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Veırizelosla oğlu harp üçler konferansı bitti 
divanına verildiler 

J 

Bütün siyasi fırkalar reisleri isyanı 
suçlu tutuluyor 

Selanik harp divanında 
teşvikle 

- - -
genı kararlar 

Veni:..elo' ve ogulltırc 

Papanaılaıyu, 'P.'a.tİraı · KafanJarİ• 

Atina, 14 (Kurun) -- Siyasi le harp divanına verilmi~tir. 

fırkalar rejsleri, son isyan hare -
tekinin müşevviki olmak töhmeti- ı Soıw 9. ı,'1L ;uyıf aıwı s. aıl .~ıilunııııdH) 

Kadınlar kongresine doğru 

A vustralyah bayan bizi 
kendilerine benzetiyor 
Bizanslı prenses, büyüklerimize ve 

inkılabımızın verimlerine hayrandır 

lı t reisi Prenıes Kanta Kuzen; yanıncla Ro· 
Sağcla: Roma"ya eye . ı · ı· 

h l 
. ·m kıyafette ; alttakı grupta •Vı~ıc ı mu 

men kadın murah as aı r mı B s· d . . da . \'anında Alman murahhan ayan •• ıne en. 
rahhaslar Sıı kecı garın ' • (Yazı"'' 9 unt·u sa) ıfamızdadıı) 

üç devlet, 
bozulmasına 

muahedelerin bir taraflı 
koyacak karşı 

1 

Şiddet 
Sıyasası 

. r ~~ ~.,, . 

I' ~ ~~j r !~ t1 - :.ı ı ı. 
\ 1 ı F. 

1
Taahhütlerin reddi, 
görüşme usulünü 

]ortadan kaldırabilir 

\ ,ı l 
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Ccnc\'l'C' 11 ( \ .• \.) - ~o\)Ct hari- \ \ . I . 

ci) e kombcl'i ha~ 1.it Yİ ıwf. lla~ Tit ii- ı 1 

Je:o-ko. Danimarka harici)c mı:t.ın ha) ı~·~\i ~Jiili_,,'"J 
.!\funch. Yug:o~laYya nn~ral~ha..;ı . ~·~~ 1 LIİ () ~ d1 r u 
Fotit; bura)a ~clmi!';'lerdır. Ua~ lıhı · ~-~ l 
lesko <ık~am üzeri ll:t) Bcnl'"' ta r:ıfın · ~ ~ 
elan k:ı hul celi lmi~tir. 1 _0_..,,__.,..t;..;..;.~44----'"-----------........ .,.._---

li'nrn~anın uı uslar lüı rnnıuna 'er-, 
- Deyli Ekspres den -

eliği muhtıranın na•tııi de hugün ncı;;· ı 
rnlumustur.' Biı muhtırada hilhsa'-'s<I ~~ma~}'a hem silahlanıyor, 

ı cleııili)Ol ' l,ı: j Hang,sı dogru? Strez.a konferansı 
hem sulh perisi gibi göriinüyor ! . 
bu muammayı halle uğraştı ! 

"Jliı· .. iiplw ~ok ki. t'eıH'Hl' koııJt .. -~-

nrn:--ın ın mu~ al'fakı) eti~t:' cn~cl olan Streza, 14 ( A .A.) Uç le ~· 
70rıukl:ır l:Ogalmı~tır. l•akat hu .. \1 · 1 k f b .. ] 'l 30 d . . .. . 

1 
.1 on eransı ugun saat " . a 

man hiiklımctını hıahhutlcnn( l'll ı ı . ,, . ı 

1 lcz \
• .. 

1 
. ..,.1\ ntu·ıhcck-.inin he . sona erdı. Ve, Streza ko.,lerans1-

nı c< en . " •. • 
;:inci ı, 1 ..,011 nın nıuf,aclckmc..;inl' \eril- nın mü~terek kararı,, başlığı altu •. j 
mel, i-.teııilen m:'ına her ne olım.;a ol · da bir resmi tebliğ neşrolundu. ' 
~un - ki lıuım Fran:-a ;:-iddctl_e_iliıaı Bu tebliğle ~öyle denilıyor: l 
<'del' - . \lnınınıının tehrar -.ılalılan · 
n1a!';ın1 nazik IJi~· mesel~ haline ko~ .ın ltaly~, :ransa _ve ~~yük .Bri. ı 
diğer bir ım ... u~ dahu 'ardır. o da. lanya hukumetlerı mumessıllerı , 

1 
de\ lt'tfcrin 1,11nfcraıı miizal\creleri · son haftalar içinde cerey:ın eden 

de vermiş olduğu kararı ve niha 
yet lngiliL Bakanlarının n.uhteli: 
Avrupa hükumet merke·ılerindc 

ki son ziyaretleri esnasmtla eld ~ 

etmiş olclulilan malumatı ~öz ö 
nünde bulundurarak Aı. ı upanııı 

umumi vaziyetini Stı·ezada tetki:, 
etmiı_:lerdir. 

Roma ve Londn\ anlasrnaların 
'"0 '" -·~-~.ı...ı-~--- ,,,.,...,,..r;ır: ..,, noıcta.ı nazarların ncı\ce\er,n\ 1 Al-
hir anlasmı\ t•:-;a::-;1111 aramaktan ıısliı j maıı hu'"kuAmetı'n1'11 16 Mart tarı·hı'ı1- ' o . I ) (8ı,,ııı ,.,, t 1 .~11111/tlll/ll / . cİ .~ti/ıııııtılı CI 
hıriğ olmamış bulunmalarıdrı· ... 

Gene bu muhllrada, Almanya 
nın silahlanmasından tahaddüs 
eden vaziyet ve bundan doğacak 
neticeler hakkında bir ka1 ar ver 
mesi, Avrupa sulhünü muhafau • 
etmek azminde olan devletlerin bu 
vaziyet karşısında ne yapmaları 
lazım geldiğinin kendilennc hil -
dirilmesi Uluslar Kurumundan is
tenmektedir. 

Nihayet. muhhra şu ~:ı.hrlarla 
bilmektedir; 

"Uluslar Kurumunun Mtaya a· 
tacağı mühiın bir mesele vardır : 1 

Uluslararası taahhütlerin bir 
taraflı olarak reddi taammüm et
tiği takdirde müzakere u .;ulü or -
tadan kalkar ''e yerine şıddet si -

\ aseti kaim olur . Ye Uluslararası 
münasebetlerde bir muahede veya 
bir taahhüt fikrini ortadan kal -
dırmak lazıındır. Uluslar Kuı·umu. 

uluslararası nizamı böyle bir tehli -
ke karşısında bnakamaz.,, 

Başbakan dün 
Ankaraya g·itli 
Bir ka; gündür şehrim;ıde isti

ra.hat etmekte olan Bal\bakan Is . 
met İnönü dün Ankara.~a doğru 
yola çıkm1ştır. 

Vali ve Beledive reisi Bay Mu· 
hittin Ustündağ, Emniyet müdürü, 
birçok saylav, durakta Ba~bakanı 
uğurlamı,lardır. 

1- 1 EREK E 

1 DOKUMA FABRiKASI 
Kuma'.:'larınııı terbi) e \C ı.;;lahı iı,:in 

.\lman~:ının nıc~hıır hir müteha'-'SI -
sın ı getirtmi, \'C .) eni l\uma:;-larını pi· 

Viyanalılar Güneşlilerle 
2 - 2 berabere kaldılar 

Yukarıda Güneş takımı sahaya çıkıyor; a~ağıda maçın cm he)'t!· 

canlı sıras•nda bir eıtanta11e ... 

Devlet 
sayısı 

(}'' azuı dokuzuncu ıayılamızdadır) 

memurlarının 
nekadardır ? 

istatistik umum 
ehemmiyetli 

müdürlüğünün 
bir tetkiki 

) usa.) a se' ketmeldl' hulunm u~hıı'. İ 
Yazlık lw tiimlerinizi ancah 1 h>rel,e 

slatastik umum müdürlüg- ü dev. ler,. in büyük bir eksikliği gider· 
diğinde şüphe yoktur. Hele en son 
nıası ulusun genel durumunu g(}z . 

ı,ıµırn ından )RPınız ,·e llerekcnin let maliyesinin 1931 den 1934 e 
«ıknıacnğı )Cllİ pııltolııt,ları lıekle,j - kad ~:·ki istatastiklerinden bir ki. 
niı. . l tl\p çrkarmı,tır. 0 Mali istatastik i..,... ~ Lııtfcıı ,a} ıla)'I ~cvırınız) 



üçler 
~ (Bqf;(ı,ralı 1 inci aayrfada) 

4.a \&yİn edilen ıiyaşet üıerinde 
bu vaziyetin tesirleri nazan itiba· 
ra alan üç devlet bank~ları, görü
,ulen ~uhtelif meseleler üzerin -
de tamamiyle muta.bık bulunmu!· 
lardır. 

1 - F r&nsanın uluslar kurumu 
k<>nıeyine gönderdiği muhtıranın 

müzekekkeresi srrasmda takip e . 
diJmek üzere mÜ§terek bir hattı 
hareket hususunda mutabık kal· 
venniılerd ir. 

2 - Şarki A vrupada emniyete 
mütedair tenıenni olul'\an inkiJaf 
huaa.unda m~zakerelerin devam 
etmesi iea.p edeceği mütalealarm· 
da üç devlet murahhaslan elde 
ettikleri haberlerle teyit edilmi! · 
Ierdir. 

3 .._ Üç hükumet mümessilleri 
A vuıtuİ-yamn. vaziyetini tekrar 
tetkik ebnitlerdir. 

Bu müT11esailler 17 Şubat ve 271 
Eyhil 1934 tarihli Fransız - ltal· 
ya.n - lngiliz beyanatlarını teyit 
qtmitlcr~ir. Bu beyannamelerle 
\.\~ hU~met ilerdeki siyasetlerinin 
de mütterek ve Avusturya istik· 
li.linin Awatueya tamamiyetinin 
muhafaz8$ı za.nıretleri~den mül · 
hem olacağmı bildirmitlerdi. 

A VUSTURY ANIN lSTIKLALI 

Uç hükUınet mUm~illeri A · 
wsttıryanln tamamiyet ve istik · 
lali tehlikeye rirdiği takdirde ah· 
rıaeak tedhirleT hakkında arala · 
rında istitarede b'11unmak kara • 
rmt teyi~ eden yedi Ki.Dunuıani 

1935 tariltli Fransız - ItaJyan 
protokolunu ve 3 Şubat 1935 ta -
rihli E nıı~ - fngiliz beyanat' . 
nr göz ontınde bulunduraraK ~o· 
ma pro\okolunda adları zikrolu -

nan bütün hü~el mümessilleri -
nin en kısa bir müddet içinde top· 
la.nmala.rı ye merkezi Avrupa hu -
dudunda mukaveleler akıli tekli · 
finde bulunmayı kararla,tırmı§ -
ler~ır. 

4 - Garp Avrupuı hava mi · 
şakına ıelince, üç devlet mümes -
:;illeri 3 Şubat Londra tebliğinde 
derpi~ olunan prenşipleri teyit et· 
mitlerdir ve Londra te'.>liğinde 
zikredilen devlet miaakmı akdet· 
ınek üzere meaelenin b.aliyetle 
tetkikine devam etme kararım 

hükUmetinin hareketlerini ve Sir 

5 .._ Oç devlet bakanları silih· 
aıı1arıma meeeleai üzerindeki gö -
rüımelerine ıeldikleri zaman, ıu-

konferansı . bitti 
rumı mütahede etmi!lerdir ki.j lıtailiz h~metl~rinin ınütt.Yek 
Londra mukavelenameaı Verıaf beyannamesinde f(>y'}e denilmek. 
muahedesinin bqinci kıınu ahka ;edir: 
mınm yerine kaim olm•k üzere J..okarno muahedesinin za.mini 
Almanya ile ıerbeatç.e müzakere bulunan ltalya ile İngilterenin mü· 
edilecek bir anlaı~ayı derpi§ e • rpeaailleri, bu memleketlere teret· 

,diyordu. Ayni za.manda Alman tijp eden büt\i!l vecibeJeri ream.on 
hültumetinin harektlerini ve Sir teyit ve bunları icabında sadık~e 
Con Saymenin bu husustt\ Alman bir surette ifaya kara.r ver mit ol • 
Başvekili ile yapm1ş olduğu ~ü - dukl"rını beya~ ~~erler.,, 
zakereler hakkındaki izahatını Konf er anam son beyannt.nıesin· 

t 

~ok dikkııtli bir müzakereye tabi de töyle deniliyor: 
tutmuşlardır. Siyaaaları ba,rıtm, U\uıla.r de~ · 

Üç hük\ımet m~essilleri şİ - neği çerçev~ıi içinde müıtereken 
lahaızlanma meselesi hakkında a· ~uhafazasına ~atuf ol•p üç dev~ 
çıkça müzakere edilmit bir muka. let, muahedelerin Avrupada. ha.ntı 
vele elde edilmek için tedbirler tehlikeye koyacak bir surette bir 
alındığı bir sırada Alman hüku - taraflı ihlaline icap eden l>ütün 
metinin müraca•t ettiği bir taraflı vaaıtalarla muhalefet etmek için 
fesih keyfiyetinin emniyete ve aralarırıda tam bir mutabakat 
aulh nizamma olan umumi itimadı mevcut olduğunu müıahede ve teı· 
lcökünden baltalamıı olduğunu bit eylemiıJerdir. Mezkur üç dov · 
teessüfle mü~ahede etmişlerdir. let sıkı ve ıamimi bir teşriki me -

sai içinde hareket edeceklr .. r . 
Tatbik edilmekte olan geniş nis -
betli Alman silahlanma programı
nın silahlanmayı istihdaf eden 
gayretlerin şimdiye kadar müesses 
bulunduğu adet tahminatınm kıy· 
nıetini de llzaltmıı olduğu ve bu 
baptaki ümitleri sanmı' olduğu 
görülmekt~dir. 

Maam"-fih, üç devlet mümeı -
ı.illeri emniyet hiaai uyar.drrmak 
~uretiyle rulhü idame huıu;,unda.· 
.;,.: ·aamimi arzularını teyit ederler 
ve kendi hesa.plarma silahların 

tahdidi Vit~ıtuiyle ulusla:: aruı 

anla,mayı kolayla,tırabHı.?eek bü· 

tün ameli mesaiye i§tirak için aa · 
mimi gayıetlerde bulunmıya.de · 
vam edeceklerini be an e_Ilerler. 

6 - Üç devlet mümeaeilleri ıi
li.h vaziyetleri Sen Jermen, Triya• 
non ve Nöyyi aulh muahedelerile 
tesbit edilmi§ olan devletler tanı· 

fından bu vaziyetin ta.dili buau • 
aunda arzuyu da mütalea etmit • 
}erdir. Ve keyfiyeti diplomatik va· 
aıta. ile diğer alakadar devletlere 
bildirmeyi kararlaştınnıılardir. 

Üç hükUmet rnümeuilleri bu 
meseleyi umumi ve mıntakavı em· 
niyet garantileri çerçevesi içinde 
kartdıkh anlatmalarla halletmek 
üzere tetkikini diğer alakadar dev· 
letlere tavıiye etmek kararını ver
mitlerdir. 

lT AL YAN - lNG1LIZ MOŞTE • 
REK BEY ANNAMESI 

Streza, 14 (A.A.) - İtalyan ve 

Yeni bir banka 
Maden işlerile uğraşan 
yeni bir banka teşkili 

düşünülüyo-r 
Ankara, 14 (Kurun) -Kuvvet· 

Ji bir kaynaktan öğrendiiirııe gö
re Mit maden işlerile uğratmak 

üzere Eti a.dlt bir bankanın tetkili 
dü§ünülmektedir. Böyle bir ban • 
ka, te,kil edilriae timdi Sümer Ban· 
kın uğratmakta olduğu maden iş· 
leri ta.man.en bu Bankaya devre -
dilecek, Sümer Bank ıalt ötkü sa,. 

nayi itlerile mefgul olacaktır. Ye· 
ni bankanın serrnayui hakkında. 

henüz müıbet malumat yoktur. __ ...._ __ 
Bakandan hesap 

soruyorlar 
Bükr~, 14 {A.A.) - Etki Ma.· 

liye Bakam B~y PoP.ovici'41in Sko· 
da İ§i dola.yıaiyle yüksek temyiz 
mahkemesine sevki hakkında Me-

' busap mocliıi ~afından verilen 
reyler, iki sülüse baliğ olmadığın· 
dan beraat kazan~ıftır. Maama · 
f ?h, emlak ve emvalini ne suretle 
ve nereden elde etmit olduğunu 

bidayet mahkemesi huzurunda iı
bat etmek mecburiyetindedir. 

TOPLANACAKLAR 

Ankara, 14 (Kurun) -Ankara 
kahvecileri yann umumi bir top · 
lantı yaparak vilayetin l Haziran
dan itibaren kahvelerde oyunun 
menedilmesi hakkındaki kararmı 
görüıeceklerdir. 

yd mal\ima.tıtun yetittirilmiş ol - j rolan ve Millt müda.f aa tqkila • 
den aeçinrıek istiyenlere ciddt bir tmdaki sivil memurlar yoktur. Be
yararhkta bulnabilir. Kitabm bir lediye, vilayetler- huıuıi ınuha.se • 
iki ıayfa.ımı devlet memur ve be memurları da yine bu yekUnla • 
müstahdemlerinin mikdarı üzerin· ra konulmamıttır. 

Kahvecilerin iddialarına. göre 
bu karardan kendileri kadar hazi. 
ne de zarar görecektir. Çünkü her 
sene oyunlardan maliyenin ve be· 
lediyenin aldığı reaim 700 bin li · 
rayı geçmektedir. ı deki tablolar dolduruyor. Bu tab • Umumi bütçe kadrolarının 

loya göre umumi bütçeden ma.q, 58118 memur ve müstahdeminin • 
yahut ücret alan memur ve müa • den yalnız t 0646 aı M;ı.liye velui. 
tahdemlerin 1931 deki yeklınu letindedir. 8781 i Adliye, 6159 u 
50566 dır. Fili kadro 58~ 18 olmak- 1 Poata ve telgraf ve telefonda, S 
la beraber, o yıl 7452 hızmet açık bin 837 ai emniyet işlerinde, 5398 i 
kalmıttlr. gümrüklerde, 4505 i Kültür, 4435 i 

Mülhak bütçelerden yine 1931 Okonomi Bakanlığındadrr. Sıhhat 
de maaf, yahut ücret alan memur ve içtimai muavenet memurları 
ve müstahdem\etjn tutarı da 21~4, tapu, kadastronunki 1401, 
16137 dir. O yılki fili kadro bakı· diyanet işlerinden maat alanlar 
mından açık 681 den ibarettir. 1240 dır. O yıl Hariciyede 765, 

Yevmiye ile çahtanlann, maat Nafiada 712 memurluk bir kadro 
veya ücretlerini masraf tertiplerin- vardır. 
den alan memur ve müstahdem · 
)erin yekunu da 11218 dir. 

Bu iddialar üzerine ma.lumatma 
müracaat ettiğim maliye müat~a· 
n: "Memleket menfa.ati mevzuu 
bahsolunca gelir meselesi dütünü
lemez.,, dedi. 
ZABiTLERiN MAAŞLARINA 

YAPILACAK ZAM 
Ankara, 14 (Kurun) - Zabit· 

leri.n maatlarına yapılacak zam 
hakkındaki ~anun li.yihumm büt· 
çe encümeninde müzakere edile • 
rek kabul f.lunduğu malumdur. Bu 
zamlar Eyl\llden değil, birinci Ka
nundan itibaren verilmeğe b&§la· 
nacaktır. Esasen hük6metin tek -
lifi de bu merkezdeydi. 
EMNİYET MODORÜ HASTA 

Ankara, 14 (Kurun) - Emni • 

Gümrük memurlarına 
dair lJeni bir proje 

Projede, gümrükçülüğü meslek edi· 
nenlerin ilerlemelerini temin 
edecek hükümler bulunuyor . 

Ankara, 14 (Kurun) - Güm - ,ah~da tatbik etmek imkanı vtr1' 

rük ve lnhisarlar Bakanlığı tara - lecektir. 
fmdan ye~i bir (gümrük memur· Demek oluyor ki; bundan &anr• 
ları kanunu) projesi hazırlanarak gümrük muayene memuru olr11şlc 
Kamulaya. verilmittir. iatiyenler namzetlik müddeti de 

Ptoje; yeniden gümrüklere ah· dahil olmak üzere iki buçuk sene 
nacak memurlar hakkında yeni 1 müddetle staj görmek mecburiye' 
bazı hiikümler taııdığı gibi güm • tindedirler. 
rükçülüğü kendilerine meslek e. TEFTiŞ HEYETİ 
dinmif bulunanların meslekte .Her· Yen· · de· ··m ··k t ,.k"ıla 1 

. . ı proJe • gu ru e:t 
lemelerını temin için de yeni birta- tının bilhassa ehe~iyet verilen k1' 
krm kolaylıkları muhtevi bulun · ermlarmdan biri de teftiı kıtrl1f · 
maktadır. dır. 

Gümrük memurlarını alaka.da.· 
edeceği §Üphesiz bulunan bu pro ~ 
jenin apa hatlarını bildiriyorum: 

Projeye göre namzetlik müdde· . . 
ti umumi olarak altı aydn-. J3u i~c 
memurin kanunu ile kabul edilen 
nanızetlik müddetinin aagart had· 
didir. 

Gümrük memuru olmak iıtiyen 
bir kimıenin ehliyeti anlatılabil • 
mek için altı aylık bir tecrübe ka
fi görülmü§tür. Bu müddet içinde 
ehliyeti ve bifhaasa a.h1aki dürüst• 
lüğü ıabit olamıyanların memur 
tayin edilememeleri eauları bir 
prensip olarak kabul edilmittir. 

MUAYENE MEMURLARI 
........ t'' UJ""ÇW'Ç .&a1u:s7"ÇU1:J :l'llC&l&Ur• 

lannm tayin auretleri üzerinde biJ. 
haan. durulmut ve gümrüklerde e
saah bir rol oymyan bu kısım me· 
murlar!n arkı bir imtihan çembe -
ı·!nden geçirilmeleri elzem görül ~ 
müştür. 

Etkiden olduğu gibi muayene 
m~urlukls.rına orta mektep me • 
zunlarının müaabaka ile ve lise 
m~zu~larınm da imtihansız kabul 
edilmeleri esası muhafaza edilmit 
iıe de bunların bir ıene müddetle 
tatbikat kursuna devam etmeleri 
mecburiyeti konulmuştur. Bu kurs
tan ıonra yapılacak imtihanlarda 
muvaffak olanlar aynca. bir ..ene 
daha Iıtanbul ve İzmir gümrükle .. 
rinde muayene memurları yanın · 
da ataj göreceklerdir. Bu suretle 
namzetlere, tatbikat kursunda el -
de ettikleri nazari bilgileri ameli 

Sovyet artistleri 
Bu akşam Ankarada 

c; 

ilk konserler ini 
veri1J07 lar 

Ankara, 14 (Kurun) - Sovyet 
Ruayanm büyük artistleri bu sa • 
bah buraya geldiler. Durakta Kül· 
tür Bakanlığı, Halkevi, Sovyet bü
yük elçiliği ileri gelenleri ile gaze
teciler tarafından kartıland:dar. 
Kadın artiıtlere buketler verildi. 
Sa.n'atkirlar heyetinin baıkanı 
Arkanof öğeleden evvel Kültür 
Bakanı bay Abidin Özmeni ziya -
ret etti. 

Sovyet artistleri yarın akıam 
Rus sefarethanesinde ilk konser · 
lerini vereceklerdir. Umumi proğ
ra.m bu aktam hazır?anacaktır. 

KNOT, KEFALE'! LE SERBEST 
BIRAKILDI 

Yeni gümrük . le~kilatı kanun" 
ile geni,Ietilerek aaym 31 den 41 ~ 
çıkarılan gümrük tef ti§ heyetinİll 
maliye teftiş heyeti gibi eşash bit 
ta.i\z~uv haline getirilme6i temiıı e 
dilecektir. 

Bunun için yükıek mektep rrı•' 
zunları araaından imtihanla ıeÇi : 
Iecek müfettit namzetlerinin iJıl 
senelik bir ıtajda}ı aonra ayrı" 
bir meslek ve ehliyet imtihanın• 
tabi tutulmalal'I zaruri görülrniif' 
tür. Bu son imtihan neticeıind• 
muvaffak olacaklardan yaba11'1 
dil bilenlerin ara§tırmalar yaprl11~ 
ve görgülerini arttırmak üzere, ~r 
1 •1 • a-.....h•-• ıı'111•a w•·-
memJekete gönderilmeleri de 
karrür etmittir. 

YABANCI DiL BlLEN GÜMR0~ 
MEMURLARI 

Projede li6e mezunu olan giııi': 
rük memurlarından yaban~ı dil b•' 
tenlerin de &taj yapmak için A~: 
p:t'": gönderilecekleri turih ed1 

't' meku dir. Bu ıurlle Avrupaya gı 
me-ğe tnlip olacr.~ gümrük menıur· 
larına Bakanlıkça bir ıene müd' 
detle izin verilecektir. 

Hülasa, gümrük memurları h~1' 
kında hazırlanan bu yeni projerıİ; 
tatbiki evvelce esaalnrıru bildird~ 
ğim (Gümrük teşkilatı kanunll 
ndan azami bir verim elde edil '. 
mesi temin edile~ektir. Her il" 
kanun layihasının da KamutaY1~ 
bu toplam§ devreeindc çıkarrlrrış' 
11na çalıtılacaktır. 

]ürk-Alman 
Yeni ticaret anlaşm aSJ 

bugün Berlinde 
imzalanıyor 

Ankara, 14 (Kurun) - Dı~itl" 
ri Bakanlığı umumi katibi Bay ~ır 
man Rifatın ba§kanlığmda, ticş ~ 
ret anlaımaaı görü§meleri yapn"', 
üzere Alma.nyaya giden heyet ~· 
zifeaini bitirdi. Bir mayıstan itib': 
ren bir ıene müddetle mer'i ol• "'_ ,.,,, 
cak yeni ticaret anla ma111 ı jllo' 

Berlinde imzalanacaktır. 
~ 

Yeni anlatma eskisinden ~o, 
farklı değildir. Almanyanın 1iif 

kiyeye mütekabilen ihracatı ~~el~ 
ring eııaları dahilinde her tllr 
kayıttan azade olacaktır. ./ 

11aıtı11n11N11Umumımımmt-. ~mmmınınmum11111UW1U1111U~ ' 
dilen elektrik şirketi müdürler•. , Şu halde, devlet memur ve müs· 

tahdemi yekUnu, açıklan da &on -
radaa doldurulmut diye kabul o-

lununa, ~931 yılı kadrosuna gö • 

En az memuru olan istataatik u· 
mum müdürlüğüdür ki, 22 dir. U
marız, bu memur aayısı arttırılrr -
memurlardan daha iyi verim alın· 
muı temin olunur da memlekete 
ait iıtata.stik malumat bir gün ev· 
vel mazbut bir hale retirilir. 

yet umum müdürü, grip ihtilatm.. Ankara, 14 (Kurun) - Kendi 

den Knot hakındaki tnhkike.l b~f• 
tirilmiş ve mahkemeye veriln'Jİttl , 
Knol, be~ bin lira kefaletle ,,,ıı 
vakkaten tahliye edilmiştir. 

re, 58 bin 473 tür. 
Bu y.f;~nqff }\iillt müdafaa kad-

dan rahatsızdır. Tedavi olunu • kullandığı otomobiliJe bil- köylü 
yor. yü ezerek öldürdüğü için tevkife· 
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7 op-rajımızda tiizü. 
olanların gözünü 

çıkarınzl 

Mahmut__ Esat,. ~1bbi~~: , Okutanlar j Eğlenti yaparken f Hekimler 
ler ve Turk mılbyetçıbii dövüşenler t 
mevıulu konferanSlnl Çocukların mektep dışın- • Yabancı memleket-

dün verdi daki 1ıalle1ini de göz Sorguya çekilen üç kişi, lerde okuyup 
lımir aaylavı B&y M-.lua.n E • önünde tutacaklar tevkif edildi gelirlerse .. 

~~ Borkıırt. cliin Oai•eraite kon • K\iltür Bo.kanbiı tarafrndan bü· Birkaç. gece evvel Çar~ıkapıdaı HekimHk okumak üze·~ Avru· 
fcra1'a ıaloııund• "Tıbbiyeliler ve tijn okullara bir tamim göhdcril· Çorlu medresesinde bir h~diıe ol· paya giden talebeler, okumaları • 
Türk milliyet,iliii,, ~vıuhı bir nıittir. Bq tamimde hocı.lann ta· mu!, bir odadaki i~kili eğlenti aı· nı bitirerek memleketimiH dön
konferans venııiştir. le1»cnin h.ariçteki vakitle:-iyle de ra.ıında kavğa ç1ktp1§, be§ arkada§ dükleri zaman Sıhhiye Bakanlığı 

Bay Mahmut Eaat, konferanaı • alikadar ohnaları istenilm\ttir. dövijzmü§ler, yaralanm1!lardı. tanfmdan '1&ziyetleri tetkik edile 
na. şöyle baılamııtrr: Bazı okul talebelerif\in kahve· Bunlarda.o küçük Mustafa ile Rıza rek doktorluk yapmaları içinken 

- Bijyük Türk fa.kiiltainin ö · lerde oyun oynadıldarr, rnmvay. ve Kasım, bir de toplantıda hazır dilerine izin veriliyordu. 
nünde ~ı aöylemek benim için l•r& ta.kıldıkları görülmüşti1r. bulunan Leman, dün akja.m üze· Muhtelif memleketlerin tatbik 
ıon3qı bir Jereftir. Türk dovrimi • Her mıntaka okul h<><.aları a· ri polişçe müddeiumumiH8e geti· ettikleri doktorluk tahıili etrafın 
niıı, milliyetçilik prenıiplerini IÖY· ralarında birer heyet aeçecekler· rilmişler, müddeiumumilik ken· dit. Sa.kanlık tarafından yapılan 
lemezclen önco. Türk haklın okulu- dir. Bu be)·et muhtelif nınanlar· dilerin' SuJtaİıahmet birir.ci :sulh tetkikat neticesinde birçok memle· 
nun milliyet uirunda, Tijrk mille· el• talebeleri kontrol edecektir. ceı:a mahkt!me~ine gönclermittir. ketlerin tıp tahsillerile bizim menı· 
tinin iıtiklili yolunda Türle ve in· Hakim Rc~it. sorguya sekmiı. Ieketimizde tatbik edilen tıp tah • 
aanhğın hümyeti ufrunda 61en, Rum vatanda.:lartmız1n ı,ürük Muatafa, Rıza ve Kaımı 1 1 T ~ si i arasında farklar o dut.ı ve bir 
'°n neaeflerini veren etki ve 'enç Tayyare Cemiyetine ha\darmda tevkif müzekk~re&i ke· çok kmmların ekaik olduğu ıörül 
Türk helcüıı na.mzetlerinin hatıra· d aiJmeaine karar venni•tir Lema· 

Yar ı m1 •:ı müttür. 
ıını anmak i'"İn, riq. ediyorum. a· L- t b km t 

~ d m serucs ıra. t§ ır. Bundan ııonra. dıt memleketler 
yakta. bir dakika ıuaahm.,, R11m vat.n qların Tayyare Ce-1 Küçük Muatafa ile Kuımın 

Dinhyieiler bı'r d-1•1·1- .. ,y-1 .... - 1'\İyetİne yardım için kurdukları de tıp tahıili yaparak ıehrimize ge 
~ ~ • ....., hatları nrgılarla. bağlıydı. Bun • 

ıuımıı•lar ve •onr• Bay Ma'--vl ya.rdnn dernefi bir hafta za,.fın.da·
1 

1 len talebelere hekimlik \.cai veri ~ • .... mn Jarın yara arı niabeten haf ;f oldu · 
E;at konferansına devam -i• · ki ilk faaliyetinin aeıııere!İ olaraJ< lebilmek için o memleketteki tıl, ~ ~ ğundan, ayakta tedavi odilm4;k · 
tir: 2600 lira toplayıp Cemiye~f! teber tahıili vaziyeti tetkik edilecek, ta. tedirler. Arkada.tlarından bü . 

"- Bizler hepimiz y& ıui ol· rü et?Qiıtir. yük Mustafa ile Sırrı Celil, tim . lebelerin okudukları feylerde ek 
hı gazi. yahııt şehit oiullanyıı. Rwn vatanc:lqlann bu faaliyeti diki halde haatanede ya.~ıyorlar. ıikler vana. evveli. meml~etimiz· 
B~n. hemıerile~ e.rumd•, dört Cemiyet tarafmdan takdid~ kartı Yaraları aiırcadır. de bu kmmlar için ıtaj göre • 
oğlunu e.n&v•tan ulh-·-~a •hit la•-_.-, ki d 1J. 1 k 1 •·-- "'- ~ Og"' lak acır maktan'· ce er, sonra oıuor u yapma a. 
vermi~ aileler tanmm. Bu analw T rına müıaade edilecektir. 
içiıı en büyük teaelli, va~ kur· Ticaret heyetimiı Ahrııet iıminc:!~ bir ıimitçi. dün 

1 d M a.L--- üzer·ı Snltan•hmet bir"ınc1 Bu &r&!tırmada röntgen enı 
hı ınaıı ır. adrite gitti ~" "'4 ... tutulacaktır. 

Bu toprakl-.r, 'bazı ıı.airlerimiıin sulh ceıa ma.hkemeainde sorG1Jya 
T"' Türkiye - lıpanya tic.ıret an· 

zaMettikleri ..a..1 f'JmJll ~ çekilmittir. 
•~~ lqma.aına ait konu!malarını yap4t 

bah§i§İ defildir. Kıhç. z.W, kaa cak olan, heyet dün Madride ha· Ahmedin. $0'kakta. dola.fan bir oğ 
lıakludtr. lak çaldığı iddia. olunuyor. Kendi· 

reket etmittir. 
Biıim, kinuenin toprWnda wı 

iatikl~Ji:ıde ~- ,.._. f • · 
-""""7ı.d\ fUpı1lguuı•G•..,.. ,.~._,. 

·de gö;r;ü ôlanJann ra~ü çıkara • 
biliri~. BQgün de, yamı 4a- Ve 
gittikçe biribiriııi takip ec1q Türk 
neıill~ri daha fasla kuTnt ıöet.· 
Yee.eklerd ir. 

Bir ıün bize daelv ki: - ~ 
yayı •İze veriyoru~ lir Türldin 
b\f nınu kana.anı .• 

- Hayır .. Deriz. Bütün 'bir dün· 
ya bir Türkün burunun kamnm· 
sına defmez .. 

Türk vatanı adıns ~ayan '9u 
memlekette bir tq p&rça11 kopar .. 
mak iatiyen, evv~ıa. kendiainin Yok 
olacaimı mutlaka ıözönüne alma.· 
lr (Şiddetli alkıtlar). 

aj, çalmadığım söylemi!, hakim 
Heyeti~ batkanı, Türkofiı kon· 

t41Uaa eıbeai Mfi.Jhv N~t. Yq· serbest bırakmıf, ,ahitlcr~ dinle · 
murtactıuımızm 11teklerını teıpıt - ....... '- ._,.' 
etmittir. Bir deste anahtar ! 

Bilindiji üzere. yumurtalarımı T opkapıda bir evin kapıHna a.· 
ıırı en birinci ihraç. yeri Jıpanya.· na.htar uydururken yaka.landı~ı v~ 
d cebinde bir deıte anahh:r çıktığı ır. 

fakat biliyoTUz ki ıulhun beıtibat· 
lı be~iıi ıillhtır. Sulh, hürriyet 
ve iıtiklll ancak ve yalnı~ elde ıi· 
14.hla olur.,, 

Bay Mahmut Eaat, burad& iı. · 
l"'1)dc, komünizm, farmaaonluk 
ıil>i "-ıı çereyanlardan b&h~t • 
ınit. ~ tl•ıniftir ki: 

kaydile latat'lbul üçüncü C'!"Ea mah· 
kemeaine Yerilen Mihran. ehin mu· 
hakeme edilmittir. Muh"keme, 
!ahit çağırılmaaı için batka ıüne 
blTakılmtthr. 

Telve ile fal! 
Beyoğlunda oturan Zaruhi ia· 

mindc bir kadın. lıtanbul ü~üneü 
ceza mahkemesinde kahv? telve&; 
ile fala bakmaktan muhakeme e 
dilmitlir. 

Üsküdardaki iskele 
meydanı 

Oaküdarda iıkele mefdan1nın 
genİ§letilmeaine bu aene devam e· 
,.nu:\;~ınır. ısıu:ıeye y&Km DU'JC:aç 
dükkan istimlak olunacak, Çarıı 

boyundaki birkaç dük~in da 11ra.· 
ı;İy)e alınarak cadde genitletile
cektir. 

Kaçakçılık davası 
lpekli kumat kaçırmaktan ıuç· 

lu görülen )ata.kh vagon laımpan· 

yuı kondoktörlerinden Jorj Ser· 
to ve terzi Jan Olivye'n\n durut
masına dün ~iıinçi ihtitaı mah· 

kemeainde devam edilnıiıtir. Ka.· 
mısa) §ahit o)arak aümrük mua)te· 
ne memudnı dinlenilmişt~r. 

Kültür müdür muavini 

SiYASA 

Büyük harp 
• • 

gemısı sıyasası 
Evvelki giın bu ıütıımla fr~ 

deniz bakanlığının büyüle ,,,,.,. 
zemilerini, Fransa Jontm~ 
deıteği •aymağa 1'4ırar ı.•crlifİI' 
yaz.mııhk. 

Daha önce, ileriJe donoııtttİ'. 
rın daha lo:la deniz. altı ııe,,,;J.11' 
le halil 11e ıür'atli harp ge,,.il; 
da.yanacağı zannediliyor ve 11 
göre bir deniz. •iya•a.ı kcıb~ ~ 
miı bulunuyortlu. Fran•a ~ 
harp gemi(erini donanmal": 
deıteği yapmaia karar vanı~ 
bu ıiya.etten ayrılmı§ oluyor. 

F ransanın bu kaTarı ıJCT~ 
den •onra lngiltere bahriye~ 
birinci Amirali Sir Bollon ır. 
Mon•cll fngilterenin Jeniz i~ 
,ıları kar§ı11ncla bir nutulı .ÖY"'. 
relc "her denizci lngiltere 
ıinin müdc.laa kuvvetlerinın 1' 
semi.in• Jayantlıiını bilm~l~ 
dsdi. Ve bu suretle büyiilı ~ 
&emirinin yalnız. tecavüz. ı.ıa-! 
olmıyarak mütlalo.a vcuıta.ı ,_ 
funu da KÖaterdi. Ve lnıiJis 
nanmcuınuı hunlara riiuen_,,j 
caret yollarını koruyacağırıı, 1. 
bunlara aiivenerek ha/il '"';:,, 
milerinin hareket edebil 
anlattı. 

lngiliı: amirali hava bo 
manlaranırı harp gemilerini il' 
rcrmcız. bir luıle ıetirdiiin• Jtl 
leri sürülen likirleri de koW 
miyor, ve harp Kmanlarueı/11 
yük ıemilere, aahillffTe ilticd 
muten batlıa bir ,.,, ya1'141ı ... 
ccıklarına tlaiT yürütülen 
ların varit olma4ığım aöy/iiyo' 

•• ~~.a. ..... _.._ ,.. .. 

~~mbarJımaruna hrP -'~ 
müdatacuu. 6lı- ltaLJ-"iNlfllir. 
ltilci• hqünkii ıemi inıaah 
miyle Jeiifmİf ve yeni mii.l 
ıcraitine uyıun hir malti)e: 
fır. .• 

Fran1a ile lnıüterenin 
gemiyi Jonanmalarına JnıJı 
rak lıabul etmaleri bu Jenız 
ıcwnın her Jcni~ devleti t 
dan e•cıa ittihaz. edileceğini .. 
yor. 

Onun için diğer deniz el• 
"i de ayni yolda bir rrycuayr 
lana, hi~ ele laayreı uyandır 
calthr. 

Bütün bun!An llf 1U&Dlar," · 
J'ah ve yakın tarihimiz.e 'bakabilir· 
ler. 

"- Bunl•r bize artık inaanların 
~rdet olci"1clt.rından ıiliha bıça-
1• lü~ ~alın•dıiını aöylüy-or · 
lar. Bunlann tiJlerine in~ıyo • 
M· Bu prcnM.ıandayı yapanlar 
Y• aaftırlar, dqi~ yola gi~k • 
lcfdfl'. Ytluıt çUuıturlar. Günün 
biriTide etlıette bunl•rla. heHpla. ~ 
MCAlız ve •l•ukh çıkaçağız. 
TQrlc 1t1ilı.ti h•nıi hasmı \le kar§r· 
la,tı. d .. ~ yenmedi ve ala· 
calclı ~•eh?. 

Kend?si. bunun ıulı olmadıgını 
aöy!üyor. Mahkeme, t•hitleri ça· 
ğıracaktır. 

Kültür müdQr muavini Bay A· Aksaraydaki kanalizas 
dil lıtanbu~ civarındaki kö)' okul· 1 iki ıene evvel Akaarayda 

ı 00 yıl ör. teki tarihe ., k• hau 
Gillıün birin.~ Oamanb İmpU&tor 
luju:nın dar ıünlerinde biriıaci 
Napoleon Türk 'VatanuMl al · 
dırdı: Akl önüQde kanlı aa•a,t • 
lw yapıldı. lmpvatonm c•v ]pı. 
-.d~ınden biriain öııün• 
Kaaap oilu a~lı ıaıeral Ah.et 
çıktı. General, Mbri ile *•'
kaleye tırman1r• keıan eoluq 
katra.ıılar dökUldü. Guval v. u. 
kerleıi kapkara yü~l• Tü•k du " 
varların& ya.pıftdv. 

Bu toprul•ra. bu mille~ Y411' 

b&kan!ara dünyayı k4pkara 19.• • 
termek nn'atımıı icabıpır. ?kı\4 
öyle ıeliyor, ki Allah Türle Q\ill~i
ni, h~kaıılık eden1ere yijzlc-.ra.ı · 
nı yüzlerin~ vuraun diYt YiU'4t\ı. 

Bira.z daha geri tt.rilao k~a · 
lım. Günün birinde Kanijoy.e ~l " 
rnan ordul&rf ı•ldırdılar.,, 

Bay Mahmut Ea&t. Kanjjeckki 
hidiaatı unn uzadıya anlattıktan 
ı;onra §unları aöylemittir: 
"- Hüniyet ve iatiklAl, l>ir aıil· 

Jet i,iıa nutl elde edileWliT? Bu · 
nu bibniyen Tüıtc tarihi okutun. 
Orada kurtulut bWN 1"d.ca1ctır. 

Tiirk ~illi~liii ı\llta.ı ....,, 

a..1 M.hmat ıat. Tü~ köylü • •ün tarihte o~dıtı 1'9lii ani• · 
m-ak maddi milliyetçilik J)1'entip· 
1-ioi aaymıf, 44Biz, bütün bir tafr 
hi~iıiıı tanını yaymıt bir kütleyi 
aaaıl unutabiliriz? .. Pemif. göıü 
milli~tçiıik bakımından Türk di· 
linin ehemmiyetin• ıetirerek föy· 
le d••ittir: 

"- Devrim bakkiyl~ elini o · 
raya ua•ttı ve muvaffu olacaktır. 
Ti\fk dilini aadelettirmek. aa.delik 
~iılcM z•nıinlettirmek lizımdır. 
lıqiin öyl- İT tiirkçe liıımdır, ki 
ltüth bir Twk diinyuile irtrbat 
haline r•lıi", yalnız vat&ntümul 
detll .. 

Dil \tuna d•r1-, böyle olmalıdır. 
Tiirk ,.nç.liiinin bellibqlı bir iti 
dlllmbi cliiMtmektir. Şuna buna 
il\hif&ri et.ntiyecelc dil konutme.Jı ... 

Bay Mahmut Eaadın. konferan11, 
~irçolc "'inde çok tiddetle alkıt · 
lunıııtır. 

QkON©M' 
Trakya peynirler~ 

iki aya kaaar piyasaya 
çıkarılacak 

Trakyada, peynir yapmak için 
ça!ıtmalua. ba~lanılmışhr. 

Mandıralarda süt mamuliitr 
hakkında. bir talimatname hazır· 
lanmıttır. Tı·akyadaki büt:.!n man · 
dıra.ların bu talimatnamenin göa · 
terdiği e!aslara göre peyuir yap · 
malarına dikkat edilm~ktedir . 
Trakya peynirleri ancak iki aya 
kadar piyuaya çıkarılabilecektir. 
Son zama.nJarda latanbul Fjyaaa. · 
ıında atılan peynirler lzmir ha · 
valisinden gelen peynir!enair. 

Yai fi yat !arı düştü 
Piyasada aon günler içeriaindr 

ıadeyağ fiatleri çok dü§m:i,tür "e 
diitmekte ~evam etmekte1lir. En 
iyi Trabzon ;yağlarının to~tan ki· 
loıu 50 kuru,tur. 

Yai piyau11nlll böyle :iütme · 

larını teftit etmek üzere dün Ça· hor cadd.asi ile lramvay y"lu~ 
tıııkııya gitmif~İr. Bay Adil Çatal· rinde kanalizaıyon yapılmqtı• 
cadan ~onra Şıle okullarım da tef· na rağmen Horhordan At Dl 

~:~ edc:ıt..:~ ' 'e teftiJierinin netice· nına geleo sellerin sokakları 
sini raporla müdürlüğe bildirecek dorduğu &örülmüttür. Bur-_.., 
tir: kanalizasyon yeniden kun'

ısindeki ıebep ıüt veren hAyvan 
larm sayılarının ve bu yü~den yai 
stokunun çoğalmıı olmasıc!n. 

Zcqtin sa fışı iyi f!İdigor 
Bu yıl zeytin piyasası çok can. 

dirilmekt~dir. 

Derse geç gelen hoca' 
Kültür ınüfetti§leri ta:.f t_ 

yapılan teftiılerde bazı okull,ı j 
c.&larının Hbahları denlere 
geldikleri görülmüttür. . . J 

lıdır ve cliğer yıl!ara nazuan da. ,.,,,, 
ha iyidir. Bu canlılığa sebep bil· G~ ıelen hocalaun 

1 ~ 
.. . . . teapit edilerek kendilerine 

haa&a Ru3hırın son gunler ı~erııın ceza~ı verilecektir. 
de yapmıt oldukları mübanattır. ı··~-_______ .,,,.""": 

Sovyet Ruaya 1934 yıh ma.h · !ugu;e nöbet~i eczafl-' 
ıulü olan zeytinden daha oli.mu · . F~ 

"" dd . b" d' . h t·ı 20C 1 Sıımatyada: Teofılos, ,,,.. ..il 
ra mu eti ıtme ığı a "e · , .. t ı· "" h d b d ~ .. ~,., ' a ı, çe ıa e a~m a : u •• 
ton almıılardır. ~eltrcminindc: Nbım. Kara ;1 

1934 zeytin rekolteai yedi, sc:: tt.: ~1.1:ıt.' Ak~arıtyda: Perte"~ 
kiz mi!yon kilodur; 1<alite itibari j t.atta: Süleyman Jlettp, Kuftl .. ~~ 
1 d k · 'd' p· .. üellns. Zeyrekte: Hasan HulP' 
e e ço ıyı ır. ıyuada her ıun k dd · d E r ~ .. t, ·ara ca esın e: ore .~er 

zeytin ıatıtı yapılmaktadır. top · önünde: Hüı-nii Ha) dar, G11I• 

tnn fiııti 13 -18 kurut araımqa. Doğru)oida: Mer\\ez:, Tiineidtf 
dır. ko,·lç. lstikhU <"adde5inde: 

Rebol, Osman beyde: Şark 
Bu vaziyet, zeytinle uğra§anları Kaaımpaf&da: Merkez, }I 

çok memnun etmittir. Halk cczane~i 
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lsovaK DENiZ ROMANI 

(-E-~-~!~~~te ~~~~!E~~is 
f mir Me~mer. fünaı~~ı ~~~se~er~eı., e 

öl~ütten soıro ~ırııe~ııır ~emı~tı 
Emir MehmecH götüren araba, - Bu adam hbiliycden nıi jil 

biraz sonra, uzaktan görünen J.§1 • kalandı?. 
ğa. yakla§l'nl§ ve küçük bir köşkün Diye ıordu. 

Soyadı olarak lıangi 
.sözleri aldılar Yazan: N iyaci >.lımed Oku• ~ Te!rika N~ -111-

Alenen "nakzısiyam ... ,, 
Mah§er gibi kayn&§ıı.n ha.Ik, ate' j olmadı. Şehzade camiinin havlu • 

1 
sanki buralan ıilip. süpürmek için j su nihayetsiz &§Ya denklerilc ma
yakdmış, ısöndüı·ülmesine imkan li:rnaldi. Ateş, göğün boflukların • 
yokmuş gibi elini kaldırmıyor, fa. da hu: alarak ilerliyordu. Bir sı • 
kat "Bimarha.n.e yanmasın!,. di · ra. evler ahe5~e aheıte yanarken, 
ye yalvanyordu. Yeniçeriler §aşır· kimbilir ner~den sıçrı:ya.n bir krvıl· 
mrşlar, ne yapaeaklarmı bilmiyor· cım, Şehzade camiinin mina.reıini 

- lardr. Ate§ gittikçe bimarhaııeye de tutuşturmu§tu. Buradan kopan 
k ·· ·· d dunnuftU General ba~ını ıalladı: 
apıaı onun e · . .. 

Prenaea Maı-ya.na o gece Sınan - Evet pren5e1ıim ! .. Geçen gun 
Re· h kkındaki eta.11ı mal\amal 1 yaptıiımız büyük bir harpte ·bu -
a.Ja:ğ~ı umu)'brdu. • nun gibi binlerce lfbiJiyeli yakala-

Kô:::mı Dirik yakl:ı§ıyordu. lçerde zincirlere vu- tahta parç.aları, kanatlanm1f, bir 

1 
rulmu! ''zırdeliler,. vaı·dı. ejderha gibi avluda yıfılı etY:A 

----.-....-.-:.>Q~ ' Bimarhane müsla.hdemini de . denkterine aban~ı. 

General Gonzalve o gün pı·en • dık.. .. 
· t rmiı:ti · Emir Mehmet İ&panyolcayı gu • 3ese §U temına ı ve ı- • 

ne yapacaka.lnm §aşırmıılardı. A Yüzlerce ailenin, kurtarabildiji 
leş, gittikçe yanaşıyordu. Bir ye · birer parç.a eşya da az zamanda 
niçeri ağası halkın ta~lunhkianm kül yıiınx haline geldi. Buradan 
bastırmak istedi. Fakat atlığı na • camie sirayet ederek dötemır.leri 
ra boğaıına tıkılmıştı: tutuşturdu. Diğer taraftan yeniçe• 

. ı ı b'l' ıel biliyordu .. • -. Hiç merak etmeyın. t ı ıy_e· 
den aldığımız esirler arasında Sı • Generalin önünde konu,ma.ğa 
n&n reiıi çok yakından tanıyanlar baıla.dı: 
Yar. Bunlard4!ln birini hu gece a- _ Memeleketinize yardım için 
lrp getiririm. Kendisinden -.rzu et- Türkiyeden Sinan adlı bir reis gel· 
tiğin.iz malumatı ahnımz ! Müste • mi~ ... Sen onu tanır mısın? 
rih olunuz .•. Ben aize Sinan Reis - Evet, prenees ! Garnatadan 
adlı Türk korsanını kendi elimle kaçarak lşbiliyeye gelmişti .. Çok 

ya.ka.Jayıp getirmeğe çahıacağım. · yakından lanrrmı .. · 
İspaqyol hanedanı a.raamda, bn - Şimdi nerededir ? . 

Türk koraanınm ruhundan hoşla· Emir Mehmet, gen~ralin gözü· 
na.cak kadına ilk defa raıtlanmuı ne bakarak, başt önünde cevab 
tarihe geçecek kadar mühim biı-
hi.diee idi. 

Türkler uzun yıllardan beri 11 • 
panyolJarla dövüıttükleri için, kra] 
hanedanına mensup bir ka.clın.ın 
Sinan sibi tanınnnş bir konana 
gönül vermesine hcnkeaten önce 
babası tahammül edemezdi. 

Kral Ferdina.nd çok müteuaıp 

ve rahiplere liizumundan fazla 
imtiyaz: ve salahiyet vermi!' bir 

verdi: 

- · Toprak altında .. · 
Maryan.& içini çekerek bir kol • 

tuğa oturdu: 
- Muharebede mi yaralandı? .. 
- Evet, pı·en1es ! Yaralanıp 

düftüğünü sözümle ıördüm .. 
-tmdadma koımadın mı? Siz 

müalüınanlar bizden çok merha · 
metliainizdir?. 

lı'61.uua'1~· .ı.. l' \ - •'VT"•""'"* ._ "'•• ... ~J ~•••' r•~ 
Ferdinand, ktzırun rüya.11nda · - ? D h 1 · ld F , __ 

S . .. J··... .. .. x seı. er a yanına. atı ım. a~t 
ananı ııor ugurıu ve onu ara.ttıaı • ··ı ·· ı·· 

h . M 1. , d .. 1 . . o mut u ... m Ta ıp a 1noa a a aoy em19tı .• 
- Vah, Vl\h !.. Cesed!ni nt: yap· 

(Malinoa) aaray bat piskopoıu ? 

ı tınrz .. 
unvaniylc zaman za.m<t.n ııpanya • - 5üYariltrini~ üatündt"!n geçip 
da toplanan ruhani mecli,Jerde ba- gittiler ... Toprağa karJştt.. Diğer 
ıı kimseler hakkında ida.m ve it • ~ehillerimiz g'ibi .. 
kence kararları vermİ!, hain, ki • -Çiğn~yip geç.tiler ha? 
birli ve ave.neıi çok kuvvetli bh· 

rahipti.. 
Sinam eıiı· olarak ya.kal.ayıp ge

tiı·&eler bile, pren&eıin onu uzak • 
tan görmesini dahi u.hip (Mali" 
no~) bir uğunuıluk sayacaktı. 

General Gozalvc uabadan iner· 
ken prenses Maryana peneereden 

l:m.kryordu. . • 
Emir Mehmet bau.ğında.kı z:ın· 

ciı·leri ıürükleyerek arabadan in • 
di. Bir kaç muhafızm yarclrmiyle 

kö,ke girdi •. 

G">nYalve ka~larrnı çııı.hmık E .. 
mirin yüzüne baktı. 

- Sorduğunuz adam o kadat" 
hür:mel ve takdire l ·yık bir a.dam 
değilmiJ, pren~ee ! 

- Ni~in?. 

-Hem çok gaddar, hr!-0:11 de çok 

çirkin bir kona.nmı! .. Böyle bir a. 

damın adını anmak bile İnşanın 
ba§ın& felaket getirir .. 

Emir Mohn1t':t atıldı: 
_General hazretlerine yanlı~ 

haber vermi§ler ıanıyoı um .. Sina.n 
rei yer yüzündeki yakışrklı erkek

lerin en güıeli idi .. 
Marynanm yüzü güldu: 

Fazlı Bül,.ç 

- Şeyh Mahmudun zinc.ire vu. rilerin eski evleri de are~ almı§tı. 
rulduğu bina kurt\lla.maz. CanlarJ Acemi ı&lmanlaı- odaları da da • 
kurtaralım ... Diye sesler yükieldi. hil olduju halde cehennemi bir 
Dı~ardan gelen yardımla, bimar .. ate§le ya.nıyordu. Yeniçeriler bit .. 

HcuJ: Ba.yıal hanede bulunan az delilerin çıka- gin bir hale gelmişlerdi. Fakat 
rılrnasına kaı-a.r verildi. M.uhafsı; kendi &araylannı yanmaktan kur· 
olarak içeri yeniçeriler alındı. Hel' tamıak için ~ li.zımaa yaptılar. 
daire<len toplanan deliler, sofa.da Çatılara. tırmanarak kova. kova •u 
sayıldı. Bimarhanenin kapmndau döktüler, bir çok kııımlar& halat p 

ka.rı§ık bağrışmalar uğultu halin. lar ba.jhya.rıak yıldılar. Fa.kat biç 
de aksediyordu. Deliler §&fkm §&f· birtedbir elvermedi. Bun1a.r da 
kın etrafa bakıyoda.rdı. y eniçeı·i . boş bir ana halinle geldi. Kurulu • 
ler bir kaçını kolundan tutarak çe~me üzerinde yüriyen diğer l:rir 
kapıdan çrkardılar. Bimarhanc • kol Laleliyi istila etti. Laleli çeJ -

nin kapı;)mda mahşer gibi kalaba- 'mesinin etrafındaki bütünı evler a· 
lığı, bağrışmaları ve göğün bir u • teşin bir parlay.ı§ile yerinden ıili· 
cundan yük:ıelen alev sütunlarını niverdi. Burada mevcut 'bilumllM. 
gören deliJer, yayından fırlıyan ok dükkanlar, cami, meaçit yandıkt4n 
hızile yeniçerilerin muhafaza.sın • ıonra atef Küçük Ungaya aeç.ti. 
da.o kendilerini kuıtardılar. Va • Bir kol da. Akaara.yda.n ıereçek, 
ziyet hakikaten korku~lu. Deli . veziı· lamail paşa, sadrazam Yu • 

Valile~imizin soyadr kamınq çrk· 
tıktan fanı a a1drk1arr yeni isimler 
bir liste halinde toplanmıştır. A · 
şağıyn koyuyoruz: 

Afyon valisi Ahmet Durmuş 
(Evrendilek). Amasya valisi Kad
ri (Üçok), Ankara valisi Nevzat 

(Tandoğan), Antalya. valisi Sa -
hip (Örgel), Aydın valisi Fevzi 

(Toker) ,Bahkcsirvalisi SaJim (Gün 
doğan) , Beyazıt valiai lmadettin 
(Ardi'I.), Bilecik vaJiai A. Rıza 

(Oıkay), Bolu va.liıi S. Cemal 
(Güler), Burdur vafüi S;. (O 
kay), ı:surs a.usı a.zıı l \iuleç). 
Çanakkale valisi Süreyya. (Yur • 

daku]), Çankırı valiıi D. Hüsnı.i 
(Uzgören). Çoruh vali&i Ekrem 

(Erten), Çorum valiai A. Hik. 
met (Aykaç), Denizli ·va.füi (Fu · 
at (Tuk&al), Diyarrbekiı- Villİ8İ 

Faiz: (Erğuıı), Ediı·ne valiııi S. 
Özdeınir (Günday), Elaziz vafüi 
Tevfik (Giir), Erzincan vafüi f "h· 
ri (Öıcn). 

EskişP-hir vAliıi Haki,, (Yucel), 
G. Antep ,aJi&İ Akif (Eyidoğan), 
Gireııun vali~i Y. Sezai (Üzeı·) , 
Günıü!':lıaııe 'aliıi Etern (Aykut), 

İçel valiai H. Ha)d"'r (Berkaun), 
lrıparta valiııi F cvz:i (Daldal), ls· 

tanbul valisi M11hittin (Üatün • 
~ağ), İzmir valiııi Kazım (Difik), 

Kar valisi Cevdet (Ertugrul). 
Knıtamonu vafüi Fazıl (Özelçi), 
Ka.y~eri v!lliai Naırni (Toker), 

Kırklareli vafüi Faik (U6tün), 
Kır§ehiı· vo.liai Milat ( a.} la.m). 
Kot:aeli valisi H. Faik (Türel), 

Konya. valiıi Cemal (Bardakçı), 
Kütahya valisi Hazrm (Türeğün), 
Malatya valiııi 1. Etem (Akıner), 

ler çıh:ın kahkall 1 rla. eU'a.ta 5 \ "ç p~, 'A-ınf:""z <16 Hü.-y~ ~~ 
dnıyorlardı . · ,a1·aylar1nı yaktr. AteJ buradan 

Dige; taraftan ate§, bimarhanc
nin ıaçaklarını ııarmıftı. Ya içer • 
deki zincire vurulmuf deliler? ... 
Bu zavallılar diri diri mi yanR.ca.k .. 
laı dı? .. Onları kuı1.armı)a kinıac 
cer.arc\ edemiyordu. 

Bima.rhııncyi nran ~tf! lıeı l!&· 

niye art1vorrlu. Miio.t11.hdcnıinden 
l\İmı>c içcı·dc k-..lm mı§lı. Deolileriıı 
bulunrluğu hücr,,ye ıtt,,.~ ya.kl~ş -
t.ıkça. tt;la~ artıyordu. Arlık gfö: 
gi;r~ göre yit.nacaklardı. Çok a~· 
meden ate~ o hücreler~ de seç.ti. 

E vve]a hücrelerin penc:erclerin · 
den ıirah dum~nlar çıkmıya bil§ -
la.dr. Bir.,,z om·a. kızıl a.l~vler ('HlT* 

ladr. Şimdi, tüyler ürpertici f cr • 
yatlar ba.şlamışlr. Korkunç: ~caler, 
bir c n&vi\r iııleyitini ıındınyor • 
du. 

Davutpa§a camiine ıeçti. Cami, &• 

maıuız a:deşin kartumd.a bir anda 
eı idi. Halk artık yangının önüne 
geçilenıiyecijini anla.mrııt. Bu a • 
ne kadar yapılan bütün utraıma • 
lııı.r; müeuir olma.mııtr. Artrk hu -
ualan yeniçeriler ele. r.eyre dalmt§• 
ludr:. DavııtpafE' c.amiini yutan ej· 
dlerha, Altmıennere doğru ilerledi. 
Yolun iki tarafını yakarak Va.kıt· 
5ıı; efendi türbe.ine d4'tyandı. 

Zeyrek taraf rndaki kıum, Nu • 
nıan pa§a. ve aa ir 11.raylan ya.ktrk .. 
la.11 Sönra Sultan aar&yrna nüfıa 

etmiıti. ı 

Emir Mehmet hali gece11in kor· 
kunc karanlıkları iç.inde baş dön • 
dürÜcü bir rüya gördüğünü sanı • 
Yordu. !ki büyük §amdanın ay
clınlattığı büyücek bir .&&lona gil· • 
dikleri zaman prensca Maryana 
yukarıdan aşağıya yeni inmiş . 
ti. 

Emir Sa.idin içinde • birııı 
11on,;·a serbest kalacağına dair • 
derin bir sevinç yoklu .. Ka;lbi çarp• 
maga baılamıttı .. Fakat, kurtula · 
cağı için değil .• Bireı aonra ne o

_ Ben de rüyamda. oyle gör -
miistüm .. Tarih ki•aplannda da <'.'· 

ku;orum; Türkler iri cüueli, ya · 
kıtıklı inaanlannı§.. Çok mert ve 
ceıur olurlaı·mı§ .. Yalan ~öyl~me:ı
l.er ve haksızlıktan hoşlanmazlar • 

Muğla valisi O. C-vat (Öztek!n) 
Niğde nliai Ziyll (Tekeli), Ord,; 
valiıi Nazım ( Akyürek), Sam . 

Amaımz ~jcierha, bu ac:ıijlı hali 
fazla devam ettirmedi. Çalı bir 
anda. iskelet haline gelmi~ti. Bina, 
çatırdıyara.k büyük bir güriiltfi ile 
çökmeğc haşladı. s~ıılcr, bir inle· 
yiş halinde duyuluyoı-dıı. Biraz 
ııonra kızıl alev, tekrar kalrn du. 
mnn t.Lbnka.~ma. inkılap etli. En • 
kaz altmda. kalan kül tabnka.ıı, ıu· 
delil,..rc elJerli mezar olmuştu. 

Saray erk~ıu t~Jlalla.r ha.inttı ., 
la.1·. Sa.rayın kurtarıl.mut İçin çalı· 

§anlara mühim mikdardamüki.fa.t· 
lar "Udedildi. Bu va.itlere halk 
cludak bükmekle mukabele ccliycr

d11. Ateı, kudurmuş bir canava:r ;i· 
bi ahından elevler frtkrrta.rak 
pençeıine •aldriı yeri topra.ia. ka· 

rrttırmad"n lnrakmıy.,.rdu. Sa.ray, 

bütün ga.yrctlere rağmen diğerleri 
gibi mehvtJldu. 

Atp.u:arından ilerliyen liol, Sul· 
lanınahmut c.amii ve ima.r.etiııi 

lacağım düşünerek .. 
.Maryana, Endülüs ıullanınm 

küçük biraderinin lşbiJjyeden dö • 
nerken yakalandığım henüz duy • 
mam,ştı. Karşısına gelen esirin 
kim olduğunu bilmiyordu. 

Güzel prenses, generali görünce 
yanına sokuldu: 

- Vallahi ben ıizin kadar SÖ • 

zunde duran bir kimıe ıörmedim .. 
Gece yarııı yoruldunuz.. Bu zah • 
metinizi unulmiya.cağrm ! 

Ve Emir Mehmedin yüzüne ba· 
karak: 

mı, ... 
Genf!ral Gon.zalve bu aözlerin a. 

sılsız olduğunu isbata. hazır!nnır • 
ken, Emir Mehmet tekrar prense • 

ıe döndü: 

_O. sizin tanıdığınız gici, mert 
ve cesur bir Türktü. Yalan söyle -
mezdi ... Haks1xlıktan hotlanma:r:
dı. BB,Jkasınm malinda ve top -
rağında gözü olanların düJmanı 
idi. Bütün bunlardan ba§ka o, bir 
batka mucize sahibi olduğunu da 
t<>ylemişti: Öldükten sonra, tek • 
rar ve istediği zaman dirileceğini 
aöyleınitti ı 

(Devamı var) 

sun vali~j- f ahr~ttin (Kiper), S!!y. 
han v~lısı Tevfık Hadi (Baysal), 

Siirt vali&i Sakıp (Beyğo), Sinop 
valisi A. Hakkr (Sava~), Sıvaa ,.a. 
liai S. Sami (Kepenek), Tokat va. 
lisi Recai (Güre'li), Trabzon valiv 
ıi Rif at (Dani§ma.n), Yozgat vali· 
si Baran (Baran), Zonguldak va. 
Jiai Halit (Akaoy). 

23 Nisan 
Si::c ~ocugu düıiindürcı:ek fıaf. 

tanın bCl§langıcıclır. 

Ate§ ileı•liyordu. Süleymal1İye -
d~n Ağakapıııına kadar ilerliyel\ 
bır kol Vefa camii yanındaki vezi· 
ri azam Muataf a paıa, aadri eabak 
Numan pata vw! reiıi aabrk Ebube .. 
kir efendinin saraylarına dayan • 
dr. Herhiri, muıız:ı:am ve mutantan 
saraylardr. Köprülü hafidi olan 
Numan pa§a.run ınrayı son derece 
müzeyyendi. 

Sa.raylara giren "l,iderha, bun • 
lan da arkasında küld•n bir iz 
halinde hıra.kuR.k Şr.hz11.clt!ye doğ. 
ru Yollftndr. Buraya ula~mak güç 

yaktı. 

Aksuaycla ayrılan diiv Dİ?' kol 
Mehmet pa.!a sa.rayı üıerinden 
Koeauıustafapa.Jaya geçerek bir 
yol kenarında nihayet buldu. 

Bu yangın kırk yedi ıaat bili • 
faııla d'.evam etmİ§ti. · 

KIZIL BAYRAM 

Bu mevzudan fazla uzaklapn.a• 
mak için "Kızıl Bayram,. diye a .. 
nıla.n 1780 yılı yanıemını da yaza.. 
ra.k Cibali semtine •on vereceaiz;. 

( Dımrımı mır~ 



~L 
Adana Halkevinde 

Komitelerin kendi 
değerli çalışmaları 

alanlarında 
görülüyor 

• 
MIZD 

lnegölde 

Adapazarı Emni
yet bankasını teftiş 

lneg .. ', (Hususi) - Adapaza 
rı emniyet bankası genel çevirge· 

lzmir esnaf ve işçi bir· 
likleri düzeltildi 

Ad (H ") H lk ni bay Namık buradaki şubeleri · 
. . 

ana, ususı - a evi re. 1 sporcular iki takım halinde ça • 
K 1 K "'1 ni teftiş etmek üzere meclisi idare 

C. H. F. başkanı, yapılacak işleri anlallz 
ışçı ve esnaf dileklerini söyledder 

ısı . ~ma usun n .araş .sayla\ ı l lıştırılmış, bunlar arasında bir ku. 
ı. cç:ıldıkten sonra yerme Kasım 7 ' pa maçı tertip olunmuştur. Bu ku· reisi bay Cevatla birkaç gün ev -
ki En'er tayin edildi. payı üstliste üç sene alan takımın vel lnegöle gelerek bankayı tef - , 

Komitelerin de çalışma müd . adı Kupanın üzerine yazılacaktır. tiş etmiş ve piyasa hakkında tet -
detleri sona ermişti. Yapılan se Yapılan birinci maçı kırmızı takını kikatta bulunmuştur. Bay Namık 
çimde çalışacak olanların, eser ve- kazanmıştır. teftişi neticesinde gördüğü mua 
rebileceklerin İş başına getirilme Cirit oyunlarının da intizam dahi- melattaki doğı-uluk ve iş sahiple -
· · k" ld rine gösterilen kolaylıklan mem • 

sı ım anı e e \!dildi. )inde cereyanını temin için bir ta. 
H Ik · k nun kalmıştır. Hakikaten İnegö · 

a evı omitelerinin çalışma • limatname hazırlanmıs ve tatbiki· 
ları hakkında bir fikir vermek Ü· ne başlanmıştır. • lün iktısat alanına pek iyi tesirler 

- d k. k bırakan bu banka piyasamızın ih· 
zere aşagı a ı ıaa malumatı ya- iÇTiMAi YARDIM KOMiTESi 

tiyacı olan krediyi tamamen te 
Bakım evinde iaşe edilmekte o-zıyorum: 

SERGt ve MÜZE KOMİTESl 
Önce camilerden ve mezarlar

dan başlıyarak kıymetli mimari a
bidelerin tetkikine girişmiştir. Bu 
arada Ulu cami, Hasanağa camii 
mihrap ve minberleri ile Bağ ca · 
mii, Yeşil mesçit ve Ramazan o . 
ğullarına ait Kadılık önünde bu -
lunan iki sıralı on altı lahit ve U
lu cami mezarlığı üzerinde tetki . 
kat yapmıştır. 
DiL, TARiH, EDEBiYAT KO

min edip birçok işlerin göri.ilme -
lan ve sayısı 720 yi bulan fakir ta- sincle amil olduğundan halkın iti-
lebeye üç ay zarfında kasket, el· madım kazanmıştır. Banka geçen /zmir i~çilerinin bi,. lor>iantısın da bir bayan söylev veriyo1:. 
bise, kundura, iç çamaşırı, defter, 
kalem, pantolon, gömlek, elbise seneki işlerinden yüzde on kar te· İzmir, (Hususi) - Cümhuriyet 1 cağını söylemiş, aidat olarak toP' 

ı .k k min ed:rek ~isan ayından itiba · ı' halk fırkası İzmir esnaf ve işc. ileı· 1 !anan paranın ancak yüzde otuzd 
ı eten ve çorap temin edilmiş . - -
. ren dagıtmaga başlamıştır. Ge - birliği salonlarında büyü bir İçti - nun maa~lara, kiraya ve sair mal 

tır. l - ~ 

K . b ren çevirgen, bankanın negöl şu· ma yapılmış, fırka ve vilayet ida- raflar verilecegyini, geri kalan mik' 
omıte undan başka, göz ve 

diğeı· hastalıklara müptela olan . besi çevirgeni bay Sadık Ökono · re heyeti reisi Yozgat saylavı Bay darın muhakkak bir iş, bir yardı9' 
1 miğe teşekkür ederek borsa şube· Avni Doğan, 100 bin liralık yeni olarak aza arkalaslara iade edile' 
arı muayene ettirmiş ve lüzum gÖ· sini teftiş etmek üzere buradan b" b "' ·ı . b' w • • 1 t t • B A . DO 

rülenleri hastaneye yatırmıştır. . ır utçe ı e ve yenı ır programla cegını an a mış ır. ay vnı 

M ayrrlmı~tır. f ı· k ·· b l y b izah t d b. )"kll' üracaat eden 43 hastanın mua · aa ıyete geçme uzere u unan o- gan u a esnasın a, ır ı . 

yeneleri ve tedavileri yapılmış . _""''"'"""'"""'"-""'"""'"m"""''"""'"'""""'"""'"""_!!..:._':!.:..'""•: tuz beş birliğin müşterek teşkiliı - ı rin muvaffakıyet, teşkilat ve int: 
tır. zetede köyliiye inkilap bilgileri ı tı hakkındaki, fikirlerini anlatmış. zamı uğrundaki çalışmalarınd• 

Bu komite milli yıl dönümlerini HALK DERSANELERI ve KURS. vcril~e~e çalışı!ıyor. Köy]ünü~1 direktif vermiştir. i ~lol~yı birlikle~· ~efi .b~y. Osman. i~ 
kutluladığı gibi Adananın kur _ LAR fennı hı· surette tarlasını ckmesı ı B A · D ~ b" ı·kl . ıdaıe heyetlennı, kalıbı umumıl 

MiTESi 

· · ay vnı ogan, ır ı erın . . . . . f: 
tuluş tarihinin yazılması için ica~l Türkçe, fransızca ve ı'ngı·ı,·zce topraktan cok verimli mahsul al _ h k·k- I · . k . . . 1 rı takdır etmıştır. Bu ızahat elk• 

• ~ 1 a ı ı gaye ermın anca ıçtımaı . . . , 
eden hazırlıklara giri~miştir. Bu dersaneleri açmış ve muvaffak o . ması yolları gösterilmektedir. 1 ve iktısadi sahada kendi heyeti l~rla karşılanmış , çok ıyı hır te 
:lÜC;.;'\celede bulunmuş ve yanında lan 99 talebe)·e şahadetnameleri _ Mecmuada sağlık bilgileri d '! • • • • sıı· yapmıştır . 

. k l ki b l k d umumıyelerınm menfaatlerıne yar B" ı·kı d 1 d d' Si 
vesı a arı sa anmakta olanlara ni vermi~tir. yer uma ta ır. d k ld v • h d ır ı er e yazı ı aza a e ı 
sorulmak üzere sorgular da hazır- Hapisanede de türkre tedrisatı- Komite, halkevinin kuruluşu ımk etmk~l. 0 

ubgundu ıza el ~ - bine yakındır. İçtimada hazır bıl' 
1 -r re , tes ı atın, un an evve nı · 1 b 1 ı· · · b' ı·kıeri' 
anmı~hr. na devam etmektedir. yıldönümü kullu lamasını filme al- ... ; .... .... : .... ıı: .. ı. "ı .... - .. ,ı. ~~- .. ~ı~• ~.!?' . .re~~ ııaı~·eısıİnunaı~~~ m~' 

uOLl!:L ::>AN AI ı.:AR KUMrı E::Sl Kı' mevsimı ıçın tertip edilen Ull nuııur, ~lll\.CU ~ ....... 1u:sunun neş- f k ·ı k t'" k l • 
. t h lk d' l ·ı k d. 1 m~, ır aca'verı en a t ararıı hakkında birlik mümesailJerinıt 

Bu komite son aylarda üç kon· konferansların ( 41) i verilmiştir. rıya 1 a ımıza ın eh me te ır. h kk k ·· b · J J b' 
Z h. ı· l d k f'I ' ya mu a a mus et ış er e ır - fikirlerini dinlemistir. Mümessil 

ser vermiştir. KÖYCÜLÜK KOM1TES1 e ır ı gaz ar an orunma ı · ı . ' h' k " · · d ·· · · M I k · \ık aza.arına ızmet etme • ya • ler, bir çok mesleki noktalardP' 
Keman, m. andolin., kurslarına Havaların yağmurlu ve müsa . mını e gostermıştır. eme etın h b. l"kl . k k ld y 

d d d 1 k d 1 en iı:.lek bir yerinde açmış oldug- 11 ut ır ı en, ·npama o ugu . dileklerini anlalmıslardır. . 
a evam e 1 me le ır · adesiz gismetinden dolayı köyle · ~ nu söylemiştir. l t' 0 ) • dog-ı· "''' kütüphane çok muvaffak olmuş • - ç ımaın s n arına u 

TEMSiL KOMiTESİ 1 re gidilememistir. Bununla bera . - d ) · dii' • tur. Her gün buraya bir çok kim . Birlikler simcliki halde fırkanın General Kazım o. ge mış, gör 
Temsil komitesi, Kanunusani, her Mihmandar köyiinde meydan- ~ b 1 . .,.) b -·· · · d t t kİ • 
b seler gelerek gazete, mecmua, ki- (Esnaf işçiler ir ıgı ürosu el · ı gu ınlızam an, mun azam e§ 

şu at, mart aylarında Kör, Has - lık bir yerde yapılacak mektep i- tap okumaktadır. rafında birleştirilmiş ve Kordon . )atlan dolayı bay Avni Doğan 1• 
bahçe, Ödenen borç piyeslerini çin bir tarlanın etrafı çevrilmiş, i- · h b ·k t • ·ı l y 1 Terbiyevi kitaplar ısmarlanmış- ela geniş, güzel bir binaya yerleş· bay Osmanı ararctle tc rı e 
lemsı ey emiştir. üz erce vatan- çerisi sürülerek ağaçlanmasına ça- · · v l' b. )'ki · · h··k· et 
d b ll tır. Maarif vekaleti necıriyatı da te- tirilmiştir. 1 mışhr. a .•' ır. ı. erını u um .... 

ml·n olunmuı:.tur y ·· b" ı· 1 k b··t · . len e e ı en ışler ve azı ı , aş u temsi erde hazır bulun - Jı!ılmıştır. ~ j b ki d ki b d ... 
muılardır. Bu piyeslerin dekorla • incirlikte üç dersaneli mektebin ~ · uz ın ıra ı u çemn azamı . .. . . . . l ti 

:r- :f. b. k k 1 k · b tl t tb"k' n meseleler uzerınclekı fıkır e 
rı tamamen yeni olarak yapılmış • 

1 
ihtiyaca kafi gelmediği görülerek ır ıs anç ı ve ısa e e a ı ı 

P 4 •• Ya Lak·..ı·ırı.nde, ı' şcı· ve es11af ı'çı·n ço'• dinlemiştir. tır. 1 binanın genişletilmesine ve tam 70 I CSOr nsen ~ ,.. - t. 

Eski askeri mahfe} tutularak o- ı teşkilatlı olması için de icap eden Adarıada iyi neticeler vereceği ümidi kat - Biga belediye reisliği 
ı·ada provalara devam edilmekte. teşebbüslere girişilmiştir. Adana, 14 (A.A.) - Üç dört idir. Biga, (Hususi) - Son gün)erd• 
dir. Mete piyesinin provaları ya - Komite, Taşçı köyünde ölü ço· gündür şehrimizde tetkikler yapan Bay Avni Doğan, bu husustaki Sonposta gazetesinde kaza hal~ 
pılmaktadır. cuk doğuran bir kadını doğum e- şehir mütehassısı profesör Yan • düşünce ve kararlarını anlatırken, nı hayretler içinde bırakan bl 

SPOR KOMiTESİ vine getirterek tedavi ettirmiş. sen, Mersine gitmiştir. Yarın Tar- taavün sandıklan, i~tihlak koope· 1 havadis görülmüştüı-. Ötedenbetl 
Spor komitesi, uçara atışı teşvik tir. susa da uğrıyacaktır. ratifleri teşkil edileceğini, bütün 1 kaza belediye reisliğile halk fır' 

için şehir stadında bir uçar güver. KÜTÜPHANE VE NEŞRİYAT Profesör şehrimizin her yerini azaların gerek şahıslarının, gerek kası idare heyeti reisliğinde bulal 
cin müsabakası yapmıştır. Bundan KOMiTESi gezmiş ve şehircilik imar bakımın· ailelerinin sağlık durumlarının nan bay Raşit Usumu bu vazife 
haıka, klüplere kayıtlı olup da Bu komite, halkevinin propa • dan Adananın inkişafa çok mü · müteaddit doktorlarla temin olu · ferinin hala başında iken bay Ad 
spor komitesinde yazılı bulunmı ganda ~a~ıtası olan (~k günler) ı s~it bi_r durumda olduğunuy ve t~.t- nacağını, dava ve ihtilaflar için adında bir zatın fırka idare he1' 
yanların bir listesi yapılarak def· gazetesını üç aydanben munla . kıklerınden memnun kaldıgını soy hukuk müşavirleri tutulduğunu, ti başkanlığına seçildiği yazılm•f' 
tere geçirilmiş ve kayıtlı bulunan zaman neşrevlemektedir. Bu ga -1 )emiştir. esrıafa sermaye ve kredi buluna • lır. Bu havad's doğru değildi~ 

KUAUft'un edebt tefrikası: 28 rup~ aristokrasisini ta~~mak ister. ı Fazıl söz fırsatı bulmuş gibi a 1 Dün Sirkeci otellerinde dört y•, 
senız bunu kalabalık, luks yerler - tıldı: Laklı odalarda geçinenler bu b• 

Ve hayatta insanlar ancak iki 
sınıftır. Varlıklı olanlar için bu 
süslü, gürültülü hayat vardır. Top· 
rak, su ve gübre kokulu çiftlik ha
vası fakirler içindir • 

Bunu iddia etmek için, saçını 
sakalını, cemiyetin, insanların te -
kamülünü tetkik ederek ağartmış 
bir alim olmak lazımdır. 

Cavidftnın ince, yapma kaşları 
yay gibi gerildi. Fazıl önüne bak· 
tı. Alman karısı, neler söylüyor 
gibi başını kocasına çevirdi. 

de ~örcmezsi~iz.' Asıl kibarlar me· 1 - Biz kibarla ze.~gini ayırt e - har Y atkHip tıraçalnrında onl"' 
dem hayalı evının çalısı altında te- demiyoruz. Geçen gun senelerden- ruvazla buzlu rakı içiyor. B1r"-
min ederler. Bundan şunu çıkar · beri Adada oturan bir arkadaşla yıl önce uçkurluklu çarşafl•rill 
mak kabildir ki, kibarlık, dans, o· konuşuyordum. İst b I k ki d ·· ··-eıill 

~ . . .. 1 an u so a arın a yuru... .:11 
yun, şatafat demek degıldır.Ve oy· - Adada klüpte ne var, ne ~as l"d ı· '- d 1 bulpr . . . • '\' .ıran a en ı l'a ın ar, 
le kıbarlar, zengınler vardır kı yok! Dedim. y kl ·· 1 l d b o1 at up sa on arın a rum a 

1 Devam ettim: sonradan görmelerin içinden çık- Malüm ya, Yatklüp lstanbulun ı nuyor ... Kibarlık değil, para 111e• 
- Şunu söylememe müsaade mndıklan me~hur barların, ku - bellibaşlı zengin yatağıdır. Bana l . 

eder misiniz.? Medeni hayatı bi:r.- marhanelerin semtine bile uğra - eledi ki: esı... btl" 
den çok yıllar önce kabul etmiş o- mazlar. Şövaly~ devri kapanalı - ı-;er mevsim yeni yeni çehre· fazılın anlattığı bu taze h• 1"' 
lan Avrupalılarda kibarlık ve yük. çok olmuştur. Fakat bugün Avru· ler görünüyor. Uzun zamandır ler de Cavidana iddiasının ne fi 
sek hayat hiç bir zaman dans, ku· pada binlerce zengin ve eski aile • Adadayım. Her devir değiştikçe dar gülünç olduğunu anlatın~ aıf 
mar, sefahet değildir. Bilakis a . ler hala ~ato hayatı yaşarlar. Av- o devrin yetiştirdiği zenginlerle na halde kızdı. Yiizünü burutl f' 
sıl kibarlık, hayatı kendi samimi rupanın eğlence yerleri her gün 1 tanışırım. Klübün aza defterini du. Jiletle alınıp sonradan bObl 
aile çerçevesine yerleştirmektir. 1 ve her memlek~tte devre göre ~ bit· karıştırmak lazım gelse insan ile ince ay şekli verilen kaşları 
Avrupanın o .meşhur eğlence, se . mantar gibi yetişen yeni zen~inler. 1 şarar, kalır. Vnktile Yatklübün en daha gerildi, somunrltu 
fahat yerlerini dolduranlar hemen sonradan görmelerle dolup, taşar. hovarda azası bugün lstanbulun 
ba~tanba!a dene:ek kadar ecnebi· Uzağa gitcıeğe hacet mi var. Biz. geri, kenar bir mahallesine sığın · I 
ler ve sonradan görmelerdir. Av - de de öyle değil mi? miş, silik bir ömi.ir si.irüklüyor. 

ı ti 
( /Jcı cıı ıı 
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Id F·ı · Y h d. P gandası Mahiyetindedir! "Roci ,. ı mı, a u 1 ropa" ıandıklımn•. öliımc giden )olu ua .ı 

'/Wiryam Rop"lıın•. birro1ı ye,.Je hOfa git/en bir yıltlızdır. Tipın· 
Je Mey Vestin izi bulunan bu yıl dız, "Yaıamak korku•u,, /ilminde 
baı rolü muııalfakiyetle y..ıpıyor! 

•·:nra}.. incmn:.ında go tt'rtkn 
"Rotild .. filmi, bu meshur bankerler 
ailesinin ha).ıtını, 178Ô tarihinde fa -
i:t.ciliJ. ).lpnn Yahudinin, fakiı· görü · 
ııcrl'I, Hl 1-! i kıu·rnı rak biriktiı·diği pa . 
ra) ı he~ oğlunun na ıl j,..fettikleı-ini 

H' hilha ,..a 1~1:1 tarihinde \Hupa pi
' n ... ı ... rnn nası 1 fe._j r it'rıı t•ttik ferini 
~österi)oı·. (ıÖ krdi~i l'). hundan 1 
iharct mi? .. Bu filmdı• hu "'a[_hn~ar ~-ı 
l'asıncla aklı tutulnnık clegıl .• ıdet,ı 
a<·ıktnn acığa Ynhucli propaganda"'' 

.'apılı)or! .... 
Y.ıhudi .. \, nıp:ıcla zıilum goru) or. 

<11., o~nncrel\. 1\enuı::sıııc n iuun,u\.,, 
\el'iliyor. Hül:t,.n. harbi e,·en ~a • 
polyon Bonap11rtı asıl yenen ,.e Anu- ı 
payı su lha ka,·uşhıran Baron ~atan 

Hodld olu)oı·! 

1 le me,zu l)udur. 1-'akat. Yahudi 
ı>ropagandaıoının ) apılı-.ı. lıu kadarla j 
kıılmn or. Filmin ba ından sonuna 
l\adaı·: hemt.>n her safhada. her hare./ 
kt•tlc, her özdt' bunun bir alameti j 
\ar<lr. Yalnız. faizcilik Japan Yahu • 
elinin fakiı görünerek. 'ergi ktıçıra · 
nıl\ ııara biriktiı·i .. aflmsı. bir bakı • 
nw Yahudiler aleJhindt• sa)ılabilir. 

Yoksa bunu da bir zek:i c ... cri a~arakl 
lehte tefısir mümkün mü:': •.. Her hal· 
de filmi )aparken, bundan menfi biı· 

netil'c <:ıkıuılabilcceğini dii':'iineme · 
nıi:-ll'r .. Böyle olsıı gerek! 

beraben·e takip ettikll•rini gürcliiktcn 
:sonra. tcreddüdiinii )<'ndıiliyor. llö) · ı 
le bir mt•,·zu .... hnrif tt>rtip lıiı· rııh 

tahlili! 
uu rl'~it me\7.ular. romun. hikil) t' I 

H nihayet ahnc C1'Cl'İ me' zulal'I ol -
mağa eheıi~lidir. Zah'n filmdckı im 
menu da hir edt'bİ)at e .. t•rinclcn miil · 
hemdir. Filmt· eheri:sli gelmemi~tir. 

::;e,>yal. müı>hcm, cllı' tutulnn11)an i -
fade i. film 'eJin:i ... ini )ıtdııgah.}oı. 
sa. ırtıyoı'. O derecede l\i. biı· guzetc • 
nin bu ritm iı;in "\~kla karısı!\ iyi lıiı 
poli. man•rasıdır .. ~eklindı• bir hiik · 
miinl' J ol al'lı ! Halbuki. bu hafif ter
tip ruh tahlili filmindeki ''Poli ma -
cera ı .• ancak bir afhadan ,.e tereci • 
dütler idndc ki\ nrnan. buhranlaı 'l'· 

dren kızın ruhi haletinin dt•ği~mt' in· 
de rol o)llİ)tlll 1.ıt hir \Ut.İ)t!tİn oıta

·Ya J..:onulu~tan ibarettir! 
Semll'JO"'U kafi dereccdt• haı ckd· 

ti hazırlanmı .. olmı)an lııı ngiilzcC' 
söılü film. reji noktasından ela oda 
dtrccededir. ;\liı')am lloııkins. roliin· 
de mu,·affaktır. FredriJ..: Mar~. lfl'lcn 
,\fak, .Jod ltuft ela bi o)nU)cırlıtı'. 
Hepsi, hııkndar! 

• 
"ipek" "İnenıa-.ınd:ı gÖ tNilcn 

Jo'ransızt;a ~özlü film. hurada .. "k 
) ÜzÜnden katil,. adını taslJ Ol'. Jlu 
film, bir zabıta filmidiı. \ınerikuda 

"Gangsteı., lerin nasıl l\ı~ a i) t' ha) -
dutluk ettiklerini nm zu ularnk be . 

u; .. """" ''"''"' \wnfrı · l· ii ~ 
nel elan öz olcluklnn i • 

.,.,;""" ;:'•"' [ill\\tl ol: i. ı.:u l: u o.-:u.ğı ._ u l:.!l • 

rı İ) i O.\ nayi le ) ürÜ)'or. Zaten oyna· 
.nş kötü olsa) dı. mel zzıın kurulu -
ğuna göre. mm berbad lıir !-ie) oluı -
du! Bu film. cok merak 'erid tarz ., 
da tertip ediltıı bi I' sena I'.\ O) a da) a . 
nan zabıta filmll•rinden srıyılamaz. ı 

ttejisör mıı ha re ti deni len ... e.} de. b11 
filmi o noktadan ku"etlcndiı'ir d<' • 
rtc:edc iz bırakmamı,.,tır ! 

Mirna Lo.}. :\le) t\lark, \ :ırıwr 
Bakster. Filiı> llolmcı;. llcııri <:ol'Clon. 
bu film dl' oy111iyanlardan bir ka~ıdıı. 

dn 'iicııt ları İ) i bir ':'e

ldl ulmıstıı·. \)ni za -
mandıı ırkı glizellik feri -
nin hu u iyı•tleı ini de 
muhafaza edi,>orl:ıı. bu
gün n• mini !.o) clıığıı -
muz gt•ıw Bnynn He) -
nıond Fransızdır H' Kl'I\· 

disindt• Fran:sıi'. giizl'lli · 

~inin İnl·cliği 'ıırdıı·. 

Bunalardan Mirna Lo). henı husu j. 

yttli biı· oyna) işle görünü) oı·, hem 
de ho~a gidl"n hir kadın tipi olarak!.. 
reni J ı ldızlardan :\le) 1\ la rk la, hu 
filmde ilk dl" fa kaı·sıln mı) oı·m:. Fa· 
kat, bu filmdt• de ufrık bir rolde! 

B:ı)nnlıır 'iit·udiinıi • 
zün giizl'lligi h('r giin a
dıılell'I ini?. \t.' azanı1.:ı 

)Hl>lııac:nğınıı. idman ha· 
ıel.l'tlerine tıihidir, Bunu 
)·:qımakla f:tlfın filiın a . 
1.u nız:ı ) a ı>t 11·:1t·.ığı nız 

foknt için i<"iıı uğl'll"'·' oı'. "Bırnkalın~ 
da onlaı· hizi k<•ıHlilcrinclcn ku\\etlı 
:rıırnct"'inlrı. Para. bizim )t'giııw .. j 
lı~ıhınuz. ·' t'g:"ınc ku" elimizdir.. özi~ · 
it• ifade ettikleri gibi el altındnn bır 
uğ-rnsma! .• Frankfurt, \ iyana. ~aııo· 
li. P~ri , r Londra !"chirlerinch· h" .. ı 
banka kuran be"' k:urdt•.... hir ~t·bckt· 

halinde il:lhlan olıın ımra, km,etleri 
olan ımra ile uğmsıs ) olunu tut~~~,... 
lnrdır. Hu bankalar. babalarının olu • 
münclen otuz iki ene ~onrn kurulmu,... 
mlistcrck fnnliyctc gt•t·ilmi;.tir. lüıı • 
dcslcı "'chirdcn :-ehin· nH·kikdokıı 

:'i nema ela hu fil nı i se) reden lerd<'ıt 

lıirinin.) anındrıkine "Bıı filmi Hitler 
··,. ,. '\•·aba ne rnpnr? ! .. dediğini i · go ~"· ''".. . 

sittik. Hakikaten Ö.> le! .. Yahudi pro· 
~nganda ı. filmin iizerindcn akı)OI'. 
O derecede bariz ... . \deta apaı·ık! 

• 
"Sumer.. ,.jmena~ında .. t ·ı 1 

"Büyiik O.) un .. filminde ~~-ırt"~J~;: 1 

ayn a) rı il\i rvl )'apı) oı. Bu rolll·ı· . 
den hirinde alon kokotu. diğt·ı·inde 
okak kokotudur. Bnı· J..:okotu da di . 

ha rekct l('l'İn sizi' Hrct·eği ı·ol\ ı; ii ..:el ı 
bir gifrüniisiin ıw k:ıdar kola) lıkl:ı 
t•lclt• edilect•ğini görcbilil'sıniz. \ ' iirn • l 
cliiniizün muhtelif )Cl'lcı'indt• topla · 
nan H' -sizt• ho:;>a gitmİ) t•t·ck hir tı• -

.. inılt·ı ıni nc,..ı·dtiğimiz gii..:ellerin bil· 
hı:""'u 'iic:ude İ) i tıi r tenıı"'ü ıı 'eı·tn 
tarafları ht>lcll'n ııs:ığılrırıdır. Bunla -
rın o f,ada r biiJ iik hır Ç<'\l l') e nıa !il.. 
ol nıa maı-ı hıı gii:zl•llt>ı in <la nsöz ol • 
mıılaı ııırlandır. 

:. ' J 1 ' ) orta r. J3ol bol J>:ıra kazanı) or ar· .. 
• iha)et harp \C ulh işleıfoclr oı 

ahihi o in bilecek ':ızi) ete ğeli) orlar. 
"Yahudiler. sulhii sC\ Crll'I'. ifa ı·ph'n 
ncrı·ct edcrlcı· ... Dola) ısi) le "l?o<;ild •. 
ailesi. yalnız para kazıınmağı değil. 
.\, ı uımda ~ulh harnsını temin ctmt• · 
ği de dü,..ünüyor. Yahudilerin artık 
zii hım görmb eccğinc dair .. öz dcği 1. 
enet atarak mii ttefik de' lctleı e 

.} ardım edip, ~apol) on Bonnpartın 
kati iııhi1.amına )Ol lH'l)Or. Bu idenl 
ıı~nında bütiin cncti tehlike.><' ko)· 
maktan (•ekinmi)ccck kudnr ce ur 

. ·ı ., da u anı) ot'. "Ro~ild,. aı eşı. 
He ... kardc~in ba:;:ındu hulunan bu 

nnihim islcı i idareelc Ü!ltiinlük gö-tt-· 
ı en 1'\ııh;n lfol'ild. Fransız istikraz i · 
... ınin kl'ndilerinc Hrilmemesine kıza· 
ı nk Hor ada panik cıkaı·ıp rakiplet'İ· 
ni rı' ucu ıçınc alı) or. lngllterenin 
mali itibaı ını kurtarl\ol'. 

Elbe adasından dö~cn . apol) on 
l:onnpart için "0.a .} üz gün mü~.ıe.t 
im nkl\ oı um" 'e " , ı·uı>anın sulhu •· 
t·i n h;r S<') i 'eri) orum .. diyen ı ' utan 
Honld. tnm ~ liz{inı·ii giin fmp<'rato • 
ı tın Hnildhrini haber alı) or. ı-;n so · 
ında tt "lnı:dlterenin mane' i t'\ la -

lngilizct• "özlü olan bu film. enar· 
, 0 , e reji cihetlt>rinden bozuktur. 
·Ba tan ona kadar dümdüz. alelade 

biı· gidiş! ... Filmde Jorj Arfr• ... R~bcı·t 
Yang, Loı·ctta Yang, O bre) ~m'.~ -~ e 
daha birçok artist bulunu)oı·. Butun 

hu kulahalığn ı·a*men • .Jod .\rli ten 
baska •YÖzc t'al'pıtn yok l Diğer arti l · 

h'I': tipe itil>a~rİ) le unl'un. lilkİ~ küc~~ 
kiit'ük rollerdedir. Natan Ro ıld rolu· 
nü ·)apan .Jor.i Arlis. cok tipik. ct~nlı, 
haref,etli H! ... tam minı1 ... iyle artı,..t • 
tir. l zerine aldığı rolii baştı'J) ol', 

Hem tama mi) le! 

.. ~lelek •. ~incnıa 111da "Yasamak 
korku,.u.. İ>•mi altında gö terilen 
film, hafif tertip bir ruh tahlili rn . 
midir. Se' eliği erkekle bir ) az gcn~ ... j 
ba~ba"'ıt kaldığı zaman "I terim ki, 
bu dakil\a hic: bitme in. ne get·mı~ı. 
ne de geleceği ol un,, diJen kız, son -
radan onun c\ lenme isteğine kaı· .. ı 
"E' Jenmc) i ask kin bir art olarak 
gö tedı enız. askı öldürüı ıs~niiz .. di· 
yor. Buna rağmen gene e' lenmeğe ıa· 
zı oluyoı. gene tereddiit cdi.} oı ... Hiı 

islİ)oı. bir istemi)oı. ba l\a bit kızln 
baska hit erkeğin naı;ııl «'\istikkı ini 

e\ lenip beraber )aşamak için nn ıl ~ır
pındıklannı, ne fedakrtrlıklaıa kat -

'el ·ı· · 1 B "k . • >ı ıı·ız ... u 1 ıncı rolde ha' li ınu . 
'affak. bil'inc:isinde bil:'ıki ! . .' lfüinci 
rolde ba-.ına )ıtP•sık tarzda )tıpılnıı"' 
sat• tll\all'ti. ii telik bu "iat·ların snrı 
ohı~ıı. ona hic nıi hit: .\ nkı:>manııstıı . 
Bahı;iıı "'an·a t cephe i ha ridm· ahı rnk. 
bunu da ka)delmekten kendimizi 8 • 
lamadık ! 

Hu filnıdt• Fruıl ... o\az Hoz;n , • 
Piyer fti..,ar \'ilm, ı:ol, mtl\nffat-: ol~ 
mu:;>lardır. :)arl \ ' nnelin 1 olli lı· "t 
k" l"k b' 1 . '1 1 

• u<; 1 11 ro düı • En bli) Uk rol Pi • 
) er Ri~ır \'ilmdediı'. Bu 1•01 • • • 0111111 
urtı tlık kabili.}etini tamam· 1 .. 

• 1) c go . 
tcrme.<sıne 'aran11 .. trı · Fı .. 1, 1, . • • " ()\ ll z \ () -
l~·'· t' kıdcn.heri tanınmıs olan hu ar 
t~ t de, hu fılmdeki rolii .'aıu'Zı itiba • 
rıylc, ~UHtffal\İHtleıinc .'eni biı nıu
' aff:tkı) et ka tnll"' Hızh ett••d. • ... il. 

Film. t'nınsıua (iıliidiı'ı· .1•• . r . t nı-.ı. 
ın na~ıl olduğundan lınhısl'ftik. H •.. 

f d r.·ı • l.Jt, 
ena Ct(l ... ~ena t") o, hi r nokta dan 

pek u~talıklı hazıı·lnnmı:stır. Deli _ 
k 1 .. • 

an ının oncc nıetı- j olan , c ımra 1 

bitince l\endi ... inden ) iiz t'C' ir<'n ı,u 1ı dınlrı, sonnıdıın f.'nstn bir harcla ra ... f · 
ladığı bir kııdın. lıaşka hask:ı kadın • I 
lar nııdır, )Ok.,:ı iki i d" il\ ni kııdın 1 . ' 
nııclıt? .. Bu hususta )alnı:z filmdeki 

cf<'Jikanlı f<'ı<'ddiil h·rl"i incir l.;:ılmı · ı 
) or. seJ rrdC'nlcr dr teredcliide knıulı 
yoı ! Hakiki 'aZİ.\C'l, bir tlirlii sezile -

t•kkül \eren )ağların ı·ı·inwsi IJÖ) le. 
cc h:alııl o!abiliı'. Bııgiiııc h::ıdaı n• • 1 

mi)ol' \l' nnc:ıık filmin sonuna doğrul 
'e biı .tnda ilk kadının orta.' a ı.;ık • 1 

nrn i) le bl'lli ıılu,>or. 1-;;tt'. t.>nur.' o • 
nun ustalıklı hazırt:ını~ı lıu ııoldıı . 
clıındıı. Bu ciht'I. "l'~ in·inin ııliıkıı""nı 
bt"·Iİ) l'll bir dh\'I ! 

mnk \olu hrnıkrlmıstıı ! 

"Tiirk .. sincnııı,.ıınııı hu hafta ı;ô:s· 
lı•rdi~i Fnın ... ı:zı;:ı ~Ö7.Hi ''Bitmi)<'n 17.· 

lırap,. filminde, hu adı me,zuuna ti\• 

gıın diisii rii 1 mii5 rilmde, tem~ilin bİi- J 

tiin ·' iikii. \ oltcı· honolinin omuzla -
ı ındııdıı. Bıı aı ıi .. ı. ıoliiniin agırlıgı 
altında t!zilıııi) ur, hu ağ1l'lıgı kll\ \etli 
ll'lll ıllt• ı,alclı·ı)ur. o hu hıldı• tam 
hır ııı·tisttiı'. \ıH":ık, llll'\Ztıa gİJı·ı• H'· 

l'İll'I\ rnl. iish•lil, ıl-iııci sıılh:ıda )Ulll -

1.ın nı.ıld)uj. Emil 'anııingsi ı;fö~ ii -
niiııc ı,:-dİn) or: 

Holii 't• maki) aji ıtilı,ırİ) it'. onu 
haltl'll gl'liı ıli;'.iini )azelıktnn sonııt, 
nıc' 1.111111 kı at·:ı lioı·:ı ,,, haha ol.m bir 
:ıcl:ımın feılnl,i11 lıgı olduğunu kıt) d<'· 
ılt·linı. (,ol.tandır buı·,ıda rilnılt·ı ini 

\lm:ııı arti .. tinin l'Ok 
ht•ninıst•diği lıiı ntC\ Zil! 

llıı filnıdl'l,ı ntl'\7.ııd:ı ~ ıııırlan le • 
dıık:"ırlıl, ıll·diı ?. Biı ııclnnıın. hiı \ıt • 

pur l\nzasınd:ııı kuı tıılduğu h:ıldr. d~ 
nizcl<' lıoğıılmu .. gibi ortadan ka) hol -
nı:ısı ! ı:unun sc•lıt.>bi? .. lnelirilt•n -.an• 
dalıı ıılınıııası iciıı. hiı kadının mnn • 

tm.uını gl) mi~ bulunma ı ! .. Bu, ort·ı -
drtn h::ı.' holnınsı ic:in t•iddi biı l.'beb' 
nıidil'? .. llıı ıı ırd,ı bii) il' bir se'i sa -
de<·e hir kurn:ızlıl, ,.,ıı)nı·:ıklaı ;,z dr 
ğil. ilk dc·•il t• öliim kıtl'sıı-ındıı :sa~· 
kınlıktıt \;qıılun hil' lıal'ekel, tehlik• 
kal'ı-ısında hil' zaaf ~a)IH'aklaı. hrr 
halclr <'kserİJ l'ti ll'skil t•clt•r. Bıııııın i· 
t'İn hil' ııdıını, J..endisiııi hoı:ıılmus bil· 

<De,·ıon uncu ·ayıf • \ 
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lHIİlt\AY E . 
Erkek kalbi 

~ ltafyancadan - Nanleden : Ö. R. Doğrul 

RAıi, %ilin çalllldığını, kapının 
~ldığmr, \>irinin içeri girdiğini 
ititti. F-.kat yerinden kı;;nılclama· 
dr bile, ne diye kmnldıyacaktı, ge· 
ltm ya aijtçü, ya ekmekçi, ya ecza· 
cı, ya bakkal ç.ırafr, ya. h\zmetçiy· 
di. Çok .ade bayltmm bütün ha· 
diMl9rini ezberden biliyor, Ödaaı· 
~ kötuin~en evinde ol•n biten 
hw fOYİ, Haİn'1 en, kıpırdanıtın • 
elan, anlıyordu. Bugün bile, hiç 
de alıtdmamıt bir hldiae vuku 
buldup halde, ayni a!ına!ıkla her 
ffYİ hiaaecliyor, onunla da alika.· 
dar olmuyordu. 

Çok ıeçmeden ebe geleck, da· 
ha aonra doktor çağırı'aca ... ve bir 
~aut aonra her,ey olup bitecek 
ti. Bunla.nn hepıini, hepııini bili· 
yordu. 

Buınm1a beraber bu::-i;n hira7 
ela ~WJdı. T elqmı saklamak 
için Wcrar l,ir kitap açıp okumağ .. ı 
-.ıadı. C&ıleri açbit aayıf anı.., 
aatırı"'ı üıerinde dolatırken aklın 
dan hayatmm maziıi safha ıafha 
ı~iy0rdu. 

Yirmi beJ,,-qında evl.nmitti 
Şimdi omz yqmdaydı. Bq yıldır 
ren~tiz bir hayat sürüyordu. Bah· 
tıyar mıyctı? 

Atla, betbaht mıydı, o dtı. deiil 
Aqumm kurduğu pli.na boyun eğ. 
mit, tembelliiine ve tahıiyeuizli· 
iine kurban olmuftu. 

Bir rün anaaı ona: 
- ncıı..-. ..ı-:s .. :. .. ..... 1,. ... ,..j 

evl8'1ciir9Ceğim. dütündüır:, tatın· 
dnn, nna hanım olabilecek kızı 
b~ld~. Emineyi at.. Gerçi pek 
~•I delil, fakat ciddi ve hece· 
rildi 'bir kız .. 

Bu kıztağız sana gü%el bir yu· 
va kurar. Seni bahtiyar eder. Be· 
ni dinİ• do kendini bir takım "ku· 
nmtulara,, kaptırma! ... 

Dotruaunu iıteneniz onun da 
kurduiu hiç· bir kuruntu yok ai· 
'biydi. Ani.ının a&z~erini dinliye • 
rek ve onu hotmıt etmek iıtiye • 
rek Emineyle evlendi ve ana&tnın 
anl-yıtr dairesinde bu evlilikten 
t.htıyarhlc duymaja alıttı· 

Fakat bu bahtryarhk suluk, öl· 
~ bir bahtiyarlıktı. Anuı. ona 
"ke~dini bir takım kuruntulara 
kaptırma!, . dediği zaman neyi kas 
tettiğini pek iyi biliyordu. Çünkü 
Raminin J.ruruntuıu, zengin bir a 
chmm karısı olan halasmm kızı 
Samuttu. Rami, çocukluğunda on· 
lann evine sık sık gidiyordu. Fa. 
kat aonraları iki ailenin servet far· 
kt aralannda bir uçurum açtığı i· 
çin Rami de halasının evine git· 
mez olmuf, fakat uzun boylu, gü 
zel, ıık ve zarif Samuıu l;nutma· 
mq, onunla evlenmek ihtimalini 
a.klmdan s-ıkaramamıştı. 

Gerçi S•miyenin onun gibi a · 
damla evlenmeie razı olacağına 
o da iqan:rnyordu. Çünkü Samiye 
her halde ondan çok yükıek bir 
erkeie vara bilirdi, fr.kat Rami, ge· 
ne ar: ıll'a kendini bir bkım ku· 
runtulara kaptırıyordu, va.lnız &·· 

nasmm ihtarı, bir ta§ı ~ş1ndıran 
bir damla ıu gibi onun hülyalarını 
söndürüynı du. 

• • • 
S5nük, ölgün bahtıyarbk yılla· 

rmdan ıonra Emine ıebe kalmış, 
dofurac.ıctt. 1 

Rami, tik önce bu hadise Uel 
pek alakadar olmadı, fakat bir 

TAKViM 

• t'ume:I J SAI.I 
15 l'\lsaıı 16 Nlsu 

u hlubaırem rs Muharrem 

• 

-
Uııiumi Haırp.te 

. 
Kafkas cephesi hatıraları 

-- 15 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz &amlh _..,. 

100 bin Rusa karşı 17500 Türk neferi 
vatanı müdafaa ediyordu. Van 

ihtilal içinde idi. 
old\lğunu bildiriyordu. Ahval }•JI' 
lıt kararları böyle düzeltir. Dôt' 
man ordusu hedefi asli oldugU k•· 
ideıini unutarak Tahrana. belkİ" 
daha uzaklara. gitmeği kuran fd' 
ka timdi kendi memleketimiz d• 
bilinde aapa yollar arıyor •. 
1331 MAYISINDAN [ 1] AGUS

TOSA KADAR 
Mayıı ayında çok yağmur yal' 

dı. Geceleri A>ğuktu. Adeti ıl 
kerden donanlar oldu. Bilh..,
ileri h

0

alluclaki örtüıüz, elbifetİ' 
efrat çok mütcesair oluyorlard• 
21 Mayısla karargihımızm orı
sından geçen sel yarıntııı yağın1' 
larla büyüdü, kabatdı. Geçmek İt 
tiyen bir mandayı karpuz eibi fi 
varladt, fötürdü. Nehahtan 'I~ 
çay da nehir halini aldı, kiprülllr 
zü ıöktü. Erkanıharp ishak J.f 
ni bey, hayvanla bu auyu gel/I 
karaaa.ha gelmek iıterken seli" 
alıp götürdü. Karargah efradı yıl 
dıma koıtu, Avni bey kurtulM 
hayvanı kurtarmak iıtiyen bir ttf. 
fer boğuldu. Haziran girdi, f 
hi.li. yağmurlar dinmedi. Kıtk 
kindi yağmurları burada. t~a-~ 
hükmünü yapıyordu. Her ıkı 
de yağmur yağıyor ve ak§&r11 

soauk ba,hyordu. 
1 l Haziranda Ruslar bir.

1
. 

"Pt'Ytla , kt agır makineli l>o 
altı top ve 7 süvari bölüğü ile 1' 
paya ve iki piyad~ al~yı, dört 
vari alayı, üç batarya ile A~ 
Ahlat hai:hna ve altı tabuı ve 
batarya ile Refadiyeye taarruz ' 
tiler. 

Kopt~ be~inc.i ku~vei :s:f~rİC 
den yedı tabur ve bır ~erı ~ c 
mantelli dağ bnlaryası va.rdı. .J 

Ahlat hathncla. birinci !:uv"" 
seferiyedcn üç tabur ve iki top.,., 
lunuyordu. 

T ortumclaki karagahın muh' 
beratı bir tek telgraf teline mii~ .. 
haStrdı. Bu da ye i~miyordu 11<l" 
ci bir tel ilave cdilemiyece~ kı.~ 
millzem~tc ihtiynç. iç.in1f' id 

(Devamı vorJ 

<l) ,Mayıs ba~larındrı l"arr, Bili 
vilciydlerinin şimal mıntakalarrtı' 
a!ıval fena gidiyordıı. 1'/ala:kir~ 
bafka Batnını ı·c Bargiri de düş~ 
clirıc dü~müştü. Bunlarm kar§rsı-" 
ki tı§iıet süvari kıt'cıları da§ıldı. v~ 
mamn bu alanına kar§ı 1. kut•ve.i ~ 
f eriye if c Muşta/\i Oseman ?\'urı ",A 
müfre:clcrlnc lıarcli.ct emri veril,I 
ise de lıcnü: dü~maııla karşıl<I§<I 
ıtrı§ idiler. 

4 Mayıs S31 de Kupakılan 
müfreze si düşmanla çarpışn1

1 başladı ve S Ma11rstu dÜfrııanı fı/O 
kirt istikametine tardetti. :f 

13 ı1Jayı · 331 de 2. 11i:amiyc ı;ll~ 
ri fırkasından bir alay ordu cmrL 
olarak Tatvana sevkolundu l ~ 
nün 23. süvari alayı da Hinii.e l~ 
edildi. Br.ı 6ıralardn Ru&lorın tr. ~ 
(Savuçbulak) n karşı hareketlerı ~ 
lamı~ idi. Beşinci kuı·vci t;c{erı l f 
Hunus iircrindcrı Bitlise yürüTTlt'~,,, 
mir t'Crildi. Ordunun maksadı J. 6'' 
vci sel eriye, 36. fırka, 5. Tmı ı;cı ~ 
riyeyi müttehiden l:ullanarak l 
manın Smıuçbulok ve J"an /ıaıtıl 
de elıcmmiyct kazanan taarrrı: it 1 

ketleri;:! :!ı:rd:;:-;:::!: ::1:. ( !J;; ~, 
da birinci kuvvei sel eriye ı-tllı ~Jt' 
kari mrntakalarındorı Bitli e 
yürüyüşte idi.) al 

BARPTA.RIHJ E'\CO.tl"' 
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~t)l~_ Sll'81tfkı~ 
Viyanalılar Güneşlilerle 
2-2 berabere kaldılar 

V enizelosla oğlu 
( Ba§taı afr 1 inci sayı/ada) 

Harp di'lıanına verile11 f ırki\ 

Libertas takımı dün ikinci ma· 
çını da yaptı. Ve Güneş ıakımiyJe 
2 - 2 ye berabere kaldı. 

Bu sefer mor formalar.a saha 
ya çıkan Libertaı takımının kar 
şısma Güneş takımı şu şekilde di · 

reisleri arasında Venızelos ile oğ. 
lu, Terakkiperver ahrar fırkası re 
isi Kafanda.ris, Çiftçi ve amele fıı·. 
kası reisi Papanastlasyu, Venize . 
list fırka"ı reis vekillerinden So . 

t t t vorlardt Fa!ı::al talih opu aca a ı,, · fudis. Gonalas, Çiftçi fırkası reisi 
Güneşlilere gülümsemeğe karar Milonas ile, eski diktatör Plasti 
vermi~ti. Tam 40 ıncı dc.kikada ras, eski ı•azırlardan Kı•ııcluros, 
Viyana kt>!esinin önünde bir karı Karapan..ıyotis, dört sa,Jay ve 
şıklık oldu. Bir ara lop Bambino Elefteron Vima gazetesi sahibi 
nun ayağına geçti. Bambino sıkı Lambrakis ile İmevision sa 

bir şüt çekti. Kaleci lopu tutama hibi. Moshovitis ve :;aire vardır. 

9 - KORUN • • NfS~ ': :!>~5 ~ 

Kadınlar kongresine doğru 

Avustralyalı bayan bizi 
kendiJ Ari ne benzetiyor 

Uluslararası, ~admlar birliğı 

nin 18 Nisanda Yıldız s.\J'ayında 
toplanacak kongresi için dün Is· 
viçre, Romanya, Yunan t-.ıeyetleri· 

le Avustrlya, lngiliz heyetlerin -
den birkaç kişi daha gellT' islerdir. 

kathyan ..ıtehnde oturmaktadır • 
lar. 

Romen Heyeti Rei•inin SöRen· 

~ildi: 
Corce\'İç, Faruk, Asım, Enver, 

Hasan, lsmail, Selahattin. Bambi
no, Rasih. Necdet, Rebii.. 

dı, gol oldu. Selanık. 14 (A.A.) - Divanı / 
Bu goHen sonra Güneşliler büs- harp, Ser0 z topçu alayına mensup 

bütün heveslendiler. Viyana kale· zahitlerde11 ikisini müebbc?d hap · 

T okdtlıyan oteline i n~ıı A vus 
tralyalı murahhas Bayan Kuk 
muharririn-.ize demiştir ki: 

Dün gelen murahhaslar arum· 
da Rom.t.rı} a murahhası heyeti re· 
isi ve eski Bizans impara\orlariyl" 
aile bağı oian Prenses Konta Ku 
zen demiştir ki:. 

- "lstanbula gelmekJ;ğim be · 

Görülüyor ki takımda lstanbul 
Spordan Enver, Haşan, Selahallin j 
ve Peradan da Bambino yı!r almış ı 

lardı. d"d .. _ .. I 

sini sard~iar. Hücum!ar biribirini 
takip ediyordu. Fakn.t bjr türlü 
galibiyet sayısını atamadılaı, oyun 

da 2 - 2 ye berabere bin:. 

se, on tanesini de be~ten ~ :rmi se. 
neve ~, 1 u muvakkat ha t. malı · 

kum etmiştir. Bu zabitle, in for
maları sökülecektir. 

- "Türkiyeyi Avustralyadan 
farksız buluyorum. Kadınları bi · 
zim kadınlarımıza. erkekleri bi 
zim erkeklerimize - gi.;rınişleri 

tavırları Vı! yüzlerindeki :fade iti . 
bariyle - çok benziyorhc. Ka 

dınları ço'.< mesut göı·üyo• llm. Ço I 
cuklal', tamamen Avustralyalı ço· 
cuklar gibi, yalnız daha az sarı 
şındırlar. 

nim için kudsi bir ziyareti andmr. 
Çünkij Bu Romanyalılar 7çin bir 
İlallra, K:ınla Kuzen ailesi için ise 
bir mazidh Bundan batka sizil' 
topraklarını:ta her gelişimde fit 
tikçe artan ilerleyişten fevkalidır 
mütehass•fi oluyorum ... Yurdu ye· 
nil\yen, batıl zihniyetler, an'aneler 
le çarpışan ve kadınlara sunduğu 
tam hakla bütün dünyaya yüce hi~ 

ders veren büyük devlet ll•Jamı A· 
latürk'ün eserini bir d~fa daha ıö 
zi.imle görüyorum. 

Hakem Şazi T ezcanın u ugu ı 
ile birlikte Viyanl\lılar biraen hü· 
currıa geçtiler. Top bir l~irlü ka· 
leden uzaklafmıyor, Güne~!iler o·! 
Yunu bir türlü açamıyorlardı. 

Nasıl Oynadılar? 1 
Libertashlar cu.~~ glinkü oyun· 

!arından daha sonuk o;'nadılar. 
Çok beğetıdiğimiz sağ açıkları 

;~;~:::ı::;·,~: b::~~:, r :~~· h::· ı 

D:ğer taraftan bir çok L.a bitler 
de 6 aydı;ı.n dört seneye k':l.dar adq 
hapis celasrna mahkum .~c ilmiş 

lerdir. A!tı zabit de beraet etmiş · 

Nitekim bu hücumlar teıirinı 
göstermekte gecikmedi. Sol açık· 
tan ıol içe, sol içten sant ·fora, ve 
santrfordan takımın en ;yi oyun· 
cusu ve kaptanı olan sol hafa ge· 
çen top, aıkı bir ,ütle kal«>dnin el· 
leri üstünden Güneş kales;ne gir 

di.. 

larr zararnzdı. Diğeı· oruncular l 
da vasatla, yasatm altında oynadı· 

tir. ı 
CUMHURİYET BlRLtôl CEMi -
YETI iDARE HEYETİNİN MU -

Gerçi Türkiyede kadınların ve 
erlc~kler::• eskiden nasıl g:\ ~ndik. 
leri .:, na<ı•I yaşadıklarını vözle · 

Henüz oyunun beşinci dakika 
sında yapılan bu golden sonra Gü 
neı!ilcr yayaş yava, ~çrldrı~r. Sol-

1 h ' N , .. dan yapı an ücumınr ,., .. ,el , 

yi oynayamaması yüzünden bir 
netice vermiyordu. 

Buna mukabil aağ tar ..ıfta Se 
lahattin, bilhassa Bambino Viya 
na kalesine doğru pek tehlikeli a· 
kınlar yapıyorlardı. 1 

Ci.\nc)Herin hücuınlan 15 in· 
r.i dakika-:Ja neticesini ve,.di. Tor 
Rehiiden birdenbire Raaihc, Ra
&ihten de Bambinoya geçli. Bam 
bino çalımla bekleri atlattı. Ve 
kaleciyle karşı karşıya kaldı .. Ka. 
leci topu kapmıık için Bambino· 
nun ayaklarına atıldı. P.ambino 
hafif bir §Üt attı .. Top yavaş yavaş 
yuvarlanıırak kaleye girdi 

Vaziyet 1 - 1 olmuştu. 
Bunun akabinde Libertaıhla .. 

tekrar ileri atıldılar. Fakat mu 
hncimlerınin şüt atmasını bilme . 

l · ·· ··nden bu akınlardan rne erı yuzu 
hicbir netice çıkmadı, birii\cİ dev. 
re~höylec~ karşılıklı olarak kaçı· 
rrlan bir iJ.i fırsattan ~onra bera-

bere bitti. 1 

/kinci Devre 1 

Cünetliler ikinci de.v~ev~ çıkarı 
ken takımlarında tadılat )apmı§· 
la.rdı. S!lğ açık oynıyan Seli.~atti· 
ni ıol içe, Celal Şefiği de f!ag açı 
ia. ve Bambinoyu da sol içe almıt 
lar, Necdetiçıkarmışlardt. Asımın 
Yerine de lstanbul sporlu Reşat 
girmiıti. 

Oyun evvela mütevazin olarak 
baıladı. Sonra hakimiyet yavaş, 
yava! Viyanalılara geçti. Fakat 
F arukun fedakar oyunu bu hücum· 
lan neticesiz bıraktırıyordu. Vi
yanalılar gittikçe kaleyi daha sıkı 
bir çember altına aldılar . 

Gol olacak birçok vaziyetler o· j 
luyordu. Fakat Viyana muhacim· 
leri şüt atacak yerde mütemadiyen 
paslatıyorlardı. Nihayet 30 uncu 
dakikada sağ açıkları bu kibarlığı 
bozdu. Kendisine verilen topu hiç 
bir arkadatma ikram etmeden ka
leye gönderdi: Gol. .. 

Viyanahlar 1 - 2 gaEp vazi • 
yete geçince gevfiyen Güneıliler 
toparlandılar, hücuma g~tiler. 

Top hep ıol taraftan, Rebii ile 
Bambinonun yaptığı kombinezon
dan ilerliyordu. 

Viyanahlar artık bucahyorlar, 

)ar.... . . . . ! 
Gtineşhlere gelınce en ıyı oynı · 

yan Bambino oldu. Onda~ son sı
ra ile Faruk, Hasan, Rası 1• Rebiil 

• 
diye sayda.bilir. 

HAKEMESİ BAŞLADI 
Atina. 14 (Kurun) - ~on is · 

yan harekelini hazırlamak ve ter -
tip etmekle suçlu Cümhurİ) et bir· 
]iği cemiyeti reisi Genenl Papu • 

las ile cemiyet idare meclisi ve 
şube reis\eı inin harp divanınd1' 

Esasen Güneş takımının hü · 
G 1 mulıakcmeler:ne ba~lanml',,tır. 

cum hattı cuma günü a atasara · 
yın hücum hattında daha J..u\'vetli Harp di,anına Hava kuvvetle· 
idi. Ve daha iyi oynadı. Sela ri kuman~anr General Repas baş 
hallin i 1k d~vrenin ortasu1a kadar kanlık ediyor. 
çok iyi bir oyun oynadı. Fakat lddia şahidi sıfatiyle dinlenen 
gerek Viyana takımının r_n iyi o - Yunan emniyet müdürü Miralav 
yuncusu olan sol haflarınm karşı- Zezas. Cümlıuriyel birliği cemi 
srnda oynaması, ve gerekse yorul yeti ve reisinin son isyan hnreke· 

m şı vaffak1yetini - cl~Ya;m linin ruh ı 'c mürcllibi olduğ\ınu 
ettiremedi. söylemiş, bu Jıuımı;.ta m~hkcmp · 

Celal Şcfigi de çoktanberi sa · ye bir takım vesikalar da vermiı · 
hada görmemİJtik. Her halde an- liı. 
trene olmadrgından pek muvaffak Atinadaki ikinci harp dıvanın· 
olamadı. Birinci devrede sağ iç da, Sakız. Adası asilerinin de mu-
oymyan Necdet de iyi bir oyuo hakcrnesine başlanmıştır Suçlu 
gösteremedi. )ar 44 kişidir. Bunlardan on biri 

Halbuki Necdet geçen hafta zahit ve 33 ü sivildir. Sakız jan · 
milli taknn namzetleri maçındı- darına kumandam ve mutasarrıfı, 
bek oynamıı, çok muv'iffak ol· asilerin Averof kruvazör:.i oraya 
muftu. Bu itibarla fikrimizce Nec- varır varmaz Adayı na~Hl İ§ğal 

det bir hücum hattı oyuncusundan, ettiklerini uzun uzndrya anlatmı~· 
fazla bir mtidaf aa hattı oyuncusu· lardır. 

dur .. 

Mes~I~ Lon Asımın yerine Fa Gösterilen Filmler 
rukla bırlıkte bek olarak oynasay 
dı belki de Viyanahların meşhu,. Ul!r (B:ı~~arafı 7 · 'oda) 

beceriksiz muhacimlcri bir tele gol diriıı :ıih•..;ncll•n. inn•,1,iinclcn 111.al, do· 
B d l.ı ... ıı 1111? •• ~l'falct. mahnımİ)l'I n~k<•ı 

bile çıkaramazlardı. u yer e mi~ .. Hu"""'İ.> le. ı,t•ıHli !'. ı tbatı·o l'srri 
hiç olmazsa ikinci devrede oyna· muharriri , c hir rı· ji ... iiı dii ı. :'il<' rlrı. 
tılsaydı. biı· l:\ht.a pan·a"ıııa sanldığını, lı;ılıJ, . 

Her ne ise. netice itibuiyle ne ı·ıln ı tnı ·ı fmdnn ı.ııı larıldığııı ı Ö.> li 

Galatasaray, ne de Güneş Viyana· .} rme1. nıı '! ... U:ıg lıasıncl:ı dogııı1 h\ı 
lılarr yenemdi. Galiba bu seref cu- .> ii.> en ba~it hir odanı rll•gil, bü' ül\ bir 

h ı ·ı · şchinlc Ja ı.>nn, ha.}at .miicadrlcsine .. .. Fcnerba ce ı ere nasıp ı. 
ma gunu :; giri rn H' murnffa"'iyct edinen nrık · 
olacak.. "Öz bir ndanı olduğu halde! "ı ~lnn 

Eğer Libertaslılar mağlup ol öylemeğı ta aı lı) or. fal\at lıunu tıs. 
madan memleket;r.ıizi terkederlf'r. fahldı .} ap ıca• ıııa kani deliıl ..• ı:ıınu 

k ı frı riihl')c "lrİ-;tnıİ)or. \ıılntlıgımız 
se cidden yazı o ur. 

Türkiyede haklı oJaral< kendi oiı,i hiı :ul.ım oldugu lı.ılclc! 
k l l tı taı.ıf. ıııc.·ızuuıı "Hk:ıt tarafıdı r. 

. d k d ha kuvvetli t<' :ra nr sın en ço a . .. ''c' 7.1111 hiı t.ırııf.L lm.tl\:ılını .• ·C'ııar-
mevcut olduğunu kendilerıne gv!; ~o, İ) ı tertip cdilnıistiı. I:ı·ji, ı.ıı" C'l· 

terlT'"'liyiz. . lidir. '\ ul, ıııcl.ı j,..:ııct <'lti~inıiz gibi. 
Vo 'euhol maç.larr 'oıtc-ı· hoııuıi. nıliiıui 1ıu) iiı.: hir ınu 

rnffnld) etil· ~ :qm oı·. Voı is l\l'll\ 011 
MekteplHer ~ampıy.nıamızın 

D f k 'l' HolıC"ı I ) :ı il~. ildnd 'ı• ikii ndi. dı·· 
ı 1 kısmına dün ar:.:şş:ı a a ı il · ı vo eyvo ıc <'< ı o ı:ı ıııc ı: ı,u uı uz .... 

sahasında de"·a.m edildi. llk maç l'ilr,ıdı· ,,qrnruıı hatı ,1 sıra ııul:ı. 
Şi~li Teraki ile İstanbul lisesi ara- İc'eı idcl.i ,,ızb<•tin. 1\.Hlınlaı ı.ı l'I \l'I. 
sında oldu. Bu maç günü11 en en- lcıin .ı~ıılı-.ııı il'·"· ııiıı ı·ııl. canlı 0 

ı d d H k l aıal\ trı;;l ıt <'clıldi•"ini clt• -;iiz<' ı,·.ıtııı teressan maç arın an ı. n em 
hah İ 1\-ıp:ı{I) Ol l l ! 

Bay Mehmedin idaresinde oyuna ~------·-------
ba§landı. İstanbul lisesi çok giızel oynuyor-

Takımlar şöyleydi: Şişli Terak- du. Bir muddet sonra Şişlı T erak. 
ki lisesi ; Bay Abti, Lutfi ilhan, kinin hakimiyeti teessüs etti. tik 
Lütfi , Tahir, Mehmet, lst:ınbul Ji. devreyi 13 - 15 le Şişli J erakki 
sesi: Tahir, Sami, Kamliran Um· kazandı. Jkinci devrede de bu ha · 
ran, Orhan, Cahit.. kimiyet devam etti ve ikinci dev. 

ilk dakikalarda oyun miıteva reyi 8 - 15 le. Şi§li Terakki lisesi 
zin geçiyordu. Bununla beraber, kazandı. 

rimle görmi.iş değilim. Fakat bu • 
~unkü m'>dern Türkiyede ~ördü . 
g;im bu ı ~ ·.nzara herkesi,1 lıoşuna 
~idebile -:ek bir haldir.,, 

- Ka--~ınlık için mücadı:.leye ne 
7.am.ın h'lf.'adrnız? 

- 'R-:'i1nen, on sene e ·r"r.l. Fa
k<'l '!ah, ';l!nırken b~r yer-ıt riya· 
7İye ho;·;\lı.::ı yapmağa k, H .. ttğrm ı 
zaman benimle birlikte ayni işi 

Diinyada hayran olduğum 

~eylerden biri de Gener•I 
İsmet lnönü, Bay Tevfik Rüttü 
Aras ve bizim Titüleakomuzuıı 

sulh için lıarcadıkla.rı et•i~ emek 
ve elde etmekte oldukları munf· 
fakiyettir ... Bu kongre b<itün ka
dınlarm ~iyasi haklannı İdem• 
bakımından olduğu gibi, aene bü· 
tün kadınların tam birliğini göıte· 
receği içın çok ehemmiyettidir. gören bir erkek hocadan rlaha az 

para \·erdiler. Aradaki nıüsavat ı 
sızlık telakkisi bana clokuı~du. Ka· 
dmlık hareketine o zam..\ıı gözle : 

Romanya kadınlarının Türk 
hemşirelerine. selamını getirdim ... 
Bize göst!rilen büyük konuksever· 

rimi açtım. 

- x. 11gullcrl 4 '· h:QmJ v\o.n 

kadınların çallfmasma taraf tar gö. 
rünmiyenler var; siz nedeniniz? 

- "Onlarda da çalı§mAk hakk' 
olmalıdır. Bir kadına kocası sa· 
dık değilse ne yapsın.. ı;a)ı§mas; 

zaruri olmaz mı? Amma, gene ka· 
nunla kocasından ayrılabilir. Bir 
başka hali vakti yerinde adama 
'\'arabilir. Diyeceksiniz.. Fakat 
bu hadised<"n iirkenler, bo§amp 
evlenmek meıele rlçei vucmföypp 

evlenmek meseleleri çıka•mak is 
temiyenlet- vardır. Netice itibarile 
kendilerinde bu hak bulun.l'alıd1r 

Kadınların çah~ması ;.hlakı ' 
nm muhafa7asına da yar"-"'· Kadı 
nın ahlakını işııizlik bozabilir. 
Muhtaç bir ail arasında ~ulunan 
kadına İş vcrilmczııc '-' kad n, o i'i· 
lenin ihtiyacını gidermr.l< u:;in çok 
mıitkül bir Va7.İyete dutm' ~ olml\z 
mı? 

- Avuslralyada kadın leşek -
külü nasıldır? 

- ''Birçok kadın teşt!kkülleri 

vardır. Fakat hepimiz hirl.kte bir 
federasyon altındayız 

- lst~rnbulda daha neıeı lıoşu 
nuza gilli? 

- lnsan1ann fa:LilctkA .. bakıs 

ları .. Ve terayağı ile ekmek... E · 
vet.. inanınız ki bur.ıda yivccek u· 
mumiyet itibariyle güzeld:r Be. 
haftalık seyahatim esnasında muh 
telif yerlerde yiyeceklerin değiş 
nıesiyle bozulan mide cihazım bu 
racin düzeldi ... ,, 

Bayan Kuk'tan baska ~iğcr A· 

vustralyalı muri'\hhaslaı rla T o· 1 

ikinci oyun Kabataş . Vefai 
~~asında idi. Vefa lisesi gelmedi· 
gmden K'\bala~ lisesi hükmen ga
lip sayıldı .. 

Ucüncii maç, istiklal lisesi ile 
Yeni lise a'asındaydr. Yt>nİ lise 
gelmediğinden İstiklal füe11i hiik
men galip geldi .. 

li ğe de arka.daşlanm naıTiına le· 
\•l..L:tir ~P'l"in" 

f ngiliz. Muralıha6'nın Söileri 
Londra otelinde oturan Jnsiliı: 

''Sen Jandark içtimai ve 8Jyaıi ka· 
dın cemiyeti,, mümessili ve kon· 
greye iştirak edecek lngiiz murah 
haslarından Bayan Spender bil· 
hassa manda altındaki memleket· 
lerde kadm hukuku üzerinde kon· 
grede ıöyliyeceği sözlere :ıaTetle 
muharririmize demiıtir k~: 

- ''Bu mesele bizi en çok ala· 
kadar eden meseledir. Bilhan• 
Cenubi Afrikada kendi :uı'anele· 
riyle yaşı yan kadroların e1 keklere 
nisbetle hukukunu eldt' dmeğe 
yardıma çalışıyoruz. Bu yoldl' 

milletler cemiyetine bir muhtıra da 
verdik. Ht-r dev!etin keı,öi man 
dıuı altında bulunan kavimlere 
medeniyetimizin ö1çii\eriT".İ aştla -
mak üzere harekete geçm'?sini 1~ · 
tcdik. 

Oralarda birden f azl!\ kadınla 
evlenmek var. 14 yatından kii· 
çük kızlarla evlenmek vaı. Mi 
rasla birlikte kadının da tevarüs 
edilmesi var. Bunlann önüne re· 
çilmesi iç1n birer kanun çıkanlma· 
sına laraf larız. Kendi medeniye· 
timizden onlara uyacak saadet le 

rini temin edecek parçalu sindire· 
b1füiz. Fakat her halde, hu zaval 
lıların dn, saadeti duyabilmeleri i· 
çin e\•ve!a saadet nedir, LHmelerı 
lazımdır. Bunu istiyoruz ... ,. 

lngiliz murahhası Bayt.n Spen· 
der bütün dünya kadınlığının ha· 
reketi \'e ilf'rleyitiyle yakından a· 
lıikadar, pek genç, çok okuyan ve 
biı· mecmuanın ha muhar .. iri olan 
bir feministtir. 

Abide.ve Celenlt 
Bugün murahhaslar ıaat 1 l d~ 

Cümhuriyel abidesine ç~1enk kcr 
yacaklardır . 

Birlik bürosu bugün Y1ldızda 
ki dairelerine taırnacaktır 

• 



ı>üıa .. ,.arın 
Ttrdlal• ~tı 

Sayı: 3IJ 

Gu~tavc Flauhert 
tsmail H:ıkkı AliNtı 

SALAMBO 

la ,. .. 
iıtanbu! - 1935 

:-.ı * • • • ,. • ., , 

OSMANLI eANKASI 
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Oam•nlı Bıtnka.amın Gakt.., Y c· 
~1umi v• Be1oğlu dairo!eri: 

Paıkalya yolcnııu olan Nianm 
Zl i~i p1.ıar ve Milli haryam o · 
kn Niaaınn ~ Jıeü alı iVnleri k~· 
pah bl!lunat.ıt.ktır. 

l~tanbul Kumandanlığı 
Satısı.alma Komisyonu llAnları . .. ... 

4965 30 

132 728 

57 12126 33 

G5 2222 75 

521 05 

arttınnn 

373 29/ 4) 935 Hat 14. Tranıit~ açık 
srltırm"' 

55 29/ 4/ 935 n.•t 16. Tranıit, •ç.ık 
a.rtt1rma. 

910 6/ 5 935 ı~a.t J4. T:ran•it, kap•h 
%arf. 

167 G/Sı 935 taat li. aç1k afttuma. 

G 6/ 5/ 935 saat 17, ~çık uttnm•. 

Cinti etya 
4l54 ~üaüı.- kilo tnkletinde ııt~ 
lif f abrika.lu mamulatı toz ve 
let eakkuin 

Muhtelif cinı pık çok ecll ti 
tahıarat maden eul•rı hıv•lf4 . 
)'UI VCIG.tH .M 
Adreıli kliıt, mukavva. "11' 
mantar, kapsül veaair ınubt.uf 
ya. 
S•Hiı dolu ıincm1. filmlıri· 

Biıildet, ,tomobil, bunlara alt 
.sam ıail' m..Icincler ve muhteıd 
yalar. 

2$ k-ale.m ecıayi tıbbiye kopa.h '" - • - ,. 

tmhayf. ayrılmıf cep fıntr pd 
t'1ıta parçalan, kliıt va•ir ~ 

---~~~~ ..... ~..-u~.~ı-.5~,._..._,_,_cc~ı---•~c-•_...-,,~,--~·-•~ . ..,......., ....... ..._. _________ _. -= 
ı&rila •luiltmeye lconmu~tur. lha.· !c:tanbul asliye bil'inci hn}\ql\ 

' mahkemesinden: 
leei 30 Niaan 935 sah CÜJlÜ ıa~ı Mu•lafa Fazıl ile Beyoğlu Ay· 
15 <Jedil'· Şartna1neşi f' mdıkhda nah ç.eşmo Atıklar meydanı aolteğ ı 
.aatın ~lmtl }iomjşyon\lrıdıa. görebi· Kiı;'u. cı.paı1:manında 3 N~. da 

lirler. Ek~\ltrn~ye slrccQklerin 547 Remıi ar;nmda a~ıl~n 4Z7 lira. a• 
linh~ tetl1inat uıa.kbu~ veya ınek- la.çak davaimın 11/ 4, 935 tarihli 
~p ve ~rn~nun ı. 3 ei ın,.ddelo· cekı:i .~\l.h~ika.tm~~ ~k~melgahı~m 
rinde ,-şııh vuikalarla birlikte m~~~uyct ı ~ıs~cbı ı~ ıli\~cn Yilpı.an 
t4 klif mektuplarını ihale Hfilindcn tehlıcata ragmcn celm ıyen mu • 
bir JQt e\'velino ~1,dar komiayo· mi>.ileyh Remzi hiıkkmda H . U. M. 
~ .. vermelui. (1906) K. nun 40~ nci ma.ddc:ıi mucibin· 

· ce ~ıyap kara.:rı ' ıırilerek tayin O• 

1
-= ~ v · kt •• ' lunaıı l~h935 tarihine rrıüı;a. 

f enı çı z d·r ı ·· ·· 14 d ı d· - · . . . . 1 ı a r sunu ~a t e sc roe ıgı 
SatıJiol..,.. ••••• ~~lı E~lşf!lWJh~~{~iW~~n ·d-~ ;=l:vdd' _6 ..... k:~ 1·7•. --u. ~ 

4'•' yer: Fi~tJ 65 kuru~. eın~n ı ıa~ını u. u e mıt za ı · 
YAKIT Matb1-ıJJ - Jft~ltul Satıf eri : Vakit Matbalt!r lacagını ve ı~bu karamı bersabık 

Platı 1;,ş Kuru, JST .ANJ3UJ~ onbcş gün müddetle ilanen tebliği· 
........ -.... .__._..-.. ...... ~!!!llll!-1!'1•-' ne karu v--rilcliğinden olve~hile l4ı "· ' z ), y j · ' u - ı Z A Y l tir ve mahkeme divanh~neıine a· 

u_. · ı· · fU. &ılan gıyap kar3rının tebliğ ma · - . ,, 
Da.rü~taf a..k, liıesiJ\d~ a.l~ıiun ~YnY• . 1•~'1 ~n ~ını . n S d , 

tudiknamemi ~··i ettim. Ym1ai'P!i a .. ldıı. r_m_ta&dl~leıJll zayı -e.t~1'!1· ~iLmına k~im olmak üıere ilön o . Küçük y ozgatta Su Arama on • " ı - .1 ı lunur. (G373) ~laea.iı111dan eıkiıinin hükmü Y"~· '\enııını • augım\,l•n ~~ :'l.3mın b•J" h K J 
tur. (6351) h\ilmı\i y0ktur. (63W) . .....,_.B,.....e-şil ..... rt-aı::_i_,..cr_a_d-ai-re-si-nd_<?_n_: -- Ve 1 a ara uyu açı maSl 

~69 lbrahım · -.; d J. 
---~-~~:::-:":'::IS::":::'."9"=-"A~li-F_efhi~·;"!"" - Biı· alaca~tan dolayı tahls hııc· I Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğün er 

'" DIŞ f)QKfO~U Di~ tab\bi r.e a.lınl'ln bır , alon tri).mofonu ve • . . . . rf 
Übeyt Salt plak ve bir beyaz lake kiriıtal ay. K tıf hedelı 5Ş915 lıra 76 kunt! olan yukandt. yazılı 1f 21 NURlMEHMET 

d na a~ık arttırma &uretile aatııına 935 tarihinde pa.znr sünü saat 15 de Askeri fabrikalar aatınaldS'J_ Fatih Karaı\iımiik truava1 Beyoihı Aiacami Karşıun a " 
, durajı, No. 41 BurJa sokak: No. ı karar verildiiindeı1 16 4 935 miayonunca kapah zarfla yaptırılacaktır. Şartname 280 kurut -11 

tarihine müsadif ıah sün.U saat bilinde komisyondan verilir. Taliplerin 4045 lira 79 kunıt ınu' 

T
lO dl abn 12 dyc Akabdar Beyoğ~und1a tcminolı ba.vi teklif mektupıarını mezkur gün saat 14 e kadar~ 

ar a a.§ın a anoz; ıoka.&rn< a . . . . "" 
"'c N 1 d "'"'l l ~ d t )'OM vurnelen ve kendılerının de 2490 num&rah kenunun 11 
.ı.v o. u ~v c S1'A ı acagın an a· . . . . .. . ~-- • _J 
lip olanların mcıkiır gün ve a.aalle maddelerındckı Yc~aıkle a.ym ;1.mde H&l 15 de komıayoncla b\ıJV" 
-mahallinde hv.ıır bulunacak mc • ları. 0875) 
nl\lruna mürn.Çlt.tlıın ilan olunur. ~ 

ı s4 nLıı< vE .,_,ftA:~~6-0) -1 ~!l!L f~nıiryollnrı ve limnnı~rı iıletme Umani·i~nm liri!!, 
Şişli Bomonti lranıvay ioturo • lieherınin muh~mm<n ıcıleli S lir~ olan 1100 tane band•~ 

y d ki Ş b 1 rf • , nu Sa.man yolu (eııki dere) ~kah torna k(llcmleri ~S Mayrs :935 cumartesi günü saat 15,30 dıa 
unaolst&ll $ U e e • 34 No. Jq h•no h•m •alılık, lıcm zorf uouliylc Ap~nr4da idare binumda satın alnı!<•ktır. ~ 

Sellnlk . Allna . Pire ı·:-· kiralıktır. On od&. clel-ttıik, hava Bu i~c eirmek iftiyımlcrin 412,50 liralık muvakkat ,, 
H,,,, nni Benk(l muameld.lı. . .. gazı, terko& '\'e bı.nyo tc6İtıah m~v. ,ile knnu.~~n tayin ettiği vesıHilltrı, kanunun 4 üncü madde'i ısı 

mı'*''""""''"j'""'' llHlllillmlillllliillnnrımmrınırınnı.~·n, nımnııı"ını:rrııımııııı - , · cut, k~rgjr. mfl'tin ye mükemmel t e i;c girmeğe manii kanu•'\llcri bulunmadığına dair beyann•~ 
~ili ıımı~Wl~llll™ ~~ill!l~~ilU:UıU· ''! ı~ ol malda beraber ucuz: \•e iki aile· j tekliflerini aynı s1fo Hat ~ 4.JO tı knrlar komisyon rci~lisin~ 

1
,-,~~~.~~~~~~U~~M~~ .. ~~~~.·.·~~.~.~~~~

1 
ye elveritlidir. ıeri ··~·~dır. ~ 

~ n ~ ~~~ rl 8 r • , ~ d Ü' rl ~ ğ ~ n ~ e ~: Dr. Hafız Cemal •indç~U.,~e};~~~::~:'1:;~·; =:;~~·~ 0!:::::v~11k;;'d~~l~it~!~~· iJ 
lda,.ınir: ihtiyacı için §&rt~m~i ımıci'bince 1330 adet muhte· Dahiliye frf iife/ıo:uışr m.,ktadır. 0 780) .J 

lif •lt'adcfa Rend•l•mnit b.yoz t.ht• .. tın alrnacağmdtn vermek i~ti. Cumad!n \iııtka giinlerdo rıaatl ~ 
nnluiıt 20 - 4 - 935 t•1ihiıs~ ~ü9t4if cumarteş: ıünil su.t 14 de (2,5 dan 6) ya ko.dar latanbul Di· K • M ı • 
~ '7',SO ıüvonmelerirl• Ci1te1id~ 1ava'111l ve mübanat tır\lesinde ,·anyolundl'ki (llS) num~rah hu- Jffi ya a zemesı 
miibay"t l<~i.,.0111111• miir~-ıları. 0890) :~~,k~binesindc h••t•l•r>n: kab~l ' • •• •• .. v •• JI 

-; ı , Muayenehane ve ev tcıofonu As~erı F abrıkalar U. Mudurlugun ... 
ldarellliz ihtiy-.ç' ifİ" t•rtl14m"i ~ihiııce 20 ~~ 30 eb'adındaı .,ı ~ 

50 22398, Kıtlık telefonu 21044. Tahmini bedeli 100.000 Jira ol&.n kimya malzemeıi Atlı ' 
( .OOO) •"'et pati• torba •~ık elııiJtpn4= •111-.tiyle ıatın alın~caktır.j rikalar Ulllum Müdürlüğü ıatınalma komiıyonunca 27 N;..t'_ldf. 
Verm'lc iıtiyenlerin el(ıiJtıp ffı1ae.nıeıini almalç için her gün ve ek- Sahibi: ASIM US tarihinde cumarteai günü ıs:ıat 14 de pazarlıkla atın al~ 
•İltmeye iıtirfok etmolı i~in 27 - 4 - 93$ ı.rihine ınüMdi f tum~rteai 1 N qriyat MüdürU, ~artname he' liı'a ':"ul<abi!inde komiayondan verilir. Tal ipler~ 
ıünü ıu.t 14 de% 7,Ş() s\i~stıc "141ariyle birli~ Cibalidf! leva· REFiK Ahmet SEVENGIL lıra .muv~at temı~a.t ~~ 2490 numaralı ~anunun 2 ve 3 nsad (j 
zı~ V•~~~r·~~~~i~llomit"na ınijra.caatJ•rı. 0908) VAKiT Matbaaııı - · ııtanbul dekı veıaıkle mezkur gun ve natte komııyona müracaatları. 



2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

li~in +imsall olan EEJ !Parkasını arayınız 

ÇAL 1 KUŞU çıktı 

Sah! yeri· ıkb:ll Kütüphaneai Kapaız lOO, kaph 125 "urut 
·~----~~~~-~--

ADAPAZARI ---
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiş sermayes 

,ı o, U rR lir as ı 
Türk iyeni n her yerinde tube ve muhabirler i vardar. 

Her nevi Banka muamelatı yapar. 
h t&nbul Şubui : Telefon: 22042 

~ ~ ... . . . Galata Şu~ai: Telefon 43201 •••••• 

lJ - KURUN 15 Nl~AN 1935 ~ 

Tc:J O Krve 
• 

llRA.AT 
~NKACSI 

• 

Osmanlıcadan Türkçeye Kaı·şılıklar Kılavuzu : 2 O 
1 _ Ö= ıiiıl.r;e ~öl:lerdcrı . gele!~ 

(1' K") belde~= sö:.lerin. l•ar~15ırıa • o. her 
( Uımeti) konmuştur. Bunlanrı 
b~ri haklwıda 5tr~ı ile u=manlarımı · 
:ın. (mütcha.s5l$) )'a:ılaruıı etJZetc • 

lcre ı;ereceği;. · · 
2 - l' en.i konan kar~ılı~ların. .. ı)1 

. • • • rereğuıe gore. 
aj·ırd edılmesı. ı~ın, o .• 

d • l 1" O)'TlCO OT • / ransıc.t;aları a .) a=ı m ~· 
rıchlcr de lwnulnırı~trır. k Ü l . 

K ··r.·· tur" kce oları e me e 3 - 01.u "" U l 
k . . l . " ve ku anı aıı 

rirı bııı;iin ·u ı~ tnmı~ l L;.' 
A~lı ak o an. nulf· 

~rl.ilfori alınmı~tır: .. r.,. "rek 
l ·· ·· olan hüküm, ıur,.,.,,e ı. •• 

~ ı ugıı.nı . 'b . 
Ttö/,ünderı ,;rlcn ~ekıl gı,.Ö'> _ (Fr.) 

Elem - Elem (T. K ' 
Döuleur, mal k 

MütccJlim olmak - Elemlenme , 
acılanmak. içi ~ıılamak ..,.- (Fr.) A • 1 
, oir mal, ,;c thaıriner. ıs4af fliıer . 

Y~b _ Umudsuzluk - (Fr.) De • ı 
se.spoır 

iJrnck: J'e'se dü§tüm - Umud • 
Buzluğa dıiştiinı - Jl' 1!1ui$ tcmbe 

dans le descsp<>ir 
ft'yus - Cmudauı - CFr.) De • 

srsperc 
IJrrıck: Meyus bir rrdam -· Umud· 

suz lıir adam - Un fıomnıc duespere 

J\<'lal - Usanç - CFr.) a·roir as· 

seı, Jassit•ıde 

örnek: Bana keldl ı•erdi - Bana 
u5a11ç. ı·crdı' - J 'en ai cı&&cz. 

ffhnet - Çik - (Fr.) Pcnitence, 

cpreu' e 
örnek: Bayatta çok nıUırıet ~k • 

tlm - BG11trlla çok ~ile çektim - Fal 
'U bea11co11p d.'epreuvt!ı dcın& la VİI· 

Matem - las - (Fr.) ı>eul1 

Endişe, .... Ka:·gı, duşlincc - (fr.) : 
tnquictude, soucı 

ôrnrk: B üyük cndi§c içinde idi -

Büyük kag(Jı ( dil~nce) içinde idi -
il etait dans wıc grandc inquctude 

Gam - Gam (T. J\ö.) - CFr.) 

Chagrin, af fliction 
örnek: Gönlünı gom dolu - 'ft!on 

coeur cst pleirı de chagrin 
Keder - Keder (T. Ko.) 
Gm;c:a - TaEa - (fr.) Pcine, pre· 

occupa tion, soucı 
örrıek: içimde tarif edılme bir 

Vcır tr.inıdc anlatılma= bir gussa - >. 

tascr var. 
Kasavet - Bunalma, sıkıntı -

(fr.) Suffoca1ion, serrement de c?eur 
l\tütcl!ssir - Üıgil11, kederlı -

(1 r.) Triste, chagrinC. a fflige .. 
Örrıek: Ne için bu kadar nwtcs • 

. • . 'f!lı'edrn bu /\adar ü1gilmü • 
sırsını: - .• 

.. _ (kederli~inl:)? - Pourquoı etcs. 
nu~ h .• al 

(('llenı.rnf trişfc f(' crgrınc, f • 
ı ·ous 

uoeJ? 
J\futee ~ir olm;ık - t zulınek, ke· 

dtr1enm'k - <Fr.) Etre touche. etrr 
ııd"e, a'attri ter, se chagriner 

örnek: Bu halinize rok nıülee3sir 

oldum - Bu Flalini:c rok üzüldüm 

(kcdcrltndim) - Jc tıuis tre& fouche 

(pcine) d rofrc Cini. 

Mükedder - cKderJı 

örnek: Dı.in çok mukedderdi -
Dun çok kederli idi. 

Merar t - A('.ılık - (} r.) Amer • j 
turne 

Ornr.l:: Rufıumda çok nıcrrırct 

rnr - T:ulıumda çok acılı!.: var - J'ai 
bcaucoup d'ar.ıarlunrc dans l'dmt!. 

1'' U1ür - Bezıinlik - (Pr.) :Uc • 
couı agemcnt, dC e poir 

Örnek: Fütur içine diı§ta - nez. 
ginlik irine düftÜ - il tonıba (lans le 
decouragcmcrıt (d" cspoir) 

Mcftur - l3ezsiıı - <F r.) Dlc<1u
raa;c, de.,,espcre 

l5tirab - Go)ll\J - (Fr.) Souff • 
rance 

Ornt'l<: Çok kere uonul ıstırabı tıe
dan ıstırabına galebe eder - Çok loı •

1 
re gonül görmıüsıL ciı;im gaynU61İnii 1 
bastırır - Scııı' nt le:s souffranus 
moralr.s sont pircs quc lcs souflrancc 
p/ıysiqUl'S. 

l\Juıtıırih - GÖ)11ülii, göynuk -
(l r .) Qui c;ouffre, ouf fr:ınt 

(Jmtk: Mu:tarıı; bir insan -
öynuk ( r;ri!lniilu) bir adam - Un 
homnıc qui 15ouf lr<' 

Muz tarih olmak - Go) numck -
(Fr.) Souffrir 

Örnek: llugun çok m11:tarib olu • 

yorum - Bugiın çal' gdynuuorum -
lujouı d'lıui j c suuffrc braucoup 

Ycca - Ağ rı, sancı - (Fr.) Dou . 
lcur, crampe 

Örnek: lt!idr l'<'caı - ı'Jlidc sana.· 
sı - Grompe d'c~lomac. 

lztırsr - ~ıkrnç 

örnc!ı : J.tırar ıçinde - Sıkıntı i. 
rind. 

Ukd - lUinh, dugum - CFr.) 

Noeud, ıe~rct 
Örn<'k: Birçok ki~lye ukde oldu -

"Oldu çok klrıı6cye bir gi:li düğüm,, • 
l'altya Kemal . 

- 1-
Tktıf a etmek - lıdemek 

örnrk: Emrini:r. iktifa etm"k be· 
nim için hem c a:if c, hrm de fohır • 
dı,. - Enırini:i i:dcnwh. benim için 
hem ad u, lıcm de kıvançtır. 

lktı!:ıen - U) arak 

örnek: Bu l'mımomcyc iktıfae11, 

l•undan 6onra doyru.daıı dogruya l'c· 
kc.lctc Y"zılacahtır. - Bu. Buyrultu • 1 

ya uy<ırak bunda11 6onra dogrudon 

d"iiru11a Bn/..anlıga 11a:ılacaktır. 

'filmiz, Şakirdi marıf t - İıdc • 

men 

t>rııek : nzn 1 puı f U) H eC ded 
ôrnc1' : 1 - Etlrıtur., Sokratın til • 

mi:idir, - Eflatu11, Sol•ratrn i:rlemc· 
nidir. ~ 

yaşamaya nğıtmak iat~.rim. 

Jsag;ı - Döküm 
Urnek: Topların t&fl(1tı3r, zamanı· 

mı~drı rok t erakki dmi~tir - Topla

rın dökümü, rtımanımmla rok ileri 
nltmiştir. 

lsa;a etmek - Dökmek 
Örnek: Bu kadar büyük çapta top 

ı arıa ctm;/• cpi mii~kıil hit ışfir -
llu. /.:adar biiyük çapta top dôlı'i'tıek 
cpi oür bır i~tlr. 

Isdnr etm k - Çıkarmak 

Örnrk: Bu mc&clc il:cr;,adc bır. c • 

mırnomt: isdm etmek muı·afık ofur -

lltı snrtım ü:crlırn bfr buyrultu çıkar· 

maJ.. 1111uım aftır. 

Sudur ctmrk - Çıkmak 
Ornah: Bu i~ ·hnJ.·/andn suiur r.tlrn 

linrrırnamcyc t~vlikan - Bu İ§ hiı/; • 

landa çıknn karara uvarak 

~adr - Götus 

l firar - Snatma. 
f Ega dmek - Dınlemek, kulalt 

2 · - B<IAtHtun ~akircli marifctiylm ı 'ermek, kulak asmak 
diııc i<'mcddıilt edenler - Bakl)nun ' Ornrk: 1 - 1\'t1stıyilııniz.ı flga et • 
i:rlemcrıiyim diye at ümınfm. mck islerim - OQiıtl~rinizı dıftl;mek 

Irk - Uı uk, ul\ i1'f<'rim. 

Omck: lrAlf;r derilerin renkleri • 
il<' ı· imla ffJ.Slarmm şekillerine göre 

aurılır - U1uMar (ırklar) derileri • 

rıin rc11klcrin <"e kala taslarının sc • . 
killcırinc nörc ayrılır. 

lrı - Irz (T. Kc.) 

Is'ad etmek - Arıtmak 

Örnek: Onu. bır mertemei dlıgege 
ıs'ad etmek isterim - Onu yiıcP- bir 

2 - Sb:iimu i~grı -;;-rnıigectk&elf 
benden nipe nasihat isfcıdin - Sö:u • 
mc kulak vumiycccl.scn bcndtn nigtt 
ögüt lstr.din. 

3 - O, hiç bir ıorü uga etmez -
O, Tılç bir 6Örc kulak cuma:. 

1:-;kıı l - Düıı.Urmf'_, düşüriıhttl' 
Urnck: I - Fr&Mız k~ilru(tıin 

~ (Lutfen aayı!ayı ~~Ylf'\1\\1) 



Kadıköylüler yakında 
kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Bir kaç gun cvvclkı telgraflar Akitanya :nnmrnuaki 45,0UO to:ıluk yolcu vapu . 

runun Saoıampton Hmm:.-:dan on m'I m esafedc b bataklığa saplanarak itara~·a 1 

otur: - h:.b~r vermiıti. Vapı:r, Akd enizde yap!ığı bir tencu:.:·. seyahatinden 
dönüyordu . .. .'- · ' -'lo yolcu var:·. Bunların 273 ü hemen sanda:· rla sahile gö • 
türüldüler. Fakat geride kalanlar, gemide gecelemeyi iıtediler ve bütü:ı geceyi 
,'3ns ederek ceçirdiler. Sabahleyin sular l:l yükselmesi ile geminin kurtulmasını 
beklediler: 

Kadıköqlüler qakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Hitlcr, .,eneral ~~e .ıg 'in 1 " • 
\ ' 

Vaşingtonda son hafta içinde bir "kümes hayvanları scrgiai., açıldı. Bu sergide, 
insanlann ehlilc§ tirmiş olduğu bütün hayvanlar küçiik kümesler içinde teşhir edİ· 
ıiyorlar. Resimde gördüğünüz tavuklar şcrb:.'.J ..... fazla \:::.!:::ti celp etmiş Bı • ı 
rahma ve Bantam cinsinden iki tavuktur. Sadece aralarında mühim bir fark 

Sovyct Rusyaaa cvlenmcl< istiycn genç kı . .dar 
"Kndın ::ulüpleri,. ne .ıiir:ıcnnt tı İye ın ::cb~r t· 
tulmuşbrdır. :.'u kl • · - 1 er şeyden ev\'el b::·c;· sih • 
hat yurduc~\ r. Ook''>rları ve hast::.bakı··~arı kadındır. 

Anelcs ellr!nde her ~en 
Kedi bayramı yapılması son :enelerde itiyat hll1 

gelmi ş tir. Bu · ayranı doğrudan doğr ya, ı, edil~ 
fareleri ölc"irmeklc İn ~ .nlı .., "l • '' tı'.lnn bi\yiik 

ınetekarşı bir ccnileden ibarettir. Tipki bir ka,..-~ 
mevsiminde o!duğu gib;, Lc;s Anje1 •s şehrinde 

bnyrar.11 da biiyük e ; nceler içinde geçer; ve bİ 
kedi modelleriyle, küç ·. \'C büyül: ':edi kar::ı,.tii 

n . cins itlüplenlen '>irisine vasiyet ctniş genç 
kız m:ınyc:- : dt.:.. ı; çiy~ 

var! birisinin eti mebzul ,.c lezetlidir. Öteki yalnız süs için kullanılabilir. J teşhir ecliliı·. 
E 

ıskatı - J.'ransız kabinl'sini11 dii~ii ·) 
rülme i. 

2 - lsktılı cl.!fıi11 bii11iik bir suç • 

tur - Çocuk diişürmt• bü11iik bir Sil<' · 

illi'. 

gdnıi yapm'<ıfiım. - ıtralarmı bul . ı 

nıak ic;i11 di111dc11 f/Cfrni ll"P<tCO!Jlfll, 

Islahı hal ctnıt'k - ·l slanmak 

()J"llt'k: .\'aı;İ/ı<t/, itkdir, <'<'Z<I /ıic;bi· 

ri laidebolış olmadı, bir tiil'lii ıslalıı 

Itnah dnu•k - l · zatmat,, ::-öz m;:ıt·ı 
mah: 

Onlt'k: llııabı /.:dcimr/011 ilıtiraz 

el - ."ı'iiz u::al111akta11 sakm. 

ı •c• rdi. 

laclckn takdim etmcl, - ı:t•ı isıııı

m:ı k. 

hkat etmek - Uii iirmck 

Ömck: Kabillcyi ıskat etmek içirı 
yapılan işf<>r, bil<iki" kabiıwyi mevki. 

İll(/c tutmaya hadim oldu - Kabine

yi dilşiimıck içirı ll"JJı/an işle,., lam • 

tersi kabint•yi ucrirıd<.: lulmaya ııara · 
dı. 

Sukut - J)ü~iinı, dii:;nH' 

Örnek: 1 - , ukulu <'l ırnk - J'ap- ı 
rak diişümii. 

:! - Bulurıdujju makamı muallri • 
da,, sukutu - /J11/u11<i11fi11 yük ·ek 0 •

1 
J"Utıclan diilıiimtı. 

Islah etmek - Yeğirtnwl, _ (Fr.) / 

Arraııgeı·, l"Cformer. amelİOl"<'I", ı>t.'I' • 
f ccionner ı 

örnek: lslalıı cinsi fcrC'li - .tmc ·ı 
lioralion ( ou lr• pcrfrclfoımcmuıt) 

de la racc clıı •ı·alirıc. 

Jslahnt - Yt.•ğirtim 

Örnek: Osmarılı imparalorlutiun • 

da ıslahat ııolundaki mesai lıep akim 
kalmışil1' - Osmanlı imparatorlu -
gunda yeğrilim ııolımdal.-i ç<ılı~mala -
rın lıi~ ucu fldmwıişli,.. 

hlahı lıcJ nctmck Barr~tırmak. , 
arabulmnk 

Oım:k: ! - ikisi de pek 1;cı·ııili 

lıal t•lmiyor - Oğiil, danlnw, ceza ı 
lıiç biri fa!lrla ı·c•rml'c/İ, bir fiiı"lii "" . 

I cm 1111 !/" r. 

~aliıh - Ycğı·im 1 
Orrıl'I.:: Siy<tsi rn::i11d ,-;a/cilıa dofi· 

ı ·u (lidiww - Sıy(tb<tl durum yc·rırimc 

doğru f/İdi11ol'. 

~al:"ıh hulm;ıl, - Yeğriıncl. 

Salih - Yarar, eh eri~li 
Orm k: IJ11r<1lard<t çılwn /.:ömıtııı • ı 

ı •apurlardcı istimale salilıtir - /lurn· 

larcla çıka11 l.:iimürfrı· l"<ıflurlrırda 

kulla111l 111<ı!in !Jnrar. 

l11f}<t<Ill<1 istimale :.;a/ilı kn<'sfi• • 

lcr - l'apı la k11/lc1111/maria yara,. ke· 

ı·cslclcr. 

l:sral' - Is rar ('l'. l\ii.) 

lsrar t•tmel, - lsnıı· ctnwl,, isn· . 
llll'k 

btıfa - ~C('Kİıılcıımc 

O rııt·k: TafJiali n kar11111/ar111dmı 
1 

biri d<' ı .~lıfadır - TiirC'min kamrnfrt. 

rındmı biri d<' sc<;ki11lc11111crlir. 

btıfa ctnwk - "cçkinlcnm(•(, 

Orrıck: .lsırlar uı·çtiklcr ill'wn 

ci11.r;i c/(• t.-ilıla tlmcklcdir - Asırlor j 
ycçtikçe insan cinci ele seçkinfrnm('f.-. 

lcdir. 

1 

ltı · - ltıl' ('l'. ı~t;.) 

lttırad - Bit...,iyPlil, 

• 
-ı-

Jaılt• - <:erit 

Omck: Ortada Jwnii:: bir i<td<' i.~i 

lfıık - Orladn lımiiz bir tınit işi flok. 

ladt• t.•tmek - (;ı•ritmcJ... gı·rin.·r •
1 

na•h:, gt•rit;c' irmeh 

Orr11·k: ı - llı-11m·l111ild 11111etlw • 

ddnt• rıör<' siyasi 111iicrimll'r iade (' • 

dilmez - ı lnu11/11snl cmdlaşmalara 

yiirt ~ıyawıl l:ill<;lar gl'rİlilmt•:. 

2 - lllrlıri1111 mcl.·tulm '" 111c11 iadC' 

<'li i /11 - tl l rlıriı m mckl ulıu lıcmr11 ıwri 

ı ntlim. 

·: -- lfrditıı•111i:i11 11rdc il iade erli/ • , 

diği11i arılı11<11ıwd1111 - ıl r111aıia11111ıı • 

:uı 11ulcıı (f('l"İ ~·t·ı•rilcliğirıi a11l11ım11a • 

t/1111. 1 
iadeli - <:critli 

<urıc!.: ladt fi bir 111< k/11p aldım_ 1 
(,, ı illi Mı mı ktub al lım. 

T·ı·ıhhiitlii (mektuh) - Bağıtlı ı 

Omd:: Tc:ı:fıltiillii 111ckl11b111111z11 

flltr almaz is frrliği11iz ~;aali /H1111t•11 i- j 
acfr <'ilim - /Jaıiıllı mcklubı11111z11 a • ı 
/11· alma: İ'lcclitii11iz saati lıt ·11u.•11 ani 

ııii11dcrdim. ı 
l:ıcleli taahhiitlii - <:ı•ritli lıa••ıtlı 
Omd•: iadeli laa/ılıiillii mt'/.:tı;bu- 1 dostumdur, elimden gclllc ıs/altı bt !/ -

nclmck için çalı§11ıak islerim - /kisi 
de pek sevgili distumdur, elimden 

utlae barıştırmak için <;o/ı.~mak i ·fc' • 

rim. 

ltma etmek - t•ındulamah 

Ornek: ı\'e para, ne yüksek ma • 

kanı, lıi<; bir ~<'!/ onu ılma cd<'mcdi -

Ne para, nt· de ııiik.sck orun, lıic bir 

nuzu diirı alcfım - (,'erilli bnfiıtlt 

mc kl11bı11111::11 clii11 aldım. 

. . 

Ornc k: (,'iimlc>nliıiirıi::.: 111ckt11lııı, 

rıı kacla~11mz burarlmı ayrıldığından 

iadelc11 /akdim c1divorum - (,'ii11dl'I'" 

diği11iz mektubu, nrkat1a:ı11111:: bum • 

dan ayrtldırimdmı rıcris111111yon1111. 

hııe - ) arıtım 
Ornck: Jlim<ıyl'i /;;/fal <'<'lllİ!JI ti 

için iane cN11im• ı;alıljanlaı· - <;'ocak 

Hsirgemc J\ il m 11111 it·i 11 !l<lrdım lop/ ct· ı 
111<1ğu ç.nlt.~mılar. 

iare dnwl, - l~ğrt"timck, t·~rl'ti 

'Nmck. 
Ur11d•: 1 - I an· <'l 111ek, k11/lwı111ak 

ii=cl'<' bir 1}<1.11i birine ödü 11ç ı ·t•l'Jlu k • 
/İl' - /:,'ğrelimck, kullwımak ii::erı lıir 
.~<'yi '1iri11c ;h/iirır ı·cmıt· kfir. 

2 - l<ır<' C'/,,,;.,.. ltilluwfa b11lu11d11- : 
jj111111z kilabr/011 t;ok mii ·ldid ol -
dum - F:rjrdi ı·c•rmek knyrasuıdrı bır 
f111ultırjıt1111:: kitabda11 <'tık fauılalan . 1 
clt111. 

la~c - Bt·-.lc' 
Orm·lı:: l\oca bir ailC'11in ia~<· ·i lw-

11111frsi11i omu::htrıruı ala11 - l\ocrı bir 
arı/<111111 bn;frd uiikiinii 011111::/arırw ı' 
alan. 

la~c ctmt•I, - Be lcnnwh. g"t' rİndir
mcl, 

Oml'k: O z~~· ırı~~lm'.da. bi.ı· aif<• İcı!;iC ı 
d m ck f!O!l<'i lllllijkul hrr l§lı - () :a • 
111c111/arda bir wda beslcmck ( g<çi11 . ) 

dimwl: ) t·ok !/Üt· bir i . .,li. 1 
lhackt - Taıuıw ( İ~al\: fıhit ı 
lhadt•t ctınrk -Tıqıınmak (!lak: 

:"ıbit). 1 
ihale ctmcl, - Banndırmah 
Orn<•k: lliiliin lıalk fiden askcı i 

ilwle t'fmck ar::u.-;iyle ko.511~11fıord11 -
lliilii11 lıalk {ll'lnı aiik<'l'i bflruuf,,.111ak Şl!!J onu umdulayamadı. 

2 - lslalıı bcgnl'lmck için elimden Tama - Umdu, aç göllülük 

laclci afiyet t'tnwk - Onalmal. 

~Jr~~rl : _ Jarfri oliycl <'itiriirıiz ""~rr- j 
rı.:tı .yurtgım" mcscrrclbalış oldu-/ 

cır::u.si yle lw.~11 .... 111ıord 11. 1 

Jhfı etmek_:. <Jeri durma!\ J 

Ömc•k : /Ju 
s<tfl<'n 11ici11. ihci c:diyunmrı11z? -
kiiçiiciik dileğimi yerine rıclirlllf 

niçin fl CTi d11ruyorsunu:: ? _ _. 
l b'acl dnll'l,. h •h'id ctnwk <IJ"' 

haid) - lrntmak, uzalda;;;tırmak:~ 
Omek: Uu u11rıu11su::.: lıarckctı 1 

,.;,,,., 01111 lıuzurunuzrlan ib'ad ctTT'jl 
lıakltsımz - /Ju 11yu1111suz 1ıart 
ii::criıw, cır/ık onu kalımzda11 ıı:tJ 
la~ltrmakfn lıaldıım11::. 

l_h'm; etmek - G(iııdcrmck ,ı 
Ornck: :\ Pzdinc hir ~cfir ib'aS 

lll <'k iıılc rii - A·aırna lıiı- t içi ııöff 
mck is ledi. 

i\kb' ıı s - Sa) lın 

Omek: IJİl/iin 'J'iirk 11wb'ıl 

Tiirki11c !Jiiyiik Millet .llcc/H " 
rıtl:ı· - lliiliin Tiirk sa11lal'ları 
11111/ay iitıdt• ı·i lfr. 

lhcl i'ı - Yu nı tı 
Onıck: I brl<i, gii.::c/ srm'a//(lf1 

lıiiyiik · kudretidir - l'arn/ı, 

. .. 011'cıllım11 "" biiyiik erkidir. 
lhcl ı"ı t• lnı ck - Ya ratma!\ 
< >mck /Jiiuiik sa11'al rscrlcri 

<imek yolumla - !Jiiyiik ·arı•al 
/eri !t<ır"l 111ak yulımd(I. 

ilhanı (miibehcmi)ct ) - ört' 
Ornck: llu süziiniizdc kesif 

lıcmı ( miiblıemiyd) lıis '<'diyorıJ,,J: 
/Ju sihii11iizde /;alır lıir iirtiuıfııli 
/Jll!JQl'lllll. 

!\liiblıem - Öı tiiıı< · . . ı 
_< ~r~~"k : l!üuh miibltcm ti~ 

11< ı_lw::.ıı11 kalb11ıc/c sıkrnlı uya~cfı ,JI 
clu!Jl'll dc(jildiı' - IWJ1f< iirtürı( ı 
l er fo lterkt·sirı 11iiı«•tiind< ıl>1"11 

yarıdımwk <ioiiru de{jildiı . ı 
l h l fH~· ctnıcl, ( i. al etmek) - l 

tı rnıa l 

Ömek: IJu ı11<t;ılı:, ii .. uiııdc~;A 
ljİİlıcelerimi siz< 11azı ıle ibl<İfl ~ 
isterim - llu 11 orı1111 iiz< r i nde/il 

.. l . . { "''( \'lllU' t ı·rımı si::C' 11C1: 1 ile ıı " 
isterim. 


