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1\Jman Gazeteleri "Bar1§ istiyen Almanyan1n 
Elini Bütün Devletler S1kabilir '' Diyorlar 
.Berlin, 22 (A.A) - Bay 

~~tlerin söylevi hakkmda 

Finas bakan1 büt~e müzakereleri esnas1nda 
sorulan suallere cevap verdi 

0Y~e Algemayn <;aytung 
~~zetesi §Unlar1 yazmakta
"lr: 

b liitlerin vermi§ oldugu iza
k •t okadar kanaat verici o 
k •dar tamd1r ki, Ray§tag ba 
•n1n kendisine kar~1 yap

l!llf oldugu inan~ gösterimi
~~ ulusumuz da bütün yüre
fl ile i§tirak eder. 

t ~i~ bir§ey gizlenmemek-
td1r. <;ünkü arbk hi~ bir 
~i „ gizlemek läz1m degildir. 
l tulünen her §ey fazla cüm 
; ~Yunlar1 yapmaks1zm bil
b~~lrnitiir. <;ünkü hepimiz 
. •hyoruzki barI§l korumak 
·~in Almanyamn en iyi ulus 
?larak kabul ettigi de henüz 
l&tedigimiz gibi herkesce an
fatdarnam1§br. Y almr hakh 
01dugumuza degil dogru ha
teket ettigimize de eminiz. 

Alrnanya 3 $ubat tarihli 
londra protokolunun ~er~e
•esine giren pratik bir pro
tra111 ~izmektedir. 

Berliner Lok:! l Anzayger 
llzetesi diyor ki: 

1 .. Diplomasinin, arsmlusal po 
~~amn inki§af eden safha-

rtle rneydana geien vahim 
~eseleleri halletmemesi do
bY•sile Avrupa ufuklarrmda 
Ulutlann topland1g1 bir za

ill•nda Führer haftalarca 
~ren bir sükünetten sonra 
k Uyük siyasal meseleler hak 
•nda Alman noktai nazarm1 

~l'zu edilen bütün teferruab 
'1e ortaya koyman i~in söz 

11111 ve bu sözlerdeki merd 
·~•khk ve Ray§tagm alkt§la
llni toplamt§br. 
aa Führer hayatmda ve!'digi 
bt'levlerin en büyük ve en 

1 llgile fikirlerini, hareket
;tini ve Almanyanm ileri· 
ti tki vaziyetlerini izah etmi§-

r. 

Berliner Tageblat diyor ki: 
Ecnebi güdeJik dü,üncesile 

~"'1ela bizimle konu11mak is-
tnirse bizim Jehimize fera
~ltlar yap1lm1yacag1m söyli
L tcektir. Fakat bu söylevden 
Qel''" .\! ig bir surette meydana 

Inan vaziyatinin ara bulu
~~~gu?un ve ileri sürülen 
d •rlerm zenginliginin önün
.,. ein ka~am1yacakbr. Bizim 
„o 0 tik tik 1 am1z bir uzla§ma poli-
"1 la1d1r ve kendi müdafaa
• :z111 temini hakkmdaki sar
~ lllaza zmimizJe beraber 
~ bar11 hislerile doludur. 

Bu söylevden sonra kim bu 
iki §eyin bir birile tenakus 
halinde bulunduklarmt söyli 
yebilir. 

Cermanya ise §Öyle diyor: 
Führer izah edibilecek her 

her~ey hakkmda izahatJ ve-

recegi hakkmdaki sözünü : 
tutmu§tur. Daha evvelden 
Berlin konu~malari esnasm
da bile Bay Saymen ve Eden-
le apk~a konu,mu§tur. Bu 
gün de Almanyamn emniyeti 
hakkmda alästiki bir prog
ram ~izmemi§, fakat hi~bir 
'eyin degi§tiremiyecegi ve 
Almanyanm kendi tarafmdan 
daha ilerisine gidilemiyecegi 
vazih ve a~1k ~izgilerle bunu 
belirtmifltir. Bütün hüsnü ni
yet sahibi adamlar Alm an· 
yanm bütün dünyaya uzatbg1 

bari§sever eli s1kabilirler. 
Her kim bu eli srkmaktan 
kapmrsa yalmz hareketi bu 
adamm bar1§ ve adalet üze-
renc oturtulmu§ bir yeni Av
rupa nizammm dü§mam ol
dugunu göstermege kifayet 

-~_..!..,,._._- ---...-m--·i 

edecektir. 
Berlin 22 ( A.A ) - Aay 

Hitlerin söylevinden sonra 
Rayih§tag ba§kam B. Göring 
Rayi§tag tarafmdan ittifakla 
kabul edilmi§ olan a§ag1daki 
karar suretini okumu§tur: 

Rayi§tag kurumu Führer 
ve ba§bakan Hitlerin diye-
vini ittifakla tasvib ve Al-
manyanm §erefini ve huknk 
müsavabm müdafaa ettikle-
rinden dolay1 devlet ba§ka
nma ve bütün hükiimet erkä 
mna minnet ve §Ükramm be 
yan eder. 

Tecim ve endüstri kurultay1 
~al1§mas1na devam ediyor 

Ankara, 22 (A.A) - Te
cim ve Endüstri odas1 ku-
rultaymda bugün encümen· 
ler ~ah§miya ba§lam1§lard1r. 
Encümenlerin bugünkü ~ah§· 
malar1 özetini §Udur : 

Genei magazalar encümeni 
$erif Remzi (lzmir) in ba§
kanhg1 altmda toplanarak 
ögleden evvelki toplanbsm
da cereyan eden müzakere
lerde ileri sürülen fikirlerin 
izhart bir raporda toplanma
sma karar vererek dag1lm1§ 
ve ögleden sonraki toplabda 
bu rapor üzerinde konu§mU§
tur. Encümen yarm müzake· 
relerine devam edecektir. 

T ecim borsalari encümeni 
Hüseyin Sarip (istanbul) un 
ba,ganhg1 altmda toplanmt§ 

ve §imdiki borsalarm öko
nomi gidi§imize uym1yan 1302 
tarihli nizamnameye dayan
d1gm1, bu nizamnamenin ih
tiyaca göre tadili ve bir ka
nunla teyidi muvaf1k olaca
g1 ve borsalarm memleket 
ökonomisine kar§I ödevleri
ni yapapilmelsri i~in ne gibi 
prensipler konmas1 gerek 
oldugunu konu§muf ve baz1 
esaslar tesbit etmi§tir . 

Encümen yarm oksiyon 
(mezad §eklinde sah§ usulü
nün ihdas1 muvaf1p olm1ya
cag1m ve bunun hangi mal
lara tatbiki gerekli oldugunu 
konu§acakhr. 

T ecim ve endüstri odalari 
kanunun ve nizamname en
cümeni Turgut Türkoglunun 

Ankara {Hususi) Y eni but-
~e Kamutayda müzakcre 
edilmege ba§lam1§br. 

Pinans bakam ihay Fuad 
Agralmm verdigi izahattan 
anla~1ld1gma göre mütevazin 
bud~e 195,011,052 lirad1r. 

Ancak temin edilen fev-
kallade gelirlerle masraf bud
~esi ge~en senekinden 10,-
935,417 lira fazlasile 24 mil
yon lira olacakbr. 

Ankara, 22 (A.A) - Ka
mutaym bugün Aptülhalik 
Rendanm ba§kanhgmda yap
bg1 toplanda 1935 y1h mu
vazeneyi umumeye kanunu
nun müzakcresi münase betile 
bir~ok saylavlar söz alarak 
kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde bazr mütaläalar yü
rütmü§lerdir. Bu mütaläalara 
cevab veren Finans Bakam 
Fuad agrah, büt~e ile milli 
müdafaa, baymd1rhk i§lerine 
aynlm11 olan para nispetle
rini bir defa daha kaydede
rek bu nispetlerin Halil 
(Mente§e) tarafmdan izhar 
edilen arzuya cevab verdi
gini söyledikten sonra Ayon 
saylav1 Türkerin mütaläala
rma kar§ihk vermi§tir. 

Finans bakam bu cevabm
da vergi kanunlar1 yap1hrken 
läz1m geien tetkikabn önee
den yapild1gm1 Afyon sayla
vmm emniyet etmesini kay
doderek, hükiimetin milli 
paranm, istinadgähm1 tayin-J 
de gayet hassas bulundugu:
nu ve milli paray1 zaman za
man zamau tahavvül göste· 
ren bir paraya baghyacagm1 
söylemi§ ve demi§tir ki : 

Paramn istikrar1 milli ta
sarrufun büyük bir te§viki
dir. Cümhuriyet hükiimeti 
mili tasarruflarla i§e ba§h
yarak muvaffak olmu§tur ve 
bundan sarfmazar edemez. 

Finans bakam bundan " 
sonra Mugla saylav1 Hüsnü
Kitabcmm kazan~ vergiSf 
tahsilatmda dü§üklük oldugu 
hakkmdaki sözlerine ker§1hk 
vererek bu verginin 11 ayhk 
tahsilätmm 11,650,000 liraya 
vard1gm1 ve denildigi gibi 
a§ag1 bir miktarda balmad1-
gm1, yine hayvan vergilerinin 
bir k1smmm da ayni noksan
hg1 göstermekte oldugunu 
söyliyen Hüseyin Kilab~mm 
~- --. -
ha§kanhgmda toplanarak ka-
nun ve nizamname üzerinde 
görÜ§mÜ§ ve bir ~k lkarar
lar ahnm1§br. 

U t • • b b f i§ ba§mda geymek i~in mum sana Ve IS~I er a IDa. en saglam yerli malmdan 
~ifte diki§li bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru§tur. 

Arzu edenlere 1smarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. 

Ahmet ve As1m büvük elbise fabrikas1 
ESK1 BITPAZARINDA NO. fS-17 TELEFON NO. 2042 

ileri sürdügü mütelealarm 
son say1m rakamlarma daya
narak yerinde olmad1gm1 
söylemi§tir. 

Bugday koruma vergisinin 
konuldugu maksattan gayri 
maksat)ara sarfedilmek iste
nildigi hakkmda mütaleaya 
kar§rhk olarak Fuad Agrah 
muvazene kanununa böyle 
bir madde konmu§tur, orada 

• • 
Ismet lnönü 

Nazilliden Sonnt izn1ire 
Gelecek 

Nazilli pamuk bezi fabri
kas1mn temelatma §enlikleri 
15 Haziranda Nazillide ya
p1lacakbr„ Ba,hakan lsmet 
lnönü'nün bu f§enlikten son-
ra izmire gelerek ayni tarih
lerde büyük gediz köprüsü
nün a~1mm1 yapacaklar1 da 
söyleniyor. 

+ bu verginin sarf mahalli ola 
rak gösteriJen hususatm i~in 
de belli ba§h olarak muha· 
cir iskäm vardtr. 

Bu vergi gelirinin bir k1s· 
mmm zirai olan ve müstah· 
sili koruma esasmm yerlere 
sarf edilmekte oldugunu an
latan bir mana yoktur. Bun
larm heksi de birdir ve lä· 
z1mdir. 

Bir k1s1m bakanhklar ma· 
a§abnda toptan bir bu~uk 
milyon lira kadar bir fazla
hk görülmekte oldugunu ve 
bunun neden ileri geldigi 
hakkmda yine Hüsnü Kitap· 
~· tarafmdan sorulmut olan 
§Uale kar§ibk olarak da fi· 
nas bakam demi§tir ki : 

Finans bakanbgi k1sm1n
daki fark yeni tetkilit ka
nunundan ileri gelmektedir. 
Bu farkm kar,1hklar1n1 da 
bulduk ve hunu mazbataya 
iläve ettik. Diger bakanhk
laraaki farka gelince, her 
bakan kendi bütcesinin ml· 
zakeresinde bu ciheti izah 
eder. Barem kanununun ta
dili i~in yapilm•t olan temen· 
niye kar§t da, bu hususta 
haztrlanan muaddel kanunun 
kamutaya verilmek • üzere 
oldugunu bildirmif ve Refik 
ince taraf1ndan mukabil bo• 
nolar1 i~in ileri sürülen mn
talealara cevab vemi1tir. 

Fuad Agrab bu kar11hgan-
da mübadil bonolarile devlet 
kredisine taalluk eden bono· 

(Sonu 4 üncüde) 
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Y az A vc1l1gi ? 

Arbk gen~ler bizimle -ava ~1kmaga tenezzul etmiyorlar, 
aceba neden ? 

- Tenezzül etmediklerinden degil, yazm r1hbm boyunda 
dol~n 1irin keklik v(b1ld1rcmlan 1ördükten sonra bizimle · 
daglarda domuz avma 1elirler mi ? 
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I~ · · lll!lllll M ~ 1 Türklerle Kar§I Kar§ya 1 
~ Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 
ilJ ANRI FÖY RE~AT jSANLI IJ 
E~~~ - 60 - ~~~~ 
I ... in1an fonra Sanders kaynulkan1 ~lustafa 
Kc111al 13evin kanaat ve ikaz1 hilüf1na Ana-

"' 
fartalara bir dü~n1an ihrac1 vukuunu 

un1uvordu. Fakat .. 
Merhum kaymakam Nihad : 

izmirde 1928 Känunsanisin
de verdigi ve 70 numarah 
Askeri mecmuada bashrd1g1 
konferansmda ise dü§mamn 
yar1madadaki 157,000 ki§ilik 

1 
ordusunun yeni dört firka 
ile takviye edilecegini tekrar 
lamaktad1r. Halbuki Lar§er 
kitabmm bir yerinde bütün 
bu yeni kuvvetlerle beraber 
Müttefiklerin elinde 107,000 
ki§i bulunduguuu diger bir 
yerinde ise Hamiltonuu elin
de 257,000 ki§i oldugunu, fa 
kat bundan yalmz 150,000 
muharibin Feliboluda oldu
gunu a~1k~a yazmaktad1. 

Bunlara ve diger vesikala
ra nazaran, agustosta azami 
100,000 muharib Türke kar
,. 160,000 lngiliz ve Frans1z 
muharibinin kar§1la§bg1m ka
bul etmek daha dogru olur. 
Y almz bir nokta var ki bi
zim askerlerimizden hemen 
hepsi Gelibolu muharebele
rinde ~ok yorgun dü§mÜ~, 
oldugu halde ingilizlerin do
kuzuncü kolordusu ile 53 ve 
54 üncü Tezitoryal firkalan 
ve 2 nci ath piyade f1rkas1-
bep taze askerlerdi. 

GENERAL LIMAN GENE 
1ALDANIYORDU 

Hamiltonun pläm yukanda 
tafsilen hüläsa ettigimiz üze 
re, Ar1 burnundaki kuvvet
Jer ve Suvlaya ~akanlacak 
yeni kataatla Conkbay1r1 ve 
Ko~a~imen tepesini zapte
dip Madyosu tutmak ve 
be~inci ordunun Istanbul ile 
muvasalasmi kesmekti. 

Buna mukabil 25 Nisanda 
ihracm en ziyade Anadolu 
sahilinde ·ve sonra da Bolay1r 
mmtakasmda yapilacagm1 
tahmin eden Liman fon 
Sanders bu defa da gene 
göz!erini Seros körfezine ve 
Anadslu sahiline dikmi§ti. 

Ariburnu ve Seddilbahir 
mmtakalari arasmdaki Kum
tepe mmtakasmdan da endi
§e cdiyordu ama kaymakam 
Mustafa Kemal beyin kanaat 
ve ikaz1 hiläfma A nafartalar 
mmtakasma ihrac vukuunu 
pek memul etmiyordu. Onun 
i~in elindeki kuvvutlarin en 
zay1f1m buraya koymu§tu. 

Burada Gelibulu ve Bursa 
jandarma taurlarile 32 nci 
alrym bir taburu olmak üze 
re 3 piyade taburu, 1 süvari 
bölügü ve 4 batarya top 
varda. Lar§erin kitabmda 
3500 ki§i olarak gösterilen 
bu kuvvet f ng1Jizlcr tarafm
dan 4000 ki§i tahmin edil
mekte idi ve Almanlarm res 
mi büyük harh eserine göre 
de, 1800 nefer ve 19 toptan 
ibaretti. Baras1 Bolayir mm
takada idi. 

Anadlu taraflarmdaki bir
likler buraya 48 saate zor 
gelebilirlerdi. Ba§kumandan
hgm istanbuldan gönderecegi 
kuvvetler de ü~ günde ancak 
yeti11ebilirlerdi. Oü§man ise 
buraya 65,000 kiti ile hücu
ma karar venn1fti. 

Anafartalar meydan mu
harebesi biri ana harekot, 
ötekisi de nümayi§ olmak 
üzere :iki k1sma ayrilabilir. 
Hamilton Ar1burnu cephesini 
tulun §imal grubunun sag 
cenahm1 Suvla koyundan 
ku§atmak istiyordu. Bu ana 
hareket yap1hrken cenub 
grpunda, cenub ve 'imal 
gruplan arasmdaki 15 kilo
metroluk bo§lnkta ve Saros 
körfezinde nümayi§lar yap1-
larak Türklerin nazar1 dik
kati oralara ~evrilecekti. 
Türkler bu taraflarda me§
gulken Ariburnundaki An
zaklarm sol cenah1 takviye 
edilmi~ olarak Suvlamn 4 
kilomelro cenubuna gele
cek ve 9 uncu ingiliz kolor
dusu da Suvlaya 'r•kanla
cakb. 

Bu 65,000 ki§ilik grup, 
Vilmerin ü~ tabur ve 4 ba
bataryadan mürekkep müf
rezesini geai ararak Sar1ba
kütlesini §imalden dola§mak 
suretile Esad Pa§anm sag 
cenahm1 ku§atacak ve 5 inci 
Osmanh ordusunun gerisin
deki Marmara iskelesi olan 
olan Akba§a dogru yürüye
cekti. 

lki larafm kuvvetlerini, va
ziyetlerini ve plänlarma böy
]ece tesbit ettikten sonra 
Liman Fon Sandersin son 
derece gafil avlanmak üzere 
oldugunu bir daha kaydede
lim ve muharebelcri anla
tal1m. 

SEDD:LBAHiR ~MMHA 
REBESi 

Evvelä bir nümay1§ ve i§gal 
muharebesi olan Seddilbahir 
muharebesini anlatahm da o 
aradah ~1ksm. 

Dü§man 6 Agustos günü 
ögleden sonra 2,~0 de ~1gm 
dere ile Kirtederesi arasm
daki 10 üncü f1rkam1zm cep 
hesini saat 4 de kadar bom
bard1man ve siperlerini ha 
rab etti. Sonra hücma kal
karak baz1 siperlerimizi zap
tettiyse de yapilan mukabil 
taarruz neticesinde bunlar1 
tekrar tahliyeye mecbur oldu. 
Oü§man yeni bir bumbard1-
manmdan sonra, ak§am ka
ranhgmda yaphga diger b=r 
taarruz da ayni akibete ug
rad1. 

7 Agustos sabah1 dü§man 
Kirtedersi ile Kanhdere ara 
smda bulunan 13 üncü f1rka 
mtzm sag cenaham §iddet!e 
bombard1man ve siperlerini 
tahrib ettikten sonra ögle
den evvel 9,40 ta taarruz 
ederek bu siperleri zaptntti. 

Fakat yap1lan mukabil 
taarruzla siperlerimiz geri 
ahnarak yalmz kü~ük bir 
bag dü§manda kald1. Oü§
man ayni günde son cenah1-
m1zdaki 14 üncü flrka cep
hesine de ayni surehe yok
ladisa da hi~ bir muvaffaki
yet elde edcmedi. Bu iki 
günde dü§manm Seddilbahir 
cebhesine levcih ettigi taar
ruzlar bu suretle tamamen 

( Halk1n Scsi ) 

= Cürn1ü n1e~hut 
Otelde garsonlar, hararetli 

münaka§aya dalm1§lard1: 
- Patronun Agoba yo) 

verdigi muhakkak m1? 
- Muhakkak camml He

sab1m gördü, kap1 d1§ar1 
etti. 

- Neden? Sebep? 
- Patron, vazif e esnasm 

da sarho§luk istemez. 
- Agop gündüz i~mez. 
- Sen onu patrona anlat. 

Sarho§sun, i'rki i~missin! De
di, kogdu. 

- i~ki i~erken mi yaka· 
lam1~? 

- - Hay1r .„ 
- Peki, nas1l anlam1§? 
- Elinde bardak, ~anak 

dolu iki tepsi ile altmc1 kata 
~1km1§ inmi§, bir tek bardak, 
tabak bile dü§ürüp k1rma
m1~! 

Kanaat 
iki zamana güzeli aarasm-

da: 
- Hayatta en büyük 

emelin nedir? 
- Bir otomobil sahibi ol

mak .. Ya senin?„ 
- Ben ~imdilik bir §Oför~ 

de raz1y1m! 

·rcsadüf 
Bir mecliste iki bayan ko

nu§uyorlard1: 
-~a§tlacak §CY, kocam ve 

ben bir ve ayni günde dog
mu§uz. 

- Böyle tuhaf tesadüfler 
~ok oluyor bayan, ben ve 
kocam da bir ve ayni gönde 
büyüyoruz. 

Korun1u~ ! .. 
Cavlak mehmed, arkada

§ma dert yamyordu: 
- Bu sabah, yolda gider 

ken herifin biri cüzdamm 
dü§Ürmez mi? Hemee igildim 
ald1m. 

- Sahibine verdin mi? 
- Herif~i ogluna bakbm, 

bah§i§ vereeek surat yok. 
Onu mahcup b1rakmamak 
i~in cüzdamm vermedim! 

Netice 
Doktor, hastasm1 son zi

yaretinde ne§eli idi; uzun 
uzun muhabbete koyulmu~tu: 

- Efloem a haddi zatinde 
tchlikeli bir hastahk degil
dir. Bidayette korkmaga ma
hal yoktur. Yalmz neticeleri 
itibarile ~ok vahim, ~ok ag1r
d1r. Asd onun cserinden 
korkmahdar. 

Hasta, boynunu biiktü, 
doktorun ' üzüne melul me
lul bakh, ba§m1 sallad1 : 

- Evet, Bay doktor, ta
mamile hakkm1z var. Onu, 
hesabm yüklülügünden anh
yorum ! 

.... ... ... ... .... ... . """""" ... 
kmld1. Fakat musademeler 
bir haf ta kadar hafif surette 
devam etti. Cenub grupu bu 
muharebelt-:rde 8 günde 7510 
ki~i zayiat vermi§ti. Burada
ki ingiliz, F rans1z katalan, 
takriben 35,000 Türk kar~1-
smda hemen hemen gayrifaal 
bi~ h ... lde kald1 ve bu gös
teri§ muharebelerine ragmen 
Liman fon Sanders cenub 
cebhesinden baz1 k1t'alan 
~eamekten ~ekinmedi. 

( Arkas1 var ] 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

H 
Humma - S1tma, nöbet, 

atet 
Hurmak - Bogaz 
Hünin - Kanh 
Hunriz - Kan dökiicü • 
Hurafe - Samka, urasa 
Hurde - Kmnb, kü~ürek, 

ufak, ufarak 
Hurdehä§ olmak - Pa

rampar~a olmak, kmhp dö
külmek 

Hurdehä§ etmek - Kmp 
dökmek 

Hurdevat - Kmk dökük, 
öteberi 

Huru~ - <;mma, 'rlkI§ 
Huriic etmek - <;1kmak 

Hurfi§än - Co§an, ~agh-

yan 
Husran - 1 - Zarar, 2 -

( Bak : Mahrumiyet) 

Husus (Bab anlamma) -
i§, yol, konu, sorum, §ekiJ, 
yön, bak1m, i~in, üzerine 

Hu§ - Bk1I 

Hu§ii (Bak : T evazu, arz1 
ihtiram) 

HfI§yar - Ay1k 

Huzur - Kat, k1t 
Huzur - Bulunma 
Huzur (Huzur ve asay1~ 

anlamma) - Güvenlik 

Huzur (Huzur ve sükun 
anlamma) - Baysai1k 

Huzur (ü kalb anlamma) 
i~ rahati 

Hübüb - Esin, csinti 
Hübub ctmek - Esmek 
Hüciim Hücum 
Hiida - Uzyön 
Hükmdar - Kükümdar 
Hükiimet - Hükümet 
Hüma - Oma 
Hüner - Hüner 
Hür - Gür, özgen, öz

gür 
Hürriyet - Hüriyet: öz

genlik, özgürlük 

Hüriyetperver - Özgenel 
özgürel 

Hürmet - Sayg1 

Hürmet etmek, ibtiram gös 
termek - Saymak 

Hürmeten - Sayarak 
Muhterem - Saym 
Hürmetkär - Sayar 
Hürmete läyik - Sayg1-

deger 
Hüsn - Güzellik 
Hüsnüän - Giizellik 
Hüsnb hälü hareket - Uz 

1 
g1dim 

Hiisnü hat - Uzyaz1 
Hüsnü idarc - Uzyöne

tim 
Hüsnü imtiza~ - iyi ge

~inme 

Hüsnü kabul etmek - iyi 
kar§ilamak 

Hüsnü muamele etmek -
iyi davranmak 

Hüsnü nazar sahibi - A
nbaka§h 

Hüsnü §Öhret sahibi - iyi 
tanmmt§ 

Hüsnü niyct - iyi niyet 
Hüsnü tabiat sahibi 

Zeekli 
Hüveyda ( Bak : Ä§ikär, 

ayan) 
Hüzal - Bitkinlik 
Hüzün, teessür - Üzün 
Eiern - Eiern 
Müteallim olmak - 1 lem

lenmek, ac1lanmak, i~i stzla
mak 

Y eis - l.Jmudsuzluk 
Meyus · - Umudsuz 
Käläl - Usan-r 
Mihnet - <;ile; 

(Arku1 Var) 
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izmirde Türk r""""'
0 
.. m0~1·:+~~1 b • ~ z 1 1m1z1 1 

kU§U §U es1 '1 0.., 1· 
1 ~ grene 1m 

a~I 1yor '1. HERGÜN 5 KELIME 
Ankara, (Hususi} - Tüik ~ NE~REDECEGIZ 

ku§U faaliyetlerine devam e- ~ 1 - Tatil etmek - 1 
diyor. ~imdiye kadar kursa '1 Degi§mek, 2 Azaltmak 
iki yüz kadar talebe kaydo- ~ Tatil - Degi§ke 
lunmu§tur. Burada nazari Pf Örnekler : 

derlerden maada, ameli ders ~ Kanunlan ancak Kamutay 
lere de ba~lanml§ ve talebe- ~ degi§tirebilir. 
)er tecrübe u~u§lari yapmaga '1 Son Parti programmda pek 

ba§lam1~lard1r. o~ aya kadar ~ önemli degi§~eler varciar. 1 
birinci kurs bitecektir. '1. 2 Takd1r etmek -

Bundan ba§ka istanbul ve ~U Ö kl . Degerlemek 
1. · d d b. T" k k rne er · zm1r e e 1rer ur U§U H lk k d' . . . ) a , en 1s1 1~m ~a I§an-
kursu a~alacakbr. ~ l d v ) . an erge~ eger er. 
Bun~an ba§~a memleketm Bu i§ i~in ~ektiginiz s1km-

muhtehf yerlermde para§ut ~ hyi degerlemiyor degilim. 
istasyonlar1 kurulacakhr. '1. 3 _ Merhale _ Yüg-1 

Bunun i'rin §imdiden Rus- ~ rüm 
yaya sipari§ler yap1lm:§br. '1. 4 - Safha - Evre 

iki aya kadar Ankarada ~ S - Tekämül Evrim ~ 
§ehrin muhtelif yerlerde pa- ~ Te~ämül etmek-Evrinmekj 
ra§Üt istasyonlan a~alacakbr. '1 Örnekler : 1 
istanbulda da istasyonlar a~1 il Dil . i§~ b~y~k .. ~areketin 
l kt I• t 1 J •• •• ~ yem b1r yurumudur. aca 1r. s asyon araa u~yuz . . . •. . 

t ··k kl•v• d k l l ~1md1 baz :,nk1§af1 ikhsa- ! me re yu se 1gm e u e er ~ . 
1 1 d'I k1·1 b k dmm en naz1k safhasmda yap1 aca.< ve 1 e 1 er u u b l c;:· d" b' 

1 . . u unuyoruz - "s'Im 1 1z 
lelerden kendilerana para§ut- ~ k · 1· · · "k 

kl d 
e onom1 ge l§Imm en naz1 

la ataca ar 1r. . d b 1 1 
1 

evresm e u unuyoruz. '!5''i.ir __ _ 

Biz ink1läppy1z, tekämülcü ~ 
Yugoslavyada degiliz - Biz devrimciyiz, i 

1\lal h1rakan 'l'ürklerin evrimci degiliz. t 
'1 Maarif müessesemiz, her i 

i~Jeri ~ gün, yeni batvelerle, tekä- ~ 
Ankara (Hususi) Yu- ~ mül etmektedir - Kültür ~ 

goslavyada mal b1rakm1§ ~ kurmlarim1z, hergün, yeni ~ 
olan Türklerin müracaatle- ~ ad1mlarla e\irinmektedir. i 
rini tesbit etmek üzere Ma- ~&;t:IE+-:::!l:J;;;.ta•••~s~J 
liye Bakanhgmda te~ekkül 
eden komisyonun vazifesi 
epey zaman evvel nihayet 
bulmu§tu. Müracaat sahip
lerinin vesikälarm1 ve dilek
lerini tetkik etmek üzere 
yeni bir komisyon kurularak 
~ah§maga ba§hyacakbr. <;a
h§malardan sonra Yugoslav
yada mal b1rakm1§ olan 
Türklere tazminat olarak 
verilen 17 milyon dinarm 
tevzi nisbeti tayin edilecek 
ve tevziata ba~lanacakbr. ·- ~-·----gi, ... ____ , __ . _ _,,, __ -

Kiral1k ev 
Kar§tyakada Kemalpa§a 

caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§irhanesi elektrik tesi
sab mevcud bir hab hane 
kirahktir. Talipler idarehane 
mize müracaat edebilir. 

Hususi Ders 
Muallimleri 
llk, orta ve lise mekteple

rinin her türlü dcrslerini ve 
lisan derslerile gayet ehven 
surette ve ~ok kuvvetli olarak 
yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagca
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur Er 

~sa•-

F1rsat 
Bir tarafa yeni aplan 20 

metrelik Kerner tramvay cad
desine bir taraf1 eski Kerner 
caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma nazar §ehrin 
en k1ymetli yerinde her biri 
125 §Cr metre murabba1 iki 
kö§e arsa sahhkbr Almak 

1 istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yamnda tahmis 
Bay Etem müracaat etmesi 
ilin olunur. 

Bulgar 
Gazeteleri 
lstanbul, (Hususi) - Sof

yadan bildiriliyor : 
Haftahk Roma gazetesi, 

bir makalesinde, Türkleri, 
50 sene evvel Bulgarlara kes 
mek, Bulgar k1z ve ~ocukla
nm satmak, Bulgarhg1 imha 
etmekle ittiham etmektedir
ler. 

Tarih~ kan§an baz1 hädi
seleri büyülterek Türklar a
leyhine propaganda yapmak 
ta olan baz1 Bulgar gazete· 
lerinin ne§riyah Bulgarlarda 
kin uyand1rmakta, bunun za-
rarma da Bulgaristan Türkü 
~ekmektedir. 

Sofya, (Hususi) - Ay so· 
nunda To~ef kabinesinin is
tifa edecegi söylenmekte
dir. 

Ba§dakan T o~efin iki se· 
ne evvel Yogoslavya aleyhi
ne yazd1g1 bir kitab1 elden 
ele dola§maktadar. Tofef. ki 
tabmda, Makedonya mesele
si düzeltilmebik~e Yugoslav· 
ya ile dostluk yap1lam1yaca· 
gm1 daha o vakit yazmaj
br. 

Alsancakl1lara 
M ... d ' UJ e .. . 

1\lsancakta l. ... czzct 
Lokanta A<s~1Jd1 

Tekmil e§ya vedavah mü
cedded olmak üzere Alsan· 
cakta Bornova caddesinde 
kö~ede a~1lan yeni lokantaya 
Alsancakhlarm bir defa te§
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefis 
yemek, yalmz lokanatm1zda 
bulabilirsm1z. 

Bir defa mutlaka tecrübe 
ediniz. . 

Alsancak Bornova cadde5• 
kö~esi No. 101 

Osman Nuri 
(.D: 20) 
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bulunur 

ri-b;'\laj ve komprimcler n 

· d€ J,alisligin iims ·. 

Cama§1rve 
Ba§ i~in 

BiJinci derece madalyalan 
haiz. As1m sabunlar1m kulla

I mmz. Evler i~in [12] kiloluk 
1 torba1ar1 magazam1zdan ara

ym1z. <;ang1r1 ~ar111s1 numara 
4 sabuncu As1m. 

Sat1l1k Ev 
Karata§ 9 Eylül sokag1nda 

54 taj numarah alt üst birer 
oda, birer sofa, bir mutbak, 
bir kömürlük ve i~inde kum-
panya suyunu havi bir ev sa
bhkbr. 

Almak istiyenJer Güzel 
izmir otelinde 15 numarada 
Bay Ricaiye müracaat etsinler 

1 - 6 

FOTO 
e Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§tsmda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 

MEVSiMDiR 

Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 
J.:>iyasaya 'i7 eni <=1kan 

KULA 
Mensucat 

F ........,,._,..BRIKASI 
Hilesiz Kuma§lar1n1 Aray1n1z 

Gerek renk ve desen 
Gerek metanet ve ucuzluk 

Sizi hayrettc b1rakacaktir 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Fabrikan111 l(un1aslann1 • 
istcyiniz 

eJektrikle fotograf ~ekilir. Sati~ yeri· .· 
iki ay i~in alb liartpostal ~ 

~ yalmz 75 kuru§tur. Vesika ßi•ri·ncl• K d ~ O L A K Z A D E ~ .... -........ resimler1" 6 tanes1· 30. tale- or on, 
; ~„.:k::k-t*'-*-*-*-*1c:k:1r:Jr:Jd:.*.:k.,~:k';k:Jdcif•l (( Y AZ GELiNCE ~ b~~~~-~:in 25 kuru,tur. Limitet Sirkcti. =t:..=z::::~~~~mmC9!::::sa„ 
y'~hklan a tar ve :yazhk elbiselerimizi a ra nz » YÜKSEL RAKISI :,~m~r.~::.:;:~,::-.l:!JSaJ :S8'~.:z:sz~r~l 
•~lik elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne,e ile ~ ~:~ EM L Ä. K V E E Y TA M t:j 

i~;eebhilmek i~idn herzhaldke ~ükiimet bko:ag1 kdar111sm:a ~ Az zaman zarfinda Kabadayi ~~ r•l 
''' me e 1 ve 1ra er1 a. ~.i B ANKASI t•~ 
'I'erzihancsine krn,mnuz. Size bu yüksek ~ rak1s1 kadar yükselmi§tir ~·j Mütekaidin maa!li.\lar1n1 f!1 

S
' t •• • ' ' • V O • u_ Ä._,; ~ l•i 

... <.tna 1nuesseses1n1 tavs1vc ettig1nnz C:: -- - 1'~11 
• k t · d fit~ „ " 1

""'
11 IS on 0 e er ~I.! 

i<;in bize de tesckkür e<leceksiniz u_ i•] [•l -.-,,.;~.,.lllM-- ..., • ~ [+] ~ ~n;q1r;111r;mr;q11~qi1•q11;qi.;iur;11P4!118n:,;.11J1i;,11111;11~1;nri;1w'!'ll !1'!11 fl'""' ~""· •"':'lll~11""q='"~ ~~~'F~'$~:\C:\C'l=~~i::~: • lthdrl:11111Jlh11dllll1111Ull1111dl 1d1~„ 1lll11111l~llliiid U1u1fädllll11dJl~11„rulb;';1llli:d ~-1i:d ~l~t111:i.11~i·..c: 

ctz1n s1cag1ndan korkmay1n1z 
1\ ~. 1~1n ismmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 

~~~~ s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
~~ e. gezdirebil ~ceginiz, masamzm, yatagm1zm kenarma 
~t r~~1leceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 

1J;tn imdadm1za yeti§ebilecektir. 

Sctb§ yeri : izmirde Suluhan 
' ~1var1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
J(onlonva „ 

VE 

Esanslar1 

-Bahar, Altan Damlas1, 
l Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Beni 
Senin i~in, Ful 

isimlerile onlar1 herkes 
takdirle tamr. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakm isim
lerle taklitlerini ret eder. 

Sülev1nan Fe,-it 

VAL 

PO 
TRA$ 

NULLA 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilat1 

Yen i 
~e§itleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lar1mz1, hediyeliklerinizi e§i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

Sen1si Hakikat 

Ucuzluk 



Sahife 4 

Din k1l1klar1 
kanunu 

Hoca, Papas ve sair din
dariarm dini kisvelerini an
cak mabetlerde giyebilecek
lerine dair olan kisve kanu
nunun birinci maddesi 6 Ha
ziranda mer'iyete girecegin
den i~ bakanhgmm bu yolda 
haz1rlad1g1 talimatname alä
kadarlara glmi§tir. 

935 Senesi 
Y ol Paralar1 
Özel hesaplar direktörlü

gü Haziran aymkan itibaren 
935 y1h yol paralarmm ta
hakkuk ve tahsili i~in terti
bat alm1,tir. 

Cad1r bask1n1 
Seferihisarm Türkmen da

gindan yörük Osmamn ~ad1-
rm1 basarak kar1s1 bayan 
Güllüye ir;kence etmek ve 
paralarmt gasbeden su~lu 
Emincik oglu fsmaille arka
da-ilar1 Yusuf ve Eyüb hak
kmdaki ara~ttrma evrak1 za
b1tadan Seferihisar Adliye
sine verilmi§tir. 

Su~lular hakkmda tevkif 
karar1 verilmi§tir. 

Tahkikata göre bunlardan 
fsmail evvelce failJeri me~
hul kalan bir soygunda 105 
altm lira gasbederek bir ki
,iyide öldürmü11tü. Bu hädi
sede aydmlanmi§br. 

Japonlar afyon 
alacaklar 

japonyanm Formos adas1 
fabrikatörleri, uyufturucu 
meddeler inhisar idaresine 
müracaat ederek Türk tipi 
afyon alacaklar1m :hildirmi§· 
lerdir. Bu firmalara nümune
ler gönderilecektir. 

T~hlikeli ilä~ 
Urünlerimize zarar veren 

tarla s1~anlar1 i~in sava§ ya
p1hrken Virus Danis denilen 
ve s1~anlar arasmda salgm 
bir hastahk yaratan ilä~ kul
lamhyordu. Virusle ugra§an
larm da bu hastahga tutul
duklari görülmü§tür. Bu se
beple, ilä~ bir daha kullaml
m1yacakhr. ___ „.,., ___ _ 

• 
Resmi Ilän 
tarifemiz ---001---

ilan Mü§terilerimize 

()n kurus verine 
~ . 

dört kuru~ ! 
lcra, tapu, sicil, ahkäm1 

§ahsiye ilänlarmm beher sa
tmm dört kuru§a ne§retmek-

teyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat 
edebilecekleri gibi kü~ük 

Kardi~ah hanmda (13) nu

marada flän 'irketine de mü
racaat edebilirler. Tenzilät
tan istifade ediniz. 

Telefon 

No. 

( Halk1n Sesi ) 

--
Kaf as1 örümcelenmi§ bir yo- 1 

baz halk1 igfala cal1§1yordu 
Devlet 
Demiryollar1 

Istanbul, (Hususi) - Kadmlarm ~ar§af ~1karmalar1 ve er
keklerin b1y1k kesmeleri aleyhine abp tutan ve camilerde 
bu mes 'ele etrafmda vaz eden lranh bir im am, zab1taca cür
mü me§hud halinde yakalanmt§ ve tevkif edilmi~tir. 

Sentaks anketi hakk1nda 
bir düzeltme „ 

Ankar 22 (A.A) - Türk dili ara§brma kurumu genel 
sekreterliginden: 
Konu~ma dilindeki Sentaks §ekillerinin ara§hr1lmas1 i~in 

bastmlarak bütün ilbayhklara ve halkevlerine gönderilen 
sentaks anketi programmda yap1lacak fi§lerin eni 23 ve 
boyu 15 santimetre olacag1 yaz1lacak iken yanh§hkla 90-65 
eb'admda diye yaz1lmt§hr. Programm 12-ci bölgesinde ve 
fi: örneginde görülen bu yanh§m düzeltilmesini ve fi§lerin 
15-23 boyunda beyaz käg1tlara yaz1lmasm1 dileriz. 

~"11 11'!!'11 
h:1 ~ 

II~ 

·~·dd 

Ankara, (Hususi) - Büt
~e encümeni bngün topland1. 
Baymdirhk Bakam <;etin Ka
ya ve Devlet demirysllari ge
nel müdürü Kemal toplanh
da bulundular. Devlet de
miryollari bü1~esi görü~üldü. 

1 9 3 4 
Türk- Yunan 
~rakas A nla~rnas1 

Fcshedikli 
Ankara, 22 (A.A) - Tür

' kofis ba§kanhgmdan bildiril
mi§tir : 

B. kurultay1 i~ bakanbg1 kon- i 
ferans salonunda toplanacak 

1 
Ankara 22 (A.A) - May1sm 25 inci Cumartesi günü An

10 ikinci Te§rin 1934 Türk 
- Yunan takas anla~mas1 fes 
hedilmi§tir. · 

Meslek -·--
karada Kirm1z1 Aa genel merkezinde toplanacak olan basm 

1 
()kuJal~tn ü,i{rct111en-

kurultaymm yine Cumartesi günü saat 11 de i~ bakanhg1 lcrinin lllaa~lan 
yeni yap1smdaki konferans salonunda toplanmas1 kararla§
tmlm1§br. 

E ~ 

Polonyada Türk gemisinde 
az1yan Türk tayf a 

Istanbul (Hususi)- Polon
yanm Gidinya limamnda bir 
Turk vapurunda isyan ~1kb
gm1 ajans bildirmi§ti. (Erol) 
adm1 ta§1yan bu vapur dün 
sabah saat 8 de liman1m1za 
gelmi§ ve Be§ikta§ a~1gmda 
demirlemi§tir. 

Yabanc1 sularda ge~en bu 
hadisenin tafsiläb §Udur: 

Vapurcu Mahmut Lütfi is
minde bir zat, yedi ay evvel 
yeni bir bir §ilep almak i~in 
Norve~e gitmi§ ve berabe
rinde süvari Nezihi, <;ark~1-
ba§1 Hüseyin Mehmet Ali 
ve telsiz memuru Osmau Nu
ri ile beraber on iki tayfa 
götürmü§tür. Ara§brmalar 
sonunda bir vapur begenil
mi§, sonra da (Erol) ad1 ta
k1lan bu gemi i~in 4900 
lngiliz lirasma uyu§ulmu§tur. 
Erol, be§ seneye kadar Ce
nubi Amerikaya sefer yap
mt§, 10 sene de Polonyamn 

''+'' 11 •••• 11 

Gudinya limanmda demirli 
kalm1~hr. 4200 tonluk ve 15 
ya~mda bir ,ileptir. 

Sahn ahnma kararma rag
men, paranm klering yolile 
ödenmesi icap et:ni§ ve mü
saade i~in tarn yedi ay bek
lenmi§tir. Nihayet martm 
sonlannda gemi teslim alt-

nabilmi§, bütün pürüzler de 
bu aradä halledilmi§tir. Mah
mut Lutfi, vapuru lstanbula 
bo11 getirmemek i~in Pireye 
bo11altmak üzere bir miktar 
gümü§ yükletmege ba§la
m1§br. 

l§te, isyan ve karga11ahkta 
bu s1rada ba!I göstermi§, 
~ark~1ba,1 Hüseyin, Mehmet 
Ali ile telsiz memuru Os-
man Nuri vazifelerini yapa
m1yacaklarm1 söylemi§lerdir. 
Biraz sonra da 12 tayfanm 
ayakland1g1 ve süvariye kar§I 
geldikleri rgöülmü§tür. 
1~11 11~11 ftl 1i;it 
ll1oo1d lhulll !':: .:: lruol~ 

Y eni büt~e 240 Milyon 
----------------------------oooo-------------------------

Ba~ta raf1 1 incidc 
lar arasmdaki f1rka i':uet 
etmi§ ve bono hamillerinin 
vaziyeti s1kmbh bulunuyor
sa bunun dogrudan dogru
ya kendilerine b1rak1lm1§ olan 
i§leri §U veya bu tesir alhn · 
da sürüncemede b1rakm1§ 
olmalarmdan ileri geldigini 
i§aret ederek mali kanunla
nn ve vergilerin islah1 yolun 
da ~ah§makta bulundugun1! 
söylemi, ve Denizli saylav1 
Mazar Müfid kanunun me
murin maa§lari üzerindeki 
vergileri indirerek as1l maa§ 

• ne ise onu verelim, sözüne 
cevab olarak biz bunun ak
kisini dü1Unüyoruz, ~ünkü 
bunlarm muvakkat oldugu 
hakkmdaki hükme sad1k kal
maktay1z, demi§tir. 

Afyon aaylav1 Tllrkere de 

1 
yekiinu ile tedavülde bulu
nan altm stokunu kullanmay1 
ve bunun i~in Maliye Bakan
hg1 ile devlet bankas1 vazi
fesini gören devlet bankas1-
mn vaziyeti tetkik etmesini 
istihdaf eyledigini, yoksa is
kanbil käg1d1 basar gibi bank
not basmay1 gözetmedigini 
i11aret eylemi~tir. Bütce üze
rinde ge~en bu müzakereler 
esnasmda bugday koruma 
kanununun tatbikin :!en ah-
nan neticelerle istanbulda 
yap1lan suiistimal tahkikab 
etrafmdan sorulan suallere 
kar§t da Tar1m Bakam Muh-
lis Erkmen Z1raat bankasmm 
~imdiye kadar 200 milyon 
ton bugday ald1gm1 bunun 
100 milyon tonunun harice 
gönderildigini 100 milyon 
tonunun da stok olarak bu-

Ankara (Hususi)- Meslek 
mektebleri muallimlerinin de 
ücretten maa§a ge~irilmesi 

i~in Kiiltür bakanhgmca ye
ni bir kanun läyihas1 haz1r
lanmaktad1r. Projeye göre 
Meslek mektebleri muailim
leri de ortamekteb muallim
lerinin haklarma haiz olacak
lardar. 

Bu hocalarin mektebe ilk 
giri§lerinden ittbaren terfileri 
ve hizmetleri ayni esaslara 
istinad edecektir. 

-~··-~----

Hava 
Seferleri 

Ankara, (Hususl) Ba" 
ymd1rhk bakanbg1 Haziran
dan itibaren isfanbul - An
kara ve memleketin bir ~ok 
yerlerinde düzenli hava se
ferleri yaphrmak i\'.in §imdi
den tedbirler almaga ba§Ia
mt§br. 

· Belediyemizin 
-------00------J )i k k a t (ii>ziinc 

Dolaphkuyunun Makara 
sokagmda oturan bir okuyu
cumuz, bu sokakta pathyan 
läg1mlardan pis sularm so
kak ortasmdan ge~tigini ve 
s1caklar hascbile taaffün et
tigini bildiriyor. 

Belediyemizin dikka gö
zünü ~ekeriz. 
-~ ~""'"""'" ..... """'""-''~ ~'-"-
olan paranm 6 - 7 lmilyon 
arasmda oldugunu, istanbul 
suiistimali tahkikah neticesini 
~uray1 Devlete verilmi~ oldu
gunu bildirmi§tir? 

Bu izahattan sonra büt~e 
heyeti umumiyesi üzerinde 
g§rÜ§meler käfi görülerek 
fas1llara gc~ilmesi kabul edil 
mi§, Kamutay masraf büt~csi 
2,895,712, Riyaseticumhur 
büt~esi 400,880, divam mu
hasebat büt~esi 593,813, ba§ 
vekalet büt~esi 1,099,062, 
§firayi devlet bütcesi 217813, 

1 istatistik umumu müdürlügü 
bütcesi 565,072, diyanet i11-
leri de 610,616 lira olarak 
kabul eclilmittir. Kamutay 
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Casus Lavrens~n k1s1r ka)aJI 
hulyas1 nedir? 

"Jornal des Debabs„ .8aze 1 ~erif Hü§eyin, halifeligin ru· 
tesinde, Frans1z_ yaz1c1larm- hani ku§unu elinde tutacak 
dan, Maurice Prenot §ahsen ve Hicaz tacm1 ta,1yacnktl· 
tamd1g. Lavrens hakkmda f mparatorlugun diger böige• 
merakh malumat veriyor. Bu leri de onun evlit)ar1 aras10· 
nu a§ag1ya ahyoruz : da (Ali, F eysa], Abdullab) 

'
1Y olculuk hayahmda Lav payla§ilacak idi. lngilter~ 

rense iki defa rastlad1m. Bu böylece K1z1l denizini i~ 
kadar esrarh adam1 iki gö- egemen olacakl idi. 
rü§te tarn tammt§ oldugumu Lavrens, gen~ emir Faysa· 
iddia edecek degilim. Im, Arablarda ulusal rub11 

Birinci rastlay1,m Cerab- uyand1racak ve berkitle1tirt' 
lusda oldu. 1912 ilkbahar1 cek 11ahsiyet olduguna hiilr 
idi. F rantm k1y1smda, iki metti. Onu te§vik etti, Bat 
kamp kurulmustu: Biri Bag- dada sürükledi, bar1§ konuf 
dat clemiryolunu in§a eden malarmda onu Parise 1kadal' 
Almanlan, öteki Karkamu1- kovalad1 .. Fakat birdenbirti 
ta hafriyat yapan lngiliz ar· büyük hülyasmm sukutuO' 
keoloji bayeti üyelerinin idi. gören Lavrens Parisi "'e 
Bu eski Hiti §ehrinde hafri- Faysah b1rakb ingiltere· 
yat yapan ingiliz heyeti ba§· ye döndü, sönmÜ§ ~e 
kam V olleyin yanmda yirmi kmlm1§ hülyasmm tari: 
be~ ya§mda mavi gözlü sa- hini yazmakla vakit ge~irdi 
r1~m bir gen~ vard1 ki, ha- ve : 
k1ki vazifeleri billi degildi. " <;ölde ayaklanma „ °le 

Bu adam hafriyattan ziya- " Aklm yedi diregi „ adb 
de orada ya~ayan ve ~ah§an iki eser yazdi. iste o büyii~ 
Arap, Kürt ve Türk tabala- hülyadan ve k1sir maceralar' 
rmm sözlerini ve ädatlerini dan kalan biricik ~ey budut• 
tetkik ediyordu. i§te tarihte: Lavrens o kadar büyii~ 

(Miralay) Albay Lavrens bir inkisara ugram11 idi IJ, 
adm1 ,ta111yacak fah1s, bu arbk ismini bile tatimak i,t-
gen~ti temiyordu: Kendi ad1 biJc 

Onu, ikinci defa olarak . ona, ag.r geliyor, fena ff 
1925 y1h sonbaharmda Bag- · esrarh hülyalanm habrlatr 
datta, Gertrude Bellin kü· yordu. Sonunda, ad101 dejit 
~ük Arap evinde rastlad1m. 1 tirdi, hak yerine bat vurd• 
0 tarihte, Lavrensin büyük ve: 
hulyas1 kmlmt§b: Onun sad1k T. E. Shav 
i~ ortag1 olan kadm Gert- · T esmiye olundu. Motörsi1'• 
rude Bell, lngiliz siyasasma let hädisesinde bu isim alll" 
hizmetlere devam ediyordu. da ag1r yaraland1 ve blJ 
0 tarihte Lavrens Irak pa- isimle öldü. Ancak §U öneoali 
y1tahtmdan ge\'.erek, Hint hädiseleri görecek kadar y•• 
Efgan hududuna, gizli bir §am1§b. Kral Hüs~yi~ .• : 
vazife ile gidiyordu. oglu Ali tehtan md1l'IJ""" 

Acaba bu iki tarih ara- ' Emir Feysal öldü. LavreJll 
smdaki on ü~ y1lda bu es- · geni§ Arap ufku üzerill~~ 
rarh kafadan ne gibi mace- 1 Lavrensm tahmin edemecUr. 
ralar ge-;mi,ti? yeni bir aktörün Vehab1 i~ 

1888 de fimali Galda do- Suudun, kuvvetli gölge1i.Oi' 
gan Lavrens yirmi yafmda helirdigine §ahit oldu! 
Suriyeye ilk seyahatini yapb. •• 
1910 da, Suriyede cenub 

1 Bulganstads 
~ölüne ve Arabistana kadar Ekinler mahvo]dll 
bir yolculuk yapb. 1913 de 'fl 
Sinada ilmi bir misyonla Sofya (Hususi) - D~ 
dola§b, Petra, Maän, Aka- bu giin fimali iBulgarist ( 
bay1 ziyaret ederek Arabis- ~ok dolu dutmüttür. TutO 
tam ba§tan ba§a gördü. 1 va sancagmda meyve •i':. 

Umumi harpte Lavrens: lar1, ekinler mahvolmu~.-
intelligence Service'e ge~ti, Ahali hükumetten ya 

Ciddede Jambon da, Meza-
potamyada gizli vaz1feler 
gördü. Bu yolculuklar1 ara
smdadar ki, mahut büyük pro 
jesini olgunla,bJd1. Onun en 
ziyade„kortugu §ey, bir Türk
Alman ittifak1 idi. 

Almanlarm, fskenderon, 
Cerablus, Musul ve Bagdat
da birle§meleri, kendisini bü 
yük endi!jelere dü§ürdü. in
giliz imparatorlugu i~in bir 
tehlike sayd1g1 bu ittifak1 
bozmak i~indir ki, Lavrens 
Araplari Türklere kar,1 az
d1rd1, maksad1, ~öläe büyük 
bir isyan ~1karmak, Arap 
kabilelerini ayakland1rmak 
ve Araplar1 sayg1h bir Arap 
aile~i: H}l,imiler, etrafmda 
toplamakb. 

Onun hülyas1, Hint impe
ratorlugu kar§ismda yeni bir 
imparatorluk, Arap impara
torlugu vücuda getirmek bu 
imparatorlugu lngiliz tacma 
katmakb. Istanbul halifesine 
ka.1§1 bütün ilim älemine 
egemen ve Mekkede oturan 
bir Ha1imi halife ~karmak. 

dav ACbk olap 

istemektedir. 

• 
11 kanunu , 

Ankara (Hususi) - lt ~ 
nunu läyihas1m tetkik 1 
cek olan encümen bugüll d( 

1 toplanttsm1 yapb ve mad 
lerin tetkikine ba1lad1. 

Mert Salelll 
Ve L. Fraci " 

Ankara, [Hususi] - !i,t 
vet verdiklerinden d ,itl 
mahkum cdilen Metr ~ 
ve Leon F aracinin m ;J 
miyetleri Temyiz mah~e.A 
tarafmdan tasdik edi(llllr" 
:„ .... „„„„ .... „ 
J Okurlanlll , 
: Bugünden itibaren ~_, 
: gün parasaz olarak 1~11..JJ 
: gumuz roman form.._./ 
: gazete sabc1lar1ndan (~ i km Sesi) ile birlikte rtP'," 
: megi unutmayin1z. fo ·r'., 
: larimtz1 paras1z verllJJ 

sabc1y1 liltfen idareh 
mize bildiriniz. 
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