
evlet adamı tresada haşhaşa 
rdi; ne konuştu arı? Bilinmiyor 

ktile Napolyonun oturduğu şato, bugün, kapağına 
koca kilit vurulmuş bir sandıktır 

Karanlıkta bir 
konferans 

Streza konferan11 vaktile Na
poleona kumatanhk konoil (lıa · 
rargah) olan me,har lzolola Bella 
sarayında toplandı. Bu konferans
ta en çok merakı uyandırnn teJ 
konuımalann pek ıizli tutulm&$1-
dır; o kadar ki dünkü telyaman 
konf....-ı, papa HÇ1Dek ~in Va
tibnm kapalı bir odumd' to~· 
nan brclinaller mecliaine bemeti-

,_İIM ydnıcla Papa DISrdiilleü 
Kleman llmfittü'; J•Di bir papa 

ek iÇin brdiaaller aralarmd" 
:........ıardı; papalık yeri ta 
ızıı 7J)ına kadar bot kaldı. Hıriı- Streza, 11 ( Hu111ıi) - Major 
....... • aonra beklemekten U· gölünün dört tüzel ....... bi· 
..-raJc lrarcliaallerin bepeini de ri olan laola Bella~ Bornonie 
iWJa topladı; Vatik••m bir od ... ~-ti!; ele•let koaferiamı 
,.. h•aılı; •!rini pa '*•hd 1 ., ......... 

Meuolini, üç de•letiıt ha7raltlari
le iüilenen i-.yonda lnıitiz ve 
Framız mur&hhaıtannı bizzat ~e
ruimle iw'plamıfb. Fr&111ız Baş
bakanı .. , Fı.ndenm .. ı., La-

--· Lndi .._..._ bit' 

rmdankonferam 
ıizodaaı ( aTtll' otlaı) halini 
mqtır. 

Acaba konferan.aı ha kadar ıiz· 
li tutmai• sebep nedir? Bir bakı-
111& bunu anlamak zordur. ÇüDkü 
Streza iconferamının konum 

ASIM US 

l;a 

tfeaW plea (Beilu 1 • .a aa,ı/._ L d ........ ) 

Akabeyi 
e karar 

v diler 
'Tan gazeteainin Kahire husu -

si mu1iabiri yazıyor: 

Ma•~ Erilen Kralı Emir Ab
cMlahmKud&te bulunduiu mrada 
Britanya ,Uksek komiaerHJi riJa
aetinde mühim bir toplanttolmut-

tur.Bu toplantıda Maverayı trclen Mes lenin ruhu bir in mecllii reiıi, Umman lqild: Mi -
e •• d • yük memur\I, General 9ir ~i • 

DlUC8 mış.. balcf".ntıomeri Meıinlterj, fm • 
pan. s...r ..-tt.Wi0 ıtaJ,aa ~atQl'hak erkiDJharp reisi,. mali

. Hahet huırhldanm takip lçia telif ıiYil M Ukerl ...ı&hiyettar 
Aama.,a t61ad8idlif ....,, muba- kim ..... laUJI' bulunmut Ye Ak • 
Wır, Geaeral ._At ~ bftin lnciü kunetleri tarafın • 

dan müdafaaaa karar•--...... 
~H ~-r-

&lllWıı----~ .... 0.-~ ral • karar A(ap aleminde pek 
fU ~ ol...-k &ere telildd edil 

mittir. Akabe Kızlclenizin .._.. 
da bu deniz çenesinde olan mil
letlerin ve falan Şarl baHunm en 
eh,mm~lt bir tenaaa noktasıdır. 

Bu.,. •en de terkedilmit 
bir vaziyette küçük bir ......... 

V.iıff7eeefl.W llirtll ...,,,,~ liııe gelmlt~· Bununla ~ra"_
-. Ya ı. ~ettt tayn.re. hı;~ coğrafi ye ••JUi durumu ıle ffı • 

arat.alan.. caz, Filiatin, Maverayı Erden ye 

--W · Mama....,.. W.. ve-. taW-
~ 1eil.tlcia ...... *hlt ..... ~ı 

.......,, t ,uq .. "' ........ . _......, 
~ 

l~ellik 
aı üleri 

- 7 inci .. ,d•mızcla -

Enka oltut4tı lıalard ölen HINlllıbınn Tüıli 
(Bu lumqa ait tlifer re .unlerimia 3 iincii ltql#""""") 
Begoğlunda bir f aeia 

Bir ev yıkıldı, dört 
kişi ezilerek öldü 

Dün sabah Beyoğlunda, Pa • 
pazköpı'iisünde Mankasar cadde • 
sinde döıi kişinin ölümü ile neti
selenen bir ev yıkılma hadisesi ol
muştur. 

Kadınlar 



Begoğlunda bir facia Bulgarlar 
ririmiz gördüklerini ve dinledik • 
lmni §Öyle anlatıyor: 

den lcurtulan s.,. ·Mehmetmuhar- Sof yadan geçen Dış-

Ev, eaat oııu yirmi ıeçe birden
bire J'JklınlfbJ'. Oç fcattan ibaret 
llalunan bu evde tam on dokuz ki· 
ti oturmakta idi. 

.ririmiıe ıunları aöyleııaittil": bakanımızı dostça 
~~v;_~a:a~~h ı::ı:ı~~~ selamladılar 

E•, Anadoılakavaimcla oturan 
hahriyeden mtıtelceit Ba1 Alinin • 
dit-. Falcat M ...... admcla birine 
kiralamıt. Melmet te muhtelif 
ldmMlere ocla ocla vennietir. 

onbuçukta hazırlanmıftnll.lir uat Sofya, 11 CA.A.) - "'1p.r a• 
aonra ıelmek üzere çıktnwı. Kapı· ja.nınıdan: Türkiye Dqifleri Ba • 
elan daha bir adım atnııtlJm, ö • kani Bay Tevfik Rüttii Araa, re • 
nünıdeki yokla hir sölıe titredi. falcatinde Bayan Afet, kı~r Bayan 

Çllaıie MftUJDda evde otaran
larclaıa eola itlerine sitmiflercli. 

Hemen ıeri cl6ndiim ev ikiye ar Satı ve Cümhurreialiii baır-veri ~una, 11 (Kurun) _ Seli.n1~ 
nlmJlb. Onclan t0nrumı sirme • binbafı CeW. kalemi mahma mü· harp divanı ı.il" haftadanberi mu· 
elim, ne oldafmm anlamadan clürü Bay Tevfik Amir olduiıı hal· hakeme etmekte olduğu Siroıda
müthit bir ı&riiltü oldu. Keneli· de, Cenevreye gitmek üzere bu • ki 19uncu alayın ui zabitl~ri hak· 
mi aokaia atbm. Ayaja kalktı• rün Sofya iıtaıyonundan gcçmiı • kmda kaf~rnu vermiıtir. Kararda 
ima vakit' e'fin yerinde bir duman tir· h~blr idam cezuı yoktur. 

Tersaneyi basmıı olan iai 
r•lince; müddeiumumi emıir" llAl11911 
ıini okumuı ve divanıharp mü 
faalan din~enıeğe ba§lamı,hr. 

Tevkil Edilen Siyai Fıriftllar 
Evin üat kabnda otua u,.ıı.ta o

lan kolODJ&cı Bay Mehmet te çık
mak üaere bulumı,ordu. Dqan 
heaiiz 'ltir aclma atmq iken ev çök· 
müttür, Bay Mehmet ne olcluiu • 
nu aıdamadan yere dütmüt, geri 

Jiilaelmifti. Sal lcalanlann çıl • Kralın kalemi mahıaua müdürü Karar muci~ince bet yüzhqı 
lıklan cla)'alUJOnlu. Hemo kot. Kile l"n.DOff, istaayonda Tii1'kiye mGebet kür•le, iki yüzbqı yir
tum. Etraftan da yelifmiflerdi. Dıtitl•ri Bafcanrnı kral namına se. miıer, Mr yüzbatı il•. bir binhqı 1 
Kanmı 1araı1r olarak kartardık.., l&mlaauf, ve refakatindeki bayan- sekizer, bir miralay dört, bh- müla· 

Reialeri 

döndüiü nkit evin yerinde bil" 
duman bulutu ıönnüıtür. Bil"az 
aonra kendine ıelen Mehmet he • 
men, en üat katta bulunan kanaı 
Haticeyi kurtannaia ~f, et
raftan yetiıenler tarafmc:lan Ba • 
yan Hat~ ıöisünden ve yiqün • 

den yaralı olarak çıkanlmıttır. 
Bu emada hlc:lise polişe haber 

verilJZıif, derhal iki srlı*1t imdat 
otomobili ile, itfaiye ıelmit, vakit 
ıeçirilmeden enk&zm kaldrnlma • 
ıma batlanmııtır. 

Enkaz JcalcLrılırken üst ve orta 
katta bulunanlardan V aao ile Ale
ko da alır yaralı olarak kartanl· 
~ ve hemen hutallaneye lraldı
nlallfbr. AJ.ko, enkAz 4ltmdan 

çıkanbrken, f&fkm bir halde ha • 
atit b&J!~Lakrimmb. 

•lffl-ER 

Ayni evde oturan fakat sabah• 
leyin batka yerde lnıl"nan kızına 
ıitmit olan altmıt y&fmda Malon· 
ya, 'laırtuld"iuna •eviniyqrdu: 

- ''Beni Allah korudu. Krıt • 
ma yar~ gitllli§tim. Dünyada 
bqka hiç kimstın yoktur. Yalnrı 
bir \Qaım emtlarmıı sat.ara~ dört 
lira kira parası biriktinniştim. o. 
nu bulsam bari,, diyordu. 

Malonyanm içinde dört lira 
bulunan kutusu bir aralık enkaz 
altmd•n çıkanlarak kendiıine ve
rilmit, zavallı kadıncaiız: 

- Heli.) para.. Kaybolmadı .. 
l>iye çok MSVinaıittir. 

EV NiÇiN ÇöKTO? 

Çöküntünün ne auretle oltluju 
hakkında 1-bkikat 7.'&Pdmaktadır. 
içinde otQraıılv, evin • oldu • 
iuau, fa.bt çCikUp çikmiyeceli 
n.ıilmıaa- a tQCliiW-.nt 
olclSlüun a&Jleiniflmiir. 

Belediye ınühe~diıinin verdiği 

J~ kral ve kraliçe namma bu • ~ım on sene, üç zabit albf&I' ay 
ketler vermittir. hapis cezuına ve ukerlikten tar· 

BW.ar DıtitlerJ Bakanı Bay Ba· da mabktlm olmuılardır. 
taloff, Türkiye Dıtitleri Bakaıunı On bir sqçlu beraat etmİftir. 
hük6naeti namına ıelaml&IDJf ve MahkOm zabitlerin askeri rütbe · 
refakatindeki bayanlara çiçekl• leri yann kalcbnlacaktır. 

takdim et.nıi,t\r. Atina, ıı (Kurun) - Atina 
Bay Tevfik Rüttü Araa. ayni harp divanı, Harbiye mektelrini 

amanda Türkiyeq'1i Sofya •~iai buaıq olan uiler hakkında ka • 
Bay Ali Şefti Ye Türkiye aefareti . rannı vermittir. Kararda hiçbir 
erklnı ile SOYJet aefiri Ba1 Raa • idam cuuı JOktur. 

Atina, 11 (Kurun) - Div 
harp karariyle nezaret altuula 
lunan ıiyaıi fırkalar reitleria 
Papanastuyo, Kafandariı. M 
taı ve Sofoliı hakkında t• 
müzekkereıi keıilmittir. 9,_._,_ 
dan bqka alb saylav tevkıf e4il 
mittir. 

Pro,eıörler Aruındalıi 

Taıliye 

Atina, 11 (Kurun) - S.I 
ve Atina üniverıiteleıi proftaör 
ri ara11nda yapılacak taafiye 
tesi tudik edilmittir. Busün 
redilecektir. 

Jcolailloff, Yunan aefiri Bay Col • Divaııaı kararma söre iki yüz· 
lu, Romanya 1efiri Bay Sto~ bqr, iki ıniillaua yirmiter, iki yüz. 
Yuıoalavya aefiri Bay Tzintur • L ••• , ilci mülbım on altıf&J', bir _,. ffaT6iye Melıtebini BtıStfltlftı 
MarkoVitcla ve Bulıar huiciye yüaL--ı, ltir mülbmı on birer sene -ı 

_, T eıebbüı Eden Generw 
Bakanlıiı yiikeek memurları tara. hapis ·c..u•w ve aıkerlikten ko · 
fından sel4mlanmıflır. vulmaia mahlc6m edilmiılerdir. Atina, 11 (Kurun) - l2lya 

Bay Tevfik Rüttü Aras, trenin Diler auçlu zabitler beraat etmit- f•reti, Atir.a Harhiye mek~e 
t•v~fq emumda ~ya side· )erdir. bumaia l .. ebhüa •tmİf olu 
rek, defteri mahsuaa ima ebnit Sivil Maçlulardan alb kiti 15 . 20 )erin reiıi General Vlahoaun 
ve müteakiben, trenin hareketine .. ,..,. kadar hapse -mahk6m edil· benin motöriyle -on iki ada,... 
lçaw •. İltuyonda Bulpr Dıt Ba- , miti•, dil9' ıivil arkadqlan .be· jındıi1nı, ve aiyul mülteci ad 

Ja lrü ·· ·· · raat e • erd· • le kabul edildiiini teblii etın• 

~ii'!-- DEVLıT DEMlftYOLl.ARl VA· ANKARA BELED!Y 
RIDATINDA ARTIŞ Yf:RINOE BiR B1mdan ıonra aiır enku altın· 

da kalarak öleıılerin cesetleri çı
karlmaia l>a~Ianmrttır. 

Bıuıların arumda yedi aylık 
Muib adlı hir im çocufa ela ... 
1....,-ordu. Zaftllı soc:ak JU&)an
m&mlf, ailende 81miiftü. 

rapora töre evm harici vuintin· ------~---
de bir tehlike ıörülmiyordu. Yal· Karanlıkta bir 
nrı fi", büyük yaııgmdan IOIU'& 

fena tut la ile yapılmq ol dutu için konferans 

( ) B Anl<a.ra, 11 (ICunın) - ~ 
Ank-.'l'a, 11 l\unın - iitte Mı.diyesi yeni bil"prwl•ı c1 

,adlmenU.C. yapdmakta olan tet· lann türü halinde pf;ircle .-ıt 
trikl•r. uaız tarifenin tatbikinden riı...ini, küm• ha~la~ 
beri !>fttet d8"'İf7011an varida • kaklarda ıerbeıt bırakıllllllP.!! 

Altmıt bet yqlarmda Wunan 
Le.idam yüü kan içinde idi. 
Gliafluden ,....ı.iadJiı Jabn)dı • 

yl1almqtır. 

Hldileye adliyecilerden müd • 
deiumwnt Bay Ekrem el koymuf 
ve clb çlkilntü yerine siderelc 
tahkiJat.t J'8111111ftlr. 

lı ,.ele miitemaclb'en kan akma- ' Tahkikat ve temizltme iti lbu • 
_.lan Wli olllJOl'Cl'a. Vuo adm- ıiiD de lfbecektir. 
c1ald ıencin ılducle ele Jamlar 
-..rclr. Bir talla puçaa cliflerini Kamutayın dünkü 
kanırttı. toplantısı 

Bunun~ akmıt yqmda Ankara, 11 (A.A.) - K•mu • 
Yorıi hlclieeden enel evden çık- tay ·busün Hasan Sekanm bat • 
tıiı İçin lcurtu1mut, faciayi ha\er kanlılm4Ia yaptığı toplanbda Ur
almca atlıyarak kıotaP olhmun fanm Harran kazumda Derfil o

cetecliyle kartılapqtır. On yedi iullarmclan lhrahim, Şi>inbra • 
)'&fmda Anıelib ünrbıe yalan hitan Bülbül maballuindeıi KiSle 

tuf)adan çok hırpalanmJttı. · oiullamıdan Memet otlu hwa • 
Olen Wbahtlarclan Leonida him, ~ Hüvaler köJün

lMı aracla hem ailmit, hem aai den Dlltma olallıariiaUn Mehmet 
lmJwnm altmd• .,........ otla cıUtt ıJID ilim· cealanna 

raı.:1-tilden IOllla w..a .JI .. • --~ t..ldniMeki maallıa • 
~"'" ..._. -- talan lralRıl ebll:..:... h&lliae selen atada laınetleri, ~ 

etrafı aran yüleıea 1dtiJ'i dalıt· Af kanammma i;iindl ft dör-
bidaıa 101Wa l»itifllW• bnlunan ...._. ••dMl.mia Wn1ea fula 
m le L--1u--ı • ...ı11• Temiz • 8"' lilbalw kMmMla ._ hir 

_,........-~ aa; gm nrilımit ... ...Uecek o • 
leme iti •kpm seç vakte kadar lan caalaıdan &Jn •Jn. inclirme 
aüraıüftiir. Enbs altmclaa çıkan. yapılmak suretiyle tatbik oluna • 
lan eualar poliller tarafından calma dair tehir frkruı tasvip e· 
muhafaza eclilmelrte idi. dilmiftir. 

Bu wcle oıun. ta erkenden it- Kamutay bundan aonra 1934 
lerine ıibuit olanlar, çBlriiatibii yılı umumi mVYueneainde dahil 
ancak aut birde iirenmiflerclir. hltçelerin mabteılif faul ve IWl&d • 
Bunlarııa kimi lemu, flitlri aıuı9-i· delerinden 288.899 liranm indiri • 
ni bırakarak gitmip. Öliim ha • lerelc 2Sl:M1 liraa-nm di~er ter · 
berlerini duyanlar baykımrak at , tiplere illveaine, 2.858 lirumm 
lıyorlardı. da Maarif ~lı~da 8'11an 

KURTULANLARDAN BiRi yeni bir fasla fnfrallde tahaiaat 
olarak konalmuma karar vere • 

Bir teaadüfle Ye bir kaç Ani • rek eumatt .. i IÜnii topla21111•1ı Ü· 

yelik farkla muhlt\tr•k bir ölüm • zere daplmqtır. 

tında pçen MMJ• nazaran fula· 
_. <BlllD&blden devam) ltk olduiumı söttenniftir. yuak etmittil". 

( m•umıı) ıır delildir. B1.1rac:fa YUNANIST ANIN IST ANBIJI; 
Almanyanm kendi kendh•e Ver· lCRA, lFLAS KANUNU VE tZMIR KO OLOs...,.. ...... , 
ıay muaJıede1ini lo~ olınuın· ~ 11 (Kunm) _ · icra, Atina, 11 (Kurun) - 1 
elan dolan durum komqalacaJc.. iflk lmıl11""1l 91, 99, 106 ncı ınad• Yunan General komolofU ~ 
tır. Obür ,..,dan l111iHa Dıtbaka- c:leı.inhı tlejiftirilmeai İltenildi. ..Jia, lsmir Yunan General 
nı, Franaız Dııbakanr, ltalnn tkf. solotlutuna nakledilmit ve l _.ı; 
bakanı ba yoldaki ~tSrini YENt POSTA TEŞKILA Ti ~ konaoloeu ıeri çalua 
af&iı yukarı ıuetecilwe n ula- Aı*N&t ti CJCanm) - Ymi llUltU'· 
•l ıneclialere biJdinniflenlir. .,._ tefkilAt 1'Jihuı kaııonlat • lat•nlnıl Yunan Ge.....ı 1-

0 halde böyle bir Jcoaferansta tmldılı talalird•, tatıbildm as 11- blulu ~ Belpat l 
konuaulacek sözlerin bu kaiar hndan itibuen başlanacaktır. sefarett...neıi 1cltiplen.lo T 

·-re dafrlicliı tayin edilmifdr. Ows 
sizli tutulmuının ıi:nehehi ( hilı- f'NOTUN T AffUYESI iSTENDi ne kadar vasifeai hatma ıi 
meti) ne olabilir? ~-L·- 1 ı (Kuıım) - hrada, · 

~--- tır. 
Streza konferanauada konutU· f<endi kutland1is ot01'lobilile bir 

lacak sorum ayın (15) inde C:.. ktiJltiyll ...-ek ölcllrllüjü içia 
nevrede toplanacak olan Ulualar ın\Wdeiuımamllikçe tevkif edilen 
Kurumunda ortaya konacaktır. la elektrik tirketi müdürlerinden 
sorum üıerine konseyce bir karar KnoWn kefalede tahliyai ieteniJ. 
verilecektir. Şa~ Streaa konfe- di. 
ransmcla lconutulan te:Jler açıp DEMlR F ABRlKASI 
vuruluna bu devletlerin Cenene. Ankara, 11 (Kurun) _Demir 
ele alacaklan durumlar. da anlatıl· fabrikatnnn Zonpldak - Saf • 
mıt bulunacaktır. n.Molu aratındaki "Karablik,, de 

lıte Strezada lzolola Bella 1&• lnırulmuı brarlqtı. 
raymm her yandan ıözcülere ka· 
patılmuı buncland~. NECME1TI~ SAHiR 

Strezaya ıiden lnıiliz, Framıı Aakara. 11 (Kurun) - Bay 
ve ltalyan diplomatları pzeteci· Necnı~. Sah~r. _Oı~dar. tr~ • 
lere bu lconferansta hiçbir karar Y•Y ~~eüne ut ıtle~ ~cenchr· 
verilmiyecefini söylediler. .- ıçın lstanınıla IJtti. 

Acaba bu söyleyiti neden ı• 
rekli ıördüler, diye habra hir ıüp
he ıelir. 

Bunun da Hbebi ~: Strtıa 
konferaaunda toplanan clnletlw 
ıerçelcten •ralarında bir karar 
verdikten sonra Cenevreye ıelir· 
lene arbk Uluslar Kurumunun 
hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü Stre. 

• konferan1111cla elbirliji .eclen üç 
devlet Ulualar Kurumuna kendi 
kaıwını dikte etmcie de karar 
~ --olur. 8JJ iH VÜ• ...... .,..,~ .. jt,~--
til• diifünillen dörtler direktuvan •-'•·~~-... 9 ,W 
yeıine üçler direktüvannı koymak lar da Maim•• 
ohU'. Yunan konaoloau, Yuun 

ASIM UI panayıra ittirak eftcetinı 
di. 
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Kısa 
--Şehir 
..... __ Haberleri 

HOCALARIN SIHHAT! - Yıl 
5onunun yakmlaşrna.51 dolayısiylc ho· 
calann 5Ihhi ·"a.ziyetle.rl h-ültür sıhhi· 
).C doktorları tarafmdan tetkfk t>dil • 
mclttedir. 

Yeni 

Jstanbul Kumandanh 

Türk • • 
reJımı 

• nedir? 
Her okul hocası i~ rapor 'ferile • 

ccktir. lzmir saylavı Bay. 
kürsüsünde yeni 

Mahmut 
Türk 

Esat dün inkılap 
rejimini anlatttı 

Krt'at ihtiyacı için açık 
meye konulan 3000 liralık el 
nin verilen fiat komisyonca 
görüldüğünden ihalesi 15/?f 
935 pazartesi günü saat 16 d 
Şartname ve nünıunesi fıdı 
aalma1ma komisyonunda gö 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin 
Jiı·alrk teminat makbuzlariyle 
rabcr komisyona gelmcleri.(1 

TAYYARE CEMlYET1?\DE -
Tayyare Cemiyetine abna<:a.k hJr 
Hussa mütercimi için dün cemiyetin 
lsüınbul mcrkeı.inde'ki salonunda bir 
imtihan yapılmıştır. 

!mtihana on sekiz ldfi girmiştir. 
İmtihan e\Taln tetkik edilmek üure 
cemiyetin Ankaradaıi merkezine ıön· 
derilmi~tir. 

t'30YADI - Fatihte Malta ~r§J· 
~ında. sobacı Bay Osman östürgen 
soyadım almıştır. 

GC'MRÜKLERDE TEŞKlLAT -
Jstanbul, Sirkeci, Galata ve Haydar • 
paşa gümrükfo:ri müdtir]e:ri dün de 
toplanmışlar ,.e gümrüklerde :yapıla· 
cak yeni teşkillltm tatbik şekli hak • 
kında 'konuşmuşlardn-. 

Cuntartesi günü Galata ı:ümrüklc· 
rinde r::lı§Jlacaktır. 

Çocuk haftasının pro1ra• 
nu hazır lanı yor 

23 Nisan Çocuk haftaaının bq
Jangıç günü olmak münaıebetiyle 
dün Halkevi alonunda Halkevi 
u, el eri ve kültür müdül' muavin· 
ferinin iştirakiyle bir toplantı ya. 
pılmıştır. 

Toplantıda bayramın birinci 
günü yapılacak merasimin proır•· 
mı tespit cdilmiıtir. 

O gün Taksimde yapılacak me· 
rasime i~tirak etmek üzere yüksek 
okul talebesi ve ize.Heri mera.sim 
saatind~ hocalariyle birlikte ken· . 
di!erine ayrı]an yerlerde hazır bu 
q__na~kla.rclır. 

McrNimden ıonra aaat on Üç· 
te F atih!cn, Topkapıdan, Yediku· 
leden. Kurtulu~t~n tramvaylarla 
çocuk'?.:- alınarak gezdirilecektir. 

lmıir Sayla~-ı Bay Mahmut E
aat, inkılap küraüsündeki denine 
dün devam etmi§tir. Bay Mahmut 
Esat, bu yıl vereceği der~leri den 
aaatlerine sığdıramadığını, bunla
rı notlara bıraktığını aöyliyerek 

Bay Mahmut Esat. yeni Türk 
rejimini önder Atatürkün bir ce
vabı ile anlatmıftır. Bu cevap, Bü. 
yük Millet Mcdi&inde Mir;ıJay Se
Jahattinin: 

- Biz kime benzeriz?. 
Türk rejimini an1atmı§, tunları Sorgusu üzerine Atatürk tara. 
aöylemittir: f ından vcrilmiıtir: 

- "'Yeni Türk rejimi. nedir, bu. - "Yeni Tiirk rejimi, Türk mif . 
nun iJeoloii•i, munetleri nedir? /etine dayanır ve Türkc benzer.,, 
Hareket ve vusul noktalan nedir, Bay Mahmut Eııal, bunrlan ıon· 
ne gibi e•ulara iatinat eder? Orı- ra Türk rejimini Monteıkivö ve 
ce bunları ortaya çıkaracağız · Ruııoya benzetenlere cevap ver· 
Sonra diğer rejimlerle mukayese · mİ§, on sekizinci yüzyılın !efleri· 
eJ«~.,, nin eserlerini ve manalarını anla· 

"Modern Türk rejimini olduğu tarak i:ıah etmi~tir. 
gibi gö•l•rebilmek ifin §ahsi ma· Bay Mahmut Esat, bundan ıon· 
lumat« tleğil, muncclini tqki.l e. ============-=
den realite}e iıtinat etmelidir. Bir iki azgın at kere her ihtilalde olduğu gibi Türk 
ihtilalinin de bir önderi vardır. 
Onderin ihtilalin bQflanı;ıcındatt Ortalığı bir ibirine kat-
bugüne kadar nutuklarını tetkik tıla1; bir adamı 
etmek lazımJır. yaraladılar 

lhtilô.l lıuvvetlerinin likir cere· Dün ak§am saat 19,15 de Un • 
ytınlarını, mücadelelerini daima , kapanı Zeyrek caddesinde feci bir 
•özönünde tatmak lci%rmdır. Eğer arah; kazaıı olmuı bir adam ba.· 
ba~c ~'!"~r-Y=ılan fcyler, yeni şmdan ağır ıurctte, yarala.nmıttır. 
Tiir/tt reıımını anl"!amatlılar~a, Hadiıe tudur: 
be~•.'bu.7ftetoJa takıp edemedık· Unka.panından Laleliye yapı 
lerı ''ıntlır. demiri götüren araba ıürücüıü 

Yeni Türk rejimi bazılarının Mehmet Lalelide demirleri indi
mMettikleri gibi ne on ıekizinci rirken arabanın atlan birdenbire 
u.arcı, ne ele komunc*"' yı .... ~ı
ri.ne batur. Tür.ft rejimi bu pren· 
.iplerden mülhem J~ğildir. 

Türk rejimi ne Monteakiyo, ne 
Ru•o, ne lenin, ne Tr~ki, ne Je 
Stal.intlen mülhemdir.,, 

UTKillU~L\.U. &hı •••n• -~ '11&•- •••-

ime& arabayı ikiye bölmUtler ve 

Diğer bir kmm talebe de Tak· 
simden hurrnsi otomobillerle •lma· 

~m lınıuatm n&111100!!C1HllPf111f 11 IH;t tlmtt' 

cnl~ ve Fatihe kadar getirilere1r K•t d 

ön lttkerleklerini bat döndürücü 
bir aür' atle ıüTüklemeğe. ~la. · 
mıı!ardır. Ahırla.nnın bulunduğu 
Unkapanına doiiu kotmakta olan 
atlar. geçtikleri yoUarda. ortalığı 
biribirine ka.tmıtlar, halkı heye • 
cana dü!ürmiiJlerdir. 

ı;ezdh·ilecektir. 1 ap a vası 
Gene ayni günde bütün okullar· 

d h~-:alar taraf mdan konferans· 
\ar v~;ilcc:k, müsamereler tertip 
cdilccc:{tir. 

ö 1~•1:ıüzdcki p~arleai günü de 
Arm:: · "r Birliği, Çocukları Eairge
m~ F 1.'rumuııda toplanarak hafta· 
hk d!ğ r programı hazr.hyau.k· 
lnrd·r. 

-----
mc:.k1a da. ~ok iyi. etmif; .ırcı bi~· 
de, bilhc.ışa, tanzimattcın t0nra 
gelmi§ birçok ad ve naml«r vardır 
ki bunlar, {air, na,tr, roma~c~ hi
kayeci, piyeıçi olmaclrldcın için 
edebiyat kitaplanmn tlı11ntla l«ılt· 
yorlard,. Nüzhet Sadettin İM (E. 
dcbiyat ve edebiyat tarihi. ö~) i· 
simli kitabında §airleT, ncqirler, 
hikayeciler, romar.crlar, piyn~i
lerlo birlikte ta:nzimattan ıonraki 
kültürcüler~ lolkolorcul.ora. biyof. 
raficilerc, kitc:ıp~ılC1Ta1. lilolojicil• 
re. oe edebiyatla. Öajt oUın lııri/&s~ 
l ere, coğrdya.cdara, tiyatro .,_ alt· 
törlerinc, mu:;ikicilen 4c yer Hr· 

mi ... Gen~ §imdiye kadar. adlan, 
ncımları bir tü.rlii edebiyat ltilap.. ıı 
larına girmiyengazcl:clmn i/i.ntlc
lik kö§e yazıcıları ile HR raste· 
ciler de pek laalrlı alarak ia leilop
ta mevki alnu,Ztırdır. 

Fakat, ne ya.ırk ii ltetn. W. 
lorya imtilı!lınna ~recdtlcrin, Acm 
ele dt.ıarırlaki. biitiin eılc6i~t,... 
raklıl rın n ~ok ifinc yanyaca" o
lan bu kitapla biriai ıımıtullftllfı o 
Ja: 

Şair ve t:dep kralımız: Filorinalt 
Nqzım! 

Osman Cem4'1 K•Y9•••a 

Emniyeti bozucu gazı 
neşrinden muhakeme ... 

Dint hi11iyatı alet ederek dev· 
letin dahili emniyetini boıucu ne§· 

riyat yapd~ığı iddiaaiyle açılan 
bir de.vaya, dün sabah latanbul a· 
ğJT c.eıa 11tahkemeainde balulmıf· 
tır. 

Bv. dav•, ''Doğru yol,. isminde. 
ki bir kitapta çıkan bazı }azılar. 

Bir aralrk, Şehzadcbaşr yolile 
Zeyrek caddesine inen azgın atla.· 
rı. bir adam önlemek istemiıtir. 
Azgın atlar. önlerine bu zavalhyı 
müthiş bir çarpıtla yere devirerek 
k~makta devam. etmiıler, ve biı 
müddet ıonra güçlükle durdU1Ula· 
bilmişlerdir. 

Kaçan atla.nn .a.hibi arabacı 
Münirin dayıaı olan ve b&!mdan 
ağır surette yaralanan arpacı Ha
lil, &ıhhi imdat otoinobi!ile hemen 
Curahpa§a haıtaneaine kaldırıl • dan dolayı açılnııttrr. Dava edi

lenler, kitabı yazan tacir Ali Ulvi 
mıJlır. 

ve kitabı buan Burhanettindir. 

Ali Ulvi. kitaptaki ya.z:darı di· 
nf lıiaaiyah ilet ederek devletin 

23 Nisan 
23 Nisan Çocuk Bayramr haf • 

emniyetini bo%Ucu ne~riyal ına.hi· ~um ilk rrünüdür. Yan·ulanm . 
yetinde olmadığım ileri sürmü~. zm bayram~ için hazTrlammz. 

1 
böyle bir§ey aklmdan bila geçme· "Hj"' ... ~-----·--...--- 1 
diğini eöy]emittir. Burhanettin del~;ı 
bu aözlere İ§tirak ctmİ§tir. J~!l~ ce nöbet~i ::aneletl_ 

Mahkemede müddciumurniliğ· Samat)ada: Rıdvan, Fenerde: E· 
t.mail ~ Ahmet Mulıl!.aten euı.· milyad4 Şehzadebaşnda: lbrahina, 
aa dair nıütaleaıt ıorulmu2, müd· Halil. Şelıreminind~: A. Hamdi, Ka · 
deiumuml, dava me~-zuıı o!an ya· ragü.m.riild;c: Arif, Aksarayda: s. 1 

~uri, Carıo~ıu~la: Abid, Emlnö • ı 
zılar üzerinde yaphğı t~..k r.e•i uü.'1.d~· A~tı Mir.asj-a!l, Be.ıürta~ta: 1 
~erini anlatarak, bun!ann da.va· 

nın •sıldıiı maddeye temas eder 
malıiyette olmadığım bi!dimıif. 

beraat iateiinde bulunmuıtur. 

Sulc. m:ın Recep, Lı\leiide: Sıtkr, KU· 
çükpazarda: Htlse~in Hüsnd, Gala • 
tada lal'.mudiye caddA!sinde: Mişe~ 
Sofn.nyadü;. Taksimde: Niıamettin, 
Kal>0ncukulicğunda: Zafiropolo, Şiş

Bwaclaıı aonra müdafaalar ya• lide Hamamda; Halli, Kasunpaşada.: 
pıbaq, Ali Ulvi ve Burhanettin Y~ni .Turan. Hallcıo;lunda: Yeni 
ek lteraatleri iateğinde bulUl'.arak Turkıye. 
.c>alerini bitim:ıiılerdir. . . bir e=u=r=ett=~=,eke==r==k=a=çmnakta===~==n=a-=uç.=.I 

Muhakeme. kararın venlmeın 

için. bqka güne brrakılmı,br. 
lu tutulan Kara Bekir ve arlradq
larmm duruşma.larma dün de ııeki· 

DURUSMALAR - Menıleke· ı ıinci ihtiua mahkemeainde devanı 
timize. Bulge.tiıtandan muvaı3aJ1 1 edilmiş ve şahitler dinlenilmi§tir. 

ra yüzyıllara milleti zülümle ide.· 
re eden hükümdar ve taddarların 
yaptıklarını anlatmı§, ecnebi ve 

Oıma.nh tarihlerinden mia&ller ıe· 
tirmittir. Oamanh tarihindt-n mi • 
al ıetirirken Junlan ıöylemİ§tir: 

- "'Oımcmlı tarihi günün birin· 
de milletin bC1§ına birind Sultan 
lbrcıhim adında bir tlelinin ıeçti· 
ğini koytletti. Bu Oımanlıların 

hükümcları itli, hali/eydi. 
Viyana kapılarına, Almanya, 

Afrika içlerine, Aıya ortalo.rına u
;anan milletin makadcleratım bıı 

• * • 
Gümüşsuyu hastan~i için 

tavuk aç.:ık cksi1tmeye konııı4 
tur. Beher tavuğa tahmin c~__. 
bedel 70 kuruştur. tik tetn~ 
(42) liradır. lhalesi 28/Nisan~ 
pazar günü saat 15.30 dadır. ;ı" 
nameaini görmek isteyenler f~ 
drklıda ın.trnalma komiıyo111"' 

görebilirler. Ekıiltmeye gir.J 
lerin teminat makbuzlar:ile ~ 
ber vaktinde komisyonda il"' 
bulunmaları. ( 1870) 

deli idare eiec:ekti. * * * 
Hanya kalerini letlıeien bir Gümüşsuyu hastanesi için 1'. 

pcqayı bir gün bu Jelinin huzuru· kilo aüt açık eksiltmeye k~ 
na çıkarmı,lcuclı. Pacliıah 6ordu: tur. Beher kilosuna tahmin ed 

- Ne getirdin?. bedel 14 k-uruş olup ilk teaı~ 
Pa§a: (74) liradır. lhaleai Z8/Niı~~ 
- Hanya kalaini ıetirtlim.. pazar günü ıaat l S dedir. ~ 
Cevabını verince, daha ,izmai. meaini F ındrklıda Satınalma ' 

nin tozları kıırumıyan paıantn ba. miıyonunda görülebilir. ~kll~ 
ıını lrestirJi.,, ye ıireeeklerin vaktinde t'-. 

Bah Mulunut En.t, kıpkızıl va makbuzilc birlikte komisyond• 
tan haini diye Vahidettini de an- zır bulunmaları. (1872) 
latan.k denini bitirirken, milleti· * 
ne ihanet eden Çerkes Eteme, Yu- Gümüııu~ hasta:eıi için ıf 
naniıtana çaiırdıiı Demircinin kilo yoğurt açık eksiltmeye lllf. 
verdiği ce~·abı da aöyliyerek der· muştur. Beher kilosuna tah'1 
aini bitirmiıtir. Demircinin Çerkeı dilen bedel 20 kur"t olup ilk#.' 
Eteme vardiii cevap 9uydu: nab 23 liradır. lha.leıi 28/ 

- "Ben laü/Uımetimle JMgın o. 935 pazar günü ıaat 14.30 
acaou&ram. :1'9 .. ••• w-.. -.....-----..4 ...- -----··••ua G• 

Y unani.tanda el efil, 'Anadolu dağ· komisyonunda görüJ•!ıi • 

lannda ölürüm.,, meye gireceklerin teminat ~ f 
. Bay Mahmut Esadın dersi muh buz1arile birlikte komisyon • 
telif yerlerinde ıiddetle alkıtlan- zır bulunmaları. (1874) 
mııtır. 

işkence davası 

Şilede bir cinagei .suç
lusu aranırken ... 

Şile jancarma bölük kumanda· 
nı Abdürrazıak aleyhine açılan 
bir itkence davaıı, dün Akpm ü
zeri latanbul aiır ceza mahkeme
ıinde görülmüttür. 

Sitede bir c.inayet vakaaınrn 
tahkikatı v•pıldığı ID'&da dinlenİ· 
len kimselerden lımaile, kendisini 
söyletmek maksadiyle İ!kence ya· 

pıldığı, davanın mevzuunu te!kil 

ediyor. 

Muhakeme edilen jandarma bö· 
lük ktımandant Abdürrezzak, it· 
kenc.e yapddığl doiru olm~dıjını, 

tahkikatın uıulü dail'eainde yapıl· 
dığını aöylüyor. 

Dünkü muhakeıııede Şile müf • 
tüıü Veli!e diğer bazı şahitler din· 
lenilmi§, Lu sırada mahkemede 

müddeiumumiliii temail ıeden Ah· 
met Muhlu, davac.t lımaili mua
ycn~ eden doktorun, muayene et· 
tiği adamın huta olduğunu ıördü
ğ'.i ve lamailm jandarma karak~

lıır.da i!kence yapılmak •u.retiyle 
bu bale pldiğini kendiıine söyle· 
diği anlatıldığına. qarel etmi!, bu 
vaziyeti alibdar makama 'bildir· 
mediği noktaamdaıı. hu doktor 
bakkuula kanuni takibat YilPilm&· 
aını iıtemi!tir. 

Mallift'~ hu haauau. aıikadar 
mabm• miinldaıre yazılmuım 
ve Şile müddeiumumisi Naci ile 
ba§ka bau ,ahitlerin çaiıulm.aaınt 
kararla!llrtnıftı r · 

•• * .,.. 
lııtaııbul Kuma.ndanhgı '"I, 

deki kıtaat için ihale edilen ( , 
ton un pahaiı görüldüğünotıl '/. 
rar kapalı zarfla eksiltmeY~ 
muıtur. Beher kilosunun tiiJ. 
edilen bedeli (10) kuruf, ..-! 
14/ Nisan/ 935 pazar aünii . f 
dedir. Şartnamesini her au:, 
dıklıda ıatınalma komisY~~ 
aörl"bilirler. Eksiltmeye f 1• J 
Jer:n 1500 liralık teminat ~ 
b•ı , ·eya makbuz ve kanuı::ı 
2 üncü maddelerindeki Y't-fİ~ 
ta birlikte teklif mektuplarıJlf 
li saatten en az bir saat e~ 
kadar komisyona vermeleri·., 

(1~ 
:tstanbul birinci ticaret ıt1 

mesinden: ,; 
Karelin Servetin Kaaın'l!1°l 

Karanlık çeşme çrkmaı: aoP" 
N. lu evde Hüseyin aleybiıı' J 
ye yangınından evvel açrrııf 
ğu kira ve tahribat par~~ 
1421 lira alacak davası yenir: 
rek mahkemeye verilmiıtit•f, 

Mahkemeye gelmeai iç~O ~ 
yine aönderilen davetiye ·?. 
gahı me~hul !Crhile teblii f 
memi§ ve malıkemece ~:J 
ka.nununua 141 inci ~at 
söre ilir..en tebliğat icr~ 
rar verilerek muhakeme 11'ıJ 
935 pazarteai ıaat 14 de ~ 
DU!Ur· o gün için l zılaJI 
tiye YUakaaı mahkeme Aı·n~• 
neainc uılmııt.r. Müdde · 
aeyin yukarda yazılı ı~ !J 
kemeye ıelmez veya bir~ 
dermezşe g1yaben davay• 
cağı tebliğ yerine ~"!rm~ 
ilan olunur. (6308) 



E 

Kı 11 Hıia. tıdoıoıo Kırıır1cık ~ir el 
ClkllJIClk il dıJe f 8VHDrırf B ! 

K•t11t1l ,.eisin diilünce/e,.iı ~Sultan, ıenç kıza neden ajla • 
d-ımı ıorunca: 

,.'l.....ı ..,,ll;all kur· - O benim l>abamd1T .. 
ı,,,.,,cak bir ~l Nok ""'?,. ı . ' · 1 M il Diye bajırmrt Ye tıddet e o a 

fı,.ııyol orduları, Garnata ka • Alinin üzerine atılmıftı .. 
~önünde, karıılarına dayana· Sultan Ali bu tahneden çok mü· 

1Ulh tartlannı hazırlarken, tee11ir ohnut Ye ıenç kıaı Martüt 
Kemal Reia de Garnataya çok ıehrinden alınan eıirlerle birlikte 
llS&k ıalalllerde iimibia bir halde, Garnataya ıetirdikten tonra ken • 
hlll Siaaa Reia bekliJOtdu. diıyile evlenmit •e ıultanın bu 
Yenlleıden biri KMll&I Reiae: kadından iki çocuğu dünyaya ıel· 
3inan C...-taya ıirdikten son- mitti: Eınir Abdullah ve Emir 

re., cenqp lcapraı 4a dütman tara • Sait ...• 
fmclao aardmrftır. Artık kale için- Molla Ali buftdan totıra Is.adi 
•• dJf4ftYa kut ~amaz.. milletiqden de Ay,e illlaiade bir 

0.-itti ... kız almıt ve ktiçiik Emir Mehmet 
K••f fteil ltl»fliyedeki Emir bu kaclmdan doPNfbl·· 

Mtlme4i c.ı.n,ta ü~eripe tahrik Aradaai unn yıllar ıeçtiii hal • 
..... '*-ilM tle, hir ~ SÜ" ele Enclülüa wayıncla bu iki kadın 
IOlll'a, bu n,..fb Emiri11 JıpanyoJ. araıında ilk süalerde bqlayan 
l4r tar.frn4o tıııata cliifürültrek fitne ve f81&clm önü almamadıiı 
,...,..,dıfı haberini ahnca çok ribi, çoeu)darı büyüyünc.e ikiei F at ..--.1r olmUfha. nıa Zehranın, küçüfü de Aytenin 
la~IUlte saman zaman kal • tarafını iltizam ederek açtıkları 

..... M ... dan batka hir kimae f eaat ocaiının ıirayet daireıini bü-
_.,..._ ~ayorclu. yültmeie batlamıtlardı. 

K....S R.iı, Ciamata •ltanmın Molla Ali öldükten .onra iki 

BEYOCLU KAZASINDA: 
TOflanede Kare.ti sekakta 20 na· 

•arada Ali kızı Bayan Fethiye ile Yaı•: Nlruf Ahm.d Olaı11 Ttltnaı Ho. -108-
ayni yerde oturan Yaşar otlu hamal 

Bay Arif, Be) otlunda aynalı çeşme · l t b ı fi tlı d • J • .., • •• 
de Emin camide on numaralı e.de o- S an U e e ıuıaı Cl,IJn 
taran lstitani kızı Bayan Kir)'aklya ., 

1 4§ -:' · 
ile ayni evde oturan ~ lkola oilu ma
ranroz Bay Hıristo, Galat.da Emek· 
)emek mahallesinde 2:> numaralı ev
de oturan Y uef kızı Bayllll Ltina ile 
ayni e•de oturan Anam otlu bakkal 
Bay Besim. Beyoflanda Btilbtilaoka · 
tında 5 numaralı nde ottlran Sebuh 
kızı Ba1an Serpulai ilı ayni evde ota· 
ran Meaoıos oflu Bay Aram, Beyof· 
Junda Külhan sokağında 1 numara -
da oturan Petro kızı Bayan Nabalya 
f Je "'ıruervilerde 15 numaralı evde o
tuna Edvard of la Cfftlli. AYJtah • 
çetmed• 33 numatab evde oturan g. 
ro&ina ile ayni evde oturan Kiryakor 
otlu kuaduracı Sof okl, Beyoflanda, 
~ıruer•ilerde numarada oturan 
Tah§in km Bayan Fatma Bedia ile 
ipek sokağında Şakir otlu Bay ü -
Jeymaa evlenmf lerdir. 

1 A•ke,.lik 1 
Çağrılanlar 

ll•küdar Aakt'rlilc ru1Je.uu/e11: 
1 - 316 ili 328 dojamlulanlan 

§imdbe kadar aevke41Jmemif efrat 
24 - NiMn -' 933 saballı Oskiidar U· 
kerl~ şubfsine müracaat edecekler • 
dir. 

2 - akli bedel ,erecekler 23 -
iundan - 93.1\ &k§8mına kadar be· 

dellerinl verebilirler. 23 iaadan 
sonra bedel kabul edilaıu. 

TURISlNA KiLiSESi: Balat iki kere meraıim yapmak utalü 
ile Fener aruında hulunu bu ki· konmuftu. 
liae, lıa namına yapılmıfb. ille 1453 yılı may111D1n 28 inci IÜ· 
yapılıtında ıayet küçük •e dardı. nU imparator Koatantia Ayuofya. 
1640 da çıkan bir yanımda bu daki i1'inden ıonra yanında \,ulu· 
ilk teklini yakarak mahvetmiıti. nan patrik Ye lyan ile bu kiliteye 
Sonra, han•İ millete meıuup oldu· ıelerek sabaha kadar ibadet et ~ 
iu kat'i olarak bilinmiyen ve Ruı mitlerdi. Bu ihadetle, Allalua 
aef iri olduiu tahmin edilen bir ıe- yardımına mazhar olacaklarmı, 
firin müracaatı üzerine kilise ev Türklerin İıtanbulu fethedeml,. • 
teklinde yapılınııtı. Bu da bir ceklerini ümit ediyorlardı. 
müddet sonra harap olmuf, 1729 Fakat, ertMİ ıün •bah afanr. 
da Turiıinada oturan hiriıtiyan • k•n Biaanı tolc.aldannda Türk u
lar taraftndan tekrar yapılmıf • kerlerinin ayak ınleri yük .. lme • 
tır. ie matlamıftı. Aya Teodoıya kili· 

Vaktile fenerde oturan yükıek MIİnide aal.lla kadar ibadet e • 
tabaka ile batpiıkopoılarrft reisi, denler ele kiHaeclen çakar çıkmas, 
ruhani iyln için bu kiliseye ıelir- dualarmın bop ıittiiini anlam .. 
lermif. lardı. 

GOL CAMii: Buıünün Cibali- Fetihten IOIU'a uzun müddet ter-
nin bir mahalleıi olan Küçük Muı- ıanenin alit ve levuımı için mah· 
tafapafada bulunan Gül camiinin zen olarak la&Haaılan bu Jriliaenin 
tarihte büyük yeri vardır. Bu yer sonradan Gül camii adı almaanua 
lıtanbulun fethi kurununda ıeçen ıebebi baklcmda muhtelif ri•a1et· 
h!diıelerle birçok tarihçiler ler vardır. 
tarafından muhtelif tekillerde ya. 
zılmııtır. Riva1etlerin biri tudur: ı .. aa • 
Bizanı kurunundaki adı, Aya .. ulun fethi ıecesi buraya ibatiete 

Teodoaya olan Gül camiinin ilk ıelenter büyük pi çelenkleri lro1· 
kuruluı tarihi teıhit edilememittir. mutlardı. Kiliseye siren Türkler, 
Y 1 bu k!ıl· B bu çelenkleri aördükleri irin kı1i· 

•thti• lrarp l&terdili ihaneti ı:evc•lnin ele rolü kalmamrfl& ela, !••••••• a nız nıaeye izanılıların 97 

Aya Teodoıya demelerinin ıebe. aeyi camie ~evirerek adım da 
bi, tarihi bir hldiaeye istinat et. "Gül camii,, d.aitlerdit • .. ltir ne ele .... ilciıi a. ~ ..... ,.ıa 

bulpu1orlard,. Ne sariptir ld. 
Melik Ahclullah ile Emir Sait Fat. 
ma Zebranın otullarr olduğu için 
midir, • kinıbilir? • bu kadına çok ı 

a . ......._...._P 
ıid ..... cli ••• 
Sinaaıa IOllUDU llrenmek için 

Ciamattya el altından ıönderdi
ti &c!amlar da miilbet ve MYindi -
rici bir ha• ıetirmiyorlardı . 

Guııatadaıı kaçan Sinanın ma • 
İJttia4eki denizcilerden Mr ıhmut 
Ala da yolda plirken lapanyolla • 
&'in eline "ir dOfllllftii,. 

Türk donanmumm aıfmdrir 
da ihtiyar bir k6ytü vardı. 

.__, Relı l»u adamla clott olmaf· 

"'· .. llanlid. S'11it Hasan diye ._..,:f olus fhtiJW kiyla vütile 

ı,," ıuç.;~ ~\J1..1 h:a , ""\Juaıuu ...... 1, ı ..,.\ 
tında kalaralr lıpanyollarla l>ir an 1 

evvel uzl-tııuls yolunu ararlardı • 
Eıpil·lw araalncla 1-\alarmın 

lcamnı tapJan Wr ~ rdı: 
Emir ~ .. Bu •..ıttJı 4a t .. 
,...,...., yalralamiflardı •• 

ICemal Rela her ,Un .-ieinclea 
filika ile aalrile inci~ ihtiyar ... 
ra1 8'ennmınan bleltetine ufrar 
ve binl»iT pce muallarmı çok an 
dıran bu hilcleyeleri merakla elin 
ler dururdu •• 
Şimdi çok iyi anlqrlıyordıı ki, 

(Fatma Zehra) Elhatan ,....ym. 
da bili clnam ec:lell nrilhim bir roi 
o,.70rdu . 

Mücahit Muaanrn cl-4ili ıibi, 
iki cahil prena, bütün ltir •illetle 
beraber, Fatmaanı ~clıtı ~una· 
ma JUY&rlaaryortla ! ·· 

Yeni Çıkh mektedir Hidiae tudur: ikinci rivayet tudur: Bizaa• D-
ı-.,..--.,.-1'-.,.---·------ııı 717, 741 yıllan araeıncla im • ...,. ......... biri a.. kiliae yeri-

'hrelme 1r11117a11 parator bulunan Oçüncü L.on, A- Dİ TriJMClaffloe adlı l»irinclm a • 
• ""': .1(1 yuofyadaki ltüyük sarayın tunç ~ kiliMJi 1&~· Y • uhi-

' kapm uzerinde bulunan lıa"nın onnn Mit Giile benzeaiii ~in de 

a.rta ............. 
tsmaıl Hakla Alip.r. 

ALAMBO 

Satılcbir yer: 
VAKiT Matltaau - lıtana.ul 
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tuvirinin kaldırılmumı emret • bu kili1qe ~ bir nlrit tolmı,an 
•itti· llir •Mt. 4erhal Wt merdi- aGI.. ..... aelea Rotloa ~· 
~ has ........ .,. .... irı indir • • ......... ir. 
mek için çalana.ta ~. O Bir 8iaaM tarihtW ..._...._ 
... da erada IMilunaa Teocloqa fedai sGai Gil cmaiWe ı~ 
adıada bir lcadm ile arkadqlan b&tli9eJi tirit ~: 
•ef•li•ene hücmn edip altiti dü • ..llbmllahm aptı IÜıiİ, (Mar • 
türmüt, öldürmtiflerdi. tİI') uiu T eocı..,_. Yorlu ti • 

imparatorun emrine ltartı ,.1en lllÜDe m"ıaclif Wi. Bir Gmai pfir 
T eocloeya ask.ter tarafmclaa ya. ıeceJi ldlieede pçircli1er. Ve • • 

1 kalanrp Alcıaraydalri BoYie mey·. teti rGni IMa cemaat ~·ita.. 
damna ıiiriildediler. Botuına l»ir likte • .. inci• IDWlar, lütılüler ol· 
koç boynuıu aaphyarak 6ltlürdü • chlta halele uiul --•ileJhaıı 
ler. Teodoeyaaın ceaedi, tiillllar. taluliee aicleılsı.., hirclenbire 
lar tarafraclan ıiılk:. Delrli,.krat damı earete tliftttl•, zin, lıtan· 
manutdma ılttiriilmGt, ,.do • bul o aün talGu temlten en.ı fet.. 
ranlllrna ıale,.nian tiiadlldıen hedi~.,. 

9 

.,.... Ol'&d~. kaldırdauflt. . Bir ç.Aı ~, .......... 
. ~-. Küçuk Mmtafa,..Uakı aaa -~ JCoet•Dtia Drqo. 

kd ..... lluruiut .,.. ad nun .._. Mra4a aimlli .w...._. tla 
Alhain .. i,.thlcle t.ıfe.t • 

,.,_,, aODrSAal taltuıa 
11 ............... carak h .,,. il • 

*··. 
()1'e ya!. Martüt valiai Doa 

Şantoaun lnı:mdan dolan çocuk • 
lann EAclülüN nuıl faydaları do • 
kuna1'ilircli?. 

f 
..-w. s...,.daa bu idi..,. faz· ,. ....... Dlu 

-----.....~---- la tatltet eclilmlt.kiliMde laaftada • 
Se111t Haan, timclilri Carnata 

"'itan, AWdahU.ashin bahuı • 
illa haHlelifl amanmcla !nclülüı 

•Y••tia tiri ıeçen atlamlarcJan ... 
MoJJ-. Ali Eaclülüa tahtına otur • 

!ıhalda...,. .-eni Fabna Zeh • 
....,. ...... t•iri altında 

lrelımlf Ye etlu Abull.bü...,ır Ye· .f ....... iadüliilelld nOfus Ye .... ,........ .......... . 
r •• 

Fatma Zahra, ftpU17ada (Mar· 
· ) ;elariaia •ki yaJİli olu Don 
~'aunmıidi. 

Eadtlüalüler Martüa tehrini 
lltilA ettfklt.ri uman. 

......... mücahltleH tardtDlan 

...... Yallaift cettMff askerin 

Baltuınm kanın• taııyan ve 
candan Yataneeverlik ıöıteren 
z•vaftı Emir Mehmet, timdi Gar· 
natada ~uhama1dı, neler yapmaz • 
dı ! .. 

O devirde yer yüzünün en bü · 
yük, ve en kalabalık llir tehri olan 
Garnataduı, lı~10Hara kartı 
koyacak ordular çıkarmalc iıten 
bile delildi .•• • 

Fakat, bu iti kim yapacaktı?. 
Sultao A•hllah sarayın ıöz ka. 

ınaıtıncr .a1011lanndan drtarıya 
bile paaıJOrdu. 

8fr ... f&kırtı11 neye yarardı ? . 
1f19 eau da ıuaturmu9lar, zm. 

rla8a atıYermiflerdi . 
Kemal Reiı kederinden CSleeek-

.,. .. "' .• alrill&teaerek Molla ti: 
11--. ıetiril•iflİ·· O - T anrma ! Encltitüaü kurtara • 

c•ıtdla ......._ ..... ,_ CÜ t.ir el çdmuyacak mı ? • 
-....-- S!Mtl._,..._Jeri. .... ile Di19 cliriniip tbrNJOr, ~ 

• ~ cadnulıMs aii*las &sun 7oluma ıialü:rcw • 
afla4ıtım ..... • cha. 



üç devlet 
verdi; ne 

adamı Stresada haşhaşa 
Bilinmiyor konuştular? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

_.... (Baştarafı 1 inci sayıfad:ı) Konferansın istihbarı mahiyeti-

valin yanında Fransanın Roma el- nin haricinde, esaslı bir meselenin 
çisi ile murahhaslardan mürekkep hallile de uğraşacağı tahmin edil
Fransız heyeti, bay Makdonald'la mektedir. Bu mesele, Almanya ile 
Sir Sayınenin yanında da müte • doğrudan doğruya bir teşriki me
hassıs bir heyet bulunmaktaydı. saiye hali imkan olup olmadığım 

Misafirlerini karşılıyan bay tayin etmekten ibarettir. 
Musaolininin yanında müsteşar Böyle bir teşriki mesai imka • 
Ciano, bay Süviç, Baron Aloizi, nını teshil edecek müşterek zemin 
İtalyanın Paris elçisi, ve bir çok bulunabildiği takdirde bu zemin 
yüksek şahsiyetler yer almışlar . üzerinde çalışılacaktır. 
dı. 0 İtalyan noktai nazarı, bilakis, 

ltalya, İngiliz ve Fransız heyet- evvelemirde en müstacel mesele • 
lerini getiren trenlerin herhangi nin halledilmesidir ki, bu da üç 
bll- suikaste maruz kalmaması için d9vletin, Almanya karşısında de -
her türlü tedbiri ihmal etmemiş - ğil, fakat Almanyanın tek taraflı 
ti. Demiryolu, huduttan itibaren yeni teşebbüsü karşısındaki müş
kuvvetli bir surette muhafaza al . terek hattı hareketlerinin aynidir. 
tında bulunmaktaydı. Bazı yerle . İngiliz mahafilin.de, aradaki bu 
ı-e mitralyözler konmuştu. farkın, her şeyden evvel bir şekil 

Bu sabah yapılan ilk toplantı farkı olduğu ve esasa kat'iyyen 
tam 2 saat 20 dakika sürmüştür. taalluk etmediği işaret olunuyor. 
Bu toplantıda, Sir Con Simon'un Bay Makdonald'in idaresi altın -
Berlin, Moskova, Varşova ve Prağ daki İngiliz delegeleri, bütün me
ziyaretlerinden münbais vaziyet seleleri realist bakımdan mevzuu 
hakkın~a etraflı izahat verdiği bahsetmeğe karar verıniş1erdir. 
zannectllmektedir. ALMANLAR TENKlT 

Bundan sonra İngiliz hariciye ED1YORLAR 
Bakanı, vaziyetin bütün safları Berlin, 11 (A.A.) - Alman 
hakkında, Fransız ve ltalyanlat istihbarat bürosundan: 
tarafından sorulan suallere cevap Stresa konferansının açılma -
vermiştir. sından bahseden Volkişer Bö 

Müteakip müzakereler, öğleden nahter şöyle yazıyor: 
sonra yapılacak olan toplantıya Sir Sa~n ile Bay Eden ta • 
ait usulün teshitine tahsis edilmit- rafından tatbik edilen yeni sey _ 
tir. yar usulün kullanılmasını ve o -

Bu toplantının, Fransızların U- nun yerine Avrupa için hiç yeni ol
luslar Kurumuna verdikleri be • mıyan bir manzara arzeden kon • 
yanname ile, 3 devlet tarafından feranslar sistemine dönülmesini 
-alını:ı.cak-~.,.ctin iayiniuc lıa0>ıc- 5""~i.rc. J..,f; ... \,;, cula.u. .,1 ....... 1. --..-

dilmesi karar altına alınmıştır. ma.k lazımdır. 
Konferans çalışması ada.da tam Böyle lütün A vrupanm emni· 

bir gizlilik içinde ve t~crit edilmiş yet ihtiyaçlarım tesbit etmek 

Stresa görüşmelerine büyük mik- Böyle bır ihtimalin tahakkuku 
yasda tesir edebilecek mahiyette halinde, Londra mehafili, Domin
mahirane bir hareket olar.ık telak- yonların hiç. bir itirazda buluna -
ki edilmektedir. caklarını tahmin etmemektedir. 

Fransız matbuatı sevinç içinde- Zira, bu vaktiyle dem\nyonları 
dir. Fakat Pariste, Fransız - Sov. hiç bir taahhüt altına sokmamış o
yet misakı, henüz bir iskeiet ola - lan Lokarno kaziyesinin ayni ola
rak telakki edilmektedir. Bu iske- caktır. 

let, et ve kandan elbisesini, ha · Parlamentonun izni lahik ol • 
yat ve kuvvetini Cenevreden bek- madıkça, lngiliz nazırlarının 
lemekteClir. Stresada hiçbir taahhüt altına gir· 

Berlimle, misak, Stresa konfe - miyeceklerine dair, dün, Avam 
ransı arifesinde lngilterey~ zorla- kamarasında Sir Con Saymen ta
mak için yapılmış bir teşebbüs ma- rafından vuku bulan beyanatı, 
hiyetinde telakki edilmektedir. 1 ciheti tatbiki ileride parlamento -

Bu görüş, Röyter Aanjsmın da müzakere edilecek olan bir ta-
Berlinde toplamış olduğu ihtisas- kım prensipler üzerine İngiliz 
ların hülasasıdır. murahhaslarının, muhataplariyle 

Roma ihtiyatlıdır. Hakim olan mutabık kalmalarına mani olamı· 
düşiince §udur: yacağı, bu münasebetle beyan e -

Stresa konferansı müsbet neti· dilmektedir. 
celere eriştiği takdirde, Fransız - Bay Mac Donald ile Sir Con 
Sovyet anlaşması bütün manasını Saymenin Stresada hattı hareket
kaybed ecektir. Fakat Stresada leri ne olacağı henüz kesti.rileme
bir şey yapılamazsa bu anlcqm:ı mekle beraber, Londra diplomasi 
daha büyük bir ehemmiyet ala - mehafilinin bu mülahazalarındaki 
caktır. ehemmiyet nazarı itibare alınmak 

Deyli Telgrafın Varşova mu - • d ıcap e er. l 
habiri, Polonya hükumetinin, Londra, 11 (A.A.) - Taymis 
Fransa ile Sovyet Rusyanın imza. gazetesine nazaran, Sovyet hükfi. 
lamaya karar vermiş gibi görün - meti, Almanya ve Lehistan tara • 
dükleri tarzda bir misak imzala • fmdan reddedilmiş olan §ark mi-
maya kati surette aleyhtar oldu · sakı yerine kaim olacak müteka _ 
ğunu bildirmektedir. bil bir yaı·dım ittifakı akti için 

Londra, 11 (A.A.) - Havas Letonya, Litvanya ve Estonya hü· 
muharibinden: kfımetlerinin fikirlerini istimzaç 

Fransız - Rus itilafının Lon. etmiştir. 
drada hasıl ettiği müsait tesir git- Zannolunduğuna göre. yeni iti. 
tikçe teeyyüt ve tevessü etmekte- lafın ana hatları muvakkat Fran. 
dn. Uun akşam cnp10D)a&1 mena • •'z - .n.ua 1:ı:ualının e•an•·-·-
filde, Fransa ile Sovyetlerin iti - benziyecektir. 

laflarını Uluslar kurumu antlaş · GiZLİ BİR RAPOR 

masına hasseten istinat ettirmek- Vaşington, 11 (A.A. )- Haber 
bir vaziyette devam etmektedir. mevzuubahis olunca hükümleri -

1 d 
le, en sağlam bir zemin itt~haz ey- verildig~ ine göre, hariciye nazırı 

lzolabella ile sahil er arasın a mecburen mahdut olan bir grup }edikleri ve bu husustaki teşeb · Hull, Reisicümhura, lngilterenin 

Trabzonda 
Bir haftadır güneş 

gözükmüyor ! 
Trabzon, 11 (A.A.) - Bir 

tadanberi devam eden kesif bir 
yüzünden §ehir ve köylerde gii 
gözükmemektedir. 

Soğuktan ve sisten meyval 
ve fındık mahsülünün zarar 
düğü söyleniyor. 

Susurlukta ------
Kamyon devrildi 
Şoför öldü, üç yolcll 

gara landı 
Balıkesir - Susığırlık yoluıJ 

bir otomobil kazası olmu~. bir~ 
ölmü§, üç kişi yaralanmıştır. 

Şoför Esat kamyonuna hl 
mele ait eşya yükletip için~ bi~ 
da müşteri alıp öğle vakti Bal~ 
sirden hareket etmiştir. YolcJ 
Sultançayırı köyüne kadar iyi t 
miş, bundan sonra ufak bir ' 
za olmuştur. Şoför kamyonu ~ 
durup arızaya bakmağa )Ü~ 
görmemiş ve direksiyonu yanıl 
bulunan otomobil sahibi Meh., 
de vererek kendisi çamurlui•.~ 
mıştır. İtte bu sırada sahib1 

fena manevrası yüzünden ka~ 
şoför Esadın bulunduğu tsl": 
devrilmiştir. Yük ağır olduı;, 
çin kamyon hemen kaldırılaJll 
şoför kamyonun altında kıal~ 
ölmüştür. Kamyonda bulun&JI 
zahitle iki nefer de muhtelif; 
lerinden yaralanmışlardır. B 
rın yaraları hafiftir. f 
~ r .. _. ... "~ •o. hibi M~hmede 
ptr ,ey oımalnı§tır. 

Kazayı müteakip Susığırhk~ 
liye ve jandarması hadiseye , 
koymuştur. Şoförün cenazet~ 
yaralılar Susığırlığa kaldırı\_, 
kamyon sahibi Mehmet yak• 

her türlü münakalat kesilmiştir. devlet görülmektedir. büslerinin İngiliz hükumet ve ef - Strezadaki siyasetine dair mah -
Hatta gazeteciler bile şatoyu zi- Ancak herkesin teşriki mesaisi mıştır. 

karı umumiyesinin endişelerine. rem bir rapor takdim eylemiştir. 
yaret edememektedirler. ile hallolunabilecek meseleler kü-

l 1 
. tamamiyle tetabuk ettiği söyleni - Bu raporun, Londradaki Ame ., 

ngiliz ve Fransız heyet erinın çük bir komite içinde müzakere j 
birer deniz motörleri vardır. Evle- edilmektedir. Bununla beraber yord~. rika sefiri tarafından ve Sir Con 

1 
· ·ı · 1 1500 ı· İtilaf formülü, ayni mehafile Saymenle görüıı.tükten sonra ya -

re yer eştırı .mış o an po ıs şurasını düşünmek lazım clır ki, Y 

asayişi" temine nezaret etmektedir İngiliz nazırları, Berlin seyahatin- göre, o kadar mühim menfaati ca· zıldığı beyan ediliyor . 
ALMANYA YLA ÇALIŞMA BiR. den aidrkları tecrübeler ile, mu - mi görülmektedir ki, bunun Stre· =========c==-===== 

LlGl İMKANLARI MI hataplarına yalnız başlarına Av_ sacla bütün Avrupaya teşmili Akitanya Transatlantiki 
ARANACAK? rupayı temsil etmediklerini, ve mümkün olup olmıyacağı cayi su - karaya oturdu 

Giresun vilayet meclil 
dağıldı . ·ti 

Giresun, (Hususi) -.V~l~ 
miz Umumi Meclisi senelık ıÇ 
larını bitirmittir. ..vl_ 

Vilayetimizin 1935 b~Jİ 
400.000 lira olarak tespit edı 

S (AA) H h k k .... k b. k h' l al addedilmektedir. L d ll (AA) Ak't treza, 11 . . avas mu a- anca uçu ır ısmma sa ıp o - on ra, . . - ı an· tir. ~ 

birinden: Sir Con Simon'un avam dukları dünyanın akibeti hakkın- Filhakika İngiliz diplomatla · ya vapurunu yüz·d· u.·.rmek için, .dün, ~J 
k d k . b d k ~ · t ·· b t kl rı, Ulusla\" kurumu andla"masının · 1 · b t kl b ~ kl dtl' amarasm a 1 eyanatile tavaz . a arar vermegı ecru e E me e ~ rômorgör erın u un eme erı o- gun üzerine ıürü eyen t1 
zuh eden, İngiliz heyeti murahha- pekte iyi olmıyan bir manzara bu suretle tavzihini fevkalade a · şa gitmiştir. içerisinde bulunan lodos fırtınası, lngilterenin he' 
sasının mefnız hattı hareketi, l _ arzettiklerini anlatacaklardır. lakayi calip görüyorlar. 300 yolcunun ekserisi, saatte alt· ı' rafmda hüküm sürmüş ve Jıf 
talyan mahafilinin zihinlerini iş - FRANSIZ - SOVYET MlSAKI Bunlar, hatta lngilterenin de, mış millik bir sür'at ve şiddetle e- mühlik kazalara da sebep ol~ 
gal etmektedir. Londra, 11 (A.A.) - Fransız - Fransız - Sovyet anlaşması esas· sen rüzgara rağmen, geç vakit, tur. Ezcümle Londrada bir ~ 

İngiliz mahafili, bay Makdonald Sovyet misakı hakkında, Avrupa- lar(na göre, Uluslar Kurumu ant- sandallarla Suthanphampton'a çı- ğazanın saçağı düşmüş, bir ~ 
ile Sir Con Simon'un beraberle - nın mühim merkezlerinde ve Ce • laşmasını izah edid bir antlaşma- karılmışlardır. ölmüş, yedi ki§i de haıtaneYe ~ 
rinde plan götürmediklerini temin nevrede birçok mütalealo.r yürü· ya iştiraki ihtimalini mevzuu ba- Geminin vaziyeti endişe verici tırılacak derecede yaralanJl'l•f 
ediyorlar. tülmektedir. M}sak, alelUmum his etmektedirler. görülmüyor. Akitanyayı kumlu - dır. j 
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Bu lakırdılara ne lüzum vardı. 
lstanbuldan sıkıldığımı kim söy • 
Iemişti. Kafamın içinde bozuk bir 
armonik gibi gıcırdıyan bu sesler 
arasında Fazılın karısı yanıma 

geldi. Kalabalık arasında ilk defa 
ayıramadığım genç bir kadınla 
yanındaki erkeği gösterdi: 

-Nami Bey ve Madamı? 
Mıaır püakülü ıaçlı, çini mavi 

gözlü, gergin derili bir kadınla 
geniş omuzlu, yakışıklı bir erkek. 
Ellerini uzattılar. 

Kadın bir Almana benziyor. 
Daha oturmadan kocası bir hiçi· 

mine getirip karısından bahsetti: 
- lrma türkçeyi yeni öğreni · 

yor. Y anhşları sizi belki güldüre
cektir. Dedi. 
Karısmın yanhş türkçesinden 

evvel, kendisinin bu lüzumsuz ha· 
berine gülmek lazımdı. 

Karısının ecnebi olduğunu anla• 
ttrken, içinde dişçi bardağı gibi 
daima boşalıp dolan bir ıoğuk 
heyecan kaynıyordu. 

Kaç yıldır 

Ehemmiyetli bir tarih dersi ve• 
rir gibi anlatmağa başladı: 

- Üç yıl oldu. Fakat Türk aile
Jerile münasebetimiz yeni başla • 
dı. Münihte evlenmiştik. Istanbu -
la gelince bir zaman Tünelbaşın -
da bir apartımanda kaldık. O ci ~ 
varda Alman aileleri çoktu. T e · 
maslarımız hemen, hemen onlarla 
oldu. Bunun için lrma, türkçeyi 
öğrenemedi. Fakat istidadı var ... 
Şimdi Şişliye taşındık. Sık sık 

Türk ailelerile görüşüyoruz. 

- Evde nece konuşuyorsunuz!. 
- Almanca, biraz da türkçe .. 
- Çocuğunuz var mı? 
- Üç yaşında bir kızımız var. 

Görseniz çıtır pıtır almanca ko • 
nuşuyor. 

Çocuğunun türkçeden önce çı· 
tır pıtır almanca konuşmasını ta • 
bii gören bu baba ile daha fazla 
konuşmak istemedim. 

Fazılın karısı misafirlerine çay, 
likör, viski ikram ediyordu. 

Bana da sordu: 

- Viski içeceksiniz değil mi 7 
- Hayır, sade bir çay. 
Cavidan lakırdıya karıştı: 

- Feridun Beyin aramızda bu. 
lunmasını kafi bir şeref saymalı. 
Doslarından esirgediği alakayı 

içkilere gösterir mi? 
Bu kadının soğuk nükteleri de 

sinirime dokunuyordu. 

Güldüm: 
- Dostlarım, kendilerini vis 

ki, soda yerine koyacaklarsa hak· 
ları var. Fakat ben ahbaplarımı 
yenir, yutulur şeylerden sayma . 

dığım için ... 
Gülüşmeler arasında F aııl:

rısı hazırlit-dığı çayı elime t 

turdu: 

- Teşekkür ederim, dedi~ 
sahibi ayni fikirde değil sa 
Öyle değil mi? 

Üzeri çiçekler, içkiler, p•1~ 
yemişlerle dolu, süalü mas•111 

rafına toplanmıştık. 

f aztlın karısı, iıim günüıı" 
mak için neden geceyi se'!7 
soran Alman madamına aııl~ 
leceği bir sadelikle anlatı)'0 ~ 

- Dostlarımız iş güç. ıalt "J 
dir. Karı kocayı bir arada~ 
mak için gece daha İyt· fJ 
gündüz bekar arkada§lartfll 

mişlerdi 



--~ktepliler ampiyonası 
F bol maçlanmıza dün devam edildi. 

Karşılaşmalar heyecanlı oldu 
Dliı/cii maçlarda Yüceiillcii Boğaziçin~, 1'enilise Dariişşaf akayı 

kazandılar. Kabataş ile Pertwnıgal berabere kaldılar 
Gazetemizin himayesine aldı • 

jı mektepliler şampiyonasının 
futbol kısmına dün devanı edil • 
ıniş ve maçlar çok heyecanlı .0! · 
muştur. Müsabakaların tafsılatı 
şudur: 
YOCEOLKO: t BOCAZIÇI: o 

Birinci milabaka Yüceülkü 
(lnkıl.;p) ile Boiaziçi lüeai takı· 

• arumda. Hakem: Ali Rıdvan. 
Takımlar pyle karulaıt: . 
Yficeiillcü: Muhain - Fahri, 

ı ... u - Fud, RecepJ NAaa -
met, Has•, BaJaadır, Y.,..., Ri • 
fat. 

B.ia•içiı Hmr-....,, MI-

-- - Orhan, Fiirban. Sa • 
Wla ""ı"'" K&zna, Şemai, Bülend, A· 
liettin, Filai.. 

Sut: 14,aG:. 1• dalrib.larcla 
_..•i5i -llAkim orniyor. Sal ~ • 
.-ftui;,le İflİJ'Ol'lar. 6 mcı 41akı • 
.. Yiiıı:lilk& u slııiı• bir Pin· 

_,..ıa; :411illlıtlıl[lll!ll~. illi: anı la 

... Güzellik ... 
ikinci model : ideal güzellik nisbet• 

Ierine yakınlaşan ölçüler 
Buıün de ıene Priıte 

Tabaren danaözlerinden 
Gizel'i ömek olarak al110-
ruz. Bu artiıtin iilçüıü ıu • 
dur: 

Boyu: 1,69; ajırlıiı 58 
kilo 700 ıram; ıöiıü kol
tuk albndan 0,84; ıötıü 
uçlarından: 0,86; daha a • 
taiıdan 0,74; boyun çeva:e. 
ıi: 0,31; kalçalar: 0,80; 

ıc,ba et çevreıi 0,96; bal'clır 
çevreıi: 0,56; diz lcapafı 
üatü çe"eıi: 0,44; dizin 
kaim yeri çnrai: 0,35; 
kol çevreıi: 0,25; qık ke • 
IDİii çeneai: 0,21 ; yum • 
ruk: 0,15 aantimetredir. 

GüzeUik ölçüleri Jiıte
ıine ıCSre bu ıenç bayanın 
'riicudii ideal aiizellife çok 
)'aldqmıttır. Yalnız bir iki 
aaııtim fulalıkları vardır; 
fiyJe ki: 

Alırlık 200 aram faz • 
Jadır. Göjıü uçlarmdan: 
0,04; daha ataiıdan: 0,08; 
kaba et çeYreıi: 0,02; bal· 
dır çevreıi 0,05; diz kapa· 
iı üatü çeneai 0,094; dizin 
kalan :yeri çeneai: 0,004 
aantimetre fuladır. Atik 
JremJii Ye 1'UllfUk pneJ.. 
ri ta'Nmclır. Xalçal ... 
0,085; kollar çe"eıi 0,03; 
k.ltuk ll\tınd"'n g~iaU; 
0,035 ıantimetre ektiJctir. 

~ ..... ""'. , ;1W\ ..... ~. 
yor. iNIC l>ir meaelHir. 8' ri-8irİDcl dnN Olf. - ..... ,........... 
uirllfmalan araamcla ıolaiz )İtti. a aüel •J'llD'. lu ltiba· 
Ba denede hakem, Yiiceiilkiden riyle ıeaç Sayan Gizel 
Rifatı itiraz ettiti için oyundan ıüzel bir kızdır. 
çİlrardı. d ., ceüJkü ki- Bayanlar, 

tlduCi ,......., e 
1 

il on .Kendinizi tartar Ye 111 • 
ti OJDİıOI'· Fakat ilk d~ ......... lelıİlalHklisllk ı.ır 
hAPniJretj ele alıyor. 8 ncı ılaJd.. a6-lıa ~ fifıriDo 
W.a ııoııra BOiuisi ~ Te de buJwııawms, Haldı... 
rüiWııi aıkqtınyor. Yalanı lıaıüıı ti airilalb:. a..ı..ı-, u, 
..... adıadafiyle ~· d.... lıir .ı.ı-,.1ıa • 
._ iCID netice ~· dar "6i bir -9""' 0muıı. Gial 

hep bu clenede -ı!efiror. f~ keadilli!i .ı.1ııtwıaJı: [ ni&e 1-fı pyet ciddi -...ı... billıwa Sok sıı..ı 01lli • - ,._.? Bu1$f isla ııı,ıtleri • auz, • Fakat aıb.dqları oauaht: h~ 

~,.;..ı.r. o--... ~" r-.;,.r • "-· ~-~.~~~ ~~~~ 
01un l»a;,Jece f - ı lt'tti1or. Ha • ~ ır.wı tiılıllbde. Top kemin laırarı.tı yerinde' ve kuv • lıir ~ lidlp pldildea - a- vetli. Perte.aıyaldea: Kavi, Sal&· 

.. ~ 1t-ı.ia siisel bir pa. hattin ~tan: Rauf, Bedii, 111ıı ııta.,. p çeTirlJar. Ve o· Hayati iyi oyniyorlar. 
ha Y~ ı - O ıalee " YENILISE: 2 
aı,Je ı.ııı,e.., Ylıi:iltllildea lklıA • DAROŞŞ.V AKA: O 

.ı.,., ltifat • mafanak o)'UDC'darı Yıılııulltın .,.,.,. d.,,. 111W il•: YiiQf Olltil, """"""'' Yenilia, Oçüacü maç YeıaiH.e - Dariif· 

.......... ~. • ...... w ............ - S.1in:ilenl ... 6ir """' ,afaka uumda. Bu - ıılinüa ~AL• 1 r_,_ en mi!hinı maçıdır. 
bMTAŞ: l ~ ...... P-. ..........daıı -· azılw. T•"-ı.,. 

llilad ıımf ,......., - ita • :::.:- i 1 ıf• ı r da Caiıla bıır 2 iaı:i clemı: Saat 18,20, ilk Dariittafaka: Selim - H..,a, 
......... T•ın.;.ı-. ~- pir miloolirdir. anlarda bir hikimi:ret allriinaıi • Sadi- Saim, Latif Celil - Fa· ~: F1Eriit - ~ ; VfWi par1.,....., :ror. Fakat Kabalaflılar hikımi;ye. ..._ lhuıa, Ali, Cemal, A1iettiıı. 

ltoitıt - S.llMHla, o.Ma. -"!'° Kaviile. Fabl ti elden bırakmanıak, Pertevai • Yeailile: Gani - Mahmut, 
- S-, Mıııaet. Şüir; 0r1.,., Hilılaıiyet ... :ra!Uler de biç ohna- lıeJ'abere Orlıaa - Muhittin, Nl1&ı1, •-· 

......... ltOt. , •eçi-171 caı.:ror. blaıak için Sok sahtı:rorlar. il - Mwıalfer, !"arak, Şülaiı, Xalımıı Ha,..ıi-Calıit, RI- de ı.---ı.ı... 21 ı. Kabataiba Rauf, PerteQi;raJ- Ha1ı:1cı, a-p. 
= ~ aıııı. ~6 • ~ oo1c1eıı - ıı:: .... i scıı. tehlikeli •• iaı:i .... lfaeM: lfalıı Galip. 

-......,._ lhıilıof&; ISedll, CIW,. • Wr ...._ ,...,__,Top ıııı...ıablrP~i:ral hllcaaıa. Saatı 1'r. Top Yenllı...te. sa... 
ıraıe :lıaüade aat ~ Wr harun eler Xayi müdafiler •raam~ ııynlı • •fli bir hkuın yapıyorlat. 811 bii
...,or: Gol. a. ;OW. Weciaia J'OI'. ca..ı • bttnin dokanuıu: ct&tnu Darüttafua aMak kornere 

.Aal .. tuk.i nnlı. r.N•*'Hil•>tiı' Gol. M inci delribcla Kôataflr llacl ... HiJOI'. Korner çeldfi. Fa· 
........ ....- .... piılc olliılar lar - ltaaf Bedii,. llul kat iaetiae Jolr. WllR --.hn Vr bQe._,,. 

ile: •etli Wr ..._ .=aldu. · bir "8 Mbll'· Bedii Pki1•, fafi Ymrilitelli• Ykimiyeti ~

1 
;rorlar. ihsanın ltir tdcfell 

.._._..H .. ...... ,_, iJi ~ ku.IOIJ ...,.,ı, kahatatlıw 8alioof Yer. DariiHafaka.&a w .. tl11rpa.- çarparak kurtuluyor. 17 met 
,_.,_,.,. • 1 IMa o..... biat toliinii ,....._ ido ~ luk. Birbirl•b'le anla9'mırarlu. (8-w 9. cu.,,.,.... ı. Gl-8'&1t• '11 
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reni gümrük teşkilatı TAKViM 
Vazife ve kurum kanunu 

projesinin ana hatları 
+ 

Gün doğuşu 
Güo b&USJ 

CUM.~ Cumarttsı 
ı~ Nhaıı 13 Ni~lll 
9 ~lalıaarem 10 Mubarreuı 

$,'?!) 

18.4~ 

Ankara 10 (KURUN) - Yeni 
Kilmrük teıkilatr kanun liyihaaı • 
nm K~mutaya sevkedildiğini evvel 
ce bildirmiştim.Uyihaya ili§ik ola. 
rak Kamutaya verilen "Vazife ve 
kurum kanun projeai,, nin ana 
hatlannı aynen yazıyorum: 

1-Vazifeve Kurum Kanunu 
projeai vekilliiin merkez ve tqra 
kurumlariyle her kurumun görece· 
ii İf leri ve salahiyetlerini ve me • 
murlann vazife ve meı'uliyetlerini 
tayin ve teabit etmektedir. 

Huauıt kanunları mucibince at· 
keri uaullere göre tenıik edilmek· 
t.e bulunan Muhafaza Umum ku • 
mandanlığı i~ hükmi !a.hsiyeti ha
iz bulunan ve mülhak bütçe ile 
idare edilen lnhisa.r1ar Umum 
MUdür1üiü kurum ve vazife nok • 

talanndan bu kanunun çerçevesi 
dıtrncla bmılalmıtlardrr. Vekile
te 'Daib olan bu teıekküller vazife 

ve ·kurum hususlarında eıkiıi ıibi 
kendi öz kanunlarına tibi olacak. 
lardrr. 

2-Vekilliiin bugünkü merkez 
ve tafra teşkilatı 2006 numaralı 
kanuna bağlı kadro cetveline da • 
yanmakta.drr. Her kurumun vazife 
ve ıal&hiyet hudutları umumi hü . 
kümler clairesinde vekillikçe tayin 
edilmektedir. 

Memurların ve t&§ra tetkili.tı .. 
nın vazife ve meı'uliyetleri de ıe· 
ne DayJe emirlere ve talimatlara 

dayanrr. Her ne kadar bu huıuıta 
bir nizamname mevcutta da çc:>k 
eılft bir Uilite yapılmıı ve o za • 

manki ihtiyaçlara ıöre yuılmı§ 
bulundu~u için yeni hükümlerle 
çok deiitmiştir. Bu ı bepl ve • 
klletin her teşekküh.ine ait itleri 
merrıurlarm vazife ve meı'uliyet • 
lerini ana hatları ile bir kanun 

halinde eöstermek füzumu hiaae • 
dilmekte idi. Yeni proje bu ihti • 
yacı yerine getirmit oluyor. 

3 - Bugünkü kurumlar eski za• 
man!arın ihtiyaçlarına göre kurul • 
mut ve kadroları ona ıöre tayin ve 

teabit edilmiıtir. Bu ıebeple bil· 
has&& son zamanlada milli iktısa· 
dı korumak üzere alman tedbirler 

f<oııtenjan kararları, Kliring an • 
lqma1a.rı <lolayısiyle gümrüklerde 

yeni vazifeler meydana gelmiı ve 
bQ hizmetleri görecek yeni kurum· 

lara ihtiyaç duyulmuttu. Bu hiz· 
metler ıimdiye kadar mevcut te -
tek.küller tarafından kendi öz va. 

kez VP. gerek ta§ra kadroları bu • 
günkü ihtiyaçları karşılayacak 

Sabah umuı 
ôllc namazı 
ikindi n<ım~ı 
Akşam namaz• 
Yıt~ı aımu;ı 

lmsa\ 
Yılın gtçco gunl,.rl 
Yılın \claıı ı:ilnlerl 

4.46 

12.1' 
1 !'i, . :' 

18 4't 
!<\'.!! 
~.40 

96 
'2.~ 

surette hesap ve tesbit edilmiıtir . 
Bugün her vekalette olduğu gibi 
i§leri çoğalmıf olan bazı ıervialer -
de i§leri azalan servislerden me • ~:::::=::;::;:~:;:~~=::;~:= 
murlar nakledilerek çahrtırılmak· [

1 
• RADYO 

tadır. ra= 
BugUn 

tSTANBUL : Yeni tetkilat bu ıuretle yapılan 
idari nakillere de meydan bırak -
mıyacak. her serviı kendi itini 

kendi kadrosu ile görmiye m«bur 
kalacaktır. Bu ıebeple merkez 
teıkilit.mda eski kadrolara naza . 

ran bir miktar fazlalık görülmek
tedir. 

6 - Merkez teıkilatrnda hilhaa. 
ıa teftit heyeti e8kisine nisbetle 
takviye edilmif, kadroıu bugünkü 
mürakal>e ihtiyacını temin edebi . 
lecek bir hadde çıkarılmı§tır. 

7 - Taıra te,klatı gene eakiıi 

gibi idare ''e merkez memurlukları 
ile müdlirlük ve baş müdürlüklere 

ayrılmaktada. Yalnız bugün 
mevcut olan iki türlü baımüdürlük 
uıulü kaldrrılmt§br. Yeni tetki· 

latta baımüdürlükler doğrudan 
doaruya gümrük memurlariyle 
mefgul olmayıp kendilerine bağ • 
lanacak olan miidürlükler üzerin . 
de yalnız bir müra.kabe icraaiyle 

mükellef tutulmakta, bu idareler • 

deki itlerin yoliyle ve çabuk ya · .. 
pılmaaını temin ile mqgul olacak
lardrr. 

12,30: PJAk ne~riyıtı. 18: DanA 
mu~iki~i n muhteJir parçalar (plAk 
ile) 19,20: Çocuk &Uti - M~ut Ce
cil, 19,50: Haberler. 20: Yiyoloniet 
Nejat 20,30: MaT"ayen kitar - Siret 
T'e arkadaşları. ~l: Bayan Rlta Mıh· 
mut ŞJ.n - piyano refakatiyle 21,20: 

Son haberler. 21.30: Stüdyo Tanıo n 
en orl{~tralariyle beraber Bayan 
Birsen Türkçe söı:lü. 

~BOR SA 
ı Hız1l.annda vıldız ~aretı "ilanlar ü.te• 
rinde 11 4.935 de tT.uamcle gorcnler· ; 
dir.J Ra'kaco!ar k •Panış fiıtlarıoı ıösterir ; 

==,.,,.,,.,-==:ı::=e::=ıe::==::-=--====---=ill 
1

: rtukut (Sat_1t) ; 

1

1 • loııdu Mb. - • Viyau 
• 'eYyorlı ı~!. - • Maıjrlı 
* Puıs 169 - • Berllo 
• f\IIUM '209. -

o Brube S3, -
+ Atıcı rn. $5 
• Ccoerr• ~10 •• 
• 5ofya ~4. -
• Amsterd.t ı !?. -
* Praı 10?. -
* !'tniho'm "'· • • 

* \11f$0\'I 
* 8ıı4ape!tr 
* Sükres 
• Belıraı 
• Yotııbım~ 
+Altın 

+ Meddlye 
.. Rankctır 

1711 -

4-4,-
?4, -
~s. -
115. -
'4. -
·'4 -
40. - : 
44, !O 

Hô. -

Çekler (kap. aa. 18) i 

I• Londra 6J9.!;0 •Stokblm :it:-' 
• 'cryort 0.:0959 • Vlyıoı 4.13 -
~ f>ırıs ı 2.ô6 • Mıdrtı 3.81 )S 
'* MillD<'I ~.~785 • Bcrlln l,97-

8 - Yeni tqkilatta ta.ıra k~dw 1 + Brökıe 4 6895 • Varsovı 4.2094 
'.rôl&n e•K\• ne iat> le llCle~ı • T ...... _._ ... ı•ııı. • a .. A .... -.. 1. .... , ... -

.. Ceuevr• 2.4.542 • BUtre) :"&,4. !'! 

raz ek&iltilmi§tir. * Sotya 6~.7ıtr3 • Delfr&r :ı5 .0787 
1 * Amsterdam f.IS!O • YO~Obamı U)4\ 

Bunun da sebebi bu suret]e ya.pıJa. .. Pu;: ıa..oı.~6 * :'\!oföWı ıo~s :-s 
~k tasarruf sayesinde mevc.ut me· E S H A M • '! 
murlarrn ihtiyeç.lannr tatmin ~de· ·:...:· ==============::ail 
bilecek daha yüksek mtut§la.r te • 

mfo etmektir. Eıki kadroda ilk me 
niuriyet kademeleri için kabul edi
len maaılar çok azdı. Bu sebeple 

gümrüklere iyi tahsil görmüt kim· 

1 iş Bankası 10.-
• • .&.11ıdolu 75,10 

1 
Reji 230 
Slr. Hayriye ıs.so 

Merı'.ezBaııbsı t-3,-
U. Slgortı -.oo 
Po montl 11,90 

r r atımı y •9.-
• Çırncoto '' ı ı.tO 

Cııyon Oe~. -.-
fut De:. -.-
Balya -.-

Şark m. ecu -.-
Teleloo -.-

ıelerin c.elbi mümkün olamıyor ve 1 latlkrazlar tahvlller j 

intisap edenlerin de ihtiyarları bu ı.:======,========='I 
Y • 19!.STürk l!or. l 29.S!i Elektrik -. -

maaşlarla tatmin edilemiyordu. . . il 2s,os irımvn 3f,70 

Y · t k•lAtt k · tt · d • . - ID 2~.625 Rıhtım ı:.o.> 
enı ef ı a a. emıye en zıya e lstlt:ruıDahlll I w.~11 • Aoıdoto ' 43 65 

keyfiyette ehemmiyet verilmiş ve trguı lstll!mı ~- •• ~oa4olıı ıı •s.6ı1 
çok memur kullanmak yerine aı ı : ıoıs A '\1 ıo. .~aacıoıu ııı •6.-

, Sıvu-F.rzurum 25. - *' \lllm~tsıı .t, •O 1111 
ve fakat ehil ve ihtiyaçlarr tatmin 
edilmi' memurlar kullanılması eıa 
aı takip edilmittir. 

küçük memur maaılarında bu · 
ıuretle zamlar yapılmakla beraber 
ehemmiyetli iı ler gören ve büyük 
ınea'uliy~tler alan gümrük müdür• 

Üskiidar huk•uk hakimliğind~n: 

Kadıköyünde lkbaliye mahalle· 
ıinde Musevi mezarlığı Boyac.ı IOo 

kağında 21 No. lu evde ıakine Se· 

zifelerine ilave suretiyle gördü • lerinin maaşları da eskine nisbet· 
rülmektedir. le bir derece art_tırılmıştır. BHhaı· 

her tarafmdan ayni hanede aakin 
iken fiJhal ikametgahı meçhul A-

rif aleyhine açılan botanma da • 
vuı üzerine yapılan tebliiata rai· 

men g•lmedi. Müddeiyenin tale · 
bile hakkında gıyap karan itti • 

Yeni kanun proje~iyle bu iflerin 
de daha eaaah bir surette yapı'l • 
maaını temin için merkezde yeni 

servisler açılmıfhr. Kontenjan 
ve Kliring usullerinin artık yer!eı. 
mit bir vaziyet alması ıebebiy1e 

bu iıler için merkezde Gümrükler 
Umum Müdürlüğüne bağh yeni 

bir ökonomik işler şubesi vücude 
getirilmittir. 

4 - Gerek İ§ sahiplerinin ve ge· 
rek gümrük memurlarının işlerini 
kolaylaştıracak gümrükle ala.kah 
mevzularda faydalı neıriyatta bu· 
lunmak üzere ayrıca merkezde bir 
ne§ir itleri bürosu da kurulmakta
dır. Bu suretle gerek memur· 
lar ve gerek jf sahipleri kendileri 
için faydalı olacak malumatı bu 
yazılarda kolayca _bulabilecekler • 
dir. 

5 - Yeni tqkilatta gerek mer • 

sa idare ve merkez memurlukla .. 
rmı~ yalnız batlarma ekseriya u
zak, ücra yerlerde bütün gümrük 

muamelelerini görmekte oldukla • 
n itibara almara.k bu memuriyet w 

lere ehil ve liyakatli memurların 
rağbetlerini celbedebilmek için 
maaşlan arthrılmıftır. Muayene 

sınıf mın gümrüklerde en mühim 
ve mes'uliyetli vazifeler gönnek • 

te ve mesleki bir ihtisata ihtiyaç 
göstermekte olduğu itibara alına-

rak memurların kendi meslekle • 
rinde ilerlemelerini temin için ye. 

ni dereceler kabul edilmit bu ıu • 
retle muayene memurluğunun istik 

hali eskisine niıbetle daha çok ae· 
ni§letilmiştir. Bir muayene menıu· 

ru bundan aonra hiç meılek deii9· 

tirmeden ikinci smıf bir müdürlük 
derceaine muadil aayılan .55 lira 
maqa çrkabilec.ektir. · 

hazla. tahkikat l~S-935 sah ıa· 
at 14 de talik edilmekle yevm ve 
saati mezkurda yine gelmediii ve 
iıtima kıhnan ıahitlerin müdda -
aleyh Arifin karısma bakmadığı 

ve bu yüzden aralarında kavga ol· 
duğu ve karısını dövüp sövdüğü 
ve iki senedenberi de karısını ter-

' kedip bir semti meçhule gittiği 
yolundaki !a.hadetlerine kartı ta· 

rihi ilandan itibaren 20 gün zar
fında bir itirazda bulunmadığı 
takdirde tahadatr kabuı etmit ıa· 
yılarak icabı hukukiıi icra kılına
cağı gibi bir daha mahkemeye a· 
lınnııyacağına dair yazılan gıyap 

kıırarr mahkeme divan.haneıine 

aııldığı gibi keyfiyet ayrıca gaze

t~ ile de ilin ohınuı·. (6291) 

.1 

Uınumi Haırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

-- 12 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih_,, 

Ruslar, Kılıçgediğine taarruz ettiler. 
Yeni ordu kumandanı faaliyete başladı. 

Enver Paşanın çılgınce emirleri. 
------·---·-. ----

Ak &a.kallı ev n.hibi pek inat edip baıları h .. ~ .:öyle (Sadareti Meli· 
ın diye tepindiği on be§ yaıında· met pafa, Seruker Şiddet Ali pa· 
ki kızını bu hainle bir oqaya koy- ~a) gibidir. Ancak harbi umumi .. 
duğundan hiç müteeuir görün.mü· de Kafkas cepheai veka.yiinin ku· 
yordu. Casus karareaha gönderil- mandanlara göre faaıllara ayn] .. 
me.k üzere süvarilere teılim olun · masmı kabil ve hatta muıip görü ,. 
M"ftu. yorum. 

11/ 12 Şubatta Ruslar Kılıçge. Hasıın izzet paaının ordu ku· 
diğine taarruz ederek iki ıeri dağ mandanhğr: Ordunun büyük har· 
topumuzu almı§lar, Kürtler dağıl · be kadar edindiği es'asata. kaide
mıtlardı. lere, teamüllere göre idare olun· 

Galip Pa.§a iadei afiyet ederek ması ve idare olunmak iıtenilmeıi 
12 Şubatta Haıankaleye geldi . devridir. 

Erteai giin batkumandanlıktan Enver Pl.!-&nın ordu kumandan· 
gelen bir telgrafnamede k~mdisine 

lığını da üzerine alması ıünleri 
Hicaz vali ve kumandanlığı tek- yeni bir askerlik uıulü icat cttiii 
lif olunuyordu. Muma.ileyhin ka· zehabında bulunan ve dahild•n, 
bul ettiğini müt'in telgrafnamesı hariçten, küçükten, büyükten, her 
üzerine 15 Şubatta harekti emrı taraftan ~ımartılıp kendi deha.11 .. 

aeldi. Galip paıa 3 ordunun en na. inandırılan ba§kumandan veki· 
kıdemli ve kıymetli kuma.ndanla· ı linin hiçbir kaideye, muharebe u· 
rından olduğu için ayrılması çokj sulüne uymıyan, hiçbir hükllmetin, 
f&yanı teeasür idi. Fakat Hakkı milletin, mektebin tabiye Vf' aev • 
pa.fadan ıonra ordu kuma.ndanlı· kulcen kita.p!armda yeri olmıyal'I 
ğına Mahmut Ki.mil patanın gel sevk ve idare harp zama.nıdll'. 
meai kendiıini pek rencide edece 

H&fız Hakkı pa.,anın cüz't d,.. 
iinden fU ıuretle gönlü •lmmak va.m eden kumandanlığı atılıan· 
iıtenilditini zannediyorum. hktan, §ımarrkhktan bilm•cburi ... 

19 Şub&tta bir düıma...rı tayya· ye manhk ve usule dönmek ~İ1' 
resi dokuzuncu kolordu ve ıüvarı gururlara r.ükunet emri veren d~· 
fırkuı üzerinde uçtu. ilk tayyare ridir. 
bura.da kullanıldı. Ruslar cephe· M h t K.. · ı · ku . ... 
d v l d.i. 'h • d I a mu amı pqanm m--e ve AI ıcsret:ı ı ı tı etıtı en a. •. 
a11uarı KU-HWne \~VTI ---·--- d:.ft~'~' cokvor:iıl:m~ı. 
takviye eduek Van aeyyar jan ~ pa d&nd~ı ' J'4" zayıf ınıı I • 

K 
ma. ı ve ma.neVi kuvvet erı 

darına f ırkaaana taarruz Ye otura kv" . 1 1 1 
_ ,, t•· el· • ... • • • tJt ıy ty e, ys nız mem eAC ı .. 

çekılmege mecbur etn'Uftı. Bır d k. k .. d f hazır· . . . . e ı rsnunm mu a auına 
Rus kolu da Dıyadınden Bargırı· 

1 
b .f ı nıa u· 

ye yürüyordu. Bu hale nazaran 
jandarma fırkasının Vana doğru 
çekilmesi menolunarak Ermenile· 
rin kıyamı leahil olunacaktı. Halil 
bey kumandasındaki birinci kuv
vei aef eriye lrJLna girmek üzere 
Musula vaııl olmu9tu. Kuvvetle· 
rimizin ketfi telgraf hatlarının ke· 
ıilmesi için Ruılar tarafından gön· 
derilen bir müılüman (Erhoy) da 
elde edildi. 

Menıilin ve ordunun ~•aabına 
naza.tan tızuıuın ha.valiainde an· 
cak orduyu on ıün bealiyecek k1· 
dar yiyetek ve on iki günlük yem 
kalmııtı. Oiyarbekir, Sıvaı ve di· 
ser uzak yetlerden yiyec~lc ta§• . 
M&k için tam 300.000 nakl~ye Yası · 
taıı IaıJ11'\dı. Bunun da tedariki 
imkanı yoktu. Halbuki Mısır se· 
leri için 80.000 deve toplandığı rİ· 
vayet olunuyordu. Konyada. ıatııı 
alrnmıt develerin 3 crduve veril· 

ıt.nmıı ve u vazı eye ça tt 
manıdır. 

Mahmut. Kamil pıt.fa, 3 ordu~ 
meçhuldü. Kenclisini tanıyanla ' 
rca ıse, pek sevilmit bir kum&'li ., 
dan değildi. ittihadı TerakkiY• 
büyük bir iati11adı da ititilmeD\İt' 
ti. Yalnız Enver pa,ıa. ile arka '. 
dathğı kuvvetini le§Hl ett!ği zan ' 
nolunuyordu. 

Mahmut Kamil patanın, bu~· 
da methinde bulunmak aıınind• 
değiJim. Fakat merhumun. eldeJıİ 
ordunun vatanın ıon müdafileri el· 
duğunu takdir ve ilin ederek h-" 
türlü lüzumsuz: taarruzlardan aa• 
kınması ve kendisinin tamam if•• 
desiyle her neferin bir diritna~ 
kadar kıymetini bilmesi ve bat · 
kumandanhk vekaletinin zaınaıt 
zaman zuhur eden scrgüit!tc.u r 
mirlerine mukavemet etmesi vaı-' 
na büyük bir hizmetidir. 

mes1ni istedi}t. Rtı:ddoluııcltJ. Ür· (.~onı~ ''"rm) ~ 
du iate mc.mbalarına doğru çekil __ S_A_T_l_L_I_K_V_E_K_._.IR_A......_L_lK....._..-. 
mek, yahut dağılmak veya açlık

tanerimck §ı}darı aruınıt kahı.· 

ca.kh. 
Ordu kumandam Mahmut tc:a 

mil pa,a ?.4 Şubat.ta Erzuruma gel
di. Hasankalede kendi~ine bir 
ikametgah tahsis edildi. Dezcn -

Ş.işli Bomonti tramvay istuyo" 
nu Saman yolu (eski dere) .aoka1' 
34 No. lu hane hem ıatılık, hellt 
kiralıktır. On oda, elektrik, ha~• 
gazı, terkoı ve ~anyo tesisatı mei'• 
cut, kiırgir, metin ve müken11~•l 
olmakla beraber ucuz ve iki ailr fekte yaptırıldı. 

20 Şub&ltllnberi ka.r, hora. fır Ye elvcri~lidir. 
tına her tarafı altüst ediyordu · --------------

KiRALIK SATILIK KÖŞK Kı,ın en civcivli %Am;ınını1a bulu-
nuyorduk. 2 Martta Mahmut Ka· 
mil pafa Haıankaleye gelerek or 
du kumandanlığını deruhte etti. 

MAHMUT KAMiL P .~ŞANIN 
ORDU KUMANDANLIGI 

Bu Hrlevha)'r koyduğum zamAn 
e&ki terih yazanların tarıanı h!ltll"· 
ladrm. On1uın kitaplarının faul 

Erenköyündc Suadiye hat bo
yunda vasi bahçeli ve derunund• 
iki kuyuau ve elektrik teıit31' 
mevcut nezareti kamileye ha.iz do
kuı: odtth45 numrohı köşk kir4h1' 
Vf! ~atılıktır. T3lip olanl~rın ;tti~ 
nlindeki 47 numroya müra~t· 
Iıur ..• 



ıya 
(Battarafı 1 inci uyıfadıal J ram. Oawltılıi eairlllc ,,_,,. ... 

ettrtM İfİn lttınttlolmn 6irlıoç tane etmelı i.tetlilim tlefiltlir. 0ibe7G, 
ocır. Sonra aabitı.r... Eoct. golı 1-diz oraalci 7ClfGQıllJ ı.r&m/l.,. 
zabit Jiyecehitm. T a6ii, b61le 6ir Wertlar ol,,..,.qtıT. H~ 
mernlelıeti l'1tl« oldaja tJeçltile de )'4lfl.YGll on mil;,on luıl• oClltfC 
müdoltuı etmelı i~n, 6ir •ara or· ltayuan tlerecaine intlirilmiftir 
,,,., tqlriline banlorın lizama Çünlıü Habeı ,ltülrUmeti .llerin
oanlır. Sonra yap1lacalı l,a ltaJm ien la.r ıe)'lerini olmattulrr. E 
yol oar ! Bu pelı mucuzam bir it· fer ltolya onları hrtarmd 1ru.,. 
tir.,. auntla ıerelli 6ir vuileye tltllld •· 

- Fakat ıizin hu f aaliyetinizin t.'ilecelı oluraa 6a uallqı 711Pma 
Habeıiıtanı telifa dütürm1yeceti fa luuırtlır. 
ni zannediyor muaunuz? Falıat, tleiifim gi6l, fimtlUı 

- "Canı iıterıe.. Emin olunu% harp meozulHıltit tlefiltlir. lı J 
lıi onun ıela,. 6w his tle olôlıadar bir neoi ..ı1atar. 
etmez. Biz, lıentlüiyle hnifal Ejer Wr sin 6ir rol 70,,,,_,• 
yqa6ilmelı isin cu wnantla ili ~11iL-' olllnM iıanwn ""1tlıut 
anhıpna oiicatl• setirMİ7Ü- iyi Ja lılilt6oıl hrar oereeelııü 
bilinmit o• maal bir itlCll'•;,e ıaW M...ıa ltalyamn tlefil, iıuafti. 
6ir memlelıetle luıtlutlarund o/. yetin tlaoaıtlır. iyi tlifiiniinii~ iti 
malHlır. Ulıin ltenJilm,lc it aö- h.ıiinM müeatlele ulc miialllele
r•n lnilletleri tethif eden, liliyatttı ıiJir ue itte 6a111111 isin pelı oaltiın 
rnülalıil bir tdım reülerin 6alan- tlir. Zira bantla biiHin Amıpa • 
tlaia btırbar )'erlere ~mniyet ele. tilulol etlilmelıtetlir.,, 
meyg. Ba Nırelretimide, ualrtile Hallet Topralılanntla Ha)'tiatlulı 
airlifi hltlmnalı isin yapılan mü- Roma, 11 (A.A.) - Eritre'den 
eaılele luıtlar İlfMniyete hizmet el- bildirildiğine ıöre, Hahq toprals 
melı lilıri oartlır.,, lannda vahim ,ekavet hadiaelll'i 

- Ne diyonunuz, Hahe,iıtan· olmuttur. Bur kervanlara tur-
da esirlik var mwd11'? rus-ec:lilmit, bazı khmeler ölclürül-

- "Şirntlililt 6ana siylerniyo müftiir. 

Tali kuş 

( B.,,.,.,. I lıtci _,,,otleJ derin hir (oh!) pkmif, otomo1ail. 
binerek bayffn ıitetine p~ 
Yani yirmi hia IY..11 *lkM• 
raı 
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• • Seri tamamlandı 
~ Abone Şartları ~ 1-

Birinci seri 10 kitap 
238 s1 peşin ve her ay 
100 kuruş olmak Uzere j 

. 636 kuruftur 

Sal o 
Alfons Dode - H11Ydar Rifat 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - t. H. Alipn 

Ticaret, Banka, 80110. 
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Deolet ve ihtiliJ. 
Lenin - Haydar Rifat 

SNYOLi:m 
K. ~ant.Ky - SaJNba Zekeriya 

Tayyare Piyangosunda 
kazanan numaralar 

i.--• Emrazı dahiliye ... --~ 
j vıREM, GöCCJs 

MütehMSISı l\Iuallim Doktor 

ŞEKIB HABiS 
.Avrupadan dönmüştür. Ayasof· 

a Yerebatan, Hacı Süleyman ApaJ"' 
tımaıu, Cumartesi Pazartesi, çar· 

Tayyare piyangosunun 19 uncu tertip altıncı keşidesine ··'-am_ba_. P-er~~ı~ 2~~~edm soJll'lo 

dün başlanmıştır. Çekilen numaralar şunlardır: 12332 12339 12446 12473 12568 
12562 12574 12584 12597 ı260S 

200,000 lira kazanan 
3556 

25,000 lira kazanan 
5097 

15,000 Jira kazanan 
1361 

10,000 lira kazanan 
22417 

5,000 ) 1a kazanan 
6003 

2,000 Jira kazanan 
5521 

1500 lira kazananlar 

417 688 810 845 8691 2626 2709 2721 2793 2805 12667 12669 12698 12728 ı27JS 
927 4025 165 46.l 651 2808 2813 2840 2900 2912 12749 12772 12807 12809 1-
~ ~61~12~1~~1~1-

862 289 991 5107 1461 2922 2949 2970 3012 12976 13007 13013 13017 130Sl 
263 

705 60~ ~ ~~ =~ 3102 3 152 3158 = 13029 13069 13073 13154 13161 652 
212 248 2Ş5 289 3414 

3303 3306 3356 
M73 13163 13165 13202 13280 1329' 

183 
3428 3438 3488 

13313 13319 13323 13370 13311 
346 6;~~ ~; 770 ~~~ = 3614 3616 = = 13354 13510 13517 13518 1ss." 
911 114 285 = 488 3884 3692 3771 3957 3979 13574 13576 13607 13642 136" 

'.7038 3908 3947 13745 13760 13815 13832 138f' 
49

4 ~ s9o 602 :~ !: 4042 4157 4158 4169 
13900 13910 13921 13988 1401f 

7669 
970 

785 ~ 188 4269 = =~ 4242 4258 
14925 14941 14951 14983 ısot' 960 8056 

343 389 4370 4384 
4326 

:: 15031 ısı ıı 1s130 ısı48 ısı'5 
;;: !oS: ~! 546 8556 :: 4529 45,;3 = 4711 15202 15216 15325 15342 ıssff 
642 785 810 9036 221 4731 4737 4792 47802 4836 l5363 ı5371 15374 15386 1~ 
234 268 345 476 488 4864 4866 4886 4909 4924 15423 l542S 15445 15458 1 
517 549 576 ô59 700 4953 4957 4958 4965 5042 1550J 15505 15578 15633 l 

8018 12922 14372 16852 24042 718 728 779 858 9911 5050 ~ 5096 .Slll 5228 15684 15685 15692 15708 1511' 
-:.,pt - R Nazım 918 992 994 10140 149 .5281 5299 5361 5377 5384 15813 15876 15939 15951 l 

lıfi .Jtmh ihtilali 1~000 lira kazananlar 176 247 300 304 731 5395 5412 5428 5439 5475 15987 15995 15996 16027 ı 

J. Raaim Kiilli)wtı 1 

Lenin_ Haydu Rifat 1896 7287 .9780 12779 13902 842 864 927 991 110S8 5485 5498 5633 5640 .5643 16061 16161 16170 16246 1-; 
,D 16688 20245 269 303 348 414 491 5656 5670 5707 5730 5804 17006 17048 17049 17050 171 

Dr .... ;:~:ay~~a~~~ 200 Ura kazananlar 543 5S3 726 752 790 .5868 5873 5893 5968 5994 17149 17192 17197 17217 1~= 
fılahana dog"'ru 705 801 1067 1412 1719 828 905 907 12108 12166 6001 6028 6046 6061 6063 17281 17289 17337 17380 1.::.• 

2141 2341 2707 2717 2779 12238 12239 12464 12505 12509 6100 GUl -6160 6191 6222 17426 17428 17442 ll7456 1,_.,.._ 
Piyer I..oti - f. H. Alişan 

1 

2886 -3&46 ~7 4506 5537 12547 12551 12691 ı2696 12716 6230 6233 6292 .6375 6396 17485 17511 17555 17.599 1 
J. Raıin Külli;yatı 1' ~ 5785 5811 5936 613., 6535 12721 12774 12893 12936 12942 6471 6508 6513 6547 6571 17647 17665 17695 17699 l~Jlr. 

Ahmet Rqit - H. NU.. "' 1-~----------1 7780 &Zl6 8480 9810 10512 12981 13172 13198 13242 13307 6599 6604 6635 6650 6656 17731 17750 17777 17782 l 
ikinci seri 70 kitap 10589 10617 10643 11042 11214 13344 13472 13637 13652 13660 6687 6699 6711 6729 6738 17814 17817 17868 17929 1~ 

20\ ü petin ve her AY 11591 11637 11902 12149 12725 13664 137i2 13818 13862 13869 6756 6'767 6832 6834 6851 17958 17994 18011 18048 1~ 
100 kurut olmak Uzere 12943 13064 l339J 13697 13723 14004 14054 14074 14114 14333 6919 6940 6953 7025 7127 18136 18263 18271 18317 1~ 

634 kuruştur 14605 14722 l5484 16026 16855 14346 14531 14561 14648 14652 7153 7175 7189 7213 7217 18344 18359 18389 18398 1~ 
GoiioBaba t70N 17247 17430 17547 18076 14677 14774 ısoos 15043 15345 7238 7286 7292 7297 7336 18450 18474 18577 18580 ı~ 

Balzak - Haydar Rifat 18958 19186 19959 20693 20750 15403 15471 16492 15504 15689 73Q 7407 7419 7468 7471 18645 18707 18712 18729 1~ 

~ :::=:-:a~ttiıt ~ ~;;; = z;;s; ;3-;; LO&A ı~i~f liiti ltiM li~ l~I' ~~ t9~~ t9~ ~~ Mf lmg l~~~ 1= 1=2 1~" 
----·------· 16337 16380 16407 :16571 16718 7809 7850 7878 7902 7916 19969 19980 20003-~';;#--~ 

llkfxzlıar Selleri 70 liıa kazananlar 16732 16773 16543 16$83 17027 7953 7959 8011 8022 '8042 20055 20116 20142 20177 2~~ 
Türgmycf - Sami Z. S~ 60 378 588 874 900 1i04S 17401 17446 17489 17550 8065 8078 8115 8152 8239 20227 20311 20320 20348 2~ 

E1'6uelr tÜifümü 987 1061 358 516 661 17597 17635 17683 17712 17717 8ZS4 82S8 8280 8284 8302 20414 20442 20488 20575 2 1Jf 
F. Moryak - Peyami Sefa 178 71J 805 931 997 17831 18070 18195 18220 18331 8317 8390 8592 8413 8428 20668 20688 '20699 20700 ~ 
J. Ra.aim Külliyatı il 20l6 151 369 2454 519 18359 18491 18493 18562 18960 8474 8479 8481 8386 8491 20780 20815 20817 20820 <JSf 

Ahmet .Refit ~ H. Nazım \ 5.18 '91 761 -963 3196 18967 18982 19011 19114 19166 8494 8505 8506 8528 8563 20905 20939 20940 20969 21 'I 
•----5-amı-·mı-....... -...... .,--. -,os. 621 705 760 970 4102 19359 19561 19570 19663 19735 8609 8620 8628 .8642 8689 21027 at094 2H08 21110 21:-

Tolatoy _ f. a Alipıı 155 Z7.3 857 990 5188 19761 19874 20165 20198 20249 8760 8819 B889 8893 8900 21130 21151 '21203 21232 zt.ız' 
278 357 5438 452 470 20266 20310 20384 20507 20536 8938 8955 9019 9072 9093 21405 ı1419 21449 2146611 lıtatidilt ~ su ..,_.. 255 400 .637 20744 20834 20846 20861 20980 9138 9227 9253 9279 9301 21510 21538 21561 21576 21~ 

Andrelea - ~uplU Nuri .... ' - 2 2 2 21336 "111"" Vf~ 679 845 709() 132 21075 21143 21208 1 ı 9325 9336 9365 9377 -940() 21595 21611 21638 21659 ~>Af 
Çocalı diifib'enla ~ 295 337 370 516 593 21337 21342 21494 21504 21845 9440 9446 9477 9498 9500 21693 21707 21714 21759 zt~ 

H. G . .Men&uier - .1. F. JQ.aim 874 7890 892 934 994 22145 22293 22307 22326 22357 9510 9550 9551 9559 9586 21796 21813 21846 21874 ~~ 
ilim 11e F .,ı,~e - 8074 147 · 318 420 423 22492 22655 22664 Z2593 22711 9604 9661 ~ 9665 9672 22396 22421 22429 22431 ~ 

Morjş Şilk ~ Hilmi Ziya 559 573 .629 632 647 22793 22917 23150 23213 23272 9647 980Ş 9845 9879 9944 22550 22579 22665 22695 ~~ 
Cemiyetin A.Jları · 701 814 9022 286 306 23395 23507 23541 23595 23599 9952 9995 10073 10115 10143 22743 22751 227.58 22825 ~ 

frederik En,ıela _ Mubittill ISlJ 568 608 788 803 23757 23773 23932 23963 23979 10162 10196 10198 10230 10302 22856 22880 22982 22989 ~ --= = - B.20 901 986 10161 231 23988 24183 24188 24287 24346 10309 10320 10328 10~79 10382 23034 23088 23090 23147 ~ 
Uçüncü .seri 10 kitap ış, 447 '53 865 ı 1082 Z'J359 24362 24487 24621 34676 10531 10580 10624 10627 10629 23265 23284 23342 23347 ~ 
132 si pe,111 ve her •J U% ao9 317 335 607 24799 24ŞOS ,24&j7 24905 24910 10657 10687 10694 10733 J07.55 23354 23358 23376 23422 .~ 
100 k~~Uf olmak Uaerf 6f2 1ıo27 501 740 995 40 lı"ra kazananlar 10770 J0781 10804 108~1 10874 23456 2351.6 23557 23603 ~ 
-~--2-k"W'u_r_uı ... ı_u_, __ •• ısoaı A 290 435 795 10906 10962 11139 11142 11167 23669 23674 23693 23773 ~ 

Yeni ilnİf zihniyet 844 885 13906 966 }4166 2 33 83 119 145 11186 11246 11280 11310 11326 23827 23853 23879 23919 ~ 

B;:~~: :il;~• , 1 : ~~ :! !:: : ~~~ ~~: ;;~ ~;; ;:~ !:: !:: !:: :::: ;:: ~!:! = ~:~ ~:: zl~ 
Ruıel - Cıtllp ~anali 375 466 470 630 17024 397 415 424 f148 471 J15CO llSJ 7 11560 1157Y 11650 Z4158 24196 24219 24314 2~ 

"""""~--K~o-mwu-.-. ..... z-ın~-"""""~ııll 12~ 1~7 213 432 481 529 .563 573 60~ &2J 11734 ll791 11804 11850 ll8Ş2 24432 24501 24561 24572 ı~ 
Lenin _ 5taliıa _ .Buharie , Ş94 950 965 18089 294 656 690 712 716 133 11893 } 1937 11978 12012 IZ042 24693 24721 24745 24762 24!~ 

Haydar Rifat.. 31l 411 567 646 67.3 734 894 937 001 963 12067 12076 12110 12J43 1Z27~ .24807 24822 24832 24836 'J,411' 

' ':.'.:~"o~:=:,i ~~~ ~ :: :~ 20~~ ıs;~: :~: :~~ ~~:! ~;~~ !~: 122'13 12301 12305 1231& 12327l249631!4981 ~ 
Cümhuri;yetlir 226 259 535 637 648 126,9 1323 1333 1~53 1356 ' cı ·ı~ 

&fl 974 986 21068 194 lAAQ 1A87 1488 1513 1613 lstanbul Belediyesi nbnları 
Ksr:ıcfon ,.,.,. H. Rifat ·ıv '"1 _ __ ..__....,..~........,~ol......,..~ .. •• zıı 211 310 21481 1ıs 1514 1632 t648 1&81 1688 • ti 
Tcrt:ümenin , ii . 161 9'76 22332 570 654 171 o l 725 1734 J 755 1768 Ç'ubuldu aaı depolanndiL yaptırılacak üç tane iki yüz ellitd _,JJ 

fi. Ziya Ollcen 
785 

~ 
23331 390 472 

l 1771 1817 lSJ9 1821 1865 luk tan~ Y pt1r.ılmaııı k~pah zarfla ~kailtmeye konuhnuşbzr. ~ 
Dqiiifle; 481 110 779 24131 168 . 1903 19Z7 1940 1950 1953 nn keııf bedeh 15ŞOO )mıdır. }Çe§ıf evrakını ıönnek için f .• J# 

Ovjd - S. Zeki AKTAY l 9~ 642 666 
~114 2135 2150 ~189 2200 müdürJüiünt mijre.caat etmelidir. Şartname ve proje 78 kurut~ 

- - [Qo1to
11 

' i • --- · " - ~ 2208 2222 2ı49 2250 2268 J>iJinde alınır. Cu ite istekli olanlar 1162 buçuk liralık m~ 
Lenm~,.,... Suut Kema:J 50 lira k~zananlar 2318 2319 2388 2'f09 24ı 7 temin.ıt ve 2490 _No. h".~~-ınmda yazılı ve,ikalarl~ beraber ',~ 

- K.tzpitali.imln Biılı1'1.N 14 .5Z 57 105 209 2453 2474 2476 2477 2497 mektuplJ.rını ekııltıne ııunu oJ.n 27 / 4/ 935 cunıartesı ıünü aa•t ı 
Gt.4;Wı Pi.rov _ A. Hamdi s..-r 258 371 376 445 5.36 2523 2585 2579 2580 2603 1 k.clar daimi encümene vermelidir. (1880) 

- ~ ~ z• -~- m~mrnm ... ~~---~~-----~~~~--~~-----~--~ 5ALAMBO 1t 

G. flauber - S. H. A~an 840 J09S 184 406 56S I SUt vere" aftnelere 
1 

- M'dracaaty~(-·vAfKITE ~~~ 2~~i ~~~ ~~ :~~ Fosfatlı C.ark Malt HulaA sası 
M•tha•u - Ank,ra uddtıfi 59J' 185 920 969' 3068 1 ~ 

ISTANBUL Ş() 
94 143 168 271 

KtJllanını~. Sütünüıfi arttırır. ç.,('u'k'ımn l<~miktnini kuv~ctlcndirir. 
l ... ________________ ~------------~ 

" 
kt 



/ _ Ô:; tiith~c liökltırdf'rı grltı~ 
~bzlci1t luır~ı.muı. (1'. l\n.) beldr~: 
(tzllmıeti) konm~tur. Bunlarm her 
biri hakkında i.ıtruı ilt u;:mtınlarırr11· 
::m (miit"-hn ... ..,~) yar:ılannr ~tız(!tn • 

ltJrc ı l'rccl!ğiz. 

2 - }'Mi /;onarı J.·at§ılı~lorm .. q; 
d'l • · · t.rcr~"mc ~orc. <ryı.nJ. e l ~~ı ı~ın. l"l e •.. 

f ~f.fJf;iılıırı da yq.:ılmr~. m·rrcn oı . 

1'f.e1der t/('; korırılm11~tıır. . 
3 - l\ökii. ıiirkr;,. nları /,·P.lımclc . 

• h .. ,,_ .. • lf'nrııir; ı•c k111lanıfoıı 
rın. 11g11n fiil ı~ o.: , 

f ı ak ofrm hm:. tıek.iTltri olrnrnr§ttr: s 1 

aslı ijıiirrı olmı. hiiküm. tiirl.·çr "çel.-.. 

kökütrdtrı gpfrrı ~··l,·il gibi. 

Müteharrik - İşler . 
ÖrM.k: Buharla müteharrik mnkı· 

~ _ Bu6arla iılcr makine 

Müteharrik bizatihi - Kendi i~le:·ı 
ÖrMk: Mlitcharrik bi:atihi m.okı· 

lt.('/er, biıgük bir ttrakkigc ~asıl11 <ıl .. • 
ltl.Uftur. _Kendi işler nıakınclcr, hu· 
l/Ük bir i/crlcnu·gc araç olmuştur. 

Gayri miitcharrik - 0)nıtmıtz, kı· 
iftlıldamaz, hareket~iz 

ÖrMk: Gayri müteharri~· bir cisim 
llibı' durdu - 1'."ımrldnnma: (oyna • 
1rt11:) bir cisim nibi durdu. 

Kun ci muhnrike. - Jşletge. 
CFr.) Force motrice 

ÖrnP-k: On doku:unc,11 asrın kuu • 
ı' muharrikc$i buhar idi; yirmind 
"" kuvcl'i muh<ırrl'ktsi elek • 

TC!J O KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

c::z:: 

Atatürk Heykeline 
Ait Müsabaka ilinı: 

Denizli Vilageti Daimi Encütnenınden: 
1 - Denizlide Cumhu&·iyet ,ı:neydanınd" dikilecek (Ai.atürk) 

heykelinin ~ apılmtuı müsa br.kaya konulmutluı. 
2 - Müsabaka müd<!e~i 1 4/ 1935 tarihinden 30 4 1935 tta!ı gÜ· 

nü aaat 16 ya kadardır. 

3 - Heykel, tabii büyüklağe nis betle bir bııçuk misli olacak \'e 
brozdan yapılacaktır. 

4 - Müıabakaya ittirak edeceklerin inan bul veyahut yr bancı 
memleketler Güzel San'atlıu Aka dem ilerinden mezun ''e heykel i~in· 
de muvaffak olmu~ Türk ssn'atkar ]arından buiunmaları "e yabancıla
rın bu §artlar dan başka on gene Tür kiyede ik.amet etmiı ve Ticaret ıi
~ilinde muka1yet bulunmu~ t-Jnıa.fa 11 lazımdır. 

5 - M'-İgabakaya işti .. ak edet ek heykelhaşlar miis.abaka miıd· 
<Jeti içinde Denizliye kada!' mura fı ve ambalaj ve ıigorta~ı !,..-.ndile· 
rine ait olmak üzete heykel;n 1 16 n.İ•betinde efçıdan bir maketini 
ya.parak Vilayete gönderece~·lerdir. 

6 - Heykelin kaide~i Vilayetçe yaphrrlacaktJT. 
1 - Müsabaka nrticesmde mahsus komiıyonu laraFın;lan bi· 

rinciliği kabul edilene 200. ·kinci aelene J 00 Ura mükafat "·erilecek· 
tir. 

8 - Ht'ykcl birinci ie'en san' atkara pazı..tlrkla yaptrra!l\r.ak, u
YUfulamadıg: takdirde ikinciliği kazanan saı 'atkirla paz:ı ·l·ca gi· 
ritileccktir. 

9 - P 1arlık şartları i'yrıca tesbit olunflcaktrr. Münbakayş 
İftirak edcn~er pazarlığa esu olmak üzere heykelin bedeli hllkkında 
tekliflerini de bildirmelidirler. 

10 - Tafsilat almak id!yenlerin Vilayet makamına miiracaat et. 
melcri ve bu müsabakayl\ ait ••rt name nüsh.ıları İstanbu)da Güzel 
San' atlar Akademisi nıüdiiriüğüne, Ankara ve hmir vilayetle. i mu ha· 
sehei hususiye mi.idiirlüklerir.c gön derildiğinderı fazla mc.\lumll'\tı ora· 
hudan da nlmalan ilaıı olunur. ( 1750) -------
jinhisarlar U. Müdürlüğünden:j 

1 - 20 4 935 tarihinde açık eksiltme il.ı satın alınacağı ilan •· 
dilen (70) adet Rasat aleti mübayaası iptal ediJmi!tir. 

2 - idaremiz ihtiyacı rçın ıartnameai mucibince muhtelif cini 
13 kalemde 48 adet Rasat aleti ayrı, ayrı pazarlıkla aatm alınacaktır. 

3 - Vermek iıtiyenlerin şartnamelerini almak için her gün ve 
pazarlığa iştirak etmek için de 25 · 4 935 tarihine müsadif perıcm• 
\, g\inü ~alı.\ ll\ t\c 1rr- ~ ,G nr.ıvahhill · tıvcnmc prı.tMiy\~ \>\Tlikt~ Ç\ 

balicle leva7,ıın ve mUbayaat komiıyonuna müracaatları. (l 7.91) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Fabrikalar iç.in muhtelif tezgah ve diier nıaiti ittıaliy• tiparit 

edilecektir. Maruf ve mütet.auıı firmaları temsil eden alik~d.-,.Jarın 
\•ckiletnamdcrini hamilen bu baptaki ,craiti anlamak iızere 20 N;. 
~an 935 tarihine kadnı An:.ı'\rada Umum Müdürlük Fen Şubeıine mü· 
racaat etm.?leri. (1747) 

= !ı .•= 2 - j 

Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 17 
Tahrik etmek - işletme!\ / 
Ornck: J "n/a11pcrcrrlil-. hi1;siyatını 

tahrik clmck, (lıarekclc g<'iirmck) -
J'urd cı ''rlik d11ugus11nu uyandır · 

mak. 

2 - (ı'iiriillnrıiil•, isililmcdik ~cu -ı 
U11c rlıoru i11011ic. 

<>rnck: Umm J.ı•ndi11r lıcıs bir ya • ı 
rısı ı nr - 0111111 kN1cli11~. ü:gi~.tıiı: ıın · 
:ttit nır _ {/ a ımı' mmııcrr d ccrılurr· I 

· H a:;:ı d etmt>k - Hi~mek 
lht!-iar - Zarar CT. 1\ö.) 

3 - (ku11u1Jurkcn) harik11l<idl', 
fcııkalridc ucri11l': - Olur ::ey dc-ğil - ı 
("rsl cxlr<ıurdiııairf' - Olma:; fl'U -

rmıprc İl illi. 1 
'l'nh~is ctml'k - Oz~lilcmck 

( Fr.) Affcct<'r, ı·oı1sacrcr, ctc~tinl'I', 
a lloucr 

ifa bihal - Söytt\İ, öylesm~k. 
söykt (monoloı;- anlnmınA). 

:\liihahn <' afntck {!\1iinaı..a .. a rt • 
ınC'k) - Atrşm:ık. <:ntı~mak. • 

Tahrik ctm('k - J\17k11 tmak 
Orntık: Fran~ada mM llC"a/ amcfr. ı 

... tahrik l'dcnlrr tcddf olunmuş • 
ını . ,,. . · ı iur - Fransada dokuma ışçncrım 

kışlar/anlar tutulmuştur. 

r·cst mcrceillcu.\'. 1 
Harikuhi.dc Cfc'kfılade) - Cnno· 

mal - ( rr.) ı-:~11·,rnrdin:ıirr, inoui, 

1 
menci llenx 

Örtıck: 1/nrikuMde bir sriy _ ( s. 
ıwmal bir çalrfma - Un t ravail rxra· ı 
ordinairc. 

(Jrn<'k: lJu mnğa:nnıo kirası rcr · 
tıiuc talısis C'cli/mi~tfr - !Ju mrığa:a
mrı kirıır;ı l'CI {Iİyr ÖZ(/İifrt1111İsfir -
f,c lol/C"r t/(' CC llUl{/OSİTL ('fi[ nffcctc a 
f'im{1fit 

Mük.'ilC'mc, - muh:n rrr. Konu~u. 
konuma 

Miinaı..nşa (l\hıhaha~n) - A.'.\ h§ ~ 
ma Tahrik etmek - Jl:ırclicte ı:ctir . 

ınck - (Fr.) Mcttrc rn momement ı 
ômek: .Jlakincui tahıik etti - illa· 

kincyi hnrckctn getirdi. 
T:ıhrikamiz _ J\ışkırlırı 

Tahrikat - Kı~kırtım 
Jlaı f - Harf ('l'. J\ö.) 
tıart"cndnz - [,afnfan 
JJarlıara - Hırıltı. 
Hariç - J)ı~ dı!;'arı 

Dahil - fç 
Haric - Dr§ lJ . 
Ornc/.·: Harici cephe - tş yo • 

,.1 ···ur 1 r.k<ilcti - llı§ Ba • ı llCY - ıı arıcı 

kanlrğı . 
Dahili - Jç 
vrnrk: /Jaltil ~rphc- iç yörı;ıı-

Dahi/İUC Vrldildı - iç !Jakanlıgı 
Haricen - Dıştan, dı~anclnn 

Harlf - (;{iz 
Jfarifanc (Bak: arifanı') - Ortak. 

laşa 
Harika - 'J'anı-;ık 

J(arika,·i - 'fan ılı 
H:ırikul'ıdc (fc,kalade) - GöL·iıl . 

nıcdik, i itilmedik, du) ulmadık 

llarim - (:ize), in f u - (J'r.) Sanc

f tıair<', enrniııtc acrcc, cnl'aintc 
<hnck: ı;,., insmurı lırırimidfr -

/.;,,, insam11 gi=cyidir - ı~a nmsirm 
cst le rmctuniı c d<: l'lrommc. 1 

Mahrem - f,izli1 öıclcs-(Fı-.) Con-
fıdcntic), intimc j 

Örnek: '.~lahrr.m c.t•rak - t;lzfi k(ı., 
gıtlar - Pıeccs confldcnticlleii. 

1\Jahnımi) et - Gizlilik. özrlr;;Jik. 
i~li dı~hhk (Fr.) Confida~cc. 
intimite . 

Örnek: llu do !Jtznm ma/ırrmiyc· 
ti - IJu dosyanın gi:li/iği. ı 

iki arkadaş arasındaki malıremi • 
!f<:/ - iki arkadaş (lra.sındrıki ;izdt'R • 
lik. • 

·'lahrcmum• - <;izli olal':ılı: -
( Fı .) Conficknti<'ilrmc:-,ı 

Örnek: /Junu si:c malı rcmarır. söu· 
liyorum. - IJımu ·i::r gi:li o/(lral. 
söyliyorum. 

Mahremi c,..r;ır - (;:izde. - (Pr.) 

llassatan. hiJtı~~.ı. !'!elhusu -
Hrl~, ):llıtı7. 

1:1.as :ı, hac;i~ rt, hu. usiyr.l - <h · ı 

giilhik - ( Fı'.) Propl'icfc, partieula-, 
ritc 

Omck: l - M culcnlcrirı hassa ı -
'ladcrılcrin ü:ltüliiğii - T .. n proprietc 
dcs mCt<tu.\·. 

2 - ,tfe ·aif)t'l'l'Cr/ik mum nıi:ac1n • 
daki lrusuxiyctf<>rdc11 biri idi - <'a .

1 
~ış!•anlıl: om111 li:giiliiklcı ~:ı''crı ~ hiri 
u/ı - [,, amour dıı lraı•ail f<Jrmail un 
de· ,paı·titularites de sarı caracle,.e. 1 

( l'\'hCI' - Oı - ( .. 'r.t Suhstrınc<', 
es~t'IH'c, fon d , 

.\ li) et - Ozgii•lük - ( Fr.) Ori -1 
giııalitc 

<>mck: Ru yrmd" bir n11liyd gii • 
rii11ii11ur - bu tm:ıda bir ii•gü~lüA· 
giirünüyor - Ort remarque d<• /'nrigi-
11afi/c darı.\ et'/ arliclc. 

Muhahcre - llabC'rlc~nıe. )atı.zma 
Mifaal\cre - Bcllctim (Olı:ula tc • 

rlmi) 

l\fiıı:ıı..crrd - Bdh•tid 

Müzeklı:~rt' - A.~hilik 
Taatii t'fkı\r - O~ liışma 
TezckkUr etmek - Göriişmek 
'r<'z ~·re (T:ıhıirat) - nitil.. 
IJasbelikfo.a Cllak: lktila) - J.u 

:r.umuııdan dolayı 

llasebiyl~ - llola) ı. ötürü 

Örnl'lı:: llü:ılc olma/.: lıascbiyfr -
/Jiiylc <ılnıakta" öliirü. böyle olmcıJ. 
dofayısi:1fr 

Jtı...,.c,, CRak: llİ•Mh) 
Ha.sed etmek (Jlak: Gıhta) - f\.ıc;. 

ka"mak. giiniHe.mek 

Or~k: l - llaı,. htt1<•I cdccegintı 
s~n fr hlr haıta11a •tıp olmağn çnlt~ -
Acrıi "'-lllk<tt1ac·11ğı11a .ten de bir bnlt• 

"''' •ap ol m<tr1a Çttlifo 

! - il ası d t'/Jlf('/..', f1thin cfmcğe 

rllttir - ôn dokuzuncu (l.8Ttn iflct • 
~i bu.ğnr idi. virminci nsruı İflf!lgt· 
rl•klriktlr. 

T11hril\ - llarel\etı> gctirmr, kış ·ı 
·rl'tn.a. uyandrJ'mtt, itletme 

Örn('k: ı - llariku/6dc (fcıkold
rlc) bir basirrllc - Göriilnıcdik fişi · 
tilmrdik) bir dnr;örurlüklc - .1ı er 
unc c:lairı ogunce cxtraordinairc. 

( on fi dent 
Harir - lpch 
lluih - mu ıa 
llas. nt h u - Oı.gü -

Proprc ;ı 
{Fı·.) 

1 

.\ li - dzgiin - ( Fr.) Orig-fnal 
ffııstı i. ,ah. i, zati - htliik -

(Fi'.) Per~onnalitc 

.. Örnek: Yüksek hir fGlı1Ji11el -
\ ııksek hir özliik-l:ne haute pcn;on· 
rtrıfif<i;, 

IJ;u;ad - Biçme 

benzemez - r.ü11iU('mek imunmede 
bcn:rmr.:. 

lfasııd <nak: Gıhta) - Kı~knnç, 
günücii 

gpo- (Lı'ıtfcn sayıfayı çe\·ıriniz) 
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Yerli Erkek Şapkaları Beyoğlu Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

SüMER BANK 
Yerı· alla 

azarla ında 
Pazarların 

gibi yerli 
sattığı her mal 

şapkalaı· da 

Güzel 

SAGLAM 

ucuz 
ve son ınodaya uygundur. I 
stanbul • Ankara · t.eyoğıu • lım r . Samsun 

Hasıl olmak, husul bulmak - Ol· 
mak, Uremek 

Hasılat - Ürüt 
Hasllatl ı-afiye - Uzürüt - (Fr.) 

Benefice net 

lla~rlah gayri safiye - ilam ürüt 
İstihsal - üretim - (Fr.) Pro -

duction 

Örnek: 1 ktısad istilısal yolundaki 
terakl.i şayanı lıayret bir derecede • 
dir - Ökonomik üretim yolundaki i • 
lr.rlemc ~aşmağa değer bir derecede· 
dir. 

İ::stihsal etmek - Cretmek - <Fr.) 
Produire 

Mahsul - Ürüm - (Fr.) Produit 
Müstah:..il - "Cretmen - (Fr.) 

Producteur 
Mütehassıl - Olma, ürüme, çıkan 
Ila.o;;ım - Hasım (T. Kö.) (Hak ye· 

rinde hiribirine karşınhk anlamına) 1 
Hasım - Düsman 1 
Hu:.umet - iıasımhk - (Fr.) .\d-

,·ersite 
Husumet - Dü~manlık 

Hasi~ - Cimri, bayağı. aşağ'c 
Ornek: Hasit;; menfaatler - Baya-

ğı (aşağı) asığlar. 

Hisset - Cimrilil .. 

Haslet <Bak: Seciye) - Ira 

Ha.'lretmek - Hasretmek (1'. l\ö.) 

Ornek: ıllcxaisini, ııalnız ilme lıas· 

retnıi'itir - Calışmalarını, yalnız il . 
me ltasretmiştir. 

Ha~ren - Hasrm 
.Miinhasıran - 8alt 

<imek: Miinlwstran p(·derini ca • 
ijırm15 - Salt babasını rag-ırmıs .• - . 

İnhisar (Monopol) - Tekit 
Jnhisara almak (Monopolize et -

mek) - 'l'ı.\kitlemek 

Hasret, tahassiir - özlem 

Ornek: Hasret günlerini andım -
Ö;lenı giinlerini andmı. 

l\.lütchassir olmak - Özlemek 
örnek: ıllütelıassir oldıtğum dem· 

ler - özlediğim demler. 
iştiyak - Göresi 
örnek: (;ünler geçtikçe size olan 

iştiyakım artmakladrr - (;ünler f/CÇ· 

tikçe size olan göreı:;im artmaktadır. 

Müştak olmak - Göresimek 
Hasta - Hasta (1'. Kö.) 
Haş<i.k - Çöp, süprüntii 

Haşere - Böcek 
Haşin - Sert, Katı 
Huşunet - Sertlik, katılık. 

Örnek: Huşunet göstermeden i.~ 
yaptırmasım bilir - Sertlik nüstc>r • 
meden i~ yaptırmasını bilir. 

Haşiv - t'i~irme 

Jla~iye - Çıkma 

Ilaı:ımct, ihti::tam - Görkem 
Ornck: Ilaşnwtli bir yürüı;iişü car-

dı - Görkemli bir yürüyüşü rnrdı. 

1 ~fü;ıyet - Belin 1 

Ornck: r ıldırwı dii~lütiii. ı·akit 

lla.~yet içinde kaldık - l'ıldmm dü.5· 

tii.ğii vakit belin içirıde kaldık. 

Tclıasi (Bak ihtira::) - Salmıma 

Ornek: Ona söz :süylemektcrı lelıa· 

şi ederim - Ona sö:: söylcmcklen sa· 
kmırmı. 

~tiitcha~i (Bak: ~luhteriz) - Sa· 

ı .. ıngan 
Hat - ı - Çizgi, 2 -- Yol,;~ - Ya

zı, ..ı - Hat <T. J\:ö). 

Örnek: J - Kırmı=ı bir lıal ~·ek . 

ti - Kmm=ı bir <;izni çckU. 
2 - 1/utuiu /ıadidiye - [),•11dr11ol· 

ları 

.'] - Hattı mıhi - Çil'i yazısı. 

Hattı hareket - Gidi~. tutum -

~---~-..... ._,.....,'*~ ... ~-•~ Senesi Ticaret mevkii San'atı lımi 

lı 930 Çinili rıhtım han birinci kat 
No: 1 

Komisyoncu F elliks Pelle Grino 

ZAYİ :MAliBCZLAR 
,c BKY.\N1'AM}c; 

' 
t 
1 

J 
~ 

J 
'11 

" Galata Omerabit han No: 4 

" 
Fındıklı hamam 96 

" 
Ovagimyan han birinci kat 

" Fındıklı 24 

" 
Büyükdere caddesi 7 

,, Fındıklı caddesi 137 
,, Bayaztt Kutu han 135 

,, Bayazıt Kıhçali 

t> Bayazıt Hüdavendigar han 71 

" 
Ovagimyan han ikinci kat 

,, Kutu han 1 O numara 

" Bayazıt Topçular 271 

" Kutu han 4 

" Bayazıt Mumhane 155 

" 
Kılıçali lskele caddesi 21 

" Galata Topçular 147 

" 
Tophane Boğazkesen 41/ 43 

" 
Bayaztt Mumhane 181 

" 
Boğazkesen 3 üncü set sokak 

" 
Kılıçali hamamı 

931 ,, " 930 Çinili rıhtım han 22 
,, Çinili rıhtım han kat 4 No: 4 

Makine alah Ahmet Tevfik ve 
şürekası 

Hamamcı Şaban 

Komisyoncu Kari Horf elt 
Mahrukatçı Karnik Vartonu,yan 
Kızak mahalli Jozef Kostantin 
Mahrukatçı Muhsin Halit ve teriJcİ 
Değirmen makinesi mağazası V•· 

sil Yuvanidi• 
Kunduracı Marko ve Boris 
Komisyoncu Mehmet Nazım ve 

şeriki 

Şirket Sosyete Jeneral Domi 
Mahrukat Ksenefon Sderidis 
Hamamcı Hacı Arif 
Komisyoncu Jorj Kota.ki 
Alatı ziraiye mağazası Ahmet 

Nazmi 
Demir fabrikası Ali oğlu HaYTettİSI 
Nişan mahalli Hüseyin Rıza 
Berber ve sünnetçi Omer oğlu 

Komisyoncu Halil 
Mühendis Ahmet Nazır 
Hamamcı Yusuf Ziya 

" ,, " 

Ömer 

Komisyoncu Gelibolulu Salim 
Limitet şirket Ömer Nazım Raırıb 

Aı;;ağıda numara YC f.ırihleriyJe 931 " ,, ,, " ,, ,, ,, ,, ,, 
gümrlikll'ri yazılı beyanname ,e mak· Adları ve işleri yukarıda yazılı kazanç vergisi mükellefleri Top• 
huzlan kayıptr. Yenilerini alacağız. hane maliye 'ubesine 931 senesi Martında verdikleri 930 takvim yı· 
Eskil<.·rin hükmü yoktur. ima ait beyannameleri defterleriyle karşılaştırılmak üzere hesap nıii• 

11ntalya tehassısları "e tetkike salahiyettar tahakkuk müfettişleri kendilerini 
,~ 

11 
ı~;ıkliyat~rUı~ı~miye ŞG~~-ket~'k gösterdikleri ticari ve zati yuvalarında aramış oldukları halde buhv 

.ua' rnz ,.,o, arıhı umru - d ki k d'l'kl . d -ık l d h. 1 d - . . L• 170ı:>O 12 _ 7 _ 931 Galata ı. G. ma ı arı ve en ı ı erın en sag ı veren er a ı o ma ıgı ıçın U"'. 

~ııso ;; _ 4 _ 934 ,, yannamelerinin sihhatini tevsik kabil olamamıttır. 
16:"l-t:l2 10 - :>- 9:ıı •• Kazanç kanununun 86 ncı maddesi delaletiyle hukuku usul mah· 
21777:> 9 - 10- 93-1. ,. kemeleri kanunu mucibince kendil~rinin hesap verm~k üzere 15 giid 
30902 18 - 10 - 93:3 ,, içinde Tophane Maliye Tahakkuk dairesine müracaat eylemeleri aJc• 
81482 ) ı 9'3-t · - - '' •. _ "- •• • si takdirde vergilerinin re' sen talidir ve tıı.rhedileeeği ilin olunur. 

Beyanname No. ' tKt 
---------:--:-::-;---------;-----------~--~.:::~~ ı:~~6:1 No. 2.) - 3 - 93:) İstanbul l. G. z Ay l 1 

- 5144 sicil numaralı motosiklet 1 
Göz Hekimi ehliyetnamemi kaybettiğimden J 

Dr. ~~Ü l<rü Ertan hükmü olmadığı ilan olunur. 6289 

• 

8ablali, Ankara caddesi No. 60 Adres: Beyoğlu Tozkoparan 26 
Telefon: 22566 numaralı dükkanda motosikletçi 

Salı günleri meccanendir.. KOÇO 
===:::;; 

(Fr.) l\faniere cl'agir, ligne de con • 
duitc 

örnek: Hattı lroreektini beğenmi

yorum - Gidişini (tutumunu) beğen
miyorum. 

Hattı vftsıl - Dağda<; 
Hatta -1 - Yanlı;;, yanlışlık, 2 -

Yanılma, 3 - (Bak: kusur) - (Fr.) 
Fautc, erreur 

ÖrnC'k: 1 - Bu yazıda tertip hata
sı ( selwi) var - Bu yazıda dizi yan • 
lı.,ı v01·. j 

2 - Bu lıatlı /ıarckctinizdeki ltata· ı 
yı arılıgor musunuz - Bu gidişiniz • 
deki yanlı~ı anlıyor musunuz? 

3 - Halayı adli - Tü=cl yanıln-,; 
Zühul - Unut~aııı, - <l<'r.) Inad· 

,·crtancc 
örnek: ,1ffcdcrsini=, zülıul eimi -

şim - Bağışlayınız, wıutsalık cimi -
şim. 

Hataen - Yanlışlılda 

örnek: /Ju sözü, lıer lıalde ltataen 

sö11ledi - Bu sö;;ü, lıer !ıalde ııanlıij· 
lıklcı :;Ö!Jlcdi. 

Hata etmek - 1 - Yanılmak, 2 -
(Bak; l\usur etmek) - (Fr.) (.'om • 

mcttn..' une fautc, se trompcr 
ÖnıC'k: Si;;e itimad etmekle lıata 

eliiğimi arıltyorum - Size gÜl:en • 
melde yanıldığırm anlıyorum. 

Zühul etmeh: - l ·nutsamak 
Orm•k: Bu İf1lc ziilıul ettim - Bu 

işle unutsadım 

llatır - Hatır (T. Kö.) 

Hatı ra - 1 - Anr. :! - Andaç -
(Fr.) ~omcnir 

Yadü tezkar etmek - Anmak 
Hatib - Aytaç 
Hitabe - Ayta 
Hitab etmek - Aytamak 
örnek: Size hitab ediyorum - Si-

ye autayorum, 
Iradı hitabe etmek - Ayta ver • 

mek, ayta söylemek 
Örnek: lradı hitabe ederken sözü

nü kestiler - Ayla söylerken (verir· 
ken) söziinü kestiler. 

Iradı nuth.etmek - Söylev vermek 
Örnek: H. ıll. Jleclisinde iradı 

11utketti - Kamutayda söylev verdi. 

Natuk - Sözmen - (Fr.) Qui a la 

ımrole [acile, beau parleur. 

Nutuk - Söylev - (Fr.) Discours 

Muhatab - Aytıç 

Hatime - Sonsöz 

Hitam - Son, bitim 
Hatmetmek - Bitirmek, sona eı· -

dirmek, tüketmek 

Örnek: Koca bir /;itabı bir gecede 
lıatmetti - Koca bir kitabı bir gece • 
de bitirdi. 

Hatta - Bile 
örnek: Halta sen - Serı hil< 

llatve - . \dım 

ilam - Hava (T. Kö.) 
Hamle - (.;önderi 

Örnek: l'ara haı-alesi - Para gön
derisi 

Havale etmek - Bırakmak, üstü
ne bırakmak, göndermek (para için) 

Örnek: /Jıt ;.~i orıa lıavalc etliler -

Sahı'hi: ASIM US 

VAKiT Matbaası - İstanbul 

Neıriyat Müdürü: 

RE::'IK Ahmet SEVENGIL 

Etrafü havali - Yöreçevre 
Örnek: Köyün etralü havali.si htP 

bahçe idi - Köyün yöreçevreai htP 
balıçe idi. 

Havari - Yarlar 

örnek: Bavariyundan. Saint potJI 
ilk incili yazdı - lsa·nın yarlaaındol' 
Saint Paul ilk incili yazdı. 

Havas - Ağal 

Havası hamse - Beşduyu 

Hamyici zaruriye - Yasabk 
Örnek: Şeker de lıavayi~l zaruri 

ycdendir - Şeker de yaşatıklardatı 
dır. 

ÖXERGELER 

ı: · l . .. l . .. . h ı:~ır n.z ınu.: soz erı uzerıne7 er "" 
11in (U UJS) ta cıhtığmdan ba§larıııtl: 
ii:ere bir oy içinde, istiyenler ,,e 

rıi bir Önerge ileri :;iirebilirler. Bı.1'' 
/ar 1'. D. T. C. Genel Katipliği.rıe ~" 
~eli il alımda gönderilecektir: 

V.mıarılıca ....•.• /,:elimcsine J\ı 
/anızda .•..... .l.:ar~ılr.ğını uygl11' 
(yahut: yeter) görnıii:rorum. 

Sebebi: ( kı.~aca) •••••••• • • 
.. ............ ' .. 
............... 

Önergem .~11dur: • • • ·r 1) 
İ 11ıza 

1htar etm('J, _ Hatırlatmak _ 
( lı'r.) Rappcter 

/Ju işi ona bıraktılar (onun iisfiine bı· ( 1) Burada bir önerge gösterıl ' 
raktılar ). miycn yazılar üzerine bir şey yapıl3 

Tahattur etmek - Hatırlamak -
<Fr.) Se rappeler, se souvenir 

Muhtıra - .\ndı~ - (l<'r.) ~fcmoirc 

Havali - Dolay m1yacaktır. 

Örnek: lslanbul havalisinde - Is- '--••••••••&1-~.......ıııııll 
tanbul clolayırıda. J 


