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V enizelos Pariste ! 
le fırkateyn kaptanı Kanaris, va
pur mücehhizi Yemikos yirmiıer, 
dört kiti on beter, iki kitı on iki
ıer sene kiJrek, birka~ ki~~ ilciter 
sene hapi' cezasına mahkum edil 
mi§lerdir. 

lda.mlan istenen Üç Zabit 

Atina, 13 (Kurun) - Selanik 
divanıharbi Sirozdaki asi altıncı 
topçu alayı zabitlerinin muhake . ı 
mesine batlamış, askeri müddeiu
mumi, alay kumandanı miralay 
Sinardakis ile bir birinci mülazım 
ve bir ikinci mülazımın idama 
mahkfımiyetlerini istemiştır. 

Esas Yur.an Kanununda 
Tadilat 

Atina, 13 (Kurun) - Yunan 
kanunu esasisindeki tadilat proje
si hukukşinaılar komisyonuna ve· 
rilmiştir. 

Proje mucibince icra kuvveti
nin ,şalahiyeti genişletilecek, cüm· 
hurreisi doğruian doğnıya aeçi· 
lecek ve ayan meclisi yerine istiıa· 
ri bir esnaf meclisi ikame edile
cektir. 

Daimi Konseyde Yunan 
Murahhan 

Atina, 13 (Kurun) - B. Makai 
mosun Yunanistanı, Balkan and· 
}aşması daimi konseyinde temsil 
etmeyi kabul etmemeıi üzerine bu 
vazife Yunaniatanm Padı elçisi 
ve milletler cemiyeti nezdindeki 
daimi murahhası B. Potitise veril
mittir. 

Apoletleri Sökülenla 
Atina, 13 (Kurun) - Harbiye 

mektebini basmıt ve mahk?b ol -
mu§ asi zabitlerin apoletleri, dün 
Harbiye mektebi avlusunda ıökül
müŞlur. 

Askeri rütbelerin kaldm1ma11 
esnasında hiç bir hadise oimamıı
tır. Bunun için şiddetli tedbirler &· 

lınmıştı. 
General Papıılasın Muhakeme.ine 

Bügiin BQ§lanıyor 
Atina, 13 (Kurun) - Son is· 

yan hareketini tertip ettiği ileri ıü 
rülen cümhuriyet birliği kurumu 
baskanı General Papulas ile arka
daşlarının muhakemesine bugün 
ba~lanacaktır. Bunları muhakeme 
edecek olan fevkalade' ht\rp diva
nına hava kuvvetleri kumandanı 
General Pepas reislik edi:vor. Bu 
muhakemeye bura ıiyaıi mahafi. 
linde büyük bir ehemmiyeıt veril
mektedir. 

Ôrli IJare Kaldınlacak 

Atina, 13 (Kurun) - Başvekil 
Kaymakamı General Kondilis, ör
fi idarenin i.aileri.n muh::ıkemesi 
biter bitmez derhal kaldırılacağı· 
nı tekrar ııöylemi,tir. isyan mü
nasebetiyle hükumetçe tatil edil· 
mıı olan gazeteler yarından iti
baren tekrar ~ıkmağa ba,hyacak
tır. 

Y ıınanistana Dönen Asiler · 
Atina, 13 (Kurun) - Bir Yu

nan şilebiyle V enizelos ile beraber 
ltalyaya kaçmıt olan asi zabitler
den on dört kiti Yunanistana dön· 

müşler ve hükfunete teslim olmuş· 
lardır. Bunlar, Venizelo,un ken-

~.ilerine günde 12 liret v~rdiğini, 
fakat bu paranın eıi' adi ihtiyaçla
rım bile temine kifayet etmediği
ni beyan eylemitlerdir. 

Atina, 13 (Kurun) - Atina 
radyo istasyonu yarından itibaren 
iş1emeğe baılıyacaktır. 

Venizeloa Pari8te 
Atina, 13 (Kurun) - Vradini 

gazetesine göre Ven1zelos. bir haf·ı 
ta evvel balyadan gizlice hareket 

ederek P arise gitmit v orada oğ· 
tunun evine mi~fir olmuıtur. 

Venizefosun adamları, kendiai· 
nin şıkı tembihleri mucibince hal~ 
yada hasta olduğunu itaa ediyor· 
lar. 

Dört Haydut idam Edildi 
Atina, 12 (Husuiı muhabiri· 

mizden) - Yunaniatanın Eyina 
hapishanesinde adi suçlardan do -
layı idama mahkUm olan iört hay: 
dut kurşuna dizilmek suretiyle i· 
~am edilmi§lerdir. Adliye nazırı, 
bunların af taleplerini reddetmit· 
ti. 

idam edilenlerden Ka;ıfas e -
hemmiyetsiz bir sebepten dolayı 
karde§ini boğazlamaktan ve ka · 
fasını ta.mamiy1e kestikten sonra 
baldızım da ayni feci §ekiJde öl · 
dürmü,tü. Bu kanlı katil, bu ci • 
nayetleriy1e iktifa etmiyerek on 
iki ya,ındaki yeğenini de bir dere 
kenarına götürerek koyun keser 
gibi boğazlamıftı. 

Bu müthit cinayetlerinden do 
layı Atinıı. ağır ceza mahkemesin
ce idama mahkum edilmitti. 

idam ~dilen ikinci haydut, 32 
yaımda Pllpadimitri ile iki arka• 
daııdır. Papadimitri, Kokas na· 
mında biriyle doıtluk pey~& etmi~ 
ve arkada~ının kanıına cebren ta
sallut etm~k iıterni~tir. 

Kok..,, arkadaıı Padadrmitri • 
nin bu hareketini öğrenince onu 
bir düğün esnasında halkın önün· 
de döverek yilzi.ine de tüki.irmüt
tür. 

Papadimitri, bu hakaretten kan 
lı bir sur~tte intikam almağa karar 
vermit ve bunun için de Haci La. 
miri ve Covalli namında. iki hay. 
duda an'l"S.•1ft11UT. 

Bu üç haydut, bir gece KokasJ 
evinde basarak yatağmd' öldür . 
mü§ler, ıor.ra Amerikadan yeni 
dönen ze11gin bir muhaciri ıoy · 
mutlar ve daha hirçok cinayetler 
işledikten sonra yakalanarak idam 
cezasına m&hkWrı edilmişlerdir. 

Bunlar da Eyina hapicıhanesi -
nin avlusunda k11 r<>una ıi~zilınek 
suretiyle iJam edilrırıi~terdk 

F. Nmlı Oğlu 

Gerçek mi, yoksa 
yalan mı? 
~ (Başmakalden devanı) • 

yoktur. Bununla beraber (Z) bü· 
tün dünyayı bef, on gün içinde 
yokedebilecek kuvvette bir silahı 
ellerine g~çiren Almanların artık 
milyonluk ordular hazll'lamaıı çok 

Dün Kamutayda Posta Ve Telgraf 
idaresi bütçesi görüşüldü 

''Posta idaresi ıslaha muhtaçtır. Memurların terfihi ve 
idarenin ıslahı için yeni kanunlar hazırlanmaktadır,, 

Ankara, 13 (Kuruıı) - J{amu- mekteyiı. Çarnaçar 3.500 kiti ka- nunla bazı mühim merkezleri ya• 
tay bugün Fikret Sılaym başkanlı- dar memur kadrosu ile bu merkez· pacağız. 
ğmda toplandı. Ayvacık li:azaaı · leri idare etmekteyiz. Telgraf ve telefon hatlarnu bb· 
nın Kozlu köyünden İsmail pğlu Şimdi derdi eaaalı bir ıuretıe 1o halinde toprak altına almak za• 
Mehmed\n, Tokadın Mesudiye detmek ve halletmek kanaatinde- ruretini de hiaaediyoruz. Ayni za· 
merkez kus.kol efradından Bursa- yim. Bunun üzerindeyiz. Bu aene manda burada nakil aletlerini 
h Ahmet oğlu Ramizin, Ankara. batlamak Üzer~ bulunu,orduk, takviye edeceğb. Şimdi merkez -
nrn Aktaş mahallesinden Usküplü bütçede koyduğumuz tahsisat büt- den ancak 5 - 6 hatla muha.ber~ 
Ali oğlu Ayetin, Sir:ıavın Kırk - çenin umumt vaziy•ti do!ay11iyle olabiliyor. Bunu kattibklı olarak 
kavak köyünden Molla Osman bu arzumuzun tatbikatına geçme· yirmiye kadar ~ıkarm&k istiyo ' 
oğullarından Ali oğlu Hü · ~ine mani Qldu. Onümüt:deki se - ruz. Telefonla konufmak iıtiyen .: 
ıeyinin, Sinobun Baıkööe kö • ne tatbik t!!dilebilmesini temin i . ]erin her dakika ko~u~büınel"rt 
yiinden Hacı oğull:ırmdan çin teşebhüılerde bulunuyo;uz. Bu imkanını hazırlamak için çah!IYO" 
Mehmet Ali oğlu Mehmedin hususta ka'tıun Ilyihalan teklif et- ruz. Memleketimizin siyasi. ticari 
ölüm cezalarına çarpılmaları hak- tik. Evvel.\ paraya ihtiyaç vardır. iktısadi bir krt'a olınaaı itibarile 
kmdaki m~zbatalar tasdi!, edildi. Para olıntyınca söylediğim hiz • her teYde olduğu aıibi, bu telgtif 
Bundan ıonra posta ve telğraf metler ta'lıii olarak bütçenın mü- ve telefonda da bir ehemmiyeti 
telefon umum müdürlüğünün 935 aaadeai niabetinde yapılabilir. mahsuaaıı vardır. Şarkın büti.İ11 
ydı bütçe,ini müzakere etti.. Büt • MaU vaıiyetimiz müaait olur da hat)an te1graf ve telefon muba • 
çenin umumi heyeti ilzerine Nafia lazım gelen tahıiaat almrraa bü • bereleri memleketimizden geç'ın•1' 
Bakanı AH Çetinkaya aöz aldı ve tü1'1 arzular yerine gelir ve hizmet· mecburiyetindedir. Fakat maal$ • 
dedi ki: Ier hakkivle ifa edilir. ıef timdi ye kadar buna imkan b~ 

"Vaziyet ıöylenitdiğinı:l~n da. Şimdi yapılacak itlerin heyeti lunamamıı, yapılamamış, belki 
ha fazla muhtac:ı ıılahtrr. Poa .. umumiyeıini hiç olmazaa. aöyliye· düıünülmemittir. Eğer ıark hudı.1t 
ta telgraf ve telefon idaresi öte • yirn. la.rımızda.n kuvvetli telgr.ı.f 11c. te' 

denberi hepimizin bildiği gibi ol· Heyeti Vekileye iki kanun tek- lefon hatları teminine irnkan b~ · 
duk~ esaslı bir himınete muhtaç· lif ettik. Bit defa hük1lmet, bütçe- lurıak memleket için mühim bıt 
tır. Posta tellgraf ve telefon idareıi ıinden bu muafiyetin hiç olmazsa servet ve varidat membaı bulun' 
hizmetinin dörtte üçünü resmt sillüaünü verain dedik. Bunu hii • mu~ olacaktır. Yani rnemleketİ • 
devlet müesseseler için yapmakta- kUınet kabul etti. y akınd"' heyeti miz, poıta, telgraf ve telefon itiıV 
dır. Ve bunun için hiç bir para muhtereme)e gelecektir. Bir bu . de de transit rolü yapacaktır. Ge-
-'--•-"'- ..l..-. M--lıL _,_.._ ' ~no-ımın70n .. , ... K&Gll.r"):Jar~· •"'A ~ ~~h ~C!~rcLI 'ç.· 
daresi bir ıenede 8 milyon lira ka- ğrz. Fakat belki bunun b!r milyo- kadar para sarfedersek o e.dar 
dar tutan bir İş yapmaktadır. Bu· na inmesi ;htimali de vardır. fayda temin edeceğine kanaat ge• 
nun 6 mHyc:>nu muaf tutulmakta · Posta itiare•inden de avni veç· tirdik. Bunup için çalışıyoruz. Stı 
dır. Yaln•z iki milyon kadar pa . hile para almak iınl<anını bulaca· &ene aı mikdarda yapacağız. fa' 
ra alınmaktadır. ğız. Sülüs nisbetindeki muafiyeti kat gelecek aene kuvvetli ka.pun' 

Posta idaresi dahi 8 milyon kü· kaldırıyoruz. Heyeti muhtereme . }arla geleceğiz ve işe başhyacağı:lı• 
sür liralık hizmet yapmrıktadır. niz bu kanunu kabul eder ümidin· Ali Çetinkaya bundan ıonti 
Bu hizmetınin altı milyon liralığı deyim. memurlann hallerini de ıslah etd• 
ücretsizdir. Yani muafiyete tabi- Telefon dünyada iktisadi, içti- mek lazım geldiğini ve bu yol ' 
dir. iki milyon lira alınmektadır. mal ve ticari hh' vaıııta olarak kul· lazım gelen tedhilerin almma.kl' 
Buna mukabil bir çok ?'-lerimiz lanılmakt;ı olduğu halde henüz olduğunu, bir tetkilat kanunuıı\I~ 
vardır. Telfmil varidatnnız 6 mil- memleketimizde lülu eşya aruına verilmek üzere olduğunu ıöyled•· 
yon lira kadar bh· paradtT. b..._ pa • girmektedir. Adedi de mahduttur. Nihayet posta, telgraf, telefon idi' 
ra ile koskoca memlekette 600 Memleketimizde onun lüzumunu resinin 93$ yılı bütçeıi altı mi1Y0~ 
merkezi idare etmek mecburiye -
tinde kahnmaktadır. 

Bu tahsişat hizmete kif ~yet et
memekte-:111. Bir taraftan raemle • 
ketin ikt;!\adt, ticari vaziyeti daha 
fazla hizmete ihtiyaç gösterdiği 

gibi askeri işlerde de tazyik gör · 

pek ziyade hissebnekteyiz. Bu yüz otuz ilci lira oluara.k kabul 11 

noktai nazardan tedbir almak di1di. İdarenin bütçesi ge' 
mecburiyetjni çok ciddi olarak çen yıla. nazaran 577123 lira fa'.&' 

. h t hissediyoruz. Telefon hatlarının ladır. Bu yrl Ankara latanbul ' 
garp vilayetlerine doğru gitmesin; tı takviye edilecek, Ankarada ıı ' 
şimdilik ternin etmek zanıretinde- mumt müdürlük binası yapılacıa1ı 
yiz. Blr lnııım nara k~yd.1k. Bu . br. 

yeniz bir zorluğu göze almak o- --------- - --------111!111-------mlll!"----·----::------:--
lurdu. Al m an yaya Köylünün zirai kalkınması için 

Çünkü böyle bir euvağı kulla· k 
narak bütün Avrupa devletlerinin gidece yeni ~edbirler . alınacak 
ordularını altüst edebilme!< için en Türk gazetecileri Ankara. 13 (Kurun) - Öğren· yeni değişiklik yapılacak, bilh-'' 
çok bir, iki Alman fen bölüğü ye- Almanyaya çağırılan Türk JB. • diğime göre, Ziraat Bakanlığınca sa köylünün zirai kalkmmaıını ti' 
tiıirdi. zetecileri ayın yirmisinde lstan • evvelce hazırlanan beş senelik zi- min etmek için geniş tedbirler "' ' 

işte beş silah sorumu bu durum- buldan şimendiferle Almanyaya t l~ d ·ık d ld d" hnacaktır. 
dan incelenecek olursa lngiliz ga- raa P amn a 1 sene e e e e 1 

• 

zetesinin yazılarına inanmak bü· 
yola çıkacaklardır. Gazetecilel· len tecrübeler gözönüne alınarak 
mayısın beşinde latanbula dön · 

yük safderunluk olur. 
müş bulunacaklardır. 

Bütün bunlarla beraber gene 
Bu seyahate iştirak edecek olan 

(Z) suvağının var olduğunu düşü· 
matbuat umum müdür muavini 

nelim. Acaba böyle bir silahın 
Bay Burhan Asaf dün gece Peıte-

gerçekten varlığı ne gibi bir so- ye gitmiştir. Heyetle orada birle • 
nuç (netice) verebiHr? k. 

b'l . d şece tır. 
Kökü f t:.nne ve 1 gıye aya.,,an """'""ııı '"""""'""'ll"""'ııı'"""""ııı'""""""""'ııı""'"""ııı"'ııı'""'"""''"''"" 

araçlardan (vasıta) şimdıye ka· de o da elektrik gibi, radyo gibi 
dar hiç biri dünya yüzünde bir arsiulusal (beynelmilel) bir de· 
tek ulusun elinde kalmamıttll'. ğer (kıymet) olacaktır. 
Pek az zaman aralığı ile bu araç Böyle bir silah arsiuluaal bir 
başka ulusların eline de ~eçmiş· varlık olunca da'insanlar l\raıında 
tiı·. Onun için (Z) suvağı şeklin · harbi imkanuzlaştıracağı 1çın 
de herhan~i bir bilgi buluşu bir harpten ziyade belki barıta yarı· 
gün gerçelclenecek oluraa ilskea yacakm. 

(mutlaka) pek kısa bir kurun için- ~SiM U~ 

Yugoslav muhacirlerinin müracaat., 
)arı tetkik ediliyor 

goılavya ~uhacir1eri taraf ınd~ 
evvelce hariciyeye, ıon dt'fa . .Al 

maliyeye yapılan müracaatl~ .. 

Ankara, 13 (Kurun) - Yugos
lavya muhacirlerine verilecek ta
vizat niıbetini tayine memur ko • 
miıyon, hariciyeden· devredilen 
dosyalan teabitle meşguldür. Yu -

MUHASEBAT .UMUM MÜDÜR· 
LOOO 

Ankara, 13 (Kurun) - , Muha· 
&ebat umum müdürlüğüne divanı 
muhasebat uaamdanı hay Refik 
tayin edilecektir. 

sayısı 6000 e varmaktadır 

LiMANLAR BIRLtel 

Ankara, 13 (Kurun) -- 1~ 
Bakanlığı liltlanlar müdürlü~, 
eski İzmir bprsa komiseri b~)' 
nıal tayin edildi. 



·- SU'atm 

Gezin tile 

Kötü 

!!_e~i!',um -""i7or- F ord fabrikasında yapılan kaçakçılık 
Silinmesi gere 
bir söz: Kaza! 

Diin, tlaha al,.. -.....uı 
"Straa. da neler oltlllfuntı 
md isin •aeten ..,.ı,,.._ 
luıt illı 7Gl»'afr. tloldartın r 
bana iter ı•7i anatıurtla. 

4,,,,.. Filmin o""""'" bcw loırtle
IJ• ti• .ı tabiri,le •ömktii, ti.
mi~ "anı enJam,, etti. Ar 
a endam ellen ba lıartleleler birer 
,Jılômtlı. F alıat ne relılam, ne 
,Jılim.. l naanı öfürtiiyor, görtlii-

Dün ihtisas mahkemesinde d9ruşmaya ba§landı; fabri
kanın umum müdürile nakliyat müdürü sorguya çekildi 

Onlbntle hrhıtç 6ir öUiırt 
Pi Odnlı. Yiislerüule 6in 6C 
et ile vertlilıl.ri ..,. nelaleriıt 

dal her hanci bir vesika gösterdi runlan 6.ıutmufta. H.,,..,. 
finii görmekten, idiyecefini iıte· 

Nakliyat şube i müdürü sorgu esnasında baygınlık geçirdi 
melrten va•fffİrİyor. Brırtıtla •Ör· F ord fabrikasında paydan güm- ları hakkındaki tahkikatın da de· 
tliifüm reklam lnırclelaintlen balı· rük resmi kaçakçılığı davasına. vam ettiği ayrıca bildirilmittir. 
ıetmiyecefim, pnkü laümii niyet- dün sekizinci ihtisas mahkemesin· Umum mUdUrUn •6zlerl 
le yapılmalı ütetm1 6ir İf oltlrıia- de bqlanmı§tır. ilk sorguya çekilen fabrika u • 
na inantlığun bir İfİ lıötiiriim ef· Suçlu olarak mahkemeye çağ- mum müdürü Bay Moloui idi. 
rnelı niyetintle tlefilim. Onan için rılanlardan bir kamı kendilerine lngilizeeden bqka bir dil bilme • 
lıımlelenin atlınclan bauetmiyece· henüz tebliğat yapılmadığı için diği için Bay Muzaffer tercüman-
fim. gelmemitlerdi. Yalnız fabrika u • Irk ediyordu 

F aJıat bizde yeni baflıyan ba mum müdilrü Bay Moloıai ı · Moloaai, yapılan tahkikat ev · 
sanatın lıölıl.,,nai, mııoallak ol· le nakliyat tubesi müdürü Bay rakını ve tezkereyi lngilizceye 
mcuı bizim İPii laem ölıonomi1 laem Artür ve fabrikanın gümrük mua- tercüme ettiremediii için ancak 
zeolı balnnantlan bir ~ oltr melerini takip eden bay Efdal umumt surette malOmat verebile
eakhr. Talat mahkemede bulunuyorlar· ceğini, mevzuubahı suiistimal 

Relıl8m, alıcı igin M>lracla ,,a. dr. hakkında madde madde cevap 
zel 6ir llllıitaya 1'enutiiebilir. Kö- Maznunların dün yapılan ilk verebilmesi için kendisine dört 

h ı hafta müsaade verilmeııni itte · tii .aıata, biçinuü 90/ra çalı za. muhakemeleri çok eyecan 1 ve 
iki b kta mittir. 

man iftaleı lıapyor. hararetli olmuttur· uçu 
... L- __ L... __ _, yapdan IOl'IU altı buçuia kadar 114 sayfalık tahkikat evrakı ve 

RelıUm olu:ı71 ,..,. ~an _.1...- • .. d.. ·· ı ı 1 yfalık f lek · l · 6il • lıôla .w.ına, ıürmüt nakliyat ~ııauçll mu uru ıa ez enın nıı • 
plıer, n~--~la ~... • tin" c.. "Bay A:w.r muhakeme esnaamda lizceye çevrilmesi, çok uzun ıüre · 
lıala zet1'""'6ı ıcu ..-.GA,. e m- • bil • • • .. · d uh k d tti" -~ t tlı mo/Jli.ka bır bayımlık e ıeçırmııtır. cegın en, m a eme evam e • 
tap .. er. ıllMlll enen ii müddetçe tahkikatmı ve müda· 
lıaaini app IJalıôrlılı etti· Saat iki buçukta sorguya bat. faaımı bazrrlamaaı, fakat timdi 
recelt lıele lnı her pyin lıaap • !anmadan önce iddia makamı ta • sorulacak ıorgulara cevap 't'erme
.ıil'.ı::.: bir metelilı idtüne mete- raUııdan iddianame okunmuıtur. •• .. ._. si bildirilerek sorguya baflandı. 
lilt lıonJııiu ztİmam/a in.anları•· Burada gümrük resmi verilmeden Bay Molosıiye sonılan IU&llere 
1ttıDete benzer bir laüle lıtanrrltl:' bazı mallar çıkarılıp sabldrğı, ba· verdiği cevaplar ıunlardır: 
malı e-v ~,;.1.3:ıc1ar. Onan~ za anclrklarm beyannamede ıöı • 

,,_, ......,_., d kil - " Ben fabrikanın umumi 
rdlam 8llllGfı İnllan ,,.uıolojüini terilen ajırlıktan ye i yüz 

0 müdfü·iiviiwı. Otuz bir yaşında · 
llllefll rraoJ.,,. 6ir We leflaetl• kadar nokllUl çıktatı, bu suretle .... ..,.,, -~ 
._, l.tMfntell ~ .,,,,,,,_ 138 biıa .-n yüz liralık bir efy&- ymı. Beyannamede yapılan tahki· 
...,., f;ı, lfdi'. daa Flnai bet bia lirUun aoban kat ve saireden malfunatrm yok · 

/,..,.,,. ayıl olablleı:elı lıer Terihliii, ıümrük nemi •eirlme • tur. Türkçe bilmediğim için bun~ 

mi? Bar Artür, Bay Efdalin sözle· .min lıolları, araili iter gi6i 
rine itimat etmekte oldutunu, be· •ve lwıuaıloı •. B.Ui lıi 6lm.,,.,, 
yannameleri imza ederken tetkik iaf,,,,,,Iar •• 
ebnedijini liyledi. 

Bunun üzerine reİI, tahkikat 
eınaılnda müfettfte · 

Gümrük re..nı Yenlmeden 
çıkanlm11 eıyamız vardır .. danlı 
oldui.-ıı hatırlattı. Bay Artür, 
mtifett.ite ba7le bir tef llylefliii· 
ni babrlamadıiı cevabmı Yerdi. 
Bunun üzerine tahkikat evrakı o
kundu. Burada Bay Artürün, tah· 
kikatı yapan müfettite, sümrük 
resmi verilmeden çrkarılmıt eıya· 
nın bulunduj'Unu aöylediii yazdı 
idi. 

Bay Artür: 

- "Tahkikatın başladığr ge -
çen yıl Ağustosunda mezundum. 
İşe başladığım vakit Bay Efdal 
bir kısmı eşyanın giimriik resmi 
verilmemiş olduğunu söyledi. Ben 
de derhal verilmesini bildirdim. 
O esnada tahkikat ta başlanuştL 
Müfettişe mevcut mallan söyle • 
dim,, dedi. 

Bu emad3 nakliyat ;uıı,;i ~ · 
diiriine bir f--l-L ld ft...__1 __ --..m: .. 1. uanl1I • 

iu yerele ilci tarafa Mllamnaia, 
sonra yıkdmağa batladr. 

...._, lıintinN1 •• Ccın.a 
ilet/en ..ıler 711 .,..n/aflr>'• 
re"• Rmimlenle 7Gffar 
mıyor. Oia,.,._, 'lrendinı. 
banlCD'lll iPnıfe on 79111. ofas 
ımtl• onltmlar da ,,..,,.., .• 
~ 6ir eo, ,,,,.,,.,. ,__,. 

ılar 6ltflen6ire oe tlrmıp lı11J'81i1 
.. .., 71ialır'I diye ........ 
7Grar'! OrtaJa m ıifiinna 
6ir • ..,.,,, olanea ..,. a. 
yor if tc.. Di,.ıar lıi .,.,. 
böyle ııü,,..Umlia olrruqap ö 
ceye lcalaq4ı, öliilerin .,.a 
flört kere artarclı. Ba _,,. 
bilir lıas lıİfİ allıyor 'I lCag 
inliyor? ••• 

• • • 
Brı ev, elbette hleli,.,.. 

ni)'le yaprlınqtır, ft ...,.. 

lıııralııpı yolılanmı1pr. El-: 
llllf lafla laıllanmalı, 681'• 6lr 
iıllflll bcqlıca •be-,leriıttlen 
bu laıllanq ni~ )'Clld tlı 
Sö7fenen tlofra J.,a.., eoi 
,,,,. tlalıilM irüttl• 7M.,. .... 
,,,., _ Şa lıirei;li ,.,,., .,,,.,, .. 

'"'"" """" ,,.,,,,. ıalarem ıalarem 70ftın .-.m 
lılann lıam irimin boynancladır7 

den 13371 lira 97 kurutluk efya lann muhteviyatmr tetkik etme · 
taralmJ1111 hiıı-fflllllel .....ı..ı...... d' B l · l F b 'k .. d .. Ba M ıokUlduğu, bir kısım eşya için be· nn. eyennamc en rnn nadiren a rı a mu urü y oloasi 
rinin ağzını açtırmaya çal11mak- · d d I., k ·" t .. Irk B yanname verilmediği yazılı idi. ımza e er im. )3-5 a imza eden ııe ercuman yapan ay Mu • 
tar. başka şube müdiirlen de vardır. zaffer kendiainin 78N ditm11inin "--'•Y9..,..,, .... w. 

idile-' W.. relılôın ti• llM1na- Diier taraftan bir kuma mak - Gümrük beyannamelerini Bay &aba alarak yblacldar. Bir da· 
buzlarm sonradu ortadan kaldı· 

,_ ..... -. .... . 
tli ~ • .,..,.,,_ 
ilM .,,.,, • ..,,,.,. ,.,, ,_ ftlır. Y-.. .._, .,,_ .,..,,...... nld~ da ipret ecliliyorclu. Etdal yapıyor. Gümrii.JC"pal'8SI ve- kilra bclar barimJık •eçirea a.7 

lefil, Ofll( .a-lee tandmalr, in. rilmeden eşya çıkanldıfınr bilini Artar bir kaç JUClum 111 içtikten 
Bu :-•erin, -::-..::.ı.. -ı;;:i· Mlllan miifteri namsetli haline • •--'VA_....... yordum. Bunu tahkikat başladık- t011ra ayıldı. Vakit seç oJcluiun. 

lıo lı .ı _nu_.ı• am miilemahumdan iıtifacle e • tan sonra o"'ğrendı·m d• ... muhak-e önum" :~-..l-•-1• p- . 

,,.,,/1. Hem 6lntllfl tllllt 
,..,,. tlliflip batını J'GftmHfı 

yma cıa rnİuumcıu. .,, -· - ~ .... 
diJwek ,.apıldıp, lümriİk IDmlW' J akit L--J d embe b tlettli. Katı, --4q. tlillenl• Relılôm tanalı 6iztle pelı 6crbcr - tene v UDT a ımz . f aüniine ıtakdıDlfbr. 

yani bir haltletlir. Ona ba 1ıöfü can T . . k - " Bir Haziran 981 de baş y ) ,..,. 181, ı.16iraUlif• • 

alncı ve bol bol acemice olan 0D8J mı tarı •ladmı. Ben geldiğim vakit kurul - 0 SUZ Sarfiyat 
elılbttlen kurtarmalı •erelıtiT. • • .. .. muş olan usulde hiç bir ~eğişiklik 

)'flltlalı w4.ıı1ıan ,,.,_ Wr 
fiefilflir. Ba söd liirlt;eılM 

1 ... • Şırketm mu,aıaatı henuz yapmadnn. Yalnız tahkikata baş-
Relıl~ bu .yantlan aeWYG nliticelenmiş delildir ladrktan sonra eski usuldeki mu -

ciimle luılintle, bu ~ ~ • . . . . amele değiştirildi. Müşterile~ bi-
ttitlı bir ziya lıalinJe, ltitap eti.mi· . Deniz yolları ıclares~. tonaJ ri maim kıymetini, diğeri muame-

-•~..ı· miktarmm artacatı hab..mın Va· . . . .. 
mmuıır. ~·-·ı..ı. !_1_et!-...1 teıa. d 1e vergısını gösteren beyanname-

~&.-1 •• • • pun.ua.,.. fll"A 11111e _, uyan ır- l w b l d Mode7n ilUllllUI -,-.-oJUUll d~ iki. .. • to • er vermege aş a rk. 
~~t1· .._mı ve mueaaesenm BaJ •• . 

INfletmelı, ons itla:re etnNlı 111
1 

""' miktarınm ~ ıiiti tetıbit e • Gümıiik resmıni dogrttdan doğ.. 
.,,.Ja balunt111 relılôın hr ~- dilmesi. · Vapurculuk tirketi. ruya Efdal verirdi. Sonra yamnda 
öw bir ptlilıoloji ...... -"'~· Ba· nin Ökoı::ui Babnbima miira . Bay Celil adındı( diğer bir me 
nan isin iJıliMI hılıiil,..ql• tiCrlret t -u: .. . . aznuıtık. mur bulunuyordu. Fakat bu me -

a...-..1~•- :~ racaa - .. ıuu Y • 1 . ,,..,,.,.plerinin .... l'UUIR .-.. -• ar· mur para ıR enne kanşmazdr.,, 
ili rdl8m ptlilıolo;;.l. o• ltalıilıi Şimtin idare mecliıi reiıi Bay Bay Moloaai, bundan baıka 
relıl8mcdrlı 6ir yer tatmlllrilır. RuteD ile Bay F ebmi Ankarada fabrikada alakadar olduju itle · 
H(lftô 6tımı .analtll' 6aa, 6a İf için Okonomi a.kanlıjr ile konUfU • rin. malların ne tekilde siparit e
rdıllm aleınintle ,ölaret lıaamm! yorlardı. Bay Ru'4'Jl diia Ankara• dilereık aetirildiğine, ne gibi yol . 
bir miite,_,..,,. m.,,J.'!-• ~: dan danmüftür. Iardan ıeçtitinıe, mal tealinı alın
ril,,,.;ni te"!il "'-'an. Çiinff Ba F eLmi AJrkarada hulun • d~~ ~nra ~e gibi muameleler 
lıenılilflrine ~ oe Jrı pasarltır ~- • maktayd Ba R·-n de buaün • aorduiüne daır eorulan sorp)a • 
......-ı &.- :.,_ __ ...., ---'enn ır. Y .. :.- ra cevap Ye · d b _ı_ 
~arın -. ... ..,.an ~-, 1 d tekr A.nlr.araya gidecek • rmıt, a a IOnra D111:11.· 
• ntilaünmi relıl""4ır. er e ili' liyat tubeai müdürü Bay Artür 

Sadri Brteın tir. ıorguya çekilmiftir. Bay Artüre 
VapurCulak 1fıketinin bu mura- ıorulan ilk •u•I fU idi: 

Yeni• tanklar --....:ıı.a Berine Bay LGtfi Yelkenci- 200 d 
~' - aan ık muamele pr 

Belediye tarafından Çubdkhıda ofha lf• jlrüftük. 11ize dedi ki: meden, gümrük muameleleri ya • 
,..Wen iki ,u elliter toalak üç - ;ı Bence bu müracaat yerin pılmadan çıkarılmıı ve ıevkedil . 
tane tank yaptuac:akbr. Oç tank de aeffldir. Tonaj nisbetinin bir mit. Bu husustaki fikrini2 nedir? 
ll.llOO lira ketif bedeliyle .-Ot.. noktada tutulması doğru olamaz. Bay Artür, çıkarılan malların 
meye konmuttur• Qilnkü, Vapurculuk şirketi ku • muameleleri Bey Efdal taraf m . 

A k " H ~lerde nıldufu zaman tatbik edilen ka - dan yapılmakta olduiunu, çıkarı-
~ ı:.n! imti&ealan 23 'nun bugünkü kanundu lan malların bütün muameleleri 

N" d bitecektir· O sIID GüJ.. Bir milyon lir:ı sermaye ile ô - bitirildikten sonra snkedildiiini : .el& bfl1iik meraaİDI ya· nlimüzdeki yıl bir Vapurculuk aöyledi. 

1 '- J!..:.-•ercJen ..-an olan ta· şirketi daha kunılması ıhti.mali KeDdisine aonıldu 
Pi aca., ...,. -'- k dı B . d izcilik' • 1 ..J..! bu lehe ~ aııJd@MDe peec.... ço az r. ugun en ıs e • Pmu aandıklann mua -
....... ri çok durgundur., melelen yapddıima dair BaJ. Ef· 

Esnaf bürosu hesapları- """"' r.6al '*'•-' • ,_., 
nın tetkikine INqlanıgor "'""· 

Mütterek esnaf bürCtauaclald o,ıı. ..... ,_ • ., lıl .. 
yolsuz ...-fiyat rivayetini tetkik. lerfle ~ p.teıwelı ,... 
tUfiye ve ayni amanda, büroyu tla •Wıfr. Sag, ,,....,, .. 
idare edecek heyeti, dün toplana. 'Y'lı -..at• ionafa Jı 
rak araJann4a vuifeleri •YD'mıt· renaini lı.qWer. Dofr'lı'tıa 
lardır. ,..,. )'Maana .....ııp ,._, 

Baıluı11hta Bay ıb• Melih oi· ı-..ı. tatlllJ'll pis •• 
lu, bafkan vekilliii• Bay Halit A· 7U· lyiai, ol""""'1a iiw 
li, ıeael Wtiplije Bay Perhan, tlaoranmalıtır. 
mOrakipliie de Bay Celi.l eeçilmit- H-.i JfCIPlftlfl,.,.., ,__.. 
lerclir. ı«flam olılafanu GYll'Cllll 

Hesapların tetkikine burün ~-! ôteıleri ,_,, Wrnaıfur. Ua 
)anacaktır. wöz Wle onltın ngmefe y.e. 

Bay Ziya Melih oiİu ile ıö- F elalıetin acd·ıı..-~ 
~~- ~·~· 

,, Ş. • • • • fi.n llllılulır, 4.,.1.,. """' 
- inulrlılı bııyey aöyli1emem, ,9 releeelı iaalan IO'Mll 

#taaplann tetlrilrine barün batlı· l _ _, 
_.x.,_ d d. ,,.. ..... 1ac--.u..,, e ı. 

Esnaf nıürakabe bürosu miidü· =--~mııım-~---
rü Bay Galip Bahtiyar da tunlan Muhtelit mahkem 
söyledi: 

" B · -~ · -·' - u ,,, anw cemı1.ueri arca-
11nJ4 haap korydıiı ve umUih 
ıarliyattflll ileri •elmqtir. T asliye 
heyeti bu maele ile mef•ul olacalı 
ve laalletl ecelıtir • ., 

~-=~------..ı..~~Fll ort n• •• • .,..._ 
Avukatlık için baro~a miraca· 

at eden Mir Filol'İllalı a,. N• • 
mm avukatlık yapmaeı b.bul o • 
lunmuttur. Şair avukat ah ıüDD 
~ inzibat mecliai laiinde ye
min edecektir. 



Şehir Meclisinde 
Halkın dileği gel'ine 

getil'ildı 

Şehir Meclisi dün iki u:uın cel Dolı•sı•n •• •• o••n u••nden ıe yapmıft!l'. tık celsede birınci E 4 gozu kaçış/ 
,.eiA vekili Necip Serdengeçti l>aı- -...,.---.----~----..,.......,. __ 

1 
kanlık etmiJtir. A 1 Dava edilen, 

Bt! celsede ket!'!U§U!an İ§ler ara· s an 
amda bir tanui Yedikulede KulE· şöyle diyor: 
dibinde pazar kunılmuma izin ve· Balgarıstan dan gelen 
dlmeııi me&ele&iydi. Ka.zl:çeıme- bir aslan Ankaraya 
da halktan üç yü:ı kiti imzalariy- gön de' i /di 
le bir mazbata ya~rak Y edikule· 
de Kuledibinde çar~ba günleri lıt•hın Ataıurkun ~iftli§lne 
p.ııar kuruhnatmı iıtemişlerd~ arma§an olarak ~önderildi 

Kule. sı~ sık gelen ecnebi ıey· Dünkü ekspresle birçok yolcu · 
yahlar tara.fmdan ıezildiği içi~ lar ara&mda bir ele aralan gelmiş· 
pazann orada kurulmasn:ın m11 • tir. Bu ulan Bulıariıtanda bir 
vafık olmıyacağı, 0 civarda Narh· ır~d~ımız tarafından Atatürk 
kapı denilen yerdeki timendifet çiftliğine armağan olarak gönde · 
duvarının ya11ma. kuru.Jmaamın rilmittir . 
ı,ıygun otduju ka.ymak9.mlıktan Gümrük salonunda bir müddet 
belediye rei!liğine yazrllltlf, ikti • alıkondı.ıktan solU'a, içeri antrepo· 
aa.t müdürlüğü de bu düıünceye lara götürülmiif, aktam Haydar. 
İftirak etmjf, teklif böylece tehir pafaya ıeçirilerek Anke.raya gön
mecliaine rıelmi,ti. Mecli•in mül- derilmittir. 
kiye encümeni bu iıi tetkk etmif, Aslan erkektir, Tabii "bir ma&a 
o ıemtte haftannı birkaç aünü pa· büyüklüğünde bjr ıannrğın içine 
zar kunıldı:ğunu, yeni hir pazar yerleştirilen bir demi!' kafeı için· 
kurulma.sına liızum olmadığını ka· de bulunmaktadır. Durduğu yer • 
rarlaştırmtfb. Dün bu :nazbata de gükreyor ve sandığın içinde 
okundu; !llaıbata muharriri Bay bulunan del!lir kafesin i~inde dö
Mustafa Atkın, izahat verdi; Avni nüyordu. 

"132 gün kaçmıyan 3 gün 
. . k ' ıçın açmaz.,, 

Cemal isımnde biri, bit yerden 
oleberi aşırmaktan muhakeme e· 
dilmi§, dört buçuk ay cez.ı veril -
miş, cezannı çekıp hapi::ıten çık· 
mıJ. Faka~, yüz otuz beş gün de 
polisin gözüönünde bulunması yo • 
lunda karar varmı§. Bu itibarla 
Cema), oturduğu yerin karakolu · 
na her gün bir nöbet uğruyor ve 
oradaki polis nezareti altmda bu
lunanlara mahsus defteri jmzah -
yormu§. 

Şiındi İıtanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde, poliıin gö:ıü önün 
den kaçmaktan muhakemeıi ya
pılıyor. Kendiai şöyle diyor: 

Deline 
Ankarada gümüş para· 

lar. bulundu 

6ulunan paranın altı yUz yll 
evvel gömüldUğU aanıhyor 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, Ankarada Lozanpalaı oteli· 
nin yan ~rafındaki geni§ cadde • 
nin postahane binasına ya.km o • 
lan kıımında altı yüz sene evveli· 
ne ait bir define bulunmU§tur. 

Bıuraaı Ankara tıu §İrketi tara• 
f mdan boru döşemek için İ§çilere 
ka zdırıh:yordu. Toprak kazılırken 
ameleden Mustafanın kazması 

sert bir §eye çarpmı§, bunun bü • 
yük bir çömlek olduğu anlaşılmıt· 
tır. Çömlek kırıldığı için etrafa 
gümü~ paralar saçdmı§tır. Bunun 
üzerine it zabıtaya haber veril • 
mi§, paralar müze idaresine tes • 
lim edilmiştir. 

Yapılan tetkiklerde paraların 
aaari atikadan olduğu anla,ılmıf · 
tır. 

Mısırda mühim 
lıadiseler 

~ (Baş taraf! ı. ci sayıfada) 

mento a~ası ile bu parllmentodan 
fa2:la ~arayın nüfuzuna. dayanan 
bir hükumet it bıı~ına gelmi§ti. 

Dört ay evvelisine kadar Mısır
da hüküm &üren hükUmet bu m~ .. 
hiyetteydi. 

Bu hükumetin Mısın temsil et· 
mediği, hatta bir aralık Mıaır krl'.• 

lmın hastalığı Sl'!'asında da kral .. 
dan dahi emir almıyarak ancak 
kralın hassa nazırı olan Zeki lbra .. 
şi paşa namında gayri mesul bir 
memurdan aldığı talimata göre 
hareket ettiği anlqıldığından dört 
ay evvel İngiltere hi.ikllmetinin 
Mısırdaki mümeHili bu Vilziyetin 
böyle devem edip gidemiyeceğini 
Mısır hükfunetine anlatmıı. bunun 

üzerine Yahya pata büklimeti istifa 
etmit, ve !İmdiki başvekil Tevfik 
Nesim paşa bir hükumet teıkiline 
davet olunmu§tu. 

Tevfik pa,a hükumeti ~başına 
geldikten ı,onra evvela sarayın e· 
seri olan kanunu esaşiyi ilga ede-
rek halkı tatmin edecek yeni bir 
kanunuesıui çıkaracağını söyledi • 
Zaten Tevfik pa§anm da itbatma 
gelip vaziyeti kurtarmak Zçin ha· 
reket hürriyetini ta.rtkotluğu anla .. 
şıyor. Fakat bu devlet adamıı da .. 

Yağız söz alarak halkın dileğinin Dün ıünırükte keııdiaine, au ve 
:ıay1f sebeplerle asla :reddedilemi· el veri'lmiı, aralan büyük bir itta.
yeeeğini tôyledi, encümenin ınaz. ha ve homurtu ile bir saniye İçin· 
'bata.sının nddini iete<li; üyeler . de dört kilo eti yemiş bitirmiştir ... 
deiı Galin Bahtiyar, Faruki Dere. Arılanm gelmeıi, Sirkecide ve 
li, mülkiye encümeni reisi Mehmet Haydarpa,aya nakli ııraamda bü
Ali, bu mevzu üzerinde uzun uza yük alaka uyandırmt§lır. 

- Yüz otuz bet günden sonra 
yalnrz üç gün gilya karakola uğ • 
ramamıf, deftere imza atmamı • 
ıım! Bir adam yüz otuz ;ki gün 
bu iti yapıp da son üç günü atlat • 
ma.z. Bana karakoldaki p:;lis me · 
muru, "artık günler tamam oldu. 
Gelmene hacet yok., dedi, ben de 
kalktım, lzmire gittim! 

Mahkeme, Cemala karakolda 
herhangi bir memur tarafında id
dia ettiği gibi artık gelmesine ha· 
cet kalmadığmm söylenip söyle • 
nilmediğinin tahkikine lüzum gör· 
dü. Karakolda bulunan memurlar, 
ıalıit olarAk mahkemeye ~ağmla
ca.1<tır. 

Gümü~ paralann yer yüzünde ha evvelki hükUnıetlerin birçok 
792 tarihi. diğer yüzünde "Beya· hatalarmıtamire çalı§makla.berabel' 
zrt bin Murat,, damğası bblun • henüz esaslı bir İ§ yapmağa, yani 
ma..lrtadrr. Altı yüz yıl yer altm • yeni kanunu esasiyi haz1rlanıağa 
da kalmış oldukları tahmin edi • ve intihabat yaparak halk ile ça. 
len bu paralann Ytldmm Beyazi· lıımasmı birlettirmeye imkan bu· 
din Ankarada Timürlenge mağ · lamadı. 

dıya söz söylediler; belediye reiı· 
liii namına aöz alan mubaaebe 
müdür muavini Bay Nail, halkm 
tlilcg1ni bildiren imdanameyi göa

terdi. lmıa kısmı iki üs metre U· 

ıu:dugunda bir yer tutuyordu; 
kat kat açılan halk iatidasınm ka· 
bulü lehinde heyecanlı !Özler ıöy· 
1011di; çarşamba günleri Yedikule
de Kule dibinde paıar kurulmaat 
kabul edildi. 

Koııu~uJaıı if leTden birl de be· 
lediye ile Evkaf araanıda çıbn 
türlü 1l'!eza.rlık, ·~ çqme, araa me
selelerine dair ihtiliflann hakem 
usu)iyle ht.Ui haldundaki dilekti. 
Belediye l'eisliiinin dileği kJ.ftnin 
eac;ümenbainQ muw.fık ıörülmtit
til; meclis, encümenin bu yoldaki 
mubatumı uyıun buldu. 

l~nci reis vekili Tevfik Türe· 
nin başkanlığı altı11da yapılan i,' 
kinci celsede 1932 yıb hesap keti
mine ait tetkiki hesap encümeni 
maz'ba.tasınm müzakeresine de 
~m edildi. 

Meclia pazartesi ,ünü sene top· 
)anacaktır. 

vesika fllan tercümanlann 
bildikleri diller 

Perıeınhe günü tercümanlara. 
veıikal&n ile r9zetleriDİD verildi· 
ğini yazmııtık. V~ika alaıı ter· 
cUmanla.r elli iki kiıidir. BuJ!lar -
dan dokuzu kadındır. TercümaJJ· 
lardan ikisi yedi§er lisan bilaıek
tedir. OhJz sekizi fraıuızca, yir· 
m!ıi hem almance ~e fra.nıızca ko· 
!lU§maktadır. 

Bundan ba!ka. ma.c4?u, romen· 
e~, ita.lyanca, ispanyok~, hintçe 
bilen tercümanlar vardrr. iki av 
ıonra altı tercüman daha. imtihan 
edilecekt.ir. iki sene evvel 110 ter
eilman varken, bu Yılı bıı miktar 

yetnıif bete imni§ti. Bunlardan 
bir kısmı da kursi!lo devam etme
dikleri için vesika alamoıqlar
dn. 

Yağmur yağmaması pan· 
çarcıları düşündürüyor 

luhiyeti srraalrmda kaçırtlam,ayı:p Londra gaıetelerinin netriyat!-
gömüldüğü zannolunmaktadır. na bakılırsat Tevfik pa§a hüki.ime~ 

Mevsimin-Yaimunuz 2'ecmesi 
pancar müatahaillerini müteeHir 
etmekte ve vaı:iyet böyle devam 

ettiği takdirde bu yıl ıe~r iatihsa· 
latınm az olacağı söylenilmekte
dir. 

Norıncıl ıenelerde ,eker isti1' 
aalimiı 5.500 vagon kada.rdll'. 

Geçen yıl ela !eker istibsalatı 
az olmup. Yaln1-ı elde yüzde yir· 
mi bş kadar ştok olduğundan bu 
yıl d• ıeker istihsali az olsa bile 
piyasaya tPsir etmiyecektir. 

Şelçerin ki1oşwıun on h.Uruf u· 
eazla.muı içlra Anb:rada yapılan 
tetkikler ilerlemektedir. 

Keresteciler hali yapısı 
Mayısta bitiyor 

Belediye imar müdürü Bay Zi
ya ile iktisat müdürü Bay Asını 
Süreyya dün Kerestecilerdeki seb- j 
ze hali yap111nr tetkik etmişlerdir. j 
Hal yapısı on bet Mayın kadar 

'bitirilecektir. Meyvahof cihetin
deki yangın duvarının kenarınR 

dükkiıdar yapılacak ve buralarda 
kavun, karpU%, limon ve portakal 
sablacaktrr. Simdiki sebze hali 

' . 
cihetindeki yangın duvarı ;se yıkı· 
lacak, bu iıtikamette bale yeniden 
illve yapılacaktn. Yalnız bu ila· 
ve gelecek YJl olacaktır. 

Türk - Ispanya ticaret 

Şırınga ve ölüm 

Piyango talilileri 
TaYiare piyangosunun son ke~ 

tidesinde kazanan talihlilerin bir 
kısmı da.ha öğrenilmi§tir. lki yü-ı 

Husu'i bi!' ha.tanede h~taba. bin liralık ikramiyeyi kaı:ananla
kıcılık eden Ka.terin iıminde bir nn listeıi şudur: 
kadın aleyhindeki ölüme aebep Bayan Mahide, Çatalcada lJl&h· 
olmak davasına, latanbul ü&üncü keme katibi Bay Adnan, lzmirdc 
ceza mahkemesinde dün öjleden binbatı Bay Yahya, Ankarada 
aoJll'a bakılmtttu. Tahta.kalede elbiseci Marko, Trab 

Katerinin, dizanteriden rahat - zon lisesinde fransızea muallimi 
ıız bulunan A:neye kolundan eu - Kaptan Rı~~, Kadıköyde Dörtyol 
jeksiyon yaptığı, bu işin yapılış ağzında bakkal Bay Osman. 
tarzının ~eiriyle kolun mikrop ka· Bunlardan baıka Çanakkalede 
puak kaagnm olduğu, kolu kesi" Hürriyet meydanında ıemıiyec? 
len kadmm 51düğü davanın mev· Nesim Yohay, Seyrisefain idare· 
zuunu te§kil ediyor. Ölenin kızla- sinin eski ambar memurlarmdaQ 
rı Rabia ve Aliye, davacı yerinde Bay Ali yirmi beş bin, Ankara em· 
bulunuyorlar. lak bankasında Bay Faik on bef 

Dünkii muhakemede şahit ola· bin, Beyoğlunda Narin lokantasm
rak doktor Jak Barbut, Yakup A- da Bay Mehmet beş bin l1ralık ik· 
ıım, Niyaziı Ziya ve Ayıenin kız· ramh-eyi kazanan talihlilerdir. 
kar<fe,i Sakine dinlenilmişlerdir. • • 
Muhakeme doktor lbrabim Zati · kında beraat karan vemnştır. 

nin de çağırılması için kalmı§t,r. Ebenin beraeti 
"Komiserim " dememiş! Çocuk alırken ölüme ıehep ol-

duğu noktasından ebe Mati aleyhi· 
Hüseyin Avni isminde birisi a · 

leybine, kendisine komiseı amıu 

verdiği noktasından açılan bir da
va., İstanbul üçüncü ceza mahke
mesinde dün bitmiştir. 

ne açılan dava, latanbul ağır eez.a 
mahkemesinde bir müddettenberi 
görülüyordu. Muhakeme, dün ne· 
ticelenmi§, ve Marinin beraati ka· 
rar!a.ştmlmı§tır. 

Zabıt, usulsüz 1 
Şahitler, "ben komiserin1,, di -

yen adamın Hüseyin Avni olma· 
dığını söylem~.1lerdir. Bu arada 
iki bekçi de ''ardir. Bunların malı· 

anıasması kemcde verdikleri bu yoldaki ifa-

Süleyman isminde bir müteah· 
bit, lıtanbtd üçüncü ceza mahke
menince ölçüler kanununa muhalif 
hareketteı1 muhakeme edilmittir. 23 Mayıs müddeti bitecek ~ı~n de, eı.-velce poliste ve istintak dai · 

Türk ~ ispanya ticaret anlaşması· re.sinde söylediklerine U}"!llamış 
nm yenile§tirilmesi konu§mala!'! ?"eİ.! Hikmet, bu tenakuza i~aret e· 
için Madride gidecek heyet dün derek iki bekçiyi uzun u?:adrya sor 
Arıkaradan 1ıelmittir. guya çekmiştir. Fakat hekçiler, 

Heyetin ba,kanı Türkofisi mer• gece karanlığında iyi tet'1is ede
ke:ıi kontenian şubesi şefi Bay mediklerinden bahsedip, neticede 
Necmi dün Türkofiste meşgul ol· "o adam, hu adam değildL, yollu 
ınuf ve yumurtacdarla kouuşmuf· ifadel~rinde ısrar etnıişlerdir. 
tur. Müdd'!iumumi, beraat iatenıiş, 

Bugün Valamiyaya. yola çıka· mahkeme de kafi delil bulunma -
c:&ktr.. _ dığı esasından l!üseyin Avni hak· 

Süleyman, elindeki eıkiden kal· 
ma kanlan lrulle.?'..madığını söyle· 
miş, "ıöyle bir kenarda duruyor· 
du. Nasılsa bir memur gördü, ta
kibat yapiı,, demİ§tir. 

Müddejumumi ceza istemiş 

mahkeme heyeti zaph gözden ge
çirmiş, bunun usulü dairesinde hı· 
tulmuf olmadığm1 görmü!, müte
ahhit SU~e:ınan hu nokuclan be·l 
raat etmıştn. 

ti bu yolda "en fazla mukrt.vemeti 
aaray tarafmdan görmekte V!'; o • 
nun için mühim bir it becereme -
mektedir. Bilhassa !araym gene 
eskisi gibi, hassa nazm Zeki lbra .. 
ıi pqanm nüfuzu altmda kalma 
ıı bu mesaiyi mü§küllqtirmekte 
v~ mühim bir buhranı hazırlamak .. 
tadır. 

Deyli T ~lgraf gazetesinin Lon• 
dra n!'.ıhabiri bu meseleyi ele a!a
rak yazdığı uzun bir yazı"nda ıu 
ıöı:ler)e variyeti anlatıyor: 

"Kral, inat ve Ürarla gôzclele
rinclen ayrJmamak i•tiyor ve ••h· 
haeçe iyi olmadığı ltalJe voziyeti 
tam kendi konfroli! altında buluıt· 
clurmağa ehemmiyet veriyor. Bu 
ferait altında krolın dostane bir 
t.azyi.lıe teslimiyet gö•tererek cleu-
let bCZ§ına bır devlet naibinin ı•ti .. 
rilme•ine razı olmaaı J.iç Je hay. 
reti mucip olmaz. Gerçi kendin 
bu tedbire mulaalil bulunuyor, la. 
kat vaziyet Je bu ıekilcle fazla .&j .. 

rüklenmeğe mii8ait Jeğiltlir. Kral, 
Zeki /br~i pQ§ayı sarayda tutma· 
ğa Jevam etlerae, bQfvekil de aon 
bir çare olarak devlet naipliği ü· 
zerinde urar edeeektir.t, 

Mıaır kralmın utirahate çeki· 
}erek yerine bir naibin tayini me· 
selesi Murr -ve Londra. gazetelerin· 
de bir müdclettenberi mevauu bah· 
sedilmekte ve Mısır gazeteleri tl'!.'" 
rafmdan t~kzip olunmaktaydı. 

Fakat hütün tekziplere rağ .. 
men bu meaelenin perde arkum • 
da mevzuu bahsolduğu ve sarayın 
bil- zaman için olsun ınüdahale -
sini °k-'?"ır~a.~ yolunda bu tedbi!'s. 
lüzum görüldüğü anlaşılıyor. 

Kralın rahatsızlığı ila v~li~ · 
tının erginlik çağma varmamı§ ol.• 
ması buna imkan vermekte ve işi 
kola vlaştlrmaktadrr. 

Onun için MıHrda böyle mü • 
hlm bir hadisenin vukuu beldene .. 
bilir. 

ô . R. Doğrul 
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... Elll!llmln-du··ıu··ste Kemal Reı·s Onünıüzde yaı mevıiminde 'ı'~'""b lfdc -ııo-
Abııan, ltalyan Oniverıiıeletind~ Yazan~ Nirul Ahtne4 Okan l'~,. 

t clrih No: 7 J Yazan: l•htıA FE i bir çok profe.arler tatil aylarmı , 'llu•suz Cıı•'-alı• .... ,. 
ıeçirmek üzere 1ehrimize ıele • V lj ı , fi • 

ı mir Me~me~i lMnrYHB) yn ıı, yot11 ::E~::::~~-:.:.~~ Bir ifol Unkapanına kadar iler{ it var,, drefer. Şeyh ~ali~ut ti.• 
ledt. vefa meydanını boylıpn di.. DW"hane~ abldr,, dıy• bın _ı.w 
.. kel Şehzade camii ve eaki O- ın•ıa1 u1~uruldu. Onun vf.lı~• 
::~r kapaaına daranclı. Saraç.- sultanı almak iıtedili de duyul • 
hane, At meydanı, Aksaray, Yeni muıtu. Onun ka~ı~tan. •l~ıiı r 
odalarda &irkaç kıtla, A vratpaza· mirle hareket ettıiı ıöylenryor • 
rı, Davutpqa. iıkeleai, diler ta· da. 

;ş~ence ~n~ının mı ıoııroyorlnr~ı 1 :·~=..::: ~=ted~::: 
Prenses Maryana, Emir 

Mehmedi görünce ... 
General (Gonzalve) nin . ı~ 

anama doğru Emir Mebmedı ~?r· 
!..,e gelıneıi hayra alamet deııl • 
eli.. Emir Mehmet henüz ufum& • 
DUflı. Karanlıkta gözlerini kırpa· 
rak, ıoııunu dütünüyordu. . . 
Zmdanın kapıaı açdmca, ıçerıye 

aüzülen aönük biı: kandil ziya,ı al· 
r r tında Emir Mehmet ıenera ın pa • 

lak elbiıeıini gördü. Dizleri titre
d i. Delikanlının hatırına ilk ıe . 
len teY ıu idi: idam!.. • . 

General bir gün ona kralın fık· 
rinden bahsederken: 

_ Harb zamanında oldutumu. • 
zu unutma! Kimbilir .. Beuki de ı. 

dam edilirsin!.. k··~.ı • 
D.mitti .. Emir Mehmet "'.'"a 

cairıu ummuyor.du. . 
Mademki dijer kardetel~f.· 

fa boyun eğmeğe razı olm"! . ı . 
Düpmana boyun ejmiyeıı bı? var-

•---..1· . d' Kral f.,-dmand aa, .-.uıaıy ı.. • d 
kendiae heyıın ejıniyeıtl•n i anı 
etmek hu1111uJıd& ihmal ıöateren 
&ir ~dar detUdi. 

Eın$r M.ım-• her ""' &litmilıt,ü .... .., ...... 
G..,-al GonJalve k-1,.e ıinti • 

li saman, Emir Mehmet, onun·~ · 
kumdan da cellitların geleceğı • 
ni bekliyordu .. 

Gnera böyle a~ vakit lx>fµn.a 
ı•lmmritti )'& !, 

F alcat çok ıariptı ki, seneralin 
aı·kaunda kimıeler yoktu.. Hatta 
içeriye girdiği zaman z,ndan ka .. 
pııı hile ardına kaadr açık kalmıı· 

tı.. ı· d k" k Gonzalve telatla e ın e ı an .. 

dili yere bıraktı~ . 
- Korkma ya Emir! ded1, sana 

ıöy)eyeceklerim var! 
Ve zmdanın kapısını yavqça 

iterek delikanlınm yanma çömel • 

di.lmir hayretle generailn yüzüne 

~rdu .. 
Conzalvepin dudaklanmn. ~ • 

cunda hafif bir tebeuüm belırdı .: 
-Beni dinle, küçük pr~,!_;!•· 

. bö le vaaı ... us Ye batladı ... • Senı 1 . be 
rahatsız eciitimin mühim l>ır ae • 
l:ai vardır: Ben prerıı ~aryana ta• 
'-f mdan ıeliyoruın .. Preme• aenı 

ırönııek iıtiyor · 
Emir Mehmet pp.ladı: . . 
- Pren1e1 beni mi ıörmek ııtı· 

Yor?!. il 
Ve birdenbire ba9ını ıa aya .. 

rak: 
_ Beni doalpla buradan çıka • . . . , 

rıp iUdürecek m11ınız • . 

reisin yalnız adını duydum. Gar • ramlar da vereceklerdir. On"er
nataya böyle biri ıelmit·· Sonrası• ıite heyeti yakmda toplanarak 
m bilmiyorum .. proaram huırhyacaldardu. 

-Sonrasını ben anlataymı: fstanbul kjiltür müdürü 
Gamataya Türkiyeden nudaa iıe baıbyor 
böyle bir adam ıinnit·· Oıtabiı lıtanhul kültür müd'irlüiüne 
kantbrınağa bqlamıf.. Nihayet tayin edilen latan bal liaeıi f elıe
yakayı ele vermit ve Sultan Ab • fe taocal&fllldan Bay Mehmet E • 
dullah tarafından Elhamra ıarayı• min Pazuteai ıilnünden itibaren 
QJD kapıaınrn ön\inde Ul~lf, yeni vazİfelİ!11' bathyacMdır. 
Prenıeı hazretleri bu adamı sör • Bay Mehmet Emin Kültür ınü· 
mek istiyordu .. Kendiıisıe Sinan dürlülü vazifeıini vekileten ya • 
Reiıin Sutlan tarafınd~ idam. .. paCaktır. 
d"ld" " " . aöyleınek ııtıemedik.. k h f d 1 
Ç~n~ı~n~ultanla ıulh muııt.hed~in~ Çocu a tasın a yapı•-
imzalamak üzereyi, .. Bu hldıae,.ı cilk ef lenceler 
premq hazretleri belki de hot Her yıl olduiu gibi bu yıl da 
ıörmiyeceklerdi. Bu 11Tada ıızı yirmi üç Nlaan çocuk haftumm 
hatırladık .• Siqan Reil Ganata • baıla~rç (Ünü olmak münuelt. 
qan lıbiilyeye ıelmit ve ora~~~ tiyle Gülhane parkmda çocukları 
Jiyle ölmüt•• Bunu aen de IOl"IDU! eaqeme kununu Eminönü kobı 
olacakam ! .. itte, Mnden iıtediti • tarafmdan bir eilence tertip "ecli • 
miz budur •• Bunu ))tente• Marya· lecektiT. 
na'ya bu tekilde anlabrıan kral Bu eflenceye 2minönü mmta• 
hazretleri ıeni aff eclecekl•r ! kuı dahilinde bulunan okullar 

Emir Mehaet fazla tlütünttt~ 
hlr halde delildi. Aff•dilee.iini 
duyunca, kiıaıeye Aran dokun • 
auyac:ak bir yalanı söyl_.kte 
:iDalızur aörıınedi •• Batını aalJaya • 
rak: 

- Peki, dedi, anla\tıjınız ıibi 
söyli~eiim t • 

.. General ıe'Viftçle ayağa kalktı: 
- Haydi, yürü öyle ise .. 
- Bu zincirleri bacaklarımdan 

çrkar-.ma,aanıaı yürüyemem .• 
General, Emir Mehmedin ko " 

luna sirmit~i .. 
Yavaf yavq zındaaflan ç.drtılf.f •• 

Kapının d11ında iki karıılı n6betçi 
ile bir araba bekliyordu .. 

Ceneral Gonzlave: 
- Ayaklarınızı preuMin yaam· 

da çözecejiz .. Merak etme!.. • 
piye mınldanch .• l.miri ıµçlük

le ara~ya bindirdiler 
General nndanrn kapnmı ka • 

padı Anahtarını c-ebine ıokarak a• 
ra'baya atladı .. 

I!'-' Mehmet lıeyecaıtlr bir rib'a 1MD11' • 
. . d ne aördüğünü, nereye ıtt • ıçın .e o 

tiiiııi bilmiyordu.. . 
iki atlı araba aiaslı \'Jır yoldan 

ilerlemeje b&f lam•tlt·: . 
Prens•• M~ ıhtıyaı: ~Y • 

zeaiyle birlikte, cepbe ıemmde 
b. L~kte oıuruyorlardı. 
ır -.ur .JM•rül 
Emir Mehınec:lin oraya •""•"' . • 

· ·kral Fer.ıinancl 811lfftmıı • metını " 
ti. (ieJN:ral Gonıalve kralın .. ~ • 
clık bir bendeıiydi.. Onun ~tiln 

· d"I. entrika· fenalıklarına ve çeıvır 1 1 • 

lara ilet olınaktan derlıı bır Zffk 

duyardı. . b 
Orduda c:ezalanc:lmbnaar ıca 

çatrılaealctrr. 
Dün Emipönü çoculdan eairı .. 

ıae kolunda ıaat on yedide bat 
hefalar toplanarak Mr prorram 
huırlamqlardır. 

YABANCI OKULLAIUN • 
Da - Yabancı Te azlık olmllum· 
da derı veren fıocalarm vaaiyet • 
ltT1 b&.~ırtd• 1.tan\ml ~U\:tUr mu• 
dürlüğü tarafmclan huırlanan 
r•PQl' önümüadeki he.fq. içinde 
Babnlıia ıöncleriletelltir. 

pOZEL TfLEN SOZLER -
DOJt Te "-'9f11 lran Dıt B.ıcanlrtı 
tarafından Dıt Bakanlıfmnza 
sinderilen &ir dilfdcte tarih ve 
cOirafya kitaplanncla seçen Per • 
1e ve Peraan kelimelerinin lran ve 
lrapien olarak diizeltilemai İlten· 
inittir. 

Kültür Balranlrfr &ütün ola.ılla
ra ltu kelimelerin düzeltilmesini 
ltilclirmittir. 

Y Att,.JŞ ATLASLAR - Dııarı 
meaıleektlerd• haaılar~ tehrimi
ae ril\Clerilaııit elan buı atlular
da Türkiye hudutlarnuq Yanlıt o
larak göıterildiii ıCSrülmütt"'. 

Kültür Bakanlrlı ltütiin okulla• 
ra. bir tamim röndererelc ta.le&.. 
de bu aibi Atlaaların bulundurul· 
m&maıını ve olanlaını toplattırrl· 
maaau bilt.liribaittlr. 

Onivera~• raaathe.neıi - Oni· 
venite bahfuinde Yaptırılmakta 

olan rasathanenin :vaıaılma11 önij • 
müzdeki May11 •1ı 10nuna kadar 
tamamlanacaktır. 

Bir Hazirandan itibaren ra • 
a&thanede çallflllaya batlanacak • 
tır. 

·- ·--. l .......... _ 

ken, Emir Mehmede kencliıinin 

raftan Sultan Mehmet, Sultan S• Bimarhane'e ablmuı memle • 
rim Ye AHpafi çartıaı tamamen keti fellkete ıürUklifecelhd ıöy-
yamnıftı. f iyenler vardı. Süleyınuiye bi • 

Kırk ıekiz ıaat evam e e .. DU d d ... .___ marha11eal, bir ziyaretalh halini 
yanı°' hakiqten bir faciaydı. Se· al1111ıtı. Her ıün lıtanbul•n en u· 
ki& binden f ula ev, 580 ~iiyük sak aellltlıtrinclea bir çols hal(< 
c:leiirmen, 70 hamam, 200 caıni ve hediyel•le ıeli.yorclu. Şeyh h~r 
bir çok biiyiik hanlar yanmıttı. selene "Hak IÖz tayl4'°ditimi• için 

d. •enciri boiazunft:a kaktılar.,, di· lki rüa ve iki rece aıütema ıyen 
devam ed~n yaıııın Marmua de • yordu. 
nizinde can vereli. Bu söa, ~tün lıtanbulu ıat.r•· 

"Matı,, imıind& bir ,air l:nı yarı • ııa ı•tirecek 1ibi idi. Herk .. "Val• 
de ıultanı tezriç ebeler ne olurdu smın tarihini: 
ki, bu mübarek ,eyhi siMirle~ 

"Parlayınca hışm oldu aMti vunn-.k rna mı?,, dirorclu. 
dedi tarihini 

''Nari kahn geldi hakkm :yaktı Büıiik bir hidiaenin doi&cajı! 
lstanbulu,, nı kanıya.n ~rler f8Yh Mahm~

du Jıtanhuldan uzaklatbrdılar. 
Beyti ile aöylemiıti.. Hadile sün ı~tikçe har&Ntini 'bi1 
Cibaliden çıkıp 47 aaat ıüren parça kaybetti. Fakat unutulmacb. 

Y&DC•run bir acıklı tarafı da Sü • Tam yebnİf iki sene., .... Cihali 
leymuiyedeki tinıarhaueyi ve yanımıncl&•ene hatırlanarak ade· 
içindeki cleJileri yakmuıdır. ant. ta nükaetti. 

marhaneye yansından Yetmit yıl CiP..li yanııtıı (1130- t7lT) 
önce Şeyh Mamhut adlı bir deli 
konmuttu. Bu adun htanbula 1.,. yılı kinunuıaniıincle Tüfe~ · 
lince NakibüJjpef Abdurrahman :re yakın 'bir :rahudi mnclen çık • 
Efencliyi ıirerek: tı. Cibali iakeleainden A;rab.pı •· 
"- Bu ıöze mewıvr olmu§uz ki , rumı tahudiler itral ediyor••· 

diyor icras ı gerek. Din e devlet Ya.nsuun ''lc.efere., evinden.. çık • 
harabiye yüz tulup ınüalüman\u muı daima aıet'um •ddeclilircli 
aıihnette kaldıima tebep ,er'i fe • Şiddetli bir rilzıAr •İJ'ordu. Alı • 
rif ter~lunmuttur. Demifti. f&P evl•d.n ı14;nyan Jcmlamlar 

"Ş.ri ıerif,, diye herıün intan kalewrlanndan iÇeriıini tutuıtur
kanı ile ıokaklar ıulanıyol'du. Sa· 
ray ancak teri ıerife tabaiyetle du. Şimdi tütün inhiaannm dep 
kaim idi. Abdurrahman Efendi ve imallthaneJerinin itıal ettili .& 
bu meczup ıeyhin ne yumurtlıya· ha cehenrMml alevler içinde ltir ao 
cajını hayret ve merakla bekler · da kül yılım haliıae ıeldi. 01'.clap 
ken korkuyordu da. Şeyh , ı5zleri· Otkübt maballeıi cihetipden Kü • 
ni aabit bir noktaya dikerek, ka • çükpuua doiru ilerlem•ie hat • 
yıptan ilham alır ıibi, L:endinden )adı. 

'eçmiı bir halde ıözlerine devam Etrafı aaran alet mütaaclcltt 
etti. O, &Utiin idareıizliklere va· kollara aynhaıflı. Her Jrolu lilr'•l· 
lide ıultanın iıe müdahııLleıinin le yayılıyordu. Yüılerce yeniçeri, 
ıebep oliwıfunu uzun uzun anlat. kovalarla kotatuyor, yanımm ö • 
trktan 1Gnr• ıördüfü rüyalardo.n nünü keameye u""JYorclu. Sacl • 
\alıaetti. r&Am ıehnifti. F ak•t hiçbb- ted-

V ,.Jicf e Sultanın iımini kimae \ir yanıma ınlni olmuyordu. Kü ~ 
hiımillaharz apına alamıyordu. çülcpazara kadar ilerliyea kıa:m 
SAtay demek, valide aultan de • Kantarcdardan Süleymani)'eye 
mekti. Abdurrahman Efendinin yürüdü. 

dizleri tlbemete baılamıt b. Şeyh itte yukarda &ahaettiiimiı hi • 
devam etti c hı zile yeniprllerin nnıhafuuın • 

- Necat hudur ki, valide ıulı. cla'A kenclilerini kurtardılar. Va• 
nı benimle tezviç ve ı~ayı hüma· •İyet hakikaten lıorkunçtu. Deli • 
rund•n ihrfl~ •erek. ler çdıın kahkahalMla etrafa .. ,. 

Abdurrahman Efendi, deli ti· dmyorlardı. 

Diye batırmak iıtedı. . . 
General kaflannı çatarak olını 

uzatb ve Emirin ajzınJ kapadı : 
_ Suı ! Senin ölümüne prenıeı 

d k. • .. ı.i Jıral, ı..-eral Gen. e en un- . . 
aalveye ıenderırc:h. 

kim olduiunu &nlattıktan M>nra: 

bi yerindeq frrlıyaralc kendini ıo- Diğe.- tarafü.ıı at.et. bimarlıane· 
kaia attı. Doğru •ez\rlere koftu. tıia saçt.klannı ..,_1ftı. Ya icer• 
Kan ter içinde meıeleyi anlatb. deki •İncire vuna.... delUer? ••• 
Bu ıözleri valide ıultana duyur · Bu Zf.V&Hılar diti 41rl aei yanacak· 

mamalc için ne llzımaa yaıpblar. lardı? •. Onları kurtannıya kimae 

_' · "damdan vaz razı delil .. Kraı ıenı ı 
reçti •. Dediklerimi yapanan, bn 
itkencede11 de kurtulacakım ! .. 

- Ne ietiyoraunu 1 · 
- Sen itiındi premeae ıöt.~• · 

celim·· Ona Sinan Reiıin lıbıhye· 
de aldüiiinü ıöyilyecekain ! .. 

_.. Bu kadar ... ı 1. 
_ Evet. Gayet kolay &ir İf·· 

Juna karırlık, hürriyetine ~wta. • 
- Peki .. Bir yalan, '" mukabı· 

inci• büriyet.. Fakat, ben Sinan 

Kral ile ıeneral aruında kimte
. bilınediii bir parula vardı: 

nııı . d i 1· 1 Kral ıeneralı o ıırt a aa e ı1 e 
ıeJA.;,lana, o adam ıizilce idam 
edjlirdi. Sol eliyle selim veri~M, 
e kimse iı~ence gönijn demektı. 

General Convalzenin rahipler • 
cJ•n &ir çok cellatlarJ ve bir huautl 
iıkence odaıı vardı. lu itkenc. • 
hane bil' çadır içinde, kralın her 
rittifj yerde derhal lnaulw, fu · 
Hnte geçerdi .. 

General Goqzalve "lda si4er • 

- Görü7onun ki ten.in kdma 
bil• dokunmadım! Deınitti .• Eter 
kral hazretleri beni, tana itkence 
yapmak içip ıöndermit olıaydı, 
bu kacılar aöae lüzum ıönnezdiJn • 
, Eliyle uıak~ J9rünen bir 1fJ • 
iı ıöıtercl i: 

-ı,- itte, pre"-İJl lcitkü IÖriİJl· 
dü .• Sliylec:li)flerhpi \IAUtmf.l 

Emri Mehınet tüph- ve tereddüt 
i~incle etr&fJft& l»alnnJJOtdu. Aca· 
ba tabi~~ preattain ktitküne •i 
ridi1Mlar•,? Yokaa aeıwalin it. 
kepce ç.adm-. mı?. • 

Şeyhlik iddiuıncJa bulunan ltu ~esaret edemiyordu. 
adamm, bir meczup olduiu anla· BiımrbaneJi aan.n atet her 1&· 

ıılmııtı. Daha İenuı .ta bu idi. niye artıyordu. Mü~tahclem~ad~a 
Bu adamı nuıl yola retirPcelder· kima, içerde kalmamııtı. Delılerı' 
di. Veıirler toplandılar. teYh bulunduiu hücre7e ateı yak~ • 
Mahmud'! çafırddar, ona nasihat tlkM tellt artı1ordu. Artık ril• 
verdiler. F~at hiç bir~ klr ıare ıöre yanacaklardı. Çok,. 
ebnedi. ş,yh Mahmut, "Meınur · meclen atet o hücrelere de ıeçti. 
auz,, diye ayafını diredi. Naıiha· lriJ• butada canlandı. Atet, l:al • 
tin kir etmiYM•lini aıllayan ve math&nenin etrafını sarı-., kor· 
zirler, 1ey.hi zeneire vurdurup Sü bftç bir vasiyet hlaıl oldu. Yüz· 
••Ymani7e timuhan..tne &itil..-. ı.rce, bbalerce halk buraya •olthı.. 
au ..,.de meael•1i &rtbu •el• . (olMvoittı .. ) 

CÜlerdi. r• "duvarların lNI• . 



Kadıköyü kız orta oku" 
luna bina lazım ! 

Aile işinde facia! 1 okat'ta 

Örnek Muş saylavı Bay Hakkı Kıhçoğlunu 
yerinde bir dileği Aygıroğlu, ilk 

tekrar 
karısı öldükten 

evlendi, fakat ... 
sonra Sekiz ay içinde yapılıp 

bitecek Muş saylavı Bay Hakkı Kılıç Mektebin müdürü, binaya •f 
oğlu gazetemize bi r mektup gön· getirebilmek için bazı tedbriler' 
dermiştir. Değerli yazıcı Kadıkö- mıştır; fakat kira ile tutulan b 
yündeki kız orta mektebini ziya . binada esaslı bir değişiklik yap 

ret etmiş, bu ziyarete ait intibaları- ı mak mümkün değildir. 

Kalabalık aile bu güzden ikiye agrıldı, baba 
nihayet öz oğlunu vurup öldürdü! 

Tokal, 13 (A.A. ) - Tokat ile 
Turhal arasında yeni bir nahiye 
ihdas edilmiştir. Güney ismini a · 
lan bu nahiyenin plan ve projele
r i ba~mühendislikçe tanzim edil • 
miştir. Dört köyü merkezine top . 
yılacak olan bu nahiyenin tam 
manasile modern olmasırıa dikkat 
edilmiştir. Köylü toplantı ve pa · 
zar meydanları, medeni ihtiyaç -
lara karşı gelecek köy evi tipi, bi ı· 

yatı mektebi, güzel bir hükumet 
konağı, köy gazinosu ile nahiye · 
nin umum kanalizasyon i ş lerin i 

temin eden plan nümunelik bi r 
nahiye merkezini meydana getir
mektedir. Bu işin behemehal ha · 
şarrlabilmesi için gece gündüz uğ~ 
raşan valimiz ve Nafia fen heyeti 
dört gündür köylünün yaptığı şen

liklere iştirak ediyor, meydanm ve 
evlerin arazi taksimatı ile planın 
ana noktalarınr te sbit etmeye ça

lışıyorlar. Valiyi de iş başında gö· 
ren 300 köylü bütün arabalariyle 
bugün taş ve kum gibi malzeme 
nakliyatına başlamışlardır. Yapı -

lan iş proğramına göre Dökme te
pe mevkiinde kurulmakta olan bu 
yeni nahiye merkezi sekiz ay içe
risinde bitmiş olacaktır. Köylü · 

Bartında Arıönü köyünde bil· 
cinayet i~lenmiş, 55 yaşlannda bir 
adam 33 ya~ındaki öz oğlunu tü 
fek kurşunu ile vurup öldürmüş . 
liir. Katil bununla da iktifa etme
miş. diğer oğlunu da öldürmek 
istemiş, fakat kurşunu isabet etti· 
rememiştir. Öldüren Aygır oğlu 

Rıza, ölen de oğlu Bayramdır. 
Vak'anın tafsilatını yazıyoruz: 

Cinayetin işlendiği 3 nisan çar· 
şamba sabahı, katil Rıza, köyün 
dere yanı mevkiindeki tarlasına 
gitmiş, değirmenden gelen öteki 
sırada , öteden Rızanın diğer oğlu 
Cem.il ile üvey oğlu BilAl da 

kendisinin yanına gelmişlerdir. Bu 
Hakkı görünmü~; babası pnu gö · 
rünce hiddetlenmiş, üstüne var . 
mıf, yakalayıp dövmeğc başla • 
mı~tır. Biri öz, · diğeri üvey iki oğ· 

' lu da kardeşlerinin ellerini tutarak 
babalarına yardım etmişlerdir. 
Hakkr, bir aralık babasının elin • 
den kurtulmuş ve kaçmağa başla . 
mrştır. Rıza, tabancasını çekmi~. 

oğlunun arkasından ateş etmitse 
de isabet et irememişlir. Hakkı kö
ye gelmiş, büyük kardeşi Bayra · 

mı bularak babasının yaptığını 
anlatmıştır. Bayramın canı aıkrl -
mt, V4 hiil.t.ti.ra.04'• "'\~.0..7•l •~m•\.o. .:.0, 

zere işi muhtara açmak için yola 
çıkmışlardır. Fakat, babaları Rıza, 

yanında karısı , üvey oğulları Bi -

lal ve lsmall ile öz oğlu Cemil ol · 
duğu halde iki oğlunun önüne çık
mış ve bu beş kişi, Hakkı ile Bay . 
ra.ma sopalarla hücum ederek on -
ları iyice pataklamışlardır. Kav · 
ganm büyüdüğü liir sırada, Bilal, 
üvey babasının istediği çifte av 
tüfeğini getirmi.ş, Rıza tüfeği eli • 
ne alır almaz, oğlu Bayramın göğ. 
süne boşaltmış, onu yere sermiştir. 

Canavar baba, bundan sonra tü -
f eği öle ki oğlu Hakkının üstüne 
çevirmiş, tüfeğin ikinci gözünü de 
onun arkasından bo~ltmıştır. Hak 
kı tetik davranıp epeyce uzaklaş · 
hğr için kurşun isabet etmernittir. 

Silah seslerine ve gürültüye, 
maktul Bayramın karısı Nar ka • 
dmJa, Hakkının karısı Bahriyenin 
de kofup geldiklerini gören cani, 
öldürdüğü oğlunun karısına da bı
çakla hücum etmiş, fakat iki ka -

dın, katilin elinden brçağını alma· 
ğa muvaffak olmuşlardır. Katil 
bu sefer de bir balta kapmış, sır · 

tı ile Nar kadının beline vurarak 
onu baygın bir halde yere sermiş
tir. 

Katli, jandarmalar tarafından 

yaklanmrşlır. Müstantik vekili bay 
Aziz de mahallinde iki gün tah 
kikatla meşgul olmuştur. 

Rızanın ilk karıs1 yani Bayram, 
Hakkı ve Cemilin anaları öldüğü 
için, şimdiki karısı Hafizeyi Ku · 
rucaşileden almıştır. Hafize eski 
kocasmdan Bilal ve İsmail admda 
iki oğlu ve bir kızı ile birlikte gel
miş, Kızınr Rızanın oğullarından 
Cemille evlendirmiştir. Rıza da 
bütün varını, yoğunu karısı ile, o
nun damadı ve kendi oğlu Cemile 
bağışlryarak diğer öz çocuk!an 
Bayram, Hakkı ve Meryemi açık
ta bırakmıştır. Anlaşılıyor ki, bu 

yüzden aile ikiye ayrılmış, baba 
eni karısı He onun çocuklarının 

tarafım tutmuştur. Aralarında 

birçok münazaalar olmuş, netice
de baba, oğul katili sıfatile hapse, 
zavallı Bayram da baba kurşunu 

ile toprağa girmiştir. 

Bir deli 74 kişigi 
yaraladı 

Aydında Kozdibi mahalesinden 
Bülbülhoca oğlu 23 yaşlarında Ke· 

nün bu iş için gösterdiği canlı ça • 
lışma bu işin az zamanda başarı • 
lacağma tam bir delil sayılmak -
tadır. 

1 okat vilayet meclisi 
dağıtdz 

Tokat, 13 (A.A. ) - Vilayet 

nı ve bu münasebetle mektep hak· Kadıkö ünde mekte olmak 
kındaki mütalealarını bildiriyor. zel'e yapıl:ıı§ geniş b:hçeli aY 
Bay Hakkı Kdıçoğlu, mektebin dmhk, srhhi ;,,ükemmel bir 'Fr• 
miidürü bay F eridunu :ıiyaret et · sız mektebi 'binası vardır. Bu bi 
mi_ş, kendisile ve muallimlerle nanın satılığa çıkarılacağmd 
hasbihalle~de . bulun~uş, ba~ı sı · bahsediliyor. işte Kültür Sakarı 
nıflara mlsafır s1fat1le gırerek lığmın alakadar olman lazım ge 
de1·sleri takip etmiş; gerek müdü· ) b' J K d k" .. K ., O en ır mese e: a ı oyu r ... 
rün, gerek hocaların değerleri ve ta mektebinin ne ırhhate, ne bu 
ledrisatrn sağlamlığı noktaların · .. k '" h 1 rtl de . . . . . . gun u aya şa arma, ne 
da takdırJcrını bıldırıyor: d ·· k 'd 1 · ] rl1 , .. . . . agoJı aı e erme uygun o m.,, 

Kadıkoy kız orta mektcb1 ıçm b ·· k ·· b. d ku t ı p .. .. . ugun u ınasın an r u u 
Kad1koyunde eskı Osmanlı nazı r · .. 1 kt b" t __, , .. .. ~ . j guze me ep ınasına atı ...... 
mnndan Zuhtu pasanın konagı kı- h" ı · ka· . ~ . ve oraya sa ıp o maıı ım 
ra ılc tutlmu~tur; mektep bu bma· t · t l" ı 

1 
emın eme 1. 

dadır. Bay Hakkı Kılıçoğlu di - ki' 
or ki: Muş saylavmın sevim]i le ı 

y Zühtü paşa, istibdat devrinin 1 ni Kültür Bakanının ehemmi~e 
devlet adamlarındandır; paşa e.s- karşılayacağını muhakkak bilıY. 
ki hayala, eski adetlere uygun ya-

1 ruz~ . ~ünkü sahiden iş ehem~~ 
şardı; bu konağı yapan kalfa, pa· yctlıd1r . Yavrularımızı karan ı 
şanın yaşayışını ve ·düşüncelerini tan ve ruhlarını kararmaktan k\.I 

gözönünde bulundurmuştur: Neti· taralım. 
~~------------------c c de kalın ve yüksek duvarlar a -

rasında loş dehlizli, karanı ık so • Aydın şümendüf e 
falı , girintisi, çıkıntısı , saklanıla· 

cak, gözetilecek yerleri çok bir 
harem ortaya çıkmıştır. Burada 
yıllal'ca yaşıyan kadınlar, kEzlar, 

Haber aldığımıza göre Ay 
şimendiferlerinin hükumetimi 
satm alınması işi bitmek üzered 
Mukaveleler ' hazırlanmaktad 

bem yabancı gözden, hem de ıtık- Kamulaya verilecektir. 
tan uzak tutulmuştur. Böyle bh· 
haremde ve karanlık içinde yaşr -
_ _ ı__ L 1.1--

SÖnmeşi tehlikesi vardır; bu loş 

dehlizler insana iç sıkıntısı verir; 
hu ışıksız bina, içindekilerin yaşa

Fakat, 18.500,000 liraya al 
cak ve hu..m.ikt a:r kırl.c~cneiJ,.~.J 
necektir. 

mal birdenbire de1irerek eline ge· 
çirdiği bir demir parçasile baba . genel meclisi daimi encümeni, ü -

mak isteğini azaltır. 
Cürnhuriyet kızlan hayat, sıh · 

hat, neş'e içinde büyütülmelidir, 
eski bir osmanlı paşasının "ha · 
rem,, ;, Cümhuriyet kızları ıçın 

Sürpagoptaki arsa bele 
diyeye geçti 

Sürp Ağop davası beledi 
sının üzerine saldırıp muhtelif yer- yelerini seçmiş, bütçe denkleşme 

!erinden ağır surette yaraladıktan işini bitirmiş ve vali Recai Güre -

sonra kız kardeşini ayni şekilde linin yeni sene işleri hakkında 
yaralamış, fırsat bularak sokağa söylediği söylevden sonra toplan· metkep binası olamaz. 

fırlayınca rast geldiğine saldırmış, 

bu arada mahalle bekçisini de a· 
ğır surette yaralamışhr. 

Yaralıların yekunu on dördü 
bulmaktadır; on tanesinin aldık • 
ları yaralar ağır görüldüğünden 

memleket hastanesine nakledil . 
mişlerdir. Kemal yakalanarak ad
liyeye verilmiştir. 

Denizli vilagetinin 
bütçesi 

Denizli, 14 (A.A.) - Vilayet 
genel meclisi dün loplantııma son 
vermiş, vilayetin genel bütçesini 
528 bin liradır. 

tılarma son vermiştir. Erzurumda okuma yaz-
Kurutulan bataklıklar 

0 

ma öğrenenler 
Aksaray, 13 (A.A.) - Sılma 

Erzurum, 13 (A.A.) - Muallim 
mücadelesince kurutulmaya baş · mektebinde açılan halk dersane . 
!anılan Gelegüle, Cineli, Uzartık leriyle muhtelif millet mekteple -

rinde okuyanların şehadetname · 
leri dün halkevinde merasimle da-
ğıtılmıştu-. 

Bergamada şenlik 
Bergama, 13 (A.A.) - 13 Ni • 

bataklıkta açılan kanalların uzun- san AtatürK'ün Bergamayı şeref. , 

luğu 4405 Helva dere ve Sınarsa lendirdiği günün yıldönümüdür. 1 
köyleri bataklıkları kurutma işine 

1 

Bugün Yüce Önder için halkevin-

köyleri bataklıklarının kurutul -

ma işi sona ermiştir. Gelegüle kö

yü önünde. kuruyan 45 hektarlık 

toprak ağaçlık yapılmak üzere 

köylüye dağıtılacaktır. Her iki 

de dün başlanmıştn·. de parlak merasim yapılacaktır. 

lehine neticelenmişdi. Bir b~ 
aydanberi devam eden tapu al 
muamelesi nihayet bitmiş beled 
ye tapu senedini almıştır. 

51968 metre murabbaı, 

bu mezarlık anası şimdilik ıştı 

ğa çıkarılnuyacak, lstanblll. 
planı yapılıncaya kadar ,iırıd 
haliyle duracaktır. 

T epebaş1 bahçesi 
T epebaş-: bahçesi bu ayın so 

na doğru açılacak, Cuma ve p• 

günleri şehir muzikası çalacak 

Bahçede geceleri varyete ve oP 

ret oynanacak, dansedilecek 

Asri sinema cihetindeki kısJ11'l 
çocuk bahçesi olarak kullan1JaC 
hr. 

KURUn'un edcbT tefrikası: 2/ - Niçin? 
- Öyle ya. İnsan nihayet bir 

Cavidan yuvarladığı ikinci vis· 
kinin ncş'esile elini sandalyanm 
arkasına atarak dudak büktü: 

san yaşayış1 için adeta doktor
çetesi gibi program vardır. Ki 
hayatı budur. Sinema, tiyatro, 
tomobil, seyahat, ipek pırlal'lt 

Gitti. (Karamürsel) de geniş ara
zi aldı , Üç yıldır orada çalışıp du 
ı·uyor. 

Kadmlardan biri sordu: 
- Evlendi mi? 
- Onu diyecektim. Alma.nyada 

iken zengin bir çiftlik sahibinin 
kızı obunu sevmişti. Hatta babası 
iyi bir çocuk olduğunu anladığı 
için onu yanında çalıştırıp işine 

ortak yapacağını hiasettirmi,ti. 
Bilmem neden aklı yatmadı. Hal -
buki o taraflardaki çiftlik sahip -

çiftçi kızı alacak olduktan sonra .. 

Dayar.amadım. Lakırdıya ben 
de karıştım: 

- iyi ya, dedim. Bir çiftçi kı · 
zı alacak olduktan sonra elbette 
gelip memlekette bir Türk kızı a· 

leri çok zengindirler. Şarap ya . 1 hr. Bundan tabii bir şey olur mu? 
par, me,yva yetiştirirler. Orada 1 hma' nın kocası biraz bozuldu. 
yerleşse tabii bir gün koca çiftli - Salonun havasından soğuk bir zür
ğin yegane sahibi olacaktı. Ka - gar esti. 
bul etmedi. Kalktı, İstanbula gei- Fazıl bahsi değiştiı-mek arzu · 
di. Geçen yıl bana yazdığı mek • su ile: 
tupta (Karamürsel) de eşraftan - Bunlar, biraz da tesadüf, ar· 
birinin oldukça iyi yetişmiş kızı zu, telakki meseleleridir. Herkesi 
ile evlendiğini yazıyordu. bir türlü düşünmeğe mecbur ede . 

Cavidamn kocası güldü: meyiz tabii. Bazı insanlar hayal-
- Danlmayın amma bu arv- ta sükunet, rahatlık aı-arlar. Ba · 

da§mız pek kafasız bir şeymiş. :ııları da heyecanlı, gürültülü ~a · 
Fazıl sordu· ta.fallı hayattnn zevk alırlar. 

- Buna biraz da varlık, yok · 
luk meselesini katmalı. Öyleleri 
var ki lüks hayala can attıkları 

halde güçleri yetmediği için sü · 
kfıneti sevdiklerini iddia ederler. 
Bence asıl hayat, dünyanın kabul 
ettiği hayat hareketli, heyecanlı 
hayattır. 

Faz ılın karısı yüzünü buruştur· 
du. Bir şeyler söyliyecekti. 

Ben kendimi tutamadım. 

- Dünyanın kabul ettiği hayat 
diye pek kestirip atmasanız .. 

Sinirlendi: 
- Niçin efendim, medeni ha · 

yat birdir. değişemez. Bunun de -
koru için.de miskinlik, hantallrk, 
parasızlık yoktur. Medeni bir iJ\ · 

oyun, dans, müzik ... Bütün bi.I 
lar, kibarlığın alfabesidir. B 

yapamıyanlardır ki sükuneti , l 

biati sevdiklerini iddia ederler· 
. ·1• Bu hoppa, cırlak kadın, 1111•. 

mc dokunmağa başlamı,tı. yı 
pot kıra.cağımı bile hile onlL ' 
vap verdim: 

- Böyle iddialan şöylece~ 

fına bir göz gezdirip orta.yır. 

mak sakat bir şey olur 

Size göre aayatın aılı, 

lük:ıten ibaretth·. 
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Küçük Y ozgatta Su Arama Sondajı :.:!'• haberler!:_ 
1 B Q R S A ~ı 

Önüne çıkan çocuğu l ı Htt1lannd• <1ldı, ''""" o.m it< Ul<• 

çiğnememek için j mıde !S 4·9SS de n.•1amclc ~orcnler 

Ş·• f" M f Jır. l Hu: M~lar .; .&fı.ını lıatlarırıı •ıhterır 
o or uata anm 2414 nwna· ı , .:ı • == 

ralı taksi otomobili diın iç.inde iki _ ~uku_L lSatsş>~--
8eyyah oldugu halde, Edirnekapı· • Loııdıa 6,.,,, - • Vı>aıı• ~.ı. ~o 

• e~ycr. ı~•. - • rııHrı ı •7. -
ya giderken Kumkapı ikinci ko· * Faris ıb9 - 4 Berlıu 44, -

miıeri Bay Hıfzınm altı yaıında· • r. . ıı1ı:ıo S,10~. - • Varşov' 24, -
• f\rlllı: ~ e 8J. - • lludape$tf .:~. -

ki oğlu lhıım önüne çıkını,, şoför • .a.ııı~ o. ss • Htıım~ ıo. _ 
~ocuiu ezmemek için direksiyonu • c eaevr~ ~ ıo . • • l!elir• ı ·4. -

sola çevirmi§, t>tomobil tramvay • foı}a Y4, • • \'ol.ohanıı t4 -
• Amstorda ı• ot. - • Aluo ~(). -

Jireğine carpmııtır. Otomobilin • Prat ı oı. - • l\lecıdlyı: .u. 50 ı 
ön kıamı parçalanmJf, ıeyyahlara • ~'"~ho rn :H. · :,_.: 'Rıınknnr t 40, -

bir ~ey olınamıştır. Yalna~ oto-: Çekler (kap. sa. 18) 
mobildel) f Jrhyan bir dem:; çocu • Londn 6 JS •·· • Sıo\:hı ı ~ ı ~-
flu ayağınr\an yaralam;ıtu. • e\ ' "'' • .iOHS • Vtyana •.l3 

Pencereden düıen fOCuk - !" ~:,~aa , ·~-~
1

~7.; : ~':r~;~· ~::: ~ 
Kasımpa§a çatma mesc.it sr,ahalle- .. 'P.rlH:se 4.69~~ • \'ıttova 4 '2094 
ıinden Sırancı !'okağında 9 numft· • Atıu.. ~4. H33 • 8udapeşı .- •.~1ıı.1 

• Ccoevıe 1 434.? • !i lil:res iS.400 
rada otu&an Salamonun kanıt Di· * Sofyı 5.2"i.n • P.elJ??a ı :ls.01s • 

amandi, bir buçuk Yatlarında o • • .AııMcrda ll ı.ıtı~O ' Yol:ohanıı ~.rop 

l T d . • Pra~ ıs,o~~6 • l\10$Lov• ıoas -- 1 an o ot adındaki ÇCK'Uğunu = 
kayınvaldesine brrabrak baıka E 5 H A M 
hir ere gitmi§ hu esnada çocuk Is Ban tas• ıo. - ı rımvay >9, -
asık bu!unan pencereden atafı dü· Audcılu ~ .s.ıo * (.'lınento as 1 2.~~ 

Rej ı ? ~o C'nyoo teı 
§erek muhtelif yerlerinden yara • fü. H•)rıH ı o ·arlı l)et 

lzmmıttır. Çocuk hutahaneaine • l\lerktı Baıı~u· ta.- Ralyı 
kaJdırılmııttır. l1. sır:ort~ - .oo ~arlı: m. ecıa 

:r ıaomoorı 1 [ go reıeıo:ı -.-
Otomobil çarpmcuı - Katlı • • = 

kôyd" oturanlardan Annaya Ka • iati~lar tahviller 
! aköyde şoför Muammerin idare· • IU3Turd'or. 1 'i~.T;l!ı Elektrlk - . -

!İndeki 2543 numaralı otomobili I• · · 11 ~s.oo Tr.amvh sı.ıo 
~rpmıtbr. Bacağından yaralanan 
hastahaneye kaldırdmıı, •uçlu ya· 
kala.nmıthr. 

+ • ~ IO ~~65 ~ıhum ı:r.oo 
lstıkrbıDılılll l 9:',~:; • ı\HdOlll 43•9!1 

lrıuı ıstltr.uı 99.- • .\rıadolu 1, 43,9;; .

1 IQU .'ı ~ı JO, ·"udolu 111 •6.-
Sıvu·Fr:urum 9~ - •\iluıu$sP A !11.30 

DünvE 
Yarın 

Neşriyat;. 

Seri tamamlandı 

ve bilahara Kuyu açılması 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 55915 lira 76 kuru§ olan yukarıda yazılı iş 28 Ni~ 
935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri fabrikalar aatmalma ]cC' 

misyonum~a kapalı zarfla yaptırılacaktır. Şa.rtn'"r.?e 280 kurut ınuk&' 
bilinde komisyondan verilir. Talip lerin 4045 lira 79 kuru§ muvakk•t 
teminatı havi kklif mektupaarmı mezkur gün saat 14 e kadar koıJtİI' 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

1 Ab Ş ti 
I_ maddelerindeki vesaikle ayni gün de saat 15 de komisyonda bu1unro" 

one ar arı: 1-: ları. (lS?S) 

Birinci seri 10 kitap 
236 ı peşin ve her ay 
100 kuru, o!mak üzere 

636 kuruştur 

Salo 
Alfonı; Dode - Haydar Rifat 

Aile Çemberi 
A. Ml\urois - t. H. Ali~ 

Ticaret, Banka, Borsa 
l!· ~ !'.' •• :.:.ıhlis - :~m 

BYraR.ılon çocuk - Şitlide ç.o • 
cuk hasbhaneai bekleme j'erine i· 
ki buçuk yaı!armda bir kız çocu· 
gu bırakrımt§, kime ait olduğu bel
li olmıyan bu zavallı evvelki gün 
çocuk haıtfhaneıine 'kaldrrılmıı · 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha&stıı Beyoğlu üçüncü sulh hukuk M· 

kimliğinden: ; 
ikinci seri 70 kitap 

Cumaden batka günlerde saat 20 ı U peşin ve her ay 
{2,5 dan 6) ya kadar latanbul Di· 100 kuru, olmak Uzere Ali tarafından Be;oiilunda Ay. 

lstanbul Kumandanbğı 
Sabnalma Komisyonu İliıılan 

tır. vanyolundaki (118) numaralı hu· 634 kuruştur nah Çe§mede Mehmet efendi IO· 

Kültür bakanb.~nda auıt kabinesinde haııtalarrnı kabul! Go;ioBaba kağında (lvraki) apartımanında 
~· eder. Bal.zak - Haydar Rifat 4numaraııında mukimAleko lvraki 

OuyduXumuu. göre Kültür Ba· Muayenehane ve ev telefonu •----D-e_l_ı·ı-ı•gv-,·-n_P_s_ı_k_o_l-oı-·ı·-81-· --• J yh. - 150 1. J k d es a e ıne açtığı ıra a aca a· 

Kıt'at ihtiyacı için açık ekailt 
meye konulan 3,000 liralık eldi ' 
vene verilen fiat komiıyonunnıl ~ 
ca pahalı görüldüğünden ihaler 

kanhğı genel müfettitleri kadrosu 22398, Kt hk telefonu 21044 . 'l'· Bemard Hard _ izzettin VA.tltncbn_..lok.n ıu.. .ı ....... ~..:-
az~bla~~ md~~~U~Q~tl~---•••••;;;;;;;;;;~-~-=~~=,~~~b~a~h~a~r~S~d-l~~=i~~~•~t~d~aanuh~~~Yun~~~ 

'l.!l!.LU ••• -~.....,..ı.,~ ~ ~ 

rı bqka müdürlüklere nakledile· P na gittig"i ve halen neresı'nde bu • 

D • 11 f ürgenyef - Sami Z. Süreyya 

at 15 dedir. Şa.ttnarne ve nilind 
nesini her gün öğleden evvel f ti 
dıklıda Sabnatma komiayonuııd' 
görebilirler. Ekailtmeye gİ~' 
lerin 225 liralık teminat makbuS 
larile beraber komiıyona. gelıne1' 
ri. (1886) 

ceklerdır. en 1 z y o arı lunduğu meçhul bulunduğu dava 
Talim 'e terbiye heyetinin de Engerek düğümü arzuhali zahrındaki meıruhattan 

a.lu kitiden terekküp edeceji ıöy· ı Ş L E T M E 5 1 F. Moryak - Peyami Sefa anlaıılmış ve istek v~hile 20 gün 
len m~ktedir. .._ceııtelen !\ a.raıı:ôv K&,riibaşı 

reı . 4.?362 "irlc.:: ı Mıinürdar u dr J. Rmm Külliyatı il fasıla ile ilanen tebliğat icrasına 
v • k I••• Huı ı eletoı :,ı2740 Ahmet Re!it - H. Nazım karar verilmit olduğundan yevnıü 
ı enı çı tı --, ..... fskenderige Yolu Samimi ıaadet muhakeme olarak tayjn olunan 

EJ§eri Bilginın prensiçlen 
Yazan : l\lehmd Saffet 

Fiyatı 65 kuruş. 
Satış rı ı Vakit Matbaası 

JStA?\BUL 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Salt 
Fatıh Kaıagümrük tramvay 

durait, No. 4 

1ffJ ıua ıMıııııı:muımııııı.iınunn.ııı .. ıırunn :ııı mı mımnııı IDIUil 

l'ol&to) - I. H. Aliıan 11-5-935 aaat on dörtte mah · 
lzmir vapuru 16 Nisan SALl istatistik lcemeye gelmediği ve tarafından 

günü saat 11 de 1 kenderiyeye bı·r vekil göndermedı'ğı' takdı'rde Andreles - Suphi Nuri 
kadar. (1891) ---- gıyaben muhakemeye devam o • 

~ocuk düıürenler 
H. G. Menııuier - l. F. Raııim lunacağı davetiye tebliğ maka.mı· 

na kaim olmak üzere ilan olunur. SATILIK VE K1RALIK 
Şişli Bomonti tramvay ir.ta.ayo . 

nu Saman yolu (eski dere) sokak 

34 No. lu hane hem satılık, hem 

ilim VB Felaele (6345) 
M:>rie. Şilk - Hılmi Zıya 

kiralıktır. On oda, elektrik, havi\ 111·-U-. _ç_ü_n_c_u_·_s_e_r_ı_· -,-0-k-,-.i-a_p_E 
gazı, terkoa ve banyo tesisatı mev. 

UCUZ SATILIK ARSALAR 

Maltepe Kuf1,ı çeımesinde ve 
lıtanbul Küçük Ayaıofyada ev İn· 
şasına müsait ve fevkalade man · 

• • • 
Ha.rk:ye rab9ratuvan içip 17' 

1AKBA EJ cut, kargir, metin ve mükemmel 

olnıakla beraber ucuz ''e iki aile· 
ye elveri§lidir. Ankarada A K B A kitap ~ 

evinin birinci §Ubesi modern 

132 si peşin ve her ay 
1UO kuruş olmak Uzere 

532 kuruştur 

Yeni ünıi zihniycı 

! zua!r arsalar ucuz satılıktır. İsti· 
ycnloı·in Deniz ıatınalma komia • 

1 yonunda muhasip Şevket veya Su
adiye otobüs gal'ajı bitişiğinde 323 
numaralı köşke müracaatları. 

adet Pantofoa cihazı açık ekıilt 
meye konr ı:~tur. Tahmin edi1,tl 
bedel 800 lira olup muvakkat V 
minah 60 liradır. ihalesi 15 N~ 
935 pazartesi günü saat 15 tedİf 
Şartnamesini her gün FındıkJıP 
aabnalma komisyonunda ıörelr" 
lirler. Eksiltmeye gireceklerhı ti 
minat makbuz ve Ticaret odafll" 
kayitli olduklarına dair veaika1-1' 
la hirlikle vaktinden evvel ko~~ 
yonda hazır bulunmaları: (~ 

Evvelce Beıikta§ta Yıldız~' 
desinde doktor Firesko apartıJl11' 
mnda 1 No. da oturmakta ike' 
bugün oturduiu yer belli oJını~ 
Ayşeye: 

bir Jekilde Maarif Ve!~ale~i 
kartıımda açı!mışt!r. A f: B .-. ;, 
·itap evleri her clilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap vermektedirler. Cerek 
kitaplarınızı, gerek kırtaaiyenizi 
~n ucuz olarak A K B A kitap 
wlerinden tedarik edebilirai· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 

ıc V AKIT in ne§riyatının An· 
karada salış yeri J. K B A ki-
tap evleridir. " 
AKBA Merkezi Telefou 3137 
Birinci §Ube " 1161 
ikinci ıube: Saman Panrı 

•ıııı.'lllllllln ı:ıw~ ı ttl!lil • 

Göz Hekiıni 
Dr. S ükrü Ertan 

Bebıi.li, Ankara caddesi No. 60 
Telefoa: 22596 

~ gÜAleri meccanendir •• 

Gü:ı ehk :ııya.s1 ü HUte 

lıt.uıbuı Ankara ca.ddem. <\'AKIT) )ıırdu 

TtLEl>~N !lı'L~IARALABJ : 

Yıtıı tılerı telefonu ı 24870 
(dattı teJPfODU : 2ı.~10 

Telgraf adre.ı: btanbn.I - (JiUU l'IJ 

ABOllı~ BEDCLLERt 

Posta kutusu N1:. '6 
Tür~yc Ecnebi 

:seıı6Uk uoo Kı. 2700 Kr. 

6 aylık 730 .. 1450 . 
S aytik •OO • 800 " 
l •.}W. 160 • 800 " 
~11 ucretıert: 

rtcarl ntnıatm fib e.t)'!tala.nııda san . 
timi 30 l."Ur\lit.&n blf1&.r. nıc ~yıtada ::?~() 

kuru§& kadar çıkar. 
BUyUk, tazı& de'VUl'llı UlD \'tren!~r~ 

ald ayn tel1%ill.t vardır. 

' esimli il!nle.rın bir sıtın ıo kuruştuı 
f(~~ &J&Jllar: 
Btr defa. 30, tld defaa ~o. ü~ detuı c;r. 

dWt dd'81 1:i , .• oıı dduı 100 l."Url.l§tur 
t!ç a)'1Jk lllll \'Veiiluiıı btr detUJ beda 

1 ıı·adır. I>Ort a&tı:n ıeçen illııl~ fazla 

ı ,.trrıan b~· kurv1tan bes.ap edilir. 
p 2 1 J li 

Bar• - H . Ziya 

Ri.hi.imdar m!llet 
Rus...! - G.:ı.Jip Kcm:ııli 

Komünizm 

UCUZ SATILIK ARSA 

Üsküdar Büyu'·k Çamlıca.da Fıs· 
tstanb I 4 ·· ·· · 1Jf' 

Lenin - Stalin - Buharin 1 tıklı tramvay cadiJe!İ üzerinde ve 
1 
~. d u uncu ıcra me!?l 

111
.,.. ____ H_a.-vdar Rifat.. park kar ısında denize nezareti o· u,_un an: 

Günü11 ilztısadi ifleri 
1 
ıan ( 4 5) dönümlük ana ıatılık • . Emniyet Sa11d1ğından 2--'"j; 

11 ____ ı_•r_o_f._D_r • ..,S ... u..,p_h_j _N_u_ı i---•' tır. lstiycnlerin Deniz satına)ma 932 tftrihinde bir &ene müddet 
Cümlturiyctler ı komisyonunda bay Şevkete ,·cy4 borç aldığınız iki yüz liraya. JJlıl 

___ K_e_' _1cf_o_n_-__ H_._R_il_a_t___ Suad iye otobüı durağı bitişiğinde kabil birinci der~ede ipotek •6" 
T ercümcnin rolu 323 numal'alr köşke müı ac.aatları. lerdiğiniz Erenköyünde Suad•"' 

H. Ziya Ulkeı1 mahaUeıinde Halimağa aok•"", 
Deği§i§-le_r____ Z A Y 1 da eski 23 yeni 15 No. lu bir 1'', 

Ovid - S. Zekj AKTAY hıtaubu! ithalat aümrüğünden neye dairemizce 20-3-935 ti, 
Laokon aldığım 3243/ 4944 numaralı li-- rihinde mahallen haciz ve ~l 

Li:uing _ ~uut KemAJ 7-33 tarihli irat makbuzunu za. mma ehlivukuf lal"afmdan (1 
Kapitalizmin BuhYc.nı yi ettim. Yenisini aJacağrmdan eı· lira km-Pet takdir edilıniftir. ~ 

Gaetıın Pirov - A. Hamdi Batar 1 ki&inin hükmü yoktur. 2004 No. lu icra J<anununuıı ı ti 
SALAMBO 1 Alfert Paluka tlncü maddesi mucibince bu b•P 

G. Flauber _ t. H • .ı\li~an bir itirazınız varsa on gün za~ 
Mitracaat yeri - V AKIT Sahibi: ASIM u~ da daireye müracaatla. 934/ ç 

Malbaaıı ..,,...,,. Ankara caddesi Neıriyat Müdürü: No. lu dosyaya dermeyan eyl_,b 
IST AN BUL 1<EFIK Ahmet SEVENGU niz iktiza edeğeeine <Jair itbll ~~) 

VAKll' Matbaası - lıtanbı lii ilin olunur. (1"1" 



Y alovada Otel inşası 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlü~ünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it (Yalovada ~tel ınıaaı) dır. 
(Elektrik, kalörifer ve sıhhi t~aisat ve dığer teferruatı beraber· 

dir) 
Ke§if bedeli - 350.816 - lira -· 95 - kuru§tuf. 
2 - Bu ite ait §artnameler ve evtak ıunlatdır: 
A _ Ekıiltm~ ıartnamesi. 
B _ Mukavelenaine libikaaı. 

C - Fenni p.tıname. 
ç - Fenni 9artname Jahika.aı. 
D ...,. Elektrik teaiıatuıa ait u ruamı ıatmaiı'ıe. 
E - Elektrik tesisatı tahikuı. 
F -- Kalörifer teeisatı umumi ~artname~i. 
G - Kolöri fer teıiıatı fenni şartname11. 

H _ Mahal listesi. . 
1 - Sıtak su t~.ıiıatı fenni ~artn8?'eıı. 
J -Asansör tesisatı fenni p.rtnatneıı. • 
K - lzt»laıyon vantHuyon \&rt~ame~ı. 
L - Dere yatağının değiştirilmPıtne .,,ı ,attname. 

M - lr.şaat keıifnameai. 
N ı.o- Projeler. . akı _ 17 5 _ lira bedel muka· 
lstiyenler bu tartnamelerı ve evr . . ' 

bilinde Akay idaresi veznesinden alabıhrler. . .... saat 15 Je Gala· 
3 - Eksiltme 22/4/935 tarihi;ıde pazartesı ~unu 

tada Köprü b&§ında Akay 'dareıinde yapılacaktır. 
·ı k alı :zarf usulü ile yapılacaktır. . 

4 - Elreı tme ap · . . . ki" · 17783 tıra muva,kkat 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçıdn ~-te ı?~nl h i~ olup göster· 

teminat vermesi, bundan ba~ka atağı a ı vesı a arf a 

mcai :"::'~;Ô bin liralık t>t~l, banka ve:a id~re binaaı yapmıı oldu. 

ğuna dair Nafıa Vekaletinden ahnmıı hır vesıka. 
B - Münakasa ıarınames1nde yazıh veııkalar. 

T kl
'f k 1 yukarı da 3 üncü m~ddede yazılı Paatte11 6 - e ı me tup ar~ . . .. 

· ı· k d Akay U müdürlüğüne g~tırılerek eucumen 
btr saat evve ıne a ar · .1 ·· d ·ı k 
reisliğine makbu2 mukabilinde verilecektir. Posta ı e go~ erı ece 
mektupların nihayet 3 cü maddede yazılı saate kadar ~elmt~ olmu1 

d f '"h'" umu ·ıe iv1ee kapatılmı~ olma.sı lazımdır. ve T§ zar ın mu ur m • ~ • 
Poatada olacak geçikmeler kabul edilme'Z. (1740) 

Nafıa Bakanlığından: 
tealim adiyle v idarin~ kane.lı ile 
1300 adet komple telgraf fincanı 

Haydarpaıada sif eupalan 
muhammen bedeli 468 lira. . ol!n 
;çık eksiltmeye konulmu§tUT. 

Eksiltme 2/6/935 tarihine rastlayan pazar iÜnÜ ıaat 15 de Anka· 
rada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 35,10 liralık muvakkat tc· 
minatlariyle birlikte ayni giin ve saatte komhıyonda bulunma.fart li· 

d İstekliler bu husust:ıki şartnameleri paraıız olarak Ankarada 
;~çı.~İık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (1652) 

ıa:: 

11-ıttmUN 

TC!J C. K i·V E 
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: " iL s g_· il ı. ı 

~ .FSmaDticadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 19 
1 _ Öz tıirlır:o köklerden gele~~ 

sözlerin kar§ısına (T. Kö.) belde~~ 
(alômeti) konnııı~tur. Bunlarm her 

Mri h(Ikkmcla smı.sı ile rızmqnforımı· 
zın ( mütchacsıs) yazılarını gazete • 

lere ıetcceğiz. . 1 
2 - }'eni hor.an kar~rlıklorın. ı.pl 

. · · · oereg~ine "Öre. a cr<l edılme ı ıçın. o •• 

d l 1 c a ·rıca or • 
framrzçalnrı a j 17.tz m )' 
ne/der de T.onulmu:trır. . 

3 - Kö!di türl~c olan kelımele • 
. b .. ı. ·· 1·~ıerımi~ t·e kullanıl arı 

rın ugımı.ıı .. 'S • 

.1 lı ak olan haı~. 
~eldllcri af111mı§t1r: ~.~ · 

"'· ·· ·· k e '"cek .. ~lr i1süm olan hwwm, tıır ~ .. 
lröT.-iin<len gelen ~r~·il gib;. 

Himaye etmek - Korunmak 
Örnek: Beni himaye etmesi için 

kendisine bir telgraf çektim - Beni 
koruması için kendisine bir ttlyazısı 

çektim. 

Hima~ cci - Koruyucu 
Himayecilik - Koruyuculuk 

Hami - Ronı , koruyan 
Mtıhmi - Korunuk - (Fr.) t H, • 

tege 
örm;k: 1/ahni det'ieffrr - K<Jru • 

nuk dcı:letler 

Himaye alhnda ol11n ) er - Ko • 

runcak - (Fr.) Protectorat 
Yaki (Yi~a) c'den) - Korur, ko • 

ruyuru - (Fr.) Pre,•entif 
Örnek: Çiçek aşısı yüzde doktJan 

&eş ı•akldir - Çiçek Ofısı yüzde dok· 
san beg r.orugucudur. 

tlimmet (Sak: Cehd, gayret, IUtf) 

Hfn - Vıkil 
Hiram - Salınış 

J(iramıın - Slllnnh 

Hiram etmek - Salmmak 
Hire _ Bulanıkhft, donııkluk 

Hirelenmck. - Bulıınma1' 
Hircd - Akrl 
Hiredmend - A~ıllı 
Hirrc -r Kedj 
Hirziclın - Can trlsınıı 

Hiııı - Hie;, ~a11 ('f. Ko.) - (Jt'r.) 

~entinıent, r;tns 
ihsas_ ı Duyurum (Hiıssettintıek 

anlamına) _ Action de fair<! sentir 

2 ...- uuygıı - n~r.) Scnhatıon 

Hissetmek - Uissetn,ek, duy • 

mak - (t'r.) ~entir 
ôrrıek: Elinde bir acı hissetti -

Elinde bir acı duydu. 
Gönliirıdi! hiigük bir yei hisset • 

ti _ G-Onıürıd<J büyiik hir umııtau: • 

luk duydu. 
HiFSf _ ı - Hissiğ. 2 - Dı~yal -

CFr.) :::entimental, F.en"onel 
Orntk: 1\ıılak nın11ı hisalymrlzderı 

biridir - Kulak duynl iJyelerlmlırlfm 

biridir. 
Ussı-e - Du)u - Cf'r.} ~en8 

örnek: insanda beş /ıo.l'lSC var • 

drr - ln3onda be~ duyu ı•(frdrr. 

Ha cı ı; - HisH, duygulu - (Fr.} 
Sensfble 

örnek: Arkodaıınr çok h'18sas· 

tır - Arkuda~~ım fok tlu.gguludur 
(lıi~ll tJir J 

HıH•sasiret - HisJilil\, du~idık, 
duygı:ınlrk - (F'r.) Scnl)ihıliti 

Örnek: B(Mtaick on4aA.i. lıotaır.si ~ 
yeti arttırrm~to - Ha.attilrk ondaki 
duyarlığı duygotılı§r, hisliliği) arttır. 

mc~tır. 

ili ~iratperesti - Duauculuk 

Ui .. si kablehuku (ffj kabl eh u • 
~uu) - Öm;0 zi - Cli r.) f'rt~senti • 
pıent 

Örn~k: Bir his~i /.:af>tetv14kuu il~ 
oro;yrr. gitR1•k i~temccli.11 - b•ir önse· 
:i ilo oraya gitmef..: iatemt:fdim. 

!\liitehaııısis oltnak - Duygulan • 
ntah, hi "'ine dol\unmak - (1<,r.) Etrc:ı 

touche, Hre aff edc 
' 
örnek: l'rllar gP.çtiktcn l'!orıra 

beni hntırlommmıdan çok müf<ohôJJ • 

8İl; f'lldum - ı>ıllar g~çtll.ien sonra 
htni h<rlırfamafnndan pl"k duJlgulan • 

drm. 

l\l~hı;;ôs r,utctle - Uu'"ularca~ı • 
na - (Ft.) Senefbltmtnt 

Örnrk: Ptılıt1!ılık 1naluııh bir tU/ . • 

rette orttı - Pahalılık duyulurraıu • 
fla orttı. 

GaHi mahsüe (~urdte) - Dunıl· 
maı. bPıti htlit i7: - (Fr.) Insenr-ih ~ 
lement 

Sahte hi~iyat - Duymımk 
l-hV\'fkt;r hamse - Beşduyu 

<Fr.) Le cinq r.enfi 

U~au his - Du.>ak 

~rnok: Dimagda bütiitı Tıis u;uv. I Hucrevi - liöııill - ffr,) Çe!lıJ • 
ları toplanır - [)frmı(}da bU.tii.ll rf 11 • hı i re 

yaklar toplanrr. • 'ıİudCı. - Ta.nrr, kııd(!.~ 
intiba - Du) u~ - <li'r.} tmpıes • Hud~) i nahit - Kendihiterı 

si on Qui poubfie r:;a n~ etrr. cultJve 
1\abiiiyeti ıntıba fıshihl - Du) lf~· Orrtek: Tludayl na~it a!Jrırltır -

lıı - (lir.) lmpresfionnahlf' l\e11di bıltu oga ıa,.. 

Hisar - Haru (1. l.\ö.) Hı1dud (Jdak; H:ıdd} _ Buç, ıl'lır 

Hiııı - lfi~ll (1'. Iiö.) Jh1rJu11 cı11ıd< - Bıt~ ~füıtel'mel\1 
Hod - fü~ndi ~ıknıak, olmak "'="' (Pr.) Suı·gir 
Hodbin _.. Bcl\dl - ( f<'r.) Egôıste (.·• r ~ al ,rnf'r.": nr annda bir ilttilcif /111 -

Orn~k: Flot!hirı ;nMn, rıönül fıka· <111~ t>lti _ ,.t rrıfrmndq Mı anl<JMfıta· 
ra.Bı ttlrurdır - ı~·cncil insan, (!Önüf trk b<tf (1/jstc>r<li (çrklı) ~ 
uok,'ltılıı olamitr 1Jufre _ Cl.!kur 

Horlhirıi - Hendlhk "!:"!! <l'r.) ömcli.' J'nlrla l1ir lı11freyc du~lt.t _ 

Egoi"'nt l'oldrı bir çuf..ura tlii,tü. 

ÖrMk: lçtimr1I lıa falıkların en 11 ulasl\ ...,.,. Çılrnrmn - (lo,r.) Eli ı rai 
korkunm lındbinidir - Sousal h<ı.'>fa.1 ()rrzck: /(uıa kınn lıulci.!a ı - Kıncı 
Trklfırm en korkunru bencilliktir. 1 k111n çıkarması. 

IJodtıelvıd - Kendi ha~ın:ı, kcn . flul:isııt {ir.mıtl) - öır.t - (J.,r.> 
<fi kı-ndinı> Hc1'tlml. 

ÖrMlı.: H<>dlJ~horJ bu İft ~t~ebbü • Örru!f,·: Rir !fnJmtn hulthrr~ı _ flir 
"" ·· ı ld ynmun li1cfi. cr.J yarı. ış o u = 1\ endi hrt§ma hu işe 
giri~mr,'li yanl.r§ oldu. Uııl~ı:::t t•tmck - l\ıs:ıl:ım:ıb, iiltt • 

Ho~fımt:cTi _ JJo~:;;,ddln nlf'k. 

Örnek: Hnganwdigc qiftiler Oı Mit: 811 f/l'lrryı /ltT::arken rddi • 
Ho~gcldintı gittil11:r. film mii~k;Jfritı. ltrılttMı 1>r/r.rkr.n ~d: • 

Tfuhuhat - Tahıl mttmiştirtt - Bu 11rmyr pazarlı"tm <;<k· 
Hiitt~t - N:.nıt (Rak: DPJil, lı"ğinı niJrliiğii J.uıaalrkc-n ~elmunıi~. 

burhan) Um, 

Htu:re _,. Odıwh. gör. (Fı·.) HulitMhın -- Kr c:a 
C~llul~ 

(Ff'n anlamı terim koluna hırahıJ
mr~trr.) 

f11Jre) re - Gö1e - (I'r.) Cellule 

IJrıır/.: Site hlffri.~lltan ıtögliyc , 
yim - Size ktMC'rı 8öyli!Jf!,JJİm. 

llıılfC'tml'I\ _ Di>nmcl\ 

(Lutfen sayıfayı ~C\·mniz) 
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Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

•• Dünyanın en 
me~hur plajları Fi • 
lorida ı;ahillerinJc 

olduğu gibi deni:ı 

mevsiminin en eğ • 
lcnceli geçtiği yer 
de Filorida plajla -
rrdır. 

Buı·aya gelen 
bir ı;ok zenginler 
eğlenmekten başka 

bir şey düşünmez • 
lcr. Onun için da -
ima yeni yeni eğ -
lcnccler icad edilir. 
Pedabız bisiklet de 
sotı bir Filorida 
plajı moda ... ıdır. 

• 

ôrnek: Sözünüzde hulf ettiniz -
Sözünüzden döndünüz. 

Hulkum - Boğaz 

Hulul etmek - Girmek, geçmek, 
~a:zamak 

Örnek: .llcvsimi :;ita hulül ctmi~ • 
I i - Kı§ girmişti. 

Zenginlere ltulül ctm('sini bilen j 
bir adanı - Zenginlere yancı§masmr 
bilen bir adam. 1 

Hulüs - 1 - Yaranma. :t ....... <Bak: 
... nmirniyct) 

Örnek: Ona arzı hulus etmek is -
lcmedi - Ona yaranmak göstermek 
istemedi. 

Hulüskarlık - Yaranmalık 

Örnek: Hulüskiirlıktan hiç de lıoş
lanma; - l" aranmalıkian lıic de lıOR· 
/anmaz • • 

Humma - Sıtma, nöbet, ;\teş _ 
(Jlr.) fienc 

Hunnak - Boğnı 

1 lıinin - J\anh 

Ornrk: l/ur.in bir cidal - !\.anlı 

bir kar.ga 

Hunriz - Kandökücii 

Örnek: ... hunriz bir adamdı -
•••• kandökücü bir adamdı. 

Hurafe - Samim, ura.sa 

Ornck: Tiirk çocuğu lruralcgc ku

lak asma:: - Tiirk çocuğu sanıkaya 

(ura.saya) kulak asmaz. 

llurde - Kırıntı, kiiçürek. ufak, 
ufarak. 

Örnek: Hurdc demir varçaları -
Kırıntı demir parçaları 

En lıurclc mana farklarını bile sc:-

di - En ufak anlam ayırtımlanm 

büe sezdi. 
.Rordehaş .()Jmak - Paramparça. 

olmak, kırılıp dökülmek. 
örnek: Pencereden düşerek kafa 

tası Tıurdelıaş oldu - Pencereden dü
şerek kala tası paramparça oldu. 

Uurdehaş etmek - J\:ırrp dökmek 

örnek: Otomobil bir arabaya çar
parak /ıer tarafını lmrdcllaş etti -

Otomobil bir arabaya çarpnrak lıcr 

ya11ını kırıp döktü. 

JI urdernt - l\:mk dökük, öteb<'ri 

Örnek: Sokakla lrurdcı:al 8aian 

bir adam gördü - Sokakta kmk dö • 

kiik (öteberi) satan bir adam gördü. 

Huruç - (ıkma, Ç,ıkıı;; 

Ornek: /(alederı lıuruç ::aamm gel

mişti - Kaleden çıkm<t ( ~ıkı~) zoma· 

m gelmi5li. 

Huruc etmek - ('rkmak 

llurü~aıt - Coı,an, c.;ağlıyan 

Örnek: Kı::dığı ::aman lwruşan fıir 
ı;rlc benzerdi - Kı::dığı .::w11an co -
şan ( çağlıyan) bir sele bcn::erdi. 

il usran - 1 - Zarar, 2 - (Bak: 
:\f ah ı·umiyet) 

llu~üC - Ayı.utulma 

Husus (Ilab anlamrna - T:;;. yol, 

konu, sorum. şekil yön. bakrm. i~in, 
üzerine 

llüş - .\kıl 

Huşu (Bak: Tevazu. arzı ihtiram) 

Huşyar - Ayık 

Huzur - Kat, kıt 

Ornck: Ilu:urunu;da bulunmakla 

ljCrefyabım - Katuıızda (kıtınızda) 

Kadıköqlüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

J ngiJtere Kralının tahta geçmesinin yirmi beıinci yı) 
dönümü münasebetiyle bütün Düminüyonlardan Londraya 
murahh"'s'ar gelmektedir. Resimde görülenler Hindistan
dan gelen dört yerli zahittir. 

Bir kac gun ev,·cl -:ıu Üzerinde yu " 
ı ıimck rekorunu kırmak üzere Amcri • 

Resimde üç devlete ait üç kadın po:i~ 
görülüyor. Soldan birincisi Fransız, 

ortadaki Amerikalı, sağdaki lngilizdir. 
Bu memleketlerden her biri kadın polis 

· • Jer İçin ayrı ayrı elbiseler seçmiştir. Re 

bulunmakla onurlanmaktayım (onur

lanıyorum). 

Huzur - Bulunma 

örnek: Sizin. aranuzda huzurunu
zu faydalı görüyoruz - Sizin, ara -

mızdrı bulunmanı:ı faydalı görüyo • ı 
ruz. 

Huzur - (huzur 'e asaJi~ anfa .1 

nuna) - Gi.ivcnlik 

Örnek: Ilnlk burada /luzur içinde 

Yaljıgor - Halk burada giivenlik i -

çinde yaşıyor. 

Huzur (Huzur 'c siikun anlamı . 

na) - Baysallık 

Örnek kala.~iıılc ~·alı.~cın kim:lrlcr 

i~·in lıuzur ve 8İikun cfl lazım bir .~ru· ı 

<lir - Kafcuıiylc çufr.,rın kimscfrr içi11 

1 
bay.sallık <'n lii:mmlu bir !j<•ydir. 

Huzur (Ü halb anlamına) - iç ra-ı 

hatr. 

örnrk: flir i.5; 11111ı·offaki11C'lc1 er • 

dirmc•k kadar insana hu::urn kalh re

rcn bir .~c!J 11rıkt11r - /lir i.~i lmı:ar -
mak kadar imwrıa iç ralıalı n·rcn bir 

ŞC/I ııoklur. 

Hi.ibub - Esin, c:-.inti 

llühuh etme!. - Esme!~ 

Umck: Rii.ı:rı<ir lliibtil.J <'dC'r, kum 

/W['l'U/Ur - r(•/ C'.'lCr, f.;um SOVru/11r. ı 

Hücum - Hücum ('!'. Kö.) 

llüda - t:zyön - (Fr.) lnspirn -

tion qui pous:-.e dans la Yoic clu salul 

llükümdar - Hükümdar <1'. J~ö.) 
Örnek: Jngilterc Hükümdarların • 

dwı - lngillerc Hiikiimderlerinden. 

Hükumet - Jliikfımct (T. I~ö.) 

JJümn - Oma 
Hüner - Hüner ('I'. 1\ö.) 

&imlere dikkat olunursa bu ayrılık he 
men göze çarpar. 

Hür - Gür. özgen, özgür 

Hürriyet - IHiriJct, özg·cnlik. öz

gürlük 

Örrıek: Hürriyetimizi ltiç bir şc11c 
değişmeyiz - O:;genliğimizi hiç bir 

ljC!JC değişmeyi:. 

Hürriyetpcnt'I' - Özgencl, özgii -

re! 
llürmct - ~ayl?,ı 

örnek: lliirmrtlcrimi lakdjm r.dc · 

rim - Say(Jllrmmı sunarım. 

Hürmet C'tmek. ihtiram göster • 

nwk - ~aymak 

örnek: Berı kendisine {'Ok ltiirmcl 

l'dcrim - ilen kendisini çok sauarım. 

1 liirmetcn - Rayarak 

ömek: /Jıti11arlı1/ma lıiirmcle11 -, 
l!tti11arlığuıı sayarak. 

~hıhterem - Sayın 1 

Ürnck: Jlulıfrrt·m .~amilcrim.' -

Sayın dinleyicilerim! 

JJ[irmdkfır - Sayar 

bmrk: il ii rmC'( krin m;; - S "ll<U-1 -

Ilürmde lft) il, (rncibülihtiram, 

~ayanr hürmet) - ~aygıdcğ·er. 

llüsn - WizclliJ, 

Hlisniian - Güt.ellik 

IHisnli hiıHi harel~ct - Uzgidinı 

Ömck: Hüsnü lıcilü lıarckci nu -

marası - U =fi idim numarası. 

lliisnii hat - lJz)·azı - (}ı'r.) Cal-/ 

li~raphic 

Hüsnü idare - Uzyönctim 

Örnek: llibmü idaresiyle bütün 

arkada.~larımn scı·ni.~ini ka::amm., -
1 

fı. - U::yijncfimi!Jle bütün arkada/} -ı 
l<ırınm scl'gisirıi kazrınnH§fr. 

11 · ....... avval t<QJ--_.: 

Kent havalisinde bir havaiazı 

yapıldı. Taarruz sıraaında .haata 

cıları faaliyete geçerek Havagazı kj 

lamaktan muztarip olanlan haataıs' 
lere götürüp tedavi ettiler: Bu tecr4'~ 
be esnaıında hast~baku:ı kRdınlıı.r 

kıhğa girmişlerdir. 

Hü~nü imtizaç - İ)i gc~inmc ti 
Örnek: Zcı:c ile zevee arası , 

hüsnü imtizac lcizımdır - l\tırı 

koca armmıd~ i11i geçinme gerekli' 

Hüsnii kabul etmek - lyi karşı11 

m:ık. 
·I 

örnek: llC'ni lıüsnii kabul eti• 
Beni iyi kanplculı. 

Hfümii muamd~ <'tmek - lyi d•' 
ranmak ~ 

örnek: /\cndisinc lrüs11ü 11u~a/1fdi 
edince »mrnmınııa baııladı - 1\rfl 

sine iyi dcıcran~ıkça .şımarmaya t1' 
ladr. • 

Hüsnü · ,azaı· sahibi - Arıbak1f 

Orrıck: lfii.<mii, nazar sahibİ;if' 
kimsenin kötiilüğiinü görme:: - ,ıttf: 
bakı5lıd11·, kimsenin kötülüğünii I' 
mez. 

1HisnU nirct - hi nhet 

Ornck: H.ii:mü ni~etlc .btı işe ,,İ, 
/adı - i11i 11iyclfo bu i.'!C baş/adı· 

Jhisnü ~öhret s~hihi - h; tııııı' 
mı~ 

llüsnii tabiat :-.ahibi - Zevl\11 

1 
örnek: Hiitmii lnbial sulıibi IJI~ / 

dcım olduğu aiyinişirıdcn br~1~,_ 
Zcı•kli bir adcım olduğu giyinif!' " 

belli. 

Hü, cyda ( Uak: .\:;ikar. aya11> 

flüza1 - Uitkinlik t 

H .. ·· t ·· u·~ ·· <1 
uzun, ecs.sur - zun -

Tristesse :Pi'' 
Örnek: m>nlünü;; daima /ıiİ .. 1'1 

doludur - f;ijnfiiniiz lıcr ı;nk#;, 
doludur - J 'aııs m·c: loujours 

coup d<' trislrss<' dam; le cacur· 


