple realiteyi görmeleri oe re. 
aliteye hizmet etmİ§ olmalarıdır. 

Böylece realut bir nycua ile 
maziden sıyrılarak inkJab havanı 
tenellüa ede ede gürbüzleıen re-

la hareket ederek ağaçlara brman.. 

mak ıuretile vazife batında kal • 

mıtlardır. . 
Hatta en mübim bozukluğun 

b~'uniutu Dikea iatuyonu yakı· 
nmdaki kıımıda muValdcat bir hat 
inşa edlimektedir. 

Ziraat Bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünün verdiği malômata gö 
re, ıon 24 saatte yurdun Karade -
rıiz, Akdeniz kıyılari1e Ege mınta
kasında Mağnisa, lzmir ve çevrele 

ri yağmurlu, diğer yerler kar ve 

karla kantık yağmurlu geçmittir. 

Karadeniz kıyıların.ta yağq 

bazı yerlerde firbna ile kantrk ol· 
muıtur. Ö!çülen en çok yaiıt mik
darı Rize, Giresun ve Orduda 46, 
Dörtyol da 21, Edremit ve Siirtte 
23 milimetredir. 

Toprak aathmda karın en faz· 

la kalınlığı Karata 59, Sankamıtta 
53, Bayburtta 35, Sivaata 30 san
timetredir. Düne nazaran ıuhunet 

derceleri 4 ili 6 derece etrafmda 
büyük bir farkla düflllüttür. 

En dütük ıuhunet dereceleri sı

fırın altında olmak üzere Karata 
11, Erzurumda 8, Afyon, Sivas ve 

Ankarada 4 tür. 
En yüks:.~; suhunet dereceleri 

Adanada 18, Antalya ve Dörtyol
da 16 derecedir. 

Dün Ankarada öğleden aonra 

saat 14 de ıuhunet ııfmn üstünde 
bir dereceye yükselmiıtir. ............................... _ .. ___ 

""ji;,.;;·;;a61ndaki tloıtluğun or • 
taya çıkan tzahürlerinden biri de 
Sovyetler kongreainJe inkıla"" 
Türkiyenin ıelamlanmcmJır. 

Sadri Ertem 

Kongreyi eczacı okulu hoca -
lanndan Bay Refik açmıt ve kon
gre batkanlığına bay Muzaffer 
seçilmiıtir. 

Kongreden önce birliğin yıl • 
hk çalııma raporu okunmuıtur • 
Rapor okunurken münakaıalar 
olmUf, azalardan bazdan söz ıöy

lemitler raporun bazı noktalannı 
tenkid etmiılerdir. Netic"d" ra • 
por ekseriyetle kabul edilmittir. 

Anadoluda bulun~ ve kon • 
greye ittirak edemiyen meslek • 
dqlann gönderdikleri tebrik ve 
dilek tel yazıları okunmuı, bun • 

larda bulunan dileklerin yapıl • 
maiı yeni idare heyetine havale e

dilmiıtir. 

Kongrenini en mühim kımıı o

lma ıeraebt konuımada, F arma • 
kologlar birliii ile Beyoğlu ecza

cılanndan teıekkül etmit bulu -
nan eczacılar kurumunun ayn ayn 
yollardan batka gayelere doğnı 
gitmesine dokunulmuıtur. 

Bu sırada idare heyeti azasın· 
dan bay Hasan kürsüye eelerek, 
her iki birliğin de milfterek birlik 
haline gelmesini, ayni gayeyi 
besliyen bir eczacılar birlijj vü • 

cuda getirilmesini ikiliiin ve an • 
lqamamazlıim ortadan kaldml

maaını iıtemittir. Bu mevzu üze-
rinde birçok münakqa olmuf, ne
ticede her iki taraf da birleıerek 

müıterek bir eczacılar birliği vü
cuda getirilmesine karar veril • 
mittir. Yeni" idare heyeti, bu hu
ıusta lazım gelen kanuni teıeb -

büılerde bulunacaktır. 

Nizamnamenin bazı madde • 
lerinin değiıtirilmesi iti etrafın • 
da yirmi imzalı bir takrir hazır -
lanmıf, bu takrirde değitecek 

maddelerin yeni alacağı tekille -
ri izah edilmiıtir. Nizamname· 
nin tadili iti ba9ka bir kongreye 
bırakılarak yeni idare heyt:ti ıe • 
çimine geçilmif, yedi kitilik bir 

idare heyeti ıeçilmittir. Seçilen • 
ler ıunlardır: Bay Ziya Nuri, bay 
Ali Kemal, bay Hüseyin Kamil, 
bay ismet, bay Eyüp Sabri, bay 

Ahmed Hamdi, bay Tahsin. 

1 - Eczacılar Jün toplandılar. 2 - Ayaıolya mü:ıui dün a~ılJı, ıehr'imi:ıe gelen 300 Alman ve in • 
giliz aeyyahı ilk olarak müzeyi ge:ıdi. 

2 ŞUBAT 1935 e!!!!r 

_I Okuduklar1mrz 1 
Almanyada reh
berler senatosu 
"Neueı Wiener Journal,, gaze

teıine Berlinden bildiriliyor: 
1ıitilen haberlere göre son 

günlerde Hitlerin Berchtesga • 
den'de kiin çiftliğinde yapılan 

müzakerelerde bir .. Rehberler Se
natosu,, tetkili hakkında • görü· 
tülmüttür. Naayonal Soıyaliıt fır
ka.mm devlet bünyesi içinde yer
leıtirilmesini tamamlıyacak olan 
yeni Reich kanunu - esuiıi, Reh
berler aenatoıunun dahi vaziye • 
tini tayin ve tesbit edecektir. Şim
diye kadar yapılan tekliflere göre 
Rehberler Senatosu Reich hükU • 
metinin t::n mühim bir mütavere 
organı olacakbr. Bu suretle Reb
~erler senatosunun bir nevi Na -
fiyonal - ~oıyalist ayan mclisi ol
ması dütünülmüıtür ve müzake • 
Teleri Nuiyonal So•yalist devlet
çilik tatbikabnda Reich hükUnıe
tinin bazı tezahürabnı temsile 
bir sahne olan Reichstag'm aleni 
müzakerelerinin iksine olare.IC 
gizli tutulacaktır. 

Rehberler Senatoaunun 61 aza
ıı olacak ve bunlardan bir kısııu 
f rrkada timdi muayyen mevki ve 
makamlan itgal eden zevattan 
terekküb edecek ve mütebakiai 
Hitler tarafmdan tayin oluna -
cakbr. Hitler'in tayin edeceii z .. 
vatm da Naayol\&I - Soıyalsit fır 
Masınm yüksek bir rrhberlik rüt
besini haiz olmalan tarttır. 

Rehberler Senatosunun toplan
ma yeri olarak Münich'deki ''Es. 
mer ev,, dütünülmüttür. Nitekim 
bu evin büyük salonu bu maksat
la hazırlanmaktadır. Salonda 61 
koltuk bulunacak ve bunlu ara
ımda Hitlerin yeri en yüksekte 
bulanacaktır. 

Akabede ingiliz!er 
"Elbelag" yazıyor: 

Büyük Britanya müatemlike • 
ler nezareti, Bağdat - Hayfa De
miryolunun inıaaına önümüzdeki 
ilkbaharda baılıyacaktır. 

Londradan gelen mevıuk ha
berlere göre, bu hat Akabe'ye 
kadar uzanacaktır. Çünkü, Büyüle 
Britanya Akabede bir üssü bahri 
kurmağı tasarlamaktadır. 

Malam olduiu gibi, Akabe li
manı, Hicaz, Mııır, Şam ve Ce • 
ziretülarab krtalarmm bir ticari 
merkezi sayılır. lngiltere hükU • 
meti bu limanı, teçhizat ve vesait 
bakımından, Hayfa limanının de
recesine kadar yükıeltecektir. in. 
giltere Müıtemlikeler Nezareti • 
ne göre. Akabe meselesi . ancalt 
lbni Suutla birleıerek halloluna
bilir. lnıiltere ile Kral lbni Suut 
arasında akdolunan ittifaklar sa
yesinde, bu meselenin de kolay • 
lıkla hallolunacağı ümit edilmek· 
tedir. 

lngilterenin bu genit progra
mı takib etmek için, milyonlarca 
isterlin aarf edeceğine tüp he yok
tur. Buna karıı, lngiltere için A • 
kabenin siyasi, mali ve aıkeri ba
kımından büyük bir kıymeti ola
cağı herkesçe malCtındur. 

Alacak yüzünden 
yaralama 

Küçükpazarda Ayazma cadde
sinde Sepetçi Talib adında birile 
lranlı Baki admda biri aruında 
bir atacak yüzünden kavga çıkmıt 
Ta!ib bıçağıyla Bakiyi bacağın -
dan yaralam:ştır. Yaralı Cerrah • 
pqa haıtahaneaine kaldırrtmq, 
ıuçlu yakalanmqtır. 
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. Bay Bek anlatıyor Ulusal benlige Muhtelif işler 
• ----

Leh dışarı sıqasası onur veren seçgı 
~ Ba~makafeden devam 

Vali Bay Muhiddin 
Üstündağın sözleri 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Ustündağ muhtelif meseleler hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

Leh - Sovyet münasebetleri ademi 
tecavüz misakına dayanıyor 

tün yurttaşlarımız C. H. F. nm liste· 
}erine rey vermekle hu f ırkanm hu· 
güne kadar yaptığı i~lcri beğendiği · 
ni, hundan wnra yapacağı ~eylere 

inan<lığmı, sözün kısası f ırkanm 
yükı:ck §efi olan K. Atatürk"e yüre

ği ile bağlı bulundıı~unu hütiln acun 
(cihan.) önünde açıkça göstermiştir. 
On yedi, on sekiz milyon koskoca 
Türk milleti büyük Önderimizin ar· 
kasında bir tek adanı, bir tek dilek, 
ayrılmaz ve çi.iziilmez bir tek varlık 

olduğunu hir kere <lalıa anlatmı~tır. 

Sar meselesinden toot' 
çıkan Memcl meselesi 
muhafaza ediyor. . 

. il 
Sar, Uluslar Demeilll .. 

Var!OVa, 1 (A.A.) - Lehiı -
tan ajanıı bildiriyor: Diyet mec
lisinin dııarı itleri komisyonun -
da Lehistan hariciye nazırı M. 
Bek a.,ağıdaki beyanatta bulun· 
muıtur: 

M. Bek Lehiıtan - Sovyet mü
nasebetlerinden bahıederken bu 
münasebetlerin ademi tecavüz 
misakına ve mütecavizin tarifi 
protokoluna ınüıtenit olduğunu 
bildirmittir. Bu protokol ı ıulhcı, 
ve komtuların emniyetine riaye
ti katiyetle tespit etmi§tir ki tim • 
diye kadar hiç bir beynelmilel an
latına, hatt& milletler cemiyeti 
misakında bu kadar kat'iyet yok
tur. Ademi tecutfüı misakının on 
sene temdidi, Sovyet • Polonya 
iyi komşulük mUııueb4tlerini da
ha devamlı bir eıaaa bailamı9trr. 
Bu h~diHnin ehemmiyeti herhal
de bir tabiyecilik hadlerinden da
ha ileri ge~mi9tir. 

Hariciye nazırı, Sovyetlerln u
luslar cenıiyetin~ girmuinden 
memnuniyetle bahıettikten son
ra Polonya ile Sovyet Rusya ara
sında ve bazı meieleler hakkın • 
da temin edebildilimiz anlatma
ların muhteviy'1ı, ulualar cemi .. 
yeti teahhüdü ahklmmdan daha 
geniştir. 

İtte bunuıı içindir ki, Sovyet • 
ler uluslar cemiyetine ıirerken 
Polonya ile mukaddema akdetti
ii anl3.§maların hali tatbikte bu -
Iunduğunu bildimıiıtir. So.,yet -
lerin uluslar cemi1etine Iİl'ln.,le .. 
rini Polonya bazı faydalar lemi· 
nine tart koJmayı dütünmemit • 
tir. Polonya böylece tark sınırla
rında lrom~uluk iyi mUnuebet • 
terinin devamına çah,mııtır. 

M. Bek, Polonya - Almanya 
muna.~-ebetlerine geçerek demi.tir 
ki: " = 26 kanunuaani 1934 de 
imzalanan anlatma, iki memleket 
uasında birçok meselelerin hal • 
line vesile olmut ve bilh&MA 
gümrük mücadelesine nih~yet 
vermittir. Bu tarihten itibaren, 
Polonya, beynelmilel tedrici teı· 
riki meaaide ve bilhassa ikbıadi 
.mesaide Almanya ile çalııabilir. 
Polonya münasebeüerini komıu
larile tabii bir tekle isale çahı • 
maktadır. Bu faaliyetimiz hiç bir 
zaman hodbin deiildir. Yaptığı • 
mız yeni muahedeler, bundan ev
v~! imzaladıiımız muahede ve 
anlaımaların Polonyanın kom· 
ıularile olan münasebetlerine za
rar getirecek bir mahiyette olma• 
dıklarını müttefiklerimiz kendi • 
lerile olan birçok temaslarımızda 
anlamıılardır. 

M. Bek, Fransız - Polonya it • 
tif akının en mühim bir ~m ve 
Polonyanın dostu olan M. Bar -
tunun Varıova ziyaretini kaydet
tikten -sonra dem ittir ki: 

"- Bu ziyareti müteakib bat· 
lıyan ve M. Bartunun vef atile bir 
müddet için duran müzakerata 
Cenevrede M. Laval tarafından 
devam edilmittir. 

Polonya ve Romanya müna • 
sebetlerinden bahsederken. Po -
lonya hariciye nazınnm Bükret
te yo.ptığı resmi ziyaret esnasm • 
da ve resmt siyasi temaslar hari
cinde iki hükumeti alakadar e -
len meseleler üzerinde miida • 

Yelei efklrda hulunduğunu söy • 
lcmiştir. 

M. Bek, Polonyanın Letonİf\ ve 

Estonia ile olan dostane r.ıünase • 
betle:-inden l:ah(:em· ::tir. 

M. Göm öş't:n '/ ar~ova seya
hatindeki lcme.slarımızda bir de
fa daha tahakkuk eden bir key • 
fiyet varsa o da Macaristan aley
hine takib edilecek her hangi bir 
ıiyasete Polonyanın kadim bir te
amüle istinaden iştirak etmiye • 
ceğidir. 

Bundan sonra M. Bek, ekalli-
ASIM US 

sinde ya§ıyan bir Alınall 
Meme) de, LitvanY• 

idare olunan bir Al.aıaıı 
Me el'. yirmi dokoS 

lu bir meclisi vardır. Bu Zf 
aun 24 ü Almandır. 

yetler muahedelerinin umumilet- A L d 
tirilmesi hakkında Polonya hü • CUD, OD ra 

- "Bu sene vilayet bütçesine 
yeniden bir ıey ilave edilmemiş • 
tir. Yalnız bet senelik programda
ki teahhii<llerin ifasına devam e
dilecektir. Belediye bütçesinin ha
zırlıklarmı henüz tamamlıyaına -
dık. Dariili.ceze, Konservatuvar 
sibi mülhak büdçelerde de bir 
fark yoktur. Yalnız Şehir tiyatrosu 
kadrosunu biraz genitletiyoruz. 
Sahne musikisini takviye etmek İ• 
11in kadroya güzel sesli birkaç 
aenç daha alacağız. 

Ratid Rızadan ayrılanların Şe
lıir tiyatrosuna alınmasını dütün
miye bile lüzum görmüyorum. 

Almanların bu Meınelc:I~ 
ma müra.:.:.ıa.t olunmaııP1 

IP.rine dair çıkan haberi" 
) ıı Cumhuriyeti üzerinde 
a:rler yaptığı için bu h" .. 
ta.kını tedbirler almağa 1 
dü. Verilen haberlere gör' 
ya hükUmeti Parlamento 
n'n sayısmı yirmiye ind' 
rar vermif, Alman aıaısı' 
tevkif etmi~, LitvanY'~ 
Meclise ittirak etmeJerı 
gelmiş ve bu suretle J1l 

&Öremiyetek bir hal a1J111 

kiimetinin te,ebbüsülerinden bah· t • J • • dişe 
ıederek detniıtir ki: ne ıce erını en 

"-Pek muhik olan ~u teklif- ile bekliyor 
)erimize ıayanı kabul hır cevab 

Sürp Aıop davasını kazandık, 
bu arsanın mukadderatını !Chir 
plim takviye edecektir. Şehir pla
nının hangi mütehauısa verilece • 
ği bugün yum anlaıılacaktır. 

verilememi,tir. Cenevrede, hu me
sele hakkında cereyan eden mü
zakerat e.nasında Polonya bu 
baptaki noktai nazarını ve alaca
ğı vaziyti açıkça bildirmek mec
buriyetinde kalmıştır. Meselenin 
aldıiı ıekil, uluslar cemiyetinin 
istikbalini ve mukadderatını bek
lemeğe ve bu beynelmilel teşkl -
lat içinde diğer hükumetlerle 
teşriki mesai sahası tedarikine 
Polonya için müsaittir. 

M. Bek ıark lokarnosundan 
bahsederken demi§ tir ki: 

"- Lokarno muahedesi ah • 
ki.mına tevafuk etmiyen bu le • 
ıebbüs §ark A vrupası için de uy -
gun olmadığını çünkü İngiltere 
ve ltalyanın hudutların emniyeti 
meselesinde verdikleri teahhüd 
Lokarno muahedesinin ruhunu 
tetkil ediyor. Halbuki ,ark lo • 
karnoaunda böyle bir şekil yok • 
tur. Şark lokarnoıu tavsifi bizim 
için heaab verici bir te)' değildir. 
Lokarno muahedeleri bizim için 
fena tecrübeler vermiştir. Çünkü 
bunlar bizim hayati menfaatleri
mizi nazarı dikkate almıyal' garb 
Avrupası hükUnıetleri arasında 
siyasi bir şekil almışlardır. Te • 
şebbüs şarki Avrupa lokarnosu 
olmaktan uzaktır. ÇünkU Avru • 
panın bu kiımının · işlerine pek 
cü2'i ve gayri kafi bir şekilde te
mas etmektedir. Meselenin di"' 
ğerleri için basit görünen tekil • 
leri Polonyanm en kıymetli mcn
f aatlerine aykırıdır. Bunun için 
müzakeratm sonuna kadar mese
leyi en küçük noktasınd:\ büyük 
bir all.ka ile takib etmek lazım
dır. Ftansız - İtalya anlaşmasından 
bahsederken M. Bek elemiştir ki: 

"- Birisi Polonyanın mütte .. 
fiki, Fransa, diğeri beynelmilel 
meaelelerde Polonyanın noktai 
n~zarlarının uygun düıtüğü ltal
ya arasında hasıl olan anlatmayı 

hararetle aelimlar. 
Tuna havzası hükumetleri ve 

bu hükUınetler komşuları arasın
deki münasebeti tabii ve dostane 
ıekle ifrağ edecek bir formül bu
lunma ıı rnüzakeratına iştirake 
Polonya duret edilmitti. Polon • 
ya büktimeti bu teıebbüsü ıakib 
edecek ve her ıeyden ev~l Tuna 
havzasındaki doğrudan doğruya 

alakadar hükUıne'tlerin noktai na-
zarlarını tetkik edecektir. 

Takib ettiğimiz iyaset mena
fii milliyeye müsteniliir. Bu siya
ıetimiz belki bazılarının boıuna 
gider, bazılarının hO§una git • 
mez. Polonyanın sulhun temini 
emrinde vuku bulan cah malara 
yabancı kaldığı ve yahud nz ala
ka gösterdiğini söylepıek doğru 

bir şey olamaz. 

..-: (Baş taralı 1 inci ıahilede) 

li işçi ve milli liberal fırkalarıdır. 
Jngiliz siyasi mahafili almacak ne 
ticeler hakkında bedbin değiller • 
dir. 

Londra, 1 (A.A.) - Gazeteci
lerin müzakerede bulunan devlet 
adamlariyle hiç bir temaıı yoktur. 
Görüşmeler hakkında hiç bir teJ 
11zma.Mııtır. Çünkü, sörütmeler 
üç ıaat ıümıüt ve aonra müzake • 
reye ittira.k ed.uler Bay Baldvin• 
in öğle ziyafetine iç koridordan 
ıeçmi§lerdir. 

Dünden itibaren lnKiliz maha
fili büyük bir temayülatı memnu· 
niyetle karşılamakla beraber, gö • 
rüşmelerin çerçeveıi taayyün et • 
miş ve şimdi muhtelif meseleler Ü· 

zerine Fransız tezinin bUitahdi • 
dat tam atarak tevdii itinin kal -
ml olduiU~ ta.irih .tmİ!le1'dir. 
lngiliz bakanları ıunu teklif ede 
ceklerdir: • 

Müttefikler, müıtereken neşre
decekleri bir beyanname ile: 

1 - Ren'in sol kı~smın gayri 
askeri vaziyeti müstesna olmak ü
zere ve V ersay muahedesinin 5 in 

! ci faslı hükümlerinin iptaline, 

2 - Almanya. uluslar derneğine 

döndükten sonra, V~rsay muahe • 
desinih ipbıl edilen bu hükümleri 

yerine uhıslar derneği ~rçevesi i
çinde ve onun hükmü altında si • 
13.hlan tahdid cd~n bri mukavele 
ikamesine amade olduklarını bil
direceklerdir. 

Bunun için genit müzakerelere 
intizar edilmelidir. 

Atatürk köprüsü daimi encü -
mende tetkik ediliyor. On bet gü
ue kadar münakasaya çıkarıla· 

caktır. 

Florya pllnının istimlaki bit -
mi, sayılabilir. Bugünlerde para
yı bankaya yatmp makbuzunu 
mahkemeye verecetiz. 

ilkbaharda lstanbula büyük bir 
au ıe1n-i mütehauısı getireceğiz. 

Bu mütehassısa evveli bir plln 
yaptıracağız, sonra da bu pli.na 
göre Florya plajını tanzim edece
iiz. 

Adaya ıu getirilmeai etrafında 
icabeclen pl,nJar hazırlanmıştır. 
Yakında vapur tedarik edilecek, 
tir. Yenibahçede yapılacak stad • 
yom yerinin istimlaki devam edi • 
ye>r. Burada sahadan başka etra -
f ındaki tepeleri de istimlak edece 
liz. Burada yalnız stadyom değil, 
at yarışları için büyük bir hipod • 
rom ela yapılacaktır. Jüri ,ehir 
planı mütehassısını tayin ettikten 
sonra müteha1111 hemen getirile • 
cektir. Planın kaç sen.ede yapıla
cağı henüz malum değildir.,, 

lran - Irak itilafının 
müzakeresi 

Roma - lran ve Irak Dış Ba· 
kanları Şigi sarayında müzakere • 
lere başlamış1ardn-. Meselenin ra • 
portörlüğUne Uluslar Kurumu mec 
lisin:ce tayin edilmiş olan M. Alo
izi de hu müzakerelerde hazır bu
lunmuıtur. • 

Filipin adalarının 
teşkilatı esasiyesi 

Fransız bakanları h<Syle bir tar 
za muvafakat etmeden evvel müa 
takbel mukaveleyi ve tatbik temi
natıru öğrenmek iatiyeceklerdir. 
İngilizlerin fikrine g&re, bu mu - Manilla,' 1 (A.A.) -- filipin 
kavelenin aktiyle birlikte Alman. adalannın tetkili.tı esaıiyeıi 'altı 
ya Tuna antlaımasını da imıa et- aydanberi bunu~ için sahıaıı mü
melidir. Keza Londra Almanyantn eueaan rnecliıince bitirilmittir. 
doğu antlqmaıına da i~tirakini Bu kanun bay Ruzvelt tarafın • 
temenni etmektedir. dan kabul ediline Filipinde ple • 

bisit yapılacaktır. 1934 martında 
Almanya ne yapacak? Amerika kongresince kabul edi • 
Viyana, 1 (A.A.) - Avuatur· j len FHipinin iıtikli.li hakkındaki 

ya efkarı umumiyeti, Londra kon kanun bu ada için bir federaıyon 
feranıının arifeainde, Almanya • hükameti derpit etmekte n Fili
nm ne yapacağıını me.rak etmekte pine tam l>ir muhtariyet wrmek -
dir. Resmi maha.fil Almanyanın a- tedir. Ancak, Amerika fevkalade 
demi mi.idah..le a.ntlqmaıı hak • komiserine baı:ı salahiyetler ve • 
kmda Pariae ve Romaya aorduiu rilmektedir. 

Bu eibi tedbirlerin ~ 
çinde aksülameller yap .. 
leyi büyütcceğinde hiç 
tur. 

Zaten Almanyanın 
mel'i istirdada karar ve 
hakkak nazarile bakıl 
mesel0niıı ya reyiô.ma tO 

veya baska bir suretle 
rr..ası bekleniyor .. 

Gerçi bu meselenin /4 
hünü altüst etmesi b 
mekle beraber bir tak 
meller yapması nazarı 
hnmakta ve onun için 
endi.,eler uyandı~ıu-•-

Çünkü Memel'in M 

Alman bMHHnin gerçe. 
sine do~nı oır 8Unn te 
ve bu birleşmenin büs 
çekleşmesini kolayhışt 
lu.caktır. 

Bu ise A"1"upada en 
1- şeylerden biridir. 

ö. R. 

Siz ne 

suallerin tümulü haki nda ketum ı ====,==. ==:ıı:::=.=:ı;======-= 
d vranmakta olmakla berber bu dan kat i bır ıuretı hal bekleme - ~------~:.;. 
ı:allerin ıaciece sorulmut ol~uı melde beraber Avrupa ıiyuası =---------

! dahi prensip itibariyle antla,ma. hakkmda Framız - ln~iliz anlq - Okuyuc'u/tlfl 
1 ya iıtiraki tazammun etmeae bile maımın orta Avrupa ııyasal duru hiz'11f~l • 

1 
muhalefette bulunulmadığmı ta. munu aydınlatacalı kanatindedir. K U p O tJ,,' • 
Zammun etmekte oldugu~ kayde • Noye Frye Presse de: 

ı 11e•1P 

J 
dilmektedir. "Acun, Londra neticelerini en- Pu lıuporıu 

Viner Çaytung gazetesi Londra diıe He bekliyor,, demektedir. 1 



Q 

Yazan: lıhak FERDi • ilk altın kuron 

ıı ~eis: fünunı yoruluyon tu~~eyi suncut 
~iremn~e usucuıım ı ~iye ~oöır~ı 

Her§ey geçici olduğu gibi ar -
tık ahın dit kuronlarının da mo
dası geçiyor. Bu itten bahseden 
bir diıçi mecmua11nda altın ku -
ron hakkında deniliyor ki: 

"A1manyanm Silezya eyaletin· 
de Vilgersdorf kasabasında 12 Ey 
Jul 1585 tarihinde bir köylünün 
oğlu olan Kristorf Müller'in ağzın 
da mekteb arkada§ları bir altın 
dit görüyorlar. Bir insan dişinin al 
tın olması hayreti mucib oluyor. 
Bir çocuk ditinin altından olması 
tabiatin harikalarından biri sayı -
qıyor. Altın diş haberi ağızdan a -
ğıza dolaşıyor, her tarafa yayılı
yor, nihayet o devrin alimleri bu 
işle meşgul oluyorlar. 

~l Re·1a ......... k d 
öı~ . • gogsunu apa ı .. 
ılctı. l"ltıı Ufutturarak ıüverte-

' iiıı" . ar a&nki - sinanm yara-
mı L -k}" "b• eıı d ue ıyormuı gı ı -
urınU§tu. 

lliı h Al" l__ 
nııı a a lQlharıktı.. Fakat, 

kolları güvertede dola
de · 

eti' dnıze ıavuracak kadar 
1 etildi. 

)~l reia Y&i fen erini Sina -
llııe tuttq,. Omuzunda IO· 

~ llıhtıla§an kanları görün -
•lrdı: 

Sin.n s· öıd·· ··' k .. ı· ·· tnan.. un mu . 
" lftıe ·ı b ki 1 e ana cevab ver ... 
. hı "urdu? 
•nan bu "b· d llb. ı gı ı onmu§tu .• 
d'~·Ç&l'pıyordu... Fakat, di 

kaı'. •nde ölü gibi camız ve 
... ,•ıı ,, t 

)\ J a ıyordu. 
.. elllal R.eia Sinanı kucakladı 
r ~e . 1 
'{ 

11Y e gemicilere bağırdı: 

1..., oluına I§ık tutun.. Bana 
.. , ed· 

lrın. ın .. Zavallının yarasını 

~id 
Sin e herkeı uyanıktt. 
llt arı, elhirliğiyle'ifiç kasare-

1"a ~"t·· ·· 1 d" 1\~ ·· ı:>o urmut er ı. 
uıu, h · d K 1 · "'ab eyeb e ema reıa-
er s· b nc:I l>td • ınanın atı ucu a 

. il. 

"'~· b ki Q enzi aapsarıydı. Bel-
İtl: "•rdiyada çok kan kay -

ı. 

~I Reia: 
~ .. ereket verıin ki, ha'fa çok 

•e r·· d011 l.lzgarlıydı .. Y araşı ça-
. İrd~uı. Daha fazla kan zayi bi ı ... 
>'e a·· l 

l\ebt loy eniyordu. 
a B . 

!Ur>h eyın beynini kemiren 
ken~~ar~ı: Sinan acaba ca -

l)İ) elıyle mi krydı 1 
ordu "'-k ki · '-ICJnİde onu yarah • " t: ~~rdı, Sinanı herkeı .. 

tlerd~cı~r, öz kardeıi gibi 
k 1

' o h' k' b' f )lJ) ıç ımseye ır e -
~ llle.ınıştı. 

'n (AI 
~ei, b trnay) a &tıktı.. Ke-
1- k unıu biliyordu. Ve Si -
l'ltıın:d•ndan ayırmak için, 
, 1 R a.l.ınıttı. 

1\ dii eıs, bu sırada ayakta 
S-rtı-en.ci Mahınudu gördü: 

. ~ •• ile d . 
1 ktnd· ertın? Dedi, Sinen 
'httıu~ne kıyabilir mi? 
~etdi: katlarını çatarak ce-. 
o .. 

" ~ \!~11Jç1 ltnizdeki delikanlıla • 
kı · 1•ıdır · ı e b ' reıs ! En aptalı • 

• u den· ... . 
) llİt l 1 ıgı yapmaz. Onu 
' \te e Yara1aınıttrr. 

e~~l llra. 'birde s· .. .. 
1111 .ı. n ınanın gog ... 1 ~ı: 
tt'-n k . 

l\ "ll endı kendini omu -
~d 1 ·ta.bilir nıi '> B beli' k' Ilı.. • u, ı ı, 

'~ ltkadaı elidir ... 
1l\d lteiı s· 
ı._ 'tt Sok ' .. ınanın yaralan -
~ ir· . rnuteessirdi. Sinana 
il.. ;rltıın '- d .. · ~ rı:ana ıgını duyu-
\~ 
'dı: Ma.hınudun kulağına 
ti~ 
'• ttalllerd 1· llQı\ld 1 e 1 aen bulacak-
L. 'Ilı L • Ben maiyetimde 
'tf) ~h , 
di e )~ Peee Yaralıyan bir 

"'eıı.· "ereın . ıınttde em. Onu aan-
·~İ) aarnadıkça g8züme 

~ek .. Anladın mı? 

- O halde dümeni batka bi -
rine bırakıp bu itle meşgul olma 
hyım ... 

Ke~l Reiı dümene ba§ka bir 
gemici oturtmuflu. Sabah oluyor
du. 

Doğuda pembe bulutlar belir
meğe baılamııtı. 

Sinan, kumandanın kamara -
unda baygın ve gözleri kapalı ya· 
tıyordu. Yarasını ıarmıtlardı. 

E·bukasım, Sinanın batı ucun
da teıbih çekerek Arapça halas 
duaları okuyordu. 

Geminin içini matem havaıı 
bürüm üttü. 

Bütün tayfalar: 
- Zavallı Sinancık.. Ölürse, 

hepimizin içini yakacak. O. yafa
mağa 18.yik bir gençti. 

Diyerek ağlıyorlardı . 

Dümenci Mahmud, Sinem vu· 
ram gemide araıtınnağa ba§la -

mııtı. 

Bütün gemicilerin ıüphesi bir 
adamda toplanıyordu: 

_ Bu iti Akça Hüseyin yapmış 

tır ... 
Diyorlardı. 

Dümenci Mahmud da Hüse -
7 ;.rJen tüpheleniyordu. Fakat, 
kuru bir tüphe ile Hüseyin.in üze
rine çullanmak kabil değildi. 

Hüseyin sert, vurucu bir baba-
yiğitti. Ona: 

- Sen mi vurdun Sinaııı? .. 
Demek kolay değildi. 
Dümenci Mahmud sabahleyin 

günet doğarken bat küpetteye 
çıktı. Akça Hüseyin yelkenleri 

toplıyordu. 

Kumandan gemisi uzaktan gö
rünen bir küçük adanın körf ezinıe 
girecekti. Bütün gemiler burada 
konaklama emrini almışlardı. 

Bu adada o günü geçirecekler 
ve adadan gemiye biraz koyun• 
ve sığır alacaklardı. 

Dümenci Mahmud, Akça Hü -
ıeyinin yanına sokuldu: 

- Sen ne dersin, Hüseyin? .. -
diye sordu - Ak Doğanı kim vur
du acaba? .. 

Akça Hüseyin elindeki ipleri 
desteli yordu. 

Batını kaldırmadan cevab ver· 
di: 

Kristorf Müller birçok tabibler 
tarafından muayene ediliyor. Bil
haasa Helmıtedt tehri Üniverıite
si tıp profeıörlerinden Jakob 
Hont derinden derine tetkikat ya
pıyor. Bu profeıör çocµğun alt çe 
nesinin sol tarafında bir di§in al
tından olduğunu keşfediyor! di -
yor ki: Bu dit hern.e kadar diğer
lerinıden biraz daha kalın ise de 
şekil itibarile tamamen normal • 
dir ve etrafı dişetlerile muhattır. 

ProfeiÖr Horn ~ikatmın ne -
ticesine dair 1595 ıeneılncle 156 
sahifelik li.tinc.e bir eser yazıyor. 
Felsefe ve. tıp ta1ebeıinıden Georg 
Kober bu eıeri almancaya tercüme 
ediyor. Altın dit bu eserde Alla -

hm bir lutfu mahauıu gibi ıöıteri
liyor, dit çocuğun ağzında son diş 
olduğundan bunun dünya batma -

elan evvel teessüs eden son devle
tin o devirdeki büyük Alman dev
leti olduğuna ve ditin altın olmaaı 
ise o devirdeki Alman devletinin 
çok yükseleceğine delalet ettiği 

aöyleniyor. Şu da ili.ve ediliyor: 
Fakat bu yükıelmeden evvel Hı -
ristiyanlık, ortada hüküm süren 
fenalıklardan ve ah1ak11zlıklardan 

dolayı çok ~zhrap çekecektir. Çün

kü altın diş çok çiğnenen bir ya -
tak ditidir. 

Bu eser çıktıktan sonra birçok 
kimseler Müllerdel<i dişin insan e-

liyle yapılmıf sun'i bir dit olduğu
nu iddia ediyorlar. Bu mücadele 

uzun zaman devam ediyor, birçok 
eserler yazılıyor. 

Fakat o altın di9te evveli. iki 
delik hasıl olunca, bu delikler bü
yüyünce ve altın levhaların ditten 
ayrrldığı görülünce Profesör Horst 

bile aldatıldığına hükmetmekten 
başka birteY yapamıyor. llk altın 
ditin bir mucize, fakat insan eli ta 

- Ne bileyim ben? .. Onu, ara· l b' m c'ze oldu 
rafından yapı mı§ ır u 1 

farından ıu sızmıyan arkadatla • U b' k 
ğu anlaşılıyor. sta ır uyumcu-

rından sormalı ... 
.. . . .. .. .. nun 0 diti imal ettiği meydana çı-

Mahmud, Huseyının gozunun k F kat ilk altın diti taımıış 
· bakın k · · f t d ıyor. a 

ıçıne a ıçın ı~sa. arıkyo~ u. olan Kristorf Müller de herkeıi al-
Hüaeyin li.f ı değı,tırme ııte- . . h . h . b yluyor 

di: 1 dattığı ıçın apıs anesı o . 

- Bu adada çok kalacak mı • b l d T.. k 
yız? Askeri rüt e er e ur çe 

- Kalacağız galbia... karşılıklar 
- Ne var bu adada?·· Kupku- Türk Dili Tetkik Cemiyeti aske-

ru bir yer... ri rütbelerin türkçe karşılıklarını 
- Gemilerde yiyecek ~t kal • tesbit etmiştir. Buna göre Müla -

mamı11 Biraz koyun ve sıgır ala- , b' · · "IA · .. .,.. . zime Aspeyman, ırıncı mu azı -
cagız. Bır de... an denilecektir. Yüzbatı 

Ak H'" . .. .. .. 1 me peym 
.. ~ usheyındgoz.~ndu.?. ucuy a ve binbatı kelimeleri olduğu gibi 

<lumencı Ma mu u ıuz u. 

- Biraz da ıarap, değil mi? 
Çünkü Kemal Reis kamaraıında 
gizli gizli ıarap içmesini çok se • 
ver ... 

(Arkası var) 

kalmaktadır. Kaymakamın karşılı 
ğı Majber, generalin kartılığı Tug-

dur. Yeni kartrlıkların telaffuz 
noktasından muvafık olub olma -

drkları arattırdacaktır. 

Yedi Başlı Eiderlıa 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

--Hatlralar _____ ,9 __ Ahmed Tevfik 

Arnavudlukta isyan! 
-~~~------~~~~ 

Kırk günde kırk katır yükü arzıhal 
toplayan heyet, Rumeliden dar kaçtı 

Önce'leri Hilmi Pata bütün Ru
meli vilayetleriyle muhabere etti. 
Sonra memuriyeti üç vilayete, da
ha sonra ıırf Makedonyayı tetkil 
eden Selinik vilayetiyle Manastır 
ve Üıküb merkez sancaklarına in
hisar eder gibi o\du. 

Muhaberat ekıeriya telgraflar
la oluyordu ve pek çoktu; Hilmi 
Pafa ekseri havalelerinde yazıla -
cak cevabı iıaret eder, ıonunda 
"Cevabı yazıla,, derdi; bir çok i~
lerde verilecek cevabı maiyetine 
brrakmazdı. 

Mühim muhabereleri, &bıali
ye ve Mabeyne yazılacak telgraf 
ve tezkereleri kendisi söyler, yaz
<.lırırdı. Adi muhabereler bile baş
ki.tib tarafından teıvid olunurdu. 
Halbuki it pek çoktu, tefkilattan 
beş ay sonra maiyetine gittiğim 

zaman dolaplar torbalar dolusu 
binlerce evrak biı ikmit olduğunu 
gördüm. 

Umumi müfettişlik dairesinde 
torbalar dolusu evrak birikmesi iş

lere bakılmadıiından değil, Runı
elide itlerin pek çok olduğundan 
dı. Nitekim umumi müfettişlik teş

kilatı yapılmadan önce de Rume
li teftişleri hakkında bir muamele 

geçmişti de itin çokluğu yüzünden 
yarı kalmıştı. O da ıudur: 

1313 Yunan harbinden az ev -
vel bir gün Selaniğe Hakkı, Halid 
ve Nuri Beyler nanılarında üç za

trn geldtkleri haber alındı. Hakkı 
Bey Hariciye nezareti hukuk mü-

iaviri idi, Nuri ve Halid Beyler de 
erkanı devletten idiler. Bu zatlar 

Rumeliyi dolatarak tahkik ve tef
tişlerde bulunacaklar, yaprlacak 

ıslahatı tayin edecekler, ahaliyi 
de dinliyeceklerdi. Selanikten Ka

terin yoliyle Y anya.ya gittiler. 
Bu havali kıa.men Makedonya, 
kısmen T ıalya ve Epir kıatlarını 
;htiva eder. Rum ahali ile meskun
dur. Bu zatlar Katerine varınca 

ne kadar esnaf, san'atki.r val'la 
dertlerini dökmek için ellerinde 
birer arzuhal ile gelib türlü şika-

yette bulunmuılar, Katerin gibi U· 

fak bir yeJden yüzlerce arzuhal 
verilmit. Alaıonya, Serfiçe, Dit • 
kata Naslih yollariyle Yanyaya, 
oradan da Prevezeye gittiler. Kırk 

gün devam eden bu teftiş seyaha -
tinde o vakit kırk katır yükü arzu
hal topladıkları latife şeklinde 

söylenildi. Prevezeden çektikleri 
bir telgraf ta ahvalin vehametini 
hikaye ederek lıtanbula aldırılma
larını istediler, Mabeyin memuri -
yetlerine nihayet verdi. Preveze -
den lıtanbula döndüler. Hüıeyin 
Hilmi Pata heyeti de böyle bir 
çok müracaatler, muhabereler 
kartııtnda kalmıttı. 

Hilmi Pata bir taraftan böyle yazı 
işleriyle uğratırken, bir taraftan 
da ıslahata dair itlere bakardı. 

En yernide ırki.yete sebep olan 

jandarma tenıikatı iatenildiği gi -
bi yapılamadı. Siy i ecnebi me -

murları Hilmi Patanın icraatına 
ve 11lahat itlerine ehemmiyetle göz 

dilcmitlerdi. Hele Rus konsoloı -

larının Çar hükumetine verdikleri .. 
rarporlarda ıılahatın tatbik edi • 
leıniyeceğini mübalağalı surette 
aldıkları vaziyetten anlatılıyor • 
du. 

Metroviçe konsoloıu M. Maş • 
kofun Hilmi Paıaya yazdığı tel -
graflar da tenkitlerle dolu idi. 

Zaten Hilmi Patanın Rumeli
ye gelişinden pek az bir zaman 
ıonra ya harici veya dahili bir te
sirden ileri gelmit olduğu şüphe • 
siz bulunan timali Arnavutluk isya 
nının yanık kokuıu duyulmu!tu. 
Arnavutlar ne istiyordu? Bunu 
kimse bilmiyordu. İncir çekirde -
ği doldurmıyan ıeylerden bahıo

lunuyordu. Manastır Rus konao -
losu bir jandarma neferini nöbet 
başında tahkir etmif, nef~r mar -
tini çektiği gibi konsolosu yere 
sermişti. 

Böyle bir vaka da Metroviçte 
de ölmüştü. Yedi hatlı ejderha 
gene başın1 kaldırrb zehirli ditle-

rini sırıttı. Ruıya Arnavutların 
terbiye edilmesi, Arnavutlukta ıs
lahat yapılmasını, Arnavutluğa 

yüzbin asker ıönderilmeaini 

şiddetle istedi. Hükumet hi.diıe • 
lerin karşısında yapacağını §A§ır
mıştı. Hilmi Pata de. Rumeliyi 

Rumeli siyasetini yakından bil • 
mediii için ve henüz tecrübeleri. -
ni tamamlıyacak kadar da zaman 
geçmediği için mahallt icap1ara 
dar bir fikir veremiyordu. Bu hu
susta mazurdu. 

itte bu aciz içinde hükumet 
Arnavutluğa yüz bin asker gön • 
dermeğe meç.bur kalmıttı. Metro
viçe Rus konsolosu İf İ ve sevkiya· 
tı mürakabe ediyordu. Şimali Ar-

navutluk gayet airr bir tehdid al
tındaydı. Kabile beylerniden ba -

zıları güya dağa çıkmışlar; Yako
valı ülemadan Hasan Efendi gü -
ya ehaliyi ayaklandırmış; lpek 
Y akova ha valisi isyan bayrağını 
kaldırmış deniliyordu. 

( Arkası nr ) 

Yeni ne•riyat: 

Tıb Dünyası 
Sekizinci yıl ikincikinun sayısı çık

mıttır. Bu aayıcla Prof, Mustafa Reti -
din bbbi mes'aliyetler üzerinde, Prof. 
Fahreddin Kerimin ırk ıağlambiı, Dr. 
Kudıinin içtimai hıf2111ıhha11, Dr. Sa • 
lahaddinin mide çıbanları üzerinde, Doç 
Ratidin beyin nezifleri tedaviıi hakkın
da yazılan ve zengin !uunu vardır. 

;;ctcm=- Bu gece ii 
i~ Nöbetçi eczaneler f: .. :: 
!: Samatyada; Rıdvan, Fenerde; :: 
" -:i Vitali, Şehzadebatmda; Jımail Hak- :::: .. i! kı, Şehremininde; Nazım, Karasüm- :: 
;; rükte; Suad, Akıarayda; E. Pertev, ~i 
ii Yemitte; Ben Sason, Divan Yolun- is 
i: da; Esad, Betiktaıta; Süleyman - H :: 
ı: Receb, Kumkapıda; Belkiı, Zeyrek- ii 
ii te,· Hasan Huluıi, Galatada; Kapı - ii :: 
:; içi, Beyoğlunda Boıtanbaımda; t - !i 
!! timad, Tepebaıında; Ginivli, Tarla i 
ii b4fmda; Nihad, Şitlide Şafak solca- !! 
H nında; Naraileciyan, Kuımpapda; 1 
H Yenituran, Halıcıoilunda; Yeni :. 
H Tlli-kiye eczaneıi. n 
nnm::--==:::a::::::::::r.=::::::nmu:z-.m:r .. ır:a 
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81,.uk Tirlr siP iberine Tartı• 
luauyla dolan ülkelerden biri ele K.a
radenizle Akdena anama doiuclua 
batı7a clojna 11unaa 7anm acla7dl. 

Arkeolojik buluılar, bu :ranmada
da T ürktm claba eski bir ulu ptp • 
maclıtuu aöatermedi. Onua için. ra • 
nmaclaıun özaclı en .. ki lnmanlarclua 
b.-i Türkiyctir. Göçmeni• 7-' 7urt· 
larma )'erlettiktm sonra, Dicle, Furat 

'" Nil &zerı.mcle :pptıklan sihi. 
yaymak çalına UJ'pll bir lÜrÜn reji. 
iDİ kurdular; Siteler" bunlar arum. 
cla f ederu7onlar pptdar. 

Yiikaeı.. Sitelerclea biri >.... idi; 
akaide ba ad. :ranm adap ,..~clı; 
küçük deiiıimlerle dilden dile seçti; 
nice 1üa ,.ı1c1an beridir ki, Türkiyenin 
bititik oldutu senit kara parçuma da 
o ada .....m,iz; ikisini bin°birindm a
P"detmek için büyÜiüne Asya, ,.. • 
nm ada,.. küçük Asya di)'orm. Bura
da durulacak bir nokta varı Her ulus 
yurdunu kmdi adiyle adlamııtır. 

Bir Alma katında Almanya, bir 
Franuz aizmd.I Fransa, bir lnsiliz 
sözünde lnciJtere, her karan için. 
.. ttl Germanlana orta Anupa,.. 
söçmenlerindm, Franaızlarm Calyaya 
~lepnelerinclea " Aqele • Sakaon· 
lana Britan,.. aduma seçmelerinden 
daha önceki karanJar için bile AJ. 
IDUIJachr, Fransadır •e lncilteredir. 
Bizse ba yurda bepaindm er seldik; 
oaa bqka bir ulustu almachk; bot 
INlduk " 7erleıtik. 

Bu yurtta eoy..U.ia temel atan W. 
m; o temeli üstüne aclambk yapıamı 
da biz kurduk; •e o :raPIJ'I ~aeltea 
de bizden batka INr ulu detiL 0,Jq. 
ae, neden J*dumuza be kanm için 
Türkiye deme7ia Necim ona ,..._.,. 
lana nrdilderi adlan kallanmaktan 
çekinmeyiz, (Türkiye Türkiyedir. Ba 
)'Üce ad. Y anmadanıa her lnannna. 
her duruma için. A,_, lran, R0tm" 
Bizans ltoyanduruldanncla bulandu • 
ili yüz 71llar için lmllaıulmahdr. Ya • 
bana boyunduruklar ul1111a Türldi • 
tünü boimaımthr• 

(Talsakküm) leria, emaW ftalp • 
~ .. cllllY-- "ı., .. , 
...... Arap (itıal) leriaden ayın-
ını yoa&hır. Ulut, Türk n yani, Tir. ............ 

8nlmtffltlare _ _.....,._ ... 

pmnwk n Tiril swini böyle .tüt• 
... alııtsra.11, itik Wsplan (Tarih 
-all;..J.;) ......... borçluıdar. 

Şimdi ....... ..., ... 

Yakanla JUdalma Stel.•• Wri .. o..-.. WL Ba ·u, TiirlıdJe ile 
EsiPt uumda ola ıc...- 1linpa • 
da Tlrk _.s __ lradroeun ~ 
rm tablett. okunmattur. D..-.. 
Ak•h Miuadar o...-. .... 
..... -· rlnleridir. ............ ,... ,......., 
:Alsdais ...... -Ssi ........ 
..._ ..... .__NanowW.-. 
w ~ Nonowı ....... 

lıte. Tnma D.-m ....... 
~ ......... basüa yulmn 
U-cleree Wliimia PJID aldljı ... 
~ laJımada ............ ~ 
,..... ,.....,. .. ba PJID ....,. 

................. bldt .......... .... ,....,.~,......._v._. 
Wr n Kmnkale. Dardenis elinia b • 

Y •zan : H. Alp•gut 
pitalmm -- dotra yüriİ)'Üte clna
mmclua bqka bir ~ delildir. Dar • 
duoe " Dardaoel adlan Dardeaia • 
c1.a pkmıfbr. TnıYa krallan anam • 
ela, ada Elmce,e Darclanos biçiminde 
pçmiı biri Yardır. Çanakk•lenin aol 
yı.•.mda Darduor adh eski bir kent 
bulundujunu ela biliyoruaı clojnasu 
Darcleniz olan bu kent, belki de Tra • 
ftftlD ıeride kalarak her türlü dele • 
rini 1etirmeeindea soma kunalmut • 
tur. 

(Tnna) admm, Her Şilmanm 71 • 
Jantryı ÜÇÜIK.Ü kent olarak buln .... 
&zerine ortaya çakbtnu aö71emek ... 
relanez. O,leyM kmdin öa ada nedir? 
Herkes bilirı lli1onclur. Ba ad, Omir-

osan lliyaduından ötrenilmiıtir. E • 
lence aözlw lbdyanc:a. f ranuzça, Al-

mancaya ıeçerken bira detiti1orlar. 
Bizde o dillerden oldukları sibi abJo
nn. Böyle yapmayıb da Elenceain • 
elen •e bilenle alsak çok fqler öire
niriz. llyacla •• lliyon sözleri ele ban
larcluaclır. 

Elmcecle h1ada olmaz; Omircmm 
lali çİJİmİ (kitabı) llyascla aözün özü 
(il, el), clir. Nasıl ki. EU.. n Olim .,. 

PİyaJ adlan ela '-b dillerine EU.. 
Ellad •e Olimpopi7acl biçiminde ıeç
miıtir. Sonclalci (As) elci, (aid, clair, 
mensub) sibi bir PJ aöylw. 

- İlyas, ile dair demektir. Omlro9 
kendin adım (il) hiliyanlaı çİ,.iminia 

adım (ll:ru) yani (b) kendine dair 
il a•di baldanda) koydu. H• dile 
ıeçen (llyon) adı d.I (il n i1on) söz. 
....... ,...,.Jmahdar. ı,_, polis aö
siiDün etidir. Akyon, Alıti7on, v-... 
ti)'OD adlan Alqehir, Aks•ı•s, Via
saat tehri. demektir. 

Ud,.. kl)'llannda yapbldan ilk 
Kolonip Elenler lyoa adım ..-diler; 
daha doinaaa hiç Wr ad ......mler. 
Çünkü o kentin ada •archı l7on bu 
ada öbür kolonilere de ,..,.ıc1ı. JJODi 
•e ı,om,.. olda. 

S...... selmitlren fizerinde diltlnGl
ala cii,e, ıaaa ela ~ı 

M•-...a., (Sd ...... ) •· 
zündea planachr. Sebnwnder, mito
lide Tnrn71 ,.._ Kral olarak .W. 
..,.. Alla (S.ı.-, -- ..... 

--· W n dar) ........ bi. O... .... T.......-~....,_ . 
W111eiimia pek pil ötiilıMI (llırihi) 

.......... Petola-. lakeudeaia (AJd. 

JGB) ......... semi ile ...... ,...,. 
sectiiial JUIJOI'· Ald,.., Aldıend de
llllldir. Şimdiki SeddilWür ,.... 
--- ı•tktir. y-- ...,.... .. 
basla .. - ,..... ad ....,... Wr 
.,.r ~· fakat bu ,., yani Ak • 
pljmen, Wm daha yakan,.. kallanlt
..... Yü ltoylanna .. ipri ,..Janna 
................ '-im.-. 
T.,q. ... dizOmltWr....mJanl 
~ ac_. (H.OU banaa, 
IWlaa feam) Jani (Yaaaaist.. ı.a. 
rana, Yananist.. '--i) siW adlar 
sörmtk .. bunlan ,..... aöJlemelc Ji. 
rldQümib 70la .,..... diterı 10,.
....... il, yahad Orta Aa,.adald P. 
Wllilzlnlbalult~IN• ...... ~ ........... ..... ,.. 
o da cftizelec:ektir. 
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YAZAN : Kadircan Kaflı -
Ellnl &fth•• bti7iik bir aii•• • 

..... bıraktılaıı çok iyi lıiuedi • 
)'Ordum.. Ben de omm ıibi •• bi
ttin kalbimle: 

- Gene ıirütelim ,_ 
Demekten kendimi alamadım • 
Zantlı mı, yoba mea'ud mu 

olcluiama ayıramıyorclam.. Bu• 
nanla beraher Selmaıım Mai, .as • 
.... adzel JOsüne tatlan bir 
-htö .......... atkın nmsi --
- bu." can Teriyonla. 

Bir ... ,.. nhbma çm•-e ·-

Onun da çdnnaNN yardım ettim .. 

BütGn hayatımca itte böyle onun 
eaadeti için aeve HTe yonalacak • 
tım. Onun arzulanna uymak için 
ldmbilir clalıa ne bUyik feclakir • 
lddara btlanace1cty-. 

Fakat o sünkünden dalla bO • 
yOk fedakiıtık olabilir miydi? •• 

Onun alnm,cla yapılacak feda • 
lrlrhldara, ftdaklrılklarm en hli· 
711iJle batlUlllfbm... Buna sG • 
ela ,.ıtildea, 4ayandWt:an ICllll"a 

Habeşistan ve Suriye ve Lübna 
Mançuıi! 

"ltalya Japo"»aıun Man~u
r.de glittuıu aı,aaetı 

tatbl" edecek,, 
"Elbelit,. yuıyor: 

"3 .,cluaberl ffelMtiatandan hart. ... 

...U.leri ıeli:ror. Habetiler ltal:ran • 
lana Habetiatana bücUm ettikleriai 
aöyli;rorlar. ltal,..alan iae ba ithamı 
redcledi1orlar " ffelMtilerin ltalya 
mmtakalarma hücüm ettikleri icldia • 

amcla bulunu,.,....... Habqiatan uluslar 
cemi1etine mGrac:aatta bulanmaf, 1 • 
talya bükUmeti ba proc:eduna reddet • 

miı " Habefiatandan bazı tazmmat 
iatemiftir. Bu bal Japonyanm Mançuri 

kıta.mı iatiliya kalkııtıiı umanı Ye 

teklini anclmnaktachr. 

Japon,.. orduları, toplan .. tana · 
nlerile beraber Man~cle tam mana • 
1i1e 1Nr barit ,...._.tır. Ba ftZiJet ü • 

W'ine Ç"m Ulaalar cemiJetiae m6n • 

caat etmİftİr. Bana makabil Japonya. 
Çinlileria iddialanm reddeJlemif, Çin

ın.. ise Japonlarm hüc:Um ettiklerini 
iddiada clnam etmitlerdir. Ba ıilıa • 
:retl•, ba protestolar, Uluslar cemİJ'• 

tinci• plPlmlı " tertib eltili Pl'OI • 

rum tatbika dnam etmittir. 

BqGnlerde Habetlataada da a,ni 

haller " api .._.._.., tekerrür et • 
......... ltal,.. da a,..U sistemi takiD 
edecektir. ltal7a laiı 'ır cemiyetine 
lıarp. Wlıiia1I bir ftZİ)'et ahmıtır. Çün

.. ulaılar cmtbetindm pldlmeai 1 -
...,.. ~ kola,. Wr iftir. Çlaldi ltal • 

,..elan ....ı Ahmnra " Japon,.. cin- . 
Jetleri de ba cemiJ"etttin eekftmiılenlL 

Hal.etlıtaa latumm F,_-, BG,.&k 
Britan,.. n ltal,.. tuafmclan payla • 
ıılman, Japonyanm Mançari latasmt 
latill etmeılndea daha kolaydır. Çiba· 
ki Haltetlttab .. ....n ..ı.H ._ 
dnletllr udars ......., da lqilten De , ............... A....,........_ ... ,Afrlla ... 
tul ftlatl whatlnia mnk8ııııclar. Ba ................ ~ .............. .....tirmels Anapa dnletleriae te • 
nttmt ................ ~ 
latumm ltcali ........... ,...... ... 
..... 

Hatlatn - llcaNll ,........ 
olan ... letlw arumcladar we Anupa 
............ w.ı. lltifade edıeılıler.... 

.............. A..,... .... 
leden ......,..._ ........... latia • 

-- ...... ...,. nefret .. uaMJ9l 
IÖl"*mtktediıier. Japon,.. ~ la • 
.. _ .... Wr telam _. .......... 

~ latumda. pamuk --ti lmti • 
pmm elde etmiftir. ~ Ja
,_,..,. .riii imti)ularm Wr hata 

tlfldl ettiiial ... ,..... ... si-
w imtiyaalu, Is~ .... Danimar-

bqkalan benim için hiç de üzücü 
olmıyacaktı.. 

Bahçenin lm:rbıluiunda, tarh • 
lar, çemenler, yapraklar ve aar • 
mqrklar araamcla maklattı Bir ka 
pı açıldı. Soma kapandı •• iki daki
ka ieçemeclen odan aydınlandı •• 
PencentİDcle, beyaz bir ıecelik 
ile deııize, ufka •e yıldızlara bak· 
bimı ıirdiim •• Derin derin nefea 
aldıtmı itittim.. 

O beni s8rmiyordu.. 

Odamda avallı kemamm beni 
'bekliyordu aanki ••• Onu, etajerin 
U.tlbıde her te1den lıabeniz, ba
batarmm ölümG bir müddet kendi-
1-inden aldanan zavallı çocuklar 
ıibi Milis baldum. 

Dolmnmaia kıyamad-. •• Eter 
elbne alırsam bir daha bırakma • 
mak koıfa.iyle dola idim. 

Suriye, huri yet ve istiklalini mu 
şartile F ıansızlarla anlaşmaya ra 

Fransız mandası altında bulu • ı fazla sebep daha pclur' 
nan Suriye ve Lübnanm vaziyetini bakqtan terakkiler 

anlatan bu yazıyı, lskenderiyede maktadır. Lübnanda 

çıkan fransızca Reform gazetesin- ıibine kartı hiç bir m 

den kısaca alıyoruz: cud dei ilken &w·· ldbınetltl"'. 

kanunların deiif1Deaİ 

mıyor. Hila buıün bl• 
tin tqkilit uaulünde lıi 
Joktur. Takip edileo 

"Franaız mebualarmdan Dııit
leri encümeni reiai Bay Pot Ru • 

tid, Trablus Şam limanına kadar 

uzatdan Irak petrolleri borulan • 

nm açılma reıminde bulunacak o
lan Franıız heyetinin bqında ola

rak birkaç sün Lübnan ve Suriye

de balunmuttur. Bundan illifade 

ederek Franaız mandaıı albnda 
bulunan bu memleketlerin aiyul 

ilemile temas etmek istemiıtir. 

Kendisini birçok kimseler ziyaret 

etmiı, muhtelif gazetelere beya • 

nalla bulunmuıtur. Ahram gaze • 
teai muhabirinin bildird1iine ıCSre 

Şam Meb'uıan Mecliıi Reisi Be.y 

Suphi Bereket ile Suriye ıiyul 

anderlerinden Bay Fahri Elbarudi 

kendisile uzun uzadıya gCirüpniit

lerdir. Bu zadar buıün Suriyedeki 

Framız ıiyuetinin deiitmesi • • 
ımtııli•d- L.."-.!ılerdir. Meb'· 
uaun bir aorguauna kartı bu itDDt 
Suriyelilerin Fransa ile itUil için 
çok hararetli bir arzu bealedilderi, 

fakat bu ititi.fm Suriye hüniyet 
ve iıtiklilini muhafaza etme.i ll · 
zım oldujunu ıöylemiılerdir. 

. bir tecriibedir. 

Franaa Meb'Ul&D Mecliıi Dqif
leri eQCOmenİ reiaile doirudan dol 
rap J&Pdan bu temu herhalde 
faideab olmayacaktır. Ahalinin 

arzıuuna ve Fnnunm mandaama 
bırakılan yakın tarlan bu deYletle 
rindeki aiyaal vuiyet baklanda 
meb'uama dotnı bir fikir edinme
ai kabil obn\lflur. Şüphe yoktur 

ki mandater hüldbnet bazı yer1-

de dikkate deler itler yapmqtır. 

Hayret ve teeaıüfe liyik olan bir 

Suriyede millete d• 
hiç bir itimada malik 
yan bir hü!:1met y•Pİl

ki alacalı danım bil
0 

mecliai toplamak için dl 
edilmektedir. Huılı bil 
menfaatleri ite Suriyel 

lıyor. 

Memleketteki iki • 
deai de büyük muhalef 

maktadır. Bunların biri 
ri petroldür. Tütün • 

ri19 ve Lübnana ıeli 

ela Jiiade yirmihef f 
yor. 

Hayfada bir taafi,. 
mıfb. O halde Franaa 

dllen petrollerin 

pahalıya aahlmuma 

tur. Filiatin halkına 

faide neden Suriye •• 
ra yapdmum? .. . ..................................................................... . 

.. ,.. ..,. tiM cl..tetleria firlrıetleıiae 1 slltere .. , ...... 

...um-I icab eclercli. ladaiı muahed.,e llawı..., 

A..,.,. clenlderi, lfüetistmun Ja. aMdmİll la~ p&llld'.' 
.__ -:....--ı::&.: .._..::uı Franaa de•I~ ltalJa 

.,.,.,. -· --~--· ~-- ileride. 5olmlı Eritr9 
biJik bir Mfntle karplaımkta....... lerinl seaitl.: içia 

ffabetiatamn - lmiati,..a .... tasma. ,...acaiı a.-
olmall itiharile, AYnlpa cla•tleri ta· ,.caklardar. 
rafmclan hürmet löreceiİt aöy......... Mim ulua. ..... ~ 
te idi. Bu fikir ,....Jqtır. Çlaldi 10D latuma kup ittiMs 
•manlarda dinin tuiri blnwnntllr• mu biiJ1ik ........... 

ltaln h6kw'\meti umum hMpte, in· dır. 

Pencereden, Selmanın pencere • 
•İne baktım ... Karanlıktı. 

Her yer lraranbktı. 
Y alms bahlhm ı&kteki aayun 

yıldızlar, her tiirl& aevinmeye de 
acıya da ayni lıiıle bakan ıCSsler 
ıibiydi. 

63yle bir ıecede "OIGm ID&rfl,, 
m mı.çalmalı, yoka& "Atkın çiçek
leri,, ni mi? • 

Ancak aabalıa kartı dalabilmit
tim! 

Ertesi gün Üf&ID üatG dayım 
geldi •• 

- Hazırlıinu bitirdin mi T. 
Diye tordu.. 

Fikrimi deiiftirmele karar ftl'• 

dilimi ona nanl a8ylemeliydim 7. 
Suaayordum.. O ill•e etti: 
- Y arm aileden aonra Tll'fel -

teye vapur var •• Bu 
nnak OD Mt IÜJI 
'lzım. 

A:rnlılm birden 
vakl&f&C&luu hiç 

tirdim ••• 
o;,.. kekeledı- • 
-Viyanaya • 

ID1UUD 1 Deli mi 
MbP1> ne?. Her ffll 
ken?. 

- ö,le t.leld 
mele leti10rum, ,...~ 
elli için defil I. 

l)a,ma ı 
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Ortakögün kuruluşu 
~81deki cam.. ilk ö Ud il nce 
h •la adında biri tarafm-
~lnııtb. Sonra harab ol~ 
• ır-_d lbrahim Pqanın aada. 
~--llQQnda kethüda bulunan 

Ata tamir ettirerek bir 
da elde_d~. Vehbi admdaki 
def t&rihıni yazdı. Camii, i • 

t.ı.ı· • 1853 ydmda Abdülmf'
'-~dettirerek iki minare da· 
~ ı. 
• in O~ ~ka ikinci Abdülba. 

tf ~•Je, Ayazmada Ma&. 
leJ.iıı~ı camii, Karadai ma-
>t.., e ~~~~ağa ve Sultar 
ttı.ı~•lıtıgınde lbrahim Pa 
o Yardır. 
• • ~Yae bir de Nakıibend 

i.lıallade 0laıa Yahya Efendinin .Ortakayden bJr sBrflnllt 

'\' •b1~~fencll T b d f OrtaldSyün "Hali. Efendi Jdl. f verir çeşmesi vardır ki, mimar Si-
~ (1569 _ BTr) :: ı=.. • tüpbaneai,, lıtanbul kütüphane • nan binasıdır. 

,, aı...iit, nam Sül e • • lerinin en kıJmetlilerinclenclir. • • • 
'lo111ı:11k•·- •zı t~~ • 12 - 15 bin kitabı olcluiu a8ylen- OrtaldS1de ,amülü olan tarihe 
Qed•ı ,,... ıonra ur.,.ıne • . d l' 'llıitti. mııtır. a ı geçmitfer de tunlardır: 

, ilrbecıe Yab- Efe d. • I Ortaldi:r için çelebi fUD)an ya· YUSUF SINAN RAHIKI: Bu 
rıQıl. J- n mm to d "b ki L-.-&! L __ a.:ı-_ 

0 ilu Şeyh İbrahim Efen zıyorı • amm tari le fCinraı ocr 'ur 

~ aolunda valdesi Afife "FS<iden Hristiyan yatağı f. 111 keyif ~ içkileri ku!lanma· 
~· ''~e aolunda Süleyman mi.ş. Badehu Süleyman Han asrın- aıdır. Aynı zamanda ...-abib,, li • 
'~ ~~i kızı .Tuurz Raziye, da Defterdar Paşa lebiderya - yk~~nu aE~,d~I~ ., Yunıfd ..!_.~ 
İf en:linin yak ucunda sinda bir cami bina ettiğinden sa- aaJa .-va mm aza ırn•eaı,, 

e ~tun, onun :a ıolunda ir ayan ve kibar dahi yalılar bina idi. ~helJiirter yamııfbr. 
~ 11 Şeyh Ali Efendi ıene edib mamur olmuştur. Sahili ha • Ş KR MEHMED EFENDi: 

lcı Eında Denif Ali Efendi hride bir derenin iki yanında iki Afyoni sade diye anılan Mehmecl 
dGr. bin üç yüz kadar yabh, batlı bah- fendi, sini aeali bir hafa:dı. 

"11, !f ıı· • b çell saraylardır. (1851 - 1288) de Saray imamı, 
. en ının &f ucunda · ıonra müderriı, daha aonra da 

1'u....! alQ manzume tudur: LEBBI DERY ADAKI YALILAR 1 · M kk 1 · 
n:"tl e er ·· "d zmır, e e, ıtanbul payelen 
~6.._. murşı e sen la ·~n halıkı ahsen (Batlacı Mahmud ata, Şeker • aldı. 
Q~ atyar cümle berten ci Yahudi, ishak Yahudi, mimar GOZELCE ~I PAŞA: Ta. 
-·~halda ahsen. Mustafa, Safiye sultan, Ekmekçi nua Beylerhe,laı latanköylü Ah. 
~ zade Ahmed J>8§&, Cağaloğlu med Patanın otlaclar. On bet 111 
~darı edersin sual Mahmud Bey, Kara Hasan oğlu, nliHlincle bir çok etld1alan te. 
!fa le alem zıl u hayal Çelebi Kethüda, Nakkq Pap, ,. dib etmifti. 

hle gel olma meliL lılan başhcalandır. Kaptan dsp, Sadruam ol • 
ta . Bunlardan başka bir çok ya • da. 
ll~n halıla ahsen hudi haneleri de vardır. lki yüz ALI PAŞA: Kaptan derya Te 
\1~ gören halkı neyler. kadar dükkanı vardır ki, bir ço. vezirlik ,apmııtır. Denizcitite a • 
li~ bir hak sözün dinler. ğu meyhanedir. Han, imaret, id çok bilıiıi yardır. 
<lo~efenim söyler medrese bedestan gibi şeyleri MELEK PAŞA ZADE ALI 
'ıa halda ahsen. yoktur. Amma bağ ve bostanlan HAYDAR BEY: Ali Patanın toru 
~ ~"Yuf manzumesinden çoktur. Hakimi Galat.a mollası - na Te Abdülkadir Papnm otla it,1 taraftaki bir levhada - nm naibidir. Subaşısı, Yeniçeri di. MüderrWilı. Galata, lataııbul 
~Pi~~t te tudur: k dır Bostan ı.. .. "" da kadılılı ppb. • • • 
J>a~·~· blŞUınar isyan buved ~ın:ı ;ar- . cı~ • HOSEYIN PAŞA: Ohrilıdır. 

el'iri &ad he7.ar ihsan bu- e er.,, Sipabilikten Ymiçeri alası, Tezir, 
~ ved. CAMiLERi: Defterdar paşa ca- adruamlıla Jiikaelmittir. 
~lhnı dıı kapııı üzerinde- mil, Baltacı Mahmud Ağa mesci- HALiL p AŞA: Mirliva ve bat 

!ait (129Q - 1873) te Hayri 1 di, başlıca ibadethaneleridir. Bir cerrahtı. 
"-d11roı..ı 1&zmıfbr. Son DUi.' hamamı var, havası gayet hob, se- ŞEB AHENK KADIN: Eaki 
ttU ~ bilhaneleri yoktur. Amma lehi bir aaraybdır. Kendiıi için "Sal • 

babı §erifi valde sultan deryada "Tekkeli Mustafa Paşa,, tan Selim Hanı Saliı unmn yadi· 
bina. nm ~k bir ayne!hayattan nişan g&n oluh 1297 Zilkadesi on he· 

da iken her 19yi heaapJaclım, in • görecelinisi ümicl ederim. .. 
aan ne kadar Jii)uek bir artiat o • Bu ekleri alylemek için bü • 
luna olaan ha1atmı yalım san'a. yük bir sorlak çeki1ordmn. Fakat 
tiyle baana•IJ&cak. Bir çok bü- Anki Stlma kulatımm dibinde 
yük muaiki üıtadtamun aellfet i- duruJOr, bana fısıldlJOI' "ben 
çinde &!düklerini ancak timdi dü- de aJD911 tekrarbJordam. 
ıünebildim. Şimdi19 kadar ke • 'lir pamofon plijmdan ne 
man11111n ıihrine kapılarak bir aar- farkım vardı? .. 
bot aı"bi, atk perdeai altında in• Daygnın hayreti ıeçmemifti; 
ıiliı"nin bütün eksiklerini mezi • fakat ualmıtll· 
Jet olarak ıören itıldar ıibi ya • Büıbiitiln yok etmek için ıö • 
fUUfıml.. züme dnam ettim: 

- fi-. - Mektepte iken hocalarım 
- Artık habema tamamiyle da bu fikirde idiler. Hattl onlar, 

ba.k veri10rum. Onun da belki iyi keman çalan, besteler yapan 
emeli beni bir mübendia, bir aft- kimaelere aadece "çalircı,, di1or
kat veya doktor yapmaktı. tardı. Diitününh, dayıcığım! He-

Bu üç meıleğin hepai de hem nüz çalgı çalmanın ıünah aayıl • 
Terimli, hem ıerhest, hem de te • dılı bu memlekette, çalfı ile ha • 
mizdir ... Böyle düıündüğüm .e Jat kazanmak mümkün ohır mu? 
karar verdiiim için beni bDh Çalsdı kahYelerde, ıuino •• 

.Adat:cı 1lleAtdıı 

Erdekteki yurttaşları
mıza yapılan yardım 

Yer sallanmasından zarar görenlerin 
bir aylık iaşeleri temin edilmiştir 
Ankara, (KURUN) - Sıhhat J dım hakkmda Hilllialmıer umumi 

Balu\m ve Hililiabmer Cemiyeti merkezi muhasebe müdürü Bay Oı 
Genel Batkam Dr. Bey Refik'in man ıu izahatı vermiıtir: 
Erdeğe ıiderek, bir ini aanıntı - Erdekte yersarsmtısı oldu
yüzünden acınacak bir hale düıen ğunu duyar duymaz biz memurla
millettaılanmızm nziyetini ye - nmızı derhal oraya gönderdik. 
rihde görüp arqtırdıiı yazılmııtı. Felaketzedelerin acil ihtiyaçlarına 
S>hhat 811kam buraya döner dön- harcanmak üzere bu memurumuz 
mez Batbakan lamet lnönünü zi- emrine sekiz bin küsur lira ve döıt 
yaret etmit ve yeralb aanmt111na yüz çadır verdik. Felaketzedelerin 
uğrayan vatandqlanmızm vaziye yerleştirilmeleri işlerile uğraşmak 
ti ta&kkında Bqbakana etraflı iza- üzere, Balıkesir valisinin ba§kan
hat v~rmittir. Bu izahat üzerine, lığı altında toplanan komisyona 
Erdek felaketzedelerine daha ıe- da aynca onar bin lira gönderdik. 
nit yardım yaprlmaıı hük6metçe Oradaki mümessilimizden aldı
kararlqtırılmııtır. Bu kararın tat· ğnmz malftmata göre, fel&ketze • 
bik aabuına çdranlmuı bir tün delerin daha bir aylık iaşeleri~. 
meaelesidir. min edilmiştir. 

Eaaıen Hillliahmer CemiJeti Erdek felaketzedelerine yapı • 
tarafından yapılan ve bili yapıl- 'lan yardımdan bahsedilirken, 
makta olan yardımlar aayeainde ı,.-ençlik Hilaliahmer merkezi he • 
zarar ıaren ntandaılanmızm va· yetinin felaket karşısında gösoor • 
ziyeti kımMm kurtanlmııtı. Hüldl- diği yüksek bağlılık kaydedilmeJ.i. 
metin Japacap mileuir 1ardım dir. ( 
da buna kabluıca, bu feli.ketin a· Gençlik Hililiahmer Merkezi fa 
camm bübütün ıilineceiine tüp- cladan haber alıralmaz, Bandırma 
he editıneklidir. daki mümessilimize oolgrafla beş 

Hililiahmer Cemiyeti tarafın- yüz lira göndenniş ve hemen bir 
dan feliketzedelere yapılan yar - beyanname çıkararak üyelerini fe 
~ laketzedelere yardıma çağırmış • 
tinde irtihal etmiftir.,, denmekte- tır. Genç üyelerin bu daveoo ica. 

dir.ALI MAHVI EFENDi •• Unka- bet yolunda ~rdikleri çabuk· 
luk ve bağlılık şükranlarmnzı 

pamnda bir kurukahvecinin oilu 
iken ıarayda ,ehzadelere F ariıj 
derai hocalığına yükselmişti. 

BEŞiKTAŞ 

Beıilctatm eski "Diploki10n .. 
rahacl "Zoıokiyon,, du. Birincili 
"Çifte sütun,, ikinci "birtetik ıii
bm,, anlamına ıelmekte idi. Bu • 
rada nktiyle bir çok ıütunlar. 
mermer direkler bulunub tepele • 
Tinde de men mer birer put bulun
dufunu va,r,an kita9'lar olduiu Iİ· 
bi, burada Romen Le Kapen tara
fın dan yalnız iki ıütun diktiril • 
mit bulunduiunu yazanlar var • 
dır. 

lıte Be,iktattan bahıeden eı • 
ki bir 1dtabm yazdıkları: 

"Bu iki sütunu Romen diktire· 
rek imerine bir put dikmişti.,, 

lıte diler bir kitaptan bir kaç 
aatır: 

''Romen Le Kapen tarafından 
diktirilmiş olan ve uzaktan görü
lebilecek kadar büyük ve Üzerle
rinde birer haçı bulunan iki ku • 
le ... ,, 

( A T'kllllll VA1" l 

m97banelerde böyle pek çok çal -
tıcdar ftl'llllf· Miifteriler onlara: 
"Filin fU'luyı çal be! Biz burap 
para TerİJOnız, para!,, diye İma· 
DID yüzüne tükürür 1ibi IÖZ IÖy • 

lerlermif... Garpte iae, "Betbo • 
TeD,, blle .efıl bir halde ölmüf ••• 

Hila hayret içinde baka kalan 
dayım aülümıedi: 

- O halde doktorluk neden? 
Sen avukat ol!.. Mınikiyi mah • 
kOm etmek, kıymetten dütürmek 
• • ıı...t '-eti" b" "" "b ıçın v,.e &UTY ı ır ıttı amna-
me,, okudun ki ••• 

Ah, o ittibamnameyi okumak 
için çektilim acılar .. Eier dayı -
mı kandıramaaaydım Selmanm 
arzusunun olmıyacatım, ona bü • 
tün hayabmda kaybedecelimi 
dütünmeseydim, bunlan al)'ii1e • 
bilir miydim?.. · 

hakkiyle kazanabilecek bir dere • 
cededir. Gençlik ~ş."ilatı tarafın
dan gönderilen ve gönderilecek o
lan paraların felaketzede mekteb 
çocuklarma Jıarcanması bDdirll • 
miştir. Mümessilimiz yapılan yar· 
dmılan fotoğraflarla tesbit ede • 
cek ve bu fotoğraflar gençlik Hi· 
llliahmer merkezinde üyelere gös 
terilecektir.,, 

O.N.KOSTEM 

Y•rdım ll•t•I 
HiWiahmerin latanbul merkezi 

ne yapılan yardım liateaitıin ton 
tekli tudur: 

Kıınlf 
829,IO Emirpa orta mektelt lale • 

besi lanfmclan 
610 fıtanbal 8 inci ............ 

IOOO lpk U..- talmeu taraf. 
(Clm.smte.i .... ) 

IOOO Ltanbal IQlaft H.....u 

11239,IO --10719,IO 

1131 

GanQ( .. y)a.nfmclan. 
Yeldbl 

Eski ,.W. 

Dayım dalpncb. ADDmtin ho
f1111& sittiiim anlatılıJorda. Fa • 
kat kardetine olan •JllU bu 
du,IQMIDU açıla T111111U1D& mani 
oluyordu. 

DaJDD& bakarak dedim ld: 
- Eier bana IOl'&l'l&DD, dil • 

ıüncem ye karanm budar. Fakat 
eler ıiz her halde kendi idedili • 
nizi J&Ptnmak ietenenb. •• 

Batını kaldl!'dı: 

- HaJD" çoc:aimn, hayalin 
her te1dm enet amindir. Onu İlı
tedilin p,i katlanmakta serbe.t-
• Ben" --!~ d • ım.UD ~uelll • ece aenm 

mahada ermen içm yardım et • 
meldir. Y alna:, ben .-de çok 
yGbek bir kabiliyet IÖriifOI-· 
Betho•en aefil olmapa bama • 
beplerini bqka tarafta aramalı-

.( Arblı var l 



~s-ltURUM 

Hli~AYE 
Danqal ve arslanlar 

Çeviren: ARiF CEMiL 
Mabaraca film tirketi müdürü- 1 - " Demek ki ulanlar o za • 

nün sadık odacısı Y onatanın batı man ıizin Danyab parçalayıp 
ıarılı olduğu halde bir kaç gün - yedilf'r. Buna ıiz de inanıyonu -
den beri yatmakta olmasının ae -
bebesini bil:yor musunuz? Bilmi
yorsanız anlatayım: 

Ufak tefek bir adamı elinden 
tuttuğu halde sürükliyen ve bu 
gibi bir kadın, bir gün pürhiddet 
daireye geldi ve müdürün odası -
na g:rmek istedi. Yon.atan, ber • 
mutad müdürün meığul olduğunu 
ve kimseyi kabul edemiyeceğini 

söyledi .. Kadm: 
- " Blzim itimiz çok aceledir, 

bekliyemem.,, dedi. 
-;-- Maalesef giremezsiniz, ya-

ıaktrr !,, . 
Dev kadın Y onatandan bu ce -

vahı almca aslan gibi kükriye • 
rek: 

- " Bana yasak diyecek adam 
daha dünyaya gelmedi. Çekil ö • 
nümden, yoksa ... ,, dedi. Bu aon 
"yokaa,, kel'meıi Y onatan'in ba • 
şma inen bir ıemıiye darbesiyle 
nihayet buldu. Bu suretle Yona • 
tan harb haricinde kaldı. Dev ka. 
dm ufak tef ek adamı kolundan 
çekerek ilerledi ve bir bam.lede 
müdürün yazıhanesini zapteti. 

Müdür odaımda enfes daktiJö. 
ıma mektub dikte etmekle met -
ğuldu. Gariptir ki, ıüzel daktilo 
sandalyada değil, müdürün yazı
hanesinde oturuyordu. Kadmm 
hiddetle içeriye girdiğini görün • 
ce: 

- "Bu küstahlık!,, diye baiır· 
dı. Ayni zamanda daktiloya dıta· 
rıya çıkmasını itaret etti. Dev ka
dın saçları karma karıtık bir hale 

• gelmit olan daktiloya müstehzi -
yane bir nazar fırlattıktan sonra 
yanındaki ufak tefek adamı gös
tererek dedi ki: 

- "Rica ederim. Danyalm u
lanlar atrafından parçalanmıt ol
duğunu, bu vakaya inanmak iste
miyen Tomas'ın huzurunda tas • 
dik edin:z !,, 

" - İncil kitabı hakkında ıual 
sormak için mi beni rahatsız et
tiniz?,, 

- "Di1eğimin İncille filin 
hiç ali.kası yoktur. Daniyalm as
lanlar taraf mdan parçalandı ima 
T omas katiyen inanmak istemiyor. 
Halbuki ben vakayı kendi gözle
rimle gördüm. itte ulan böyle 
hücum etti.,, 

Dev kadm uf ak tefek adamm 
üzeriı~ atılarak aılanı taklide 
kalkı~l!- Zavallı Tomu'ın az kal-
11n kemikleri parçalanacaktı. 

Müdür dedi ki: 
- "Durunuz, Madam, zavallı 

adamı ezmeyiniz. Maksadınızı 

hala anlıyamadım. Lutf en Dani • 
yalın kim olduiunu ıöyler miıi • 

. ? 
nız •. ,, 

- ''De.nyal mı? Ayol o be -
nim ilk kocamdı. O çok iyi ve çok 
çalııkan bir adamdı. Ailesini ge
çindirmek için kendisini aslanla
rın önüne atmaktan bile çekinme
di!,, 

" - Pekala, fakat ilk kocanı • 
ı:ın aslanlarla ne iti vardı?,, 

" - Bunu arJamıyacak kadar 
akı1sız mısınız? Danyal sizin ya· 
mnı7da ıtatist olarak çahtıyordu. 
"Kvo Vadis,, filmi çevrilirken u
!Gntar tarr.fmdan parçalanan 
t-Iristiyanlardan birinin to!ünü 
Danyal oynuyordu. O zaman.,, 

nuz?,, 

- "Tabii parçalayıp yediler. 
Aılanlardo.n birisi pençeaini ona 

taktı. Elbette bunu, Danyalm ü -
zerindeki elbisenin kuma.tını mu
ayene etmek için yapmadı ya! 
Zavallı Danyal o gün aabahleyin 
erkenden evden terütaze çıktı, a
tölyeye gitti ve bir daha geri dön
medi. Benim hiç bir §eyden habe
rim yoktu. Yalnız bir gün bu ikin-
ci kocamla filmi aeyreder ken ha
kikati anladım. Ondan aonra ka
nunen tayin edilen müddeti bek -
leyib T omaa'la evlendim. Artık 

Danyahn kamın nazannda ulan
lar tarafından parçalandığına fÜP

he yoktur, o ölmüttür, ben de bu 
erkek ıö1ieai herifle kanunen ev
lenmit sayılırım.,, 

Dev kadm bunu söyleı-ken T o
maı'ı öyle bir itti ki, zavallı adam 
aoluğu ti müdürün maıuı önün • 
de aldı. Müdür, asabiyet içinde 
parmaklarını muanm üzerine vu
rarak dev kadına aordu: 

- '' Size ne gibi bir hizmette 
bulunabi1irim?,, 

Dev kadm cevab verdi: 

" - Siz yalnız Danyalm u • 
lanlar tarafından parçalandıjmı 
Tomu'ın huzurunda tasdik edi • 
niz. Çünkü Tomu, Dan.yalm he • 
nüz berhayat olmasından dolayı 
nikahımızın bükümaüz kalacaiı -
m iddia etmek cesaretinde bulu· 
nuyor!,, 

Müdür ayağa kalktı ve bu mü
kalemeye nihayet vermek için de
diki: 

- "Peki.la, Danyalm ulan -
lar tarafından parçalandığım ve 
kemiklerine varıncaya kadar ye
nildiğini taıdik ediyorum.,, 

Bunun üzerine dev kadın To • 
mas' a doğru bir zafer nazan fır
latarak: 

- "ltittin mi Tomaa?,, dedi. 
Ondan sonra eğilerek müdürü ıe
li.mladı ve kocasına da odadan 
çıkmak zamanmm ıeldiğini ifa• 
de eden bir itaret verdi. 

Zavallı Tomaa derinden deri· 
ne içini çekti, tatkmlık içinde e • 
lindeki ppkuım evirip çevirdi 
ve kansının arkumdan dıprıya 

çıkarken yan ıeale film tirketi 
müdürüne dedi ki: 

- "Size yalvarrrrm, Bay mü
dür. Şayed yakında kaplanlar ta
rafından parçalamnuı lazım ge
len bir dama ihtiyacın12 olursa, 
lôtfen beni hatırdan çıkarmayı -
nız, olmaz mı?,, 

Film tirketi müdürü halden 
anlryan bir adam tavriyle batmı 
eğdi. 

lnebolunun ihracatı 
lnebolu, 1 (A.A.) - lnebolu • 

dan 1935 yılının ilk ayı içnide 
Hamburg'a 21 bin lira deierinde 
110 ton, lakenderiyeye 4 bin lira• 
hk 95 ton, Türk limanl rma 35 

bin 500 Iira1ık 653 ton etra ile 
6100 lira değerli 406 metro mikap 

kereıte ihraç edilmit ve buna kar 
fi Türk limanlanndan 68400 lira 

-deferli 347 ton muhtelif etY• ıel 
mittir. 

Çukurova şampiyonlu
ğunu kim kazanacak? 

Birinci devre maçlan bitti. Bu devreyi 
Toros spor 5 maç ve 5 galibiyetle bitirdi 

Adana, (Hususi) - Cmna. gü
nü ıannuz ıtadyomunda çok he • 

yeeanlı maçlar leJretmek iınkim 
hiaıl oldu. Fikatiir mucibince 
Menin İdman Yurdu ile Seyhan. 
spor, ToroaapoTla, idman yurdunu 
kartı karfıya ıetiıen bu maçlar 
haDan yakından allkumı uyandı
rıyordu. Dört klübün de Çukuro • 

vamn en tmnetli oJUDCUlanna 
malik olması ve bzananlarla kay 
bedenlerin derecelerinin deği,ece
ği füpheaizdi. Havanın güzelliii 
de maçlarm iyi ve temiz bir surette 
oynanacafma füphe bıralmııyor • 
du. 

Öf leden evvel Torosapor ve A· 
ılanasporun ikinci takımları kar • 
ıılattılar. Toro.tular üıtün bir o -
yımla 3 • 5 gibi büyük bir farkla 
r.1.lib ıeldiler. 

Seyhan 4 - Meraln 2 
Öğleden aonra ııra büyük maç

Lva ıeldi. Saat 13,30 da Seyhan· 
ıporla Mersin İdman Yurdu kartı 

lüJb. Mersinlilerin iki deierli o -
yuncuau yoktu. Bunların treni ka. 
çırarak gelemeyiıleri takımın ml
neri kuveti üzerinde çok tesir yap
tıfı görillüyordu. 

ilk dakikalar her iki takımın 
biribirini denem~ıl1e geçti. Fakat 

birinci devrenin ortalarına doğru 
Seyhanlılar açıldılar, ıık ırk Mer-

sin kale.ini 11kııtmnaia bq1adı. 
lar. Sağdan ve soldan yapılan init 
ler çok ini oluyor, Mersinliler topu 
uzaklqtırmakta mütkfrlat çeki • 
yorlardı. 

Seyhanapor oyuna batlamum
dan tam yirmi dakika aonra ilk ıa• 
yılarmı yapmağa muvaffak oldu
lar. Bu aankırmızılarm biraz da • 
ha canlanmumı, biraz daha atq. 

li oynamalanm kolaylattrrdı. Bu
nunla beraber arasıra da Mersin-

liler Seyhan kale.ine iniyorlar, 
fakat sayı fırsatlarım kaçırıyor. 

lardı. Birnici devrenin bitmesine 
üç dakika kala Menin de beraber
lik say11mı yaptı. 

Çok geçmeden birinci devre 
aona erdi. ikinci devreye baflan • 
dıiı zaman Jıanııi talamm galib 
ıelceii düğümü çözülmemiıti. 
Seyhanspor canla batla oynuyor • 
du. Altıncı dakika, Seyhanıporun 
yeni bir sayııma tahid oldu. Mer
ıinliler tatmnıf]ar, nurl bir oyun 
takip edeceklerini takdirde müte
reddid davranıyorlardı. Bu çok 

ıürmedi. Oyun mütevazin bir hal 
aldı. On yedinci dakikada bqla
yan ve inkitaf eden bir Menin a
kını ıayı ile neticelendi. 

Her iki takını gıdebeyi elde et• 
mek için çal!Jryorlardı. Yirmi be
tinci dakikada Seyhampor bir •&• 

yı daha yaparak golleri üçe çı • 
kardı. Merain buna mukabele et • 

oldu. Oyun da 4 - 2 Seybanıporun 
galebe.ile IOD& erdi. 

Merain İdman Yurdunun bu 
ıpor mevsiminde Toroupora, Sey· 
banapora yenilmesi ve Adana id-
man Yurdu ile bereıbere kalmaaı 
f&Dlpiyonluktan uzaklqmaımı mu 
cib oldu. 

Toroa 3 - idman yurdu2 
Sıra f&lllpİyona üzerinde en 

büyük te1iri yapacak olan maça 
geldi. Toro11por ve idman Yurdu 
oyuncuları birlikte çıktılar. ve tid 
detle alkıtlandılar. Hakem Seyhan 
spordan Bay Mahmuddu. Kale in· 
tihabmı Toroa, oyuna bqlamayı 

idman Yurdu kazandı. Oyunun ilk 
dakikalarında heyecan kendisini 
göıterdi. Tribünde oturanlar ve 

sahanın kenarında birikenler men 
sub olduklan takımın manevi kuv 
velini arttırmak için baiınyorl~
dı. Toro11por kalesi oyunun ilk 

dakikalarmda aıkıtık bil' vaziyet -
te kaldı, idman Yurdu muhacim • 
leri cidden atılgan oynuyorlardı. 

Fak.at, kale önünde acele etmeleri, 
kendilerini heyecana kaptırmala • 
rı sayı çıkarmalarına mani oluyor
du. 

Birinci devrenin ortalarına doi 
ru oyun mütevazin bir tekil aldı. 
KArtıhklı hücumlarla geçti. Bu 
tlevrede en çok ııkrfan kale Tora. 
ıponmki idi. ldmanyurdu kaleei 

daha az tütle karf ılaftı, fakat ka· 
lecilerinin iyi bir tututu ıözüaçık 
'foroı muhacimlerine sayı f rrıatı 
\ermedi. 

Birinci devre ııfır 11fıra bitti. 
ikinci devrede hangi takım ıa • 
yı çıkarabilecekti? itte bunu kea
tirip atmak mümkün değildi. Çün 
l ü kuvetler denk olduğu için böy. 

l" bir kehanette bulunmak zordu. 
Herhalde iyi oynayan takım kaza-

nacaktı. idman Yurdu oyuncula • 
ı mda fazla bir gayret göze çarpı-

lordu. Oyunun on tekizinci daki • 
lı uında Toroı kalesi bir Myının 
kendiıini ziyaret ettiiini gördü. 
Bu, idman Yurdunun gayretini 

artbrdı. Ümitlerini çoıturdu. Co • 
cuklar daha büyük bir heve.le OY· 

namağa batladılar. Tora.spor bu 
11.yıya mukabele etmek için çalıt-

Ateş - Güneş s 
Be.11kozu yen~i, 

Dün Taksim alanında Gaoet., 
knnile Beykoz takımı hUl1Jlf 
maç yaptılar. . iİ 

Oyunu Galataaarayh 5apbi rİ 
re etti. Bilhaua Beykozlulat l 
çalıtıtlar. ilk devre O. O~ lj 
tikte bitti. ikinci devrenin .,,,.,,, 
rında Rebii sağdan gelen bir~ 
deli yerinde bir vurufla ·~~., 
vil etti. Biraz aonra Raaih P-
tutla ikinci rolü yaptı. 

(J' 
Oyunun aonlanna do~ 

net müdafii Beykozlu JD (} 

hatalı bir surette durdujund~ 
net aleyhine verilen penal 

1 
Beykoz da bir gol kazandı. '/~~ 
yun bu suretle 2 - 1 Güne! 1' 
bitti. /. 

tı ve bir .. yı çıkarmağa da~ 
fak oldu. Şimdi oyun bir ..-f' 
cadeleıi halini almıftı. ld_.. f 
du çok geçmeden bir sayı el.il' I 
parak ralib vaziyete çıktı· 1!"" 
yrya T oro1lular mukabele e~ ~illi 
celder miydi? Bu takımm J'llflfl" ttilltı 
larının yüzünde acı çizgiler~ b~ktı 
mitti. Toroılular, etlerini d:?, ıJc Otı 
takarak ve büyük bir enerJ.' ,/ 1ıarh 
le oynuyorlardı. Bu gayreüı'Jıll letitı· 

cesim elde etmekte zorluk rf' ~ tltı. 
ler, fakat bu zorluğun kart . ~ k 
ı..._ıc oyunun neticesi~ ye~dı 

0 
~ 

l;ıt'ttıt 
ka kata bir Myı yaparak ~ "·' 
vaziyete girdiler. Yedi dakik'J "tlll;ı 
de bir sayıyı hangi takmı çf't ~ 'e 
bilirse galib vaziyete çıka~/ t ~r 
yun bqdöndürücü bir mahrtı '4 

dı. T orodular bütün bızı.ıil" 1 ~l'İııi 
nuyorlardı. Gev.fek oyna~ ~ 
teksiz ıörünenler birer atef ~ ttt ttı 
ıı olmutlardı. Sık sık ld_., P 1•1l 

du kalesi tütlerle kartılat'l, S0 

lecinin bir tutuıu sayılano ~ ~İti 
ıma engel oluyordu. F ~ .. 'f' lil~iı 
nun neticesine iki dakika P',{ lla 
roı bir sayı daha yaparak :~ ~1~11 
3 - 2 galib vaziyette aona .,.,,,~ ~ 

idman Yurdu, ToroasP"' ;ti ~.M"
zevkle ve heyecanla ıe~; ~el . 
Her iki takmı da güzel oYo> ~ ti 
rinci devrede idman YurdıJı ~ 
devrenin bilhaua sonlar~ ~ 
T oros oyuncuları üıtün bit '/ 
göıterdiler ve haklı olarak p ~ 
beyi elde ettiler. . ~ 6... 

Dünkü maçlarla biri~ ı;::ı 
bitmit olu]\)r. Bunu b 

1
t!', b 

bitirmeğe muvaffak ol.ıt ~ tıı,~ltt. 
apor klübüC:ür. Yaptıfı bet:./ c 
hepsini kazanmıttır. Ç~/ 
en kuvvetli bir takmıı ot 
bir kere daha ıibat e'>n~~ / 

Eski~ 

mek iatedi. Ne çare ki bu isteğine 
ka't'Ufamadı. Otuz dördüncü daki
kada top dördüncü defa Menin 

.Ja". 
Dün Şeref ıtıulında ü~iincii küme lilı maslanna devtJlfl ,, ~ 

fcuupor • Sümerıporla 1·1 hrab.,e lıaldı. F•nayıltrUU• H,.ı t' 
inağlib etti. Karagiimriilı Ortaköye 1-3 6alib Beldi. BuroJ idman yurdu kaletine ıirince ıa· 

!ebenin bütün düiümleri çözülmilt de Ortaköy latbolcalannı bir arıul « •öri4'ortunas. 



Deniz teslihatı ve Sovyetler Fransaya yardım 
edeb·ı k ·? 1 J d 1 devletlerin dertleri 

ı ece mı. aponya a . 
liar l ara -'a Hava kazaları lngıltere-Fransa-it alqa 

P o ursa u~ -' iz l'' k l L lı. t Her sene birçok tay- arasınua a ıolunamı-
a an e lS anın yareler parçalanıyor •lzt •l "'~l 
Ol/nlyac.Qg"'ı rol SondörtsenezarfındaJaponor· l}Qn l l a, 4 ar 

dusuna \'e bahriyesine mensuh tay· 
yarelerin geçirdikleri kazalar düşü· 

tran 
ı..,.., ıı matbuatında Sovyetleriu 
''ilte . l 

L ış erin d · 
~a h .. ı_ e aır çıkan miitalea· 
L. ~ılacak 1 · 11•t llatb 0 ursa, bugünkü \'e 
.. ~ ınhuru h ı· d k. . . 
•

11tle l a ın e ı \'azıyetın 
o nıası l ~ 

s..__ azun geliyor: 
. -vvyetler g b~ 
rllıd ' ar ı A\'rupa devletle· 

en daha . 
lıitet zıyade tayyareye ehem· 
h 'etrrı .. 
rııı ~ ege rnet'hurdur1ar rünkii 

ıa sık b· ' :. 
\ ır de . l b k t §oseJ rnıryo u şe e esine 

'ini d here rnalik olmadığından işle· 
a az' 

g~lltı ... ıyade lıava \'8Sıtalariyle 
b eğe rnecL d 
ıı.ktıırı ur ur. Kızılordunnn 

ıJ aııdaıı 1 "" b ton ıgı u vaziyeti takdir 
1 a göre h k 
lllJ-h t1lt are et etmektedir. Bir 
1 eıi11İıı llcak olursa Sovyet tayyare . 

llıak 
ı.ı~d ınesaf eleri a~mak hu • 
o' a ll<>k. i~e ya .. .. 1 
ıttıır S ~ rayacagma §Up ıc 

1 • o 
~l'tlıı " vyetler tayyare karargah • 
d .. t e hen • 
'"lla ıi Zın depolarını gittikte 

te Yade k 
Ve h ~ar a doğru getirilmek· 

li u lllrel] • 
ı.rar erı clii~man tayyarele· 

,!'trı:an talırib edilmekten 

1,.-tirıİıı tııdırlar. Avnıpa de\'Jet . 
-... • "aıiy . 
~ etı nazan dikkate alı -olu 

~tt ttı~ tsa Sovyetlerin hu i~te ga· 
ı..... d hir . · ., -.,_1 'azıyette bulunduk . 

So ~lılll'. 
~· '1etJerin 1ller: hava mürettebatı til • rn ... 

ltıitlir. Ukerııınel surettt; yeti.ti . 

t. lfa"a . 
"lAı •tlerinin hu••t•• t ,: .k 

ı ''e t • un e~nı tei>· 
~ ~)) esısatı da çok iyidir. Bir 
}ııh ate f'J 1 "llaıı h 1 0 annın i§tirakiylc 
~ti ava ın 
. t~ ltl . anevralarında tayya • 

' 1 bı~- 81Z tel -~t\·r 
1 

grafla idare edilme-
a ard h 

l.ıt- de b·· .. a azır bulunanlar 

1 • llir d uyuk hir tesir bırakmış • 
11ıı._, e SoVu 
l. ,lll~ k ·,,et tayyarecilerinin 
~' it kiit1 . 
ı ~ ge • • e halınde düşman 
' tJsınd ' ~llSilk 

111
• e Paraşütle atlıyan . 

l'tı huıurı ıtralyüzlerle müceh . 
1~~. lllaları hayretle karşılan • 
c 

b....~rılerde F 
~'ll'le..;_ ransız a keri mu • 

ııc h -"•den d 

;b) 

'l e l(erellis Sovyet • 
ar Yap 1 

ına arı kolayla§IDI§ 

niilecek olursa, insan hu kazalar 

I 
cll·ıek Almanya tarafından Fransaya karşısında hayretinden başını salla· 

karşı bir hücum yapılırsa Sovyetle • maktan kendisini alamıyor. Japon 

rin Fransaya ne suretle yardmı bahriyesinin ne~rettiği bir istatisti • 
edebileceğini reise sormuş ve hu ğe bakılacak olursa 1931 senesinde 

vnziyet karşısında LeJıistanın nasıl 69 deniz la) yaresi kazaya uğramış 

bir rol oyniyahileceğini öğrenmek 

istemi:tir. Japon şehirlerinin, Berli· 

nin ,.e Alman sanayi merkezlerinin 

So\'yet boml>a tayyarelerinin eri~e· 

bileceği mmtaknlar dahilinde hulu· 

\ 'C bu kaza neticesinde 18 tayyareci 

vefat etmiş 'e dört tayyareci ağır 

surette yaralanmıştır. 1932 de ise 

70 tayyare kazaya uğramıı ve bu 

kazalar 12 kişinin ölmesine ''e 5 ki· 
şinin yaralanmasına sebeb olmuş " 

mıh bulunmadığı hakkında Fransız tur. 1933 senesinin ilk on ayı zar • 

muharriri tarafından sorulan suale 

Sovyetlerin b8\'a ifleri reisi müshet 

hir cevab \'ermiştir. Fakat denilmi:.; 

Japonya ile Sovyetler arasında ya] • 

nız hir deniz buJuncluğu halde Al • 

manya ile So,1·etlerin mii:.;terek hu· 

rlutlan yoktur. Onun için söylenen 

hu söz siyasi değil~ yalnız teknik 

noktai nazarclan bir elıemnıir.eti ha· 
izdir. 

De Kerellis Rus hava reisinin in· 

öz]erfoi şişirer-ek Lelıistanm, KTzıl 

ordunun Leh topraklarından ge~me· 

::-İne müsaade etmiyeceğini, fakaı 

Rus tayyarelerinin Lehistan üzerin· 

den uçmalarına ses çıkarmıyacağını 

hatta Fransanm yardımına kofan 

nus tayyarelerinin Leh toprakların· 

<lan bir ara istasyon yaparak yere 

inmelerine hile g(;z yumacağım yaz· 

ıııaktadır. O Fransız mulıarririni'l 

fikrine göre, Lehistan hu ara ista!I· 

yona müsaade etmese hile Sovyet 

tayyarelerinin zorluk çekmeden Le· 
histan üzerinden uçub Çckoslo,·ak· 

ya arazisine geçeceklerini ileri sür • 

nıektedir. Bir kere Çekoslovakya 

ya ''asıl oldular mı, oradan Berlin, 

l\lünih \"e Alman sanayi merkezleri· 

f ıııda 79 tayyare kazası olmuş, 26 
tayyared ölmüş ,.e 11 tayyareci ağır 

surette yaralanmıtllr. Velhasıl 34 ay 
zarfında Japon bahriyesi cemaıı 

218 tayyare knybetmiştir. 

Sovyetlerin mütdıasm fikirleri • 
ne bakılacak oluna Japonların ha 
kadar fazla tayyare zayi etmeleri 

ne büeumlnr yapmları kolaylaşmış Amerika bahriyuinin ağır kruva -
olacaktır. Bu ,.aziyet hesaba katıldı· zörleri manevra eınaııncla. 
ğı takdirde Sovyet tayyarelerinin 

nıiistakhel harpte fe\'kaliicle bir rol 

oynamaga muktedir olacaklarını 

kabul etmek lazım geJiyor. 

son zamanlarda çok sık yapılan ka· 
ra ve deniz tayyareleri manevrala • 

rmo fazla miktarda tayyare iştirak 

ettirilmesinden, manevralarda ağır 
şartlar koşulmasından ve tayyarelere 

lıarh zamanından fazla nzif eler 
yükletilmcsinden ileri gelmektedir. 

Biitiin manevralar lıakiki lı~rh 
hareketleri gibi yapıldığından ve 
tan·arecilerin Jıarh talin1lcıine haki· 

ki hnrh malıireti verildiğinden Ja· 
pon orıhısuııda \'e balıriyesind~ vu· 

kua gelen kazaların aznlımyacağı 
zan , .e tahmin edilmektedir. 

Japon gazetelerinde okunduğuna 
göre 1934 senesinde 80 lıarb tuyya· 
re i sukut etmi~tir. Hn sukutların 
) üzde kırkı tayyarelerin içindt-:ki 

tayyarecilerin öHimiyle netfoelen • 

mi~tir. 

~Otel 
'-aq.rıcl 

Q kullandan ve haıta, yaralı nakline mahm• olan 

Deniz t~yyarelerindeki kazalarda 

bir ~.ok zahitlerin yaralanmalarını 

intaç etmiftir. Uuslarm "Krasnaya 

Svesda,, namındaki askeri mecmna· ı>ervaneli kızaklar. 

~ 'Amerikan ordumnun bir cığır topı traktörle ~eküiyor. 

İngilzler İtalya taraf mdan deste· Halbuki İngilizler, Amerikalılaı 
gaha verilen iki büyük zırlıh nıüna· ,.e Japonlar gihi 1936 senesi nilıa • 
aehetiyle yazdıktan makalelerde İn· yetinden e\'Vel ihtiyat harp gemile • 
giliz, Fransız ,.e İtalyan harp sefi • 

nelerini ,.e Alman zırhlılarını biri

birlcriyle miikayese ederek İngilte • 
renin harp sefinelerine muhtaç ol • 

cluğunu İngiliz efkarı umumiyesine 

nnlatınağa çalı§I)"Orlar. Diyorlar ki: 

"1932 de in§asma başlanılan 

Dunkerque namında 265000 tonluk 
ve 8 tane 33 lük toplarla nıiieelıhez 
:Framırz harp knı\•azörü orta büyGk· 

]ükte ve orta kuvYette, bir gemidir, 

halbuki ltalyanlann inşasına haşla· 
,lıkları 35 tonluk ,.e 40,6 lık toplar· 

la mücehhez saf ıharb gemileri, hu 

gibi sefineler için tayin edilen aza · 
mi hucluda Yasıl olmaktadırlar. 

Simdi en son si tenı zırhlı olan Al· 
J 

manların "Deustclıland., zırlılı:ıı 

Versay muahedesi mııdhinc.e yalnız 
on bin tonluktur, 6 tane 28 lik lop· 

Ja miicelıhezdir \'C siirati de 

26 mildir. 

saatte 

..,. ... ,_.._....,.....,...wıı••--ın .. •1•11••11m .. •-•--•••"""',.,. 

]arına bakılacak olursa tayyare ma· 

nenalarında Japon tayyarecileri ne 
ağır §artlar ko~ulnıası kazalar için 
hir seheb te§kil etmekle heraher bir 
c;ok sukutlarm Japon ordusunda ve 
bahriyesinde hala eski sistem tayya· 

ı·eler kullanılmakta olma ından da 

ileri gelmektedir. 

l\\ eseli bir tayyarenin havada u · 
~arken parçalanması ,.e yahucl pcr· 
, anesfoin yerinden çıkma ı nadirat· 

tan değildir. 

Bir de bazı in~a hataları ') iiziin • 

den tayyare uçarken motöriine bir 

sakatlık arız olması da ekseriya gö· 
riilen alı·rnlclendir. Bundan ba§ka 

zorlu atıııosf erik zulnmılla fena 

~artlar talıtmda uçmak dahi bazı 

kazalara seheh olmaktadır. .Mesela 

kaydcclilen kazaların hir çoğu sisli 

h:ı\'alarcla vnkua gehniştir. Tayyare· 

ciler istikametlerini la);nden aciz 

kalrııı~lar, mecburi iniş e nasında 

<la2Jarla çarpışmışlardır. 

Son 3, 4, ay zarf mda Manı;:uride 
ajler tarafından kuT§unla yere in • 

dirilen Japon tayyareleri on, on beı 
kadardır. 

rini tezgaha vermezler. A'"nıpa de\"· 
letlerinin iıı§a ettikleri yeni harb 

gemilerinin sürati 26 ile 30 nıiJ a • 

rasmda olduğundan İngiliz harb ı;e· 

milerinin bunlara yetişmesine im • 
kin yoktur. Yalnız "Hood", "Re · 
novon,, ve (Repule) namındaki 

üç f ngiliz lıarb knıvazörii Deutsch· 

land,, gibi gemiJere yetişebilecek 

sfirJlle maliktirler. Dunkerçue tipin· 
de hir gemiye yalnız "Hood,, harb 

knn·azörü nım·aff akiyetle taarnız 

edebilir. Halbuki yeni inşa edilmek· 

te olan ltalyan lıarb gemilerine kar· 

§1 koyabilmek için tek bir İngiliz 

sefinesi yoktur. Çünkii İngilizlerin 
malik oldukları i'iç harlı kruvazörü · 
nün plfim hundan yirmi sene evvel 

tanzim eclihni§ olduğundan İtalyan· 
Jarın 40.6 hk toplarına mukabil yal· 

nız 38,1 lik toplnrla miicehhezdir • 
Jer. 

Maamafih 28 T~rinicwelde tez· 
g:iha konulan helıeri 35.000 tonluk 
iki İtalyan zırhlısının tonajını in • 

c.lirmek mümkiln olaca~ı zannedil • 
rnektedir. Bu hususta Fransa ile 1 • 
talya arasında müzakere cereyan et • 

mektedir. 1n~aatın ilk he§ ayı zar • 

f mcla bir itiliif hasıl olursa 35.000 

ton, 30.000 tona kadar indirilehile· 

cektir. Böyle olduğu takdirde Fran· 

sızlar, 1tal) anl;t1'1a rekabete giri~ • 

mekten 'azgeı;:crek 26.500 ton hık 
Dıınkerque tipi ile kanaat edecek • 

lcrdir. Ak i takdirc)e Fransızlar ela 

İtalyanlar gibi helıeri 35.000 tonluk 

zırhlılar in asma başlıyaeaklnr ve 
hunun için l:izım olan krediyi ele 
almağa muvaffak olacaklardır. 

Şayed İtalyanlar, in~a etmekte 
oldukları zırhlıların tonajını indir • 

me.ğe mukabil Fransızlarla deni• 

teslilıatmda müsavatı şart ko~acak 

olurlarsa bu şart pek pahalı hulu • 

nacaktır. Böyie bir anla~mada yal • 
nız İtalyanın deniz te lihatını bir 

parça daha arttınnası me\ zuu bahs· 
olabilecektir. 
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TA KVi M 
Cunıart s !AZAR 

+ ' Şabıt •. Şubat 
<1S Sevvıl 'i9 Şevval 

GUo doguşv 1.10 70Q 
Gün batısı 17.'l6 !l'.!6 
Sabah nama:.. 6 6 

o~ıc namuı l'l.V.8 l'!.28 

!"indi namazı lll.09 ı~.ıo 

Akşam namaz. l7.\l6 ır,,; 

Yatsı namaz• IM9 18.5Q 

imsak .M8 ,.!i 

Yılın grçeo güoter• 3t ~3 

Yılın lcalan ııDaler 334 333 

]j __ R A D Y O __ . ~ 
HugUn 

KURÜN' 
OUndeliJL, l!llyaıd Gazete 

TEPEBAŞI 

ŞEHiR TJYATROSU 
TEM Si L L ER i 

Bu gece- saat 20 de 

insanlık 
Komedisi 

4 Perde 
Yazan: 

H. Balzak 

;eviren: 
l. Galib 

hTJll~UI Blltd~ 

S~hirTitJatrosu 

111111\\\ili111 1 1 

l\\\\in\\\ll ~I 
Eski Fransız Tiyatrosunda 

Bu gece ıaat 20 de 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 
Ekı-em Reıit 

Seıteliyen: CemaJ 

hrJ~bul 8dtdi1Jtti 

Sehir1i'yiltrosl.! 

ııııııııııııııı ııı 

ııuıı ,ııı 
llf llllllı 

Fatih Karagümrük tramvay 
durağı, No. 4 

uuuıbu.I AM.anı ~-. (VUJT) ~ \ 
TELEFON NU~lı 

~azı lfler1 teletoına: su·nı 
idare ı.tefOOQ ı MS'fe 

re&raı adreal: btaııbul - <VAJUT) 
Poeta ıru tuw No. tf! 

AISONB BEl>ELLEIUı 

TQr ldya mcııeaıe 

Senellk HOO &r. 1100 llr 
8 aylılı 
s a.rbJ& 

• 
• 

.... 
'°' ı aylık lM soo 

iLAN Coıu:TLICJU ı 

'nCN1 Ulnlarm Ul.n •_YlfaJ~ a&.D· 

t1mJ 80 kuruft&D t>qtar. mı •)'tfa4- ıs<> 

kurup kadar çıkar. 
BOytlk, fazla, devamlı llt.A .erenlere an 

ayn tenzU&t vardn' 
Re81mU Ulnlarm blr eaun 10 ıruruotur 

auoua ILANLAJCı 
Bir detw ao. tkJ de •uı oo. uc; detaaa e:ı 

dl)rt defam 7~ ve on defası 100 lnırUftur 
Uc aylık uan •erenlerlD btr defuı mecca· 
nendir. Odrt 1&tın pçen Ulnlarm tu.ıa 

eatrrlan bej kUnl§t.&D be~ edJUr 

cıııımııııııııınıııı!DllDllnmnnııurummıııııııııımııa 

AKBA 
Ankuad• A K B A kitap 

evinin birinci ıubeıi moderQ 
bir ıekilde Maarif Vekileti 
karıııında açılmıı tır. A K B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, aıazete iht\yaçlarına 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı,., gerek kırtaaiyenizi 
en ucuz olarak A K B A kitap 
evlerinden tedarik edebilirai· 
niz. Devlet Matbaatı kitapları 

ve V AKIT in neıriyatının An· 
karada satıt yeri A K B A ki· 
tap evleridir. 
AKBA Merkezi Telefon 
Birinci ıube ,, 
ikinci ıuhe: Saman Puarı 

3137 
1761 

• 11mıııuuıııımı1111tımımıııııııııruııııııuu1111H111111U111uımıılllllWll • 

~B- Doktor-,.-~ 
~ Hüseyin Osman 
1 Ha$eki ha$tane$ı 1 
J dahiliye mütehas$ısı 1 
1 LAieli Lntnf Aparhmam sa::Ja' 

1 4·7 e k•d•r Telefon 9!14119 
~ııııııı:ıııııır..nı:ııııııuııımıımumııııııııııııı:ııı-

' 

Yeni çıktı 
DUn \"C yılrm 

Tercllmo ktllllyatı 

Sayı 23 

l..€nin - Stalin - Buharin 
Haydar Rifat 

Komünizm 

~~~ ~'i:.li: 
IG&n•l· .. ··-ı 

kU'JU9'totAHt 

lstanbul - 19.15 

Fiah 50 Kuruş 
Dağıtma }eri: VAKiT Matbaası 

~BORSA 

1 
1 

! 

1 Hı~lannda yıldız ı~aretı olanlar üıc:r 

erinde S l 1 de muamele ıı,örcnler· 

dir 1 Ra amlar 1ı: aranış tiaılanııı ıöstcnr 

rtukut (Sat_!!) 

• l.oodra 018. • \'l} ııoa :ı!4, -· 

• ' evyork l'l6 - * Ma1tlı ıs. -
• rarts l()'l - * Bcrlln 48.-
• Mllioo ıı~. - • Varşova 24, -
* Brlik~e ıuı. - • lludııpeştc ~(). -
• ALloa !4, - • Bükreş 17, -

• Ceoevrt 8IG. ·- • Belgraı :i4. -
• Yokohama !S, - 1 " So fya 24, -

• .\msterdı tı 8:", - * A\uo 944. -

• Prag 100. - * !\tecldtye 42, -

• !'rnkh.n'm ~ .... .. R~nkonr !<'40.-=-

1 Çekler (kap. sa. 18) 

• l..oodra Ol&~U • ~tokhlm J.131(} 

• Nevyort 0.788l • vı acı 4.28S.' 

• Parls l!.ltJ • Madrlı S.80,0 

• !\111400 9.2934 • Bcrlln l,9"66 

• Brllkse 3.401 ~ • Varşova 4,19rı0 

• Atla~ S3 91Sl5 • Budapeşıe 4.~8i3 

• Ceocvrc 2.ı:ı·o ~ Bükres 78,89 

• Sofya 67,9666 • llelgraı 34 q:ss 
• Amsıcrdaın 1. t7,1 ı • Yokohama 'ı!.78 

• Prag 18,97-10 • rıloskova 1088-

ESHAM 
iş Bankası ıu.ıs 1 ranıvay 

• Aııadolu :.6. • \'lmeoto a.s. 
Reji ? 20 Onyoo Oc~ 

Slr. tiavrlve ı ıı.~o ~ark Oe2. 
•Merkez: Bnhst M.~o Balya 

U. Stgort.ı -,00 , aıt m. ecza 
1 l, :1 f tefJD 

istikrazlar 
ı• 193JTürk l!or.l ~0.30 Elektril; 
1 • . il t8,73 framvay 
* • . • 111 79.Mi Rıhtım 

1 lstltrhıDablll 1 94,!5 • Anadolu ı 

ı · lrcaaı lıtlkr~ 97.- • Anadolu il 
1928 A Mu. - ,00 Anadolu lU 
AaPdı•. - .no • '1ftme~sıı A 

~ı.·o 

13.5!\ 

-.-· -.--.-
::: 1 

31.75 
ı:r,30 

1 

-47 90' 

47,90 1 
46,-

.'13 ·~ 

Tl:!J C2. K iYE 

llRA.AT 
BANK,ASI 

DAQA 
BiQiKTiREN 
RAl-LAT-~D~Q 

7:1 kl'J 

™ 

y,tİ~J 
Dafıtma 1" 

VAKiT Mat 



t Devlet Demir yolları llAnlarl j 
~~y~ ·Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzili! 15Şubat1935 den baı· 
llılJc ij-. ' udanya - Bursa mesafesi için; çocuklardan yarısı alın -.. ere: 

MüJDE 
Zabıta memurlanna 
mahsus 200 metre -
lik mesafeyi göste -

r 
Hatırınızda Olsun! 

1 111 il ~ ~le ~olc.u?an 
... . rı, bınnc. 'k• . f 
~ olan 1 ve ı ıncı sını -
Oç" .. eıyala.rın tonundan . . 126 

\lııcu •ın f t loıı\lııd 1 a olan eıyalarm 
~ an 

40 30 2( 

'•ıo 1- • • • • ' • 84 
titbııı . n İ&§ınacak uzun 
~il? c~t~n tonundan • . • 21 O ( aagari 5 ton ücreti alınır) 
iki , .. 1:•~lerin tonundan • • 294 (3 tondan fazla olanlar) 
'ciı~ a ~tınacak ağır ve 
Bir ,.,0:,ıe.nn tonundan • , 420 (asgari 5 ton ücreti alınır J 'b ·ı ıçınde taıınacak o -

UMUIYll 
DEPOSU: 

rir kuvvette 

DAİMON 
Cep Fenerleri 
gelmiıtir. Her yer -
de 1526 numara 
tahtında arayınuı 

ve taklitlerinden 
sakınınız 

lstanbul, Ta.htakale no. 10 

, Dün ve Y ann tercüme lriil· 
liyatının 10 kitaplık birinci ee
riıinin aboneıi 634 kurut ve 
10 kitaplık ikinci ıeriıinin •· 
bonesi de 504 kuruıtur. 

Her ay bir lira vermekle 
"20" kitabı birden elde ede -
bilirainiz! Vakit matbaa ve 
~ütüphane.ine müıacaat edi
ıuz. 

~~ \'e emsalinin 
İij -gaıı • • • • • 294 ( ugari 3 ton ücreti alınır) ., On • • 
Olo11ıoı,·ı ıçınde tatınacak 
torıuııd 1 ~e emsalinin 

an 
• • • • 420 (asgari 5 ton ücreti alınır) 

Lalelide Şair Fitnat sokak 3 
sayılı evde oturan Muhittine: 

Şehzadeba.§ı Bozdoğan ke -
meri Kirazlı Mescit caddesi mek

tep sokak 2 sayılı evde oturan 
Zehra tarafından aleyhinize açı

lan boıanma davasında ikamet -
gahmızm meçhuliyeti hasebiyle 
hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunun 141 inci maddesi mucibin
ce arzuhalin on bet gün müddetle 
ilanen tebliğine karar verilmit ol
<luğudan bir sureti mahkeme di
vanha:rıesine asılmıt olan dava 
arzuhalıne ilan ~rihinden itiba -
ren on beı gün içinde cevap ver -
.1H:niz lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Bat Pazarlık suretile Kıymeti teminat mikdarı 
.. l kurut ücret alınacaktır. 
•ı a rn I" a umat istasyonlardan sorulmalıdır. ( 497) 
:---:=:;--:~::::::;;:=:;;:=:;;:=:;;:=:;;:;;;;;;;;;;;;~~===============:;;:==~ 
~isarlar U. Müdürlüğünden j 

trı 2S kalemde 775 k'' k'I )'k'' · .. l' h k' .. l .. \ıneJ . usur ı o ı or ıma ıne ma sus ımyevı ot ar nu -
lıteıtı·;rı .ve~hile 5.2.1935 salı günü saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. 
~iiba~ erın Yüzde 15 teminat parasile birlikte Cibalide Levazım ve 

llat tubeaine müracaatları. ( 407) 

Tam bir Roman 5 Kuruş 

Kara Gölge 
iki:~ Yeni ve mükemmel :>olis romanlarını toplayan bu serinin .. cı ... 

--Yıaı: 

Sarı Saçlı Adam 
l\e!tolu 
dİilcJci. nrnuıtur. Kitapçılarda, gazete müvezzilerinde, tütüncü 

S 1ılarında satılmaktadır. 
rtıall)011 derece meraklı ve heyecanlı vakaları hikaye eden bu ro -

li ltdan her on beı günde bir kitab ne§rolunur. 

~:b batlı baıına bir romandır ve fialı yalnız 5 lruruıtur. 

Yeni çıkan , 
~--- kitaplar 

Muvaffak Beyin "Yeni mek
tebin ders va11talarından kum,, 
adlı kitabı Devlet Matbaası ta
rafından basılmııtır. Değeri 40 
kuruştur. Satıldığı yer V AKIT 
kütüphanesidir. V AKIT yurdu
nun, Türkiyenin her tarafında 

bulunan bayileri vasıtasile de 
tedarik edilebilir. 

Lira ,Lira 
12 Diti merkep satın alınması. 120 9 

Pendik bakteriyolojihanei baytarisi için 5 ıub'at 1935 salı günü saat 
on dörtte Fındıklıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mektepler 
Muhaıebciliğinde pazarlıkla 12 baı eıek alınacaktır. Şartnamesini 
görmk istiyenler her gün Pendikte Müessese müdürlüiü~ ve ha van
ları vermek istiyenler gösterilen gün ve saatte Fındıklıda GüzJ Sa • 
nallar akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde komisyona 
gelmeleri. ( 489) 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde Ye ecnebi memleketlerinde blitlha spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu geaçliie Yerilmesi llzım gelen 
yeni şekiller hakkındaki yazılara muntazaman takip etmek iste

yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 uı okumalıdırlar. 
Her yerde fiah S kuruştur. mutlak okuyunuz. 

~t:::::~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!==(21 lkincl Te~rlıı 1934 aa,>ıuuzdan berl &ürüyor.)~~=============!!!!!!=========~ 

............, ~z Türl<çe 1iarr.1ıklar Ve n-1--------~· ----------..,;..--......;;;.__ ____________________ _ 

N uayene man.) N11fiyet üzre, Yarı yarıya. 

2 h .ezaret etmek, 1. Asramak, Nida, 1. Çar, 2. Çav, 3. Hay -
. .oakınak 3 G" k 4 G.. t k 4 S 1 S " S" lnek . , · onne , . oze - ırma, . e en, 5. es, o. urcn 

(1{ · ' (Rımaye man.) Ş. Isramak (Harb nidası ınan.) 
l\•tın,aye man.) 6. Kadarmak, 7. Nida etmek, ı. · Bağnınak, 2. 

111~r~ır.ak, 8. Kayguldamak (Hi - Banlamak, 3. Çağırmak, 4. Hay
u· c} ; man.). 9. Közetmek, 10. kırmak, 5. 1nlaınak, mdamak, 

•\ a111ak. kışkumak, 7. Seslenmek. 8. Ses 
~ezf, Kanama, kan gitme. vermek, 9. Undamak, 10. Unöe-

4 ı-ı .. ezih, 1. An, 2. Sili, 3. Silik mek, ün etmek. 
· "llZ'"k 

N u · Nifak, 1 Bozuşukluk, 2. Bülük 
!tın ;ııe, 1. Burun akmasr, 2. Du- 3. Dedikodu, dedikoduculuk 4. 
ına~ · Dum~, 4. Dumağa, 5. Du- Geçimsizlik, 5. lki yüzlülük. 
~l'lg·' 6· Dumağu, 7. Dumay, 8. Nifak sokmak, 1. Ara bozmak. 
12 1

11 9· Engin, 10. !ngi, 11. İngin 2. Keflcmck. 
· nrn tı'ağ e, 13. Keskek. 14. San - Nigah, nigeh, Bakış bakma. 
~} l5. Satak, 16. UÇ!!"''k. N' ehb 1 A 2 B ,., .sw ıg an, . :·ı.sragucu, . a-
ezl~i •ad · 1 G".... • k 3 B k 4 B k · ltıesi rıye, . ogus ın - an . a nr, . e çı, 5. Esirge-

N 2· Palgam, 3. Yelpik,. yici, 6. Gözcü, 7. Gözetici, 8. Ko-
l3iie :~r,. (Nezir), 1. AI 2. Alt 3. rucu, koruyucu, 9. Küdeşçi. 
l\aş S Bırge, 5. Can, 6. llley 7. Nihal, 1. Cıvgın, 2. Çıtanak, 
'l'ap~ ·

1
Rat, 9. Kıt 10 Sınar, 11. 3.Çitil, 4. Dal, 5. Fidan, 6. Sür -

' 2. Yan .. 7 ş Ş Nezd'nd · gun, · ıvga, 8. rvgın, 9. Şıvka, 
da a. I{ 1 e, 1. Ba11da, 2. Katın- 10. Tal. 
?tında .. ıtında, 4. Kıyında, 5. Ya- Nihali, 1. Altlık, 2. Gönce, 3. 

N Tabak altı. 
delll 

1
; (Nıaıf), 1. Beldem, böl - Nihan, 1. Gizli, 2. saklı, gaib. 

Çifti~ ~~uçuk, 3. Keltey, (Bir Nihani, ı. Gizlice, 2. örtün 3. 
5. Oıt 1 man. da) 4. Kızımtal, Saklıca. 
blan. ~a~· Sanar, (Bir çiftin teki Nihan olmak, 1. Dunulmak, 2. 
\-arı 1 

7· Sınar 8. Utura, 9. Tulunmak 3. Yokalmak, 4. Yoka-, o. Yarım 
h.. Nılf'"U · mak. 
uuh ;y u eyJ, 1. Dün buçugu"' , 2. Nı'ha et 1 Akt k 2 D'd'k 3 '' a Y ı • I , • l 1 1 • 

rısı 3 G 
Nıaf·· ' · ece yarısı. Bitim, 4. Son. 5. Son uç (Netice 

'Uı ow~~nehar, Gün ortası, gu"n- ı11an ) 6 S nunda 7 T k' 8 Uç , ~ . . o , . e ış, . 
\> "-;f · 9. Urk. 

at"ttıı .~~iye, 1. Tüşçiiik, 2. Nihayet ôulmak, 1. Bitmek 2. 
......_ a R'tindelik. Sona ermek, sona varmak, 3. Tü· ,,_ 

Öz tür1içe liartı1ı'lt1a. 

kenmek. 4. U cukmak. 
Nihayete erdirmek, 1. Bitir -

mek 2. İtilmek 3. Sona erdirmek. 
4. Tüketmek, 5. Yogosmak. 

Nihayete kadar, Tüketi. 
Nhiayetsiz, 1. Ayok, 2. Bit -

mcz, bitmez tükenmez 3. Sonsuz, 
4. Ucu bucağı yok, uçsuz bucak -
sez, 5. Uçsuz. 

Nihayetünnihaye, 1. Çok çok 2. 
Rn son 3. Olsa olsa. 4. Pek pek. 

Nikah, 1. Evlenme, 2. Gerek -
filik, 3. Kişilik alma, 4. Tişlenme. 

Nikah, 1. Bürgü, 2. Bükönşük, 
R Duvak, (Gelin yüzüne örtülen 
nikah man.) 4. Gözündüıi.ik, 5. 
lCözenek, 6. Ortü, 7. Peçe, 8. Pür
gü 9. Sırtmak, sıt,gtıç, 10. Yaşguç 
11. Yaşkıç, 12. Yaşmak, 13. Yüz
;uk, 14. Yiiz örtüsü. 

Nikbet, (Nekbet), 1. Diişkün
lük 2. Kutsuzluk 3. Onınadıklık, 
unnıadıklık. 

Nikris, 1. Damla 2. El şişmesi, 
ayak şişmesi 3. Kamçağı 4. Kam
çığu 5. Şiş, şişkinlik, şişme. 

Nikü bet, l~ri kötü 
Nilgun, Gökçül. 
NilUfer, Tamguyun. 
Nim, 1. Bellem, böllem, 2. Bu

çuk, 3. Yal'I 4. Yarrm. 
Nimberrak, 1. Donuk, dunuk, 

2. Körsen, körsenk, (Gayrlşeffaf 
man.). 

Nimkütade, Yan açık. 
Nimmürde, 1. Olüstük. 2. Ya

n ölü. 
Nimmuzlim, Alaca karanlık. 

Nimet, 1. Etkülük, 2. Eyilik, 8. 
iyilik 3. Günüç 4. trinç, erinç 6. 
Kmnık 6. Kirti dirlik 7. Sargut. 

Nisa, (Müfret manasiyle), 1. 
Başa, 2. Bike, biyke (Hanım 
man.) 3. lşler, işiler, 4. Kadın, 5. 
Kancık, (Dişi nıan.) 6. Kan 7. 
Uragııt, uravuL 

Nisan, 1. Kırşan, 2. Sayan. 
Nisar, 1. Dağıtma, 2. Saçı 3. 

Saçma, 4. Serpme. 
Nisar etmek, 1. Dağıtmak, 2. 

Epelemek, 3. 1ğmek, 4. Saçmak, 
5. serpmek. 

Nisbet, ı. Acık, (Rağmen 
ınan.) 2. Kerç (Rağmen man.) 
3. Oran (Proportion man.) 4. Ta
nanhk (Tenasüh man.) 

Nisbet etmek, 1. Oranlamak. 
2. Olçenmek. 

Niıbetli, 1. Oranlı 2. Taman , 
(Mütenasib man.) 

Nisbet vermek, 1. 1yaşmak, 2. 
l{erçetmek. 

Nisbeten, 1. Baka, 2. Göre. 
Nisvan, Kadınlar. 
Nisyan, 1. Unutma, 2. Unutuş 

~- Unutsalık. 

Nişan, (Evlenme \'adi man.) 
1. Dnkı, 2. Dakını, 3. Dutu, 4. 
lnandrk 5. Takı 6. Tutu, 7. Yavuk 

Nişanlanmak, 1. Benlenmek. 
?. . Cereşmek. 

Nişanlı, 1. Sözlü, 2. Teküllü, 
~. Tevkül, 4. Tevkür, 5. Tevkürlü 
f\. Y avukln. 

Ni§an merasimi, Göıü~ . 
N;§an (Alamet, işaret ınan.) 
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l i Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1R8R 1 

[tlare merkezi: IS1 ANBUL(Galata)==-= 
TUrklyedeki Şubeler: 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yunanlstandakl Şubeleri ı 

SelAnlk • A llna • Pire 

Dün ve Yann Tercüme KüHiyatının 25 inci kitabi 

Lasedemonyalılar ve Atinalılar 

"CümhurİlJef ,,[eri 
Kaenofon - Haydar Allat 

Fiatı: 501'unıı. Dağıtma yeri: Va kıt Matbaııı - Ankara caddesi: fstanlı ul 

•Dün ve Yann tercüme külliyatını, parasını takıitle vererek de elde edebilir ıiniz. 

Her nevi Banka muamelatı. il•--------------·------------~ 
--•-llmllllml~1 -J 164000 Metre Fişenk Torbalık b 

1000 Ton mazot Göz Hekimi Askeri Fabrikalar U. Müdürlüg"Üll 
Dr. Şükrü Ertan . ...ıı 

Babaili, Ankara caddesı No. 80 Tahmini bedeli 52100 lira olan yukarda miktan yazıh F~ 
Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: Telefon: 22566 balık bezi 5 Şubat 1935 tarihinde .... günü saat 14 de 4tkt" 

Sah ıünleri meccanendir- kalar satın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şa ~ 
Yukarda yazdı ve tahmini bedeli "60000" lira olan mazotun pazar- kurut mnkabilinde komiıyondanverilir. Taliplerin .,3855,, w~ 

hiı 5 Şubat ?935 aah ıünü aaat 14 de Askeri Fabrikalar aahn alma vakkat teminatla 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madd 
komisyonunda yapılacaktır . Şartnamede bazı tadilat yapdmıttır. Şart- vesaikle mezkur ıün ve saatte komityona müracaatlan. (499) 
name üç lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 4250 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerine 
nazaran veaaiki hamilen mezkQr ıün ve aaatte müracaatlan. ( 498) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Lira K. 

208 60 

Teminat miktan 
Lira K. 
15 64 

Nevi 

1'56" kalem eczayı 
tıbbiye 

Adet 

1 prtname 

273 40 20 50 '73,, alit ve edevab t ıartname 
fenniye 

Pendik Bakteriyoloji Emtitilıfl Çevirıenliii tarafından 19 9ubat 
1935 tarihine müsadif salı günü aaat on dörtte Fındıklıda Güzel San· 
atlar Akademisinde Yüluek Mektepler Muhasebeciliğinde açık eluilt-

me auretile ve prtnameleri mucibince miktarlan göıterilen allt ve e • 
devab fenniye ile ezayı tıbbiy aabn alınacaktır. Şartnamelerini gör • 
mek için her gün Pendikte Müessese müdürlüğüne ve eluiltmeye gir· 

{fPA f'1A~~A 
Müslahıa.ralı 

HUBUBAT UNLAR/ 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Bahlbl: ASIM US 

Neıriyat Müdürii: 

Büvük 

Tayyare Piyangosll 
18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 

Büyük ikramiye : 25.000 Lirad
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrtJ

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır 

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye bin"•Yfta en yakm 1erde Ankara cad 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu ki' 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere. avukatlara, 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler • • • mek için tröderilen gün ve o aaatte Fmdıklıda Güzel Sanatlar Akade -

misinde Yüksek Mektepler Muhaıebeciliğinde komisyona gelmeleri REFiK 41uDe11 SEVENGIL •. VAKiT idar~evine müracaat .. 
"488 " 

. 
V AKIT Matbaaaı - lıtanbal • 

R!!!!!!llll!m!!!!!l!!!l!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!ll!!!!!!ll!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B~!!!!!!:::.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t (il JıWıca retc&a ım ~.w.u.x.d.1111 beri •llı'll.tor.Jl!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ı=!ll!!!!!!!ll!l!lll!ll!!!!!!!!!!!!!-ml!!!!!!!!!!!!!!!!l!l~-===-=!ll!!!!!!ll!!!!!l!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

l An, (Tarlalar arasına konan i
~etler man.) 2. Anruk, 3. Bay • 
S1L (Madalya man.) 4. Bel 5. Bel
re 6. Belgi 7. Belgü 8. Bellük 9. 
Bilgilik, 10 Bilgü 11 Bilgürme, 12 
Jlamga (Marka, alameti farika 
marı.) 13. Em, 14. En 15. Engez, 
l B. Em 17. lm (Mülkiyet alameti 
~e el ·~ti man.) 18. lrk 19. 1ni 
2u K~ıtik, 21. Körküz, 22. Pele • 
~.: 23. Pelek, 24, Pelgi, 25. Salık, 
~ii. .:.ayan 27. Sorağ, 28, Tamga, 

ı 

f J lı la, 80 Usma. 
fftan koymak, 1. Enemek, 2. 

ini 1ntık, S. Enmek, 5. En vurmak. 
6. lnemek, 7. İnlemek, 8. Kert -
mek9 San etmek. 

Nif&DCI, Damgacı, tamgacı. 
Nipne, 1. Babak, 2. Belgi, 3. 

Bellik, 4. tn 5. Kılın. 
Nitanei muhabbet, Söyüşçi 
Niıan (hedef man.) 1. Amaç. 

2. Belgi 3. Buta, 4. Mede, 5. Tuş, 
6. Tuşğul. 

Nitan almak, 1. Gözlemek, 2. 
Kezlemek, 3. Kösletmek, 4. Mez.. 
gilenmek, 5. Siğ~lemek, 6. Tap • 
lamak, 7. Temnemek 8. Tuşgulla. 
mak. 

Niıan atmak, Tanmatmak. 
Nitl'.n yeri, 1. Amaçlık, 2. Gez 

~ 1(alıak. 

Nif&Deı, 1. Atıcı 2. Mergemci, 
mergen. 

Niıangih, 1. Amaç, 2. Arda 8. 
B&kr.rıcak, 4. llgü, 5. Meder, 6. 
Puta. 

Nitaata, 1. Ket, 2. Un özü. 
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Niyaz, ı. Calmç, 2. Dilek, 8. 
Kutan, 4. Otük, 5. Utün, ütnü, ü
tüne, 6. Yakarma, yakanş, 7. Yal· 
varma, yalvanş, 8. Y oluğ (Kur
man man. da). 

Nıyaz etmek, 1. Büleremek. 2. 
Dilemek 3. Kolamak, 4. Kolmak 
5. Okünmek, 6. Otünmek, 7. Pa. 
zmnak 8. Sünzülmek, 9. Yakar • 
mak, 10 Yalmanmak, 11. Yalvar
mak. 

Niyazkir, - ment, 1. Otüküç~ 
2. Yalvaran 3. Yalvancı. 

Niyazkirane, Yal vararak. 
Niyet, 1. Çola ( .ArLU man.) 

2. Irk, (Fal man.) 3. Kurma 4. 
Oğrağ, 5. Sağış, 6. Sana 7. Sana
ğa, 8. Suyun, 9. Uğur, 10. Uy. 

Niyaz etmek, 1. Anıtmak, 2. 
Kezemek, 3. Kurmak, 4. Oğra • 
mak, 5. O lçümlenmek, 6. Yasan -
lamak, 7. Yönelmek,. 

Niyze, 1. Cıda, 2. Kargı, S. 
Sapkun, 4. Süngü, 5. Sünü. 

Niza, 1. Belli-en 2. Çam 8. Çe • 
kiş 4. Çekişme, 5 Çitil, 6. Dürüş -
me 7. Kargaş, 8. Kargaşa, 9. Kav
ga, 10. Kıya, 11. Keriş 12 Talan, 
13 Talaş, 14. Tartış, 15 Tav, 16. 
Tıldış, 17. Toruş, 18. Tutuşma, 19. 
tümek, 20. Uçaş, 21. Yomuşma. 

N'zacı, 1. Dövüşçü, döğüşçü, 

2. kavgacı, 8. Kınşbu 4. Kmşçak 
5. Yanaz. 

Nizam, 1. Cosuk, (Kaide, adet 
man.) 2. Çekim, 3. Dizeme, 4. 
Dizgi 5. Dizi, 6. Dü?Je11, 7. Düz • 
gün, 8. Düzük, 9. Orek, ürek ıo. 

Oz Tilrkçe 1rartılılclaf' 

Netice, 1. Bitim. 2. Çaptuk, 3. 
Dan 4. Ote 5. Son 6. Sonduk 7. 
Şın 8. Tusu 9. Uç 10. Vara vara. 

Neticelendirmek, 1. Başarmak 
2. Başkarmak, 3. Bitirmek, 4. So
na erdirmek. 

Neticelenmek, 1. Arkası alın • 
mak, 2. Bitmek, 3. Sona varmak, 
rıonu gelmek. 

Neticeıiz, Sonu gelıniyen. 
Netice ... ermemek, Boşa çık -

mak. 
Nev, Yeni 
Nevanıs, t. Beğeç, 2. Yeni ge. 

lin. 
Nevicad, - zuhur, Yeni çıkma 
Nevale, 1. Ayktt, 2. Azık, 3. A • 

zuk, 4. Azuka, 5. Çora, 6. Men, 7. 
Yiyecek, 8. Yolluk. 

Nevazif, Okşama, okşayış. 
Nevazi9kir, Okşayıcı, okşi • 

yan. 
Nevcivan, ı. Cılasm, 2. Deli • 

kanlı, S. Genç. 
Nevha, 1. Ağıt, 2. Ağlayış, ağ

lama, 3. Haykırma, haykırarak 
ağlama, 4. Hıçkırma, hıçkırarak 

ağlama, 5. Sağın, 6. Sağu, 7. Sa
ğu sağma, 8. Sığıt. 

Nevhaıer, 1. Ağıtçı, 2. Ağlı • 
yan, 3. Hıçkıran, 4. lnliyen 5. Sa
ftucu 6. Sağu sağıcı 7. Sığıçı. 

Mevba etmek, 1. Ağlamak, 2. 
Hıçkırmak, 3. tnkişmek, 4. lnki • 
~mek, 5. İnlemek 6. lnremek, 7. 
Künremek, 8. Sağrtmak, 9. Sığta
mak. srtkamak, 1 O. Suğl:\mak. 

Nevheves, 1. Bürge, 2. Kurgu. 

Nevi, ı. Bölük, 2. Cusun, 3. Çe
şit, 4. Den, 5. Denli, 6. Kol, 1. 
Türlü, 8. Türlük, .• 

Nevin, 1. Ecer, 2. Yeni. 
Nevm, 1. Uyku, 2. Uznna, S. 

Üzüme, 4. Yuku. 
Nevmit, 1. Ummıyan, 2. Uııı • 

suk, 3. Umutsuz. 
Nevmid olmak, 1. Böyökme](, 

2. Kunukmak, 3. Okünmek, '
Tuncukmak, 5. Umsunmak, 6. tJ .. 
mudunu kesmek. 

Nevzad, 1. Boğana, (Kuzu hak
kında) 2. Bala 3. Be be, 4. Cibal'• 
!i. Ç:ığa, 6. Doğdaş, 7. Emrece. 
(Şihar man.) 8. Emlik 9. Enik, ıo 
Y ~ni doğmuş. 

Nez, (etmek), 1. Almak, 2. C:: 
kip kttparmak, S. Çıkarmak, 
Kaldımak, 5. Sıldunak 6. Sucul' 
mak. 

Nezafet, 1. Anğlık, 2. ,ArıkblC-
3. Arıına. 

Nezafetaiz, 1. Pasaklı, 2. PiSt 
n. "V al}ıak. 
· Nezafetaizlik, 1. Çüdek, '° 
Pasaklılık, 3. Pislik. 

Nezahet, 1. Ağnlık, ~ 
(iç temizliği hakkında) 8. oriil' 
lük, 4. SiJilik. 

Nezaket, 1. tba 2. incelik. sr 
Nezalcetaiz, 1. Kaba, kaba 

ba 2. Sarsığ, 3. Yobaz. a1' 
Nezaret, 1. Asrama, (HiJıı 4t 

man.) 2. Bağnn, 3. BağıŞ,.. _ 
Bakım. 5. Bakış, bakma, 6.G?t_ 
me, 7. Gözetme, (Himaye ve~ 
tizar man.) 8. yoklama (Te 

-rfl,,,. 
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