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• ~~~~~~~~~~~~1 Osmanl1cadan i 
• • 11::19l.~ll~ TÜRK<;EYE KAR~ILIK-

~ = i LAR KILAVUZU 

Türklerle Kar§I Kar§ya ~ D 
Y azan : Türkc;eye <;eviren : ~ Düd - Kurt, duman 

ANRI FÖY RE~AT SANLI ~ Duhan - Duman, tütün 
S~~~ - 36 - ~~M'®~ Duhter - K1z 

Gelibolu yarin1adas1 hakikatte y1kdn1az ve Duhul - Girme, girim 
Duhuliye - Girmelik 

ele gevirilmez bir kaleydi! Dän - A~agi, a~agihk 
Önümüzde en az be~ fngi- betmek ve bilhassa heyecanh (Ast - madün) 

liz siper hatt1 oldugunu toy anlar ya~amak ii;in kendi- Dür - Uzak 
müläzime anlatmc1ya kadar lerini cepheye atm1~lard1r. Dürendi~ (dürbin) - Uz-
akla karay1 sec;iyorum. Gün- ~imdi burada, bu kokmu~ gören, uzgörür 
düz olunca arazinin topog- kumlar i\:inde, ~1plak, kire~li. Dürendi~lik (durbinlik) -
rafyasm1 ingilize anlabyorum. bayag1 siperlerde, sinek Uzgörürlük 
Bir gün evvel karaya c;1kar- dolu hendeklerde ölü kokan Du~ize ( Bak: Bäkir ) 
maflar. Yeni Ki~ner ordusun- c;ukurlarda, bo~ ve hareket- Eldegmemi~ 

da 122 mci Londra alayma siz bir günün daha ge~mesini Dümdar - Atc;1 
mensupmu~. bekle~iyorlar. Hulyalarmm Dümü - Gözya~1 

Geceyar1smdan sonra saat bo~ c;1khgm1 görüyorlar. Bu Dünbal - Kuyruk 
ikide tekrar beni uyand1rd1 : hal, onlar i~in ne büyük in- Dürbün _ Görgü~ 

- Türkler bir gaz hücu- kisan hayaldir. Ne macera; Dürug _ Yalan 
mu yapacaklar. Hemen ka- var ne de §ark masallartl Dürüst - Dogru, düzgün, 
putlar1m1z1 giyelim, kukule- Daha ~imdiden "nic;in gel- dürüst 
telerimizi takahm. dik?„, "nic;in burada kah- Dürü~t - Sert, kaba 

-- Merak etmeyin, Türk- yoruz? „ sualleri ve hakikat, Düstur - Düstur 
ler, zehirli gaz kullanmazlar. onlarm güzel hayallerini don- Dü~nam - Sövgü 

fngiliz neferleri, yeni mülä- duruyor. Dü§var - Gü~, zor 
zimin telä§ma müstehziyane Haritalarda gördükleri Ge- Düyfm - Bol'\:lar 
gülerken tekrar uykuya dal- libolu yarimadas1, fena teslih Düyünu umumiye Ge-
d1m. ve tec;piz edilmi§ birka~ nel bor~lar 

Bir fngiliz zabiti tipi var- Türk c;etisinden kolayca te- Düzd - H1rs1z 
dir ki bunlar son derece mizliyeceklerini zannattikleri 
maceraperesttirler.Bizim genc bu yerler, hakikat halde, 
müläzim de onlardand1. Bir y1k1lmaz ve ele gec;mez müt-
t ürlü J rahat duram1yordu. hi§ bir kaledir. Y eniden ka-

Dün Kollejden yeni ~1km1§, raya ~1kar1lacak olan ingiliz 
bugün arkasma häki zabit k1t' alar1 da Suvlada, Anzak-
üniformas1m ge~irmi~, her§ey ta, Ariburnunda, Sar1Öay1rda 
onu heyecanlandmyordu; nö- Kabatepede, Anafartada, 
bet degittiren askerler, ba§- pek ~abuk ayni kanaati has1l 
kalarile degi§tirilen k1t'alar edecekler, hi~ kimsenin ya-
hatta siperlerin sessizligi pam1yacag1 imkäns1z bir i§i 
bile„. yapmaga kalki§bktan sonra 

Bazi lngilizler var ki mü- onlarda bulundukleri yerlere 
kemmel sporcu, fakat fena nuhlamp kalacaklard1r. 
askerdirler. Bilhassa ~ark Hata devam ediyor. Nisan-
harbi i~in fena askerdirler, da, May1sta, Haziranda Tem-
onlar da hep bu müläzim muzda oldugu gibi Agustos-
gibi dütünürler. Halbuki, ta da devam edecek Fasul-
tark harbinde bazan hafta- ya mevzii, Frans1z inadmm 
lar hi~ hareketsiz ge~er; son derecesidir. T emmuz ve 
beklenmekten insamn sinir- Agustos aylar1 da bizim 
leri gerilir ve tehlikenin Kirtede, Kerevizderede, Suv-
hi~bir cazibesi ve heyecam lada ugriyacag1m1z muazzam 
kalmaz. Bütün bu fngilizler, ve harab edici muvaffakiyat-
~aylar101, tenislerini b1rak- sizlikleri görecek. 
mif, flörtlerini unutmu§, har- ( Arkas1 var ) _ 
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E 
Eaz1m - Büyükler 
Eb - Baba 
Eb'ad - lramlar 
Ebatil (Bak: Bahl itikad)

Bo§inanlar 
Ebed, Ebediyet - Sonra

s1zhk 
Ebedi - Sonras1z 
Ebediyen (ilelebed) - Hi~ 

bir zaman, hi~bir vakit, hi~ 
bir daha 

Ebcveyn - Ana baba 
Ebkem - Dilsiz, epsem 
Ehr - Bulut 
Ebrar - iyiler, iyciller 
Ebru - Ka§ 
Ebter - Güdük 
Ecdad - Dedeler 
Ecil - i~in, sebeb 
Fcir (Bak: ücret) 
Ecläf - Ayak tak1m1, bal-

dm ~1plaklar 

Ecnebi - Y aduyru 
Eda - Ton 
Eda (~ive, cilve anlam1-

na) - Bayla 
Edah - Baylan 
Eda etmek - Ödemek 
Edeb - Edeb 
Edille (Bak: deliJ) - Ka

mtlar 
Edib - Yazman 
Efkäri umumiye - Kamu-

fiifi SE J 1 t' , 0 sC W; f „.s c; , „e : '' s . .zt: • 

BAY SOYLUYA 

Bir ayl1k ni§anlanal1m 
~------------oo++OO------------~ 

V AZAN: Durmu§ Türkmenoglu 
0 balo ak§amma kadar davet ediyorlar, ve ni~anh-

lhsan onun pe~inde dola~an, smm göze ~arpan k1skanc;-
onunla fevkaläde aläkadar hgmdan ädeta zevk duyu-
olan bir insand1. Fakat bir- yorlard1. 
denbire o gece ne olmu~tu? Hayriye. 1hsam Melekle 
Arda§l Melekle daha bir dans eder gördükce avaz 
hafta evvel hic;bir delikanh- avaz bag1rmak, aglamak is-
nm me,gül oldugunu görme- tiyordu ve i§te ogecc masa-
mifti. Fakat birdenbire böyle da tek ba~ma otururken bu 
ni~anlamna ve ni§anhsi1e ba- oyun aklma geldi. 
loya gelince neden herkesin Ve ertesi gün sabahleyin 
nazar1 dikkatini celbetmi~ti? erkenden halasma gitti. Ha-
Hele lhsanm „. ihsanm ken- lazabesi Riza daha uyurodu, 
dini masada b1rakub onunla onun odasma girdi, ~ilgm 
dansa kalkmas1 Haticenin gibi yatagmrn üstüne oturdu: 
adeta asab1m bozmu~tu. - Riza agabeyi, uyan 

0 gece kendisi ihtiyar bir bak, sana kahveni getirdim! 
hala gibi masada uyuklar- Riza zahmetle a~hg1 göz-
ken deJikanhlar birbirlerile lerle ona bak1yordu. 
rekabet edercesine Melegin Kü~ük Hayriye ona kendi 
yamn~ geliyordu, onu dansa eli kahvesini verdi. 

Onu uyandmncaya kadar 
fevkaläde ugra~h nihayet 
Riza yatag1 i~inde yorganlari 
dizlerine kadar ~ekmi~ otu
runca, onun boynuna kollan
m fgec;irdi. 

- Agabeycigim, dedi. Sa
na bir~ey söyliyecegim, ka
bul et! 

- Senin gibi delinin ne 
söyliyecegini ne b!leyim? 

Sen kabul et, 'rok rica 
ederim. Kabul et ba~1m i~in, 
ölümü gör, cenazeme kapan, 
tabutumun arkasmdan k<-~, 

kabul et ve bana hay1r 
deme ! 

- Peki, kabul ettim ha
y1r demem. 

Gene o yemege ba~lad1 : 
- Camm, R1za agabeyci

gim, kurban olsun Hayriye 
sana. 

Ne var, ne kabul ettim? 
Benimle ni~anmag1! 
Seninle nitanlagl mil 

e 
tD 
Q.. ..... ...... 
tD ... ..... 

Korkutma 
Ne desen hepsi bo~ 

= 
'Jj 

sana 
manmam 

Ben senin sözüne artik inan
mam 

Dedigim olmazsa eger bu 
hafta 

Emin ol bir daha ismini an
mam 

Anla artik! 
B. Halil bayramda akra

balanm ziyarete gitmi§ti. Ev 
sahipleri sordular:I 

- Kahveniz §ekerli m1 
olsun, sade mi? 

- Kahve agz1ma koym1-
yorum. 

- 0 halda bir limonata? 
- Limon agz1ma koym1-

yorum. 
- Bir kadeh vi§neli kon

yak? 
- Vi§·ne agz1ma koym1yo

rum! 

13abadan Kaln1a ! 
- Baban ne kadar ~1k 

adamd1 .. Sen de aksine am
ma :la fena giyiniyorsun ha .. 

- Tuhaf ~ey.. Halbuki 
bu elbiseler babammd1. 

1'1ucize 
- Bu gölde bahk 

mak memnu mudurl 
- Hay1r.„ 

avla-

- Y ani ben burada bir 
bir bahk tutsam, bn bir ka
bat olmaz ya„ 

Hay1r, fakat mucize 
olur. 

Evler i~in 
Nisan nihnvctine ka

dar ueuzluk var 
As1mm (mis ko~ulu sabun

!ari) torba ile 22 kuru§. 
Bir kiloya kadar dahi 22 

kuru§a verilir. 
12 ve 5 kiloJuk torba ve 

paketleri haz,rlanmt§br. 

Sah~ veri: <;ankm 
No. 4 sabuncu As1m ___..,.._,___.. ___ _.........._ ,,,_ 

saldü§ün 
Reyi am - Geneloy 
-efrad - Erad 
-efraz 

selten 
Kaldiran, yük-

-Arkas1 Var--- ... ..____ ____ _ 
Riza yerinden fmad1, 
- Telä~m nedir, dedi. Bu 

kadar fena bir bir§ey mi? 
- Sen sabah sabah ak

hm m1 oynattm? 
- Y 0000„ Sana bir tek

lifte bulunuyorum, sen he
mm camm. c;igerim degil
misin? 

- Hay1r. 
- Riza Agabey, ne olur. , 

on be~, yirmi gün, biray ni
~anlansak.„ 

- Bir aym1 ? 
- Tabiiya„ Dur sana an-

latay1m. 
Ve anlath. Birny biray i~in 

de o istedigi delikanlmm na
zari dikkatini celbedecekti. 
Neler söyledi, Neler yapd1 
ise yapd1. Hayriye Riza aga 
begi kand1rm1§h. 

* • • 
Bütün äile bu ni§ana hay-

ret etti. F akat bir taraftanda 
memnun oldular. Ertesi Per-
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« \ 1cnizelos giderse,fbir felaket olacaktl 

Yeg<lne ten1eli kendisi olan politikas1• 

krahn n1uhalcfeti kar§ts1nda ba~tan 
a~ag1 y1k1lacaktir» 

Venizelos 'ertesi gün, sara- dan ba§ka bir degildi .. 
ya giderek Krala §ifahi ra- dra ve Paris gazeteletl• 
porunu verdi. Avusturya ve läf k1talarmm Venizel 
Aalmanya tarafmdan müza- daveti üzerine Selänige 
heret gören Bulgaristan, Sir tiklerini pek dogru ol 
bistana hücum ederse, Yu- yazarken Venizelos, bll 
nanistanm da Bulgaristana kay1 §iddetle tekzib edi . 
harb ilän edecegi yolunda ve kendi menfaab böyl~ 
mecliste väki olan beyanah ettigi müddetc;e Ven1i. 
hukümdari ~ok mü§kül mev- halkm huzurunda, mecJi! 
kie sokma§tu. aleuen bu hakikab te 

Ger~i, bu, bir harb iläm devam etti. . 
degildi amma ona pek yakm Kostantin ile \T et11 

bir§eydi. Bir ba§vekil tara- los masah 
fmdan vaki olmas1, Yunan 
kanunu esa~isine kat'iyyen 
uymuyordu. Harb iläm ve 
sulh akdi Krahn hakk1 idi. 
Kral, kendisinin memleketin 
sürüklendigi yolu takib etme 
sine imkän olmad1gm1 söyledi. 

\ 1 enizelosun istifas1 
Venizelos istifa ettti. Mem

leket. hattä kendi taraftarlar1 
geni§ bir nefes ald1lar. Saray 
dan ~1kbktan sonra, meb'u
san meclisine geldi, Bir me
zar sükütu i~inde susan mec
liste, ag1r agir kürsiye pkh. 
Sapsar1 kesilmi~ti: 

- Kral ile hükümet ara- i 
smda ~1kan bir anla§mamaz
hkta n dolay1 kabine istifa
namesini Kralala takdim etti, 
dedi. 

Y unanistan i~in lüzumsuz 
bir bir harb käbusu, bir defa 
daha memlek3tin üstünden 
kalkmt§ gibi idi. 

Puankare bu haberi ald1-
g1 zaman Atinadaki Frans1z 
sefirinin telgrafma ~u cevab1 
yazmt§b: 

"Venizelos giderse, bir fe-
läket olacakbr. Yegäne te
meli kendisi olan politikas1, 
Kralm muhalefeti kar§tsmda 
ba~tan a§ag1 y1k1lacakhr.„ 

itiläf matbuab Venizelosun 
dü§mesini büyük bir sevin~le 
kar§1lad1. Neden mi? <;ünkü 
Venizelos, itiläf siyasasma 
kurban giderek dü~mü§tü. 
Kral Kostantinin, kainbira
deri Almanya imparatorunun 
bir adrm1edan ve casusun-

:: es .i; , 

§embe ak~am1 gene balo 
vard1. 0 ak§am iki ni§anh 
baloda göründügü zaman 
Hayriyenin tahmini yanh~ 

~1kmad1. Bütün ahbablan 
tebrik etmek i~in etrafm1 
ald1lar, herkes onlarla me~
gul oldu. Hele kendisiyle 
dans etmege gelenlerin ard1 
aras1 kesilmiyordu ve Hay
riye hepsinin dansm1 kabul 
etmeden evvel azametle: 

- Ni§anhma sorunuz! 
Diyordu, nihayet yamna 

ihsan da geldi. Onada öyle 
yapb. R1za müsaade etti. 
Dans ettikleri zaman ihsan
da tuha bir hal vard1. Dans 
ede ede bir kenara geldiler, 
dans durdugu zaman ufak 
bir salona dogru gen~ k1z1 
~ekti : 

- Dogrumu dedi, arbk 
her§ey bitti mi, ni§anland1-
mz m1? 

- Tabii 

Burada, Kral KostaO 
Yunan kanunu esasini • 
lar altma alan bir mustt 
oludugu hakkmdaki JJJ.• 
nereden pkbgm1 tetkJ~ ~ 
mek faydahd1r. Bu i§te 
rupa efkän umumiyesi, b' 
resmi mehafil bile pek 
ca aldablmi§br. ,1 

Avrupada, Yunan Kr 
kanunu esasideki hak "e 
lähiyetleri gibi, mahdud 0 

gu zannediliyordu. Hal<l~' 
ise, Yunan kanunu es 
Krala lngiliz ve Frans1z d 
let reislerinden c;ok 
mühim salähiyetler veri~ 

Yunan krah Kostant10• 
yük harbin o karmak 
günlerde, biz bir i 

Yunan kanunu esasisi 
kendisine verilen hak fC 

lähiyetler: tecavüz etnie 
tir. Bu hakikat, Krabn 
s1mlan tarafmdan da ii' 
ye tasdik edilmi§tir. Bilid 
Itiläf gazeteleri taraf10 II>' 

"
1 demokrat devlet ad•· 

diye selälanan ve mete 
'IJ Venizelos sab1rs1z, temk1 

müstehid bir politikact ~ 
bir Ba~vekile verilen b• 
salähiyetlerin hududun• 
yet etmez bir adam old 
nu göstermi~tir. 

V enizelosun istifas1nd• 
ra, gerek itiläf, gerek j\11' 
istihbarat zabitleri Kral . 
tantini Prusyan10 mutl•~ 
presipleri ile me§bu bir • 
gibi gösterilmi§lerdir. ) 

(Arkas1 vat 
' k ,, ein a:r,,.. 

Ni~in 
Bu hareketi 
insanh?n pek 

bunu yapt• 
yaparak 
ziyade . 
zannetlll1 

baht ettiginizi 
musunuz. 

- Hayir dedi, . 
kadar R1eadan b~~~~ '6f 
bana, beni sevd1gin1 5 

memi§ti. 
0 cevap verecekti, f• 

onlan arayan R1za yanl 
geldi. . 

- Demindenberi siz• 19'1 
yorum dedi, dans e 
ic;in! 

Hayriye büyük bir JJJ ,_o( 
betle Rizasmm yanan• ;,,,,r 
du. 1ki ni~anh kolkola 
la~irken Riza sordu: . tel 

- N umara yapmak 11 

gin zübbe bu mu? 
- Evet. 

- Pek soguk 1eyl ~ 
V e dansa ba1lad1lar· y.il 

01 k1skandirmak i~in . 
Hayriyeyi kollara ar~yt= 
s1k s1k tutuyordu. HaJI 

- Sonu y• 
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Zengin 
Olmak 

• 
lsterseniz 

Bakkallara Müjde 

Son derece hassas, saglan1. zarif vc dan1gah 
oturak teraziJerin1iz geldi. ller terazinin 

f evkindedir 
SATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYiN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

Wlilyonlar arkas1ndan ko§anlar 
~i~ango biletle [M•l 1 k• ] sinden al 
11n1 Ke~ecilerde I YOD ar l§e ruahd1rlar 

En büvük ikran1ive ( 200,000) lirad1r 
~imdiye k~dar misli görÜlmemi~ olan ve bu 

defa 19 uncu· yeni tertip edilen Tayyare bilet 
Piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
Plindan anla~1lm1~hr. Bir~ok vatanda~larim1z1 
her aym « 11 » rinde zengin eden ugurlu (MIL
YONLAR Kl$ESi) nden biletlerinizi tedarik et
llleniz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana~ 
~1kmas1dir. 

Ta1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
•urette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkcdilecegini 
llluhterem mü§terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki~esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

S1hhat, kuvvet,: kudretin 
Yegf1nc ih1c1 FE Ri ·r kuvvet ~urubudur 

FERlT kuvvet §Urubu .... ~ '" 
Seyin, Mide Kemik ve ,.......,....,, 

S1nirleri kuvvetlendirir 
Romatizma, Ademi ik
tidar1 izale eder. 

8üyümesi ge~ kalm1§ 
gen~ k1z ve ~ocuklarm 

büyümesini temin 
eder 

( Halkm Seai ) 24 NISAN 

Biletlerinizi 
Ki~csinden Ahn1z. 

Mutlaka 
Telefon:; 34!l7 

C'!!!!!J 

<;orakkan1 35~ No. 
- ~His.an 'Tahsin 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
~1 :H Sünnet, <;ic;ek A~1s1 

"' PANSUMAN, ~IRINGA ..__ ... „ ·~~ t7 ~ i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir . .:;;,. « ELHAMRA sinemas1 yamnda ~enhan No. 6 
tim• 1 « 
; .~~+-R= • 

~ YÜKSEL RAKISI ,... 
p:j" Az zaman zarfmda Kabaday1 
c rak1s1 kadar yükselmi§tir ... ,.... 
c ... 
Q.. 

= e 
YALNI 

POU 
T RA$ Bi~All LARI 

~ULLANINIZ 

Bu Pillerin En Tazesini 

GOLT 

BUGÜN 

J3üyük bir sime1na harikas1 
ALEKSANDRE DUMAS FiLS'in ölmez eseri 

Altm tra§ b1~ag1, isve~ ~eliginden milimetrenin onda bir kabnb
gmda yapdm1§ ve dünyanm en eyi b1~ag1d1r. 

B1<;aklann ag1zlan 1, ~' :3, 4: nu1narah olup, numara s1ra~ile 

tra~a deva1n edilirse bir b1c;akla sakala göre ok~ar gibi 10, 15, 20 
tra~ oln1ak n1ün1kündür. 

<;ok eyi olmasma ragmen ~emsi Hakikat UCUZLUK sergisinde adedi bet kUl'Uflur. 
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Neler Y az1yorlar? 

TAKAS l~I 
Istanbul - $ehrimizdeki 

takas suiistimali tahkikab 
ilerilemekte iken tütün, gül
yag1 ve kereste i~lerinde de 
yolsuzluga tesadüf edilmi§tir. 

ITALYA VE HABE~ 
Istanbul - italya ba,vekili 

bay Mussojni, Habe,istan
dan hir tetkik seyahatinden 
avdet etmnkte olan " Deyil 
Ekspres" gazetesinin muhar
riri ile konu1mu§tur. Bay 
Mussolini mubarririn bir su
ali üzerine: 

- Habesitandan korkuyo-
rum, demiftir. 

EYTAM VE ERAMIL 
MAA~LAR1 

Istanbul, - Eytam ve era
milden olub da bir erkekle 
beraber metres hayah ya§I· 
yan kadmlann maa,Iari ke
silec~ktir. 

K1Z KA<;IRMA 
lstanbul-Marn'daki Fran

s1z kuvvetleri kumandanmm 
dört ya!}mdaki k1z1, Ameri
kanvari bir 1ekilde ka~ml
m11br. 

YUNAN TAKIM1 
f tsanbul - Ma1y1n on be

tinde Yunan Olimpivakos 
tak1m1 ma~ yapmak üzere 
tehrimize gelecektir. 
~EKER UCUZLIYACAK 

Istanbul, - Ökonomi Ba
kaDJ Bay Celäl Bayar Sü
merbank kongresinde ,eke
rin yakmda ucuzluyacagm1 
aöylemi,tir. 

IHTIYAT ZABITLER 
iatanbul - Bugün bin iki 

yüz Türk genci talimlerini 
bitirerek ibtiyat zabit elbi
sesi giydiklerinden merasimle 
Atatürk ibidesine ~elenk 
koymu1lard1r. 

E rS2 

mu,tur. 
Mezarhklar müze müdür

lügünden, Kad1köy kazasm
dan birer memur ile Yelde
girmeni polis merkezi komi
serliginden müte,ekkil bir 
heyet huzurunda ba,Ianan 
hafriyata dün ge~ vakite ka-
dar devam etmi' ve bir met
re derinligide hedek ~1kar1l
m1,br. Hafriyata bugün de 
devam edilecektir. 

Alman hbaasmdan Helmut 
Metzeler ile Atana~ define
nin bugün meydana ~1kanla
cag1 temin etmektedirler. 

(AK$AM) 
--c-•· „ --

_Yugoslavya 
Ihracat1c;larin1n Di~ 

1\len1lcketlerdcki 
Klering Hesaplan 
Yugoslavyadaki "LLyoyd„ 

gazetesinin verdigi maJümata 
göre, Yugoslavya Milli ban-
kas1 Yugoslavya ihracat\:1la
rmm Almanya, italya ve fs
vi~redeki klering hesaplar1-
mn 3 Nisandaki vaziyestini 
'u suretle tesbit etmektedir; 

Bu rakamlara göre Yugos-
la vya ihracat~1lar1010 Alman
yadaki klering matliibab 277 
milyon dinara,11italyadaki 500 
bin lirete ve lsvi~reeki mat
lübab 673 bin isvi~re fran-
gma varmtfbr. 

Y e1il Tire Cennet Kö§esine 
Dönüyor 

- Ba1taraf1 1 incide -
Her köye zevki selim te

likki edecek zarafet ve mü
kemmeliyette köy ~ocuklarma 
muazzam okunak binalar1 
vücude getirilmi§tir. Yol i,
leri diyebilirim ki viläyetimi
bi~bir kazasma nasib olm1-
yan bir düzgünlükle bütün 
köyler birbirine baglanm1§ 
ve köylüler tamamen yolsuz
luktan kurtulmutlard1r. Va-
limizin ~ok ehemmiyet ver
digi spor alanlan, endahlar, 
~ebitler korulugu i,te bu 
kazada hemen her köyde 
yap1lmakta ve 5 May1sa ka
dar ikmaline ~ahf1lmaktad1r. 

Tire köylerine bir be safat 
istasyonu yap1hyor. Kultur
cülük büyük bir mikyasta 
ilerliyor. Hatta her köyde 
mekteb oldugu gibi her höy
de de bu mektebleri doldu-
ran talebeler vard1r. Kültür 
fabrikas1 ad1 ancak ye,il 
Tireye nasib olmu,tur. Hüku
met konagmm s1va ve boya 
itleri bitmek üzeredir. Ayr1-
ca bir de bah~e yap1lacak 
ve buray bir anda~ konula-
cakbr. 

Her köy kendi sm1n ve 
yollan üzerinde aga~ dike-
rek bikerek bir kat daha 
süslemektedir. Muntazam 
köy postalar1 vardir. Köylü-
ler mektub ve sairelerini 
kolayca alabiliyorlar. 

Köylülerin §ehirle§mesine 
~ah,an bay Gafur Soylu bir 
y1ldanberi Tire kazasmda 
kaymakamd1r. Gen~ ve ~ah§
kan olan hukukcu kaymakam 
pek az bir zamanda Tirelile
rin kalbinde iyi bir mevki 
alm1' ve cidden sevilmi,tir. 

Durmadan, osanman ~ah-
,an bu gen~ kaymakam1 sev 
m1yen. takdir etmiyen yok
tua: !dareciligi, ~ah§kanhg1 
ve vazife,ine ä§1ühg1 kendini 
muhibna bir kat daha 1sm
d1rm1~hr. 

Kaymakam bay Gafur Soulu 
köy mektebleri i~in bir aya 
kadar bir kurs a~acakhr. 
Kürsun esaslartm ikinci mek
tubumda bildiririm. 

TÜRKMENOGLU 

Saz merakl1la
r1na müjde 
A~1lmas1 sab1rs1zhkla bek

lenilen Kemeraltmda lkici 
Beyler sokagina käin (T1flän 
gazinosu) bugünden itibaren 
a~1lm1!jhr. 

Güzel muganniyelerimiz-
den Bayan Faide Nezin, 
Adalet Remziye ve bunlara 
mükemmel bir saz heyeti i§-
tirak etmektedir. 

Muhterem mÜ§terilerimizin 
te!jriflerini ve eglenceli bir 
vak1t ge~ireceklerini tavsiye 
ederiz. 

CHa1km Sesi ) 

Sab1k Ba§kumandan General Papulas 
A tinada kur§una dizildi 

istanbul, 24 [Hususi] - lsyan hareketine i§tirak etmekle su~lu olarak Atina D1vamhar
bmda muhakeme edilerek idama mahkiim olan Yunan : ordusu sab1k..-ba§kumandanlarmdan 

IGeneral P~pulas dün gece Atinada kur§una dizilmi§tir. 
Papolasm kur,una dizilmesinden hädiseler ~1kabilecegini nazar1 itibara alan hükiimet 

büyük ihtiy~ti tetbirler alm1' ise de äs1 generalin idami esnasmda §ehir büyük bir sükiinet 
muhafaza etmi,tir. 

------------------------------------------ „00.• --------------~---------------------~ 

istanbulda ---'!lo.---
B1r otodrczin par-

~aland1 
fstanbul 24 ( Hususi ) -

Anadolu §imendiferlerinin 
banliyö hattmda i§liyen bir 
otodrezin §iddetli bir müsa
deme neticesinde par~alan
m1~br. i~inde bulunanlardan 
mühendis bay Ali ag1r su-
rette yaralanmi§hr. 

•• 
Odemi§'te 

Feci bir oton1obil 
kazas1 oldu 

Ödemi§ (Bususi) - Bu
gün sabah Üdemi~ ag1rceza 
mahkemesi üyelerinde bay 
S1rrmm ·k1z1 bayan „Yegäne, 
mektebe giderken §ofer Ma-
latyah lbrahimin kamyonu 
tarafmdan ~ignenmi§, bir 
saat sonra vefat etmi,tir. Bu 
ac1 ölüm ~evremirde ~ok 
derin bir teessür uyandir-

SON DAKIKA 

BA Y MUSSOLiNi DiYOR Ki: 

Sevkulcey§ bak1m1ndan Habe 
§i~tandki vaziyetimiz fenad1r 

Istanbul 23 (Hususi) - Romadan ahnan 1haberlere göre, 
Habe§istan meselesi~hakkmda beyanatta bulunan bay Mus
solini demi~tir ki : 

- italya Habe§istanda sevkülceyiy~ bak1mmdan fena va-
ziyettedir. Bunun i~in korunmagv af mecburuz. 

italyan Sefiri Bay Gallinin 
. mühim. bir __ söylevi . 
Istanbul 24 (Hususi) - ltalyan sef1ri bay GalJi, ltalyan 

Kolonisine söyledigi bir nutukta ezcümle demiftir ki: 
ltalyan Kolonisinin vazifesi yeni Türkiyeyi tammakbr. 

Türk inki~af1 mesaisine yard1m etmelisiniz.„ 

kral1n1n vaziyeti ~ok Bulgar 
mÜ§kül bir safhada 

Istanbul 24 (Hususi) - Bulgaristandaki 
karars1zl1gm devam1 kral Borisin vaziyetini 

Bazi mahafilde son hädiselerin krahn 
dogdugu kanaati vard1r. 

kan§1khklar ve 
~ok sarsmi§hr. 
karars1zhgmdan 

nun parm 
lar1 ezildi 

':? Dün Alsancakta yedi 
~mda Aziz adb bir ~ 
yol alan tramvaya binlll 
~ah,1rken ~arpmi!j, aya" 
parmaklar1 ezilmi!jtir. <; 
hastaneye kald1r1lm1fb· 

Mal istiyorl . 
Berlin Türk Licaret o 

den ~ehrimizdski aläka 
lara geien bir mekiu . 
Hamburg ve Berline d P 
Alman f1rmasmm Türkiyed' 
küspe, yagh tahmlar ve ser 
tin yag1 almak istedikll 
bildirilmi,tir. 

Bu adresler aläkadar tO" 
carlara verilerek muamele1' 
giri,ilmesi tavsiye olunnsllf 
tur. 

Esnaf 
Birlikleri 
Kongresi . 
C. H. P. i§~i ve esnaf bit' 

likleri genel kongresi dß' 
ak§am birlik bürosunda tof" 
lanmt§br. Kongreden sootf 
Atatürk heykeline gidile.J 
tezahürat yap1lm11 ve yüzd~ 
fazla hava fi,engi ya1' IDlfbr. 

i§siz 
Marangozlara 

Fenerbah~eli oyuncular §iddet ml§hr. ---- . , .../ ~ 
le cezaland1r1lacaklar Her fiata satlf 

i§ <;1kt1 •• 
Istanbul - Ecnebi tabiiye

tinde olau kü~ük esnaf ve 
san'atkärlarm i' yapmama
lar1 hakkmdaki kanunun tat 
bikah ba§lami§br. 

Bekärlarm dünden itibaren 
evlilerinden 21 May1stan iti
ren ~ah§hrilmalai1 hakkmda 
aläkadarlara ve bütün mü-
esseselere tebligatta yap1l
m1,br. Bu suretle Türk va-
tanda,Ian i~in i!l sahaz1 a~1l 
m1§ olmaktad1r. 

Marangozlar cemiyeti, a\:1-
Iacak i§lere azas1m yerle§tir
mek i\:in tedbir alm1,hr. 
Apkta bulunan marangoz-

larm bu yerlere yerle,tiril
mek üzere Galatada Adalet 
hamnda cemiyet merkezine 
müracaat etmelerini bildiri
yor. 

Top Degil 
Dün ikindi zamam ~ehri

mizde dört top ate~ine ben
ziyen ses duyulmu~tur. itfa
iyeden ögrendik; bunlar yan-
gm topu degildir. Göztepe
deki ta~ ocaklarmda ta, k1r
mak i~in dört lag1m patlahl
mifbr. 

---~„.„. ___ _ 
<;in de 

1\n1crika-Japonya 
Tokyo 23 (A.A) - <;iode 

Amerikan ve Japon ticaret
leri, menfaatleri meselesini 
burada müzakere etmi' olan 
ve bay F orhesin reisligi al
tmda bluunan Amerika öko
nomi komitas1 $anghaya git
mek Japonyadan aya1lm1§lar 
dir. 

"Asahi„ gazetesi bilhassa 
münaka~alara sebeb olan <;in 
ökonomisine Amerikan ser-
mayesinin ittiraki meselesi 

istanbul 24 (Hususi) - Cuma günü yap1lan Fener- Li
bertas mapnda hädiseyi ~1karan F enerin oyuncularm §iddetle 
cezalandmlmalarma karar verildi. 

istan bul Valisi Ankara da 
.temaslar1na devam ediyor 
Istanbul 24 (Hususi) - Valimiz bay Mühiddin Üstündog 

Ankarada temaslarma devam ediyor. ~ehire aid mühim bir 
~ok meseleler i~in i~ Bakani Bay ~ükrü Kaya ile görü,
mü,tür. Yakmda 1stanbula dönecektir. 

Türk· ku§U f u~ucu üyeleri 
ilk topUant1y1 yapt1lar 

Ankara 23 (A.A) - Türk kufu üycleri bugün saat 17 de 
Tayyare eemiyeti genel merkezinde bir toplanh yapm1,Iar
d1r. Rusyadan getirilen mütehass1slar ile tamfm11lar, ba§kan 
bay Fuad Bulaca üyelere iyi ba,arimlar dilemi§tir. 

Üyeler yarm ak~am tekrar toplarak hangi sahalarda ~ah
§acaklarm1 teskit edeceklerdir. 

Rusyada yap1lacak 1 May1s 
§enlikleri ba§lad1 

Moskova 23 (A.A) - Sovyet Rusya ameleye bir~ok isti
rahat günlerini bah!?eden 1 May1s §enliklerinin tesidine bu 
günden ba~lam1§t1 r. Mutad oldugu ve~hile komünist f1rkas1 
merkezi icra komitesi beyanname ~eklinde hakiki bir prog
ram ne,retmi§tir. Bu beyannamede Rusyanm sulh azmi yeni 
ba§tan teyid edilmekte, fa§izm takbih olunmakta, Alman 
amele s1mf1 ile bütün <;in amelesi ve <;in komünist f1rkas1 
selämlanmaktad1r. K1z1I ordu ile donanma, vatanm müda
fileri diye tebcil olunmaktad1r. 

isyi~rede bir Türk ve bir is
vi~reli talebe gölde boguldu 

Neustrelitz (Meklenburg) 23 (A.A)- Bundan birka~ gün 
evvel bir sandal partisi yapmaga ~1km1~ olan teknik mek-
tebi talebesinden, biri 20 ya~mda bir fsvi~reli ve digeri 
Mehmed Sami Süreyya isminde ve 24 yafmda bir Türk olan 
iki talebe ölü olarak Voblitz gölünden ölü olarak ~1kar1l
m1§lard1r. 

•••• „„„„„„„ •••• „ •• „ „ •••• „„„ ...... „„ .... 
hakkmda hi~bir anla§ma te- : Amerika ile Japonya arasm-
min edemedigini yazmakta- müthi~ bir rekabet kap1s1 
dir. a\:dmI§ olacakbr. 

Amerikalilar havac1hgm Amerikahla bütün Japon 
demiryollarmm ve senayinin tekliflerini red ettiklerine 
inki§afma i~tirak etmek hu- ~ imdilik iki hükiimet arasm-
susundaki arzular101 b1rakm1- da iktisadi sahada bir te,riki 
yacaklard1r. Bu itibarlarla mesaiyi imkin görülmektedir. 

Azirnct dolcrv1sile ace 
lc n1 lizrved~ ile sa~ 

0 ·· ·· d k' -"01 numuz e 1 cuma !'~ t 
yani nisamn yirmi altmc1 gil't 
sabahleyin alafranga .., 
on hu\:ukta Bucada istat~ 
caddesinde 24 numarada JP' 

Lam efendiye aid lüks 'IJJO' 
bilyalar bilmüY-ayede satJ•' 
cakbr. 

Gerek, yatak odas1 tak!' 
m1, yemek odas1 tak1m1, f(JJ' 

safir odas1 tak1m1, mefe ai•' 
cmdan lüks tifonyerah aYo,Jt 
dolap, tuvalet, lavamaJJ t' 
karderobas1, Amerikan 1'•' 
nape, yerli radyo ma tefe~ 
ruat, Sahibinin Sesi grad'1 

fon ma pläk, komodinol-'' 
aphr lüks orta masas1, o'f"' 
masas1 1 kütüphane kit•~ 
larile, buzluk, Amerikan kol 

•• tuklar1, 1 ayna, mavun III~ 
sas11 dört köfe ye'lfJe, 
masas1, alb maroken ,.
dalye, 1 büfe, iki ~sob" 
elektrik lambas1, yagb bD' 
ya tablo, resimli tablo~ 
kü\:ük yatak odas1 aYo 
dolap lavman tuvalet ve k~ 
modino, sandalyalar, bafl': 
koltoklar, 2 karyola soost;, 
leri ve yataklariyle, kütil 
hane kitaplariyle, para"-; 
1 saat ütü makinesi, ye'lfJ e 
dolab1, 6 yefil stor, hab ~ 
seccadeler ve sair bi~ e 
lüks mobilyalar bilmüzayed 
sablacakbr. 
F k „,tlf 

1rsab a~1rmaym1z "' 
pe,indir. , 

Bbüyk Kardi~ah lbr~ 
bey hanmda emniyet osill' 
yede salonu müdüriye~i . ,1' 
Adres; müzayedeye 1tti1 

i§tirak edecek zevat Alsi:; 
caktan veyabu Kernerde Sir' 
trenile, yahut Konaktn ° 
büsle gelebilirler. D:2 
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