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Önder Atatürkün maya karar vermiştir. Aşağıda de bulunuyoruz. Bu yolda geçir- ' fırkamızın bu karannı bil _ 
Uınh yazılı vilayetlerin herbirinde diğimiz dört yıllık tecrübe fırka dirirken fırka teşkilatımız_• 

k uriyet Halk Fır- birer saylavlık yer için fırka_ esaslarımızm ve fırka hükUmeti dan ve fırkalı ikinci münte ., 
c;sı teşkilatına ve ikin- dan namzet gösterilmiyecektir. çalışmalarının ulus önünde ya- hiplerden yukanda yazıh vasıf-
lı seçrnenlere beyan- Cürnhuriyetçi ve milliyetçi ol- pılan tenkitlerle karşılaştırılma- taki müstakil namzetlere rey ver J 

t 
arnesi: makla beraber fırkamız progra- ı:;ma fırsat vermiş ve yurttaşla- melerini isterim. 

Yapş~batın sekizinci cuma günü mından başka bir programla ve nn sıyasal olgunluğunu arttır - Birer Saylavlık yeri boş bıra- = 
2'.e~dcak Saylav seçimi işleri ü- fırkalı olmanın tabii kayıtlandı nuştır. Hergtin her vesile ile dü- kılacak olan yerler şunlardır: 
neisli e ~alışan Fırka Umumi şında serbest çalışacak samimi şündüklerini ve yaptıklarını fır- Ankara, Afyon, Antalya, Deniz-
ltıiista k _D~vanı yeni Mecliste de yurttaşların ulus kürsüsünden ka içinde ve fırkalar arasında li, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
iınka kil uyelerin bulunmasına yapacakları tenkitler ve söyliye- olduğu kadar iyi ve temiz bütün Konya, Kütahya, Sıvas, Tokat; 
ıet 11~~~~nnek için Fırka nam - cekleri mütalealarla milli çalış. yurttaşların da mürakabesi- Muğla, Niğde, Yozgat, Çankırı, 

_,ııesınde 16 boş yer bırak- manın kuvvetleneceği kanaatin- ne arzetmeği vazife sayan Kastamonu . 
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Atatürkün Başkanlığında 
dün yapılan topla . 

~iistakil saylavlar arası~da azlıklara mensub yurttaş-
rdan da saylav seçilmesi için Fırkaca yardım edilecek 

ı ~ ~I 2 (A.A.) TEBLIC; de Atatürk'ün bqkanlığında top • saylavlar arasında azb~ara men
~ll'"-8 1935 - Cümburiyet Halk lanmıtlardır. yeni ıeçim eauları, ıub yurddaılardan dahı saylav ıe
\J 1 Unıumt Ri uet Divanı millete arzolunacak beyanname, çilme~i için Cüm~uriyet. H~lk F~-
' ld ! . .. . . kaımca yardım edilmeaıne eıu ı· 

' &re Heyeti, Fırka Mecba muatakit saylavlann yerlerı ve a- 'tba .1 k .1 . f At r· k 
.&...! "' """'- ~#.:U • ~-1 ... _ v~ ..a ....... ; " .. JAJ.J4 mi11'im müz~ke - ı fü •. ~1,~ al r~r ver~ ::ıb ı~ .. da ur 
~~L ~~~J~~~ 

~'lll&t 1935 de Dolmabahçe- reler cereyan etmİftİr. Müsatkil edecektir. 

c~,1ca 
ttılttİtl~~~~ ua~.ıanan I.met lnönü iıe ı, lılerı 1e Adliye Bakanları gelr.ııılerdir. Uün de diğer bakanlar 
~iz Dlf lıleri, iç lıleri, Adliye ve Nafta Bakanlannı •araya girerken gösteriyor. 

~laşnıanan geniş'etilmesine doğru "icra ,, da neler 

lürk-Yunan askeri omuş? 
Ik.si memur, biri avukat 

olmak üzere a 'tı kişi ~ iş birliği 
Q:llıanlardaki Tii.ık - Elen sınırlarının bundan lstanbul icra dairesinde yapıl-

A • onra yalnız idari bir kıymeti olacaktır ,, dığı tesbit edilen bir ıuiiatimal 

yakalandı 

)~~ · hacliıeıi etrafında müddeiumu-
rl lfa 6ir Q ~ıhQn Proia gazete•i, J mit olan Türk - Yunan itilafı, milikçe esaıh surette tahkikata 
~°:"~ ":,ıüt~~de Türk Elen kendilerinin Balkan hudutları bir 1 giritilmittir. 
'""""eıı e ıttılakının gittik • tehlikeye uğradığı takdirde bir Bu meseleden dolayı ıimdiye 

~edel'llnekte olduğunu mev- askeri it birliğini de gözetmekte- kadar altı kiti tevkif edilmittir. 
"~ ~'ek d~y?r ki: dir. Türk - Yunan anlaşmasının Tevkif edilenler, ıunlardır: icra 
~~etırı biı;ı,·takdırınde iki mem- mantıki bir neticesini teıkil eden katibi Kadri, muhasebe katibi Re
')~' ~I ırlerine askeri yar • bu mütterek hududun karşılıklı fet, komisyoncu Herant Manav • 
~ cl'll~tıınaları hususu için korunmaıı ve temini, anlaşmanın yan, muameleci lstavri, "Oroz • 
~lea;11 baılanmıı olan mü- en mühim noktasını teşkil et - dibak,. ticarethanesinde satıcı 

"J.r ti -._~k Ya~mda netice - mekte idi. Mtıahedelere dayanan Viçen, avukat Salahaddin. 
~ttı etlt~i verıbnektedir. rejiminin tarıinine muadil olan bu Bunlar hakkında sulh ceza 
'~ i1ti rrı~.:a~Uınudur iri ge • teminat. Bal' an h!!rnnnı müh1m mahkemesin,-C" ... ,.kif müzekke • 

''-i bir e et araamdP. yapı 
-.ılaıma ile geniıle • ı Devamı 9 rıncu aayı1anın ı mcı sUtunwıda) >eVlllDI » u11cu •yatansa • Oncü eayafanuı 

Perşembe günü şehir donanacak 

Cuma günü büyük bir 
sandık alayı yapılacak 

ikinci muntehipler cuma günü saat 
11 den 18 e kadar rey . verecekler 

Saylav ıeçimi için seçim leftit 
heyeti, Belediye, Fırka hazıTlıklar 
yapmaktadır. Rey sandığının hu
lamcaiı 'Oniverıite konfeta1ıi 
salonunda da bazı tertibat 
almmaktadır. Teftiı heye
ti bu.ün toplanarak hazu
Jddar etrafmda müzakered\. 
bulunacaktır. 

Saylav seçimi, milletin kendi. 
ıini ve memleketi idare işinde eu 
yüksek hakkını, hakimiyet hak ~ 
kını kullanmaıı demek olduğu 
için bu hakkın kullanılıt günü 

(Devamı 9. cu sayıfanın 3. cü sütununda) 

Kadınlar 

Geçen «1ylav •eçimindc rey 
atJırken 

arasında 
Uluslar arası Kadınlar Birliği Başkanı Bayan 

Korbet Aşbi'nin yeni sözleri 

U lıalararcuı Kadın Birliği 8G§kan ı ile arkadQfl Jün T olıatlıyanda 
verilen çay ziyafetinde Türk kadınlan ile berabn. 

Gelecek nisanın 18-20 sinde 1 
toplanacak olan kadınlar kon • 
gresi hazırlıklannda bulunmak 
üzere tehrimize gelmit olan U • 
lualararaıı Kadınlar Birliği Bat • 
luılar araıı kadınlar birliği bat
kanı bayan Korbet Atbi ile ar
kadaşı bayan Manu terefinr dün 
kadınlar birliği tarafmdan To • 

katliyanda bir çay ziyafeti TeriJ. 
mittir. Misafirler burada kendi• 
lerile tanqtmlan Türk kadmlan 
ile görüımütlerdir. 

Bayan Korbet Atbi Jurnal 
Doryan gazeteaine verdiii ~ • 
natta tunlan aöylemiıtir: 

Devamı 9 uncu aayfanm Z ci sütununda 
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·liz - Fransız görüşmeleri 
upa siyasetinin umu-1 f ronsızlu 
vaziyeti konuşuldu 

v 
" 

Ankara, 2 (KURUN) - Dev- fiyet maliyece mal .. nd 
let alacaklarına mahsuben 38 ku- bildirilmiştir. Maliye eski 1' 
ruıtan alınmakta olan meeidiye - paraların Şubat 936 dan ,oll 

ler gümüt fiyatının yükselmesi yü davülden kaldırılmasını mı 

Londra, 2 (A.A.) - Netredi- him olmalıdır. 
len bir tebliğe göre, Bay Baldvin, . B. Laval de B. Henderaon ile 
Sir Con Saymen ve Eden Bay Flan görüımeğe gitmeden evvel Fran
den ve Laval ile Dovning Straet sız Bakanları otelde uzun bir top
de görütmütlerdir. Vuku bulan iki lantı yapmıtlardır. 
hususi müzakerede Avrupa siya - Londra, 2 (A.A.) -Tahmin
ıefnin umumi hatları görüıülmüı- lere göre, İngiliz bakanları Al -
tür. Yarınki hususi içtimada Fran- manların hukuk ınüıaviliği tale -
sız nazırlan muhtelif noktalar ü - biyle Fransızların Almanlar tara· 
zerinde mütalealarınr bildirecek - fından emniyet teminab verilme· 
lerdir Yapılan müdavelei efkarın sine dair olan taleplerinin ayni za. 
pclc samimi ve dostane bir hava manda müzakeresi için Alman hü
i ~ · ·~e geçmesi umumiyetle mem - k\iıneti nezdinde yeni bir te~eb -
ı ·~ · yet tevlit etmiıtir. büste bulunulmaaı hakkında israr 

J..ondra, 2 (A.A.) - Reuter bil edeceklerdir. 
L ~yor: lngil;z ve Fransız nazırla- Londra, 2 {A.A.) - Öğrenil
rı ;ırasındaki görüımeler, ıimdiye diğine göre, Fransız murahhas -
l::ıdnr hiç bir müsbet neticeye var lan hava kuvvetlerinin tahdidi 
mamıştır. Bu görü~melere, cumar.. muahedesini ve Almanyanm si • 
lesi günü de devam edilerek, ak • Jah altına aldığı efrat adedini ko
§am üstü nihayet ~erilmesi ve müş nuımalarda mevzuubahı etmit • 
terek bir resmi tebliğ nqrohm • lerdir. 
maaı 'muhtemeltlir. Göbels ''Sulh Pstlyoruz dedi 

Bay, Laval, pazar günü öğle· Berlin, 2 (A.A.) - Bay Go -
den ıonra Londradan ayrdmağı ebbels, nazi fırkasına meııaub 
dütünüyorsa da Bay Flandin, haf- spor sarayında yaptıklan bjr top· 
ta tatilini Sör Betrynin, sayfiyesin- lanbda, ulusal aoıyaliıtliiin iç ve 
de geçirecek ve orada Bay Cham dıt siyaseti hakkında bir nutuk 
berlain ile bazı nakid meaeleleri •öylemi§, Almanyanin bilhusa 
hakklnda görUiecektir. hukuk müaavatını elde etmeğe 

Dünkü görütmeler iki tarafın karar vennit olduğunu ve mevcud 
biribirine vaziyet hakkında nok - veya geleck Roma, Pariı, Londra 
tni nazar bildirmesi teklinde 'eç - itilaflarma. iltihakmm ancak bu 
mit ve bir milza~re baflanııcr t4!k tarta •muallak bulunduğunu b .. 
iini afmatrıİırtr. yan ctmiıtir. 

iki memleketin yüksek idare a· Bay Goebbelı, aynca runları 
damlan, harici ıiyuet meseleleri- söylemiıtir: 
nin açık bir bl&nçoaunu yaparak, "-Almanya· silahlanmayı, 
sili.hları e.zaltma müzakerelerinin muharebe yapmak için i!temiyor, 
yeniden be.İlamasma müaaid olabi fakat mademki, ban~ ancak kuv
lecek bir formül aramıtlardır. Bu vetle muhafaza edilebilir, Alman· 
suretle Almanya, miıaklara ilti • va da diğer azası gibi ayni huku
hak etmekle Fransızların gözün - ka sahih olmak suretile uluslar 
de ıili.h zlanma meselesinin en derneğine girecektir. 
esaslı düğümü olan emniyet mese- Almanya, Avrupada banıa 
lesinin halli -için e.zem olan siya- yardım etmeğe hazırdır. Çüntü 
ıi inkitaf ı kolaylattırmıı olacak .. kendisi sulha muhtaçtır.,, 
tır Londra, 2 (A.A.) - Havas A-

Q --,u,m1?hrin Almanya janıma bildiriliyor: Evening Nevı 
alevh ne o!mamasına gazetesi, dün aktamki nüshasında, 
eh mm·vet veriliı1or Franıanın bir hücuma maruz kal-

Lon:lra 2 (A.A.) - Reuter A- dığı halde lngilterenin askeri ve 
ja sı bildiriyor: bahri kuvvetlerinin yardımına gü 

Fransız ve İngi iz muhaverele· venebileceği hakkında verilecek 
rin~e elde edilecek neticelerin her bir teminata mukabil bütün hava 
hangi bir ıuretle olursa olaun Al • kuvvetlerile lngilterenin yardımı
manya aleyh

0

ne müteveccih olduk- na gitmeği kabul edeceiini zannet 
larmı zannettirecek bir tekil alma tirecek birçok esbab vardır. Bu §6 
mnaına büyük Britanya hükume -

kilde lngiltere için hava cihetin • t'nce pek ziynde ehemmiyet veril-
den hiç bir tehlike kalmıyacak de 

·~i g"'nden güne meydana çık -
m ktııdır. Bilhassa, aon günlerde m_e_kt_.i_r·---------
ngi ' tere tarafından Almanyamn U k Ş kt lh 

v ziyeti tam bir surette nazan dik za ar a su 
te alınarak Reich hü~metinin Y.enİden teeSSÜS etti 

hayaiyet'nden ve mevki"nden hiç. 
b'r 9ey kaybetmeksizin imza ede- To\<yo, 2 (A.A.) - Tatan'da 
blece:i b'r anla"maya vücud veril içtima eden Çin ve Japon · Man-
mek isteni 1 iği görülmektedir. ço murahhasları Chahar, Jehol ve 
lnn llz kabi es1 toplandı büyük aeddin civanndaki mınta-

Londra, 2 (A.A.) - lngiliz kalarda yeniden sulhu teaia etmiı-
baka.nları bu sabah erkenden baş Jerdir. Sulh ıartları şunlardır: 
vekfılette toplanarak dUnki.ı içti • Çin hükumetinin bir müoeı • 
mada Flanden ve Lavalin söyle. sili tarziye vereceği ibi buna 
c1 " !:leı:ini tetkik etmişlerdir lngi - mümasil hadiselerin bir daha 
liz ba!{nnle.rmm Fransız bakan - tekrar etmiyeceği hakkında temi-

. e tc1;rar temasa gelmeden ev- nat da verecektir. Aynı zamanda 
!anmak zaruretini hisset • ne Changlin' de ne de Charhar ile 

1 c! ıkbrma • akılıraa dünkü Jehoi araımdaki hudud ilzerinde 
tıc1:\ Flandcn ve l.avaiin I kain Unihoda ,Çin askerleri bu : 

tıl:!o.;ı teklifler fevkalade mü- lundurul~ıyacakttr. . 

60 bin Sarlı Yahudiyi 
lskendrona yerleştire

ceklermiş! 

zünden 45 kuruta çıkanlmı§, key- tırınıttır. 

Haleb, (KURUN) - Burada du • 
yulan haberlere göre F'ransız hüku -
meti Sar mıntakasından altmış bin 
Yahudiyi Iskenderon ve Antakyaya 
yerleştirmeye karar vermiştir. Her 
Yahudinin beraberinde üç bin lira 
<altın) getirmesi şarttır. 

Zingal, Çangal, Zindan 
şirketinin sermayesi 

ormanla~ 
artırıldı 

Ankara, 2 (KURUN) - lktı
aat Bakanlığının teklifi ile Bakan 
lar heyetince Zingal, Zindan, Çan
gal ormanları Türk Anonim Şirke
ti nizamnamesinin sekizinci mad
desi deiittirilmi,, ıirketin ıerma
yesi iki milyona çıkarılmıttır. Be-

heri yirmi bet lira kıymetind• 
sen bin hiaae ıenedi çık•rf 
kabul edilmiştir. Eski hiııel 
üçü ber iki hisseye karııbk . 
mu§tur~ 1200 eski hisseler bır 
hakkına malik olacaktır. 

Bu haber Antakya ve lskenderon
dekl Türk ekseriyetini çok müteessir 
etmiştir. Altmı~ bin Yahudinin Türk 
çokluğuna karşı bir topluluk teşkil 

etmesinden başka bu karann, tatbiki 
halinde, memleketin iktısad işlerin -
de de derin deffşmclere sebebiyet 
vereceği düşünülmektedir. Hayret ve 
e~efle kartılanan bu karann tatbiki 
halinde birçok Türklerin hicrete mec· 
bur kalacaklan ıı.anılıyor. 

Yunan kabinesini devirmek şayia~ 

Sovyet birliği merkez 
icra komitesinin 

yeni kararı 
Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet-

Jer birliği komünist fırka.sının mer 
kez icra komitesinin heyeti umu-

Atin.a, 2 - Yunan &§bakanı 

Bay Çaldariı, Yunan kabinesini de 
virmek için bir hareket hazırlan -
dıiı hakkmdaki şayialal'm eıu • 
aız olduğunu söylemittri. Atina 

Emniyet müdürünün bir hareket 
hazırlandığını ititmeıi üzerine 
bazı nizibati tedbirler ahnmıf, 

fakat biraz sonra bu ihbaratm 
doğru olmadığı meydana çdmnt -

miyeıi dün toplanmıt ve Bay Mo-
lotof komite namına yedinci Sov tır. 
yeller kongreıine bir takrir vere - Bahriye Bakam Amiral Haci 
tek Sovyetler birliği esas yasasın· Kiryako donanma zabitleri ve ef • 
da ezcümle intihab ~isteminin ye- radı araımda füpheli bazı hare -
niden demokratize ve 10yaal ve ö- ketler bildirdiğini yazan iki Ve -
konomik esumı daha eıaıb ıu.. nizeliıt gazete meclise dava aç· 
rette teabtt .dilme.si jçiıı bası tadi mııtır. 

Atina, 2 - Ge~en ıene Bay Ve lit yapdmaıını istemeye memur et 
nizeloı-:.ı öldürmeğe kalkı~mı§ o • 

cek olan Atin.a Ağır ceza .. 
mesi reisi haıtahğmı ileri • 
mezuniyet iıtemittir. . ~ 

Bu hadise birçok dedıkod 
ra sebebiyet veriyor. Geçeıı ~ 

suikast davuımn tehirine şe. 
yet vermit olan ve altındaki 
ların maznunlar taraf ındsıı 

olduiu iddia edilen ihba 
mü•tantiiin yazıhanesi 1'ıı1 
ıuretile okunmayacak suret" 

rekkebe bulqtırdmııtır. SıJll0 

panlann suikaetçilerin el•. 
olan ve mevkuf bulunan ~ 
na Emniyet müdürü Polih ~ 
losun adamları o1duiiu t.ahıtl 
dılmektectır. 

d• Adliye bu mesele hakkıl\ 
detli tahkikata baılamııtır• mittir· lan auikutçdan muhakeme ede • 

Belgratta komünist talebe ===~=======~==:~==~~: 
bir hadise çıkardılar Tunusta kanlı bir hadise 
Belgrad, 2 (A.A.) -Bellibath ) ğ 

komünist ta1ebeden bir grup Oni - Yahudi mağaza arı ya ma 
verıitede den ve imtihanlara mi· A~ 

Tunüs, 2 (A.A.) - Sarhoı fundan çekilmitlerdir. : ı.l 
ni olmaya ~lıfmqlar ve On veni- 1 d b · ,.r P" 

yerli ukerler arasında çıkan e - den ve memur ar an 1 · .J 

F 

te nizamnamesine riayet etmek is· b' k d• f"" hemmiyetsiz bir gürültü, kavıa.. müt ve ır aç memur 
tememit olduklarından polis mü • L 1 Jı t 

cıları yatıttırmak isti yen za.ıta anmıttır · J l 
dahale ile •ük\ineti iade etmittir. H d' d rlil .. 

memurlarının müdahale etmeıi i ıae en sonra ye 
Çıkan kavıada bir polis memu- üzerine kanlı bir hadiseyi mu. hudi mafazalannı kın~ adlı 

ru alır, birkaç memur da hafif au- cib olmu§tur. Yerli askerler za - lerdir. Aıker kuvvetlen..,~ 
rette yaraJanmqtır. Po1is, ıillh bıta memurlanna hücum ~tmit - le ederek aaayiıi iade ve 
kullanmamıttır. Gene talebe tara· ler ve bunlar adetleri az oldu • kitiYi tevkif etmittir. 
fınd'° yaralanan bir talebe öl • J ~I 
müıtur. Askeri rütbelerin Türkçe karşı 1 

Moğollann lrindakihayat- henüz tetkik ediliyor 
)arına dair vesikalar ,I_ 
Paris, 2 (A.A.) - Güzel san'

atlar akademisi Fransız Bay Go -
dard tarafından yapılmakta olan 

taharriyata, lran hükumetinin yap 

tığı büyük yardımları anlatan B. 

Paul Polluot'un raporunu dinle • 
mittir. Bay Godard, tarihi binala· 

rın tamiri ile uğr&§ırken, merkezi 
Asyanın 13 ve 14 üncü asırları için 

büyük ehemmiyeti haiz olan Mo • 
golların Irandaki hayatlarına dair 
çok kıymetli vesikalar bulmuştur. 

Silahları azaltma komis-
yonu 18 Şubatta 

toplanıyor 
Cenevre, 2 {A.A.) - Silahları 

azaltma ve tahdid konferanıı bu
gün 4 yatına giriyor. Konferans, 
Şubatın 18 inde toplanacaktır. Ruz 
namede, Litvinof projesi mucibin
ce daimi barış konferansı halinde 
toplanacak olan konsey meselesi 
vardır. 

. B"yilk ı 
T. D. T. C. Umumi Katipti • istifade etmitlerdır. \J .tJ' ~ 

ğinden: nı harbiyenin tetkik et.JI' ~' f 
··" J 

Askeri rütbelerin türkçe kar· duğu bu kartılıklar ara .,ı,.· 
ıılığı hakkında bir iki gündenbe· zetelerde ne§redilmit ol• 
ri gazetelerde çıkan haberler ta. hiç biri de yoktur. tfll 
mamile yanlııtır. d "fe ti 

Harb akademisin e df 
Aıkeri terimler için epey za • ı.rı1' o 

mandır harb akademisinde çalı • f ız alayının bazı kıta . ~' '/ 
tılmakta idi. Türkçe karıılıkla - rübe olarak tetki~ edıl:,a"') 
rm bulunmasında Türk Dili Tet- lan sözler bu tetkık ve t ,4' 
kik cemiyeti de harb akademisi tikten sonra makanund~ 
Atatürkün yüksek irıadlarmdan orduya teblii e.-H!ce~ ~ 

b Zaptetti/,tet ~ Korsanlar ir vapuru 
ç . , b ' 

Hong-Kong, 2 (A.A.) - Kor - mata göre, korsanlar 1/~/. .t~ 
sanlar T ungchov vapurunu zap • dokunmadıklan .. g~.bi ~if~J ı.,. 
tederek, bir Rus muhafızını öl - rehine olarak gotu~ biti'i 'ti 

. dürmüıler, birini de yaraladık • Bu vapur, 1925 ıenet• JıO~ ~ 
tan ıonra bırakmıılardır. Tung • nunda bir defa dah•.1..,if'1/ 
chov vapuru, timdi harb gemi - tarafından yağına ed~o~ f 
lerinin refakatinde Yung bay li - Yung bay LimanıBi-' ~ 
mamna gelmektedir. meıhur yatağı olan 

Şimdiye kadar alınan malu • manı yanındadır. 
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Avrupayı nasıl 
tanıyab ·ı· . ? .tvrıı ı ırız. :'an, turadan buradan 

,_ l'ibi relen bir drii 

~ ua,_~_Hıuır bir ayaltluı. 
'ri'b;r IGtıcıdan olman 

.. .. ' ltolayc:a elde etmelı 
4ötq Ur. Bir likrin, ne luı • 
~Urıa ola.n, ne luular 
~ •a olaun bir kalada 
.. rene · · b" .~· "iiıin ıyı ır fe,,..ır. 
tf,.ı_ • IJlek, diifiinmemek -
-tel ıh!~· I'. ıa:uır. 

~bu lai;L• 
e ktıl ""''" •adece dii • 

f/q ""1ar içindir. Bina 
a;::e,,.~ diitünüyorum, 

feyı, fizik ôleminin 
)Q erini elektrik teknikçi -
~I ri6i gerçek/qtir • 
derle boynııınan borcu • 
' eır,,,° Zcırncın bu düıünce -,.;;,:a bir hayli feyleri 
~ ~ lcizun olacaktır. 
, ""İiiııi IOyfiiyorrım, lan ak -

• 
1 

lcınan )'ÜZ yıldır Tiir· 
ri;;>'"f iat b!inytmni bir 
)Qz,,, dini~ek, dertlerine 

· / ok uterni§tir. Ba re
Q ;rrnaıii. laer zaman Ao-
er J"-"a dolaıan dü • 

... ~ IJlıııtur • 
., 6:-.6 •. na "6Cle rnaneuon 

-.ıeı . . . 
' ı.~ er ~n bir gerçe

UIJ' ı,:ı~ ele, hGlı .._., defil, aoqal 
fo~ lıındald mütalea • 
f~ P relrniflerdir. Ntud 
ı...ı Ucır, ve bu ı· ·L ôl • ~11111Q 1• • aırc emın 

"a. ., .. ~ hakkında day • 
~nceden gelen •özln 
fi~ ınaeleler irin de 
~iu ancak .öyli • 
6ir n!Glt tly«n p.lı • 

1tt,., ~clır lfirii aiibjektit gonq
--.,ır. Ortlara saplanıp kal • 

b ••• ... ..,. 
ileler 1.:~ • _.ı • • 

Q ol v~ ırm:ıemızın 
llp L! .. _ 

h)fer ,:;:::nektetlir. Olup 
1 O... • ...~ lehimizJe ol-

ı. ı~erı İnceye °'"' . 
"'•a 111 rörrnwih. Na • 
~ Li lleacrı..tara rünlPrimiu 
- "'ctltıın A 4.ıac1· 1 vrupa yurtla • 
~~~ e"!erintle ilfiyen 
.. ~ ra eJi derin, derin tah

ftt1auı .rrnenaiılerdir. Ya • 
d 1ee:;.11 ~ofa cahil bir 
11>11r1Qr~ bedeni hakkında-
• Gri relen idrake 

~ telinai • 
:c"rİhft , inltital fGTfl ola-
~·~ bala.edenler var
~~lfi: hürriyet bütün 
" dQ. Gbaııdır. Falıat bi-
'I . 

lcrıt hiirri . 
, )o4t.. )'etı dediğiniz §ey 

,,__ '· tü111tü tab•at tfl - --saıı ı ve 
1 er l'e4a; olan ÜUan bir 
.. llQJur daemz. Si· 

........ ~ 
• et) ~ak 
~Cb'I .""Y·· Sen ne 

Jüri heyeti dün toplandı 
----~~-----------------------~---~~~-

Istanbul planı müsabakasını Bay Ergöç'ün kazanacağı 
anlaşılıyor, jüri yarın münakaşa edecek 

latanbul ıehrinin planını yap • 
niak üzere açılan müsabakaya gi-
en ecnebi mütehaaaıalardan han • 
ıiainin bu ite daha yararlı olduğu 
nu tayin etmek üzere tqkil edilen 
jüri heyeti dün latanbul vali ve be
lediye reiai Muhiddin Oatündağm 
bııtkanlıiı altında toplanmııtır. 

Dünkü toplanbda C. H. F. latan -
bul vilayet idare heyeti bqkanı 
Antalya aaylavı Dr. Cemal Tunca, 
aaylavlarımızdan eaki müzeler mü 
dürü Halil, Salih Cimcoz, Yahya 
Kemal, Belediye reia muavinleri 
Hamid ile Nuri, Şehir Mecliai aza
ımdan Sadeddin Ferid, Avni, Tev
fik, Mehmed Ali, Feridun, Refik 

Oç ecnebi müetbuaıam rapor· gefrilmeaine tavaiye etmektedirler 
larmı tetkik edip bunlann hülba· Mütehuaıaların raporlarmı tel • 
lannı ve bunlar hakkındaki müta· hia eden mazbata;Dm limana ait o
leaamı yazmak üzere jüri içinden lan ilk kısmı okunduktan aonra 
.ayrılan komisyon çalıımasmı bi • parça, parça mı yolua hepainin 
tirmi§, raporunu hazırlamıtb. Dün birden mi münakqa edilmeai ko • 
kü toplantıda belediye fen itleri ruıulmuf, bu arada limanın nerede 
müdürü Ziya bu raporu okumuf, i- yapılmaamm tayini hakkmm kime 
mar bürosu müdürü Ziya da harita ait olduju da müzakere edilmit • 
lar ve eskizler üzerinde izahat ver- tir. Vali, hüldimetin bu itle meıgul 
mittir. olduğunu, bununla beraber bura· 

latanbul pli.nı yedi kıaımda mü· da konuıulacak ve kararfqtmla • 
talea edilmektedir. Bu laamlu cak teylerin de hükiimete bildiri) 
fulardır: mesinin faydalı olabilecejini ıöy

lemiıtir. 
t -Liman. b 
2 - Sanayi ve ticaret mmtaka· Ondan aonra raporun epai o-

lan, kunduktan aonra münakap edil • 
meai kararlqtmlmlf, dünkü top • 

Ahmed Sevengil, Belediye iktıaat 3 - Ana Yollar. lanb raporun battan tonuna kadar 
müdürü Aarm Süreyya, eski Nafıa 4 - Kültür müeaaeaeleri mmta- okunmasma hasredilmİf, toplanb 
vekillerinden Muhtar, Belediyenin ulan. OD yedi buçuia kadar aürmüttür. 
eaki fen itleri müdiranmdan Cev· 5 - Hava yollan. Jüriden ayrılımı ve mütebaaaıala· 
det, Liman mühendiai Mustafa, 6 - Spor, oyun, bahçe aahalan. rm raporlannı tetkik etmit olan 
Müf.!"ndia mektebi mimari mualli· 7 - Eski eaerler ve abideler. heyet, birçok noktalarda Bay Er • 
mi Profesör Depa, Güzel San'atlar Gerek Bey ~ ~ ~ göçün tekliflerinin telırin ihtiyaç· 
Akademisi mimari muallimi Pro • Lamber'in gerekse Bay E~ lanna uyrun oldufunu ileri aür • 
feaör Eıl, Müzeler müdürü Aziz, raporlarmcla bu meseleler hakkm- ~jr. 
Profeaör Dr. Nqe't Ömer, eledi • da .aylec:lflderi ve o mütalealar Jüri~ yamı aaat on dört 
yenin hıfz111ıhha mütehuaıaı Dr. hakkmda kom.iyonun ne dütündü buçukta tekrar b,pianacak, oku· 
Zeki, Güzel San' atlar Akademiai ğü uzun uzadıya anlablmakatdır. r an rapor hakkında aza düıünce
muallimlerinden Celil Eaad, Bele- Mütebaaaıalar bu noktalar hakkın· ler"ni tayliyeceklerdir. 
diye fen itleri müdürü Ziya, bele- daki mütalealannı söyledikten içtimalar aık aık tekrarlanacak 
diye imar büroau müdürü Ziya ve aonra belediyenin plin yapıldık • ve jüri bu ay içinde iti bir karara 
belediyenin fen ve imar iıleri fU • tan aonra bu plan İ!İni tatbik et • bağlayarak Şehir Meclisinin bu 
be müdürleri bulunmutlardır. · mek üzere bir tetkilit ta vücuda devresine yetiıtirecektir. ---- -~~----~--. ................. ______ ~--·..._......_; ____ ~~--
Vilayet bütçesi JŞelıir Meclisi Şubat Sular çekildi 

M .f k k toplanmasına ş· d.f asra ısmına onan b 1 J. ımen ı er yolunun bozu-
yar dım tahs·sab aşıaaı lan kısmı düzeltiliyor 

1935 aeneai vilayet bütçPai ba
•ılmqbr. Belediye kısmı da ha -
zırlanmaktadır. Belediye bütçe • 
ainin basılması biter bitmez Şe • 
hir mecliaine verilecektir. 

Vilayetin 1935 ıeneai bütçe -
a · nin tahmini varidat yekWıu 3 
milyon 468493 lira olarak tea -
bit edilmiıtir. 

Vilayet bütçesinin masraf kıa
mma hqeratla mücadele için 
2500, Silivride diapamer binuı 
İllf&lı için 1000 lira konmuttur. 
15000 lira darüttefakaya. 5000 
lira fakir talebenin iqeai için 
Hilaliabmere, 20000 lira bayat 
mekteplerine, 2000 lira Türk Ma
arif cemiyetine, 10000 lira gayri 
müalim ekalliyitJe·r müeaaeaab 
hayriyeaine, 30000 lira riihrevi 
hastalıklar tetkilatma, 26000 li
ra içtimai muavenetler için la • 
tanbul halkevine yardım tahıi -
!ah konmuıtur. 

Şehir meclisi dün aaat on 
Edime ile Sivilenırad ara • 

dörtte bay Sadettin F eridin re - 1ıntla au baamaaı ile bozulan bat
ia.liği altında toplanmlfbr. 1935 

bn tamirine bqlanmııtır. 
vilay~l bütçesi büt~e encümeni • 
ne gönderilmif, bazı faaıllarda Sular çekildiii için kar yolu 
münakaleler yapılmıf, Beyotlu da kıamen temizlenmittir. 
azaaından bay Kadri ve Yalova Avrupa ekiapreai Sivilengra -
azasından ~y Kemalin istifa _ da gelince, yolcular üç yüz met
nameleri bbuJ edilmittir. re kadar olan bu yolu yürüyerek 

ve efyalan hammallarla tqıt. 
Periye bankaaı ile belediye •· mak auretile, kolayca, diier tre-

rumdaki ihtilaf 1 iyi bir tekilde- ne binip latan bula varmaktadır -
halleden Adliye Bakam Saracoj • ı 

kkü 
ar. 

lu bay Şükrüye bir lefe .. r mek- Dün akf&ID Edimeden gelen 
tubu yazılmıtb· Buna gelen ce • ekiaprea birçok yolcular ıetir • 
vab okunmuttur· Meclia perfem· mittir. 
be günü tekrar toplanacaktır. 

Grip artıyor 
Poata paketleri ve mektuplan 

da, ayni kolaylıkla Sivil~ngrat • 
tan Edimeye tatınmakta ve da • 
ha muntazam bir tekilde latan • 

Mektep!erin tatiline bula gelmektedir. 

şimdilik lüzum görülmedi Yol düzeltilme.inin biraz da-
ha aüreceii aanılıyor . 

, aı. • t;.. . -. r etrnek üti • v' ..... e.irl 1 Amerikanın yeni ba, 
&e,;;;,;,.1 ~ U)'Qn ettik. kon•olosu 

Hava1arm fena gitmeai tehirde 
grip hastalığını çoialtnuıtır. Bu 
yüzden okullara devam etmeyen 
talebe aayıaı da oldukça kabarmıt 
br. Bununla beraber talebe araam
da görülen hastalık niabetinin 

latanbul içeriaindeki mekteplerde 
altı bin talebe arasında 1117 ainin 
mektebe gelmediği görülmüttür. 
Bunlann çoğunun gripten hasta ol 
duğu aöyleniyordu. Mekteblere 
gelmeyen talebelerin bazılarınm 
evlerine kadar doktorlar göndere
rek tedavi ettirmek iatedik. Bu ara 
da birçok talbeleri evlerinde bula
madık. Evlerinde olanların da ha
fif bir kırımhk geçirdiklerini öğ
rendik. Şimdiki halde gripin yüz
de on yedi niabetinde olduğu an
latılmaktadır. Daha fazla ilerledi 
ğı takdirde buna kartı batka ted • 
birler alınacaktır. Söylendiği gibi 
grip pek fazla ileri em it olmadıim 
dl\rı mekteblerin tatil edilme.ine 
li:zum ıörülmemittir. 

ltttlt: .. "''dır. rtıce, nice dü • Amerikanm yeni bat konao • 

ı ~ flıd loau bay Makıovel MorhPd ya • 
"-~~erde ur. Kep/erden rm lıtanbula gelecektir. 

' f#~:ıcel 11 
•onra anı izah Bay Makavel, bundan önce 

t~er Grtıaında bir Cenubi Amerikada, Yuaaneı • 
"'ş,;.,, r:;.,':!_":-uttrır. Fa • burg bat konaoloau idi. 
't1....:·· •• 11

"er, mevsim- !============= ~ ""1ıt l. • tir. 
~ "'ti ~ değil, objektil izahlarla anlı---• "Gril • ,,_ 

di 4
0 

ezi larall11Tını biliriz. 
~ •4i :'ınd laım l Avrupayı, medeniyeti bir i . 

'---.. ~ vruPGnın 11a. deologların ithalat qycuı ile de
._ ~ iti, alıqça bizi 1 ğil, ilim adamlarının objektil 

... Lı .Ve -~,. L- • :"Vlft •- "~·· 1 gözlerinin ardından •eyreJebi • 
ftoı.~e oldaiunrr bir liriz. Ve bu göriifle mü•bet bir 
~ta/ti fllt ltendi ita.ta- aona varabiliriz. 

diıtüncelerile S•drl Ertem 

mekteblerin tatil edilmesini İcab 
ettirecek bir niabette olmadığı an
latdmaktadır. Bu niabet fazlala -
tırıa on gün kadar bir tatil yapıl· 
maıı dütünülmektedir. 
Sıhhat mUdUrU ne diyor? 

Dün kendiaile görüttüiümüz 
Sıhhat müdürü Bay Ali Rıza, bu 
huauıta tunları söyledi: 

- Mekteblerde talebe arasında 
gribe tutulanlann çoğaldığı hak • 
kmdaki haberler mibaliğalıdır. 
Eu hafta içinde yaptrğrm iatatia -
tik aonunda aldıinn netice ıudur: 

' < 

rGezintiler 

Büyük baş
Koca kafa! 

1 

Almanyaıla fGPhlar biiyii • 
yor, kalaların 'apı artıyormuı. 
Bana önce bir ıaluı Nnmqtım. 

Sonra yapılan .ayımları gözden 
geçirince durakladım. 

Gaute, biitiin alır baflılıfı i· 
le itin alıp Yaradiiiünü, alıiJen 
5S ile 58, 60 arcuında tleiifen 
ıapka ölçüleri, artık lanlıain i.,
tefini yerine getiremetlifini aö7 • 
lüyor. Bu türlü labrikalan ifle • 
tenler, tliifiinüp t'lflntmflar, H • 

bebini araıtırmqlar. Sayım dJ
terlerinin ortaya koydufa .on 
ıu: 

E•lıiJen 55 ile 60 santimlilı 
faplıalar hallıa yetalıen, fimtli 
( 63) e luular plımq. Soma 6a 
fapkaların birteoiye iyileri, h · 
halıları .atdıyormrq. Bundan ti• 
anlaıJıyormrq lıi koca hlalılar,· 
iidiin adamlardır. Y t1fGY1f1 lıen
di ideklerine aydara6iliyorfar, 
bollalı ipnde )'Clfamtının yolarwı 
buluyorlar. Zenginlifi, diifünce 
derinliğinin bir m, a• lınlıinli • 
linin bir 6elirifi aa)'mCli ~n1. 
Bana lü, anlamaJun. Ve tlof ruaa• 
na ida...U, ömiir ~antla pa • 
ranın lHlıi •öklerintlen 7Gftl.,._ 
m pelı N71•lı ptliifibn ifin 
aöJlenilenleri 7'1ftiırplun. 

Bii)'iilı lofnwıl ._ 6aflar p• 
lelerini Je w,aı ~ 10hal· 
laltlar igindc 8İİrİİniip ~1 Bir 
l'ÜINf olmalı isin dolan lıimbilir 
hg ala oarlılı, hruli yaouında 
bir mum aydınlıfı bile 6almadan 
aöniip gitti. Birkaç yüzyıl önce • 
ye kadar zenginlik, alın terleri • 
nin 6irilıtirdiii bir altın ıöl. de· 
fil, lalanın .,,., '"'-- im ol· 
,,.,.,,,... •-'• 6ir 6afql"71ftı. 
Binlerce ,.,.ı.lı a tlmn lm711 • 
lartla ican1e1 ..aar, dl• riirli • 
tiirhn, 6inleıa cWnd, 6aıut • 
dalıi ~ile 666ilrlendi. Roma• 
mn nrma ~ı erpan •-' • 
yelerimle, yan pplalı manan 
1tamam IUılarcımanlanm, tat.alı 
edilmif iillıelerin zavallı bilgin • 
leri taııiı. K.mlım gövtlaile 
katlanıp hilriilen 6ir dalluıoalı, 

)'ClfGtlıfı 'alın en iyi g.pnenle • 
rile her valıit aıJı atmqtır. 

Efn IHıı biiyiilıliifii gaplı 

bir aa ölp;.ii oüaytlı, am6er ba • 
lıfı aeanan en 6üyiilı lilozolrı 

~~ırdı. /fin ııiiliin' tarafına 
balıuau lıi lıallllla 6iiyiilılilı tla
lta "11ı in.anı lırqlralantlmr. Böy. 
le bir göriniif lıarpnnda saygı 

yerine aama dayarız. Uzan a • 
nayqlarla anl~zJır lıi, bat, 
turpa benzer. Büyüdükçe lıolla
ıır. 

O yabancı gazetenin deJifi 
gibi efn lıala lıocamanlıfı, bii • 
yük diifiiniif ölçüii oe ayalına 

altın olalılan akıtan bir rniii• 
olsaydı, Paarola HOMJ11 Be7 
çağımızın Ellatana lıailir gider· 
eli! •• 

Telefon şirketi için 
konuşmalara başlanıyor 

Ankarada konuımalara bat • 
lanacaiı için telefon tirketi di • 
rektörü bay Andenon'un bu haf 
ta içinde Ankaraya ıideceii öi -
renilmiıtir. 

Konutmalar neticesinde uyu
fU)una, tirket afuatoata hük6 • 
metimize ıeçektir. 
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• , Y ahancı Posta 1 ,,__ 
ienı Jür~ıye 

Türkiyenin sanayileşmesi 
ve Türkiye 

(Tenıps) m Türkiye muhabiri 
gazetesine yepi Tiirkiye ve Türki
yenin sana}rile!mesi hakkında u -
zun b:r yazı yazmı~tır. 

Muhl).bir evvela yeni Ankarayı 
an1atr3•or \"e onu eski Ankara ile 
karşı1aştırıyor: 

"Ankarada geçenlerde Mustafa 
Kemalin ulus önderi sıfatilc An -
karaya ilk resmi ziyaretinin 15 in
ci yıldönümünii kutluladı. O za -
man Ankara uyuklayan bir vilayet 
şehri idi. Bataklık bir ovada idi. 
25,000 lik halkı sıtmadan kmlımş 
bir halde idi. O, çaınurdan veya 
tahtadan yapılı idi. Bugünse Anka 
ra model'n hır ~ehirdir. 

Ankaranın bataklıkları kuru • 
tuldu. NüfUEu lOO,OOQ e vardı. Ma
larya imha edildi. Kışın çamur • 
dan, yazın tozdan geçilmiyen yol
lar dtizeltildi, kaldırımlarla dö -
şendi. Muhteşem hükumet daire • 
lari yapıldı. Asıi konaklar kurul -
du. Elçilikler yapıldı.,, 

Muhabir Ankarayı bu tekilde 
anlatnı·ak artık onun lıtanbula Ak· 
denize, Karadenize varan demir -
yollar merkezi olduğunu, hava hat 
]arının onu Şark ve Garb ile bai • 
ladığını, eıkiden yabancı yü:ıii gör 
meyen .Ankaranın Şark ve Garb 
hükümdarları, yabancı devlet a • 
damlan tarafından ziyaret edildi
ğini ilave ed;yor. 

Muhabir daha aonra Ankara • 
nın hars ve fikir tehri de olduğu
n -:ı anlatıyor ve Ankarada kuru -
1nn. hara müeaaeıelerini bireı- birer 
F.ayıyor. Daha sonra sözü memle -
lrette başlayan sanayi hareketine 
çevirerek: "Türkiyede snnayi ha
reketi iktısadi istiklal ve millt em
niyetin ilham etitği bir harekettir,, 
diyor, bunu iıpat yolunda yerli 
mallar sergilerinde gördüğü Türk 
imalatından bahsediyor ve meın • 
lekette ziraatin ve ziraat verimle
rinin de inkitafına çahtıldığını i
lave ediyor. 

Son hafta içinde evlenenlerin 
adları tunlardır: 

Fatıh kazasında: 
&klual bay Ali ile Veli Ahmed la. 

m bayan Afet, seyyer esnaf idris ile 
Altdullah kızı bayan NeciN, muallim 
bay Foçi Adematinin ile Dimitri kıD 
bayan Fatini, tüccardan bay Mehmed 
Zeki ile Berlis kızı bayan Behice, ma. 
nav bay Hüseyin ile Şükrü kızı bayut 
Medine, onnan mühendisi bay Meb. 
med Raif ile Ahmed Seyfeddin km 
bayan Ay§e Fethiye, Devlet demiryol
lan Eskiıehir mağa~ muhasibi bay 
Ahmed Macid ile Şerif )mı bayan Ay
ıe Huriye, Arabacı bay Mehrned Nu
ri ile Kbnn kızı bayan Kadriye, Ba -
kırköy hastanesi masörlerinden hay 
Nazımla Mohmed kı:u bayan Fethiye, 
mütelmid bay Ali Rıza ile Halil kızı 
bayan Saadet, Bakır ameleainden bay 
Salim ile Ali Rıza kızı bayan Nedime, 
Reji arnelesinden bay lsmail Kamil ile 
Salih kı~ bayan Natıka, latanbul bele -
diye sular idareıi mcmurlanndan bay 
Hasan Hulki ile Oıman Adil lo~ı ba. 
yan Fatm:ı Vahdet, tuhafiyeci Muıta. 
fa ile Ali kızı bayan Fehriye, muallim 
Örn"'rle Zehra lo;ı:ı !>.yan MiiMyyen, 
1 kinci mülr+inı bay Ragıp ile Ali kızı 
b~:;an Sar:iha, Sarnc bay Ahmed Cev. 
c'et ile Haynıllah kızı bayan Sal.hat, 
lınhçllvan bay İbrahim ile Naim lo:ın 
bayan Seferiye, bay Keğam ile Likorı 
bzı bayan Jeritan, Süreyya paıa fab • 
ı i~aıında bay Ziya ile Hüseyin kızı 

hayaa Paki-o cvlcnmi!!lerdir. 

Beyoğlt.1 kazasında: 
Kariu oğlu fen memurlarından bay 

Komisyonculuk l 
Ehliyeti olanlara karne 

verilecek 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanlı

ğı tarafından komiıyonculuk, ko· 
miıyonc;u maiyet memurluğu ve 
licareth!-neler namına ç«ılrşanJara 
daimi karneler verilecektir. Bu • 
nun için kendilerine doldurulmak 
üzere teJdifnameler gönderilmiş -
tir. Bütün komisyoncular bu ayın 
yirmi betine kadar bu teklifname· 
leri doldurarak Gümrükler Vekii. 
l~tine aönderecek ve daimi karne• 
lerini alacaklardır. Şubatın yirmi 
betinden onra komisyoncular ıim 
diki ellerinde bulunan muvakkat 
karnelerle ~lı~mıyacaklardır. 

Teklifnameler, Bakanlık tara. 
f mdan gözden geçirilecek ve ehli· 
yeti olanlara kame verecektir. 

Şimdiye kadar yapılan imti -
hanlarda muvaffak olamıyan ko -
miıyonculara da karne verilmiye
'tektir. Bakanlık tarafından yapt'l· 
mkta olan kanunda Komisyoncu
lar Birli~inin de dilekleri nazarı 
itibara alınacaktır. 

Söylenildiğine göre kefalet o • 
Jarak kararlaıtırılmıı olan 5000 
lira yerine komiıyonculardan 1000 
lira alınmau dü iinülnıektedir. 
Böyle olmadığı takdirde kom~s. 

yoncular bu 5000 liranın kendile
rinden kefaleti müteselsile ile a -
lınmasını iıteyeeeklerdir. 

Buğday tahkikatı 
Ziraat bakanımız dün 

heyetle konuştu 
Ziraat Bakanı Bay Muhli& dün 

Ziraat Bıınkıı.ıınıı ıı:tmiş ve buğday 
İ!lerirıdeki yobu.zlukları araştıran 
heyetle konu§muştur. 

Polis haberleri : 

ATEŞ 

Bir ihtiyar kadın 
yanarak öldü 

Dün sabah Lalelide ihtiyar 
bir kadın ve bir köpeğin yanma -
sı ile neticelenen bir yangın çık
mıştır. Yangın Lalelide Tathan
da sekiz numaralı odadan çık .. 
mı§tır. Bu odadan duman çıktı
ğını gören oda ba§ı Mehmed, der
hal nokta memuruna koşmu!: 

- Ta~handa yangın var, du
man çıkıyor, demittir. 

Nokta memuru, odabatı ile 
yangın olduğu söylenen odaya 
gelmişler. Dumanın çıktığını, fa
kat kapının kapalı olduğunu gör· 
müşlerdir. Derhal kapı kırılmıf, 
yanmakta olan tahtalar söndü -
arülmü§, fakat bu arada 7(\ yaf -
larında bulunan F eridenin ya -
narak öldüğü görülmüştür. Yan
gında Feri denin beslemekte ol -
duğu köpeklerden biri de yan -
mı§tır. Yangının ne şekilde çık
tığı anlaıılmamııtır. Zabıta tah
kikat yapmaktadır. 

A.LP DURMASI - Hay • 
darpaıada ç.alı~an demiryolu 
teıviyecilerinden Mehmed, kalb 
durmasından ölmüıtür. 

OTOMOBİL ÇARPMASI -
Soför Hakkının idare etmekte ol· 
duğu 1070 numaralı otomobil, 

Bomontide ıeyyar ıütçü Ya,ara 
çarparak yaralamıttır. 

BU DA ÖYLE-Şoför Şük
rilnün idarc~lde-oldup lS.fO 

numaralı otomobil Emekyenıez 
mahnlesinde oturan makaracı 
Recebin on b·r yaşındaki çocu -
ğura ç'"rparrlt ı~ğ llY"' ~mdnn 
yi>ralamı~, şoför yakalannnıtır. 

Mahkemelerde 

Döviz me~lesi 
Aratlırmalar sürmektedir. Hay 

darpafa silo ve ambarlardaki buğ 
dayı heıab eden komisyon baı

kanı Bay Talat dün Ankaraya git

mit tir. Yarın dönecek ve An kara

dan ıetirtilen ba:r.ı aletlerle huğ • 
dayları ölçerek raporlarını haf ta 

sonuna kadar arattırma komiıyo • 
nur.a vermi! olacaktır.Diğer taraf

ta t:kıperler komisyonu da rapo
n.nu hazırlamakla me§iuldür. Bu 
ko~iıyon da raporunu ancak haf
ta ıonunda Bay Atıfa verebilecek
tir. 

Karar, yakında verilecek 

Eski Seyrisefain idare
sinin hesapları 

Eıki Seyriıefain idareıinin 
nakliyesi itile menul olan komis
yon i!ini bitirmi§, bor~ ve alacak
la.rı bir liste halinde toplayarak 
raporunu Maliye Bakanlığına gön 
dermittir. Borçlar Maliye Bakan
lığı tarafından yedi &ene zarfında 
cJenecek, alacaklar da alınacak • 
tır. 

-·--•--•utlUtfllll*lliMINlllUtll wıın11Uf111n1MlllMNl11111811U•UWU1lftllf ... 

Rodolf ile Karol kızı bayan Elfcrida, 
Y orci oJlu terzi bay Tana§ ile Haro -
lambo kızı hayan Karf>lea, Mehmed oğ
lu müveul bay Mehmed ile Mehmcd 
lcı~ı b•yan Bedriye evlenmiılerdir, 

Eminönü lcazdsında: 
Ahmed kızı !>.yan Saadet ile Oı -

man oilu !nhiaar idaresinde memur 
bay Hasa.,, Abdurrahm;ın kızı bay1ın 
Hürriyet ile Mehmcd oğlu makine ın~
tehnaaıalanndan bay Bekir Ziya, Ha. 
san kızı i>Ayan Necr.lİye ile Zahid oğ -
lu bay Mesud, Toodos kızı bayan Mn
rika ile Artin f>ilu marangoz bay lh • 
san evlenmiılerdir. 

Tüccardan Yahni kardetlerle 
diğer bazı kimıeler aleyhindeki 
Türk parasını koruma kanununa 
muhalif hareket davaıına ait mu
hakemeye, dün lıtanbul ikinci ce
za mahkemeainde devam olunmut 
tur. 

Dünkü muhakemede, ınüdaf a• 
alar yapılınıttır. Muhakeme, kara· 
rın bildir1meıi için baıka bir gü • 

ne bırakılmıt tır. 

Diplomasız dişçi! 
Sultanahmed biri~i ıulh ceza 

mahkemeıi, diplomaıız olduğu hal 
de ditçilik ettiği iddiasile Ahmed 

isminde biriıini muhakeme etmif, 

neticede on bet gün hapiı kararı 
vermiıtri. 

· " Piyos ,, davası 
Türklüğü tahkir etmekten ıuç· 

lu olaı·ak htanbul üçüncü ceza 
mahkemesine verilen "Ünyon" ıi-

gorta şirketi direktörü Antuvan 
Piyosun muhakemesine bu sabah 
devam olunacaktır. 

Bu muhakeme, ıon safhasında
dır. 

Heroin su~lul artnın 
duruşmalar• 

Dıtarıya mühim mıktarda Heroin 
kaçırmakla ıuçlu olanların durut· 
maaına dün ıekizinci ihtisaı nıah· 
kemcıinde devam edilmittir. Du • 
ruşma karar talebi için batka gü
ne kalmı§lır. 

• 
tayyaresı 

Şoförler cemıyeti güzel 
bir karar verdi 

Şoförler cemiyeti ile tayyare 
cemiyeti araıında tehrimiı.e ge -
len Hyyabların ae~~irilmesi hu· 
ıuıunda bir anlatma yapılmıJtı. 
Bunun tatbikine dün baılanmıt· 
tır. 

Dün ıehrimiae ıelen Alman 
Amerikan 1eyyahlarının iezdi -
rilmeti iti çok muntazam bir ıu. 
rette yapılmı§ ve otomobilcilerin 
ücr«:tleri cemiyet tarafından diin 
aktam kendilerine VC!rilmiştir. 

Bu intizamdan çok memnun 
olan ıoförler cemiyeıi toförler 
tarafından bir tayyare satın nlı. 
narak memlekete h:!diye edilme· 
ıine karar vermi§ler, ve derhal 
faaliyete ıeçmitlerdir. 

Ayni zamanda tof örler cemi· 
yeti idare heyeti batta bütün fO -
förler cemiyetine aza yazılmıf -
lardır. 

Ermeni yurttatların teberruu 
Ermeni ~rttaıların Tayyare 

cemiyetine yardım i~in kurduk -
ları yardım aandığı dün Tayya • 
re cemiyetine bin lira teberru et
lllİttir. 

KUltUr ı,ıerl -ilk okullarda ted
risat işleri 

ilk tedriıat müfetti9leri dün 
Kültür Müdürü Bay Haydarm 
L .. ,:ı. .... ı,a, alh"d. lair tl)l'\lanlJ :va
parak ilk okulların tedrisat itleri 
ve müfettitlerin yardım sandığı 
i.; .zerinde konu§ muşlardır. 

.Etazt müf etti~ler hocaların üç 
ayd \ bir verdikleri jmtiha.n kağıt· 
larınm kaldırı'lmuım, bunun lü • 
zuuı .. u:s olduiunu, hocaların nasıl 
olsa karnelere ve not defterlerine 
talel--eıe verdikleri numaralan ya:ı 
dıkl:.ıı-ını ıöylemi9ler ve ayni za -
manda okul müdürlerinin de tut -
tı;klını imtihan neticesi ıahadet • 
name def terlerinden birinin kaldı· 
rılmaıını istemi9lerdir. 

Kültür Müdürlüğü bu mevzu et 
rafında Bakanlıkla konutacaktır. 

Milfettitlerin her ay verdikleri 
belli bir para ile aralarında bir 
yardım aandılı lefkil edilmitti. 
Baz milfetti9ler aandıftın kaldırd
maur. istemitlerae de bu iıtek ka
bul edilmeınit ve sandığın devam 
etmı tine karar verilmittir. 

Kütüpaneler zengin
leştirilecek 

Kültür Bakanlıiı hocaların meı 
leki ve umumi bilgilerini arttır • 
lt"ak makıadile okullarda bulu • 
Jlan kütüphaneleri zenginlettirme
ğe karar vermit ve bu it için bazı 
tedbirler almıttır. 

Memleketimizde çıkan mes]e -

SiYASA 

ltalyan 
Birka~ giin eyvcl lt.:1111 

kili Sin) ol' Musolini kabil• 
clisi tnrafından i<hıre ol~ 
ıarctlcrin hnşındn bulun 
felerin len nff etti. O zamll11 

senin sebebini an hyamııd• 
ondan bnhsctmemistik. soıı 
gelen (1'aymis) gazetesi b' 
1ahlile hn rettiğf bir bai 
sözleri yazıyor: 

"Sinyor l'ı1 usolini nazır 
ui iş başında u:un bir zam" 
:indclildcrini kaybctmclcrı:,_ 
ita/ya Jlebuslar ltlecliıl, ~ 
ilk yüzünden kabine azal 
hangisini dü5iiremiyccek 
kuvvetten üüştüğil, korpor 
bu otbl işlerle meşgul ol ,,, 
çin Sinyor !rlusolininin ~~~" 
sıra bir l•nlllnc bu/ıranı ~ 
Onım lçin ıon oünlerde 
rafından idare olunmayal' 
lerde değişiklikler yaptı. it 
yasi istikrarı namına §üktflf' 
şılanacak bir nol.ta, baş 

desinde bulutlan n.,wı·etle~ 
killikten başka yeri olnıtll"ı 
için ltalya hariciyesinde, 
sinde. miitcmlikclcr nc:are 
biye, balıriyc ve haı•a ve ,..,,rr.-...ı 

nezaretlerinde lıiç b;r del 
ku bulmıyacaktır. Bun/afi ...t. 
kendisi idarede deı am edtf'.. 
nc~aretlcrin miihim nıeJJl•il_.... 
ğisikli/.:ler yapılacak, bunlfıı~ 
yeti de Duçanın kendisi t 
idare edilecektir. Jtalyad1 

htidiaelere "muhaf11:ları11 
niliyor. Bu tarz başka me 
de hoş görulmiyebilir. F~ 
/Jlusollninin idaresinde çoi' 
yor.,, 

(Taymis) in hu tahli1İll1 

ilih esine lüzum görülme" 
ti. R. 0 

ııııt11•1ttıuuııımı111tttnı-"1111ıırtflll-r1 
Geçmiş Kurun/af 

'1 Su 
HAYAi VUK 

336 sene inde ge~en " 
ayı znrf mda Jstanbul ,·e 
410 doğum, 7:>2 öliim tesbi~ 
817 nikah muamelesi yııP1 

talfılt vu . n nelmf tir. ' 
1 i e göre, b• -

70 J a5 ında ti n 237 JdP 
da ölenler 41 kişi kadarcfıt• 

Diğer taraf tan bekar 
bakir kızlar nraşında 6S9, 
keklerle dul kadınlar " .. 
mutull.ikalar arası • .la 83 
bulmu tur. 

mııı11111111ıırııııııı11111111ııııııııı11111111ıııımıııı 

Müessif bir irti 
,,ı 

Bay Ernest Horffer, ~ 
nuel Hoffer Bay ve S•~ 
Motola, Bay ve Bayati 
ve çocuğu aevııili r~fi~ 
ri ve kayın valdelerı B 
MA HOFFERin vefat ~ 
yük bir elem ve keder ~ 
dirirler. Cenaze nıer::-, 
ı~t.2 de Yükıek~a!d• di 
2at ıınağonunda ıcr• e 

u kuponu ke• P Ş 

2 • 2 • 93 
kt, ilmt eserlerle tercüme eierlerin •--------=. 
okul kütüphanelerinde bulundu .. 
rulmasına çalıtılacaktır. 

ONIVERSJTE BÜTÇESi - 0-
nivenite bütçesi hazırlan.arak taı-
dik edilmek üzere Kültür Bakanlı l!u &ıupoau 
ğına gönderilmi9tir. Bu yıl bütçe - ~---.;_---~· 
ıinde bazı memurlar Memurin ka· ~.t 
nunu mucibince maaılarına zam sonunda alacaklard•;J ., f' 
yapılmı§hr. Ayni zamanda 9 ,.ı~ 

KIDEM ZAMLARI - 934 yılı 1 da 'kıdem :zammı alıll~ 
hoc•....-.J Eylftlü sonunda kıdem :zammı al • gelen, a.\amıyan l.ı"':J 

maya hak kazanmıt olan okul ho· yıllık ~alışma r•P0~ 
calarının üç yıllık faaliyet rapor • den tetkik ed fere ,. 
ları tetldk edilmektedir. iyi çalı - Kü1 ltiı· Bakanlı ,ı t~' 
şan hocalar kıdem zammım bu yıl miştir. 
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Endülüste Kemal Reis 
T elrilıta N o: 11 Yazan: l•ltalr FERDi 

llitiler H~ca Hısevin~eı nefret e~iyor~u. 
~iRBı Hli ~1Y111 yatıyor~u 

....... J.fa:rdi ·ft· 
~ .' 1• ıra etme ... Kemal tanlar filikalanna binerek ıahile 

' dir .. Be ıç~ı . koymUf adam çrkmaia hatlamıtlardı .. 
d1tır nnn ıçin ıöylesen, ıu O (Ün adadan bir miktar koyun 
~~·'.ona li.f ıöyletmem. J ve ııtır ıatın aldıktan sonra, 
~e ~eyın ıuıtu.. körfezden çıkıp yo1larına devam 
: bcı Mahmud tekrar ıor - 1 edeceklerdi .. 

'Ctnı'd . 1 Endülüı heyeti yolun uzama. 
'il ba •,; Sınanın dü.fmanını maaı için, uğraklarda fazla kal -

.. T f tanıyan yoktur, di • mak taraftarı delildi. 
ç.Jca •rııyorıan ıöyle de mey· Zaten Kemal Reis de bir an ev-

' Me 1~·· vel lıpanya wlarma varmak için, '-tJc!. •o. çıkıp ne olacak?... Endü1U.lülerden ziyade aabrnız -
. ~n canını daha mı lanıyordu. 

' Eı~li:vorlar? .. 
, .... .--...... _~le Ja .•• Herifin yaptıiı 

leiı' ıru kalaın?. Donan -
ı onu ı . . . k d' e em111n1n sanca ı-

~ ~ ... 
"'ıde~~~eyin bu sözleri itidin
lıtdı ... \:::· F •kat kendini çabuk 

e lat •ndetci yelken iplerini 
..... 8eıa ı ... 
h. •l'ftlala · d · i' "'>'•tek . rı ın ırece ım ... 

·· •nc.'P lllerdivene atladı •.• 
··-·v•L e d 1• Mahmudun füphesi 

. S--llı ' 11nletiyordu .. 
taı .,:lralayan Akça Hüıe -

Diimenci Mahmud, Sinanın ya
ralanmumdan çok derin bir acı 
duymUflu .. Bu alçaklıiı yapan HU. 
seyini ele geçirmek; ona, yaptıfı -
nı kendi aiziyle ı6yletmek için, 
olana zeka ve ıayretini aarfedi • 
yordu .• 

Mahmud, Hiiseyinin candan ar

kadqlarınr da kandrpnrttı •• Gemi
de J&Yllf yavq bütün akıncılar 
Sinanm Hüaeyin tarafından vu -
rutduiuna inanmaia, ondan nef -
ret etmefc başlamıtlardı. 

Dümenci Hahmud, arlcadaıları-~ ~~. kiın olabilirdi?. Za
'çıldıtı ıun önce, Y ueminden na: 
~tna ~aman. Akça Hüıeyin - O, Yasemini krakandıiı için, 
~ IQ ~11\a.ndan kııkandıiını Sinan ıibi aılancıtın kanma rir -
>.f,ı-...1 tnıemi1 miydi?. mek istedi. Halbuki, Sinanın yü -
. 'ı Ud, keınal Reiae bftu: reii (Altmay) ın ateiiyle yanık -
hıllde;~- j;""b•layan. Akça Hü- tll'. O, ıül üstüne ıül koklar mı?. 
"'.'l)'ere1c, ' a İ1'İ delildir. 01,-----.c auaa.eanadiyen ıemici - : 
~ ~ r~~ae bütün füphe1erini leri Hüıeyin aleyhine kıfkırtryor -
at '-ltttı..ıun evvelki dedikodu- du ... 
'1' Hüıeyin, bir rün, çok candan 

hrib leatd ·· . doıt undıtı' bir arkadaıına ya • f.fu.. . . uf! •. Kemal Reıs, 
~"-J'dıunı de ıöz be beji ka- vaKf. sordu: 

hl·~ - Kemal Reiı, Sinanı yarala -}f •• 
~i~\iaeyin, bir ıün, Preve _ yanı ele geçirip gemi direğinde 'k .I<~al Reiti arkuın- asacak olvraa, siz ne yaparsınız?. 

ı ıstıyen bir Venedik Arkadqı rüldü: 
t-..._'1 akalayıp yere vurmut- - Ne mi yaparız?. O alçaiın 

'diai ~eiı 0 vak'adan aon. ipini el birliğiyle çeker, ıeberti -
• • 111 ölümden kurtaran riz. 

'" 
1 

l'a A kad ..... fite . ~ndan ayırmamııtı .. - r &!ınızın canına acı • 
ı~ı._, _,r1derken, ıeçtiii muha- maz mıımrz? .. 
~t,d, 1~•tnda Akça Hüseyin, - O, Sinanı, na11l acımadan 
t~"ı ,...,.~~ Ç&rpan ve yararlıiı vurduyıa, biz de onu, acımadan 
~l ~_ıcıierdendi. aaanz ... 
lllltlt ıs, Mahmudun ıözleri- Akça Hüseyin, arka'dqmın 

': lfu~ dütüntıyordu: verdiii cevablardan çok müteeı -
'· ?!, il 'bu cinayeti neden •ir olJDU!lu ... Batmr yukanya kal-
.. , >.ı-iı dıramıyordu .. 

.L • trıuda. dönerek· Hü.eyinin arkadqı uzair gö -
~lll f '' L _ • L • Y ' htr "Praelerin botunadır. ren oır gençti.. avaıça elini omu-

"' ~)'le te:v~en e•vel öeni aa- zuna vurarak: 
dlaı hır aslanı kahpece - Hüseyin! - Dedi. - Yoksa Si-
~•ralanıaz .• O, haı • nanı yaralayan sen misin?. 

' ele İçin, karanlıkta Hüseyin titredi •• 
~· ~erctlerden deiil • Cevab vermeden yürüdü .. 

bL".. Geminin aancak direiine da -
~i P.t.._ yandı •• 
· dt • ~iZ • ud: Gözleri enıine dalmıt·· Düıünü-

~ld~L Sınaıu delil, yarın d ı._-·~ ""'cek yor u ... 
~·~, ı. ••• Ben Hu.eyinin ~' ~ ~ienıniyorum. Sinan, (Yasemin) gibi bir kah-
'ı ıt ·~ \'erdi.. peye feda edilecek yiğit miydi ? . 
'l eıs· Akça Hüıeyin ona nasıl kıymıt--
~:· "laı1'\a.~ y b? ... Şeytan onu nasıl aldatmıt-
~). l . ... alan eöylüyor-
>. "." ""- tı? ... 
İt.~~ ... ••t-dı "'{i ... lld . .• 

" 
11

"ar etmedi .. Çekilip Talebe blrll§inde farkı 
~ kural ara 
~.,.; e.- Milli Türk Talebe Birliii Batken -
~la~' \l~L..- " ·· lıimclan; , ..._~ "'~ ıorunen ada-
t_~d• •ıra ile dizi'lmiıler • Şarkı kurılarımız 4 ıubat pazartesi 
,. 1' ıemiıi ortada du· saat 15 de lıtanl»ul halkevi konferans 

l Jt . salonunda uılıyacakbr. Bütün arka • 
'•tte · datlann bu 1Utt• s•lmelwi ne. olu . . 

1\ lf&ret alan kap- nur. 

( Arkası var ) 

Soyadları 
ilk tedriaat müfettitlerinden 

Bay Omer Liitfi (Şen), Aksaray -
da Arab Hüseyin Aia mahallesin
de Oyunbozan sokajında 11 nu -
maralı evde oturan Bay Ihsan, val 
desi Bay;an Naciye, kardeti Bay 
Kenan, oğlu Bay Adnan "Uyur" 
İstanbul Ticaret Odaıı tetkikat ve 
istihbarat tubeıi müdürü Bay Hak 
kı Nezihi ve kardeıi ilk tedrisat 
müfettiti Bay Şevki (Erkson) 
Devlet Şura11 üyeıinden müteka ~ 
id General lsmail ojlu Bay M. 
Receb' (Erıiray) soyadını alını~ 
ve teaçil ettirmitlerdir. 

IÇasımpata Nalıncı yok ut u 106 
numarda merhum Kaymakam Bay 
Saidin ailesi Bayan Hacer Yurdse
ver soyadım almıttır. 

Glreaunda 
Giresunda lsmetpafa mektebi 

muaJlimlerinin aldıkları soyadla
rı ıunlardır: 

Başmuallim Bay Şevket (Yö -
nenç) Muallim Bayan Şadiye ( Oz 
kan) Bayan Mediha (Oktovr) B. 
Osman (Alkan) &yan Hikmet 
(Baykal), Bayan Faika (Durusoy) 
Bayan Macide (Akmanalp) 

Hindistanla Cava, Türk 
tütünü istiyor 

Hindistan, Cava gibi bazı ül • 
keler piyasamıza müracaat ederek 
Türk tütünü almaJc iıtemi§lerdir. 
Hatta bir Cava firması Tirrk tütü

nü işlemek üzere Cavada bir fahri 
ka kurmak istediiini bildirmittir. 

Gayrimübadiller arasında 
Gayri mübadiller cemiyetinin 

yeni komisyonu dün ikinci top -

lantısını yapmııtır. 

Uzunca bir konuımadan son

ra aalıt heyeti baıkanhğma, es -

ki tapu müdürlerinden bay Sa -
lahaddin seçilmittir. 

Bay Salihiddinin baıkanlığı 

altında bay T alit, Esad ve Re • 
fik, gayri mübadil itlerinin yeni 

komisyona geçirilmesile uğrqa

caklardır. 

Bundan batka, önceden mü • 
zayedeye çıkarılan ve videai ge
len mallar aatııının itlerin çok -
hğundan bir hafta kadar geri 
bırakılmasına karar verilmittir. 

Kaçak eşya 
Neptün vapurunda muhafaza 

tetkilatı tarafından yapılan bir a

raftırmada kaçak bir hayli, hav

yar, yatak çarpfı, kadın ve erkek 

lastikleri bulunmuttur. Bu ef yala -

rın ikinci çarkçı Rahmiye ait oldu 

ğu söylenilmittir. Suçlu hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. 

Dün lıkenderiyeden limanımı

za ıelen Eıe vapuru atetçilerin -
rJen Haaamn hareketlerinden kut-

kulanan muhafaza memurları, 

kirli çamatır çantasını araşhrmıt· 

lar ve altı tane lüks kadın el çan

tuı ile bir kostümlük İpekli ku -

mat bulmutlardır. Suçlu hakkın -

da arattırma sürmektedri. 

Konferans ve temsil 
1 - 4.2.1935 pazarteıi silnü ıaat 18 

ele merkez ulonumuzda Dr. Bay Şük
rü Hazım tarahndan (Çocukların ru
hi terbiyeıinde ana Ye babaya düıen 
vazife) ınnzuu üzerinde l»ir konfe -
rans verilecektir. 

2 - Gene 4.2.1935 pazartesi günü 
... t 20.30 da Be:roilu kısmımızda tem. 
sil ıul»emiz tarafından (Himmetin oi
la) piyesi temıil edilecektir. 

== &S EZ 5 - KURUN 3 ŞUBAT 1935 ._.. 

Yedi Başlz Eiderlıa 
Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

-Hahralar ••••-20--Ahmed Tevfik-il 

Bombalı Komiteciler ! 
Osmanlı bankasıyle bir vapur tutuştu

ruldu, pençerelerden etrafa bom
balar yağmaya başladı 

Yakovada otuz b:n, ipekte yir
mi, Frizovikte yirmi bin kişilik 
kolordular toplanmı!tı. Mat, Deb
re Malisada ve sair bazı mahal-

' lerde sabit ve seyyar askeri kıtrı -
lar tertibat aldılar. 

Vakıa Arnavutlukta bellibat -
lı kabilelerin reiılerinden birkaç 
kitinin dağa çrktrkları anlaşılmış , 
bütün Arnavutlukta mnumi bir 
beıa aktedilmişse de hiç bir ta -
rafta ıi1ahlı topl . .!mtılar görülmü -
yordu. 

Bazı kasabalarda Arnavutlu -
ğun eski adetlerine göre isyan a -
lameli olmak üzere çarşılar, dük-

kanlar kapanmıttı. ... r ·~ 
Makedonya cihetinde de Bul -

garlar anarşi çıkarmağa batla -
mıtladı. Bu halleri gören ve kon l 
soloslarmdan her' gün acı rapor -
lar alan Avusturya hükumeti Ar -
uavutluk ve Makedonya mesele -
lerinde kendi menfaatlerini göze
tebllmek için Rus yaya: "Dur ba -
kalım, ne oluyor? Ben de bura -
dayım!,, derneğe baıladr; fakat 
Avuıturya ıözünü itittirinceye 
kadar bu itler ol.muş icli, 

Arnavutluğun bu garip isyanı• 
ıözclen ibaret idi; Rusyanın böyle 
bir isyan çıkarını~ görünmekle 
Oamanlı hükumetine karşı bir ta
hakküm, Avrupaya kartı da bir 
aiyaaet tantajı yapmakta olduiu 
anlatılıyordu. 

Rusyanın tecavüzkirane hare
keti Metroviçe konsolosu Hatko
nun Hilmi Pataya çektiği 1319 ta
rihli bir telgrafname ile pek bariz 
olarak ıörülüyor. Konsoloı Hilmi 
Paıaya Şemsi ve Agah Paşalar 

Arnavutlukta bulundukça ıslahat 
icra11 ve Arnavutların tedibi ka -
bil olamıyacağını yazıyordu. 

Şemsi Pa,a 18 İnci Metroviçe 
fırkası kumandanı idi, Mirliva 
Agah Pata da İpek mutasarrıfı 
idi. Vunların ikisi de il!m sahibi 
kimseler deiildi Mabeyn mutemet 
)erinden idi, Şemıi Paşa alaydan 
yetiflllit eski Şemsi Pata idi; Es -
terli süvari taburu b:nbatısı iken 
Hicaz cihetine de memuriyetle 
geçmit idi, çok cesur ve takibatta 
mahir bir asker idi, Hicazdan dö
nütte Kaymakam Şemsi Bey öl -· 
mut, ilerleyip birinci ferikliğe ka
dar terfi etmitti. Esasen kendisi 
Botnak olduiu İçin Şimali Arna
vutluğun hayattı . ruhiyeıini bilir • 
di; taraftarı çok idi 18 inci fırka 
kumandanlıiında ilanı metrutiyet 
sırasında Manastıra gelip auikaı -
de maruz kalıp katlolununcıya ka
dar muhafaza etti. Abdülhamidin 
Arnavutluktaki batlıca mühim 
icraat vasıtalarından biri idi . 

Arnavutluğun karışıklık içinde 
bulunduğu böyle bir ıırada Make
donya Bulgar komitelerinin tek • 
rar anarti çıkarmağa hatladığını 
yukarıda yazmıttım. 

19 Nisan 1319 tarihinde Avru
padan gelen trene Seli.nik civa • 
rında ve istasyonun pek yakının -
da bahçeler içinde bir bomba atıl
mıf, fakat bir ıakathk huıu1e gel-

Erteıi günü Selinik limanından 
hareket eden bir cenebi posta va
puru yolcularını ahp iskeleden 
ayrılarak bir iki mil meaaf e açıl
dığı 2aman mai ine dairesine bir 
bomba atılıp vapurda yanım çı -
karılmış, kaıaya pek yakın olduğu 
için tahlisiye heyetleri yetiterek 
yolcuları k \rtarmı§ idi. 

Vapur tam men yandı .• 
Nisanın yirmi dördüncü gunu 

aktamı Oımanh B nkaıının altı -
na evvelce tünel acılıp yerlettiril
mİf olan bombalara. ateı verildi, 
banka dairesi ve civarı berhava 
edilerek yangın çıkarıldı .• 

On beş gün içinde birihirini ta
kib eden bu üç vak'a Bulgarların 
ne kadar zalimane bir anarti ha • 
reketine eiriştiklerini, cidden te -
dip ve terhibe liyrk olduklarım 
hiitün dünyaya anlatmıftı. 

Bulgarlar nazal'ında artık hiç 
bir hak ımevzuu yok idi. Ne olur· 
sa olsun Makedonyayı zaptetmek 
istiyorlardı. 

Osmanlı Bankası ve civarı bom
ba ile atılıp yanaın çıkarıldıktan 
sonra Bulıar komiteıi faaliyete 
geçerek jandarmalar üzerine el 
bombala.rı atmağa ve Bulgar ev -
lerinin pencerelerinden sokakla .. 
ra bombalar yağdırılmağa başla -
nıldı; bu ihtilal hareketi asabiyet 
uyandınnıttr .. 

( Arkası var ) 

Kısa 
--Şehir 
----•Haberleri 

FINDIK SATIŞI - Bu yıl Trabzon. 
da fındık ıabıları oldukça iyidir. T om
bul iç fındıkların fiatı ıeçen senenin 
aynıdır. Tombul kabuklu fındıkların 

fiatları iıe daha yükıektir. Umum fın -
dık aatııı da geçen yıla nazaran oldulı: . 
ça yüksektir. 

§ ÖKONOMl BAKANLIGI MO. 
FETTIŞLERl - lstanbulclaki, Öko -
nomi bakanlıiına baib kurumlann i~

]eyiş ve çalışııını mürakabe Ye teftiı 

etmek üzere ıehrimize ıelmiı olan Ö
konomi Bakanlığı müfettiılerinden 

şehrimizde bulunanlar bqün Ankara
ya gideceklerdir. Bu müfettiıler Öko -
nomi Bakanlıfına bailı müe11eaeler • 
den baıka, lıtanbuldaki Iİl'orta ıirket. 
lerini ve ıarraflann muamelelerini de 
gözden ıeçirmiılerdir. 

§ TiCARET ANLAŞMALARI -
Türk - Finlandiya ticaret anlatmaunın 
5 hazirana kadar u2atılma11na Bakan
lar heyeti tarafından karar verilmiıtir. 
Bu karar alakadarlara tebliğ edilnıit • 
tir. 

r:nc::m: Bu gece .a ' n•=ı 
H Nöbetçi eczaneler H 
r ~ .! Samatyada; Erofilos, Fenerde; E. :: 
iS • • :: 
:: mılyadı, Şehzadeba11nda; Aaal, !E 
:: Ş h • • d A H d" K .. :ı :: e remının e; . am ı, aragum- :: 
!! rükte; Arif, Akurayda; Z. Nuri, E. ii .. .. 
~~ minönünde; Salih Necati, Ceialoğ - H 
~ u 

İ! lunda; Abi-1, Beıiktaıta; Nail Halid, i! •• 'f •• 

g Lalelide; Sıtkı, Küçük pazarda; Hü- Ü 
fi seyin Hüsnü, Fındıklıda; Hilal, Ga. H 
:: :& 
H latasarayda; Ahmed Cevad, Yükıek ! - " ~I: kaldınmda; Vinikopulo, Şişlide; A • :: 
:: srm Şükrü, Kaıımpa,ada; Merkez, 1 
!I Haıköyde; Halk eczanesi !i 
:: .................. :ı Bu konferanı ve temsil herkeM a • 

çıkbr. ' memişti. 
ı:ın .................. ::ı:::ıı:mamaaaumm:a::: 
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ml~L-KfMiZ·Dfl~~ 
Mersinde 

1 Kensud 1 
Ur/ada 

Atı kiş· nin 
kalbi tuttu! 

Alt. kişi den:ze 
d .. t .• ' UŞ U. 

içinde kap,ao.arı da var 
Mera.nde denizde bir kaza ol 

muı, Gümrük iıkeleıi civarmda 
Ebu ıal~h vapuru aahiblerinden Os 
man, Liman ıirketi ambar memu~ 
ru Osman, makiniıt Ihsan ve Kal· 
kavan zade vapurunun ikinci kap 
ll~ıyle diğer iki tayfanın bu •m 
duğu sandal üst üste r.ar~;on üç d; 
ganm tesirile devrilerek denize dt 
külmüşlerd:r. 

Hamamsızııktan 
1'uıtuluyor 

. Biri kurlu du, beşi öldü 
Kepıud - Kepıudda takdırle U f d tuh f L• d"fl 

~ . r a a a oır tesa u e 
anılmaya deger bır bayındırlık ça• b• .. d lb k' • · &· d kal 
1 N h. .. d .. .. B t ır gun e a ıııyı ır en p 
ıtmaaı var. a ıye mu uru ay h I ... _,__ B · ı 

• 1 1 .. uta ıgı luufbrmıftır. un aı- • 
Alı Rıza e e e vererek Kebsudun d b• • h b heki • d k 

·· il · · · 1 k d an ın aatane at mı o • guze eımeaı ıçın ça ııma ta ır • b M hm d Al. "ki" • • 
· B 'd· ı K ,_ · d ak b" tor ay e e ı, ı nc111 un ar. u gı ıı e ec:ıu y m ır . .. .. .. .. 

· ' IA t' .. kontrol memuru Ed:p, uçuncusu 
zaman a v aye ın en gu .. . .. .. .. .. • 

1 L • k '-- , b'l' ' bır marangoz, dorduncus\1 hır 
ze un asaı:;ası ola:ak c ene ı ır. k d b • • . O S f 

, ' • ' A b · 1 k d a m. e91nc111 ıman o u • 
'"e au a a.sn .r meza. 1 yap • dUT. Bunlardan doktor Mehmed 
rnış~ır On sekiz bin metre murab-

Ali eaasen kendisinde mevcud o
.JAı biı }Ar kap:ıyan meı:arlığın 

lan bu hastalıktan daima müte -
eşciri işi ile uğratılmakatdl1'. 

yakkız hareket etmekte oldu -
Bir itf a'.ye tetk:'l.~tı vücude ge- d ·ık k d 

·ı d' b k b · ku ğun an ı aı mbyı uyunca m .n: ş ye ı uçu ey gır vve-
in ·'e biı motopomp üç yüz elli ! derhal doktor arkadaılarma ha -
netre hortum ile t~hiz edilmiş\İr. ı ber vermiı, doktor operatör bay 
~u suretle muhtemel bir yangın Salih yetişerek kan almıı ve bü
f el -keti ne kartı hazırlıklı bulunul- yük bir aar11ntı geçiren doktor 

nuş o:uyor. 
Yeni bir belediye bina.ar yapd· 

maktadı1'. On beı yirmi güne ka -
dar bitirilecek olan yeni belediye 
bina11 güzel bir yapıdl1'. 

kurlulmu! ise de diğerleri dok • 
torlar yetitinceye kadar ölmiif
lerdir. 

BeJe:diye bir de hamam yapt11'
maya teıe ·~büı etmittir. Hamam 

le, rdağerı aa 1 as ı a .k ·ar olmayııı Kehaud iç:n büyiik bir 

T ekirdai, (Huıuıi) _ Şehirde noksan idi. Yaptırılacak hamam 
kasabanın rhtiyacını karıılayacak 

aalgın bir halde grip vardır. Mek· 

Büyük ölüm tehlikesivle karşıfo . 
pn ~u altı k:tiden bir k ~mr yü7e· 
rek sahili bu'mu~1an~ de dicerJe. l 
ri denizin ortasında d!'J ~ .. farlz 
pençel~ımeye başlam s'ar ·'rr . 81.' 
acı \ıal sahilden g ;ri'lerelc 1 · marı 
Şirketi ıandalc111 ı,m~il ve ~.foı 

tafa tarafından derhal yetiş ·•erek 
kurtardmışlardır. Ambar mPmu • 
ru Q3manla Makinist Ihsan fazla
ca su yutmuş olduklarından bit • 
kin bir vaziyete dütmütler ve der· 
hal hastahaneye k~ldırılarak te · 

Hekimler bir gün ve lıatta bir 
uat içinde kalb haatalığma mu· 
ıab beş kitinin ayni hale dütme
ıinin havanm teairile olduğunu 
"ö~lemitlerdir. 

Bay Sedad 
teblerde talebenin hemen yarısın· mükemıMliyette olacaktır. lzmir (Huıuıt) - İzmir vali 
~an f az'ası bu haıtahğa tutu1mut· Kaaabayl ve bir kıırm araziyi muavinliğine tayin edilmit olan 

tur Haı•ahk on dört gün tesirini teh 'it eden. ~e~!~en der~sidnin Beyoğlu kaymakamı Bay Sedad 
.. k . d·ı·k h f "f mecra11 genıı .etılmıf, bu yuz en Az' I buld K d • 

ııosterme te, tım t ı a geç il d b . I K b "d j ız atan an ara enız va • 
kt ,. v·ı· s hh M ı· Vl ar an ert yapı mıyan e ıu 

me e· u. ı avet r at ec ı · il 1 d 1 Al purile lzmire gelm!ıtir. Bay Se • 

IJ Ankara 
~ 

Haberter-i~ 

Kefalet sandığı niza~ 
namesi hazırlandı 

Ankara, (KURUN) - Maliye İlk giriıte kefalete hli~ 
Vekilliğinin hazırladığı ve Vekiller / murun alacağı ücret veYJ 
Heyetinden geçen "kefalet ıan • tamamının yarııı ~ ayhk. 
dıiı nizamname" sindeki eaaalara taksitlerle ve ayrıca ııı 
göre sandık hükmi tahsiyeti haiz aylıklardan yüzde iki ~ 
bulunacak, vekiJin ıeçtiği bir reis, sandığa varidat kaydedilir· 
iki aza tarafından idare edilecek· deliklerin girit ve aylık ~ 
tir. Reia en qağı dördüncü, iza en gündeliğinin yinni be§ ~il 
aşağı yedinci derece memurlar • fİnden hesablamr. Bu kettfvı 
dan olacak idare heyeti kefalete ru izinli bulunduğu z~ j 
bağlı memurların maq~armdan dahi yapılır. Muvakkat.fe~-s: 
kes.lecek paralrın kesil~§ ve mu • li iılerde idare heyetiııiD 
ayyen bankalara yatırdı§larmı i.. 1000 1iradan 2000 lira>"~ 
dare ve kontrol edecek, üç aylık menkul ve gayri menkul )<e 

muhasebe raporlarını tetkik ede- (mır. Zimmeti çıkanlara aÇI 
~~ , 

dıkları müddetçe ma&f fe~ 

verilmez. Ve borçlarını :~ı 
bi1e ihtilas §eklinde zirO~ 
panlar bir daha devlet 111 

tinde kullanılmaz. 

S"wı·hktan ayn1an veya ölen1e
rin parlan miruçılanna kanuna 
go~ e tevzı edilir. Sandık kadro -
ıunda bir muhasebeci bulunur. Ke 
falete bağlı memurlar ıunlardır: 
Umumi bütçeden maat alan1ardan 
mülhak bütçelerden muhasebeleri 
Maliye Vekaletine bağlı bulunan.
lardan, gelir1,.rinin en az yüzde e1-
liıini devlet bütçesinden olan mü
e.aeaelerden, inhisarlardan maaş 
alanlar veznedar, tahsildar, am. 
&ar ve tevzi memurları, konsoloı 
ve kançilar, muhasebe ve mute • 
metler mütaaelail kefalete bağlı -
dl?'lar. Bunların maat ve ücretle • 
rinden k.eailecek kefalet bedeli, 
muhasiblerden alınacak para ce -
zalan, banka faizleri, umumi ve 
hususi yardımlar ıandığın aerma • 
yeaini teıkil eder. 

Kefalete t.Abi olan b~ JJI~ ll 
lardan herhangibirinin z1Il1 h 
tahaklrukunda kendisi telı" 
hakkını kaybeder. ölüı1e t 

t 
ve çocuktan dulluk ve h 
hakkını alabiliyorlar. ) ~ 

Bunların sandıktaki 11 
b 

falet iıinden ayrıldıkları t ~ F 
kendilerine iade ediliyord~ 
bunun için üç eene miid J 
mesi lazımdır. Uç sene ı 
memurun hesabları ta1fil ~ 
rek zimmetleri çıkmaza'. ; ll 

kim paralan kendilerine 11 

lecektir. 
· 31 ı 935 p b .. ·· · ıca yo u a yapı mıştır. tı 
ıınce · • f!rtem e gunun 1 ı d d d ı· · · k'l' 
den itibaren mekteHerin bir hl'lfta 1 metre genişliğin 'e üç kil?me~re U• Ba vFapur ya va 1 muavı~ı ve : ~ Sıhhat VekaA letı• memurlarının d 

zunluğun-Ja olan hu yol t mdı açıl- , ay uad urttq, be!edıye reııı ~ 
kapatdmuına karar verilmittir. ? 

" l"R•! bulunmak'adır. doktor Bay Behçet Uz, ~mniyet tezkiyeierini kirnlor yopAco1' 
Kanlı bir !cav~a Cen~ kasabayı tehdi~~d_e? K~I- müdürü bay Feyzi, Mektupçu bay 1, 

Geredeıı;n Yaman!ar köyünden le deresı mecraSY da degıştırılmıf, Baha Ko!dq, iıtafıtik müdürü Ankara (KURUN) _Sıhhat rinin umum müdür, ıııü!t; lı; 
Ali çavutla İbrahim, karısı Hafize lere üç metre öteye alınarak 350 b N'" d . .. 1 .. l . 1 · .. 'M V kAl t' · 1 ekil tah · hasebt l'e; . ay azım ve evaır mu ur erm- ve çtımaı uavenet e a e ının v , rır ve mu ~ .. 
ve kızı Zeliha arumda kavga çık· ' ıetre uzunl•1kta, 10 metre genıt - 1 • l · h k' l ·ı · t uh ·biıw.~ d 

• 
1 

•
1 

. . S den bırçoğu atrafından karıdan • memur arına aıt ma rem tez ıye erı e aynıya m ası ı::ılV' 
mııbr. Kan koca ve kızlan Aliyi ·kte açılan kanP a ver rnııtır. u· ka' ı· · 1 ··d·· ·ıA ti d ki " 

t mıştır. vara arını yazma ta ımatnamea mu ur, vı aye er e ··d~' 
aopalarla dövdükleri gibi brahim ar za~~r 

1
vermeden bu kanaldan 1 Bay Sedad öğleden sonra vali ni Ve1(iller Heyeti tastik etti. Bu İçtimai Muavenet ~\J ,,..../ 

bıçağını çekerek zavallı a-lamı a · ,ı ..,.."''{ a tr. ı· el ı · ı ·· l" ·· t kıl , .. . h 1 • • , 1 muavinligwine gelerek vaz:fea~ne la 1ma~name e cı esas ara gore, va ı, mu& eıar ve ve ' 1. ,<t 
ğır yaralamıt ve ölümüne aebeb Yenıce ma al esıne gıren yo j ·· b ··f · · k' · · hh t ··d·· .. .,,. ı ·• .. . . l' , b b&§Jamıf, devair müdürleri İle gÖ. mu$tcşarın, a{,mU ettışın tez ıye r DlD Si a mu uru, t~blr 
olmuftur. 'Dukellefıyet usu ıle ykalpı mıkuf, u rü!llmü"tür sin ' yalnız veldl yapacak, merkez ! teşar, merkez hükUınet li 

Vak'a haber af~nrnca ı:abıta üç .uc,da buJu,.,,an batak'ı arın ru· T T • •••• l . k ' "d'" · hh t "d"' .. ve~{, 
faı"lı' yaka1amı•tır. Bunlar Boluya .. b 1 tı n __ batak Bay Sedad dem•itir ki• umum mu· ur erı, mer ez n:u ur· ı nın sı a mu uru 1, .. 

T \u·masına a9 anmı9 r. uıu • ~ • 1 · h • k l .. 1 .. l · · h .. ,, ... t t b" ı · ·n ~ .. ~ 
go··nderı'1mı"•lerdır' . Agıw r ceza mah· 1 ki d k d k utulm • bu· - Bu güzel memlekete burada erı, ususı n em mu ur ennın u.,ume a ıp erın . A~ • 

bulun 'uğum müddetçe faideli 0 • evvP " mn~ e :\r ve ve.ıı: , VP a et , ı a mu uru ve va .' ~e • ~ ·• ar a va ın a ur u~ ,.., .. t 1 il kA I 1 S hh t ·· J·· ·· lı r fı 

kemesinde muhakeme edilecekler 1un8ca~ır. ''d" .. ·ı b 1 d' labilraem gerek memurluk yönün- mütehasaıslarile şube müdür mua· 1 ki sıhhat müesseselerı ~5ttı 
dir. Nahıye mu uru ı e e e ıye re- . ı · · .. .. .. d" Mı t ·· d"' .. r ııJ 

E' ' d ' f İ\h>°n bütün bu giizel çalı,maları den, gerekse tahıi dileğimden çok vı~ erın n umum mıu·ı ur, mu u~: ı f.l k"~ m~t r~.' va ı, Jı'5 ~ 
ma 1 a me < ep 

1 
f d l"k kd. 

1 
bahtiyar olacağım. musteşar ve sonra ve cı. umum mu ve ı, saır numune bv 

G .. .. 2 (AA) El hak tara ın ana a ve ta ır er " .. , .. k .. . l . . 1 hd l . . b ctllo 
umuşane, . . · . ., . T . d ._ y• • c nr " mumevv z er n 1n umum müsta em erının L'IY Jl 

malı köyun" de yapılan Ehm Ya le tekıb eclı mekted1r. ek r ag va 'S' "d·· I .. t d... k" .. k l ..ıuc' _ mu ur e mus eşar, .ger uçu hat mütlürü ve va i ın ~· 

kut mektebinin açılıı merasimi .-ikle kordelayı keserek melrt .. bi Tekirdağ, (Hususi) - Edrine- memur arın müdürlzri umum mü- l .
1
.. fi . . r ~e ıı' 

ku h K d il• k" ·ı·k · f t d " .. f · • b k nJ ... ' •·1 
ab şe erının va ı .. ~ dün parlak ve coş ., te7a ürat açtı. öy e e 1 1şı ı uya e e umumı ml· ett tın a, a 1gı r

1fü'er ve m:;st"'~arlar, dcğruclan A • hı t ıı1il 

1 ld M • 12 d "ld" B'•t•• k'• h J1- .,.. t it d ' t ' b ·c1 d w kAl b k J hususı ıdareler Si a . ..:i a yapı ı. eraaıme ıaat e vert ı. u un ov " K• "' liVe a m a YilP .an op an ya gı en o~ruya ve- a ete mer ut a cm . . . udiW 
iatiklil ve cumhuriyet marderile büyük1erile ~en h;r :;:•in v:'.\~ııır!ı V"' va!imiT B~y Haşim Cevdet Te ir· şeflen· in müsteşar ve vekil huclud n şefler.om sıhhat ııı 0J 
haşlandı. Vali Baykut mukabil çok geç va.kt .. k~dar lcalan hevet 1 dağına c ön üştür. B tgün teftiş ve S"hiıler sıht.at umum müt!ürü· li tezk"ye varakalarıJll 
biT" nntJılc cövl .. ~; J(;;vl;;,.;. t•ı.. llll'";~ı t .... -~:; ..... ı .... ~.,.l,. ... ..t, kin S ., r,.v l·P ~ ~~··•:. 17't...-;~tit. ı niin mH"'"•ar ve vf>,,;, nı .. f .. tt;cte. cak1ardrr. 

r.URU"'un Milh Romanı 20 ..... ----·.....-.--.... ----------

tk$ıwgllı· 
_..ıi________ ----- ·-· 

YAZ~N : Kadircan Kofb ............. :·· .. ··· ............................................. . 
Ben de musikiyi aeverim, iyiıiyle j dHinen ınsanlardan farksız (;la • 
kötüsünü ayırırım. Zaten buna ne caktım. 

hacet? Yalıda batka çalğı ça'an Dayım devam dti: 
mı yok? Evvelce ıaaız duran ıa • _Eğer bana zorla çok sevdi. 
hiller, lot taraıalar ancak seni din- ğ'm b!r şeyi bıraktırmıt olıa'ar an
lemek için dol :Iu.. 1 cak bu kadar üzülürdi•m .. Neyse. 

DaymJ iyi görüyor ve doadoğ· · Bu aen'n hakkındır.. Belki daha 
ru ıöyliyordu. hayırhdrr .. Marlem ki, doktor ola. 

Herkes kemanı,i1m seı:ne, ışı· cı- '- -rı: bu lstanhu.Pa da müm • 
ğa kotan pervaneler gibi Ü§Ü'Ü • kün .. Fakat b .. na katrrıa sen gene 
--~ıır-b Viyana va g;t ! Orada drktorluk 

Şimdi .... ıtık sönecek ve ben ha· ta musiki kadar ileridir. Ne der • 
yat g:~rü'tüleri ;ç' uJe ~öhrc~::ıı;c. ve sin? .. 
prurıuz, yalnız mide ve deri için 1 - Siz bilirsiniz! •• 

,,J 
Dayım ayağa kah\.tı: J ILraiim )f alkış .ı)an bir SC$- J Bu sesier onun s011111ıııf. 
- Burası çok ııcak.. Haydi !\? U:"fah verdi: kenara atı' an bir za"'e.. gef' 

tarasaya çık&hm. Hem de Vct ad - Ben bu kararı be(;"endim leri olmalıyd:. Hall::U~ıpşııl 
bize son defa biraz keman çal • doğrusu .. Halt§. size bir kaç defa tün varlığiyle kendiJJI ,e~j? 
sm !.. aöyliyecektim. Bizde çalğıcıhk - cek, uysal, can · an "'e fı.ıt' 

B:ınu ben de ~atiyor-'um. af edersiniz amma - maskaralık siyle hen·m aşkmıı hB-ç'lı 
lbrahmi Beyler de tarasaların - gib' bir ıey.. Çiinkü RamonaYı 1,J J 

da imi~ler.. D ,.. ldor'ann k--zanç'larm-'an Hem de Selmadan })Ştıbiıı1~ 
Sı!l.'imla~tık. hayat' arm.lan büyi.:k bir imreniş- yokmuş gibi bü u.n. l<~e ~ 
lbrah'm Bey daYI'"a SP•lendi: le bahse.ti. kın verdiği vecd ıçıtı 
- Bu gece geç çıkrtnız !.. - Çok güzel, çok güzel b;1 ka· dunı: 
-- Mühim bir iş için lafa dal· rar! .•. 

dık. Haberiniz yok mu, Veı-lad P i'1"e i'ave etti. 
mes•~ği değiştirdi. Doktor ola • Beh'ce Hanım da bir k<'ç söz. 
cak !.. le ayni f kirde olduğunu söyledi. 

lbrahiın Bey hayretle ıorrlu: Al'trk Selma 'le arama girecek hiç 
- Yaaa .. Nuıl oldu böyle an- bir kuvvet'n bulunmry~cağma 

sızın? tam manas;_ ·le iranmışlmı. 

·-Kim bili-r .. Bir kaç gün için- Kemanımı aldım. 
d~ ,lüşünmüt, taşınmış ve bu ka· Göluüme dayadım. 
rarı vermiş. Şimdi onun kemamnı Elinden a'macak ola,, y~vl"ı -
"'On <le"a 'ı11iyece:iz. Yarın yol- , "· nu .: n ef - w ·r. asan bir 
<.ufuk var... annenin ağrılarını çekiyordum. 

• • l ~ 
·an1ıı e Tep"l"rde vu'' ,. ~,~ ... . . . btl • .ıı 

Kalbimin sevgilısı t 

Sabrrla bekle! .. 
Benim için belde .. 

• • • e;eıl 
(Ramoı:ı.) bir gii~~)'~c 

simi yalonda.n .. ., 1 

b •. O'l.11' 
(Ram on) 11 '"'bt.l1ıı; 

kenarında ' 
• • .. • • .. 



\'azan 
Ninzi Ahmed Okan 

Hazreti 
Su a"t 

h:r hak·~ unların mevcut olduğu 
li hakk cat 0lınakla beraber, şek
dır ndaki malumatlar farklı-• 

s~şikta•ın fet"h .. b traa h 1. ır ı ten once Of 
kayıt\ a tde bulunduğu da tarihi 
ka11 b~r. andır. Fındıklıdan kal • 
eve .. :rıİ Ortaköye kadar hiç bir 

,,~t anıaznıış. Bir kitab: 
idi "hrası ancak bir mesire yeri 

• "l al' 
dit, 1 0tunnazdı.,, demekte -

Bu idd' 
aa,ı o! ıayı tnildafaa edenler mi-

. arak ''D ka . . ' 
ltııleri li . 0 s,, ın F atı hın ge-
l\i h alıce bul'adan indirdiği -
lar1 ilırn_asın.ı göstermekte ve ıun-

erı a" kt _ unne edirler: 
httra.ı Madeın ki, Fatih gemileri 

'ıan "'~ .. 
ll1.1rı, b ~ .. ruttü. Bizans kuru • 
ha.idea b urası hakikaten boı bir 

s ulunnıakta idi. 
\l •enı . . 

tik ta tın fetihten sonra "Be • 
tetir §:, adı almaaı hakkında muh
hiri rıvayetJer vardır. Bunlardan 
.. " Yukarıd b h • ... • . 8" .. a_~sta a a settıgımız ı • 
ha.ı1 b n ~alına sütunların üstünde 
tetiht eşık resimleri görülmeıidir. 
laı den •onra bu tatlara "Beşikli 
l " enrniı v b d .. 1 .. tne •cıı e u a ıoy ene ıoy• 

])i" egikt&§,, a inkılap etmittir. 
hıt ,~er rivayet tudur: Eskiden 

J ~ll d te taş be!ik denirmşi.. Bu -
~ haı~ •ebebi, burası boı bir ar • 
ta.hib ~nde iken Yaıka adında bir 
trl'lllı Ura.da büyük bir kili$e yap
tı1ıı t

1
'•. l<udüsten de Hazreti lsa-

Qe!ı"' . 
t-a~ &ını Beytü'llahemden bu -

il e'ef · 
lia~ 1~1P kiliıesine ko~~· 

~i'- . ~tı laa, ilk önce bu, taftan 
ti; tç1 d . 

~~ i . n e yıkanmııtı. işte bu-
te, li çın bu kiliseye, sonra da şeh
doı ... &.zreti İıanın ••• L-igwinden 

"Yr''8 . ~ ~ l' e. 
8 

etıkta,,, dendi. 
, hih 0~ .. etiği kiliseye koyan ra • 

lıl> .c\.}' llkten sonra kral, beşiği a· 
~()~llasofyaya getirmiş, oraya 

~· '·· . 
l" '":\z d 
'.~a.tt-t, bt. e.f~neye benziyen bu 

liirıQ\e rıcıaı kadar kuvvetli gö
de~ ~ektedir. Şehre "Beşiktaı,, 
r- eaı d h 
4t~tı.l ' a. a ziyade buradaki 

lef iltda g"rii] be "k • 
~den ol 0 en tı , resım • 

le . eıikta sa g~rektir. 
t-1, a. ... tın dıkkate değer yer -

d Oga,z' • • 
}tı li•t·· •çının diğer semtlerin • 
" "Und" d~ fet~ht ur. Bu da daha ziya. 

1". en sonra kurulan yerler· 

Çı~A<ı 
lııtil>eti . :'N SARAYI : Meş
l'ııeı,~· ll ıkınci yılında mecli~i 

'~'l'I •' • ' 

Tefrika No. • - 47 
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Dedikodu .... suruyor 
.............................. ....._ 

Habibe Molla bir' 
operet mi kuracak? 

• 
ısanın " 1 aş beşiği,, Bu lafları kimler uyduruyorlar da piyasaya sahte 

para sürer gibi sürüyorlar; bilm yorum! 

Ra~id R•ı:a - Halide dedikodusu f Vallahi sizi şerefimle temin ede • 
Matbuat l:ıaıosunda da dilden dile ı-im ki, böyle bir fey zihnimden 
dolaşıyordu. O gün yeni bir ta· l ·He geçmedi. Ancak operetin ne 
yia daha çıkınıfh: Bayan Halide olduğunu bilmiyen budalaların 
b'r operet kurmağa etşebbüs et- bi1 teıebbüıü olabilir ki, ben mem 
mit! l .. ·kette böyle bir budala artiıt te 

Ben bu habere inanmamı,tım. tasavvur etmiyorum. Rekabet his
Fakat, arkadaşlard~n biı·kaçı ay- siyle yapılacaksa, bir hükUmet mü 
ni şayiayı başka yerlerde de duy- essesesi demek olan Şehir opereti 
dukları için, işin içyüzünü Bayan varken, onunla kim rekabet ede .. 
HaJideden öğrenmek istedim. bilir? ValJahi iftira •.. Billahi ifti· 

Hali denin masasına gittim: ra .• 
- lstanbulda ne yapmak fik - Böyle yeni bir operet açıl • 

rindesiniz? dığını farzedelim... Orada çalıı .. 
Be1ikla§ın üç yüz yıl önceki reıimlerinden biri. 

·siz'ik·yüzünden yanmı§h. "Çıra • 
ğan sarayı,, adı, l~tanbulun zevku
saf a ve saf ah et ile geçen yıllarını 
gösteren bir addır. 

3üncü Ahmed kurununda bura
sı çok 'en'likti. Damad İbrahim 
Paıa, Çırağan şenliklerini burada 
yaptırır, padişahı eğlendirirdi. 

Kaplumbağaların ıırtına mum
lar dikilir, timtirlikler arasında 
bırakılırdı. Yüzlerce kaplii.mbağa 
Üzerlerinde renk renk mumlarla 
etrafa dağılır, bunların arasında 
da zevkuıafa edilerek eğlenirler • 
di. 

"Çırağan şenlikleri,, (çırağ) 

mum demek olduğuna göre (Mum 
eğlenceleri) anlamına gelmekte • 
dir. İşte bu yüzden buradaki sara· 
ya "Çırağan sarayı,, dendi .. Bura
da bulunan köşkler, ikinci Mah -

mud kurununda yıkıldı .. Son.radan 
bu ıarayı ve (1131 - 1719) de Oh
rili Hüseyin Paşanın yaptımu! ol .. 
duğu eski Beşiktaş mevleVi·hane .. 
sinin arsalan üzerine Abdülaziz 
yeni (Çırağan sarayını) yaptırdı .• 
Bu saray, baştan başa mermerle 
yapılmııb. 

ilk Çırağan sarayı, çırağlarla 
kaplumbağa gezdirildiği için bu 
ad verilmişti. Abdülazizin yap -
tırdığı saraya da Çırağan 
denmesi, çırağ edilecek cariyele • 
rin ilk önce burada yerleştirilmesi 
idi. 

Çırağan sarayının yanması, bü
yük hadise oldu. Meclisi Meb'u -
san bundan önce, yanan adliye sa
rayında toplanıyordu. Meclisi 
m·eb'usan reisi Ahmed Rıza Bey, 
mecliıin Çırağan sarayında top • 
!anması arzusunu izhar edince, o 
vaktin şeyhislamı, itiraz etmiş, 

muvafakat etmemişti. Fakat bu 
iti.-... .,.A. '""' ~""~" ,..,...., .1..., ;,.t;,,...~ prH)e-

rek sarayın da yanması, halk ara- _Vallahi çok rahatsızım .. Bir mak ister misiniz? 
ımd~ bir çok dedikodulara yol aç• müddet dinlenmek niyetindeyim. - Dedim ya canım, ben bir ar• 
mıftı. _ Sonra?.. tistim ... Nerden müsaid teklif alır· 

Her neyse, bu sa.ray da yıkıl • - Amma da ince soruyorsunuz sam - işime gelirae - kabul ederim. 
drktan sonra, arsanın üst ve alt ta- ha?! ... Elbette bir iş bulup çalışa· · - Şehir tiyatrosundan davet 

rafları satm alındı. Mevlevihanede cağım. Benim gibi çalışmağa alış- etseler? .. 
satın alınarak yerine Bahariyede mı§ bir kadm evinde yan gelip &- - Eski arkadaşlarımdan cok 
daha güzel bir Mevlevihanıe yap - turacak değil ya. memnunum. Kısa ayrıhtmı içi~de 
tırıldı. Bayan Halide operet §ayiasmı hepsinin hasretini çektim. Kabul 

* * * ~eyid edecek bir ıöz söylemiyordu. etmemekte sebeb ne? .. 
Çrrağan sarayında geçen hadi - - Neden sakhy-orsunuz? - diye Ben artık gazetelere laf yelİJ· 

selerden biri, Beşinci Muradın, 14çıldım - yakm~a bir operet ya- tinnekten, dedikodulara cevab ver 
buradan kaçırılarak tekrar tahta pacakmışsmız ... Hatta tehir ope - mekten usandım. İtte bu gece de 
çıkarılması için yapılan hareket - retinden bazı kimseleri de ayart - bir operet lafı daha! Gel de sinir
tir. Beşinci Murad, hal'edildik • mağa çalıııyormuşıunuz... Doğru lenme bakalım? Bu lafları kimle-
ten bir ay sonra: mu? rin uydurup - piyasaya sahte para 

"-Hastalığı geçti, tamamiyle Halide ıaşırdı. Bu şafırış ıun'i ıürer gibi - ne maksatla ortaya at• 
iyileşti ... ,, diye şayialar dola§mağa ve cali değildi. tığını bilmiyorum! 
b=.~lamıştı.. - Vallahi bir şeyden haberim Tam bu sırada Selami izzet gel· 
Bu şayıaları çıkaranlar, Beşinci yok. Bunu ilk defa sizden duyuyo- di. Bayan Halideyi sahnede bek -
Muradın maiyetinde bulunanlar • rum. Operet nerede ... Ben nerede? lediklerini söyledi. Birlikte gitti .. 
dı. Derhal onlar tevkif edildiler. Sahi mi söylüyorsun.uz Allah aş - ler. 
Ve Padişahm doktorlarından kına ... Yoksa bu da bir balo sür • Davetlilerin samimi alkışlarla 
doktor Monceriye bet yüz lira ve- prizi· mi? karııladığı (Habibe MoUa) ıah • 
rildi. Doktor Kapoluya kaydi ha - Duyduklarımızı söyledim. neye çıktığı zaman, ortada danı e-

yat ~rtiyle yetmiş beş lira maq Bayan Halide ciddileşti... T e- den çihler dunnuf, herkes suımuf 
bağlandı. rini silerek cevab verdi: tu. 

Bu haberler de halkta, beıinci - Evde ateşler içinde yatıyor • (Habibe Molla) fermanlı deli • 
Muradın iyileştiği, fakat hissetti - dum. Cemiyetinizin bir davetna • den bir küçük monoloğ söyledik .. 
rilmek istem.ediğfnden doktorlara mesini aldım... Bu gece sahnede ten sonra, balo davetlilerinin ısra• 
sükUt hakkı verildiği hiıleTini u - bir numara yapmamı rica ettiler. n üzerine ikinci bir numara dah• 
yandrrdı. Geldim. Bugün gazetelere gönder- yaptı ... (Aynaroz kadısı) piyesin-

Diğer doktor Loysdorf, hasta - diğim son bir mektupla bu dedi- den bir parça söyledi ve çok alkıt· 
hğm üç ayda iyel~eceğini aöyle • kodulara nihayet verilmesini ri- landı. 
mİ!tİ. ca etmiştim. Ben dedikodudan Davetlilerden birçoğu: 

"(Arkası var) kaçtıkça, dedikodular nerede ol- "-Tiyatroda yeriniz boş kaldı. 
----------- ----- sa beni gelip buluyor. Hay fU lafı Sizi her zaman sahnede görmelr 

Doktor Hafız Cemal 
çıkaranın gözü kör olsun. 

Dahiliye Mütehassısı Ben onb:r yıldan beri Şehir tiyatro 
Cumadan başka günlerde saat 

(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di
vanyolundaki (118) numaralı hu· 
susi kabinesinde hastalarım kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
??1qR Krııhk teJpfnnu 21044. 

isteriz!,, 
Diye bağırdılar. 
Sözün kısatı ıudur: Bir insan ha 

yatta, on defa, yüz defa da iğ fa) 
edilebilir. İstanbul halkının çok 
sevdiği (Habibe Molla) sı da öm
ründe bir defa iğfal edilmiştir. Ve 
o bugün, etrafında çıkarılan bu 

l - ... ,r"'~i iken h:r tertbir • 
\aıbu~1~---·--------------------------------·--------.............. _.--.._.._.._,. ..... -..;... __ _. __ _. __ .._. ..... _ .... ._. __ ....;.....;..;.;._.__.. ......... __ ....,.._ ____ ~ 

U.n sevgilisı, bu yerler • h.ara;11'ıkla hıç. kimse bunu gö - ı duğum acıyı son d~fa kema~~ma mak kcrkwnmdan kurtulalım! • ı Diye söylendi. .Sonra tıpkı 

sunda aylıkla çalıfmağa alıtmıt 
bir artistim. Bu zamanda batlıba
şma bir operet yapmağa kalkı§ -
mak için, herşeyden evvel büyük 
bir sermaye, sonra da o sermaye 
kadar ehemmiyetli olan operet 
san'1.\tkArlarına ihtiyac vardır. (Lütfen sayıfauı çeviriniz) 

Sabır} be den gitme!... tt.mezdı. baktığım ve onu hır kenarda ok - Dediler.. kendi hislerime benziyen acı bir 
~tı · a kle ! Sesler pesleşti, kısıldı .• Can çe- süz bırakırken de duydum. Behice Hanımın ilk çocuğu bir sesle ilave etti: 
• llll için bekle!.. kişir gibi inledi ve artık bunları Dayım: kaç aylıkken ölmüş.. Oğlanını§, - Behice Hanım pek küçükken 

ıo.. onı: , . · · · . . daha çok söyletmek için zorlaya - - Onu al, vakit buldukça biraz acısını hila duyuyormuş .. Bunları ölen çocuğuna hala nasıl acıyor .. 
''l\d tı. a ilk d f b" ' l S d l\ Ol. ~l e a ır su kena • madım.. çalar, avunursun ... an attı.. onra erin bir acı ve sa ben de sana acıyacağım Vedad ! 
d ~'t'ıtıd,. t\liuk.. Gene bir ıu ke .. D d d' k'. Dedi. Bu sözler benim arzula • imrenme ile ilave etti: Pek büyük olacagwı halde, vakitsiz 
\tltı " ou.} ayrın e ı ı. d k' 
S · Ufacağımızı söylüyor- ~Her zamandan daha güzel, çok rıma o kadar uygun u ı ·· - Eğer sağ olsaydı tam senin ölen bir artist gibisin!.. Neyıe !. 

q atı ·· e•üzel çaldın!... (Mozar) ın hıhu Fakat ondan korktum.. kadar olacaktı. Onun da doktor Madem.ki kendin istedin.. Haydi 
~tl l.lç SC!t •• e b k d B ~a • '°ilst · ırı ust üste, düıünme. sana inmiş gibiydi. Okadar çok sevdiğ'm u es i olmasını istiyor um.. eraber gi • yolun aç.ık olsun! Sık ırk mektub 

)0;~'te sa~~~e tekrarlıyordum.. Derilerle, alış verişle uğraşan, sevgili Selma ile benim arama gi- derdiniz şimdi!.. yaz! Üzülme! .. Her türlü arzu ve 
l'f ~. 1 Selmaya yalvarı • görüniııte pek para canlısı göriı • recek sandım .. Selmadan uzak. ol- Selmanın gözlerinde artık ken- ihtiyaçlarını hemen bildir! .. Alla-

~"~ &.] h~' • nen bu adam coştuğu zaman ~ir duğum günlerde kemanımın sıh - dini tamamen bana bağladığını ha ısmarladık .. 
-~~iltı~~ h~niın duyuşuma gö • kesiliyordu. , rine kapılarak yeniden ona, bağ - gösteren bir hal görüyordum. Annemin göğsüne yaslanarak 

~ı1ı l\a·h· . ana Yalvarıyordu : Ah, dayımın bu san'at sevgisin- lanmak mümkün:Iü.. B:.iyükler, el sıkıştığımızı ilk de- bir kaç damla göz yaşı döktüm .. 
h~a ! ! ·:tnın sevgilisi! Beni bı- den ve anlayışından birer damlası -Hayır, dayıcığım, almıyaca • fa görüyorlardı .. O dakikada, ara- Eminim ki bunun sebebi ondan zi-
t.J' .. , 

r. l'otd başkaların ' ada olsaydı!. ğım, derslerime mani olur!.. mızdaki içten ge1en bağlantıyı a.. yade kemammdan ayrı kaldığım 
ı' ~. ~... 'il.. • ' 
~ ~ ~ Herkeste olmasa bile Selmada - Sen bilirs ın ... caba hissettiler mi?. kindi. ·· 'it\ a.l>akı :ı-
"'~d •ılalld~ arım. Yandı. Kirpik- ve onu benden ayırmak kudretin - lbrahim B·eyle Behice Hanım Vapurda dayım son defa elimi Benim zavallı kemanım!.. Kö ~ 
tı: .• ı . ill" ttl; ... Gerı çev'rmek için de olanlarda hulun.saydı da zaval- bana karşı her zamandan daha sıktı. Alnımdan öptü: •esinde tozlanacak, onun artık q ı.ıı~ .tas•, ... h s 
\ ~ " 11 •• ~ o-nn alde becere. h kemanrmdan ayrılmasaydmı! . büyük bir bağlantı gösterdiler: - Keman nlsay ın iyi olacak- hatırını soran bulunmıyacak .. O • 

itl\t ı.ı c amı ·· · h b' ' Al l &.i·a, a goz yaşı tam • • * - Görelim sem, meş ur ır j tı ... ma ıydın ... Sana arkadaş &- nu dile _getiren eller pek uzakta 
'il tellerin üstüne düttü. Selmadan ayrıldığım için duy. doktor ol da artık biz de hastalan· lurdu... olacak!.. (Arkut var) 
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IHiltlAY IE: 
~az davasında 

tilki hakim! 
Bu hikaye uydurma Jcğ.lJir: 

•on "Lu" ele okunmuf bir vakaclan 
alınmı§tır. 

Kıpkırmızı döıenmiş yüksek 
kürsülü bir mahkeme salon ... 
Prukalı, sırmalı hakim, gene onun 
g'bi şatafatlı üyeler ... Odada de· 
rin tüyleri ürperten bir sessizlik, 
ağır ığım duyuruyor .. Ai'iu per -
deli pencerelerden süzülen aydın
lık yetmediği için ıtıklar yakıl • 
mı~tır ..• 

Gündüzün kızıl duran ampul -
ler de ortalığa ayn bir ağır batlı· 
lık veriyor.. Sağda avukatların 

sıraları, arkada öne doğru aark
mı§, kulağı kirişte dinleyiciler .. 
Hakim suçluya: 

- Kalkınız! .• 
De· i... Yaşmı, admı, soyunu, 

so:r..ınu sorduktan sonra; öndeki 
kağı ·ara. bakarak: 

- Size en dava ediyorlar .. Ya • 
nın•z • ki a· amı zarara sokmuş, 

bir l .... mı çiğnemişsiniz.. Suçlu, 
telaşlı 'uJ'\'1 '-danışlariyle üstünü ba
tını cl'i.izeltti: 

- Evet efendim, doğrudur .. 
Fakat benim suçum yok. .. isteye • 
rek yapm:\ "'ım ... Do~rusnnu ister
aeni:z, bu iı, böyle bir saym heye
tin va!ttini alacak c'eğerde bir şey 
değiH't· Aınma, bu kişiye laf 
nnl'-'tf.'ro 1k • • : Bk katını çiğnedi· 
ğim gerçektir .. Velespitle geçiyor
dum .. Yolun üstüne birdenbire 
kuvvetli kanat ıea1eriyle bunun 

kaz sürüsü ansaızm kondu.. Yak· 
laşıtrm onları kor~utmuııu .. . Hay
van itte ne olacak, sağa ıola şaf • 
km §aşl~m kaçışırlnrken beni d~ 
tela§a. dü,ür,düler .. Bir tanesinin 
boynundan tekerlek g~ti... Ar· 
karoda zavallıyı çırpınır görünce 
dur 1um .. Bu da görmüştü .. &~ıra 
çağıra koşuyordu .. Yaklaşsın diye 
bekledim .. Geldi.. Kaz da"~lmü§ 
tü ... 

- Bir kazadır oldu .. Sizi zara· 
ra sokmak isteniem. Kazıwzm di
yetini vereyim .. Dedim .. Bu para 
sözü üzerine yüzünün kızıllığı geç
ti.. Kızg nlığı yatııtı.. Ko§arken 
söylediği ağır sözlerden ötürü u -

tanmıt görünüyordu. Ellerbi o -
ğuşturdu .. Yutkundu ve: 

- İyi öyle ise, dedi, üç mark 
vereceksiniz .• 

Yalvarırım hakim efendi şu 
kaza bakın .. Üç mark eder mi? .•• 
B:r aaltarhk onun değerini arttı • 
rır mı?. Ona: 

- Bu kadarı çok insafsızlık 
etmeyin .. 1k' mark yeter .• 

Dedim .. Beğenmedi.. Avazı çık· 
tığı kadar bağırmağa başladı .... 
Benim de kafam kızdı ... Ben de 
bağırdım. 

- Kaz, sana kalam.. Üste iki 
markı da al.. Baska bir para ver • 
?"'em .• 

-- - = ~---·==----
uz dedikoduların kurbanı el -
ır. 

balosunda yükselen 
' ri t l<rarlamayı - san'atkarları 

.. bakımın 1 an • biz de fay· 

\lı ubyoruz. fstanh-.ı!un b;yicik 
:-1 b• Mollasına daha fazla k11 • 

y,1hm ..• 

1SHAK FERDi 

Yazan: Z. A. 
Diyecek oldum ... Ona da yana~ 

madı: 

- Ben kaz eti yemem .. Sen üç 
mark ver, kazı al götür! .• 

Diye direndi ... 
Kar§ılıklı inadlaıtık.. Etrafı • 

mıza halle toplandı .. Kimi onu tu
tuyor, kimi benden yana çıkıyor -
du .. Gitgide iş büyüdü.. Karakol 
duydu. Polisler geldi.. Onlara 
da olup biteni anlattım. iki mark 
verdiğimi, fakat bu adamm bir 
türlü uzlaşrnağa yana,madığmı 

söyledim... Onlarda uğraıtılar, 

dinletemeyince bizi sizin karşını • 
za çıkardılar .. 

Hakim davacıya sordu: 
- Söyledikleri doğru mu?. 
-Evet ..• 
Onları getiren polislere de sor• 

du: 
- it suçlunun dediği gibi oldu .. 
- İş, suçlunun dediği gibi mi 

oldu?. 
- Evet, öyle oldu •. 
-Peki, itte iki mark veriyor. Fe 

na para değil ... Sonra kaz da sana 
kalıyor, daha ne istiyorsun? 

lnadçı herif kafasını silkti: 

- Üç mark isterim .• 
Diye direndi .• 
- Demek, iki marka, 

almağa yanasmıyonun. 
mark öyle mi?. 

- Evet •.•• 

kazı da 
ille üç 

- Ya, aen, suçlu? Kazı alıp \ıç 
mark vermek istemez miain?. 

- Hayır ef ehdim, ben istemi -
yerek iılediğim suç için iki mark 
cerime veriyorum ... Bu yeter, kaz 
da onun olıun. .• 

Halcim gülümsedi .. SUçluya: 
- Şu iki marlu koy bakalım fU• 

' D' - d. A raya.... ıye masayı goıter ı.. -
~amcağız çıkardı, koydu. 

Sonra ötekine: 

- Yaklaş baka1ım, dedi; knzı 
da turaya koy... -Cebinden bir 
mark çıkararak - lıte üçüncü 

markı da ben veriyor ve kazı ah • 
yorum .. Kanunda yeri olmıyan bu 
gibi saçma davanın hükmü de 
böyle saçma olur .. 

Dinleyenler tarfmda fıirntılar, 

gülü~meler oldu. Avukatlar bi • 
ribirine eğildiler .. Suçlu ile davacı 
istedikleri olmuş adamlllr halinde 
eevi:-erek ayrıldılar.. ilk bakı,ta 
herkesi ıaıırtan, fakat ıuçlu ile 
davacıyı barıştıran bu hüküm, a
caba dünyada özlenilen gerçek 
:adalet değil midir?. 

!t1 atbaamıza gelen e•erler: 

Hukuk gazetesi 
Cev-at Hakkı özbey tarafından 

çıl<arılan "Hukuk gazetesi,, nin 7 ci 
numarası çıkmıştıı. Bu nüshada 
Morg müdürü profesör Saim Ali Dl • 
lem nenin, profesör Mustafa Reşid'in 
eski icrn reiis Ye temyiz azası Refik 
Onat'ın, Jstanbul mektupçusu Osman 
Erginin yazıları vardır. 

Qülhane mLisamerelerl 
Giilhanenin mutad tıbbi müsame-: 

resi 3.2.193:> pazar günü saat 16,30-
18,30 a kadar devam edec tir. Arzu 
eden mesdekdaşların gelmeleri rica 
olunur. 

ZAYi 
17 / 732 Numaralı tayfa cüzda

nnnı zayi ettiğim için diğeri ala
cağımdan ilan olunur. Kartallı la
mail oğlu Basri. 

TAKViM 

• PAZAR Pazartesi 
3 Şubat 4 Şubat 

l!9 Şevval 30 Şevnl 
GQn dotuşu 7.09 7.08 
Gfln baosı 17.26 17,'9 
Sabah namazı 6 6 
Ogle namuı 1i.'ı!S ıt.28 
ltlndl oımuı (5, 10 lll.I 1 
Akşam namazı 17.!6 17,!9 
Yatsı oımazı 18.59 19.00 
imsak. U7 5.26 
Yılın gtçeu gilolırl 33 M 
Yılın tılao ııOnlert 3l'3 33! 

_il R A D Y O =11_ 
BugUn 

V ARŞOVA, 13(5 m. 
18 Dau musiki.11. ıs.~ Konferans. 19 

Sözler, 20 Hatıt mu.likl, ıöZler. 21 SentonJk 
orkeetra konseri, 16zler. 22 Lembergten na • 
kll. 22,'3 BOZler, ReklAmlar. 23,30 Dana mu
ıstkiııt. 

1'7G Khz, llılOSKOV A, 1'7H m. 
11,15 Kolhozlar için yeni prkılar ve ko • 

ro musikisi. 15 Sözler. 18,SO Kıztlordu için 
Söz ve musiki. lP,30 Karışık konser, 22 Al -
manca konter&n.1. 23,05 İngilJzce. 24,05 Al· 
manca. 

832 Khz. MOSKOVA (Stalln) 381 m" 
17 Orkestra tara.!mdan valslar (flüt aolo 

ve oarkılar). 18.20 Bir opera temıstll (Moa -
kova operasmdan nakil.) 22.30 Kanf1k kon
eer. 

MlJ Kh.z. BUDAPEŞTE, G50 m. 
18,10 Salon orkestrası, 19,20 Sözler. 19.50 

Macar prkıl&rL 21 Konferans, 21,33 Opera 
orkestram. 22.(0 Haberler. 23 Dana mıZ!ka. 

24,10 Charly Gauldrio cazı. 1. Çingene orkes
trası. 

78G Khz. LEİPZİG, 382 m. 
20 Tuha.t hlkAyeler. 20,30 Aktüalite. 20,4.0 

Spor haberleri. 21 Dana mualkJBi, 22,30 Yay
lı Aletler konseri. 23 Haberler. 23,20 Hokey 
maçı haberleri. 25,~ Dana. 

8%3 Wız. BVKREŞ, SM m. 
12 K!llae korosu, 12,30 Radyo orkestra.at. 

13,30 SöZler, 13,35 Populer Romen mwılklat. 
14,15 Haberler. H.40 Orekatra. 17,30 Baztcr. 

KfilU haberleri, 18 Jan Marko orkestrası, 19 
Hafta haberleri, Orkestranın devamı. 20 Kon
ferans. 20.20 PlAlc, 21 Tiyatro. 22,45 Senfonik 

koruıer. 22.30 Konferans, 22,45 Radyo orkeı • 
traaı, haberler, 23.40 Neşeli plAlclar. 

1574Kh%. STUTTGORT, 523 m. 
19,30 Neı'ell kabara neşriyatı. (Mu • 

•ikili.) 20,40 Parten kirchndcn ~ operasL 
21 (Şeytan tle kemana.oJJuıua>--Mh ~ 

niııin blr balladı. 22.30 Leipztgden nakli, 28 
Haberler. 23,20 Partenldrichenden spor ha • 
belerl. 23,35 Dans. ı . 3 Gece konseri. 

BORSA 
1 HiZ11annda yıldız. i~ti olanlar üur 
erinde 2 . 2 de muamele ~örenler· 
dir. I Ra.ı.amlar k ap:ınış fiatlannqı;österir 

nukut (Satış} 
• Londra 
* Ne.york 
• Parls 
• MllAoo 
* Brüıueı 
• Atloa 
• Cenevre 

• Sofya 
* Amsıerdım 
• Prag 
• ~tntho m 

bJ7, • Vl)aDa ~4. --
1'16 - * Mıdrll 18, -
169. - * [.;erlin 48, -
21!, - • Varşovı 24, -
• 18. - • Bndapeşte ~(), -
24, - • Bükreş 17, -

sıs. ·• • Belgrat ~4. -
24, - * Yobhama 35, -
8~. - * Aluo !.4~. -

100. - * Meddlyc H -· 
l\~. •• .. 'Rntnot !!40. -

Çekler (kap. sa. 16) ==ı 
• Loudrı ôlll.~11 • Sto\:hl• 3.13 •O ı' 
• Nevyork 0.7ıı97 • Viyana 4.2475 
ol P:ııis 12 (l;ı l\1adrı s.ııoı~ 

* Mllhıo 9,30~ • Brrlln l,9753 

1 

• ~rilksel M010 • Varşovı 4, 19t>O 
• Atin• 83 8l5 • Budapeşte 4,369 1 

* Ceocvte 3431' • Rilt.reş 78,S? 
* Sotya 67,9666 • Oelgraı S4.Q5.&2 
• .Amsterdım 1.17 ,o • Yotohamı ~.77:H 

1 • Pra.ıı 18.9~:18 • Moskova 1088.-

ESHAM 
iş Raokıs• tu. 10 l'ramvay ııı.~o 

•Ana olıı 26. • Çimento as. 18.S!'i 

Re]I ?.~O Onyon Del. -.-.. 
Slr. Uayrtye l!'.~O ~ark Det -.-

Merkez Ban tası r.4,- Ralyı , 
ll. sııortıı -.oo Şark m. ecu -,-
Aomontl U,95 l'elefoo -.-

-
1 fstlkrazlar tahviUer ---- -

J • ı93JTürlı Bor.I 30 40 Elettrtt -. -

\ 

, . il 28,75 framvav 31.75 
• - III 29.ll~ Rıhtım 17.~0 

lstltrtzıDıhlll 1 94,i!i • Anadolu ı 47 90 
Ergınl lstlkm: ı 97.- • Anadolu ıı 47,90 

l918 A 1\10. ,00 Anadolu 1TI 46,- ı 
Rdda• - .00 ~~_A-~,Ş-~ 

iLAN 

Beyoğlu Oımanbey civarında 

Kodaman caddesinde nezaretli 
450 artun arsa satılıktır. Talipler 
Paket postanesinde seyyar Rem

. ziye müracaat etsinler. 

Yunanistanda Ulusal 
müdafaa programı lt:rc 

id· ı. 

Hava, deniz, kara kuvvetleri 
programı üç merhalede tatbik 

tak"if' ~ 
edilec~ hid· 

Yunanistanın b1rkaç zaman· 1 
danberi ulusal müdafaa vuıtala
rmı kuvvetlendirmek için bir pro
gram hazırlamakta olduğu ve 
bunu yakında tatbik etmeğe bat· 
byacağı malUnıdur. Yunan hü • 

kUmetinin bütün al4kadar dai • 
relerle it birliği ederek ana hat· 
larını hazırladıfı v~ Bakanlar 
Meclisinde uzun uzadıya tetkik 
ettiği bu program, ulusal mahi -
yeti ve tatbikinin uzun yıllara 

taksim edilmit olması dolayııile, 

kat'i teklini almadan ve kanun
laıtırılmadan evvel, buna benzer 
diğer genel uhnal itlerde olduğu
ğu gibi, son günlerde bugün fır -
kalar ba!kanlarından mürekkeb 
bir meclise verilmit ve halen ora
da tetkik edilmekte bulunmuıtur. 

Uluu.l Müdafaa konseyi ile 
müıtereken hükUmetin hazırla • 
dığı bu program hakkında Proia 
gazetesinin verdiği malumata gö
re, Yunaniatanın ulusal müdafaa 
tertibatı 8-9 yıl içinde ve biribiri
ni takib eden üç merhalede tama
men bitirilmit olacaktır. 

Birinci merhalede varılacak 
gayeler ıunlardır: Adedi tesbit 
edilmit mikdarda fırkaların ae
f erber edilmesi hakkındaki planı 
tatbik etmek için lizım gelen 
malzemenin ilanali, kara ve de • 
niz kuvvetleri ile münaıib bir su
rette bir hava filosunun teıkili, 
deniz kuvvetlerinin, Skaraman • 
ga'da inıa edilecek ve in~ıı Uç 
yıldan evvel bitecek olan iki tor
pido muhribi ile takviyesi, ve as
keri nakliyat için lüzumu olan 
mütemmim demiryollannrn ya • 
pılması. 

Programın bu birinci kısmı • 
nın tatbiki için, yapılan tetkikle-

re göre, kara ordusu için 2 mil • 
yar, hava ordusu için 1 milyar 
20 milyon ve deniz ordusu için 
500 milyon drahmi sarfedilecek
tir. 

Üçüncü yıldan altıncı yıla ya
ni 1940 yılına kadar sürecek o • 
lan ikinci merhalede v:uılacak 

gayeler ıunlardır: 
Asker veriminin nüfusun yüz

de on nisbetinde teabit fırkaların 
adedinin fazlalaımasmı icab ettir
diğinden harb halinde fırkaların 

fazlalaıtırılmaıu için lazım gelen 
tedbirlerin ahnmaaı, kara ve de -
niz hava kuvvetlerinden baıka 

uzun seferler için ayrı ve müı -
takil bir hava kuvveti teıkili, de • 
niz kuvvetlerinde eski denizüstü 
ve denizaltı gemilerin:n o za-

mana kadar tama.men tecdid, ve 
kara ve deniz topları mermileri • 
nin) el bombalarının, torpillerin, 
hafif topların, makineli tüfekle • 
rin ve sairenin Yunaniatanda ya-

. pılmasını mükün kılacak bir as -
keri sanayinin tesisi. Proğramm 
bu ikinci k11mının tatbiki için de 
3 milyona yakın drahmi sarfoluna 
caktır. 

Programın son üç yıllık üçün • 
CÜ merhalesinde iıe büyük mer· 
kezler tahk\m edilecek, bunların 
hava müdafaası için tam tertibat 
alınacak memleketin aahil müda
faası ikmal olunacak ve müna • 
kale vaaıtalan dıt vaziyetin ın -
kişafı dolayısile vücuda gelen as-

keri lüzumlara tevfik olun•~' 
tır. t-..4 

Yunanistanın bugün ~ 
kuvvetleri ihmal edilmiyeeek 
vaziyete ise de hükUınet, dlll' 
lardaki l?ütün seferberlik -;. tttiıı 
mesini lüzumu takdirinde . \ir 
surette istimal edebilmek ~ ~ ~ 
ikmal etmeği doğru bubnakt' ~ 
dır. Bu bakımdan bilhasaa tefti' ~ 
lıerlik giyim ihtiyaçlarının det: 
hal tamamlanması ve bu .ah', 
daki 500 milyon drahmilik ~d' 
siklerin memleket dahilinde dl' 
nan fabrikalarında bir yıl~ 
az bir zamanda yaptınlm~1 dl 
lüzumlu görülmektedir. Pır' laf 
kıtalarının tüfekleri, ağır ~e dd. l'~cl 
fif makineli tüfekleri tanı ol tff ~ Q 

ğundan bu kıtalar için yalod ft. .,
8 }'are makineli tüfekleri ve re,- "el • 

kat havanları alınacaktır. Eıı . ~'( 
sistem ağır ve hafif batarY~ 'ftir 
la mücehhez olan Yunan~tol" ~ bi,.ı 
kıtalannın ihtiyacı bata ~, ıı;~,t' 
traktörler takılmaaı ve ha~t d" "~ 1 

fek mikdarının doldurulmafl , Ilı~ il 
Ayni zamanda tayyare ha~ ~1' ti 
ları teıkili de lüzumlü görilJI""', ~ 
tedir. Sıhhiye levazımının ~ ~tıcl 
mamlanmaıı ve bir hafif ~ ~,. 4r 
kuvvetinin tqkili ile ordu~, Ş 
muharebe kıymetini almıt ' 
nacaktır. ~ ~ i 

Hava kuvvetlerine ıef, ~i ~ 
ordunun ıimdiki mübrem ;b~ '' 
cı ayni zamanda talime ya~td'. \ ' 
cak olan yüz tayyaredir. Bu 't 

yareler 4-5 kara ve deniz -
rebe filosunda iki takib ~ ,. ~ 
bombardman filoauna taktii" i ; •t ltJı 
lunacaktıt. Sivil tayy~ _J ~ '-l 
çin lazım ıelen taJYare -~ ~ · 
larının inıuı için de 175 , "• ,,~ 
drahmilik bir iatikraz akd• lt \' lt 

tünülmektedir. ~ ~: 
Deniz filosu ise bidaye:;..~ ~ 

açık deniz torpido ve dl~ dıı- k 
ile ve bilahare ayrıca iki t fi ttıı 
muhribi, 1 zırhlı knıv•'l ~ ~ 
muhtelif torpil muıları ile 
ye olunacaktır. ~#İ 

Bütün bu programın ~ 
le tatbiki 8-9 milyar d~ 
mal olacaktır. ~ 

Fırka Batkanları koııf Jıl 
nın bir celaeıindeıt çıkar~ i'. 
biye baıkanı General ~= ~ 
bu ulusal müdafaa profT~' 
kında şu beyanatta ı,ulu 
tur: /. 

"Fırka ba§kanları ile ~~' 
ketin ulu•al müclala~ı la •lıif 1' 

ela verilen malrlmat bir~~· 
dinmek için tamamen ,ı;,vt!. 
Bu if, muhalefet g~e~yl~' 
gayet gcuib bir .urette ~ ~~ 
leri gibi bir lazla .Ualıl 1~, 
ğil, lak.at yalnız lüz;anıd ;;', 
rinde ıelerberlik plôtııfl~ 
ki için lazım gelen ~" "~ 
ikmaliclir. Bu raporfl . ıl". 
rih mrette bilclirilmiftt1· L..l iİ' . o~· . ., 
huıuıta bizden lada ~ I' it" 
nilir•e bu izahatı ıJettfle ol' b 
rız.,, ,.ıııfl ~];d 

Maliye Bakanı B. P~ . , ~t 
lu ise ıunları söylenıittı~I ttt: 

"- Uluıal miiJal~ ~ 1 t~ 
mının tatbiki için ye!1' ~~ t 
konacağı hakkıntlalı• f ,; ,,., ~ 
ıılsı:zJır. Ne yeni b~r ~:;,J: ıJ 
cak, ne ele herhan6' .. bı ol~ 
lur.a ol.un ulu•a yalı 
tedbir alınacaktır.,, 



l\nıa~ 
Kadınlar 

3 ŞUBAT 1935 
~i~ı ~rnanın ge-

r enı . . 
ıa. esıne dog" ru 

a. (lJClf tara1 

arasınd~a7:~~e~rş~e~~~b~e~g~ii~n~ii~~,~,l~~~d~~~l~o-KuRuN 
-- (Baı Walı 1 lncl sa/ıUede) h Cra " a De er 'l:"::. 1 f .,J ~,,-fiı.::~s:~ ~;ı~~~!o1:::ı':ı:,:: : . ~!.,~~:.~~c~~ı~ı olmuş ? ~A~~~ • ·~·!Ş~'"': . !:rette aa -ı ı 1 inci sahifede) 

•di >.1° g alllla.tı ı._· '1•tek· ,. ran bir vak'a 
I _.- (Baş tarafı 1 inci sahifede) -

~ •lll Balk karı rıtaaı d an Dörtler ant • 
h·d.ba.rıı~ıgen:ı bakımdan, Bal. 
l ıae oitn ıaglaınlaıtıran bir 

. ''Fa Uflur. 
\>e .. kat ban - ' • 
b tıluhiitı 

1 
f Yo.!nız ımzalarla 

oltı er e aa .. 1 ı._ tı leın· . . g a.mlqtınlmaz. 

ya ab mı§ ve kat'i kurulusu 1904 lıtanbulda büyük sevinç tezahür- " 
de Berlinde olmuttur. Be~ o za. leri yapılma.ama vesile verecek - reıi kesilmittir. Tahkikat, müd - Strafosfer'ı·n hava 
man anne 1 b b ti" B deiumumil:kçe yapılıyor. Mu"d. 

m e era er orada bu- r. u arada rey 1andığı tehirde 
lunmu•tu o "UI b" "k b deiumumi muavini Bay Ahmed, d • ~ m. zaman uslar - uyu ir alayla gezdirilecektir. eg"' 1 . d k. arası Kadmlar Bı"rlı"gvı·,, adı kon. S k. b Muhliı Tümay, dün ak~am g,.~ IŞme etJD e J e ız §U ıJLt cuma günü yapı • kte --s mu• b "d ı k ~ va kadar bu tahkikatla me• • J ~ ve una aı nizamname ya- aca ıandıli alayı programı ha- ~ r o u·· 

~.. ın •çın . 
., 1llı ıa .. 1 ' aynı zamanda 
•tı'e'-" g anıla t ı . . ~ 'l!ı hıadd· f ırı ması ıçm 

P 
1 b Fak gul olmuıtur. 

1 mıf • at o günlerdenberi zırlanmıttır. Sekiz ıubat cuma birç k l k 1 Hakiki vaziyetin tamamile tes· Gıııoren ·· p f 
0 mem e et er seneler geç • günü ıabahı saat sekizde bayrak . . :~ gun ruıya en akade • 

fk k d 1 h ki bitini gözeterek, alakadarlar, mııının bi t 1 
'. çe a ın ara a annı vermif- ve çiçeklerle ıüılenmit olan bir r op anmaamda Alman 

) . la.tın har~ vaaıtaları ve Bal • 
~ıııe kar! sonrası arazi vazi
~ tılüda.h 1

1 
Yapılacak herhangi 

Ilı bir aiata. eyi ön)iyecek vasıta • 
haek de ıaı: halinde tanzim et • 
lıı~llda.ki T~~r. Askeri iş birliği 
ıı ~rıtaa111 urk • Elen hususi 
'}er nı a.kd" • , •niıı b ı, ı§te barıı em -
act.. u sureti ku 

• 4 1 "Üh..... k e rulması a-
''r- " ~e led" c c:.len s·· ır. 

cf~'fl~riyet~bcıkanının T iirkiye 

1 • VcıPılnı •• 
1 merkezini ziyaretin· 

r bt, -.., olan iL _ , .... 
• t)fcl •eler itrn nza~ı gorU§me· 
~ Q birtctk cım edılecek ve bu 

ılcıcQ'-t ırn Pratik neticelere "a lf ır. 
~ .Q 'tiırk 
~ 'ıirıi11 ·ı. • Elen aakeri muka 
~l lifi rne l k •• 

'1lir <rrr bii~k ~ e et ara•ınJakı 
i. 1 ,'cefi t b"· mıkycuta inkifal 
"" 0ır/·.. Q ud" B 

tır İ•te b . . b k tahkikat mevzuunu te•kil eden .profesörlerinden Fıker, stratosfer 
• x unun ıçın azı tadilata amyona tefti§ heyeti rey sandı- ~ ı·· .. ··ı hadisenin mahiyeti hakkında ke- ın hava tah ··ıı · 

uzum goru müttür. ğını koyarak otomobillerle Tak- . avvu erme yaptığı te· 

B
. ı·v• • . tum davranıyorlar. Vaziyetı"n bı·r aır hakkında d'kk d ır ıgın gayesı bütün uluslar sım meydanına götürecektir. 

1 

ate eğer bir k d ı . H kaç güne kadar aydınlanması konferans ve d. y· · . 
a ın arının sıyasi haklarını ta- eyet ve halk ıekiz burukta .. r ı. ırmıncı asır bat 

k 
~ muhtemeldir. ladıgı za h' b nıtma , örf ve adette olduğu gi- Taksimde toplanmıf olacak, san· . man ıç ir kimse yoktu 

bi kanunlarda da ıolahat yapa. dık da ayni saatte gelmiş bulu. Duyduklarımıza göre, yaka ~ı atratoafer'in ne olduğunu bil • 
rak k d ı k k k lananlann evlerinde arA•tırma ıın. Ancak "kaydedı'c·ı balonlar 

a ın a er e ara11nda tam naca tır. Sandık T akıım· e va • ~ 
b 

1 1 1 
u~urmak ·nc1 " 

ir müsavat temin etmek ve ka- rınca heyetler ve halk tarafın • ar yapı mıı, e e geçirilen bazı . sayeaı e dünyamızı ç~ 
dınların sı"yaıi h tt "f 1 dan b .... k t h 1 1 kağıtlar, tetkik edilmek u··zere vıren atmolfer'in ikı' katlı old ~ 

aya a nu uz a - uyu eza ür er e karşıla • n ·· y ugu· nnı arttırmaktır. Avrupanın he· nacak, Şehir meclisi azasından müddeiumumiliğe getirlmiıtir. u ogren.~eğe muvaffak olduk. 

d b 
.. ·· ·ki k' · Bu arada bilhassa komiayoncu Bunun bırınci katma tropoıf 

men e utun memleketleri, bir- 1 1§1 tarafmdan beter dakika ·k· · k er, leıik Amerika devletleri, Hin - sürecek birer nutuk söylenecek, Herant Manavyanın evinde bu. ı ıncı atına da ıtratoafer namla. 
diatan, Mmr, Filistin, Çin, Ja • sonra latiklıil martı çalınırken lunan ve adliyeye getirilen ki. rmı verdik. Kürrenıize yakın olan 

P Y 
• z lA d Ab'd h ğıtlar, çokça bir yekUn tutuyor. katta hararet, irtifa derece} . 

onya, enı e an ve daha bat· a ı eye ıe ir namına hır çe • ·· h erıne 
ka memleket kadınları birliği • lenk konulacaktır. Had' ıe ile fer'an alakadar gö. gore attı üstüvadan kulüplere 
mize dahildir. Saat dokuzda ıandık üniver.- rülen ve haklarında kendileri doğru gittikçe azalır. Bu hararet 

Her üç senede bir kongre ya- aite salonuna getirilmek üzere mevkuf olmryarak tahkikat ya. azalma11 her yüz metre irtifada 
par, gelecek üç senede yapılma- yola çıkarılacaktır. prlan daha bazı kinııelerin de on~!'.beı ile onda ıekiz arasında 
aı lizmı gelen itleri kararlaıtrrrr Alay ıu tertiple hareket ede- bulunduğu söylenilmektedir. degııır. Halbuki stratosfere ıirin-

11• 'ri b· ır. u tarzJa bir 
%r ıttab·· k ıı 1rı evvel it arfılıklı bir em· 1 

' ce dem d' ••. ııı tlikk. evcu ıyetını 

faal komite ile reisi seçeriz. cektir: Hadisenin mahiyetine dair el· ce hararet sabit kalır ve hatta tek-
Türkiye kadınlarının içten da- A) Yürüyüı halinde ıehir de ettiğimiz malfunata gelince, rar yükaelmeğe baıJar. Bulut te • 

veli üzerine bu defa Istanbulda bandosu, B) .Sandık kamyonu, suiistimal, icra dairesindeki bazı :ekkülünden de anlatılacağı gibi 
toplanacağız. lstanbulda §ark i- C) Belediye reisinin otomobili, defterler üzerinde tahrifat yapı • :ropoıfer au buhan ihtiva ettiği 
le garbın birJeımesi itizarile her Ç) Fırka reiı ve erkanı otomo - larak, bazı kayitler üzerinde sah· haktlde stratosferde böyle b:r ıey 

d;'e4et bii a~~ al_dığr.nJan, iki 
~d.e/Q , .. ("klerınin mütead. 
ı.. -Q.rc/,.ı ?Y edikleri aibi Bal • 
~~el "'fi 1' .. o • 
~it,. O.,. 

1011 
urk • Elen .ınırları 

~eti ~Q .artık yalnız. idari 
lrı...Şlltı'U d Qı~ olacaktır. 
"'q !) ı· a. leba .. . . ~ ıııe ır ki ruz ettınnek Ji • 

l . 0lan b •l':Yakında imza!ana • 
""' i'-· u .. k ~. ıq Ilı Ur ·Elen mukave· 
~I 'tnlek . ~ · ltın, etın yalnız kara 
~' b tea.ıı~k \t ehi u edecektir. Bu· 
~ltl't}ldak~çıktır. iki memleket 
~~ "lttda 1 

anlatma ile Balkan 
•t lthlik n gelecek muhtemel 
~ eye k 

~i '- \lıtıiYetl artı topraklarının 
·~ .i~ı e barııın emniyeti· 

1ıe Ş af lnı:nı 1 d ~ld lrki A. f ar ır. Ege de-
)t \'il' \>e Ak k~enizin bir hav
~ ~iata denız ise, Türkiye 
~h. t"leu ~ın dostu olan bü • 

·'4lıı b. erın d 
>ıdt.. 1 ır de . e menfaatleri bu-

•r ıt" nııd' 'trıı 1 l'Urk _ E. ır. Bundan dola-
~ tk~t &ahili le~ ~nlaşmaıı iki 
~d ~glı k 

1 
erının müdafaa -

\ı tni a. lllaın 'ta'. ~ de\'} ıttır. Esasen 
~. 1 ıl etle · A 
,'llllaJ e ttıef&ul rı, kdeniz me· 'lll lltıduğu o1ınaktadır1ar ve 
~,,~ı .... gibi Akd · 
~~k .-ucud enız ant· 
\ı,kkaıc au a gelirse o zaman 
~-. '«lfl rette T" k. .~f 'a.l':ni ur ıye ve Yu-
~~lerini d 28.ınanda kendi 
~ th bu e koruduğuna.i • 

tıtı .... · anua!ınaya b" "k ··•ll'etl uyu 
~ l' ~ e katılacaktır.,, 
~fiiJ~ P E 8 A Ş 1 

l' ~ tıy A TROSU 
~ r.,Si 

l ll gece l l ER i 
~S saat 20 de 

~()~'llık hı~nbul Btltdiqni 

• :disi ~ehirTaqatrosu 

~~:· 111111111111111 

t ~('~::: , ııuıı 
-~i ~ti!~. ınnmı 

~ll ·~ ,.. ' b gece Yatrosunda 
~}; &aat 20 de 

f) d()ı 1 
' ~~~t. \l u~n~ııl Brltdi•ıesi · a Seh· ~ .. ~ 

t \'' Perd ır u'yatrosu 

1 ~~ ~~.. e 111111111111111 

r.ıoktadan bir ülkü §ehridir. Ger. billeri, D) Üniversite rektör ve tekarlık ıuretile oynanarak, icra 1'0 
ur, orası kupkurudur. Şu halde 

çekten tam bir yeni te§ekkül dev- ~ek~nlan otomobilleri, F) Tef - sahasına geçmiıtir. icra katibi atm~sfer'in alt tabakumda ise bq 
ri geçirmekte olan bu memleket. tif eyeti otomobiUeri, J) Umu· Kadrinin bazı alacaklılarla an • ka fızik tartları hüküm ıürmekte
fe ulusun yaşayı§ında birlik ça • mi meclis azalan otomobilleri, laıtığı alacaklıların borçlulan dir. Alt katta çok canlı hareketler 
fı._mak irin kadınlara aalaAhı'yet M) Ticaret odaıı t-•ekkiilleri o- ta f d · d · · .. "ld"" h x 

7 

-,. ra ın an ıcra aıreııne yatırı • goru ugü alde üst katta hareket 

verilmi .. tir. J•te bu sevı"mlı' hava ı·. tomobilleri, N) Üniversite lale- 1 tak · 1 · h k
0

k k d x x an sıt en, a ı i mikdarın • pe az "" 

çinde kongremiz çah•acak ve heleri otomobilleri d ~ Al an farklı gösterdig"i ve sui1°st1" • Hattı ü•tu··v d ı k 
hepimize yeni ümitler ilham e • ay tramvay yolunu taki • • a an ge en arca ha-

b ı malin bu yoldan yürüdu"g"u", ha" • va kulüpler d .. "d k 
Clecektir. en; ıtikli.l caddesi, Tepebaır, e ogru gl er en, stra-

ş. h ku K diseye dair elde ettı"g"ı"mı·z malu"· tosferde bunun at..· Ak• 1 Birliğimz kurulduğu zaman t§ ane yo fU, araköy, Köp- ~~ı va ı o uyor. 
bütün ulusları doğrudan doğru. rü, Eminönü, Bahçekapı ve o - mat araırndadrr. Buna göre, meae Orada 11cak havtlutüpler üzerin-

d Ank 
la katibin anlutıgı" alacak1ıların de ıoğuk h · h 

ya temsil etmek için demokrasi· ra an ara caddesi yolu iJe -,. 
1 

' ava ııe attı üstüvada 
yi tatbik etmek istiyorlardı. Ka- fırka merkezi önüne, oradan da borçlularından biri, icra dairesi • bulunuyor. Stratoıfer za.man ve 
dmlar da birçok memleketlerde Cumhuriyet meydanı yolu ile O- ne yirmi liıa yatırıyor. Katib, bu- mekan itibarile ayni irtifaa ve ha· 
erkeklerle müsavi olmak için ça- niversite salonuna gidecektir. nu seksen lira olarak gösteriyor. rarete malik değildir. Orada bir 
lrfryorlar ve zaferden zafere gi- Bey=ıd Cumhuriyet meyda- Anlaştığı alacaklı, icra dairesine defumda dokuz kilonıetrede 45 
diyorlardı. nında toplanmq olan halk •an • fiderek, borçlusu yirmi lira yabr- ile 55 arumda hararet dereceıi 

Sava§ımızda herşeyi kazan • dığr.n geli§ini gene büyük te:ı:a. Cığı halde seksen lira alıyor. Alt- bir defaamda da on dört kilomet: 
mış gibi idik. Fakat umumi harp- hürlerle karıdıyacaktır. mıt lira fazla olarak eline geçen r~ 60 ile 65 arasında hararet de. 
ten ıonra eski hücumlar yenileı- Taksim meydanı, Fırka bina- paradan bir kısmı da, bu iti yo. rec~i ölçülmüıtür. Hava kütleleri 
ı:neğe ba~ladı. Doğrudan doğru- sı önünde ve Cumhuriyet mey • luna koyan katibin hissesine ka _ nin stratosferde bu suretle yerin . 
ya bizim birliğimize dokunan danında bando bulunacaktır. lıyor ! den oynama11 arz üzerinde hava 
yeni hükUmet sistemleri çıkıyor- Alayın geçeceği yollarda za. Böylece yapılan suiistimalde d~ğitikliklerine tesir etmektedir. 
du. Bazıları cinsiyet müsavatına bıta tertibat alacak, alay önün • icra kaaasmm ziyan ettiği para Be.huıus bu tesirin ya.lmz amudi 
riayet ediyorsa diğerleri bunu de motosikletli memurlar yol a- mikdarınm üç, dört bin lira rad- değil, ufki istikamette de vuku 
bozuyordu. Şimdi biz de bunun çacak ve bilcümle nakil vasıta • desinde bulunduğu tahmin olu • bulduğu nazarı dikkate alınırsa! 
bozulmamasını istemekte haya - ları saat dokuzdan sandık Oni - nuyor. Bununla beraber, gerek Stratosferdeki bu hadiseler doğ 
ti bir ehemmiyet görüyoruz. versiteye gelinceye kadar güzer- paranın hakiki mikdan, gerek rudan doğruya ancak muntazam 

İstikbal bizim olacaktır. Ka- gahdan çekilmif bulunacaktır. tahkikatta ismi geçenlerin suiis. bir ıurette ve 11k sık gönderilecek 
dmlarm bütün dünyadaki mesu· Üniversite aalonu ve bahçesi timalde ne dereceye kadar alika- radyo iıkandilleri (havaya çıkar. 
liyetlerini kabul ederek bir ağız- bayraklarla süslenmit olı:ıcak ve dar bulundukları, ne derecede rol ken kayıd neticelerini telıiz olan 
dan ülkümüzün davasını müda • rey atımı ıonuna kadar burada d ki arza bildirecek balonlar) ••y•• "ın _ oyna ı arı, ancak tahkikatın te. - - -
faa edecek ve onun tahakkuku • bando tarafından milli marı ve kemmülünden sonra belli olacak- de mümkün olabileceğinden, bu 
kunu deruhde eyliyeceğiz.,, havalar çalmacaktır. tır. da timdilik büyük masraflar yap· 

'K U R U N ' Rey atma saatleri :a~~n kabil olamıyacağm<Ia.n, 
Saat on bire kadar bu mera. Y enİ k gun &tratoıferdeki hadiselerin 

ıim bitmit olacağından qağıda çı an ~~yik tesirini ancak bilvasıta tel• 
GUndellk. SJyu> Gazete 

lstaııbuJ Ankara caddest. CVAKIT) yurdu 
TEl.E..-oN NllMAKAl.AKlı 

Yazı tşler1 tele!oı>ıJ : 2ııl79 

idare telefonu : '4:no 
reıgra.ı adreat : lltaııtıul - (\:AKIT) 

Poata ICUIUllU No 4fl 

AHONE KEUEl.J.ERJ2 

Scnt>llk 

6 ayllk 
Saylık 

1 8) lık 

rurKJye 
ıtOO Kr. 
730 

Z700 &r 

• 
400 • .. 
ı:;o • soo 

fi.AN Ot'RETl.E.Rlı 

ncart lllUıların llAn ııayıtalarm:!: 8al1 

t1mJ 80 lnınıştaıı haşlar. tık eayı!ada 2M 
kuruşa kadar c;ıkar. 

BUyUk, rllZla. cıcvıı.m.lı llAn ;erenlere atı 
ayn tenztlAt vardtt 

ıtestmıt ıııınııın:ı Mr ntm ıo lrunıotur 
Kfl(,'llK 11.ANl.AICı 

sıra ile reyler almmağa başla - ...- kitaplar" etmek mümkün ola.bilyor. Taz. 
nacaktır: yikın arz sathı üzerine yapılma1t 
11-12 kadar Eminönü kazaıı 2 in Muvaffak Beyin "Yeni mek· herhalde en ziyade üst kattaki hi· 

tebin ders vaaıtalarından kum diıele b ~ı d 
ci müntehipleri, 12-13 kadar Fatih " re a.g l ır. Meseli. ıtratoa ' · 
k 

'k . . h. l . adlı kitabı Devlet Matba• •1 ta. f d k. azası ı incı miınte ıp E"rı, 13- ..... er e 1 soğuk hava kütleleri tro • 

1 
rafından baaılmıttır. Değeri 40 f · 

4 kadar Adalar ve Bakırköy ka ku S poı erı lt§ıhrıyor. Tropoıferde 
1 k h

. I . ruştur. atıldığı yer V AKIT b' · · za an i inci münte ıp erı, 14-15 k. h 1f gırınti huıule geliyor ve bura-

k d S B k k 
ütüp anesidir. V AKIT yurdu-

a ar arıyer ve ey oz aza - T ya o nisbette hava doluyor. Her • 

1 
"k h' 1 . 5- nun, ürkiyenin her tarafında h arı ı inci münte ıp erı, 1 16 alde bugün muhakkak olan bir 

kadar Üsküdar ve Kadıköy ka - bulunan bayileri vasıtasile de tedarik edilebilir. feJ; varsa o da stratosferdeki hi • 
zaları 2 nci müntehipleri, 16-17 ye ._ __ , __________ -!! diselerin hava değitiklilderine çok 

kadar Beyoğlu kazası ikinci tesir etmesidir. 

kevi tarafından Perapala.sta bir-------------

Balo verilecek ve seçilecek say. DIŞ DOKTORU 

~.~ ııuıı 
111111111 1 

Btr dctıw 30, tkJ cıc•aaı MI uc: defası ~ 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur 

Oç aylık llAn verenıenn Mr defllBJ mecca I' 
nendir Ollrt satın g~en ıııınıarm razı11 

satırıan beş kuruştan hcSdp edilir 

müntehipleri, 17-18 kadar Be • 
ıiktat kazası ikinci müntehiple. 
ri reylerini kullanacaklardır. 

Perıembe günü bütün şehir 
bayraklarla süslenecek ve gece 
de umumi tenvirat yapılacaktır. 

Cuma günü ıaat 22 de Hal - · 

lavlar kutlulanacaktır. 

Ayni gece bütün Fırka teıki

latr türlü eğlenceler tertib ede • ı 
cektir. 

übeyt Sait 
Fatih Kara gümrük tramvay 

duraiı. No. 4 J 
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latanbul 7 inci İcra Memurlu - , 
'11tdan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
satılmasına karar verilen muhte • 
lif cins kitablar 6-2-935 ~nüne 
ge1en çarşamba günü saat 13 ten 
14 e kadar Ankara caddesinde Ka
naat kütüphanesinin önünde ha -
zır bulunacak memurun tarafın • 
dan açık al'ttırma suretile satılaca 
ğı ilan olunur. (5129) 

İstanbul 7 inci İcra 1\femurlu· 
ğundan: 

Postane arkasında Türkiye Ha
mında 21 No. h yazıhanede iken 
halen ikametgahı meçhul Şarı Rö
ne Kolyeye. 

lstanbulda Birinci Vakıf Hanın
da avukat Şekib Adudun İstanbul 
Asliye Birinci Hukuk mahkeme • 
sinden aleyhinize aldığı (altmış 

bin) Fransız frangının Türk para. 
sile tutarı olan (beş bin) liranın 
tahsili için tütün inhisarı idaresi
nin Cibali fabrikasında emrinizde 
amade bulunan Sigara!annızın ih
tiyaten haczi hakkında 935-11 nu
maralı ve 12-1-935 tarihli haczi ih 
tiyati kararını dairemize getirerek 
35/ 62 numaralı doıya ile sigarala
rmızın karar dairesinde ihtiyati 
haciz konmu§ olup ihtiyati haciz 
kararının bir sureti yazıhanenize 

tebliğ edilmek üzere gönderilmit 
ise de mübatirin verdiği metru -
hatta ikametgahınızın meçhul ol -
duğu bildirilmi§ olduğundan haciz 
ihtayiti kararının bir ay müddet· 
le ilan elmekliğine karar verilmit· 
tir. Bu müddet zarfında bu karara 
knr§ı yapacağınız itirazınızı bir 
ay zarfında yapmamz, aksi takdir 
de icraya devalll olunacağı haczi 
ihtiyati kararının tebliği makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

ESEZ 

Tc.:J o. K iVE 

l\QA_AT 
BANKA~' 

(7687) 

Kadıköy Sulh Birinci Hukuk D ' 
Hakimliğinden: " , A Q 

Kadrköyünde Caferağa mahal. • ~ A 
lesinde Muradiye sokaiında 7 nu-

marada sakin iken elyevm Yuna- B ı' r-\ ,. K T ı' Q E N 
niıtanda bulunduğu bildirilen 1-'< 
müteveffa Dimtri Veled Kiryako r... A i 1 A.,.. r- o• n 
Çagatopulo zevcesi Angilikiye ve 1 ~1-4~ 1 _. I:= 1::: M. 
aynihanecleikametetmekteiken .. ..., __________ ....,. ____ ..,.....,...,.. __ _,_.,.. ______________ ._ ..... _ • ..,. ... ,._, ....... ,,__ ........ __ _...,.. ............ _________ .....,. __ ~--::. 

Avuıturalyaya gittiği bildirilen ~ ı::ı:wr: ~ afı·a Bakanlıg~ ından ·. 
Kiryako Çagalopulo oğlu Yorgi lslanbui Kumandanlığı 
ile Beyoğlunda Kamerhatun ma • Satımılma Komisyonu ilanları _ 
halleıinde Kordeli. aokağında 101 = Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan 150 ton •-------.,-.--:.. 
numaralı apartmanın 4 üncü da. 1 - Konyadaki kıtaat ihtiyacı yerli kok kömürü Haydarpapda vagonda teslim §artile pazarlıkla a· 
iresinde aakin iken halen ikamet- olan 70 kilo birinci neviden köse- lınacaktır. 
gahı m,.,,.hul müteveffa Kiryako le 28 kilo vaketa 9 paket saraç İp· S d 

~ Pazarlık 11/2/ 935 tarihine rastlayan Pazarteai günü saat 1 e 
kızı Kratisikliyaya liği ve 104 metre keten bezi açık IS·---~---~~ 

k ·ı k Ankarada Bakanlık Mabeme Müdürlüğünde yapılacakbr. hteklile -Kadıköyünde Caferağa mahal- e !l tmeye onmuştur. Tahmin be 
lesinin Murad:ye sokajmda 7 nu· deli 220 lira olup muvakkat temi- rin Ticaret Odası vesikaaı ve 240, 19 liralık muvakkat teminatlarının 
maralı evde oturan Kostantin Ça- mıtı 16 lira 50 k > ·ştur. Malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uy • 
gatopulo ile Beyoğlunda Kordela 2 - Şarlnamesıni her gün öğle- gun Banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komis · 
sokağında 31 numarada oturan den evvel Fındıklıdaki koınısyon- yonda hazır bulunmaları lazımdır. 
müteveffa Kiryaki kızı Vasiliki <~a aörülebilir. lsteldiler bu husustaki ıartnamel~ri Aı kı\Tada Bakanlık Malzeme 1 
tarafmdan aleyh!nizde ikame e . 3 - ihalesi 18 Şubat 1935 Pa - :==:===!~~~ Müdürlüğünden ve Hay-:larpapda Tesellüm ve Sevk Memurluğun • 
dilen Erenköyünde Sahrayicedı'd zartesi günü saat 14,30 da yapıla· 
mahallesinde Ethem Efendi aoka.. c:ıktır. 
ğında kain eski 123 yeni 69, 124, 4 - lstek1iler teminat makbuz. 
125, 67 ve 126, 65, ve 130, 57, v~ lariyle sicil ticarete kayıtlı oldukta 
137, 41 43, ve 139, 37, 39 ve gen~ rana dair vesikalariyle birlikte vak 
mezkUr mahallede Fırın sokağın.. tinden evvel komisyonda hazır bu-
da kain eaki 124 yeni 15, 15/l, lunmaları. (389) (538) 
15/2 numaralı gayri menkulle .. :t- "" • 

rin izalei fuyuu haJdanc:laki dava 1 - M. M. V. gerekliği için yap. 
üzerine namınıza ıönderilen da • tırılacak 5 fayton arabası açık ck
vetiyeler!n gÖ•lerilen mahalde ailtmeye konmuştur. Tahmin be -
bulunamadığmızdan bahıile bili deli 2875 lira olup muvakkat te
tebliğ iade kılınmıı ve bittaleb minatı 215 lira 63 Jcuru§tur. 
hakkınızda ilanen tebligat icra • 2 - İhalesi 18 Şubat 1935 Pa -
sına karar verilmit olduiundan zartesi günü saat 14 dedir. 
muhakcmenizin icrası için tayin 3 - Şartname ve krokisini her 
olunan 6.3.1935 tarihine tesadüf gün öğleden evvel ~ındıklıdaki ko 
eden Çarıamba günü saat onda misyonda görülebilr. 
Kadıköy sulh birinci hukuk mah • 4 - isteklilerin teminat mak -
keme:ıinde bizzat veya tarafınız . buzlariyle ve 2490 No. lı kanunun 
dan musaddalc vekaletname ile 2, 3 üncü maddelerindeki vesiknla 
b. ek'I ·· d k rile birlikte valdinden evvel ır v ı gon erme suretile ha • 

'--1 ın.___ komiıyonda hazır bulunmaları. 'lrr uu unmann ~ ve akıi 
takdirde diğer tarafın taleb:le (390) (539) 

.,,,........ .. - ... -· """'OffH.-tt• .. lff .. • 1 il • 1 ..... " """lllU ''""" 

hakkınızda gıyab kararı ittihaz olmk üzere keyfiyet iJP.n olunur. 
olunacağı tebliğ makamına kaim .(5121) 

dan parasız olarak alabilirler. (374) 

Istanbul 7 incl lcra l\Iemurlu -
ğundan: 

Postahane arkasında Türkiye 
hanında 21 numaralı yazıhanede 

iken halen ikametgahı meçhul Şa
rı Röne Kotyaye 

lstanbulda Birinci Vakıf hanın
da avukat Şekib Adudun İstanbul 
Asliye 4 üncü Hukuk Mahkeme -
sinden aleyhinize aldığı 5100 lira· 
nrn tahsili için tütün inhiıarı ida. 
resinin Cibali f abrikasmdaki nu • 
kudunuzun ademi kifayeıi halin-

gönderilmi§ ise de mübatirin ver

diği metruhatta ikametgahınızm 

meçhul olduğu bildiı:ilerek tebliğ 

edilmediğinden bir ay müddetle 

ilanen tebligata karar verilmit ol

duğundan bu müddet zarfınad bu 

karara karşı bir diyeceğiniz olup 

olmadığı ve itiranızı bir ay zarfın- I 
da yapmanız, aksi takdirde icra • 

ya devam edileceği ilan olunur. 
(7688) 

de mezkur farikada.ki emrinize i- İstanbul 7 inci icra Memurlu -
made bulunan ıigaralrınızın ihti - ğundan: 

yaten haczi hakkında 35/ 6 numa· Bir borçtan dolayı mahcuz olup 1 
ra ,.e 16-1-935 tarihli haczi hitiyati 11atılmaaına karar verilen muhte - lı=;;:===-~~~ 
kararı dairemize getirilerek 935/ lif cins kitablar 7.2.935 gününe 
128 numaralı dosya ile fabrikada- gelen Pertembe saat 11 den 1 e ka-

1 Jci nukut ve sigaralarınıza karar dar Beyazıtta havuz kart11ında 29 
dairesinde ihtiyati haciz konmuş - numaralı kütüphanenin anünde ı=--------~ 
tur. bulunacak memuru tarafından a • 

lht;yati haciz kararının 1 sureti çık arttırma suretile satılacağı i -
tebliğ edilmek üzere dairenize lin olunur. (5128) . . 



Birinci Klasik Eser a ıa Bakanlığından: 
liaydarJ>& d . . . "' 7Soo fa a sıf ıupulan ıartayle muhammen bedelı 2700 hra o-

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 25 inci kitabı 
ir..-L -- adet komple telıraf fincanı kapalı zarf uıulile eksiltmeye 

~· 
dt ~ 9 Mart 1935 tarihine rutlayan cumartesi aünü saat 15 

ltte1rrı ~ Bakanlık Malzeme müdürlüiünde yapılacaktır. 
t'ldc.t 

1 
erin tekliflerini ticaret oduı vuikuı •• 202,5 liralık mu · 1 

"'h ~na~lannın Malaandıima yatmldıfma dair olan makbuz j 
~ • etıne uypn banka kefalet mektubu ile birlikte 9.3.1935 
~dır.eaı IÜnij ıaat 14 e kadar malzeme müdürlüfüne vermeleri li • 

Lasedemonyalılar ve Atin alılar 

" Cümhuri1Jef ,, l eri 
Ksenofon - Haydar Rlfat 

Fiatr: 50 kuruş. Dağıtma yeri: Va kıt Mnthası - Ankara cadde~i : 1 tanlı u. 

"Dün ve Yarın tercüme külliyatını, parasını taksitle vererek de elde edebilir siniz. ~iler bu husustaki prtnameleri parasız olarak Ankarada Ba
~e müdürlütünden alabilirler. (308) 1 ......................... , ......................... -

1000 Ton mazot 
kerı Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Vapurculuk 164000 Metre Fişenk Torbalık bezi 
TUrk Anonım şırketı Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

~ ~~· )azdı ve tahmini bedeli "60000" lira olan mazotun pazar
~ .. , t 1935 aah günü aaat 14 de Askeri Fabrikalar ıabn alma 

lstanbul Acentalığı 1 Tahmini bedeli 52100 lira olan yukarda miktarı yazılı Fişenk tor . 
Liman han. TeJefon: 22925 balık bezi S Şubat 1935 tarihinde salı günü saat 14 de Askeri fabri -1------------.. ı kalar ıatın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartname 261 
Trabzon yolu kurut mukabilinde komiıyondanverilir. Taliplerin "3855,, lira mu . 

S A K A R Y A vapuru 
3 Şubat 

P a Z a r ıünü saat 20 

'6°11~da Yapılacaktır. Şartnamede bazı tadilat yapılmııtır. Şart
'tç ;ra ınukabilinde komiıyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
~ ~:14250 lira Ye 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerine 

.. ~ki hamilen mezldir ıün ve saatte müracaatları. ( 498) 

lr _•• • tunmdan kalkacak. Gidiıte Zonaul-

"UÇ\İ k y ozaad barut fabrik&SJDda dak, lnebolu, Ayancık, Samıun, Un-

de Galata rıh . 

e· 1e, ordu, Gireıun, Vakfıkebir, Trab-

aside mukavim döşeme İDŞ8SJ aon ve RizeJe dönüıte Of, n Zon. 
pldak iskelelerine ufnyarak av • 

eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
1
_c1et.•d.ecek-tir_. ___ _ 

~~·li le f ~ ... d et ı 18010,80 lira olan yukarıda yazıla inpat 16 tubat 93& İstanbul tkinci İcra MemW"1u • 

ğundan: 
~le) e Aıkert Fabrikalar aabn alma komiıyonunda kapalı u.rf ıu
)°"daıı -Ptırılacaktır. Şartname bedeli 91 kurut mubbilinde komiı -
s"•rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1250,81 lira ile 2490 Bir borçtan dolayı haczedil -
"-tte ~ lcanunun 2 ve 3 cii maddelerindeki vesaikle mezkur ıün ve mit olan ve paraya çevrilmeıine 
'-......_ --llliıyon 1 ı · (500) karar verilen Stüde Beyker mar -

...._._______ı·ra_aa tre mve enekiletinden: kalı bir adet otomobilin 5/ 2/ 935 salı günü ıaat 18 dan 17 ye kadar 
ŞiJli Haliıkir Gazi cadde -

&.. ıinde 319 ıaydı hane - " 
i ~~ El'enkc;y Amerika Atma Fidanlıiında yetittirilen qılı kök- nin bahçeıi önünde birinci açık 

1 (4) ~n ambalaj ve nakliye masrafı alıcıya aid olmak üzere da· arttırma ile satılacağından istek -

~ detu Uftan satılmaktadır. Atılı köklü çubuk iıtiyenlerin veki · lilerin mahallinde hazır buluna -
'lditit· ' dofrudan dofruya Fidanlık müdürlüllae bat vurmaları ı cak memuruna müracaatları ilin .... (ı::.., ... ) 

vakkat teminatla 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 499) 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

2809 Adet 7 M. Kurulu düz hat 
10 Adet 2 1/ 2 M. kurulu düz hat 
25 Adet 1 M. kurlu düz hat 
69 Adet Muhtelif boy ve nısı f kuturda kurba hat 
11 Adet Muhtelif yollu makas ve teferrüatı 
31. 1. 1935 tarihinde pazarlığı yapılacağı ilin edilen yukarıda yazılı 

dekovil hattı malzemesinin pazarlığı 10.2.1935 pazar günü saat 15 e 
talik olunmuttur. Talip olanların yüzde 7,5 teminat paralarile birlikte 
Cibalide Levazım ve mübayaat şu besin müracaatları ilan olunur. 

(537) 

1505 kilo çul parçalar.•: Bahariye deposunda teılim olunacak nü • 
muneıi komisyonda : 

20000 kilo toz ve kırıntı tütün Samıun ambarlarında 
34000 kilo toz ve kırıntı tütün 1 zmir ambarlarında 

Mevcud olup ambalajı alıcıya aid olmak iizere Samıun ve lzmir'de 
mavunalara teslim şartile satılacaktır. (Avrupaya ihraç tartile) Yu -
karıda yazılı üç kalem malzeme pazarlıkla satılacağından isteklilerin 
5.2.1935 aününde saat 14 de (yüzde 15) pveımıe paralarile .birlikte 
Cibalide Alım ve Satım komisyonuna geJme!eri. (344) ............_ v..>.> , olunur. 

--!l!!!!llll!!!~!!!!B!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (il ikinci Teırla llH •) uw&dao beri •im) or.) ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~ 

........., Oz Türkçe kartıhldar ___..._ _____________ ....;. ____ ;.... _________________ _ 
l>a~'°'landıran, 1. Aydınlatan, 2. 

Natan, 3. Yarutgan. 
N uıret, Yardım. 

2 uıret etmek, 1. Arka kılmak, 
. Arka v k k Val'd enne , 3. Barınna , 4. 

lllek, ıın etmek, 5. Yardım ver. 

Nufe 1 B 1 B'l Oca ' · e suyu, 2. ı suyu, 3. 
su. 

, Nutk (N k :Ayt ' utu ) , 1. Aydış, 2. 
rş, a Bülte 4 Eyt· s K 6. Lak . ' . 1§, • ep, 

le" 10
1rfdı, 7. Sap, 8. Sav, 9. Söy-

, Sö l . .. N • Y eyış, 11. Söz. 
ç0ı;:k irad etmek, 1. Ayıtmak, 2, 
lllak_ lllak, 8. Söylemek, 4. Tın • 

Nüb·· 
\'a~lık.uvvet, 1. Savcılık, 2. Yala. 

N··f 
2. E~ uı, 1. Ergi (İktidar man.) 
ltıe (li \~kt.idar man.) 8. lçe geç • 
lnı .... __.u uı man.) 4. İşleme (Hu-

' ~ır nıan ltıarı.) 6 ... ) 5. Kalıp (İktidar 
Soıu d' · S~ntm (HulUI man.) 7. 
Sir lll ınlenme, sözü geçme (Te • 
Yet, i~.) 8. Sür (Kudret, haysi
?lti~et ~.r man.) 9. Yamı (Ehem -

Nuj Yüksek makam man.) 
Rr \fl~z ~~ek, 1. Geçmek, içie 
a. ' ~k • sozu geçmek, 2. İşlemek, 
bıek 6c ı·ı~ek, 4. Ötkünnek, 5. Ot • 

liuf . Sınmek. 
ileri ge~~lu, 1. Erkli, 2. lleri gelen. 

tiiilca Jr, 3. Kaldı, 4. Kalıptı. 
8. Ce . ' ~· Calkan, 2. Debreşme, 
da) i:onme (Hastalık hakkın -
ti~Pe, 5. Üsteleme 

\lel'i dön ek, 1. Depreşm'ek, 2. ......, ~ :ek, 3. Tepmek, 4. Tep • 

reşmek, 5. Tersinmek, 6. Üstele • 
mek, 7. Üzülmek, 8. Uzlükmek. 

Nükte, İnce söz. 
Nüktedan, İnce sözlü . 
Nükul, ı. Cayma, 2. Çızak, çız

gı, 3. Dönme, dönüş, 4. Kayıtma, 
5. Vaz geçme. 

Nükul etmek, 1. Butannak 2. 
Calkamak, 3. Caymka, 4. Dönmek, 
5. Kayıtmak, 5. Vaz geçmek. 

Nümayan, Görünen, görünür. 
Nümayan olmak, 1. Belgürmek, 

2. Belinnek, 3. Görünmek. 
Nümayİf, 1. Çıkım, 2. Görünüş, 

3. Gösteri, 4. Göz boyama. 
Nümune, 1. Göresek, 2. Görü -

nük, 3. Körküz, 4. Ornek, 5. Uı • 
güt. 

Nümunelik, Örneklik. 
Nümunei imtiaal, Uyası. 
Nüal, 1. Etişte, 2. Ozsu, 4. Püs, 

5. Soymak, 6. Süçük, 7. Yalamuk. 
Nüıilü, Balgın. 
Nüve, 1. Çekirdek, 2. Çiğit, çi

yit, 3. Ebin, 4. Evin, 5. Emil, 6. E;r, 
re, 7. lzre, 8. Özek. 

Nüzul, 1. Aşağıya inme, 2. Dam
la (Hastalık man.) 3. Enme, 4. 
tnme (Hastalık man) 5. Konma 

Nüzul etmek, 1. Emkenmek, 2. 
tlmek, S. İnmek, 4. Konmak, 5. 
Yerilmek. 

Nüzul iıabet etmek, İnme in -
mek. 

Nüzullü, İnmeli. 

o 
Omlet, 1. Kaygana, 2. Kaymak, 

Oz türkçe liarııhklar 

3. Kuyma, kuymak. . 
Ondüliıyon (Yapmak), 1. Bü -

türm~k, 2. Kıvırmak, saç kıvır -
mak. 

Ordugah, 1. Bolcar, 2. Gören, 3. 
Ordu, 4. öıük (Ordu karargahı 
man.) 

ö 
Ömr (Ömür) , 1. Dirilik, 2. Ya -

şam, 8. Yaşayış. 
Örf, 1. Görenek, 2. Göresek, 3. 

Kıhk, 4. Toğa, 5. Töre, 6. Töıii, 7. 
Türe, 8. Türü 

Öır, (Öşür) , 1. Onda bir, 2. 
Ondalık. 

Özr (Özür), 1. Engel (Mania 
man.) 2. Salla. 

Özr dilemek, l. Ortanmak, 2. 
Suç dökmek, 3. Yavnncımak. 

p 
Pabuç( Papuş), 1. Ayakkabı, 2. 

Başmak, pa§mak, 3. Çedik, 4. Çek
me (çizme man.) 5. Çizme (konç
lu bir nevi ayakkabı) 6. Edik, 7. 
Etik, 8. Etük, 9. İtik, 10. Ödük, 11. 
Otük. 

Padiıah, 1. Altan (Çin de hü
küm süren Mançu hükümdarları -
na verilen unvan) . 2. Haka.n,· 3. 
lliğ, ilik( Uygur ve Karahnile -
rin hükümdarlarına veıilen un -
van.) 4. Kağan. 

Padiıah oğlu, Töre. 
Pak, 1. Akman, 2. Amrak, 3. 

Arca, arıca, aruca, 4. Arcak, 5. 
Arı, aru, 6. Arığ, aıık 7. Arı sili, 

8. Amn, 9. Kirsiz, 10. Sili, siliğ si
lik, 11. Silkü, 12. Süzük, 13. Yı -
kanmış. 

Pakdamen, 1. Arı etekli, 2. Siliğ 
silik. · 

Pakdil, Arı gönüllü. 
Paketmek, 1. Anlmak, 2. An • 

mak, 3. Arınmak. 

Pak tıynet, Oğüz, uğuz. 
Paket, Bağ, 2. Boğ, 3. Boğça, 

bohça, 4. büıüm, 5. Çığı, 7. Kayır
gaş, 8. Ozbe. 

Pakize, 1. Aıın, arun, 2. Suluv. 
sılıv, 3. Silik. 

Palan, 1. Bağırcak, 2. Semer, 
Panik, 1. Bozgun, 2. Tezgi, 3. 

Ürkü, 4. Ürkün, 5. Yılgın. 
Para, 1. Akça, akçe, 2. Oğ, ok, 

3. Pul 4. Yarmağ, 5. Yarmak. 
Paraıız, Züğürt. 

Parazit, 1. Asalak, 2. Ekti. . 
Parça, 1. Azıcık, 2. Biraz, 3. 

Bölük, 4. Çinke, çiğe, (pannak 
uçlariyle tutulabilen miktar man.). 
5. Kesek, 6. Kesik,, 7. Kıynık. 

Parça parça, 1. Elçim, elçim, 2. 
Kesik kesik, 3. Kıyım kıyım, 4. Ti
ke, tike. 

Pardesü, 1. Üslük, üstlük, 2. 
Üstecelik. 

Parola, 1. lm, 2. Uran. 
Pasban, 1. Bekçi, 2. Gece bek • 

çisi. 

Pasta, 1. Kete (Pirinç ununda n 
bir nevi pasla man.) 2. Kura biye, 

Patika, 1. Cılga, cılka, 2. Çığır, 
3. Çılga, 4. Çoban yolu, 5 Keçiyolu 
6. Taban yolu, 7. Tılga, 8. Urüş, 
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~ ll - K\JRUN 3 ŞUBAT 1935 

ŞLo:Tı\tcS 

70,000 metre Fişenk torbalık bt 
skeri Fabrikalar U. MüdürlüğiirıJ Hatıl ınizda Olsun! 

L>iın v~ ı dl'lr. te• c:ume kül 
Aiyatmm 10 kitaplık btrinci ... 
. aaanin abon .. ıi 634 kurut " 
& J kitaphk ık .nci senıinin a 
JOnesi de 504 kurut tur. 

,c.:enrt"ter araıo, K&ı ·ruo. 

ı ı.U ,,..'t ıke 'Ylühürdaı .atı 

laı ' ·ıt"ıı• ~174' 

ısk.enderige t oıu 
EGE va11uru 5 Şubat SALI 

~ünü saat 11 de lıkenderiyeye 
kadar. (540) 

Tahmin edilen bedeli "ı1.ooo., lira olan yukarda mikdar~ 
şenk torbalık bezi Askeri Fabrikalar Satın alma komisyonıı~ t: 

bat 1935 tarihinde perıembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
tır. Şartname 105 kurut mukabilinde mezklir komisyond~.ıs " 
Taliplerin muvakkat teminat olan "1575,, lirayı ve 2490 nuııı:- · 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaiki hamilen mezkUr ~ 

Her ay bi' lira vermekle 
•20'• kitab• birden ~•ete ede 

oihrsiniz! Vakit matbaa ve 
külüpbıuıeaıne müı acaat edİ· 
l\İ2. 

.... 

atte komisyona müracaattan. (529) 

İstanbul Altıncı lcra :Memurlu- ~ 
ğundan: 1 ~ıııı~ 

Sel inik Bankası Mahcuz ve paraya çevrilmeıi 1 

mukarrer hane eıyaıı Beyoğlunda =i 

Kalyoncukulluk Enli yokutda Pa- -_· Tesis tarihi: 1R8R 

Küçük Y oz~atta su arama sondajı 
ve bHahara "uyu açı : ması 

Askeri F dbrika 'ar U. Müdürlüğünden: 

pa Eftim Apartmıanında 10-2- k • l' <"1 AN T 1 {G [ı iP 
935 tarihinde aaat 10 dan ı2 ye ka §§: J dar e mer ezı : ,,;, BvZ a a 

r= 
dar. aç.ı~ artbrma. ile satılacaktır. ~ TUrklyedekl Şubeler: 
Talıplerın mahallınde hazır bulu· ~ 
nacak memuruna müracaatlan i · 1 
lan olunur. l :==ı 

ŞARK D~~YOLLARI 'I 
Istanbul, ( Ga 'ata Yeni - Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yuoanlstandakl Şubeleri : Bedeli ketfi 61,000 lira .llan yukarıda yazılı it 18 ıubat 1935 tari • 

hinde Pazartesi günü aaat 15 de Askeri Fabrikalar Sabn alma ko • 
misyonunda kapalı ~arfla yaptırılacaktır. Şartname 305 kurut muka · 
bilinde komisyondan verili· Talip 1erin (4300) lira muvakkat teminat 

ve lüzumlu vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 

2 Şubat 1935 tarihinden itiba- _ 
ren Edimeden ileriıi için ve mü - . 
tekabilen Beynelmilel Servise ait il 
kayıtlı bagajlann normal olarak ı 

kabul edileceği aaym halka arzo -

Seli\nlk . A lloa • Pire 
Her nevi Banka muamelli.tı. 

ıııı 
(530) 

Tam bir Roman 5 Kuruş 

K •ra Gölge 
En yeni ve mükemmel :>oliı romanlarını toplayan bu serinin 

ıkınci saftst: 

Sarı Saçlı Adam 
nqrolu.unuttw. Kitap(, ılarda gazete müvezzilerinde, tütüncü 
dükkinlannda aatdmaktadrr. 

Son derece merakh vt- heyecanlı va.kalan hikaye eden bu ro 
manlardan her on beş ıünde bir kitab netrolunur. 

Her kitab batlı b~ına bir romandır ve Hats yalnt7 5 kul'Uttur. .. .. ' 1. . 

lunur. 
Edirneden saat 10 da kalkmak

ta olan Edirne - lıtanbul huıuıi 
treni 3 Şubat 1935 tarihinden iti
baren saat 9, 1 O da Edimeden kal
kacak ve saat 10,54 de Uzunköp
rüye varacaktır. 

lıtanbul. 2 Şubat 1935 
MODIRlYET 

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye bin,,.~·na en yakm yerde Ankara e1-d0J 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu 1'~1 

oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere. avukatlara, be) 
lere, gazete. mecmua idarelerine mükemmel daireler • • • 

;ı:: ... Orolog _ Operatör-u:::::r.n •• VAKi T idareevine müracaat •• iff Doktor __________________ _, 

ı:~· Kt:mal özan · İ Karaköy - Topcular caddeıi 
i No. 34 1 
::;:mn=ı=. Telef. 41235 .. a::ı=:m:a:: 

8ahlbl: ASIM US 
NetriJ'at Müdürih 

REFiK Abmel'I SEVENGIL 

Günün Fotografla~ı 
Muhtelif ~aıetelerde çıkan günüu badiseluıne •'~I 

ıograflarla ıpor mecmualarında gördüğilnüz spor AJ 
kellerine ait fotograt1ar yalnız lstanbulda Vr 
kOtOphanesinde satılmaktadır. 

V AKIT Matbaaaı - lıtAnbul 

~~~!!!!!!!!!~~=====~~=====~~~~==~t.2! J.Jwıı:.& ı~uıı !OH u,~8A bert au.ıll,)or.J~========-=~=========~~ 

Oz Türkee lcar•1hldat' 

9. Yolak. l O. \'olamak, 
Patron, lşledici. 
Pay, 1. Adak, 2. Ayak, 3. Azak, 
Piybend, 1. Atkağ, 2. Bugav, 3. 

Bukağı, 4. Kadana, 5. Köstek, 6. 
Ayak bağı. 

Payan, 1. Son, 2. Uç 
Payansız, 1. Sonsuz, 2. Tüken -

mez, 3. Ucu bucağı yok, 4. Uçsuz, 
ucu yok. 

Payanda (Payende), 1. Bağam 
(Duvara mahsus ağaç destek 
man). 2. Bağana, 3. Dayak, 4. U
ğengi. 

Payidar, 1. Dikilmiş (Kök tut • 
mu<: man.) 2. Sürekli, 3. Sürgit, 4. 
Tak 5. Tohmatmış, 7. Yerleşmiş. 

Payidar olmak, 1. Köklenmek, 
T )katmak, 3. Tözmek, 4. Uran· 

m · k, 5. Yerleşmek. 
Pay!mal. 1. Basmgaç, 2. Çiğ -

ne '1iş, 3. Ezilmiş, 4. Karacav. 
Payimal etmek, 1. Ayak altına 

all'•ak, 2. Çiğnemk, 3. Ezmek. 
Payi -lar olmak, 1. Calhaymak. 

(Yerde, yer altında yatmak man.) 
2. Yerde kalmak. 

Payitaht, 1. Ordu, 2. Terge. 
Pazar, (Bazar), 1. Alış veriş 

)'"r: 2. Avdan ( Mrntaka man.) 
3 "' pldşme, (Pazarlık etme man.) 
4 "icen. 

~"zar günü 1. Aras, 2. Avcian. 
Pazarteıi, 1. Ağras, 2. Avdan 

....... zar111t, ı. t;eklşme, 2. KPı:n~ -

m"' 
Pazarlık etmek, 1. Ç~~m~k, 2. 1 
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Kesişmek. 

Peçe, 1, Bürgü, pürğü, 2. Bllr· 
ke, bürküt, 3. Gözündüriik, 4. Or -
Ortü, yüz, örtüsü, 5. Terincek, 6. 
Tur ömükü, 7. Yaşmak 8. Yüz.. 
lük. 

Peçete, 1. Bar, 2. El bezi, 3. Kı. 
nm. 

Peder, 1. Aba, 2. Ada, 8. Ata, 
4. Baha, 5. Çeçe, 6. Ece. 

Pederane, 1. Babacasına, 2. Ba
ba gibi, 8. Babaya yakışır. 

Pehlivan, 1. Böke, bökö, 2. Bü. 
ke, 3. Güreşçi, 4. Karan, 5. Savçı, 
6. Tonga. 

Pejmürde, 1. Algın, 2. Alkın, 3. 
Buru.~muş, bw~uk, 4. Dardağan, 
5. Eski eskimiş, 6. Eski püskü, 7. 
Kağşak, 8. Olgüş, 9. Salpa. ıo. 
Solcuk, 11. Solgun, solmuş, soluk, 
12. Sölpük, 13. Yırtık, yırtık pır .. 
tık 

Pejmürde etmek, 1. Eskitmek, 
2. Örselemek. 

Pejmürde, kıyafet, 1. Kat aç, 2. 
Samsak. 

Pejmürde olmak, 1. Güçlükmek, 
2. Eprimek, eprümek, 3. Örselen
mek. 

Pelaapare, 1. Çapıt, çaput, 2. 
Kmcd, 3. Paçavra. 

Pcl nk, 1. Kaplan, !!. Kıslırak • 
Pembe, Açık al. 
Penah, 1. Arka, 2. Banı, 3. Bas

kı, 4. Dalda, dulda, 5. Sığınca, 
sığmcak, 6. Sığınak. 7 Sıgıngı. 8. 
'f:ıv"nr 0 . ne~. 

Pencc:re, 1. Baca, ı. DdıK, 3. 

Öz Türkç~ liR"'JJı1c1a\ 

8ıra11- 11. Töre 12. Törü (Kanun 
man.) 13. Türe, 14 Türük, 15. 
Tüzük, 16. Yasak, 17. Yasak, 18. 
Yol 19 Yosun, yusun 20. Yön. 

Nizama koymak, Tutuzmak. 
Nizama tatbik etmek, Türele • 

mek. 
N'zamı barb, Yasal, yasav. 
N' zamna.me, 1. Salım. 2. Tü -

zülük. 
Nizamsızlık, 1. Başsızlık, 2. Dü-

zensizlik. , 
Nizam vermek, 1. Usmak, 2. 

Y .samak, 3. Yöntemlemek, 4. 
:Y .. ;mak. 

N zam üzere, Onat. 
Noksan, 1. Ağman, 2. Alık, 3. 

'A~alma, 4. Azhk, 5. Çarkıt, 6. 
ÇJm, 7. Eksik, 8. Eksiklik, 9. Ek
sime, 10. Eksilme, 11. Eksük, 12. 
Gedik, eksik gedik, 13. Kadık, 14. 
Kahk, 15. Koğuz, 16. kütlük, 17. 
Salkı, 18. Seklem, 19. Teltik, 20. 
Teltük, 21. Yalu, 22. Yelli, 23. 
Yokluk. 

Noksanlı, 1. Eksikli, 2. Kmçır, 
3 T{nısr, 4. Teltikli 

Noksan olmak, noksan ~elmek, 
1. Eksilmek, 2. Eksilmek. 

Noksansız, 1. Bütün, 2. Eynik -
siz, 3. Eksiksiz, 4. Eksüksüz, 5. 
Teltiksiz. 

Nokta, l. Ben, benek (Leke, ni
şan, alamet man.) 2. Bitirgiç 
(Cümle sonundaki nokta işaret 
leri man.) 3. Çekik (Tenkit, nokta 
ic:;~ etlen man.) 4. Çekim 5. Dı -
ka (Ufak leke maıı.) 6. Durak 

------------------------(Mekan, mevki man), 7. Tam, 8. 
Türtük, 9. Yer. 

Noktalamak, Çelanek. 
Noktainazar, Bakım. 
Noktai nazar, Bakım. 
Noktai teli.ki, Çat. 

· Not (etmek), Bilgilemek. 
Nota (Musikide), Ayalgu. 
Nöbet, 1. Beklenti (Nöbet be:k· 

lenen yer man.) 2. Gez, giz (Defs. 
man.), 3. Gezek, 4. Gezik, 5. Gi .. 
zik, 6. Kez, kiz, 7. Kezek, 7. Sırtl' 
8. Sıtma (Sıtma nöbeti man.) 9. 
Tutarga, 10 Yol. 

Nöbet beklemek, Kadarmak· .. 
Nöbetçi. 1. Bek, bekçi, 2. Göze~' 

3. Keşik, 4. Keşikçe, Keşikçe, ' 
Tünnek. (Gece nöbetçi man.)· 

Nöbetle, sıra ile. 
Nöbete b · nmek, Bingeşmek. 

Nöbet,, ~işik kişi. . l· 
Nöraıten k (Nevrastenik), r 

Esirikli, 2. Eskirikli, 2. Eskirik 
1
' 

3. Sinirli. 
Nuha (Nüha), 1. Ak ilik, 2. ÇıJJ" 

her, 3. İlik, 4. Ozek. 
Nuhu, 1. Bakır, 2. Mıs. 
Nuhasi renk, Sn·. 

tf' ır' Nuhuset, 1. Kutsuzluk, 2. ğl 
suzluk. 

tJğıtl" Nuhusetli, 1. Kutsuz, 2. 
suz, 3. Yaramaz. S 

lık ' Nur, 1. Aydın, 2. Aydın ' }l .. 

Işık, 4. Parıltı, parlaklık, 5. Yv. l\. 
tu, 6. Yakıt, 7. Yaltmk, 8. Yafl 
hk, 9. Yaruk, 10. Yanıkluk. s. 

Nurani, 1. A \'(hn, 2. Carık, 
Parlak, 4. Yarkın. 

.. 

(' 

(: 

1. 


