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. ~en geien bir sevm~ ve b1r ulku gune~1 1~1k ve nura ter A1ansmm Moskovadan Bilhassa cograf1 vaztyeh münasebetlermm mki§af1 mi§tir. PekäJä, fakat bu ka„ 

ff' 
1
'Yifrne He bütüö Yahlar bCJgacaktir. istihbarma göre bay Eden itibarile fngilterenin herhangi hakkmdaki mütaleaJanm da fidir. Bunun neticesinde ya 
!'11~ ve uyamkJarmm kuca- Bay Avni Oog'äht dinler- bay Stalini bu sabah bay muhtemel bir ihtiläfta, ise bir birlerine söylemi~tir ve Almanya ile bir itiläf imkl· 
~lla ko~lukJ81'1 (C, H. F,) ken f1rkac1hg1, politikacll1g1 Litfinofu gördükten sonra kari~mas1 tabii olan mmt~- bu münasebetlerin mühim m anla§ilacak yani Ahnanya 
lu~- ~vinin yap1lan a~1lma bir köprü ärkada$mm, kar- kalai-a a1t bir kari§thkJi yar- surette selah bulmu§ oldugu- Londra ve Roma uzla1mala-

~llliginde gösterilen canh de§inin ba§ma basarak ba.: dun p1Ianlar1 yap1lmas1 tas- nm kabul edecektir ki an• 
•rlik 1 • • d b" ' · k b k'ld k 6-l gen~ erimiz .e ir soy- ,m1 ~iyneyerek yükselmek v1p olunmaktad1r. ca u §C 1 e endisile gö-

ve ulusal birb1me ve istiyenlerin ne kadar yaml- Ancak tamamile ingiliz rü~mek kabildir. Veyahut 
::!;raa ~ase~eti ikle ~irt• kül- d1klar1m aniamak, takdir et- menäfiini gözetmeyi istihdaf bunlan kabul etmiyecektir 
1 1 evg1s gorme 1s iyen- k .. k'. I j eclen bu telc1kki muhafaza- ve ovakit da milli müdafaa 
trtn caniatma ean katti. meme mum u~ 0 

amaz . 
1
· . j irin ciddi bir te"kilita ihti„ 

Yaltla t" : · „ . 1 Yurdnn ner derleme ätiJ: karlarm, ngilterenin diger l' y 

r sem mm en guze' masmda tath ve cesaret ve· yard1m misaklarma diplomasi ya~ vard1r. 
tn ferahh ve en orta bir I .1 h . Koryera dela Sera gaze· 

rici gü!ümsemesile hazir bu- yo u 1 e mnza aret etmesme . f .
1 taraftar olduldart mauasm1 tesi ise ngi tere tarafmdan 

lunmakta en büyük zevk ve tatbik -edilmokto olan tabi-
d d 1 • tftzammun etmez. , 

saa eti uyan va im1z ~en~- / t yenin ve bunun a ticesi ola-
forin gösterdikleri bu muvaf- 1 Türk askeri hakkmda söyledigi Moskova 29 (A.A) - Ev- rak lagiliz DUU'la 

10
m Ber-

! güzel sözlerle Türk mat bua velce ortaya ttb!m1§ olan bü- BA V E[ EN li L.
1
_
1 
__ 

fakiyeti öz yürekten tebrik 1 · ne yapWU&n sey ;1'iatin ne 
etti. , tmda eyi akisler yapan tün meseldcr hakk1ndaki nu göimü~!er ve Sovyet Rua· Pari> ve ne de Romayi bir 

1 

BAY FHANKLEN BOYON müzakerelere bay Litvinof ya ile büyük Britarya arann-
1 K1ymetli gen~lerimizden ile bay Edene arasmda de- taahüd altma a m1yacag101 

F aik beyin idare ettigi ve ziyaret edecektir. daki gerek siyasi ve gerek 
Bu degi,iklik bugünkü iktisadi münasebetlerin ileri-

hed degerli gen~lerimizden görü~melerin ne dcrece ehern de daha ziyadc tersin edilme-
mürekkep orkesfra orada miyetli oldugunun bir delili- si hususunu görmü§lerdir. iyi 
bulunanlarrn gögsünü ifti- dir. malumat alan mahafil bay 
harla kabartb. Londra, 29 (A.A) - Sir Litvinofla bay Eden arasm-

" Katil „ piyesini temsil Con Saymenin Almany9 ile daki görü§melerin tam bir 
eden bayan ve baylarm par- f ngilterenin noktai nazarlari muhaleset ve mütekabil iti-
lak, ~ok parlak muvaffak1yeti arasmdaki farklarm ~ok mü- mat zihniyeti i~inde cereyan 
ise hepimize parmak 1s1rtb. him oldugunu a~1k~a kabul etmi§ oldugunu temin etmek-

Katil rolünü canlandiran etmesi parlemento mahafi- tedir. 
a Refik bir san'at üstad1 gibi linde ~ok i, i tesir birakmi§- Roma, 29 (A.A) - Ga-

AV AVNI DOGAN tir. Bu muhafil baz1 gazete-
) rolüne hakim temsil san'a- zet di Popolo mülhem oldu-
'rinde hi~bir fedaklrhk Jerin Berlin görüc:.meleri hak- d 

ta;„„ tmda yükseldi, yilkseldi. " gu aela§ilan bir yaz1sm a 
L 

1111femeden tutulan ve süs- kmdaki mütalealarmm esas 
1t11 b d Meyhaneci k1z1 ya,atan ba- BA V ST AL 1 N §U mütalealari yazmaktad1r : 
fiL·en u sevimli yap1 i~in e H d ·1 . . itibarile dogru oldugunu be- vam edilmi§tir. Bu görü§me Arhk bo§ ve aldahc1 kon 
~•r, muzik ve temac:.a haya- yan an an 1 e annesmi yan etmektedirler. 

taai " bir bu~uk saat devam etmi,- feranslarla vakit koybetmek 
• 

1
1l da dev ad1mlarile ileri rolünü tam manäs1 ile ruh- Almanyanm tekrar Cenev- · S Berlide olub bitenler haklanda 

i. '~ tir. Hariciye komiseri ile In- imkäm kalmam1§br. treza- k h ~1'111if bitimlerini gördük ve lanp1ran bay Münire, mey-, reye avdet etmesi i~in bay ir;ri ,;.-i P~,1 P_;ri 
1
,mqi P~t P'':.111 memleketine ~o mü im rapor 

~·-~ duyduk. haneciyi can veren Enver, Hitler tarafmdan ileri sürü- a '""''' bi.1&1 lt1udl ltbdll l~I 11.„.11 ~ gönderen Fransamn.Berlin sefiri 
Av vakitte gösterilen bu katilin oglunu temsil eden len §artlar büyük bir hayret kaydederek bizzat Mussolini 

:'l kama1hnc1 ba§armadan lbrahim, Müddeiumumiyi ya- uyand1rm111br. Muhafazakär- s ~ tarafmdan Strezeda temsil 

~l~:·~:;ti~/!::~m':e~~ pao gen~ ~ok yeriode, ahn ~:bu~eu ,:;:~•n:imaZi~'iy~= NJ~~ II-" ::l~=~s~~:n a!:!~~n t~~~:: 
.e d teri ile kazamlmI§ bir alk1§ ~ "kl · ·1 b · k d k i._k.11 isi kadar deg" erli ve ra- d Streza konferansmm mÜ§te- s1 eti 1 e asaca br eme -, „ tufamna mazhar ol ular. 
li ll idare arkada§lari bay rek emniyeti temine azmet· tedir. 
'1ec d fi Oradaki biltün gen~ligi, . l d 1 tl d k" L.k M 1 o·· k.. M 1 d --·-·11 • ~ L .... e din, Fahri, Ve "k, ml§ 0 an ev e er arasm a 1 1 ai- ar1 UD u ai- ar an z· t ••t 

tQIJl • d bütün yard1mc1lan,. bize ya- b V l d h zi de s1kl ~ ~ mu e ktatt 1Yi can ve gönül en ag an a a ya a§- h J fh • d• Iraa • „ ..... ulamag1 bir bor~ say1yo- ,atbklar1 bu unutulmaz he- brmaga medar olacag1 fik- sonra eyecan 1 sa aya air 1 h 1 
--q yecanh ve yüksek günden rindedirler. Almanyanm da &- 8SSIS &nDID 

'b o·· k"' JJ•L 1 k tl" baclad1. ta QU rüzel blnanm tutulma- ötrü öz yürekten kutlula- metalibatmdan vaz ge~tigi un u m ma~ ari uvve 1 " 
~:da bina nahibi $amh maga can abyoruz. takdirde bu i§te tetrikime- r~kipler arasmda olmasi ve Takimlar föyle idiler. TetkikJeri 
.a.,~rG karda,Iarmm göster- SIRRI SANLI saide bulunmasmm kabul buna inzimam eden ~ok gil- AL TAY: Samsun29 (A.A) - Ziraat 
"liqtri t . . t f d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ zel bir hava Alsancak ala- Cemil, Ali, Hilmi, Mehmed, enstitüsü profesörlerinden B. l..~,. emiz mye ve e a- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n1ndak1" tru··bu··nler1" merakl1 E <:."'k ·· il D V 

;:"lliida burada anmak ay- F k•• ••1•• S b d nver, .,,u ru, yas, ogan, doktor Salamon Calvi ve 
~ bir bor~tur. Bay uat opru u or on a seyirciler!e daha ~ok erken- Vehab, Basri, Hakk1. doktor $evket Ahmet ve 

·~ 8~y Avni Dogamn bu 1·1k Konferans1n1 verd1· den dolmu§tU. AL TINORDU: Sümerbank maden mühen-
le~~i yurdu a~arken söy- ~arkspor 3 - 0 Türkporu, Sabaheddin, Cemil, Ziya, dislerinden B. Fahri 1ehri-
)t ii kalbi söylevi dinle- Paris 29 (A.A) - Anado- 1 mek suretile dinleyicilere K. S. K 3 - 2 Bucay1 yendik- Vedad, Adil, Osmao, Meh- mize gelerek ü~ gün kalarak 
'°'& "1trin kulaklarmda ve Ju Ajansmm hususi muha- takdim etmi~, Sorbonda ilk ten sonra günün en mühim med, Said, Mazhar, Tevfik, tetkikatta bulunmutlard1r. 
~ ~Clrinda bu ate1li söylevde biri bildiriyor. defa olarak bir Türk profe- ma~mi oymyacak olan Altay Hamdi. Tedarik ettikleri bir~ok ma· 

}' .tnen o""Jmez ve so""nmez T k k · f ·· ·· k b "t"b l Altmordu tak1mlar1 sahaya Oyun Altaym akmile bac- den nümunelarini enstitüye ür etüt mer ez1 tara m- soru onu§uyor, u 1 1 ar a Y l 
t. •katiar dai'ma ya11;1ayacak, ~1kblar. lad1. llk be§ dakika top Al- göndenni~lerdir. Profesör er 
11„ " dan tertib edileu konferans- Sorbon irin bu tarihi bir b d z ld v "t · ~„lainan ~mhyacakbr. l' Bu ma~ her iki tak1m bnordu kalesi önünde oynan- ura an ongu aga g1 m11-

«:.~ lara Sorbonda dün devam gündür demi§tir. . . d b'" .. k b" h . t• ..1 •• Altinordulular ilk akmla- lerdir. 
t_„1_ 6er berkes, her yurttac 1~m e uyu 1r e emm1ye 1 w 
q•tt T edilmi§tir. Bay Fuad Köprülü, rek- h · d d b k l y • L h .„ •cd1g1 81?y Avni Doganm a1z ir. Altmor u u ma~1 nm anca oyunun a tmc1 eDI e 
~lad „ Dün Istanbul üniversitesi törün sözlerine te~ekkür et- k . 1 V dak1"kas1nda yapab1'ld1'ler, top b) ... t. •g1 ve anlatt1g1 gibi an- azamrsa §amp1y on uga en 
~oU.eydi, bu memlekette ebediyet Fakültesi reisi B. tikten sonra konferansma ba§- kuvvetli namzetlerinden biri kornere abld1. Altmordu sag ßa§bak&Dl 
ti..._ dda11 yurdda§a dü§man Fuad Köprülü Türk tarihine lam1§, kültür sahasmda yap1- kalacak maglfip olursa he- a~1gmm ~·ektigi korner neti- Vartova29 (A.A) _ Yeni 
~tie ~ah§an fesad ve ya- aid bir konferans vermi11tir. Jan bu te§riki mesainin Türk men hemen §ampiyonluga cesiz .kald1. ba,bakan miralay V aleri Pil-
d .lllurniar1 yatsiya kadar Paris ünivesitesi rektörü Frans1z dostlugunu takviye v~da edecek idi. Altay i~in- Oyun devam ettik~e her sudski taraftarlanndan mü-
~I, hi~ yanmam11 olacak- B. Charlety B. Fuad Köprü- edecegini söylemi§tir. Bu söz- de ayni vaziyet mevzuubahs. iki tak1mdan beklenen seri him bir §ahsiyettir. Kendisi 
-, "e bütün Türklerin kalb lüyü konferans vermezden ler dinleyiciler tarafmdan Oyun saat 14,30 . häk~m ve heyecanh .~Y~~dan eser 1930 ve 1931 senelerinde iki 

l'\ahlarm1, bütün acunu evvel k1sa bir söylev söyle- hararetle alk1§lanm11Jbr. K. S. K dan Esadm 11areble 1 [ Sonu 4 uncude ] defa ba1vekil olmuttur. 
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eJ1 a 1 ra 1na: Askeri Elb1sen1z1 Herhalde me Slm Z a ~ifte dikit Serpuf ve Tozlukla birlikte alti liradan 
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Sahife 2 

Sonra ne ofäcak? bir gü
rültüdür koptu. Tüfege san
lan sar1lana ... Ba§lad1 üzeri
mize dolu gibi .kur~un yag
maga„. Bay isläm sanki ölü
me ä§tk imi~ gibi kur§unlan 
kucaklamaga ~ah§iyordu. Göl 
gesi zati yammdan ayrdmaz. 
Sanki ölümü gözümle gör
düm desem inanml Bereket 
versin Say lsläm ü~ yerin
den yaraland1 da -o müba
rek te hep- ön taraflarmdan 
yaralamr. - bay1ld1 yere yi

k1ld1. Ben omuzlarmdan tut
tum. <;ocukta ayaklaama sa
rild1, magaranm kenarmdaki 
~ahhga girdik; onu da bera
ber ~ektik. Karga§ahkta izi
mi bulamadalar1 Y ava~ yava§ 
magram1za sokulduk. 

0 aracia iki kur§un da be 
u 

nim kismetime dü~tü. Biri 
sag küregimin üstände idi, 
~ikard1m, Öteki de budum
da. Hem ön tarafta häla du- # 

ruyor. 
S1tk1 

Magaradan nas1l kurtuldu
nuz? 

Abdullah 
0 tarafdaki dü§man aske

ri Tunay1 ge~mi§. Ben sa
bahleyin magradan ba§1m1 ~· 
karchm.~Etraf1ma baktim, kim 
se yok. Y oldalilarla kalktik, 
gittigimiz sapa yola girdik. 
(:ah aralarmda gizlene giz
lene kaleye yakla~bk. Sabah 
a~1hr a~almaz bakhk ki Arap 
tabyasmdan asker pk1yor. 
Bay isläm bunlar1 gördü mü? 
Yine Y1ldmm g1bi s1~rad1 : 
"Allaha ahdim olsun ki bir 
cephane sand1g1 daha yak
madan kaleye girmiyeyim„ 
diye bir kere bag1rd1. Dü§
askerin önüne.„ Öteki zati 
gölge dedik a„. Ben de yan
larm1 b1rakmamak istedim. 
Bay isläm cehennemin agz1-
na abhyor„. Düämana ~at
bk. Bir elinde tabanca, bir 
elinde kd1~„ Ya Allah dedi 
bir cepbane arabasma frrla
lad1.„ Bir kur§unda ne ara-
ba kald1, ne beygir nede 
yanmda asker„: Her birinin 
bir par~as1 gögün bir par
~asma f1rlad1. Vallah Bay, 
araba ile aras1 sizin ile ara
m1z kadar ya vard1 ya yok
tu. 

S1tk1 
Aslan delikanh !!! 

Abdullah 
Onuda bizi de Allah sak

lad1. 
Elverir haydi gidelim. Mira
lay bizi bekler d edim. Kav
ga barut, o ate§. Haddin 
varsa birini birinden ay1r. 
Bakhm olm1yacak... Dü§ma
mn zati yüzü dönmü~. Bir 
adam ölmekle k1yamet mi 
kopar? Dedim size haber ver 
mege geldim. 

S1tk1 
Aferin! Allah hepinizden 

razi olsun, vatanm ekmegi 
hepinize heläl olsuu. 

Abdullah 
[Tabyadan d1~an bakarak] 
Bak, bak. Bay, ka~1yorlar 

be ! Daha yartm saat olma
d1. Aceleniz ne ! 

Bak, ben dü§marun da o 
kadar korkagm1 sevmem. 
Sanki bir saat daha ate§ kar 
§JSmda dururla1·sa k1yamet 
'k ? m1 opar ... 

Bay, Bay islä1.1 geliyor. 
Allah Allah l Gene elinde 
k1hc1 k1nlm1§, kaleye girer
ken sanki mezara gider gibi 
geliyor. (Bay isläma bag1ra
rak: 

Buraya gelsene ! Miralay 
bekliyor, sanki kaleye gir
sen k1yamet mi kopar ? 

S1tk1 
<;o~uk yanmda yok mu? 

Abdullah 

Gölge arkasmdan ayrihr 
m1 hi~? Hele i~eri girebildi ! 
Müharek ate§in agzma gi
derken biraz böyle yava!l yü
rüsene l Ne olur k1yamet mi 

kopar? 
S1tk1 

· Canab1 Hakka bin kere 
§Ükrolsun. ~unlarm beyhude 
yere teleGn·e sebep olayd1m. 
elbette ya ~1ldmrd1m. Y a 
kendimi oldürmege mecbur 
olurdum.„ Hele yine Allahm 
inayeti yeti~ti. 
(Bu arahk Bay isläm gelir) 

- Arkas1 Var ----oo---
Ufuklar 

Ufuklar dald1 engine, 
Kalbimi baglad1 gitti; 
Izdiraplar doldu gine 
Sular1m ~aghd1 gitti. 

* ,,. .,. 
Ruhumdaki habralar, 
Ne ümidim ne ne§'emvar, 
Sular bo§al1r ben dolar; 
Bu ak§am agla:h gitti. 

* ::. „ 

( Halkm Sesi J 

[ Ref.. ] a 
Bilmem nas1l bir tesadüf seni bana hmth 
Gözlerinin esrarm1 tä ruhuma ak1tb 
0 dakika sevgin bana §U zavalh hayatm 
ilk I§1kh yollarm1 pürüzsüzce anlath. 

* ,,. ,,. 
Uzun günler„ Sessiz ge~ti .. Ben o günü unuttum 
Kalbimdeki bu son zehri ninnilerle uyuttum 
Gecelerin kucagma ak1thg1m esran 
Bilmem nic;in„ S1zd1rmadan„ TebessümJe susturdum 

Karantina: 
Lütfü AKSUNGUR 

Canavar 
Sen cumlav gülü§le bin can savarsm 
Kurulmu~ sevgiyi kökünden y1ktm 
Sen yürck kemiren btr canavarsm 
Aylarca sevildin sevmekten b1klm. 

Her dalda ötmegi deneyen bir ku§ 
Gibisin sesini sa~mak istersin 
Güniimü tündegin solduran bnykus. 
Gönlümde ka~ yara a<;mak isters~n? 

Gönlümde yara var bir c;ok yara 
Y eter ey canavar, yeter canavar 

insafs1z 

var 
A. FUAT 

Ni~in yalmz b1rk1p ellere verdin beni?. 
Titremedin mi kalhinden silerken ismimi?. 
Göz ya§larim kalbime akarken damla damla, 
Sen gönül eglendirdin sevdin kimhilir kimi?. 

Derdjm ve ac1mla ba!i ba~a kahrken yalmz, 
Etraf1mdaki her §ey bana gü1er insafs1z. 
Bazan sonsuz geceden haykmp geien bir ses, 
Derki: zavalh dertli k1z, zavalh betbaht k1z. 

SULHIYE 

Onun Gözleri Kar§1s1nda ••• 
Bir ~ift menevi!ili göz hay1r yanh!i göz degil 
Kirpik sahillerile engin denizde vard1r. 
Käh durgun, käh dalgah, kah mavi ve kah ye§il 
Canamn gözlerinde rengin denizler vai·d1r. 

Bir bakarsm köpürür sahili yalar sular, 
Uzun ~aglayanlarla ta§ar ve akar sular. 
Bir bakarsm durgundut· pe§ine takar sula1\ 
Bir gönül kotrasm1 enginlere götürür. 

Ey ozan istiyorsan sonsuz ilhamlar almak, 

istemem onu ben kalsm evinde, 
Me~'um rüyalar dalsm evinde, 
Son nefesini de alsm evinde; 
Hicranh y1llar da kanh rüzgä.rdir. 

Geliyo1· bu yillar onun pe:zinden, 
Ay1racak onu güzel e§inden. 
Eminim solacak a§k güne§inden, 
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Elbette bu yolda solanlar vardir . . . .. 
ADNAN GUNAL 

Be11de Kals1n!. 
Madem ki kapyorsun, git ey kahbe aglamam 
Böyle dönek bir a§ka benligimi baglamani 
$u temiz kalbi senh, pis sevginle daglamam 
Var git kahbcnin k1z1, git yolun a~1k olsun ... 

Düi1 bir telli - gelin - ken gönlümde süzülü~il.n 
Bugün c;ok ac1 oldu kalbimden dökülü§ün 
Bu keder bende kalsm, senin olsun gülü§Ün 
Var git kahbenin k1z1, g\t yolun a~1k olsun„. 

Karantina: 
BANIKEMAL 

Benden ona m1sralar 
Ona bu gözlerimle bakarken ta yakmdan, 
Benliaim ~ok yamyor onun yakan a~kmdan. 
Beni balan azabm, hicranrn yokmu sorlu, 
Kalbim ~arp1yor her an görmek i~in liep onu. 

Uzabrken bana o cazibeli elini, 
~air sana mukadder görmek o sevgilni 
Ba§kasmm elinde ba~kasmm sözüznde 
Toplamr bin damla ya§ onu gören gözümde. 

Gözümün önündeki bu ceryana ag!ar1m, 
Her hüzünü ~elik teile ben kalhim~ .baglar1m, 
Bir ses gelir uzaktan bu sesle ta u;1mden, 
<;o~up geien y~§lara tapanm sevincimden. 

Göz ya§lar1m bildirir kalbimin hevesirt~ 
Bilmemki neden sevdim onun bilmem nesini, 
Gözümün yamacmda biriken bin damla ya~, 
ister seni kendine müehbet bir arkada~. 

ilahi ~ir'iyetin i~inde hayran kalmak, . · · · 
Bir bak ah 0 gözlere 0 gözlere ah bir ba.k; Manah gÖzlerinle bakarken, kirP,iklerh1 
0 gözler ki - ben gibi - seni ardmdan sü.rür. Bana ümit veriyor ifadesi ~ok derin„„. 

CEMiL ÖZHAN Karantina N. B. 

Esiyor hazan rüzgän, 
Ak§amm benzi sapsar1, 
Burada görmedim yar1; 
Kalbimi baglad1 gitti. 

MUZAFFER ~ÜKRÜ 

Yüz sab1kal1 
Kad1n 

____ ,..,.,...._ ~ ,,...._ ~~~-,.,-"'l .,._~-.,---~ ·u~~- ·~.:.~ l V ... ..,..,.,E ~N 1: :znneE-· '-'-"-L.;:::~O ... ':'Q,.S ___ U, , .... N~ w 5:. -.:. ~·~~· ~~:~~.::!a·~:~,.~~k~,~~=:~:~~~i~-iiki[:l~:~~:~~~~~a.::: 
top~ad1 ve Avusturyahlar sinde, trans1z makamah, 
geldiklerinden daha süratle General Satrail (Saray) or"' 

istanbulun tanmm1§ kadm 1 

yankesicilerden pandoflaca 
Muzaffer ismindeki sab1kah 
kadm gene polis~e yakalan
m1§br. Pandof!ac1 Muzaff erin 
§imdiye kadar muhtelif hu~
lardan dolay1 yüzdan fazla 
mahkumiyet ve sab1kas1 var
d1r. Bu az1h kadm son za
manlarda yanma yard1mc1 
olarak N edime admda diger 
bir h1rs1z kad1m da alarak 

, faaliyete ba~lami§hr. Zabita
nm s1k1 neticesinde bu iki 
h1rs1z kadm Kapali~ar§1da 
bir kadmcagaz1 kenara ~e
kerek kandmp soyarlarken 
cürmü me~hud yakalanm1~
lardu-. tki h1rs1z kadw evrak
larile birlikte adliyeye tes
lim edilmi§lerdir. 

ev 
Birinci Beyler sokagmda 

k1Jenik olmaga müsait 39-37 
numarah evler sabhkbr. 

idarehanemize müracaat-
lari. 1-10 

Marif etJ.eri ••• 
--------~•OO•+'--------

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZ(L TOMSON'un Eserinden 
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S1rbistan tt~k:rar cesa rctini tonlad1 ve Avus 

il 

turyahlar geldilderinden daha süratle 
<•eri döndülcr 
ö 

Bu defa Paris ve Londra
dan ~abuk cevap geldi. 

Müttefikler, Yunan hüku
metine te~ekkür ediyor, fa
kat teklifini kabul etmiyor· 
lard1. <;ünkü harbin Balkan
lara sirayetini isemiyorlard1. 

Yenanistan prensip itiba
rile biteraf olmakla beraber 
hakikat halde talihini itiläf 

devletlerinin talihine baglan
m1~b. S1bistanm Selänikte 
bir üssülhareke levazun ve 
ia§e merkezi tesis eylemesi
ne müsaade etmi~tir Milli 
Yunan bankas1, S1rbistana 
haricte kredi a~mt§b. 

lad1g1 zaman kral ·Kostantin 
hemen bemen bütün Yunan 
cebhcsinin S1rh1ara ödün~ 
verilmesinc müsaade etmi§ti. 
Bn esnada S1rblar, toplan 
cebhanesiz kald1gt i-;in dü§
man kar~1smda ricat etmek 
mecburiyet:ne dfü~mii~lerdi. 

Bu, yalmz S1rbistana degil 
cepanesiz kalm1~ olan itiläf 
devletlerine de bir yard1mdt. 
Frans1z sefiri M. Deville o 
zaman ~unlan yarzto.rdu : 

"S1rblarm feläketinden ye
di gün sonra, 20,000 Yunan 
mermisi gelmi§ti. Sirblar hu 

' cepaneyi getiren Yunan kam
yonlanmn önünde diz ~ökü
yor, sanki bunlar Meryemana 
resimleri imi~ gibi kar§ila-

1914 ikincite~rinde Avus
turya - Macar ordusu, S1r
bistana kar§1 taarruza ba§-

1 

geri döndii'ler.„ dusunun gerilerine Yunan 
TOPLARA UVMIYAN ordusu tarafmdan taarrllZ 

CEPANE edilmesinden korkuyormu~ 
Bu suretle Yunanistan, gibi bir tav1r takmmaktaa 

Su-plarm Avusturyahiara kar- geri kalmadilar. Halbuki Yu" 
§1 kazand1klan bu zaferde nan toplar1 cephanesizdi. 
mühim bir ämil olmu§lard1. <;ünkU mermiler, toplara uy-
Burada bir noktaya daha m1yordu. 
balmumu yapi§brmak läz1m- Bu esnada mühimmat hu• 
dir ki itiläf devletlerinin, bu susunda i§ler o kadar fena 
cepanenin yerine Yunanista- gidiyordu ki Paristaki , Yu„ 
na verdikleri mermiler, Yu- nan sefiri Romanos 16 lkin 
nan toplarmm ~apmdan daha cite§rin 1915 te Frans1z hii„ 

1 büyük ~1ktt. Paristeki Yunan kümetinin muvakkaten bti" 
sefiri, bunu protesto ettigi lundugu Bordo §ehrindeP 
zaman, Frans1zlar ona : ~ektigi bir telgrafta Bel~ikil 

Zaran yok camm, mer- ve Sirb ordularma vadedilell 
mileri tornadan gec;irip yon- harb malzemesinin verihne" 
tarsm1z, derni§lerdi. mesinden dolay1 Bel~ika ve 

Bu hädise, birka~ ay son- S1rb sefirlerinin Fransa bii" 
ra, vahim neticelere sehe- kumeti nezdinde ac1 §ikäyat" 
biyet verdi. itiläf devletleri, lerde bulunduklarm1 bildiri" 
Yunanistandan harbe girme- yordu. Romanos eger itiläf 
sini istedikleri zaman, yeni devletlerine iltihak etDle1' 
müttefiklerinin zay1f kuvvet- isteniyorsa läz1m geien teda" 
leri Fransanm bu hatas1 birin vaktile almmasm1 ve 
yüzi.lnden s1f1ra inmi§ oldu cepane tedariki husunda btJ 
gunu unutmu§lard1. Alman- devletler ödceden esasb bi~ 
Bulgar ordularmm 1915 anla§ma yap1lmasm1 ken01 

sonbaharmdaki seri ileri yü" hükumetine tavsiye ediyordtJ· 
rüyü~ü, bu hatanm tamirine ( Arkas1 V ar ) 

a· 
I· 



Bakkallara Müjde 

0n <lereee hassas, saglan1, zarif ve 
lttrak terazilerin1iz geldi. Her 

fcvkindcdir 

dan1gah 
tcrazinin 

61"1~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYlN HÜSNÜ 
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Nihayet kurtuldt!m 

HASTALIGA 
bu mevsimde korunamad1~1zdan kolayhkla yakalanmz 

onun i~in cebinizde mutlaka 

Q Perit SELA~1El' nezlc ih\c1ndan 
Ulundur 
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Vapurda, 
Otobüste 
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Uterindeki 

b lsme 
IKKAT 

~1. l)cposu: S. Ferit ( ~ i FA) eczanesidir 
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lk· l"k ( TAN ) Sincmasmda i~e~me l te: - • Tel. 3143 

~=--E_:r:_ y.:_ni _ PARAMOUNT dünya hädisab 

2 - Rus tarihinin en mühim safhasnu tc§kil eden 

Büyük Katerina 
3 - Heyecan, deh~et yaratan k1ymetli eser 

,..~~,,_,,~!1gl ~~m K1z1 ! 
SEANSLAR >f. 

Hergün: Daglarm K1z1 15, 19. Büyük Katerina 17, 21 i 
Cuma, Cumartesi: Büyük Katerina 9, 13, 17, 21. 

Daglarm K1z1 11, 15, 19. 
Pazartesi, Per§embe: Saat 13 te ba§lar. >f. 1 
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( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 
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kahraman Türklere rast geldim, .bena kar§I 
'YOk insani bir muamelede bulundular, söz 
arasmda bunlarm reisi olan zab Kral Ri§arm 
s1tmadan hasta yatbgm1 anlad1g1 zaman, bunu 
efendisi Saläheddini Eyyübiye bildirecegini 
ve halen dü§man olmakla beraber insani bir 
vazife addederek kindi hazik doktl')runu Kra
hm1zm tedavisi i~in gönderecegini söyledi. 
Ve söylediklerini akla hayret verecek bir 
süratla yapb. i§te, bu gelenler, Saläheddini 
Eyyübinin samimi temennilerini de getiren 
doktoru ve maiyetidir ! ~u gördügünüz de 
Elhakimdir. Dedi. . 

Yukarida söyledigimiz vechile Sir T omas 
\:Ok sad1k, sadakatm timsali hir askerde, kra 
lmm emniyeti mevzuu bahsoldugn zaman, 
büsbütün sinirlenirdi, ayni zamanda Sir To-
mas ingilterede de kom~ular1 olan Sko\:yah
larla daima muhasama ve muharebe de bulu-
nurdu. Sir Kinetin de - kendi görü~ ve dü
§ÜDÜ§ zaviyesi mucibince - bir ingiliz kadar 
muharib ve yüksek bir Sko~yah ~övalye ol
dugunu dü§ündü ve Sir Kinetin bu teklif ve 
harekte hüsnü niyet, degil, ince bir süikasd 
sezdil 

Saläheddini Eyyübi No. 18 

D 
Golt (Altm) tra§ b1~ag1 fsve~ ~eliginden, milirnitrenin • 

onda bir kalmhgmda olup dünyada e~i yoktur 
Bir b1~ak ok~ar gibi 10 - 15 tra~ yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzlult Sergisinde 
"fanesi :.> l{uru~ 

YÜKSEL RAKISI 
zaman zarf1nda Kabaday1 

---( N A N A )---
NANA y1 görmek istiyen)erin say1s1 pok ~oktur. Ay- • 

lardanbcri bu filmi ne vak1t gösterilecegini :* 
soranlar ü~ bini ge~mi~tir. <;ünkü; „•a 

N a n a Büyük a§k maceras1, derin bir hayat felsefesi • 
NttNA da bugünün en yüksek artistleri olan Anna • 

Sten ile Lionel Atvuil oynamaktadirlar. 
N a n a bu senenin hakiki bir §aheseridir. 
AYRICA: 
Yunani§tandaki son isyan hädiselerini ihtiva eden 

F 0 K S dünya havadisleri 

(l(ral Goi) tarnan1cn renkli 1'1ikin1avz 
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Evet, Salib ordular1 kumandans1z, ba~s1z 
kalmi§tl; fakat bu ordunun daha büyük bir . 
feläketi vard1 : 

Salib ordusunu teskil eden kuvvetlerin 
her birinin ba§mda muhtelif Avrupa millet
lerine mensub bir kral, veya krals1z ordu, 
hattä ruhaniler vard1. Bunlarm herbirinin bir 
~ok yüksek emel ve hülyalari, doyurulmaz, 
hirslan vard1. 

Aslan yürekli Ri§arm hastahg1 orduyu 
yalmz maddeten degil, manen de ba§SIZ brak 
IDI§ idi. 

Bu fitne ve fesad, Salib ordus kar§ismda 
mecals1z ve kuvvetsiz b1rakm1~b. Salib ordu
lar1 Kudüs bur~larmda tutunan bir avu~ kah-
raman Türkü unutmu§lar, fekat dada §imdi
den Kudüsün zaptedildikten sonra kime aid 
olacag1 kavgasma giri§mi~ler, hatta birbirile 
harbe tntu§mak derecesine gelmi§lerdi. 

Kral, eger bu büyük dert ve dava olmasa 
belki bu kadar hastalanm1yacakb. Fakat 
arslan yüretli Ri§arm ikinci bir derdi daha 
vard1 : 

Krali\:e Beranje, kendisinin afiyeti hak
kmda dua etmesini rica i\:in Angadi manas
brmll, tariki düsya Teodorigin yamna gitmi§ti. 
Krali~enin yanmda ~ingiliz saraymm en yük
sek kadm ve k1zlar1, bilhassa Lädi Edik var-
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1 TÜ~klerle Kar§I Kar§ya 1 
~ Yazan: Türk~eye <;eviren: ·~ 
II ANRI FÖY RE~AT •SANLI 1 
~~~~ - 16 - ~~~~~ 

ingiliz donann1as1 bir ka<; gün zarf 1nda uc;. 
hiiyiik z1rhhs1111 ga y1b etn1i;;ti 

fngiliz karargähmda bir~ok 
tok sesleri duyoluyor. Bizim 
batarya ise Türk toplarile 
bogazm üstönden tenis mü
sabakas1 yap1yor. Ancak ara
daki bu gülle lästik top ol
may1p müdhi~ bir traka ile 
pathyarak bir~ok insani öl· 
düren ~e1ik mermiler olmas1. 

26 May1s Gar§amba -
Saat 6 ile 7,54 arasmda Sed 
dülbahr Türklerin ~iddetJi 
ate§ine maruz kahyor. Taar· 
ruz yapilmamak §artile §id
delli tüfek ate§i teati edili
yor. 

27 May1s Per§embe - Bu 
sabah saat 6,40 da, Triomf 
z1rhhsm1 battran Alman de· 
nizalb gemisi bn sefer f ngi· 
lizlerin Majistik z1rhhsm1 ba
tmyor. 

Bu suretle 13 - 27 May1s 
tarihlerinde ü~ zirhh babnl· 
m1§ oluyor: Gobyat, Trump 
bu günde Majestik z1rhhs1 
Helles burnundan 500 metre 
mesafede demirliyerek ken
dini emniyette zannediyordu. 
Torpillendigi esnada z1rhhnm 
yanmda bulunan bir Frans1z 
torpitosu hi~bir §ey görme
mi~ti. 

Majestik evvelä yana dö· 
nerek sonra alabura olmu§ 
ve 7 dakika zarfmda 1 S 
metre derinligindeki sularda 
batm1~h. 

Z1rhlmm torpil muhafaza 
aglan tak1h oldugu halde 
bunlarm hi~bir faidesi olma
m1§b. 

Gemi ile beraber mürette
batmdan 48 ki§i de bogul· 
mu~tu. Geminin teknesi bir 
ka~ gün suyun yüzünde gö
rünmü~ ve sonra tamamile 
kaybolmu§tu. 

Bu hädise donanmanm fa 
aliyetinden ziyade Türkler 
ubnslerile me„gul olan efrad 
arasmda büyük bir heyecan 
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uyand1rmam1§b. 
Maamafih kü~ücük bir tor

pilin ~arpmasile bu kadar 
~abuk batan bu muazzam 
gemilerin hali bir hayli mü
naka§alan mucip oluyordu. 
Majestikin ak1betinden son

ra o c1varda bulunan korku
dan Mondros yolunu tutyor
lar. Gece, kü~ük büyük 
bütün gemiler ortadan yok 
olarak ordular yar1m ada da 
yalmz b1rak1hyorlar. 

0 gün saat 20 de ald1g1-
m1z emir üzerine 15 lik Fran 
s1z bataryasm1 daha ileriye 
götürmek üzere bataryanm 
efradile münasip bir yer ara 
maga ~1k1yorum. 

Uzun bir ara§hrmadan 
sonra etki h1sarhk civarmda 
toplar1m1z1 yerle~tirecek nis 
beten münas1b bir yer bul· 
dum. 

Bütün gece ~ah~hktan 
sonra dü~man mmtakasmdan 
1200 metro mesafede olan 
bir mmtakaya yerle§tirdik. 

28 May1s Cuma- Bu sabah 
irkenden Seddülbahirden ate
§C ba~hyan intepe batarya
larma ate§ a~hk. Bataryala
nm1zm ate§i iyi müessir ol
du. Ak§am erkäm harbiye 
muvaff akiyetimizden dolay1 
biz.i tebrik etti. 

ingilizler y1km Kirityo kö
yünü i§gal etmek i~in büyük 
bir gayret sa1 fettiler. 

Bu münasebetle donanma 
bir müddet bu mmtakay1 to
pa tutmu§ fakat hi~bir netice 
elde edememi~tir. 

Böyle haz1ks1z bir §ekilde 
ingilizler taarruza ge~ti. Fa· 
kat bu hvcumle hi~bir mu· 
vaffakiyet elde edemediler. 

Bizde diger t raftan Ke· 
revizdereye bir taarruz yap
ttk fakat hi~bir §ey elde 
etmege muvaffak olamad1k. 

( Arkast var ) 
" ••• „~ 

d1. Ve gi~tikleri yerde ~ok tehlike idi. Her 
türlü taarruz ihtimali büyüktü. 

~övalye Leöparm gmanasbrda evine tesa
düfü, i~te bu sebebten dogmu~tu. 

Ri§ar, yukanda anlatbg1m1z s1kmh ve en
di~eler ve hastahgrn ~iddetli buhranlan ara
smda, vak1t vak1t bir deli gibi oluyor, yata
gmdan firhyor ve her defasmda da, yam 
ba§mda bekliyen kuvvetli bir adam tarafm· 
dan tutuluyor, tekrar yatagma yatmhyordu. 

Bu, birazda deve benziyen adam, asil bir 
ingiliz, Kimberlän kontu Sir Tomas idi. Gayet 
sükuti, häzt kaba ve ha~in bir adam gibi gö
rünmesine ragmen hakikatte böyle degiJdi. 
Tam bir asker, kral Ri~arm en sevdigi, en 
ziyade inand1g1 sad1k bir askerdi! 

1!Ste bu itimat yüzünden idi, ki hastalgu 
zamanmda da kralm ba~t ucunda ancak ken· 
disi bulundurulmakta idi. 

Sir Tomas, son günlerde cidden yorul
mu§tu; Kralm nöbetleri ~ok s1kla~m1~b; ü~ 
gecedir hi~ gözüne bir an bile uyku girme
mi§ti; o kadar bitkin bir halde idi ki baz1 
bazt ayakta uyukluyordu. 

Bu s1rada uzakta bir taktm davul scsleri 
i§itildi; Kral Ri§ar birdenbire : 

- Gökleri, yerleri lkuran allah1m ! Dedi 
ve yerinden f1rlad1. Bir deli gibi haykirarak: 

( Halkm Sesi ) 

Elen asilerinden 13 ki§i idam 1 Urf ada T1rt1~ 
edilecek • • • Tehlikesi 

- Ati;a 29 (A.A) - Askeri mahkeme müddeiumumisi, on 
ü~ ki§inin rütbelerinin ref edilerek idamm1, 7 ki§inin mü· 
ebbet hidemah §akkaya ve diger maznunlarm da gene 
muhtelif ag1r hizmetlerde kullamlma üzere mahiim edilme· 
lerini talep etmi§tir . . 

Konyada f aydal1 yagmurlar 
Konya 29 (A.A) - ~ehrimiz ve havalisine yagmur dü§

mü§tür. Son zamanlarda ~if~ile böyle bir yagmurun mczruat 
i~in bir ~ok faydah olacag1m söyliyorlad1. Bu itibarla yag
murun yagmas1 ~if ~iJeri sevindirmi~tir. 

inneklere tüberkülin a§ISI talbik edilmek i~in tedbirler 
ahnm1§hr. Yakmda a§t tatbikine bir mü~adele halinde ba~
lanacakbr. 

Trabzon - rz rum Tra sit 
lu ap1 yor 

Gümü~hane, 29 (A.A) - Trabzon - Erzurum traMit yo
lunda in~aat ~ok ilerlemi~tir. 15 gün e kadar yolnn buyi!k 
bir k1smmda ot omobi lerin i§liycbilecegi umuluyor . 

Güm··§h ede 
Ugr dg 

[@ 
•• 

Gümü~hane, 29 (A.A) -· Kilkit lcazasmm Gomor köyün
den ü~ avc1 av yapmak üzere köylerinden bir saat uzakta 
sehralar mevkiine geldikleri vakit dagdan kop:m bfr ~1gm 
altmda kalm1~lard1r. Yapilan arn§hrmn!ai- net ice indc avc1-
lardan biri ölü olarak bulunmu~tm· Digcdeti arnnmahtad1r. 

Yer S 
Gö 

rs n 1 

en ere 
~n 

Yar 
Zara 

m 
Bolu, 29 (A.A) - Marmara ve Erd !k hnvalisindeki yer 

sarsmbsmdan zarar gören yurdda~lara yard1m olmak üzere 
viläyet merkez ve mülhakatmdaki memur v e mustnhd'!mler 
tarafmdan 411 lira HiJäJiahme1· mcrkezine göndcrihni ~ lir. 

f brik lar1n in§aa t1 

1 
1 

ilerliyor • • • !' 

lzmit 29 (A.A) - ~ehrimizde yap1lmakta olan käg1t 
fabrikasmm in~aab ~ok ilerlemi~tir. inpabn büyük bir ! 
k1sm1 bitmi§ gibidir. $imdi fabrikamn s1va, boya ve saire 
müteferrik aksam1 yap1lmaktadir. Yalmz türbin dairesine 
fazla yiik gireceginden bu dairenin temil!eri beton ka· 
z1klarlar takviye edimektedir. 

Bir taraftan da makina montajma ha§lanmi~hr. Kag.t . 
makineleri motajma Nisanm ilk haftas1 i~inde ba~!ar.ac ri k
br. Fabrikanm türbin dairesi bittikten so11ra in~aat Agus · 
tos nihayetine dogru ikmal edilmi~ olacaktir 
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- Eyyübiler karargciluma kadar gelmck 

cesaret ve f1rsabm da bulduJar ? . Diye ilä\ c 
etti. 

Sir Tomas i~in her§eyden cvvel K ralmm 
emniyeti, s1hhah !äz1md1. Eyyiibilcrin orduJan 
pek kü~üktü; fakar Krahmn ordulart Ehli
salibin bu binlerce askerden rnfü·ckkeb koca
man bir ordu idi. 

Bunun it;.in Salaheddini Eyyübi askerleri
nin kralm karargahma kadar g elmesine im
kän görmuyor ve de krall olduk~a büyük 

zorluklarla yataga tekrar yat1rd1ktan sonra 
~ad1rdan ~1ktt, kralm yanina bir iki silahh 
birakb ve davul seslerinin geldigi tarafa tah 
kikata gitti. 

As1l ordugäha vard1g1 vakit bir müfreze 
Eyyübi Türklerinin güzel at lar üzerinde gel
mekte oldugunu, gizlenemiyecek kadar bü
yük bir hayretle gördü. 

Bu tamamen gayri tabii olan halin sebe
bini anlamak i~in ilerilemekte ohm Sir T omas 
karargäh yakmlarmda Sir Kinet ile gögüs 
göse geldi. Sir Kinet, bu iri yar1 adami tamr 
ve mevkiini de bilirdi. Bunun i~in: 

- Kumandan ve Prensler meclisinin mü· 
him bir vazife görmek üzere beni göndermi~ 
olduklan Angadi manashn tariki dünyas1 
Teodorigin yanmdan geliyorum. Y olda bu 

Urfa, 29 (A.A) - Vilaye· 
tin dogu mmtakasmda bir 
k1s1m mezruata ve baglara 
hasar veren ~ok miktarda 
tirhl vardu·. Köylüler müca· 
deleye giri~mi§lerdir. 

Burdurda ilk 
Mektebler 

Burdur, 29 (A.A) - Ge„ 
lecek hafta Belonu köyünde 
bir ilk okulun temel atma 
merasimi yapi!acakhr. Cum• 
uriyet meydamnda tertip ve 
tanzimine ~ah§ilmaktad1r. 

··m··§hanede 
ar 

G ümüshane 29 ( A.A ) -
ßu y1l viiayefi.nize bir~ok 
yilla rdanberi görülmedik de
recede \:Ok kar yagd1gmdan 
güz!ük zeriyat yapilniam1~b. 
Karlar yeni erimi§ oldugun
dan ~imdi yazhk ckim zamam 
gdmi~tir. Bugünlerde hava
la.r ismnnva ba~lam1~tir. ----···,----
lE k. ir katil 

ehrimizde 
a. aland1 •• 

iki y1l evvel, Cebelüberket 
viläyctinin Bah~e kazasmda 
Amuca oglu Hüseyini öldü
ren Salih oglu Salih isminde 
biri dün zab1taca yalrnlan
m1~tu-. Katil tnlhfuzen cür
münü i§ledigi memlekete gön 
dcrilecektir. 

..-.-,.,..,_.oo,-.--

Spor 
(Ba§tacaf1 1 incide) 

bile yok. Her iki tarafta ya
va~ ve isteksiz bir oyun 
oynuyor. Birinci devre Altay 
temamen häkim oynad1. Bu 
müddet zarfmda ilyasm di
rege ~arpan kuvvetli bir 
§Utu ve oyunu 43 üncü da· 
kikasmda aym oyunc u Va
haptan ald1g1 bir seri pas1 
c;ok tabii bir §utla Altmordu 
aglarma topu takmasmdan 
ba§ka kayde deger bir hä
di9e olmad1. 

Bu devrede Altmordu oyun· 
culan ~ok favullu oynad1lar. 

Oyunun ikinci k1sm1 da 
~ok heyecanh ge~ti. Cemil 
muhakkak bir golü ku1 tard1. 
Altmordu oyunun son onbe§ 
dakikas1 \:On häkim bir vazi 
yctte oynadt. Fekat neticeyi 
Altay müdafeasmm ~ok fe
dakäranc ve canh oyun kar 
§lsmda degi~tiremedi. 

Hakem bay Esadm idaresi 
~ok mükemmeldi. 

Günün son ma~1 Göztcpe 
izmirspor arasmda yap1ld1. 
Oyunun ilk on be§ dakika· 
smda Göztepeliler iki gol 
atblar. Fakat bundan sonra 
izmirsporlular canlanarak bir 
gol yapblar. ikinci devrenin 
sonlarma dogru ~ok güzel 
~ekilen bir kornerden izmir
por sag i~i, yerden kuvvetli 
bir §Utla beraberligi temine 
muvafak oldu. 

Dünkü ma~lardan sonra 
Altay ve Göztepe 25 puanla 
önde, onlar1 24 puanla Alb
nordu takib etmektedir. Bu 
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Yeni Sözlük 
------oo~----

Osn1anhcadan türkc;eye 

A 
Ait, adile - ~ok bir~ok 

~ Af, afiv - bag1~, 

Affetmek - bagi§lamak, 
Aff1 hususi - özgü bakJfr 
Aff1 umumi - tekel ba-

g1~. 
Afak1 - havaclan 
Aferide - yarablm1f 
Aferin - okay, 
Afet - afet 
Selam - e1en. Örnek: 
Selämlamak - esenlemek 
Selamla~mak - esenle1-

mek 
Agäh - biJir, anlar, uya· 

nik. 
Agat. - ha~lama. 
Aga§le - bula,mlf• 
Agu§ - kucak. 
Ähad - birle. 
Ahar - ba§ka. 
Ahbap (a§ina) - bilclik. 
Ahen - demir. 
Abenin - demirden, de-

tnir gibl. 
Ahenk - uytim~ 
Aheste - ag1r, yava§; 
Ahfad - torunlar. 
Ähir - Son, sonunda, en 

son. 
Ahiren - Sonlaym. 
Ahize - alma~. 
Ahkäm - hükiimler. 
Ahker - kor. 
Ahläf - gelecekler, ard1l-

lar. 
Ahläki - ahläksal. 
Ahläki - ahläka uygun. 
Ahmak - beyinsiz. 
Ahmal ve eskal - ag1r-

hklar. 
Ahsen - en güzel, ~ok 

güzel. 
Ah§ä - i~irik. 
Ah§ab - Ah§ap. 
Ahd - ant, pakt. 
Ahd - devir. 
Ahdetmek - andetmek 
Ahrar - özgenler ( bak: 

hürriyet) 
Ahval - haller. 
Ahval - i§ler. 
Ahzu girift - yakalama 
Ahzü ita - alt§ verif 
Aidat - verimce. 
Aile - arda, (fr.) 
Ailevi - ardal. 
Aile evi - ocak. 
Aileperver - evcimen. 
Akab - arka 
Akamet - k1s1rhk, sonu~· 

suzluk. 
Akim kalmak - sonu gel" 

memek. 
Akdem - ilk, önce, ön" 

ceki. 
Akdetmek - bag1tlamak• 
Akid - bag1t~1, bag1tla· 

yan. 
Akd - bag1t. 

(Arkas1 var) 

Büyük Süley
man lokantasJ 

Hüldhnet caddesi No.3° 
Son mü§terilerimizin arzu · 

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, bahk 

ikinci yemekler - Pila\'1 
börek, makarna 
Ü~üncü yemekler - UmuJJJ 

tathlar ve kompostolar 

Oln1ak üzere (45) ku--
' ru~tur.) (1-15 

. ,~~"""""""""""'"""""'""'"~ 
vaziyet kar§1smda lik ma~Iar• 
~ok heyecanh bir safhay• 
girmi§tir. 


