
Giz ellik 
ölçüleri . 
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Bir lcalıramanlık masalı 
Lehiıtan nasıl kurtarıldı ve 

kuruldu? 
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Konsey Diin Kararını Verdi • 
Türkiye ile beraber 12 devlet muahedelerin bir 

taraflı bozulmasına karşı tedbir alacak 
Uluslar Kurumu Konseqinin Kararı 

Berlinde Bomba Gibi Patladı 
rp• P?ı 'Mftıaı 71 aıf"I IJllUın11PllllllllU1t1u111lllUlll--r 6 w a K kon· na karıı alınacalt teJbirleri bulmaia memur «· 

i, Ceneure, 11 ( A.A.) - Ulıular "!"""u I al i iftiralre JGl)ef etmiıtir. 
~ M)'İ 6a•nlrü toplantmmla FranMlı l,..Utere, t - me es _ _,. 11 (AA) - ıııu.lar Ku-manan/ııa. 'I 
- ·- ·· lılil eJil • olan lıa- aıın, · · •• 

• )'el tanJuulan miiflaelıen te lıil lıal ""!,, .. ran Berlintle bomba le.iri yapmıftır. Yarı reımi I 
,,,,. ...ıini Danimar"!' ~den m uure maltalil billtaaa Lelaiatanın İflİralıelmİf olmasın- J 
mlittelilıtın "'6al ~li:_ Ulu.Lor Kurumunun Jan çok 'miiteeuirJir. S~.vlenilJiiine göre 8. Hit
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_? iri Je olJafrı ltalJe 13 ler talıip eıtiği umumi ııyaıet halılnnJ~ Alman 
lıo11H7!', •'!ı_~,40• ~ 

1 
~allı olaralt 6omlmaı- milletinin reyicimına müracaat eJece/ttır. 

tleoleli, macıncu111enn .,., ar 
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Almanya karşısın

da devletler 
Straa koafera111mcla toplanan 

lqtlls. Fra119D. Jtal,_ dftolet a
clamlanma Wlibatb . 
bir karar Yanlı. Bu M (16) Mart,. 
ta mecburi ukerlik malünü ken· 
di keııdinft koyarak Venay mua· 
hedeaini yırtmq olan Almanyaya 
........ ---- --·-----..... ............ k.....,..... __ 

bit• 
ıene hu muaheclelerde tatltikı dU-
tünübnüt olan uaule uyıun o1ma
ımı istiyordu. Bunun için Uhu- .__....,....__ 
lar kanununa bir memorandum Şarlı ceple#inde defiıilılilı yolıtur! - Bir lngilJz karikaturu -

vermitti. franaanın bu iıteii yeri· Cenevre, 17 (A.A.) - ft'&DI&, ıavvur edildiji veçhile ıilihlann, 
ne ıetirilmek lizım ıelir~ Al~n· lta)ya ve lnıilterenin bitleterek hukuk m"'savab rejimi dahilinde 
yaya kartı zorlama tedbırlerı ah· Uluslar Kurumuna verdikleri ka- tahdidi ı.ıyesiyle kabili telif de . 
nacak demekti. rar ıureti ıudur: jildir. 

Fransa bu ıorumda yalnız da 1 -Almanya hüldimetinin 16 Gene bu karar mucibinc:e, kon-
dejildi. Roma andlaımaıı i~e Martta iaclar eylediii ukerlik ka- aeyden iıtenilen ıunlardır: 
Avrupa barıt iflerinde Fr~ ıle nunu, Arıiuluaal teabhütlere ria- 1 - Teahhütlere riayet ve Ar· 
birlikte yürümeie ıöz vermıt o- yet premipi ile tezat teıköJ eder. ııulusal teabhütlerin tek taraflı 'bo 
lan Jtalya ondan ayrılmıyordu. O· 2 - Almanya, tek taraftı hare- zulmuını her suretle takbih etmek 
nun için ıöz ıadece Inıiliz devlet ket etmekle hiçbir hak elde etme· huıuıuncla Anruluaal camianın bi-
aclamlarm• kalıyordu. mittir. Jumum azasına terettüp e Jen va-

Streza'da Fransa ile ltalya Al- 3- Almanyanın tek taraflı ha· zifelerde kuıur ettiginin Almanya. 

_ ........ mffllllll"lllınnııı••lilııım•ııt1••Hllllltııııb1111R_._.,._ ....................... .. 

Boğazların askerlikten 
tecridine itiraz ettik 
Cenevre, 17 (A. A.) - Ulualar kurumu kona.,t 

Ba9kanı 8•~ Tevfik RU,tU Aru, 111-l•nln .... 
aın• tema• etmea. ala in Bol••laran •k•rllkten 
tecridi huauaunda Lozan mu•lleclealle t•I• eclll· 

• mit otan tarkh muamele,• TUrkı,. mur•hlt••• 

l •ıfatlıle ıtıraz etml9tir. 
B. T e~•lilt Rüıtü Araı, bunun multabilinJe Loluırno anl:ıı. 

ma•ı neoinclen f,ir·ıey mevcut bulunmadığını ltaytlelmiftir. 
llE B. Laual Tiirltiyenin ıünün birinJe Aurupcının bu mınlcılccı. 
1 ıında te•i• olunacalr miifterelr bir emniyet .iıteminJen iıtiltJe 
\ etmelı arzuıunda bulunJuğu mütaJeasrnı •erJetmİftİr. 

B. Lit•1inol Türlti.yenin arzusunun ltabilitahalılnılt oldufunu 
•öylemiftir. 

n 2 sıı 

Girit umumi valisi 
verdi istifasını 

f ganı teşvikten suçlu muhalıf fırka 
• ~ı~l1:a i. bugün ~urı.u.11a okil.oGoldor 

manyaya kartı zorlama tedbiri a· reketi, Anruluaal vaziyeti yeniden ya ihtarı. 
lmmurm iıtediler. Bu it Ulul~ iblil edecek bir imil ihdas eyle . 2 :-- 3 Şubat tarihli proıramı t - PapulUla mirac1af1uma muhakeme,.._.. olma harp .._, reia" 
Kunununda koaUfUlurken la11I· mit oldujundan Avru~'? hu~r ~?zım veya o.~r~arama ,&>luadan m'_Nldeimnumiıi ~ ~layorlar. 2 _ A!la harp diYamada mah~ 
terenin de Fransa ile ltalyaya uy· ve emniye~ine kartı tabıfttıyle bır ~lt~hak eden h~etlerin, ıulhün ~olan Cümhariyet bırlıii erkiaınclan bir S"IP· 3- 19 unca Pi,..de •J.ın 
mumda israr ettiler; İngiltere uy· tehdit tetkıl eder. . . ııtikrannı teman ıçin icap eden iti- aaılerini muhale- eden harp d;vuu he Jeti. 

· konu• 4 Alma anın hareketı emnı · ı ·fi · ·· - '- A • ı K madı; arada epeyce çetıo :s" -41'- ny . a ara aıt nıuzaxerata de-Tam ·ye tina, 7 ( urun) - Yarm. I naltuyu Go tu, Milonu, So. 
ASIM US yeti tanzim plinıyle ve 3 ~ubat ta· harp divanında muhalif partiler fulia ile dite;-arkad lar 

--- rihli Lon.ira beyannamesınde ta - (Sonu 9. Ctı sayı/anını. ci ritununda) renlerinden Kafandarit p hale • L- 1 &f mm .. 
(Sonu !. ci aayıft1nıra 3. cU .,Utunımda) , apa - emeaıne uaf anması kuvveti• 

1 k 
muhtemeldir. Bu muhakemeJl9 

Dünya Kadınlarbir iği ongresi başlıyor lıü:'~i~:=~1:=:!~~ 
tulan münuebetile birkaç sün ta· 
til yapacaldanbr. 

Ar.mluol. Katlınlar s;rlifi lıongr~ıi bu soba!. b., yüze vakın lıaJının iftirelriyl• esJacalıhr. Ramimide Filistin oe lr.,. maraJJtala. 

rını wörü1or•naz. - YaSl8ı altıncı sa11fada -

Atina, 17 (Kurun) - AtİDa, 

Selbik, Kanla, Lariaa harp di • 
ftlllannda lailerin muhakemesi • 
ne dnam edilmektedir. Tersane
yi huaıı ilileri muhakeme edea 
harp dwanmcla, birçok iddia p 
hicli, tenane kumandanı Amiral 
a ..... ale,S.incle tehadette bu 
lummıtlardır. 

Larba harp divanı, ~uhakeme 
etmekte bulancluiu iıiler ba)dun· 
da brarmı vermittir. Bu karar 
mucibinıce bir miralay, bir ,.u.ba• 
tı hefer, bir mülizrm dört," hir 
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Ber lin den .. Ti bete Atatürk ~--~~~~~ 

Dün. senrımıze hır 

Keneli otomobiliyle §ehr imize 
•elen Alman gazeteci 

Max Ever Wien 

Alman yanın tanınmıı g ueteci • 
lerinden Bay Maka Eve ... winyen 
dün kendi otomobiliyle Berlin . 
den tehrimize gelmiıtir Fakat 
yolda hava bozduğu ve çok yağ· 
mur yağdığı i~in ıazetecinin oto
mobili evveli. Lüleburgaz civarın
da Büyük Karıttıran köyünde, 
sowıra Silivri civarında çamura sap
lanmıf, kendisine yardım için ya
nına bir jandarma verilmiı ken· 
disi de Mustafa adlı bir ren~berle 
bir ıoförü yanına almı§tır. 

Gazeteci tehrimize bu yardım
cılarla beraber geldiği için gelit; 
bir hayli enteressan o!mu1, kitap. 
battaniye vesair eşya ile dolu bu
lunan otomobil gelip geçenlerin 
merakını ve alakasını uyandırmış
tır. 

Şehrimizd~ nn srün k,_.:1 ... L-1 
dılctan sonra Ankaraya, oradan di-
ler Anadolu tehirlerine g:decek, 

yurd muzdaki seyyahatini tamam 
ladıktan sonra Tahrana ve Tibetoe 
kadar uzayacaktır. 

Almanyamn "Raynfront Ar -
baytertum,, ve "Beytzet Amita~ 
Berlin,, isimli iki büyük ıazetesi· 
nin daimi yazıcılarındandn . Diğer 
gazetelere de yazılar yazmakta, 
kitaplar çıkarmaktadır. 

Bay Ever Wien, pazartesi akta· 
mı Lüleburgazın "Büyük Karıf tı
ran,, köyü civarında oto~obili sap.. 
!andıktan ıonra, otomobiJ:ni oldu
iu yerde bırakarak köye çıknııt 
ve geceyi orada geçirmittir. 

Buradll köylü kendisin'! yive -

Habeşliler 

Alman gazeteci geldi 
cek ve yatacak yer vermif. ayni 
zamanda geceleyin otomobilini de 

Sovget artistlerinin 
Jestivallerinde 

bulundular 
Ankara: 17, (A.A.) - Sovyet 

Ruayanın büyük artistleri bu gece 
Ha1kevi salonunda ilk festivalleri
ni güzide bir kalabalık kartısmda 
vermitlerdir. Saat 20 den itibaren 
halkevinin büyüık salonu davetli· 
lerle hıncacınç dolmUJ bulu~uyor
du. Localarda Batbakan, bütün 
bakanlar ve Sovyet büyük elçisi 
B. Karahan, aaylavlar bulunmakta 
idi. 

Kencl~yum $rım11. 
beldemittir. 

Ertesi gün Alman g.ueteci 
sinin otomobili öküzlerle çekilerek 
yerinden oynatılmıt ve rençber 
Mustafanın tabiriyle "Atetlendik
ten sonra,. lstanbula yol almıttır. 

Silivriye geldikJeri zaman oto
mobil bir daha aaplanmıttır. 

Fakat hu sefer otomobil kendi · 
liğinden kurtulmuftur. 

Dün bir muharririmiz bu Al 
man sazeteciyle konUflDUflur. 

Meslek~aıımız, memleketimize 
olan yolculuğundan çok memnun 
dur. .Havaların bozulmuiyle ha· 
şmdan geçen bu küçük hadiseler 

I
' clolayısiyle temas ettiği kimseler

den pek iyi intibalar edin:niş, fev 
kalide miitenuıiı olıİıuıtur. 

Diyor ki: 
"Temaı ettiğim bütün inNnla · 

Tı çok nazik, çok zeki ve takdirin 
levlhnJe pratik bale/um. Harpten 
evvelki Türkiye ile kiycu f>fiilince, 

Saat 21 e doğnı Reisicümhur 
Atatürk salonu tetrif etmitler ve 
istiklal marfiyla kartrlamnıflardır. 
istiklal marıından soıira enternas
yonal ~laııttır. Halkevinden bir· 
genç davetHlere Sovyet Rusyanın 
büyük artistlerini takdim ebnİf ve 
halkevi namına artistleri selamla· 
mııtır. Müteakıben program mu· 
cibinee konsere bqlanmıftır. Pro. 
gramın her numarasını büyük al
kıılar la karıılanmıı ve geç vakte 
kadar devam etmiıtir. 

araclaki c1eğiıiku1r. inıanı ~ayran Almanya karşısın
bırakryor. Bu, ltankulôcle bır ıey. 

ciir. da devletler 
Evet •• Bu benim için ç,,lı iyi ve 

gazetecilCk bakımından entneı -
son bir :yotcululı oldu. Fakat siz 
de gazeteciliği çok ani brılrıyaram. 
Gelir gelrr.~z lotoğral makitıeleri
niz ve b;iıiin aUikanızla llarfıma 
r,1,,,rnız, tiünyanın en bü)'ü#t fe • 
lıirlerindcki uıtalılı. :zeltci VE çevik
liğin <:.ficlı ... ,, 

Almftp gazetecisi ayni zaman 
d11 fen, taf,ayı seven bir adamdır. 
Burada hülnnduğu müddetçe "fe. 
minil'm kongresi,, ne de ıitnıek ia
Leyip istemediğini soran ınuharrİ· 
rımı:ıe gulerek: 

"Ben güçlü kuvvetli bir ada· 
mım .• Neye leminiıt olayım? Kon
greye gitm~lt gibi bir ni7dim yolt
tur!,, 

Cevabını vemıittir .. 
Ayni takacı tavrıyla, otomobi

lin bir "kadından daha tadık!,, 
olduiunu ıöylemif ve "b(r kadın 
olsaydı, beni ihtimal bu vasiyet 
lerde yollarda bırakırdı ••. ,, demit· 
tir. 

Şehrirn1zde feminizm kongresi 
·vapıldığı •ırada ıelmit olan "Anti 
• F ~ın:mst., Alman ıazeteciaine 
refakat ct'enler dün akt&ll' tekrar 
Silivri ~el üleburpza dönmütler 
dir. 

seferber!-

_... (Bqmakalden devam) 

malar oldu; en sonra bir ortuı bu
lundu. 

Verilen karar ıu oldu: Almanya 
mecburi askerlik usulünü yeniden 
koymakla Venay muahedesini 
bozmuıtur. 

lnıiltert- hükUnıeti de bu fikir 
dedir. Fakat bu defalık için Al· 
manyaya kartı zorlama tedbiri a· 
lmmıyacak. moral bir mabkUmiyet 
kararı ile kalınacaktır. Eğer bun· 
dan sonra Almanya Venay mua· 
hedesinin baıka hükümlenni ve-
nıaen ooaa'--n. ......... - -· ... "' ..... ~ ... 
üç devlet lizım gelen zorlama ted· 
birine gideceklerdir. Daha dojru· 
su Almanyaya kartı ökonomik ve 
mali bir abloka uıulü tatbik ede· 
ceklerdir. Almanya ile ahı veriti 
kesecekler, Almanyaya borç para 
vermiyeceklerdir. 

Bununla beraber bazı Fransız 
gazeteleri lngilterenin durumunu 
bu karardan sonra gene fÜpheli 
görmektedir. Zira, lngiltere Al· 
manyanın muahedeleri bozmak 
ıeklindeki her hareketinin kendi 
since özgü bir tetkikten geçirilme
sini istemi~tir. Bunun sebebi in· 
gilterenin ve dominyonlannm ö· 
konomik l-e knndan herhangi bir 
Ulke ile mıiğini keımeyi zararlı 
görmesid;r. 

1 ürkçe, edebİIJaf 
muallimleri kongre 

. Ankar~, 11 (Kurun) - Ofren diğime göre, Kültür Bakanlığı, 
tatıl deureıınJe Ankaratla türkçe ue edebiyat muallimlerinin • 
kiyle büyük bir kongre toplantrKUı nı kar,,.ıaıhrmqtır. Kb 
öz türkfenin en az zaman irinJe kolayca nasıl köklettirilebil 
konutulacalc ve buna dair kararlar alınacaktır. 

Matbuat kongresi 
20 mayısta toplanacak 

üç gün sürecek 
Ankara -17 (Kurun) - Mat· 

buat kongresinin 20 mayıata top
lanması ve üç gün sürmese karar 
la,mıt gibidir. 

Haftada bir gün tatil yapan ga· 
zeteler gündelik aayılmııtrr. Haf. 
tada altı günden atağı çıkan ga· 
zetelerle türkçeden batka dilde 
çıkan ıazeteler, meslek, kültür, 
mizah, Qlon, çocuk gruplarına ay· 
rılmak üzere mecmualar aralann· 
dan seçecekleri birini göndere
ceklerdir. latanbul Matbuat Ce· 
rniyetinden bir aza ile muharrir
ler, muhabirler tarafından seçi1e
cek iki, latanbul matbaacılar, 
müretipler, kitapçılar cemiyetlerin 
den de birer murahhas çağrılacak
tır. 

ilk tedrisat 
Fırkada teşkil olun 

encümen toplana 
Ankara 17 (Kurun) - Uk 

risat vaziyetini tetkik etmek .. 

fırkada teıkil edilen encümeJI 
gün toplanarak ilkmektepler 
cmı, fırlta programı bakımı 

tetkik ebnİf, bu özlü it h.&a.1-.
f srka umumi idare heyetioın 

tai nazarırun bilinme.ini 

lattımuttır. Encümenin gel 

toplantıımda görüımeler bu 
zu üzerinde yapılacaktır. 

1 lkmekteplerin tahsisatını 
kik etmek üzere tetkil edi 

miayon vazifesini bitinniıtir. 

Her mekteo izci teşkilatı yapacak 
Ankara (Kurun) - izcilik tali- mer'iyete konulacaktır. Tali 

matnam~ini tesbitle mqgul ko- meye göre, her mektep izci 
misyon itini bitirdi, talimatname, tı yapacak, bu teıkilat yeni 
bir defa da Talim ve Terbiye da· olunacak olan beden terbiyetf 
iresince tetkik edildikten sonra dürlüiiin~ baifı buluiıacaktıt• 
Mülkıye mekteoı iÇfii ag çaltşmala1 

Ankarada bina hazirana lcad{lr sür 
Ankara 17 (Kunın) -Gelecek Ankara 17 (Kurun) -

yıl Ankaraya nakledilecek olan ait ıivii hava limanlarına · 
Mülkiye mektebi için Cebecide yerli, ecnebi hava ıemilerı 
Musiki Muallim mektebi kartıaın-
daki mezarlık yerind e :nodern nacak resim; Haydarpqa, 

bir bina yapılacaktır. tiri hutalıklar hastaneleri 

Ziraat enstitüsü müzesi 
pılacak mütehaa11s memur 
leri hakkındaki layihalar K 

Ankara 17 (Kurun) - Ziraat ya verildi. 
Enstitü•ü müzesini tanzim etmek 
üzere Almanyadan Adler adm -

da bir müze mütehassısı getirildi. 

Berlindeki heyetimiz 
Ankara 17 (Kurun) - Berlin· 

de Türk - Alman ticaret anl&fllla· 
11m imzalayan heyetimiz 22 nisan 
da Ankarada bulunacaktır. 

15 haziratıa kadar sürmesi 
meldir. 

Sovget artistleri iz 
de gidecekler 

Ankara 17 (Kurun) 
tiatleri, lzmir F ahrl hemtsifl 

imparator, Habeşlilerin harbe lıazır
lanmalarını, vatana lııyanet edenlerin 

O halde lngiltere gerekince Al 
manyaya l..ertı ökonomik ve maH 
abloka konulmasmın yalnı:a kara
rını doiru bulacak, fakat Britan · 
ya adaları ile dominyonları bu 
kararı tatbik etmek için_ ayrıca dü-

Bur sa valisi An karada 
Ankara 17 (Kurun) - Buna · 

valisi Bay Fazlı buraya getdi. Bay 
Fazlının, iç itleri Bakanlığı müıte 
tarhğına getirileceği söyleniyor. 

Voroıilofun arzusiyle, 1 
dan sonra lzimiri ziyaret 

lerdir. 

diri diri yakılacağını bildirmiş ... 
tünecektir. 

Muhtelif sözlere rağme'n ltalyan -
Habe,. işinin bir barışıklık safhasına 
gir~ektcn uzak bulunduğu, bilakis 
·rnzıyetin daha nazik bir safhaya gir
diği anlaşılmaktadır. Bir kere ııa1ya. 
nın Habe!7lstana asker göndermesi 
durmuş defffdfr. Son hafta içinde 
Napollden Habetiatana gene ukerf 

Unutm.tmalı ki lngiltere bu öz· 
ıü du~unu baıka sorumlarda 
ela muhafaza etmittir. Nasıl ki 
lng; ltere doiu paktını doğru bul· 
duiu halde buna kendisi girmek
ten çek·nmittir. Bunun sebebi 

. kamuaal düıününün ( ellı.ôn amg. 
miyeJ A,,upa itlerinde yeniden 
bir takım taahhütlere ıirilmeıine 
kartı dul'l"tıakta olmasıdır. 

kıtaat glnderllmlftlr. Yakandala re
simde ha askerleri vapurda sörii7er
sunm. Dlfer taraftan da Habef im • 
paratoru memleketinde umumi ae -
ferberllk emrini •enn~. Ba eeter -
berllfe dair yazımın bugün dfirdUncO 
sayfamızda sıyua ıütunumuzda oku· 
yun az. 

Acaba Stresa konferan.1111da üç 
devlet adamı arumda verHen J>u 
karar Cenevrede Uluslar Kuru
munda nasıl karfılanacakbF? 

Oç devletin kendi ar:ılannda 
Yerditi kvan oldutu aihi onala· 
makta hiçbir sarar ıörmiyecek mi· 
dir? 

ftin asıl can alacak noktası iıte 
burasıdır. Fakat bugünlerde Ulus· 
lar Kurumu bu sorum üzerinde ko-

Bakanlar heyeti_ j 11 a l kan antao 
~nicara.: t7 ~A.A.) ı~ Vekı l ökonomik DDI 

lerı heyetı bugun Baıvsıl iane! / 
lnöııtin:in reisliği altında toplana· Ankara: 17 (A.A.) - . 
rak muhtelif itler üzeriıae göriit- antanb ökonomik: llaanfi 
melerde bulunmuf ve bu itler-! ait )arma ittirak edecek tlaİI 
kararlar vermittir. ve Yuıoalav m lan 
Postacı l ar beraet etti kü .ıc..,resle ıehdiıııııiw 1 
A':"lcara, 17 (A.A.) Posta f P.1graf du,akta Dq İtleri "-lre»hil 

ve telefon e.tri umum müdürü B. na kartılammtlardit, 
Fahri ve muavini Bay Supbi ve Elen murahhulan y~ 
telpaf itleri müdürü Bay Ihsan pre•le selecelılerdir. 
Cemalin Ankara uliye birinci ce-
za mahkemesinde devam eden mu- Murahhaa he7et bq~ 
hakemeleri bugün neticelenmif ve nn aaat 15,30 da aralar~ 
her üçü de beraat etmif)erdir. bir toplanb yapacaklardır· 

nuımakta olduiu için en Çok l:air- mill kom.,,m pne! top 

kaç gün içinde bu noktada aydın- yarın aaal 16 buçukt-a 
lanmıt olacaktır. J mer mencu binası 

ASIM US açılacaktır. 



nattlı tüccar. 
Bundan birkaç halta önce Gü· 

miilcinede bir ıirket kuruldu. Or· 
taklM bir müftü, bir hoca, birkaç 

tüccar. 
Tüccarlar aermayeleritti, mültii 

nü/uzunu, hocalar cehalet ve irti
ccı hiılerini birer Mııe •enetl.i hali· 
rıe koydular. 

Tüccatlar fÖ)'le dü~ündüler: 
u _ Bolca para kazanacak bir 

i§ bulmak lazım .. Ne olabilir? 
,._ Piyaııada ucuz/uyan lea 

ıtoklarını pahalılc:mdırmı:rk buna 
karır birebir çaredir. 
"- ~unu İıaııl yapmalıd;.r? Her· 

ite• fapka giyiyor. 
" - Bütün Türklere leıi giydir· 

rneliclir. 

• • 
Mültii elendi adamltırını ca· 

rrıilere1 ıuraya, buraya gond~rtl.i. 
Yanık, yanık ilahiler, uzun teç· 

vitli, gunneli vaazlardan ıonra ca
lttilerin küraüleri bir borıa halim 
aldı. 

Cehalet atakların Jiifkün liati· 
ne bir kanat gibi takıldı. Sanki 
bir balon liatlerin ayağını toprak
tan knti. Ak.iyon ıaltibi hoca e
lendilerin ağızlan ıapkaya harfi 
ate, a,mıı birer batarya idi. Ko· 
nıqayorlarJ ı: 

"-Zinhar fOplıa giymeyiniz .. 
Bir ~ma namazında ıaplcayı a· 

tqc talan bu müthif bombardı
man devam ederken öbür alııiyon 
6ahibi tüccarların etekleri %Ü sa· 
[···--ı •-ı---11- •• ,. .. :J,.n le• ı•mtJr· 
ıy(>l' ardı. 

F ealer ,,azara fıltmJdı. 
Fakat umulan •atıf yapılanu:ulı. 

Amma tüccarlar, firketin hi .. edar· 
larına bir ıeyltr verdiler. . 

••• 

Tiirk - Bulgar 

Ticaret muahedesi ko-
nuşmalarına başlanıyor 

iki ay uzatrlan Tiırk - Bulgat 
ticaret muahedeainin yerine yeni 

bir muahede imzalamak iiz~re ö . 
nümüzdeki haf ta içinde Ankara . 

Şehrimizdeki Bulgar mahafi 
Jinde temin edildiğine göre, mu. 
ahede Mayıaın on 1kiainder. evvel 
imzalanmıt olacaktır. 

Diger taraftan Bulgar aanayii • 
nin ihtiyaçlarını bilhaasa komıu 

irtica hep böyledir. Bu onun 
ukidenberi oynadığı cinı oyun 

lcudan biridir. 

memleketlere göndermek üzere 
bu ayın 29 unda Fili bede lw örnek 
sergisi açılacaktır. 

Üçüncü SPjim zamamnda Ka· 
hakçı iıyanı Ja böyle taci.rli, pa· Bu se.·giye Türkiyedeıı ticaret 
paılı, hahamlı, hacılı, hocalı, yeni· odaları ile. sanayi erbabı hususi 
çerüi bir tirketin ifiydi. surette da' et edilmittir. 

Otaman irticam kanatlanma· Sergi Mayısın 12 aine, yaı1i Türk 
ııına fU h4'1iıe ıebep olmuıta: - Bulgar ticaret muahedesinin 

Y eniçerüik para ile alınır, ıatı- imzalanacağı güne kadar açık bu· 

lcr bir meta haline girmi§ti. lunacaktır. Bu sergide, Bulgar ıa· 
Yeniçeri maa§ cüzdanları (o nayiinin ne gibi İptidai maddele· 

:taman arJara ıergi denirdi) piya re ve makinelere ihtiyaçı olduğv 
ıa.Ja dola§an hiııe ıenetleri gibiy- gösterileceği gibi, hangi mamuli.
di, kim para oerirıe alır, ıonra ye· tın Bulgaristanda kafi miktarda 
ni~eri aylığını hükUmet ha:ıineıin· elde edif diği de anlatılmak isten· 

cf e,., çekerdi. mektedi't. 

Adalar daha ziyade' 
güzelleşiyor 

Geçen yıl Vali Üstündagın rİ· 
yasetinde teşekkül ederek Adala· 
rm güzelle§mesine çalışan •'Ada 
lan güzelleştirme cemiyeti., bu yıl 
da çalışmalarma başlamıtşır. Ce
miyetin yen; verdiği kararlar, faa. 
liyetin ge~en seneden daha geniıJ 
ı..11r IUlh,YU;)lQ .. U\UIO\.cıı;ım goster: 
mektedir. 

Bu sene tertip edilecek eğlen· 
celerde, Adalara bir mevsim için 
gelen halktan daha ziyad~ bütün 
latanbuJ halkını ali.kadaı edecek 
tedbirler alınmıtbr. Şehir l•andosu 
Mayıstan itibaren her on lıef gün· 
de bir iskelede çalacak ve ayrıca 
Haziran, Temmuz, Ağustt.i aylarJ 
içinde siçek ve deniz bayramları 
yapılacaktır. 

Bu bayramların. milli kıy af ec· 
leri gösteren ve bütün Ba1Jcan1a.nn 
iıtirakini lemine çalı~an büyük bir 
Balkan eğlence hafrasiyl~ kapan. 
masına karar verilmittir. 

Adaların en büyük ihtiyacı O• 

lan suyun da temin edilmit olmaa. 
Adaları bjrer seyyah sefı · h • 
1
• eıı a· 
ıne getirmek için mühim b'ır er a· 
dım telakki edilebilir 

itfaiye için gaz maskesi 
alınıyor 

işde kolaylık 
Gümrüklerde yapıJan 

yeniliğin hedefi 
~ümrük ve inhisarJar bc.kanlığr 

tetkık müdiirü Bay Mustafa Nuri 
dün ak§am Ankaraya gitmiştir. 

Bir hafta sonra tekrar dönecek 
ve sekiz, on gün kadar daha şeh 
~ L-t":'..ı_ :r ... ı.,u'h,ıcuı vuı el ı~\- • 
b

• . • _ ......... 
ıtırecektir. 

Bay Mustafa Nuri dün kendi . 
siyle konutan bir muhar:-irimizf' 
lstanbu) gümrüklerinde yapılan 
yenilikler hakkında şu izahati ve . . ~ 
mııtır: 

" I - •hnbul gümrüklerinde ya-
pılan yenilikler, bilha11a bütün 
seruiılerirr ellerindeki iılerı çabuk 
kolay ve J ·· ·· k ' u:zgun fi arabilmeıi i • 
şin~ir. Bu suretle gümrüklerde if 
ta~ıp edenler fazla vakit kaybet . 
mryecekler ve kolaylıkla l~'lrfılaş. 
mrş olacaklardır.,, · 

Para kaçakçılığı yapan 
bir kaptan 

• 

!J - KURUN 

G 

Ur.un siiı en bu uz aktan lant§tf , 

gittihçc i~imdc öyle clcıinfcftt kı 
bir 11abah daymınmadrm. 1'ram · 
tıayc/an incrch ona ·akla lrm. O 
niincle kulakları Jii1ük salw c~ek 
/eri bile v .u-dr ,,,. ~·ıplnh bacuklı 8U 

doldırıcm hadırtlar çehi iyorlordı . 

l' "-kwdrm bakmcu, mcı mm do 
dola§an l alrmleri,, uslalrgt dahrr 
İ •i anla ılfyuı ., Taş aymdaru vu 
ı·rrlml1§ /l,ciueı t boy(l c ı;omaltın 

oymalar, butocla 1 uy boy ve ~efil 
!;Cfİt aan'othorlm ırt çalıştrgını gÔ3 

teriyor. 

Fakat ne yaz.ık, bu dcdih(erinıi 
görmek için ~ok yaklaşmak mcı 
merlerin oyma/arına doları toz ve 
çamuru tırnakla kazımak gerek

tir. 

Meıncuiyi tatlı, içli bir türkçr. 
ye çeviren Süleyman Nahifi'nin 
tarihiyle bir kat daha değc.rlene11 
bu re§me, niçin böyle bakrnm: 
kalmı , bi.lmcrn.. Bildiginı u ki 
yirmi yrlclanbeı i bur mu hiç emek 
yüzü görmemİftiı. 

Orada bundarı baıka uç çe§mc 
ve bir de 3ebil tJardrr. Oç tuğlu 
vezirlerden ilôhtcıl" M rrtffrıfo pa 

§anın yapttrdığı bu 3cbil b rıl 
önce onattlmıg, )'uz.ılaııum oc o 

ma/ariyle •ırma oyalannırr ıi.tünu 
örten pas ıilinmrf ti. 

"Hadihatülcevami,, bu çc§mc 
lerJen uzun uzadıya bahıcder. Ka 
ra Muıtafa Pll§a, Kaptan Hüıeyin 
paıa ıJe Mahmudun yaptırdıkları 
çeımeler hf..men yan)•anadır. Kim· 
bilir naııl bfr düşıinceyle Topht1.· 
neye ıu, böyle dört koldan indiril 
mif. Y apılı§ındaki aağlamlrğa bcr 
kın ki hii/fı giirül gürül ahıyorlcu . 

Oyle sanıyorum, ki bunların tc· 
mizletilmesi çok güç de a(!ği/cliı". 
Kuvvetli bır yangın tulumbaIJiylc 
bir kere yıllanmıa. (oz ve kirin bu· 
yüğii gideri'ir. Sorıra boyalaı 3ol· 
muı 11e yaldır.Zar dökiilmüştrc taze· 
lenebilir. 

Bu çe1ıne, bir gün belki aki 
Türk san'a larının yollarım, ~qit· 
lerini, üılriplannr araıtrı malnra 
kaynak ofocaktır. 

Yeniçerilik kalkacak denince Öğrendiğimize göre. Bulgar 
Pİyaıadaki ıenetlerin liatleri bir· konsoloslugu. Filibcyc gitmek isti· 
cl~rrbire yere kapanclı. d" • yen Türklere parasız: vize ver ığı 

G~eıı aene itfaiye ,.frad .. 
32 

. 1 ıçın 

gaz maske i ahnmıAtı B • • u: &ene 

ln1ıiJiz bandıralı Lüiza adında
ki mazot vapurunun kaptanı Yor· 
ginin. ötedenberi, para kaçrrdığt 
m haber nlan ve bu iti kovalamak. 
ta olan gümrük muhafaza teşkila
tr . me.murları evvelki gece, kaptan 
y orgı vapunına giderken molör
den indirmişi r v salonda iiz •ri. 
nı aramıılardıı". Bu araş.tırma ~<>· 
nunda, y orginin üzerinde aekiz 
yüz Türi< liratr ile iki altın lira hu· 
l~nmuıtur. Suçlu mahkemeye ve. 
rılmittir. 

BclediHmıiz.Jcn bu İfİ !ır..Mcdi
ğimi söylcı ken bu hcdırl~•.l'L§lart 
t.•rıların do scLıinccckl11rini bildi· 

Senetlerın kaybolan fiatlerini gibi, Bulgar demiryoUarrnda da 
liurtarmak için irtica ıirketinin bü. .. d I d" ·1a~ t yapa· 
t

.. h" d l 
16

• 1.;;.: Ü h yuz e a tmıf ye ı tenzı 
un ııı•e ar arı e ır ıs• e anı· k 

k I
Jü y J 1. · ca .tır. ete ge " er. er e yatan ıatı . 

luıldırmak için 11al kuranların pa·( _ 

ru/aları ıuydu: J 

"- Şeriat iıteriz!.. ~ 
I rtica her zaman ıaciriy., ~ 

le, yahucli•iy/e, papaııyla. ve ce
luılctiyle bir ticaret blokudur. Bu 
blok Üçü~cü Selim gününde lıtan·I 
bulda ne ı•e, bugün tir Gümülci-ı 
nede ayni §eydir. 

S•dri ertem 

de elh maske daha aJr..... 1 ... T h . ·-ca":ur. 
a sııat bulundukça bütün itfai. 

ye efradına maske temin ed"l k 
t
. ı ece . 
ır. 

-- .... 

. .. 
gmı ıçın • 
yuyorum. 

S. Gezgin 
~~~~~~~~~ 

Belediyeye ait kıs1 m 
ayrıldı 

Bir miiddettenberi devam eden 
1 Sürp Agop meı:arlıgı davıuı bele-• 

diye lehine neticelenmiş ve me· 
zarlığm tapusu çıkarılarak beledi· 

ı yeye verilmİftİ. 
Bunun i.izerinc mcmudl\r gele 

1

1 rt•k, dim mezarlığm bclcdiyevc ait 
kısmını ayırmı lnr h ıclutlııl'ı te bit 
rtmi9l~ı·dir. Bunn ~öre nH·zarl gın 
caclde '<' hakan kopı ı ka.pah ka 
la<"Ak v kilise c an &okakhll"da 
ki kaprdaıı ıtl ıe.rekt11. ok k ka 
pısı dun mühurl ıımi~l11 

Dünkü ol bol ü b h J V ey m sa a amızaa kazanan Daruualak t k A ı.. · · ak :r:r a a ımı - nRarad B (L lh ne ıstır etmek igin dün şehrimize gelen A k •J y a a Ran tııat konıeyi· 
Sürp Agop mezarlıgının metruk 

olan kıamı 51900 metre murabbrıı 
dır. 

ue n arayn gıuen unan murahlıa11larr 
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KUltUr işleri 

imtihanlar 
Yakınlaşıyor 

S]}'ASA 

Habeşlilerin 
Seferberliği 

Bütün okuuarda hazırlık
lara başlandı 

1.&e ve orta okullarda mezu. -------------

1am 21 ev soqmuşlar ! Habqin devlet merkezi 
Ji.ababatlan LonJra g 
gönderilen bir telgra/a 

niyet imtihanlarına bir Haziran
dan itibaren bqlanac•ktır. 

Kültür Bakanlığı tarafmdan 
imtihanların yakınlqmıuı müna· 

Baltanın tersile 
vurup ö dürmüş! 

Müdd"""!"'!'e-iu-m-umi, 3 j Ben, devrii em 
arkadaşa ceza seyyahıyım, diyor! 

istiyor! 

bq imparatoru, H tıbef P 
tcmınun ~alıımalannı ko 
ltunJa umumi •elerberlilı 
vermiı ve eı-kek, kadın b: ..J 

aebetiyle hazırlıklara baılanmıı Baba ve oğu~ dün ·ceza 
tır. yediler! 

Mezuniyet imtihanına tabi ol . latanbul ajrr ceza mahkenıui, 
mıyan sınıflar da yıl içrede yen\ bir cinayete ait kararını dün ak· 
talimatname mucibince iki tahriri. tam üzeri bildirmift.İT. Mlthakenıe 
bir de §ifahi imtihan yapılmakta· edilenlerden Siliwinin Cina!i kö· 
dır. ~~rinci tahriri yoklama Mart yü ahalisinıc1en Demirin eline ıe
ayı ıçınde yapılarak netic9i bil- çirdiği baJtamn tenUe köylüler· 
tün velilere hususi mektuplarla den Ha.aanm bq!Jla vurduğu ve 
bildirilmişti. ikinci tahriri yokla· Huanm bu vuruı teıiriyle öldii· 
malar Mayıs içinde yapılnuılc ve ğü ubit görülmüıtür. Demir ce· 
neticeler gene velilere hmusi ola · :za kanununun 448 inci madd:ıine 
ı·ak bil~iriJecekt!r: göre yedi buçuk sene ağır hapse 
. H:zıran ayı ıçınde de son bir malik\im e.dilmiıtir. 
ı~fa1n yoklama ~pılacaktır. Şifa· Demirin oğlu Mümin batma 
hı yoklamalarda aorulacak sual1er baltanın tersi indirilmezden evvel 
zümre hocaları tarafmdan hazır Hasanı yumrukladığı için üç ay 
Jar.acaktır. hapse maiıkUm olmu§tur. 

M~zuniy~t ~mtihanlarına hariç- V akanın sebebine gelince, ci· 
ten gırmek ıstiyenlere bu aym ao· nayetten 'birkaç gün önce Hasan 
:nu~da K~ltür Bakanhğma bir iıti· Demirci dövmüf, Demir, köy muh
~a ıle ~uracaat ebnek mecburiye. tar.ı lamaile f İkiyet elmİ§. Bu ti· 
tmdedırler: Ay sonuna kadar mü- ki.yete kızan Hasan, vaka geceai 
racaat etu11yenler gelecek yıl imti yatsı namazından •onra köy camii 
hanına kalacaklardır. Bu talebe· önünde baba ile oğulun kar§ısına 
Ierden i~_tenile~ .. vesikalar. ıunlar - ç.rkıp kavgaya girifJTii!. itle bu sı· 
dır: Nufus .. kagıdmm hır ıureti rada Mümin, Haaanı yumrukla· 
mezun oldugu okul pbadetname mıJ, Müminin babuı Demirden 
veya. tasdi~nameai ve !İmdiye ka· baltanm tenilc bqma vurmu1 .... 
dar çalı tıgr yerlerden almmı§ bir Öldürülen Huanın anau mah· 
vesika. Bu talebe Balranhğm mü· kemeye gelmifti. Mah.kem~ aalo· 
na~ip gö1rec~ği okullarda İmtihan nundan çıkınca, kapmm önünde 
edılec~ erdır. . teeaür ve heyecandan yere düt· 

lmtıhanlarda l>Ulunacak mü . dü, baygınlık ge~irdi. Etrafdan 
mey;J!'i71""1" bu yıl t:lo~.;ı .. _ .Jv&•- p--L::s-•.J-• ~ •• 1__: -- o.- :I..! !,.!- •-

ya Baka.qhk tarafmdan tayin e · lıştılar. 

dileccktir. Jandarmanın ölümü 
Hukuk Fakültesinde Zincirlikuyu civarında otomo--
Univeraitede hukuk fakültesi- bilile ~rparak jandarma Huan 

Hüseyinin ölümüne aebep olmak· nin imtihanlarına yirmi bet Ma
yra an itibaren ba§lanacakta. 

B:: mi.inaaebetle okunan kitap· 
lcırm temıni için Üniversitede bir 
kitap komisyonu kurulmuttur. 

tan suçlu kılişeci Ale.eddinin mu· 
hake.meainde müddeiumumi ceza 
istemi§, muhakeme müdafaaya 
ltalmı§tı. . 

lata.nbulun muhtelif aemtlerin. 
de tam yirmi bir~ aoydukJan 
iddiaaile latan"bul üçüncü ceza. 
mahkemeıinde muhakeme edi1en 
üç kiJinin muhakemeai, dün 
aon aafbaaına varmıfbr. 

Mcwkuf olarak muhakeme edi· 
len lbraiıim, Hüaeyjn ve Y qar j .. 
aimlerindeki bu üç kitinin Hasköy 
de Makbulenin evin~, Şitlide mq. 
nıtiyet mahallesinde Ebekız soka· 
im<Ja (Nermin) aparbmanmm 
bir katma, Be!ikt&§ta dikilita§ta 
zerde sokağında Halinı ağanın 

oda.ama, Şehremininde Lutfi P&fA 

malıaJlcainde Ördek ka.aap cadde
aindc Alinin evine, Mecidiyekö .. 

yünde Ta! ocağı caddesinde Hüae· 
yjnin evine, Pangalbda Mqruti
yet caddesinde Oşmanm kanıt A· 
liyenin evine, Şişlide Mecidiköyün 
de Osmanın evine, Bqiktafta. Di· 

kilitafta muallim Muıtafanm evi
ne, Betiktatta Alinin evine, ayni 
gece ayni yerde Nakinin evine, 
Katmıpatada Priko uatanm evine, 
Mecidiköyünde tat ocağı cadde· 
ıinde F aikin evine, Ni§antqmda 
lhsan;ın evine, Haıköyde Yuvaai· 
min evine, Şi§li~e Mqrutiyet ma
halleainde Didarm evine, Bqikta9 
ı~ u ..... ,h•s.•n...I• ı.ı .. t..t--.._ _...;._ ... 
Şi§Jide Etfal ha.ataneıi arkumda 
Şevki bey eokaiında Hüeyin Av· 
ninin evine, Bqiktqta Salihanm 
evine, Şehremininde Abdulla.bm 
evine, Beıiktafta Velinin evine, 
Samatya caddeaiııde polis Ahme· 

din evine girdikleri iddiaaı, aleyh. 
!erindeki adavanın mevzuunu te!· 
kil ediyor. 

Komiayon hukuk talebe cemi· 
yett ve prof ea~rler tarafından bu
l ır. ·.ui.ik~a olan formaları tetkik 

lıtanbul üçüncü ceza mahkeme· 
sinde dün müdafaa yapılacaktı.Fa Dünkü celıede müddeiumumi 
kat, rahtaızlığa dair rapor gelmiJ, muavini Ekrem eaaaa dair mütale· 
mahkeme, müdafaanın ba.ıka. bir aaıru aöylemİJ, yirmi bir auçun da 
gün yapılmasını kararlantımııftıl". usulü da.ircainde sabit olduğunu 

l't:'Yl e ·tedir 
~!'mdiye kadar her derain oku· 

t~ r. lu~r.una ait formalar baaılmıı· 
fı Bütün formalar on bq Mayı· 
~a kadar ~ eti,ttirilecektir. 

Yüksek tedrisat müdürü Bay 
M"cit Haydarpa§a liseai tarih, 
ı:-:ı..,rafya hocalığına tayin edilmi~· 
tir. 

DURUŞMALA, - Memleketi- kaydederek, üçüne de, birlikte ge
mizde Bulıariıtada muvazaa1t ce ve gündüz merdiven kurarak, 
bir surette §eker kaçakçılığı yap. pencere kırarak evlere ıinnekten 
maktan auçlu görünen Karabekir ceza iatemiftir. Bunlardan lbrahi· 
Te arkada§larmm duruf11l&Ianna min, bir hll'lızlık ııraamda ıelen 
dün de sekizinci ihtiau mah.lceme· PGliee de ıillh atmaktan cezalan· 
ainde devam edilmq ve ~ kamu· dmlmaıını iategine katnuttır •• 

Yu .. ksek te drı·sat aaJ f&hit dinlenilmittir. 

1 1 
lbra.him, buna kartı itiTazda DQ· 

mu."du··rıu··g .. u·· Gelenler, gidenler ı · · _ UtumlJ, §Öyle dan1ttır: 

Yüksek tedrisat müdürlüğüne BAY SAFFET - Ankaraya gİ· - Karakolda alman ıahit ifa. 
vekaletten tefti§ heyeti haf kanı den Haydarpqa liıeai müdiirü B. delerini ke.bul etmiyoruz. Orada 
Bay Cevat bakacaktır. Saffet dün ıece tehrimize dönmiif ''Allah,, dediiimiz zaman ıülü· 

Bay Macit dün ıabah Ankara· tür. yor, "Allah Amrikaya ıitti,, diyor· 
dan tehrimize gelmİ§tİr. SOVYET SANATKARI - So\• l&rdr. Ben, ele ıeçen qyanın tara· 

Spor işleri yet opera arti.tlerinden Danrid fımdan ça.Immadıiıpr, ıatm alm· 
Kültür Bakanlığı tarafından bi: Gostrak dün §ehrimize gelmit ve dıjifn işbat edeceğim. Kadriye, 

umumi spor teıkilatı yapılm~kta· ~~r!..~!!~ .. ,,,,. Naime, fethiye, O~an isimlerin· 
dır. Teıkilit ifiyle federasyon re· aayııı fakülte kalemlerince tupit deki tahitleri çajınp dinleyiniz! 
isi Bay Aziz yakından alakadar edilmektedir. 
olmaktadır. Bu ok--ullann yıl sonuna kadat 

Universite de bu teıkilitla. uğ• aç.ık bulunduiu rünlerden yüzde 
ra,mak iizere talebe tarafından altmııma devam etmiyen talebe fa
bir h yet ayrılmıtbr. külte imtihanlarma kabul edilmi· 

Dil okulları ve talebe - Üni· yeceklerJir. 

lbrahimin bu itirazı üzerine, 
müddeiumumi muavini Ekrem, 
Karakolda dinlenilen tahitlerin ia
tintak hakimi önünde ve mahke. 
mecle de ayni ifadeyi verdiklerini 
İ§AJ'et etmif, müdafaa tahitlerinin 
din1enilmeaini, müdafaa hakkının 
yerine getiriliti noktaamclan muva 
frk bulunduiunu aöylemiftir. 

versitede okuyan talebe için her Tetiilt ıeyalaati - Hukuk fa· 
ak§am ıaat on yediden on dokuza kültcai ikinc.i amıf talebeai hava 
kadar liıan okulları a~lmıftı. Bu mütait olduiu takdirde önümüz . 
okullara kültür bakanlığının buy· dek: cuma ıünü Yalova\& bir ıe· 
ruğu üı;erine bütün talebe devaııı zinti yapacaktır. Reia Hikmet, iza Hiiaeyin ve 
etmek mecburiyetindeydi. lmti Köycülülr iıleri - Talebe Bir· Tahir, İbrahimiu ıösterdi.ii !&bit· 
hanların yakmlqmaaı münasebe • )iği tarafmdan kurulan köycülük lerin müzokkere ile çağnlmuı için 
tiyle !İlxıdiye kadar devam eden kurultayı önümüzdeki cuma sünül muhakemeyi bir mayıa aaa.t ön 
talebenin aevam ettiği günlerin aon tppl•ntııını yapacaktır. dörde bırakmıılardır. 

1 k bqlilerin harbe hazırlalftll'f. 
S ender Ayhan deli mi? ve bir harp vergiıinin tar~ 

aplaşdacak ! ıını, bundan botka va 
0 Devriilem aeyahati,, yaptıjını hiyanet edenlerin idam 1 

ıöyliyen lıkel}Fler Ayhan iaminde /erini, bunların uki Habef 'd 
bir gen~, dün alqam üzeri poliaçe 1·ine göre Jiri cliri yakılat6' 
müddeiumumiliğe getirilınit, müd.. anlatmııhr. _,.j 

deiumumilik Sultanahmet kiinci Bu haberler doğru iıa ~ 
ıulh çeza mahkemesine gönder· lanın ıulh yolu ile i§lerirıi 
mittir. Orada ıorguya çekilen Js- koymaktan ümidi kutiğiıtl 
kender Ayhan aleyhinde, zabit mctmek lcz.ım gelir. ~ 
+apkaaı giydiği noktumdan taki· Çünkü §imdiye kadar Ilı 
bat yapılmaktadır. Kendiai, ıiydi. leıin orriu toplamağa tqe-,, 
ği ~pkanm zabit §&pkau olmadı- 17ledikleri temin olunuyor -
ğım aöylemif, bu arada §Öyle de.. eder•e imparatorun meıJ 
miıtiT: ı.:etleriyle iktifa eJeceği 

- Ben Gümü1haneJiyim. Şirn. yordu. Habefiıtanın ailtll 
diye kadar muhtelif memlek~tleri mağa bqlamcuı artık ifirt 
dolqtım. Buraya lzmirden geli· .ardığını 1Jc .ulh ihtimali 
yonıın, Berlinıe gideceğim. Şimdi ya düımek i.atielaJınela ol 
Sirkeci "Trabzon,, otelinde otu· göıterir. 
ruyorum. Suç İ§lemedim. Seyahat Bununla beraber ltalya 
ediyorum. Ben, bir devriilem aey- b~iıtan araııncla sulhün JI 
yabıyrm ! mcuına mani olacak •eb•l"'i 

E&mer, gözlüklü bir genç olan değilclir. 
lskender Ayhan, omuzuna Avrupallaki karıııklı'lı 
kayı,Iarla bağlı bir takım çanta rın birincmclir. Bilhcuıa). 
tqmıaktadır. Giyinifi, bir dere· ya iıtiklali muelui lttil 
ceye kaclar Amerikalı aeyahlan bqütana karıı hcıte,etl 
gözönüne getirmektedir. hitn bir engel tqkil eJ 

Hakim, ortada tevkifi iap etti. maelenin laalli takclirin4• 
rlr bir vaziyet bulunmadığına ka· tin clejiıec~ fiiphe Jı 
rar vermif, ancak lskender Ay· de laarbin mutlalr ve mu 
haınnı akli vaziyetinin muayene ile lrubulacafına da hülrmol 
ta~iffip,iJ.ümJWU;ıı .. un .. ...,..~...,H~ · m;ldld. · 
muayeneaini yapmqlar ve adli tıp uluıal bir mahiyeti hafa 
itleri müdürlüğünde müşahede Bu mücarl ele maoallak ol 
altında rapor verilmesi Jizmııeldi rikanın 90n müstcıJril J 
ği neticeıinc varmı§lardrr. laken- elini kuTtaracak, ahi t 
der AYfıan, oradan Adli tıp itleri tarallarıla genifliyen J 
müdürlüğüne ıötürülmüıtür. elini, Avrupalı rakipler k 

Esnaf mürakabe bürosun
da çahşma şekli 

Esnaf mürakabe büroıunun ye· 
ni kadroıuna ıöre, büroda üç mü· 
rakip vardrr. Bu müıakiplar ara
&mda vazifeler aynlmıt ve eanaf 
cemiyetleri iti üç grupta toplan• 
mıtlır. Büroda timdilik iki de li· 
tip vardır. Üçüncü mürakip, bu· 
günlerde oda mediainin taadikin· 
den ıeçerek alınacaktır. 

Yeni alınacak mürakip daha zi· 
yade bir muhaıip kontrölör olacak 
Eınaf cemiyetlerinin büdçe İ§leri 
ile uğratacaktır. 

işlerini bırakmıya mecbur 
yabancı işçiler 

Küçük sanatların Türle tebaa· 
ama hun hakkmdaki 2007 mı· 
maralı kanuna ıöre, vilayetlere 
bailı ınü~seıelerle h.lediyelere 
baih tcaiaat hizmetlerinde çalııan 
Y•bancılar mayısın yirmi birin· 
den itibaren itlerini bınkmıya 
mecburdwlar. Bu ıibi yerlerdeki 
ecnebiler tesbit edilmektedir. 

Cezalandırılan memurlar 
&tediye ceza memurlarından 

ilrili laaa bir zamanda ınuhuebe 
ye verikneai icap eden ceza evra· 
kını uzun zaman ellerinde tuttuk· 
lan için üç. ıünlük yemıiyeleri ke· 
ailmek auretile cezalandmlmqm· 
dır. Bu-aıdan bafka Beyojtu temiz
lik iılerinde ~h!U ibir bınyon 
toförü de kamyonu çöpçü Sala. 
haddine bırakmıfbr. Bunlar da ce· 
zalancimlmıttır. 

bulacak ve bu rakipler 
yeni •CWaf lxqlıyacalıtır. 

ö. R. 

Esnaf bürosu 
hesapları 

Mütterek eanaf büroa 
ve 1934 yıllarındaki vari 
102 bin liranın W!ulsüz ol ~ 
f edildiğini yazmııbk. 80 a 
ıin diğer bazı ıazetelerd• 
istimal ,eklinde yazıldıl 
süren ali.kadar makam b:ait 
ririmize ıu izahati vermi 
"- 1933 yılında 20 

iradı 20 bin lira olmayıP '2 
bin liraelu. T abüelir iri ~ 7 
nnaıncla da maral ya~' 

Huoplar tetkik ol""2 
cemiyetin huabı öbüriil" 
olmaaı gibi vuiyeder. _.il 

Son Plll.,.Je ccmır 
dare heyetleri toralıntldl' 
aalahiyelt-2.1' bir heyet • 
tetkik etmektedir. ! e·-,ı,"'~r--
nu alınmaclan miufÜnJIJP 
•tmek muvafık cleiilelir·• 

Sugece nöbetçi cc" 

Samatyada: ErofilOSt ~ 
Hüsamettin, ŞehıadcbaŞIJI 
Hakkı. Şehremininde: A· 
ka.gümrüktc: 1\1. Fuat. r1'I" 
Sarim, Bcşiktaşta: Süte) • 
Beyazrtta: Cemih Ze)Tekft· 
Çemberlitaşta: Sırn Rasf1't 
kapıdaı Melunet KAzun, G 
çu Mua caddesinde: tzidoS'• 
Iunda Posta sokağında: 
sokafında: Limonciyan, !o 
Dimitri, Iwnmpapda :_ !... 
Halmoğlunda.: Yeni TIP"' 
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Endülüste Ke 
Ze 

• 
ynep Kimil baştane

in muvaffakıyetleri sın 
k 111 lnee 'Olldlclann havuı Yuanr ,..,_. ...... Okan Kır 

Tefrlb ... -ııs-

çok 
JpZe 

Yuaaı lwlı FERDi 1 elril«ı No: 11 

Cıtslır, ~1811111 CIP~ll ~~PSlll kea 
llllilı, 1111ık Urarııcı Ytıı ~lbll. 

-
si bir 

yumupk bir yerinde kurulmq o- Ellı • k 
JMP Khdl ......... idare- ı•ne anısı 
hayli defltikllklere aframıı ve • , f' ve cıuarı 
yır ali••esi IMr uman da ka· bu ha 

pah kaldıktan sonra Sıblıiye Bakan· Edimekapıamı anlAtmadan in-
lıjwa hlmmetlle 1933 temmaandan ce Salmetomrakdan ıa.aca balı· 

çahpaafa bqlamqtı. Sertabiplf. eedeJim. beri 
fbıe 
hklar 
llay ~ 

bay Yakap Çelebi. harid hasta· Tonınık kamutta fiyle tarif e-
fefllilne de operatlrlerlmlsden • • 
evffk gjlJI, çalqlwa ve pik de • diJmekteciU': 

mah ıultan tan.fmclan yapbn]mq
tı. Camiin iç ......... on nltainci 
yİİZJrlda 7eniclen )'apılclı. (1310. 
1894) ..a..ı .. w. ol .... ~ 
olan cami (1326. 1910) Jılmda 
tamir edildi. 

Olen ukerin letW -""Fan 
..-, kartıdaa Wr ......... pi · 
dilini ıö~ b,alarm ~ 
ıimnifti. At filt&Dde «folafan ~ 
lıpanyol abiti tepedeki n15ı.t.çı • 
Din yanma dolna pdi,.nlu. 

Zabit n&betçi blllhettain &~ü: 
• 71dclatmca atmna cliq_-ı-m• 
çekti ve n&betçiye aea)eildı: 

- Ne var, ne yok?. 
- Bir tef yok. •• Le • 8a • .Zi ... 
- Uyuyor m1111111?. 

neferi b,alarm aruınclan hutup 
~..:..: 5--._.Jaki elbiseyi tek . .. . 1-u u .z.. ıruuu . 

rar OM 1iJdirİr 'H kulübenin ÖDU 

i 

ne Jatml'IS·· 
- F em akıl delil •• Küme de 

1üphele11111es.. Y aruı yok.. Kenc.I 
kendine lklü aanırlar .. 

Y· 
-
-

Olen ukerin ceeedini elbirlili 
le kıi]übeııin önüne çektiler •• Ko 
nuftuklan ıibi, e}biaeaini antma 
liydirdiler ve tepeden uzak1•fh 
Jar .••• 

Ü 

terli doldorlarnma ptlril..,ur. "Eweinei aalifede mücrimin a· 

şm dl .. iki doktora birer ....... Jaldana l9Çinlilderi delildi Jıdi. 
de falarl talalp prdm etmekte tik.,, Qblr 

ve mi .... da pçtik~ fayclunu Olman Nuri Bey, "Tomruk yaJ. 
tmnaktadır. Bu bet klflden mite- mz ayalıma delil bütün ricut 11• 

heyet secell dndtbll PJnt lebilecek d•eoecle OJU1E lsaaie 
rerek a-eçen martın sonuna ka • 

art 
eşkkll 
göste 
~ yirmi bir ar l~de 28181 denir,, clemeldMir. · dar 

hMta1J tedavi etmiflerdlr. Danlara 
n istatistik ıudur: alt ola 

Ki 
,uta 
,.atr: 
3718, 
•ive 

büklerde yatan hasta: 15'7. a • 
ı.üılan: 21381, clofam ameli • 

115, llborat1m.r muamelltr: 
rhtpale tedaTl: 213, dlyater • 
UltraYiyole: 1199. 

EDlRNEXAPISI 
Edlmekapm denlMe, ilk alda 

ıelen, lttanl.ahm fetlıidir ..... 
bapna bir tarla olan ba meım 
ıimdilik bırakıp biru Ediraeb
plll ......... ..tGmat ...elim. 

Ecllrnilrapw ı•klm Hantta 
Pili ct.irdi, iri Haniya bpm de
wıktiır. 

Ba cinnla bulunan Wr.....,. 
hktan bmaJ& Porte MJriantlri ka
P• da d.....ute idi 

- Hayır, b6,te bir tepede tek • 
liyen ukeria ılsüne .,_ ... 
mi?! •• 

. 

. 
y 

liifne 
sa ye 

akanda blllt ralamlamt bir eene
lsabe& eden 18N4, ftktile nlf a

tmif iline vana, IOll?& bilet le
nin fulalrfı Jibtindea lla)'llan 

Edirnebpın, IUl'UD ell ~ 
,...i olduiu için hlcmna IDll&t a• 
ytlarak muhtelif laanmlanla teh-
19 buradan hücum edilmiftir. 
GI JJbncla AvMfu "8ract.. m• 
dmnıtlar, tm ,.ımda ildnd Mu
rat kraya bir top ~ 
1453 yılında çetin Mr Urpdea 
aoma Fatlb, buradan tebre aiamit
tf. f 

-Pekili.. Vuifenı Daima. 
uyamk ........... Arap ..... &i
rinin ıeçtiliai _....,...., ...... 
diier lcanlEoHan hona I• ..... • 
dar etmeyi unutma! .. 

-~ > 
Zabit hbr atmm-.... çam· 

eli ... 

z, 
. 
. 
. 
. . 

. 

. . 
1 

. 

retleri 
kırk bi ne inen 'Oaldldar halkına tak

edflecek olursa yOıde en az kırk sim 
ldşfnfn 

teda 
calM 
ıeh•1 

ba hutanenfn çok hltlmamlı 
vllbıden mflsteflt oldaklan neti· 

vanhr ld lnı da doktor ve lda· · 
eti fçhl iftihara defer. Fatih 

<Belllnrnln eaeri) 

Vili yet yollarının yapıl· 
masına baılandı 
Y&lar clthleWili için viliyet Ha 

pllanmn pt1lmaama yeniden ...... •lfl'r.Y .... bet MDelik 
..... pp1lmaktadır • ........ 

Top kapı • Silhrikapı yolu üze
otuz kilometreıli'k kmnm rinde 

••• 1 ..... 

Tomruk hakkmda verilen iza· 
hat tudur: Bir iıkence iletidir • 
Tomruja YUl1dan miicrimin ,.Jnrz 
yüzü dıtanda ~ 1:1 •nla 
bu itkence ileti, "it~nce 7eri,,ne 
ad olmut ve teTkifh&neye "T om
ruk,, denmittir.Tevkifhaneye vak. 
tile "Tomruk dairesi,, denirdi . 

.. ..... fethinin ...,...._ 
bllmelerle ifade .......... '1r 
mhaRe anlemak ..._ ,_... ~ 
lar. 

Fatitı, boluda, ......_ ....... . ... 
n.r ••• •b ........ , .. 
toplanna bilet.at plsarac:akdwe-
cede muazzam olan toplar Japb. 
nyordu. 

ô;- ·~ ~-in
.... '*thmıttır. Bitiin 

.......... bitectıidir .. 

Umumi hapishanenin kııa bit 
tarihini 1-.ıa J~ .ı.ti."9-
ıGrtlDde tuDlan ~: 

T dan a ılao bu to 

n 

. 

. 

. 

. .. 
• 

baD: 
- F.mir Said ı.,_101tara Abl-

mıt ! 
Oip~f!enir1ıea,ŞeJhYQ&f 

.... ~ri it:dt.rek çobam ,..... 
c_ajırllDqtl-· Çohaa d~· 
f&yle anlatı~·ordu: 

taatlc 
nf 

• Eclirnebpı. Rami ,. .... da 
...... bitmit, iDtaat ........ .. 
tır. 

Ed. 

~ wm•• kadar latapiaıltlda; ..... lıimda tat i"' ttmaii. Wt Em 
.,W.ane olarü Tophpı IU'&ımcla çift aldisGa ,.w. o~ 
.._.. arahiJ,,; Saclrazaıb cl&ire- li bu topa harelrıet 9ttiıaaak .,. 
ılDcle "Tomnık,, Balıriyede Tena- lmllamnalı ivin ,.ti ,O. kifhain 
De zindanlan hapiahane vazifeai· a)Tllmıt olcluiuna )'aAD ...... 

irneb.pı - Y edilaale 1ohı ıca. ni 1arii1orlardı. Tardır • 
mllen beton ufalt olarU yapda· 1281, 1298 J'lftarmcla helediye Edirnecle yapılan ilk ~ tffe-
caktır. Te1Yi,..i ppılmıı, t&tlvı reiıliii Japnııı olen ve "Öldls riibeainde, koca tebirde ~ 

lanmıp. Bu MQe zarfmcla Mehmet P&f&,, diye aıı.,lan Meh· yan cam blmamıtb . ltuır 

tmlaml 
Jatia 

lada 
Yen' 

tlarr 
fak fO 

M 
Japı 

edilmi 

o . 
p 

'"'-i bı 
Yalo 

hut . 

landan 
mekted' 

Polla 

anacaktır. met Arif pqa, Zaptiye mtlıia·i la top 483 yılı 'ubtmd& E,IP 
ye • 81,ükdere iltiaak Jo- Mehmet p&f&DID hizmetind'e Tom- neden ı•lidcen, eUi çlft ika. çe-
cla fOl8 ppılmektadv. ruk mWüril leli. lriyor, muvuwyi temba etmtik ı. 
ikay • 80,elwlere Yolunda S.l • .a t......ır İle, hapilhuede çin de topun her iki tarafında • 

htn ,apılmaktadır. Yol ... tomndc içinde o~,., Mtl bot ,.. ,U. adam ~ am6ıli 
.. olanılr yapıiacakbr. olan ma&ICAmlaım mUafua edil batka topa ~ Jatda elli .. 

eliti ,erdir. rabacı, ilci Jiis ls•smtM:r, ...._ ai. 
altepe • Kartal ;yolu da ufalt Karaılmriilc taraflarmcla ki '*ek rolaa temialemeba icli. 
lmak üsere müteahhide ibal. Sahaatomrak adaao da INracla ~-hhm ...... 

ftir. 938 n bitecektir. INIJle Wr hapiahaM Wundulun- ceti ailnler, Y edikuW.. A,.... 
aküdar • Beykoz, Çulaaldu • dan verilmit \)1"'9• ihtimal ela- taıap. kaclv ar eliti,......._ ... 

qahahçe ,olunda da toprak tea- ,hilinde ılriilmelctedir. rii.._ bir laale ı.-Ut ,_.._ 
mamlannuttır. MiHRi MAH CAMii •. Jordu. • • • 

T& • hna ıolunda illan· Bu cami, A1a10,..r lriliı11illia Yana; :Fa&ila Llirnskıp=noidı• 
'rill7etine ait to... on bet ki· yerinde, birinci Süteymanın J.ı lstanbwa Daul ıirdi. 

&c.aetredir, fAki yol~ earpolclu- ve Rüstem pap.nın kanıı Mihri. 

yeni ıiiaera&Jı taJbı edil- ı===::==:==:==:~=:==-~~========;;(De_DGllll_.~.'J. il'. 1 
Bakırköyüniin iıteli f 

haberlerl · 

- Salina &dlr bir 11nD1•• Emir 
SaidiD blDine paiı Yalanda 
......,. ...... c.iaıde ...... 
lanan aulla .-rt'an.. fl'•••eein 
...,.& ,.. ~ elbı"h ppılı • 

Kuy 
1Warkö1, JWDİd• fabrikalar Dllt 8'la .--..ı~ 

uya düıen çocuk açılmasına rajınen denizde iskele- len Parit UniY 
U~--' ti ..,.... bir yerdir. Ba -:ı....1- marul _:1-L..:İ mcn;aaaa lcehribara hanında o L_u_ ,,..._ _ _, , ..... ~ 

""'Y...ı plaandaa bu mali -
taranGç y&f&)nnda BGlent byuya .... tikiyet etmektedir. Mevcut clün aut on yedide OniTenite ima· 

ue de boiulmadan çıb. etki ittrele tamir edlh timdillc E•ran• l&loaunda ~ • ..,_ 
teda'ri için Cerralıpqa ilatiyacın kartılanac:atı Ueri ıüriil· ffacleai,, ıaemtu 1* lmnfenaa 

dütmüt. 
nlmlf" 
hutanes ine kaldmlmııtır. mektealr. Belecllye h\I ilteii bu aeı. 'Ml'miflir. B8t Mnden '-la tfml• 

ne imkln buluna ,_ine ıetirecek· JÜ'inm ~ kolihraa. Mr 
ŞAN YATAK- Byautta tir. m.t ...... konf--- .,....... TUTU 

Kimyqe 
r denifpqa eokatında ~---------- e1fW ll!lftenke profetlrleri, ,..._ 

nmnaralı erin ÜÇGacü katında 28/1 DUlllal'&h nele oturan Cemile ile ....... ~. on 

oturan eobKı Ni1azinin yatak '"' bir İf için, Jaktıiı ocatı liadilr- ---~~~------;._....i-
JOr 
rillmut. 

YAN 
Akara 
ele lrltip 

ıanmın yanm•lrta olduiu ,a. meden Ç911D8Ye sitmit, hu macla iSKARPiN ÇALARKEN, -
e t8ndGriilmiiftiir. ocaLtan llÇl'&JU lcmlCmdu etraf ,__. oturaQ ............. 

AN ÇAMAŞIRLAR, - talriçamqırlantatuftunnUftar.r- ~~--Çaducdaı -W.";ılı 
r..ı..-•.. ~ ~...-.., AliNıı clülıılr ......... ,_ ... 

ıda ~in -.:-.::: ID&flann bir lmmı ,...... halde ele• )lir çift iı1-ıia 9 .. _. .. ,,... 
alet llnclfirillımtittUr. blanmıfbr. 



Üç aylık bir 
çocuk 

Meme emerken öldü 

Alpulluda bir 
konser 

Kastamonuda 

Büyük bir yan
gın oldu 

50000 hr alık zar ar 
Kastamonu, 17 (A.A.) - Dün 

•"!ı• 18.aG da Nunallala -.,da· 
..-. mmifataraa ba,. K'mil 
Kafpotr ...... cltiWrinmcfa fi • 
KaJl)Oll .otl•• d*Mlnmd• p. 
lcaw bir ı-.ilicle, etırafmda hulu
nan 36 chlkkllı ~en ,.,,. ... 
br. z.rar .Ui bin n.._ taı...in ~ 
...ıctemr. 



Le/iidan ntüıl ltiırlııldıı fHI karalda? 

Bir abrama ma al 
Mektepliler 

• 
şampıyonası 

••• 

Deri güzelliğini temin i ·n ah 
u,..ıı!~z!~ı-~~dbirleri yazıyoruz : 

KJod May pek •• .., • 
fak olmQf artistlerden 
biridir. Boyu: ı,tı; 
flrlıtı: 0,49,5 (Bunun 
daha f ula 0,565 olmuı 
lbnndır); koltuk altın • 
... sllla ~; o,&1 
(tamamdır); siitll aç • 
Janndan çenesi: 0,8' 
(tamamdır); daha ap • 
trdua ıölUs pvral: 
0,'71 <tamamdır); lto)'UD 
çevresi: 0,.12 (ideale -r 
fan olaWlmek I~ -o,3112 
olmallydı) kalça çınre • 
al: 0,'17 (daha fula G.&l 
olacaktı); kaba et ÇeT • 

Mil: 0,89 (tamamdır): 
baldır çevresi: 0,52 <daha 
az, 0,486 olması icap e • 
derdi); dl• kapail isti 
çenesi: 0,.13 (tamam • 
drr); dldn ea kaim ye • 
rinden çeTreai: 0,.11 
(o,332 olmalıydı); 8.flk 
ke•iil pn.ı: o,20 Cta· 
mamdır); kol pneel: 
0,25 (blru daha fula o.- olacaktı) ; yamnak 
çeniısl: 0,14 (ta... • 
cbr). 

L-L•· - Buıün nuıl oldu ela .... n· f il d 
Kıılil• ......... _., ~· -'JOI'· boymumdılAr. Dedim. .., P • """lacalm. Her halM a 
- ""1 ....... ,... Fai&o> Bet dakika içinde denmle 1 • O kadar nhatlamıuttmı ki oay- llQ' etmek, ıunuıunu hL-• 11mmd# 

illa .......... daha sGn .ıo...- dim. • fiyenin bn .. ,__ iwriU:.. Ne - Diln alıp• ııana . <ti. Hat bana bir ı<Yk .---._:"' O 
'--• _._s-- için m •· Su ıbJ1. ba ps iJk defa deni• rahat,. .n• tabii Jat&. .. •• Ha.a, .. u_ ti bqün için ıeleceiini Miyle ı.. ... h ~u. , ~- .;,....-•- b. d #, ...... dim. Biraz durup iliv• etti: .,.. ' ukali ima brtı bilmem 
alla ........ Wle ıelmf7or. F• siriJorma. QBıaL+imiD lobe ır 

0
neth.' 111 au, enız, aürlltü yok... .., den Irat ...ın lgla .. 

0 

lıadar ıa- u o.ı.M p111ı ..wı. o, ne i . - Bir ltalıer ı;&nd-!im iater. içimde kllçiili ......... tilala 

idi 

ı_ .. H --1.W. Biriltirinden -:l•el Ka L...-.. leD... -..Is &l'Wll Yare ._. .. ~ •- ptana ........ llyledim: Ce 
-C:.S- hafta ........ ..,_ ricııdıa ıııoı-a kadm. • - Hele "!". :r-tta!d!er için, .ı. vap vuıudim. Kaıılamn ......Uii ilprlal'lllmP 

......,._ Bu _,_ daha ...,....ı.. .,p., luyaf.ı, v..W... dL Kulu, elhJı pçince.~ TaY!e ıoılt7 lllrdli. lolrhıl de ona -.llm . 

.ı.. ............. .,.,....,_ ...... Bla ..... :ralıın: pli..idan iati • - Peki - lıak, -in ı.o.. Yomıık vUtl aeLfi. - lluıa olyledljin 
lılr .... ...... ....... ..... ....... Guinoda, ,iibek ... !mı ela lıarıulan -n ıil . Sofranm, badı..bı !aırdu!r. lıuldam plan, dedim. H 

.,..... ..m donls tarafıadakl •Joıılamıcla !dm !ıillr ne riinüyor. H- a.ı. ........ Odeoa Mfer - .. fuluo ı!a Yar. Bir .ı. ... _. 
_.... __ ..-,U: .....ıı. Oçiiılcil defadır ki ......, ı..ı.. lerincle 6inmllil Raa uı.ı.- adlı !ıir ~ &ilmin 

- .... nlıııl -- G8aet lfıi1allm bn ...... aı-ı...... . ...ı;.......ıum ... side! yapllllftı. ........... ..... • -· Onılan blrbç not .... _ _ ,_ 1 11 da enfeeti. --. 
...... Ya- Wlinla taltU ..... epey açılmqmı. Kaptan Kaptan pullan yerlettiriyorclu. ... _. s1HL Hattl laDa olal_.ki 

- .......,_......., Uerlol ...ı-l:Jo<: Dedi iri: Şandan, bandan konutu:Joru. 1g1a ıleftotbu 1Umqba. 
__._ ı--=- -

1

...st-f Anla...J-k __ ,_...1...L" B 1 Kaptan "Nilüfer,,• haber -an r.n-ııL 
- -- - - ·- - • IJOI" - Nilüfer :ralıın: hiuil. ...... dermey! -- ... .....- .... defterim.le ... 

- OWıılıpı. (hı - -. Adaya ~ cleiı1aın yal kafuile de,...,... hir !mıdır. Her Ona haımaı-k ı..tn .....__ ,..... Wdam . 
... ,. ilk airitim olduiu içbı .,sok dar· yer oaun :..ı. Wnlir. k '"7 uK--.r -4 d ~ ere. laamrlandun. ,. ____ --. _ _._ 
Kdıı._• uma ..- 1111. Lilmdı ecı'-qtı artık: d ~ '"'-...- •· Nisia habrlat.caldaa. Ge • 



t!!!!!!!!!I 8 - KURUN 18 NİSAN 1935 

Hli~AYE 
tAKViM 

+ l'crşembe ' CUMA 
18 Nisaa 19 Nisan 

l !'i Mubaarcm lb Muharrem 

Umumi Haırp:te 
!'i.17 M5 Kafkas hatıraları 

Dolapf ci kim var? 
Gtla do~uşu 
Gön batısı 
Sabah ııamuı 

Oğle namazı 

18.!!f 18,!'ii 
'4.4j 4 41 

l'l.13 l'L 13 

ikindi 111mau 1:1.59 ı~.~9 

cephesi 
~-• 18 ·- Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih 

ver Pş. 
man zabiti, 
etmeğe 

tarafından gönderilen b~ 
Bakii madenlerini talr 

memur edilmişti. Fakat-

En Akşam aamu uı.sı 18,'12 

Yatsı namazı 10.28 
imsak ,ı.~ 

\ı!030 

Al 3.Y8 Yazan : isken der F ahrettin 
Bedia yirmi ıekiz, Güzin de o -

tuz yqlarrnda vardı. 
lkiai de küçüktenberi bir ma -

halde, bir ar.ada büyümütlerdi •. 
Biribirlerini çok seven iki arka • 
daıtılar •• 

Bedianm ıüzel, yakıtrk'lı bir 
kocuı vard: Mühendis Cevdet .• 

Güzinin kocası da çirkin bir 
etkek değildi .• Doktordu .• Mü§te· 
rileri kadar karııiyle de metgul o
l.an ince fikirli, terbiyeli ve uzağı 
ı<>ren bir adamdı .• 

Doktor Kerim, mühendis Cev • 
detten çok daha ağır başlı bir er -
kek olduğu halde, Bedia C?~u ken~ 
di kocasından daha fazla beğe .. 
nirdi •• 

Bir gün iki kadın arkadat ara • 
ıında föyle bir konu§ma geçti: 

- Bediacığnn ! Çoktanberi zih· 
nimi kurcalayan bir sorguyu hal • 
letmek merakı beni böyle budala • 
ca sualler tonnağa sevkettii Salun 
bana darılma! Merak bu ya .. Me
ıeli., ıenin kocanı bir başka kadın 
battan çrkarmağa tetebbüs et
ıe, Kerimden füphelenir misin?. 

- Kat'iyyen f Üphele mem .. ko
cama çok itimadım vardır. Fakat 
tenin dilinin altında bir teY var .. 
tayle bak.ayını.. Bir teY mi duy· 
dun? 

- Hayır. Seni §eref ımle temin 
ederim ki, kocan hakkmda hiç bir 
fey duymuı değilim. Bu, ıırf bir 
meraktan ibarettir. Saadetinizi ve 
iyi acçinmenizi gördükçe iftihar 
c:liyorum. Kendi kendime, intal· 
ah ölUnceye kadar böyle meıut ve 

ba.htiyar yatarlar, diyorum. 
- Hiç merak etme, Güzin! Ko

cam benden baıka bir kadına h.k. 
maz. Onun bir zifı vardır: içki. 
Fakat, bu zi.fmı kendi de bilir, ve 
hiç bir zaman, hiç bir yerde ken· 
dini kaybedecek kadar içmez. 

- Demek ki kendini kaybede
cek kadar içerse .•• 

- O vakit iradeıini de kaybe. 
deceğinden ve batka bir kadınm 
kendiıini aldatabilecefinıden kor
karım. 

- Şimdiye kadar hiç bir yerde 
kendic.ini kaybedecek kadar içki 
içmemit midir? 

- Bunu, evlendiğimiz günden. 
beri ben görmedim. Kendi de ha
tır!amıyor. 

-O ha'de bu korku ~den? 
- içki içerken iradesinin za-

yıfla.dığını hissediyomlUf bunun 
i~n yabancı yerlerde ka'iyyen faz· 
la içmez. Ben kocamdan çok emi· 
nim vesselam. Onu hiçbir kadın 
sarhon edemez. 

- Aman büyük söyleme Allah 
aşkına .. ! El1keklere inan olmaz! 
-A .. Vallahi benim kocama i

timadım vardır. Onu sarhoı ede
bilecek bir kadını ben de gönnek 
iıterim ! 

Güzin, bir akşam doktor Keri
min ate!yesine telefon etti: 

- Ölüyorum, doktorcuğum! 
Fena halde sancılandım .. Liıtfen 
eve giderken bize uğrayınız! 

- Vah vah .. şimdi geliyorum. 
Ne otıdunuz böyle birdenbire? 
Dün gece pokerde kaybettiğiniz 

yirmi beı lira ıizi biraz fazlaca üz
dü galiba ••. ! 

- Vallahi ondan değil, doktor
cuğum! Midemde müthit ·bir san· 
cı va,r .• fazla konuşamıyacağım .•• 

Doktor Kerim atelyesinden bir 

1 Yılın gtçca gilalcrı f 18 
otomobile atladı .• Doğruca Şif iye, Yıhn talan ıünleri 249 24~ • 

Mühendis Cevdetin evine gitti.Gü· ==~~~~~~~~~~~ rıp 

119 

zin yatak odasında karyolasına ıı RADYO 111 

uzamnıı yatıyordu. · 1 _ 11_ Bu metalibat §Öyle, böy· 
Mühendiı Cevdet bir haftadan- Bugün le geçiştirilirken Şübner isminde 

beri Ankarada bulunuyordu. Gü- lSTANBUL: bir Al~an mülazımı zuhur etti. 
~in gUçlükle sağ tarafına döiıerek 17,30: inkılap dersi. üniversiteden Ordu K. ile mahrem görütmeleri, 

- Biraz önce ölüyordum, dedi, nakil - lzmir saylavı Esat Bozkurt. hariçte esrarlı surette hart?keti, fa· 
iyi ki yetittiniz ! Midemde bir k~ 18,30: Travyata operası (birinci per - aliyeti merakı celbediyordu. O. K. 
partı var .• ! Canım da o kadar rakı de) ve muhtelif plaklar. lS..10: Ha - Şübnerin vazifeıi hakkındaki söz-
iıtiyor kı·.. herler. 19,40: Kitar solo. (Maryo) 20: 1 1 b k f - ki 

Sağlık ve soysal yardım bakanlığı na- ere afı af a tara a çevume e 
- Ne tuhafsınız, canm ! Mide- mma konferans _ Ordünaryüs pro - muaınelesi merakı artırıyo.,.du. Mü· 

ıinden muzdarip olan insanın ca· f esör Ruttin <kulak hıfzıssıhhası hak- nasip zamanlarda sualler tekraT 
nı naııl rakı ç~ker .•• ? Ah bu ka- kında) 20,30: Ay tango orkestra~ı. 21 olunarak, anlatıldı ki Şübnerin 
dmlar ... · 30: Radyo orkestrası, 20 : Radyo caz çok ehemmiyetli vazifei mahıusa· 

Güzin karyoladan doğnı1du. ve tango orkestraları. sı varmış. Enver pa§a ordu ku· 
Kerim hastayı muayene ettik· 223 Khz. VARŞOV A, 134:> m. mandanına mahrem bir emirle, bu-

ten ıonra, bir koltuğa oturdu. Et- 19: Ruhi musiki. 19.1:>: Şarkılar. - nun maiyetine birkaç ihtiyat za-
rafına balanırken köıede kurul- Sözler. l 9•45: Reklam. 20 : Plak. - Du biti tercüman ve bir miktar asker 
mut küçük bir çilingir sofrası gör- yumlar. 20.a;;: Piyano konseri. 20.:>0: h . • . k 1 l 

Sözler. 21.15: Filharmoni tarafından verilmesini ve er ıtım o ay af • 
dü. · senfonik konser. 24: Sözler. 24,05: tırması için gene esrarlı ve: müp · 

- Bu ne .. ?! Siz galiba rakı iç- Plak. hem bir emir vermittir. Şübıier 
tiniz de aancılandınız! Hele şu- 175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. de "galiba Hikmet efendi ismin· 
nun doğrwunu söyleyin bakayım.. 17.30: Piyano - şarkı. 18.30: Koro de,, bir ihtiyat zabiti intihap v~ 

- Vallahi içmed:m, doktorcu· konseri ve orkestra musikisi. 20.30: bazı neferler istiyormuı .. Kuman· 
ğum ! Hazırlanmıştım .. şöyle ken- Edebiyat. 22: Almanca yayım. 23.05: dan da bu mühim iti merak elmİ! 
d. ·1- _ı• b. k k d-.L · k Fransızca yayım. 24.05: lspanyoJca ı xenuıme ır aç a C'IJ ıçme ve bir hayli üzüldükten sonra mü-
istiyordum. yayım. ı ş· b 

8!2 Khz. MOSKOVA, (Stalin) !l61 m. him sırra vakıf o muş. lİ Def - Sizi bu aktam rakı içmekten d" f ki ah 
19,30: Senfonik konser. 22 Oda musi· Bakuya gi ıp ne t oca arını m · menederim. Sonra büıbütün rahat 
kisi. vedecekmiş ..• ıı:ılanırsmız ! 

823 Khz. BÜKREŞ, 36-J m. Küçük yapılı, sarı renkli ve sarı 
- A ..• kat'iyyen olmaz. Ben bu 13-15 gündüz plak yayımı. 18: Dans R 

gece rakı içmezsem, bu sancı be- 19 d 1 19 ı· d 20 aaçh Şübner, Rusa benziyor. ua -
: uyum ar. ' n: sazın evamı. çayı da iyi biliyormut. Bizden yal· ni öldürecek gibi, içimde garip Konferans. 20,20: Plak, 20.45: Konfe-

nız Türkçeye tercüman istiyor • bir inanış var! · rans. 21,05: Senfonik konser. 22: Kon· 
ferans. 22.15: Senfonik konserin de du. 

Doktor ıataladı: vamı. 23: Duyumlar. Yanında bir kaç da Alman kü-
-. Ah bu kacJmlar, dedim ya.. Khz. LEIPZIG, 382 m. çü1c zabiti var.. Bunlarla Azer· 

ıinır mi sinir. Aklına geleni mut· - 10.!ıll· AQlcM· nr.tı<n"ıımr ?il· "Unll- ~ ... --... .t.-h-1-6. ı 1. -

laka yapaca'klar. Pek ali.. haydı musikisi. 21: Duyumlar. 21.10: (Al - leri u.Jırip eclemiyeceğini Şübner 
bir kadeh içiniz! tından şehir) adlı yayım. 2:?,20: Beet- de elbette bilirdi. Fakat her ta .-

y · ? hovenin sonatlarından. 23: Duyum • 
- a sız .• • rafta harpten istifade etmek ve 
- içmem .• ağzım kokar. Jar. •u muhavereyi kazasızca atlatmak 

H d b k _ı d 545 BUDAPEŞTE, 550 rn. ~ 
- ay i camm.. u auar a için böyle kenarda, köıede akla 

k 1 b kı d b. , __ v h' 18,3;): Piyano - şan. 19.10: Dach hak 
ı ı ı ık oğrusu ır er.u:ge ıç Al ·1 gelmedı"k memur"ıyetler, ı"•ler ya • kında konferans. 19.40: Harpa a eh e ~ 

de yakışmıyor! konser. 20.16: Stüdlyo tiyatro~u. 22. ratanların birisi de Şübner olmuı· 
Bu aöz doktor Kerimin izzetı 45: Duyumlar. 23.10: Opera orkestra-

nefıine dokunmuıtu. Kadını tesel- sı. 24.35: Yaylı sazlar kuarteti. tu.Bizim i,ittiğimize göre, birkaç 

li için bir kadeh içti. 8 Q R S A ihtiyat zabiti de lranda dolaııyor-
Güzin ikinci kadehi kaldırdı: t ~ ve Alman propagandasını yapı -
- Haydi bir daha ... Oh, valla· · d ld ı 1 yordu. Akıllarınca Iranda yerlı· bir Htı'.\lann :ı vı ı z ·şaret• ,., an ar Ü?.t'· 

hi içim açılıyor! Sancılarım o ka- rinde J 7 4.935 Je n.uamek ıı.örcnler kuvvet teşkil etmek istiyorlardı. 
dar hafifledi ki... d r ı Ral<amıar k.ıı anış liırlarını ıtöStt'ri~ Alman hükumeti bunlara mühim 

Doktor o gün çok yorgundu... j rtukut (Satış) 1 miktarda para veriyordu. Mem • 
bir daha, bir daha derken be! altı . • Londra ~. _ • Vi}~~.ıı :ı4. _ leketin ahval ve adetlerine liyıki-
kadehte yerinden kalkamıyacak • Nu•ort 126. - * MıiJrtı 11. - ' le vakıf olamıyan bu serseriler bu 
bir hale gelmişti. Güzin telefona : ~~1

11~00 ~=: : : ~:~~1:V1 ::: =: memleketler ve milletler hakkm-
koştu: • Rrö ~ se 83, - • Rudıpesıe c:s, - daki vukuflarından, nüfuzların -

- Bedia .. çok rahataızım .. ça· • Atın ı. 24 50 • Rükrcş 16• - dan, bahsederek hükumetlerini ik-• ('encvrr Hl4 - • llelgrat "4, -
buk ve hemen !İmdi bize ~el! • ~oha Y-4-, _ • v ... ohama :>4 _ na ve külliyetli para ve silahla 

Bedia, Güzinin evine gittiği za· ı · Anısıerda 1 84 - • Altın 1 41. - harekata başlıyorlardı. Kürtler 
k d d b. k d" • • Prııı ıoı. _ • !'llechllye -cı . ~o ı h l b 

man, yata o asın a ır en ısı, • c:roıtı-o m :n. • fl1nk rınr ~•o. - ve Acemler çok kurnaz ve i e az. 
bir de üstü kantrk bir iç.ki sofrası 16-) 1 dır. Menfaatlerini bilip i$tifade Çekler (kap. sa. ı 
vardı. de h~ç menentleri yoktur. Bunlar 

Güzin yatagwına girdi.. titriyor- ı· Lon:Jra 6IO - • Sıokhl' 3 ıı.ı.ı f 
• l\ev\or~ 0.19 ,bO· ı • \'tvıını 4.J286 parayı derhal duyuyor ve etra ma 

du .. ve gülmemek için dişlerini aı- 11 '{. I': r s ı2.ı'6- • !'lfadrl! ~.ıı2 birer sadık bende olarak toplam • 
karak: • Millno ı).~ 7"4 • Rcrıın 1•974 ' ı lardı. Derhal takım1ar, bölük • 

• "'rütsc 4.6 •h • Var<on 4 2 •61 yor - Kuzum Bedia, dedi, ş11 gar- " ı d k G. d" ·ı· • Arını. s~ 413 • Rutlapcsır 4,•0-<' 1 \er mey ana çı ıyor. ıy ırı ıyor. 

dirobdan b~nim kırmızı robumu • rcnevıe 2,4\4~ • Rükrc~ 78,6130 ! Silahlandırılıyor. Tetkilat yapı -
verir mi.sin? • Sofya 65 6: 90 • neı;:raı ;.•.93 - 1 ı rdu. la~e mükemmel hale ge • 

• Amsıerdarı ı tıtO Yoknhıma 'l.7920 t ıyo 
Bedia gardirobu acbğı zaman • Praıı rn,om • \toskon IO'H -- I liyordu. Bunlar resimlerle, rapor. 

ağzı bir karıt açık kaldı: - - j larla "-atafatlandırılarak Alman • 
A k ' ESHAM . :r - aa... ocam · - yaya gönderiliyordu .. Alman za -

Doktor Kerim, gardirobun içi~ 1 iş Han tas• ttı. - ,1•1rımvay 1
9
2
' :-: 

1 
bı"tı· de mükemmel surette vakit 

l Anadolıı ~s. ıo • , menıo as ·•" 
de kendinden geçmiş, iki büklüm 

1 

ıtcj ı 2 ~o C'nvon Dd -.- j geçiriyordu. Fakat bu kıt'a ile cid-
yatıyordu ! ~ : c:ır. Ua~·rıv, ıs •o 'art l>c?. -.- di bir hareketi askeriye yapılmak 

SATILIK VE K RALIK 1 ~~~.r~,~~=~:tas• ~:;, ,:;~r~ . eaı ::: j istenildiği zaman derhal hepsi si • 
l'omon_ı· ı ı "~-.~ _rcıcron _ -_._-_ j Jah ve elbiseyi alıp atını köyüne Şişli Bomonti tramvay ista~yo • _ _ 

1 
·- il 1 dogw ru sürüyordu. Kaçanların ye • S 1 ( k• d e) ıokalc fstikrazlar tahv er 

nu aman yo u es ı er - rine yeni teşilat başlıyordu.Ve ge-
34 No. lu hane hem satıl~k, hem 'ı'• 1933Tllr\P.or.,; ;:.~~;ı. ~~~:~~:" ;,:;, ne tilkiler toplanıyor ve dağdı -
kiralıktır. On oda, elektrik, hava • : · . ııı 11.10· l{ıhum il oo yordu. Bu sarfiyatın kısmı aza • 
gazı, terkoı ve banyo tesisatı mev· lstıtruıDahl11 I 97•2:; Anadolu •"l so mından aslan· payım kimin aldığı-

ı. trıanı tstt~ruı 94. Anadolu 11 43 sıı 1
: 

cut, kargir, metin ve mükemmel IQ!~ , , ıo. Anadolu 111 •6.- : nı söylemeğe zait görürüm. Alman I 
olmakla beraber ucuz ve iki aile· S·vo·Frzurum Q'I, - • ' ii 111e•~t 1 

<; ı.<ııı • zabitlerindert ~azd~rı ·i\cem kız - i 
ye elveritlidir. · lari}'1e:'·evlenmıılerdı. · 

' . . 

Almanya hükUmetinin bunl,
inanıp milyonlar vererek göndj 
meıi §ayanı hayrettir. Şübner 
Bak.U madenlerini yok etmeği da 
§Ünmüt ve kül~iyetli para ile b:.; 
lara düşmüıtü. Her halde lra 
harekatı hiç bir kontro1a tibi ol 
mıyacağından biran evve'l bizcl4' 
uzaklatmağı iıtiyordu.F akat ~~ 
ca bu ite zabit ve nefer vertlf" 
beyhude iıraf addediliyordu. 

Bu eınada Şübner ile Ömer fll 
ci birleıtiler. Kumandanı d~ 
ziyade sıkııtırmaia baılad~ 
ittihat ve Terakki murahhası 
nın ricaları da ıarar haline P 
Şübner eski vazifesinden vaz ,; 
mit, Ömer Naci Beyle bir n:aühf 
ze alarak itan dahilinde R~ 
taciz harekatına ittirake Pi" 

vermitti. 

Ömer Naci Şübnerin par~ 
müfrezeıini teç.hiz ve iaıe ed~ 
ğinden onunla birletmeğe he 

idi. Şübner de Ömer Nacinin -f 
luzuna talepkirdı. Bu !ki h~ 
serserinin tükenmez ricaları .-.: 

cesinde ordu kumandanı 400 J 
tilik bir müfreze vermeği k"'ı 
etti. 

. Piyade bu ıuretle teClarik 
nuiıca süvari ve topçu ile 
~IPrini Y('nomJ~i,._~~ ist~ 
takat orduca bunun u af 
kin yoktu .. Ömer ~aci Bey "..ıl 
mıf, zabitlerle görütmÜ§, ~ 
depboyuncla eski uf ak tunç ~ 
bulmUf, hayli de cephanesi J 
mıf, bun1arı almağa ruı ft 
Zaten hiç ite yaramıyan bu 
çuklarla Ömer Naciyi memnı1' 
mek ordunun da hoıuna gitti) 

(Devamı J 
Nezlenin öni 

alınabilir 
Birçok aeyyahlar, bu m.,111 
yakıları fecrübe efmitl,,,Ji'~ 
Bay C. A. C. yazıyor:· I_ 

''Ben otuz senedenberi aeuııdt I 
f 1 cock yakılarım kullanıyoruın. /.. 

ima memnunJyetbahş teda~ ~ 
düm. Her vakit nezdimde bul~ 
rurn. Fena bir nezlenin ilk a~ 
gördüğümde hemen bir tane ~ 
korum ,.e nezleyi durdurmak t9'.-, 
gelir. Fakat nezlenin ilerlenı~a' 
hassa kış mevsiminde - blrak iL' 
tane de arkama iki om az a~ ~ 
rum. Her iki yakının güzel tdP;r / 
ni bu fena nezleden kurtarır. il,.,, 
remde bir ağrı hi&&edersenı hedJ~ 
tane - veya bir tanesinin yar.., 
yan mahalle koyduğumda afT'~ 
il olduğunu g<lrtlrüm. Seyyall ~ 
lığım hasebile ha yakıları /. 1' f 
ralyaya, Çine ve hatta A vrll~ıH f 
le götürdüm. Allcock müe~~ 
men hergün dünyanın her Jll,M' 
tinden, her yaşta kadın ve e ---~ 
den teşekkfir mektupları alJll r,..ı 
Böbrek sancıları, muannid ... ..,. -~ 
müzmin nezleler, Allcock yP""' 1"""'~ 
sıtasile te,·lid edilen devaJP11 :--t'! 
Ye tahrik edici kan de\•eraJl~~ 
rile hemen teskin ve tedavi O~~· 
tadır. Bir Allcock yakrsıftJ ~ 
mahalle 'koymak \'eya yeri•,,.~ 
drrmak için iki saniye kilidW .,ı:, 
ki delikli Allcoc'k yakıları~ 
ile kırmızı bir daire mark~ 
lar. Her eczanede \ardır. ~ 
ruştur. · 



' -- 8.1.fRUN 

Uluslar Kurumu Konseyinin Karar 
Berlinde Bomba Gibi Patladı 

Giri umumi valisi 
istif asını verdi 

..... (Ba~ ıarufı I ınci ~a)'ıfada) 1 
Ulualttr Kurumunun çerÇeveıi da-

1 

hilinde bu itilıiflarr neticeiendir 
meğc dave( olunmaları. · 

3 - ileride gene böyle sulhii 
istikrarına teaJluk eden bazı leal 
hüt?erin nakzı vukubuJduğu tak 
dirdc. UlusJar Kurumu ,• 1.aamrn 

müstenit olduğ1.1nu, fakat Versay 
muahedesinin bir taraflı ;blali gı
bi Avrupa ba.rıtını ve emniyetini 
ihlal eden hareketleri tasvip ede· 
niyeceğini beyan etmiştir. Baron 

me!< hususundak. . . riyetine ria· 
yet edilmesini talep etmiştir. 

Danimarl~a mümeaıi!i bııy Mu· 
noh, teklif edilen karar suretinin 
bazı noktaları ile mutabık bulun· 
duğunu, fakat hükumeti ile isti -
şaı-e etmek istediğini beyan et • 
miştir. 

,,;,y- (Ua.: tı.11ajı I ;, ıci '10) ı/ııda) r 

mülazım da üç ıene hapse mah • 

kum edilmitlerdiı-. Diğer suçlular ı 
beraet etmişlerdir. 

Selanik divanı harbi, Demirhi· 
sar asileri hakkmda kararını bil
dirmiştir. Bu karua göre, bir bin- 1 

ba,ı altı buçuk, iki yiizba~ı altı • 
şar, iki müli\m1 be er buç.uk ve 
diğer mıın:nıınlar.doha az nıiidrlt>t· 
1i hııııie ce7alarına rrıahkum ,.rJil. 
nıi (crdiı. Mahküın :ı~ hiflC'rİn r•İI · 
belel'i rr.f ,lileı: ktiı . 

SEÇiMiN BtR MUDDET GERi 
BIRAKILACAtif HABERi 

KUVVETLENiYOR 
Ati na, 17 (Kurun) - H ükıi • 

met dairlerindcki tasfiye ve harp 
divanlarında ~silerin muhakeme 

,\oisi, sözlerine devam eC'ı•"ek de- ' 
si mayısa kada1· bitmiycceği cih l
le, intihabatın bir miiddct tehir er f 
dileceği tccyyiil etmekt dir. Siya-

· i~Cir ki: 
•'ltalya hükumeti, lngi!!ere ve 

Miiı:akerc, çarşamba sabahına 
tıılik edilmiştir. andla!ına. çerçevesi dahili11de her 

türlü ted3.biri almağa mecbur ola 

cakJarına karAr verilme i. 
4 - Mütterek cı:ııniyel n tan 

~imi husutıund~ nı1clJ11~m 'l ahkiı 
nunr daha. müeHir kılac.~k ted · 
birler teklifi ve tatbik· olunacak ö 
kQnomi ve mali tedbirleı:i.:ı tasrihi 

He nıükeltd bir Jcomiteniı1 intiha · 
bt. l 

T oplan.tıda Söylenilenler 
Ct!r.ev1e, t 7 (A.A.) -Alman· 

Yan&n .,_nahlanması aleyhine Fran· 
sa, lngHı:ere ve ltalya tarafından 
tanzim ~d\Jen karar sureti, bu üç 
devletin mümessilleri tarafından 
dün öğleden ıonra toplan.sn Ulus· 
lar Kurıımu konseyine tevdi edil· 
mittir. 

Celsenin aç.ılmasmda, 16; 3 ta· 
"ihli Atman te§ebbüıiinün reddini 
iatiyen B. 'Lava.1, ~u sözler~ tJöyle· 
tnİ§tİr: . . 

'~Konsey, mesuliyetini 1dı:a.k C· 

dec.ektir~ Sulhün muhafazuına 

memur olan konıey, bugün alaka 
sız ve ıes~iz bir prensip değil, fa
kat Uluslar Kurumunun canlr ka· 
nunu olduğunu bHirler.,, · 

ransa murahhaslarının l•C"ynna1t· 
na. i~tirak r.dcr. Muahech ler;n tn· 

dilini kan•mi bir yol ile cHe ..tmek 

k~bildir.,, 

J chistnıı hıuiciye na.711'1 .B. Bek 

Alman '"'-''m yeoiclcn ,jfalılll'nması 
hakkmdaki kar ı· ı;uret1y(e. mua -

hede!erin veniden ihlali h<Jlinde 
Uluslar Kurumu tarafınd~n yapı· 
Jacak hareketin takviyesi ı çin ile· 
ri sürülen tekliflere dair htıkfımeti 
namına ihti razi kayıtlar dt.!ı meyan 

etmiştir. 
B. Bek.in fikrine göre 'eni te· 

ahhütleri ihtiva eden paragraflar
la maddeleri çoğaltmAk suretiyle 
ne misakm kuvvetini yük~eltmek, 
ne de Uluslar Kurumunu l hare 
ketini daha mües5İr bir hale koy · 
mak kahil değildir. B. l),ek nul -ı 
kunda bilhaıııuı demiştir l(i: 

"Almanya He Lchiıtan arasın · 

da bilitilaf iyi komşuluk prensip· 

leri tesis ed\lmi,tir. Mühim icl'a • 
at Lehistanls iki büyiik hemhudut 

komtu uasmdaki münaaebetlf! · 
rin i~tikranna bu kadar hakikı ve 
ehemmiyetli bir ıurettc nihayet 
hadim ol&bilmitken, dogu Avı-u • 

pasında müsalemcli aramak için 
acele davetlerin biribini takip d 

mesini büyük bit hayretle görme· 
1'indcn b o.J7C\; c dilchilir mi? Bu 

B. Laval, 3/ 2 tarihli· Londra 
te,liği mucibince emniyetin temi

ni için müıakerelere ba'şla.nacağı 
bir $ırada Almanyanrn .ani ailih
laruna kararını tahminleri tekZip 
ederek; dünyayı endift:ye aütür
düğünü · ~öylemit ve §unları ilıive 
etmİ§tİr: · 

val<ıanm Leh efkarı umumiyesin· 
de ~ühim §Üpheler uyandırdığını 
gizlemiyeceğim. Leh efkarı umu• 
miyesi, telkin edilen bazı anlaş -
malarm, samimi ve halisane bir 

siyasal gayretle tesis edilmit olan 
barıt \'aziyetine zarar verecek 
mahiyette olup olmadığını düşün· 

KONSEYE VERJLEN KARAR 
.~ URJ.:TJ. ALMANYAYA MJ.~Y .. 

r>AN OKUMA IMJŞ ! 
,.. . .- lin 17 {A.ı\ .. ) Havas ajan

s ı muhabirinden : Fran&a. İtalya 
ve f ngillercnin birle:ıerek Cenev · 
•eye •evdi ettikleri karar sureti, 
bugünl<ü Alman matbuatında şid
detli hiddet r l •sleri uyandırmış -

tır. 

"Beı sen Ça ytung, , gazete
si, "katar, hir mürailik vesikası • 
dır,, Demt>ktedir. 

Oöyçe / lge.mcnye Çaytung, 
' Almanya}a karşı muthit. bir 

yda.11 >h"'1 ,ının., dan hahAelmek

lcdiı . 
Volki eY Bobn.hter, "Ulusl~ır 

Kurumu bizi te~hiı· direğine mi 

C:IRJ1 VALJSI JSTH·A ' iNi 
VERD1 

Atina, 17 (Kurun) - Girit n • 

mumi valisi bay Aposkitis istifa · 
arnı vermi§lİr. Sebebi meç.huJdür. 
Hükumet istifayı kabul etmemiş
tir . 

Atina 17 ( Kurun ) - Müsla -
ldllcr fırl"nc;ı reİ&İ General 1etak
aas, Reisicümhur Bay Zaimis'e bir 
melttup gön<lt!r". P.K yeni intiha.bat 
zamanı yakla§trğr cihetle intihl'l 
bal toplantılarına r-?\İsnade edil
mcaini i'temiştir . 

. Batbakan Bay Çl\ldaris, kl"!n • 
disini ziyaret eden FilZetecilere 
yeni intıhabatm ı,a'kın nrzus~ 
ta.ky?t ,.dilmeden yapılacağmı ve 

ya~ında matbu;tl ve toplanma 
s rheatil~rinin iade r~ile('eg1ni 
"ö ·l~mi tir. 

!5 İ f ı r kf\lal' rc i l cri ııclcn hay .Mif.ıa· 

bknpnlo m mi ketle tabii serair 

nvtl eı .. rJ,.. rs • kı>ndısil-· fırka 1•1111 

'<'Hİ ınl ihl!bo.hı İ11t İrn k l"cle< ,.klc • 
rıııı ö · lenııştıı . 

Mutedil fikirli gazelel ı, ımcT~ 

ve müstnhsil tabakalarına men -
sup nameztlcriıı yeni intihnbo.tta 
diğerlerine tercih edilmesini mü
dafaa P-diyorlar. 

T ATIL EDİLEN GAZETELER 
Atina, 17 (Kurun) _ Hüku • 

met, sahipleri zan altında bulu • 
nan gazeteler müstesna olmak u• 
zere, isyan münascbctil e tatil e 
c.lilmi olan gnıetel rin tekrar çık · 

malarına müsaad etmi ştir. 

iSYAN YUZUNDEN ı şsız KA 
LANJ..AR iÇiN iANE 

Ati na. 17 ( Kunın) Kabine 
meclisi nişan \'Cl'm usullinıin İa• 
desine ve son isyao yiiı:ünden i~ 

siz k(\lanlnrn •arcl ım için ian 
loplaıımasına ıni.i l'\i\clc c dilrr:csinc 
Jrnr:w Yr>ı-nıi~tiı- . 

ulh amili olan y~pıcı L h i ~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ııı ile. Str adn toplanan büyük l'&tıt kurumu Jcon eyindc rramnz K.ı•a 

koymak istiyor? .. Diye somyor. 
l'lütiin gazdcler tarafından neş· 

rcclHcn ynrı re11nıi bir tP-bliğte, 
r h Aakanının arki AnupaclA 

devletlerin az ,.apıcı olan aiyasa • hal J ·ı · k / "" •••••••••• ~ • yan - ngı ız arar suretinin , ..... 
a• arasındaki muhalefeti tesbit et- k ) d ·• ~ehir r~ye onu maım an evvel B. Ut-

1
1 Y 

1 

mek istediği bildirilmektedir. f h d J H b vıno , mua e e r ahkammın is a erleri 
Kon&ey Azaları Mesuliyetten tikbaldc de ihlal edilmesi hususna SIN1':: ~1 f il, \H Ul:-.;LENFi Eh 

mi Kafıyorlar? k 1 - l<'~Jmll'rden rılıııaıı ıcsimlerin Çllk 
ar r a ınat:ak tedbirlerin. yalmz cı 1dugmm [teri) c sür~u i ı1 n 111 a ,.ıl"ı 

ondra, 17 (A.A. - Daily A · ' • 
0 

T 1 h h b 
vrupaya m• yoksa bütün dünya- l>UgÜn tekrar dinlcnıııek iızcn· ticııı·nf 

e egrap mu a iri yazıyor: "İn- ı 1 " ya mr tamil olacağı ııijaJini sormu~ 0 < an.rn ı:ağırılmıı.;lardır. 
giltere, Fransa ve Jtalyanın Ulus· 
lar Kurumunun otoritesini kuvvet- ve bu suretle koııseyd<~ biı- nebze Sovyct tayyarecileri 
lendirmek icin çalı11.tıkları "U sıra- heyecan \'C tereddüt uyandn-- l A nk . ·ı ;ı- ~ mıştır. M araya gıttı er 
da, konsey azalarının herhalde . Bir haftadır şeh · · d b l 
kuvvetli bir memleketin telkı·n et- B. S1mon, cevap veerrek şimdi- ! S rımız e u U· 

ki beyennamede h 1 . nan ovyet tnyyarecilerind n Ba'-' 
tiği korku altında, mes'uliyetle · u mese eyı tet-ı Aınohin v B R J 

rinden kaçtıklarını görmek ~a,.·a- kik edecek olan komitenin manda· k . e . ay ;mnnof dün An· ;ı- J t hd' araya gıtmışlcrdır 
nı teessüftür. sını a 1t veya tevsik etmek imka- Jk· · d ... · . 

"Uluslar Arasında hiçbir tahrik 
yapmıyoruz. Bütün uluslar arasın
da mü~avat teais edilmelidir. Si
yuannz: hiçbir ntemlekelın aley-· 
hine çevrilmiş değildir. l8tediği· 
miz emniyetin herkese le,milini 
arzu ediyoruı.. Bunun iç(ndir ki 
gu)h idealimizden \"a7.gcçmcdik. 
Ciimhuriyel hükumeti, bugünkü 
ınuhtrra iJP. Uluslar Ar.a&rndak; 
harı~n engel olmak niyetinde de 

mektedir. Bu yeni anlaşma şekil
lerinin Lehiıtanın doğu hududu 
üzerindeki ;ıd( mi tecavüz rejimi
ne veyahut doğu komıumuz ile iyi 

konı§uluk muıuuebetleı·ine zarar 
\'ereceği enditcleri zuhur etmekte
clir. Lehiıtan hükumeti bu vakıa· 

"G nı mevcut oln1ad ~ .. 1 . ısı e Sovyctlcrın "Osnv ·n 
erçi bu delegelerin bu hare _ . ıgını soy emış ve kim ı · ı .. 

k 
demişlir ki: .. •• gene 1 r leşkılatıı m ınotfö . 

el tarzlamım sebebi anlaşılabilir. suz ta 
F 

l_ H c ·• f ' < yynrc \iP. pata lll 01Ci1l!Uh\l• 

midir. 
ArsıuluHl icabalı yerine ge · 

tirmek ne kadar )azımsa. güç. B 

ğır ve nankör bir İ§ olan ıulh~n 
lemini itine sekte vermemek de o 

kadar lazımdır.,, 
B. Lavalden sonra söı alan B. 

lan hayati bir ehemmiyeti haiz 
addetmektedir. Buna binaendir 
ki, herhangi bir yeni projenin tel· 
kikine, ancak bunun yalnız Le • 
histanm hayali menf l'latlerine de-

JGhn Simon, lngilterenin, karar 
rnazbalasınm konseye tevdiinde l 
Fransa ve Jtalya ile ayni fikirde 
olduğunu söylemiş ve eks~tiyetle 
kahul edilmesini temenn; etmif 

Lir. 

ğil ayni zamanda Avrupanm i -
ml\li şarkrsinde barı§ın muhafaza
ı;ma hiçbir :r.aı·ar lternıiye<:eğine 

kanaat getirdikten şonra ba~lıya
bilir. Bugünkü sıyasal vaziyette 

hükumetim için elzem olan bu mü· 
lahazaları açık bir ~urelte izaha 
lüzum görüyorum. Çünkii bunun 

lngiJiz dıt bakanı, şu aözlerle 

bayanatm: bitirmittir: 
"Bu te§ebbüs, Streza<la alman 1 

· on kararın mahsulüdür. Bu kara·ı 
ra. göre. Jngiltere, Fransa ve ltal 
Ya, ıulhü tehlikeye düıürebilecei< 
muahedelere kar'ı hürmebizlikle· 
:r~ her vasıta ile mani olaca~lardır. 
Konseye tevdi ediln karar. hepimi. 
zin vazifesini bir daha gÖ.ilermek· 
tcdir. Onun, bir devletin hareket 
!erinden doğmut olmaır, o karar
dan istifade etmemeğe mani ol. 
nıaz. Kararda mevcut tt?kliflcr 
istikbal için hiçbir kapıyı kapaya· 
cak mahiyetle değildirler , . 

Baron Aloiıi, İtalyan siyuelİ· 
nin hakiki vuiyetlere ve umumun 
""enfaat Vf! hukukunun tclkdirine 

ancak istisnai bir surette mühim 
meseleler için davet edilmesi ta· 
bii olan f cvk3 Iadc toplantı vesile-

ıile yapılnıasım vazifem icabın • 

dan addediyorum.,. 

Bay Bek"in bu müdahalesinden 

sonra Cekoslovnkya hariciye na -

zırı bay .6P-ne.s. beyanatla bulun · 
muş ve iiç devletin Leklif ettiği ka
rar suretini kabul etiğini söyle · 

miştir. 

Müteakiben söz a la n J panya 
murahh 5' ı ... ,. ,ıo Madr İ> ;- .a 
hu:; n m evzuu bahsolan mesele • 
nin ve tabip edilen u ulün istis 
nai mahiyetini kaybetmİ§ ve kon

seyin J"'rbeatçe münakqa ebnek, 1 
ıcabmda teklif uretini t dil ey] 

a"al netice aşikardır: Kork"Usuz ::Un <i.i şimdiki lmrnr sureti clurlar Ank _, ... ,. 

f 
l 1 d . • nrau.1 tıı k kuıı.u 

ve lnra tarlık ·vaprnadan bir karar ya nr:ı .on re., Roma ve Slrcsada ısi ı · · ·ı .. ' J f 1 . m ı ~ıvı lay~ arc mı ktebiı d,., 
\'ermek istiyenlenin otoı·iteıini sar 0 unan mesaıye taalluk etmek. muallimlik cclcc ki ·d· C . 

1

. 
h ' d"l k k'I te Ul 1 K . . . c ı 11 . ,.ıırdı k ıssc ı ece bir şe 1 de zafa. uğ • ve us ar urumu ıçm yem leı-i motörsiiz l 
ratma,_tadırlar.,, hiç biı· la .. hhu··d ·· "ht" ı j ı · ny l <uc \ 'C P r., 9 ııl · 'K u u ı ıva etmeme<- erı Ankar \ ··1·· ·· 1 · ted' • go urmu ı c.lıı . 

Daily Telcgrnph, şu ci:mıe ile ır. - ·• 
makalesini bitiriyor : Bay Litvjnof, noktai nazarında uureşçilerimize arnıağan 

"K b ·· k ı~rar ettiğinden Ba"' Lavnl, Bav . C. H. F. sının 1934 ccrı er: i Tuı 
onsey, ugun arar vereceği J J kıyc ş . 1 

zaman - iatinkaflar olsa bile _ Simon'un heyannltnı kayıt ve şarl- w ampıyon ... rmn ıındugu ar-
Lunlarm adedinin pek az olaca-; . ı>ıı: olaı·ak kabul ntmckte olğunu mngaıılan c.lm cı. k iJzcı c nşa ~ıdn 
111 ümit ediyoruz.,, gı söylemiş ve hay Litvinof'dan bu i ~~la~ .. Y~~ılı "< ls lanLulda lıulu -

Lava/, Seyahat Pila-n'n' meseleyi başka bir zamana talil• n ur ıyr &Li rcş şampiyonları • ' nın 19 935 .. 
Deği6tirdi. 1 etmesini lcılep etmiştir . ·una 

0

u nu , nnl 
13 ele Galnlasnı ay ldiibuııün spoı· 

Moskova, 17 (A.A.) _ S t Baron Aloisi1 Fı·ansız - lnaı'l 1· z """' ı ı. l Ovye 
t• " " onun' İ) LJl' uıını u l ., ı· ı b ' l_ı · ... 

h
"k- · n kt · . . · " ı uırııır. 
u umetı , Telgraf aJ'anaına Ce • 0 aı nazarına tamnmilc i11tiı·al' F 1 ö E ,, ! ı1.: ntl'ı·, .n haf if : Ömeı·, 

nevreden b'Jd" · etmis. oldug~undaı1 Bay Lı't.v'ınof Y ı ırıyor: arı orta: Saim, Ağır : Biiyiik Mus 
Bay Lava!. Dış Bakanlık um - kendisinin de ayni fikirde olduğu- lafa, hafif: Ya .ar. 

m·ı k - t"b· B L · ·ı u nu :5Öy)emis. tir. 
a ı ı . CJe ı c B t:l . f . • • Vln:> B 'k arasında diin yeni hir mitzakere Mesele reye konulduktan sonra e~ı taşta: Seren cebe , yoku· 

cereyan etmiştir. · hay Laval, şu son beyanntta bu _ ~unda şnir Nahifi bey sol.ngmdn 
B lunmuştur: 26 numaradn olumn ve halen ıka -
. ay Laval, Litvinofa. seyahat planını değiştirdiğini , .şark misa - "F1·ansa, Uluslar Kurumuna a· mflgahı meçhCıl bulunuu Krdriye: 

k h kk <l L h zimkarane merbuttuı·. lil 1 stmıbtıl G mcı lcı a ınc nıurhı-
1 n __ ın a c erk~nı iJe görüs.· us ar • 1 

k ı Kuı·umu bey 1 .1 1 h glmc aıı : 
me ıçın evve a Varşovaya ide· ' ne mı e laa hütle - . . •• • 1 g rin ihlallnı' lakb'h k . . Mıthata mamasarıf mahkiımu-
ccgını söy emiştiı·. Söylendi ~ · ı etme ve astık- ! b ' I b 215 ı· göı-e . Litvinof, bu şekl"ı, Lavaglı'nı'ne· bal için tedbiri . ı ~ . 

11 
orcunuz ıranın ödcnmeııı eı a magı derpı~ i . .. d .1 . . 

Varşovadaıı sonra derhal Moıko- eylemek surctile birtakım mes'u ~·~ gonf e1d·ı en ıcr~ cmrınc mi.lbn . 
. L liyetJere giriyor K F - !rı·ı tara ın an verılen ıneşrııhalla 

vaya gıtmcsi. ve eh erkanı ile ya- · onseyc rnnsa 'k · h • namına t kk... d . . / ' ametga mızın meçhuliyeti bil· 
pacagı miilı\katlar neticesinden efe uı c ennı Endıs d" ·ı · d · karoa al k . . d L 1 . ~ ~e, ın mesın eu ıcrn ernrinin bir l\Y 
lnmao:nil n' Üstakil olnrak R °' 1 •çın c •>U unan A\·ı·ıı dd ti ·ı · . us-· d · mu c c J nen l "br ~· Fransız mütekabil yardnn muahe· I pa a sulh iç.hı tefriki mesaide b · ı . . B ıgın.-. knraı· 
d 

. lunmak h d . u- \•cı·ı mı§llı , u ınudett b ·cu ode--
esın1n imzala.nmau, 9artile ka • usuıun a ısrar edıyo • d"• ' · 

bul edeceğini ~öy)emi11.tir. ruz. Sulh fikrine oLnd R me ıgınız ve mal beyamnd bu 
;ı- Streıa'da yaptıg~ımı: ra, obmakve l~nma~ığm~~ takdirde hap•en taz.. 

litvinol'un Bir Sorgutu l d ., ve a§ a yık edılecegıni L 1 l"' l 
C yer er e yapacağımız VN-hiJ h. k . 1 ~ o ıg ma ramınn 

enevre : 11, (A.A.) UJ• ... Jaı· 8 • 
1
1 t t k ~ e 11

• 1 aım o ntl'k ıizere j1 ı;. l .... me e me emelinde,•iz . ı.,.n o unur 
J ., , (&HO) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- J 
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HASREnE·TAHAYYOL:E: TI IGIN 
1

•P--E•t•ı•b•b•a•o•d•a•S•I -·· 
GENÇLIGc ~us l 

ı E .ADEMi iKTiDARI GlDERIR 
Eczanelerde bulunur Fiatı 150 kurut • 
tur. 

Başkanlığından: 
19 Nisan 1935 cuma günü •· 

at 15 de CağaJoilunda Erkek Ji. 
sesi karııamda.ki Odamız binuı 
u.lonlannda (Birinci Tıbbi ve 
ırhhi kitaplar aerıiai) açılacak. 
tır. 1ıbu ilin davetiye makamm• 
da kabul edilerek Oda izumm 
açılma meraaimiııde buhmma.k 
auretile aeraiyi ıereflendirmele
ri rica olunur (1981) 

Haliçte Defterdar lcral 'kızı so
kak 10 No. h hanede ikamet et· 
mekte iken ikametıi.bı belli olmı
yan Kemal Huana: 

lstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Adres: Galata posta Tcutusu 1255 Leun Sultananm l - 6 - 934 .-----------1 1/7/934, 1 - 8-934, 1 - 9 - 934 
f stanbul Kumandanlığı ı - ıo- 934 tarihli vadeleri ıel-

sahnatma Komiıyonu lli.ıılan mit bet adet emre muharrer aenet 
... ___________ ., mucibince alacaiı olan 310 liranın 

4887 lira 70 ikunıf luk yapı mal
zemeai pazarlılda satın alınacak· 
br. lhaleai 22/nisa.n/ pazartesi 
günü saat 15 .dedir. istekliler me:ı
kUr malzemenin cins ve fenni p.rt:. 
larmı hergün komisyonda görebi
Hrler. Pazarlığa i.ftirak edecekle
rin 373 liralık &on teminatlariyle 
"birlikte mezkür sa.atta Fmdrk1ıda 
komutanlık Satmalma Komisyonu 
na gelemleri (1982) 

* * * 

maamaıarifi tahaili baklanda va
ki takip talebi üzerine ödeme emri 
gönderilmiı ise de mezkUr mahal
de olmadığmız gibi ve halen ika
metsi.hmız m~iil kalmıı oldu
ğundan ili.nm tebliıat ic:ramıa ka. 
rar verilmiftir. 

Tarihi ilandan itibaren ödeme 
emrinde yazılı borç ve muraflan 
30 gün içinde ödemeniz ve borcun 
ta.mamma. veya bir kımıma veya· 
hut alacakhmn takikat ıaaaı 

4963 lira 31 kurutluk yapı mal- hakkma dai'r bir itiraznua vana 
zemeıi paza.rlıkla aatın almacak· yine bü müddet içiııde wda ile ve 
dir. lhalesi 22 Niıan 935 pa.z&rtesi ya !İfahen icra daire.ine bildirme. 
günü aaal 14 dedir. istekliler mez· niz ve bildirmediğiniz takdirde 
ktlr malzemenin cim ve fenni ayni müddet için.de 74 üncü mad .. 
şartlamu hergün komisyonda gö- · de mucibinc:e mal beyanında bu· 
rebilirler. Pazarlıja iıtir&k edecek lunmanız lizmıdır. Beyanda bu
Jerin 373 liralık son teminatlariyle 1unmazaanız hapia ile tazyik olu .. 
birlilcte .......&u,. •aa.tte F-tmlı'klnlo., uaca-gnnz ve lıa.k'Saıı;ı.e uaut-ltr ı,.,... 
Komutanlık Satmalma komi.ayo. yanatta bulunuraaruz !hapıile ceze. 
11una gelmeleri (1984) ifandmlacaimız borcu ödemez -ve

•• * 
lıtanbUi Komutanlığına ba.ğh 

kıta"la.r ihtiyacı olan 80 ton sa 
man açık eksiltmeye konmuıtur. 

Samanın tahmin bedeli 2 kuru§ 
40 santim olup ilk teminatı 14 li· 
radır. lha:iesi 4 Mayıa 935 cumar
teai günü aaat 15 dedir. Şartname
•İni F m:hkhda Sabnalma komiayo 
nunda görebilirler. Ekailtmeye gi. 
receklerin teminat makbuzlariyle 
beraber vaktinden evvel komisyon 
:da hazır buhmmalan (1983) 

$ 111 * 
Beı kalem teçhizat açık eksilt· 

meye konmuıtur. Tahmin edilen 
'bedelleri 2230 lira olup ilk temi· 
nah 168 liradır. ihalesi 29 Nisan 
935 pazartesi günü saat 15,30 da· 
dır. Şartnamesini Fmdıklıda ıa· 

bnalma komisyonunda göriilebi· 
tir. Eksiltmeye gireceklerin temi 
nat makbuzlariyle birlikte vaktin· 
den evvel komisyonda hazır hu. 
lunmalan. (1873} 

ya itiraz etmezseniz bakkmızda 
cebri icraya devam eclileeeii mez· 
kUr ödeme emrinin tebliği maka
mına kaim olmak üzere ilin olu
nur (6468) 

~-- Yeni çıktı --... 

..... _ 

R?Şert Bilginin preneipJen 
Yazan: Mehmet Saffet 

Fjyab 65 k1IrUf. 
Satrf yeri: 1\rt-tkit Matbaa& 

lSTANBUL 
. .. 

Beşiktaş tcra dairesinden: 

Mahcuz ~lup paraya ~evrilıneai 
kararla.ttm'lan 1 adet kapaklı sa
lon gramofonu· ve üç adet kırmızı 
kadife etraflan oymalı koltuk, -ve 
iki aandalye ve bir orta m• auı ve 
bir adet çini aoba ve bir adet camıl 
büfe ve 1 .adet oymalı lammano ve 
bir adet bqlan aan .aiyahlı karyo
la ve bir adet orta maauı ve bir 
adet -ıez1ong ve biri beyaz ve biri 
ıiyah karyola ve bir yemek maaa.ıı 

··----.. ----• ... •! ve bir adet ıinger dikit m•kineai D e n iz y o 11 arı, -, VCH.İrenin tellaliye ve iluUe pul 
resimleri müıteriıine ait olma.k 

i Ş L E T M E S 1 üzere 18 - 4. 935 tarihine müaadif 
Aceıateleri KarakOJ Kö,ribaJI perfembe giinü saat 10 dan 12 ye 
Tcı. 4ı362 - irkecı Mühür~a.rz:a.le kadar Şi!lide Çifte cevizler cadde· 

Han Telctoıı 2!?40 ıinde 52 No. h haneöniinde aatıla· 
Mersin Yolu cağmclan 1&1ip olanla:rın o gün ve 

KONYA vapuru 19 Nian o aaatte hazır bulunacak Qlan roe-
Cuma günü aaat 11 de Mer•ine muruna mürauatlaTı ilin olunur. 
kadar (1963) (6467) 

UCUZ SATILIK ARSALAR UCUZ SATILllC ARSA 
Maltepe Kuru çepneainde ve Oakiidar Büyük Çamlıcada fı..-

.ÜtanbUI Küçük Ayaaofyada ev in- tıklı tramvay caddeıi üzerinde -ve 
!uma müsait ve fevkalide man • park karpımda denize nezareti o• 
zanılı aru.lar ucuz satılıktır. İtti· lan ( 4.5) dönümlük ana aatılık -
yenlerin Deniz aabnalma komiı - tır. lstiyenlerin Deniz aatmalJJt& 
yonunda muhuip Şevket veya Su- komisyonunda bay ŞeTkete veya 
adiye otoblia aarajı bitiıiiinde 323 Suadiye atohiia durağı bititiiinde 
numaralı köıke müracaatla.n. 323 nuınaralı kötke müracaatlan. 

iBER. 
----------

Beyoğlu birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Papa.a Agatanael09 ile Kiryako 
ve Tanatm miifterek.en mutaaamf 
olduk1an Beyoğlunıda Kamerha· 
tun mahallesinde boyacı aokaim· 
da eski ve yeni 13 No. b bodrumu 
ve katlarmda bq odayı ve en üs
tünde üzeri çinko tuaçayı havi e
vin tamamı fUfUWlUD izalesi znn. 
nında aç.ık arttırmaya vuedildi· 
jinden 18. 5 - 935 tarihine miıa· 
dif cumartesi günü aaat 15 den 16 
ya kadar Beyoilu sulh mahkemeai 
bqyazganlığmca müzayede ile 
satılacaktır. 

Arttırma bedeli kıymetim~ 
minenin yüzde 75 ni haluna o gün 
ihale edilecektir. Bulmadıiı tak· 
dircJe en son arttıranm taahhüdü 
bakı kalmak prtile ikinci a.rttmna 
on be§inci süııiine gelen 2/61935 
tarihli J>U&1' günü Hat ıs den t 6 
ya kadar icra olunacak ve en çok 
arttıran& ihale edilecektir. 
2- İhale tarihine kadar maliye 

l>e"lecli e rgııen"VAlOt caraı e 
telliliye mütmiye aittir. 

3 - Arttmuaya iftir&k edecek. 
ler muhammen kıymetinin yimie 
7,5 yedi buçuğu n.iabetinde teminat 
mektubunu getirmeleri §Uttır. 

4 - Arttırma bedeli tarihi İha· 
leden itibaren bet gün zarfında 
mahkeme kuaıına tediye edilecek 
tir. Akli takdirde ihale feaih ve 
farla fiat ve zarar ziyan faiz bili 
büküm kendiainden tahsil edile.. 
tektir. 
5-2004 sayılı icra. ve iflu ka

nununun 126 mcı maddesi muci· 
hince gayri menkul ilzerbıdeki 
İpotek sahibi &lacakhlarla diler a. .. 
]~arlar pyri menkul üzerinde 
ki haklannı huau•t faiz ve maara
fa dair olan iddialamu iabat için 
ilin tarihinden itibaftn yjrmj gün 
zarfında evrakı ımüebiteleri u~ bir
iiJrte aatl§ ~ müraat etme
lidirler. Akai takdirde hakları 
tapu aicilH ile aabit Olmıyanlar ıa· 
1q bedelinin payla§JDMmdan ha· 
riç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divan· 
h&neaine heraün herke.in •örebi-
1eceii bir yere uılnu§lır. Fazla 
maldmat almak iatiyenler 935/3 
sayı iJ.e JJafyp.zıımhia müracaat 
etmeleri illn olunur. (6443) 

Z.AYI 
Beyojlu a~lik §ubeıindenal .. 

dıimı ukeri veıikMU zayi ettim. 
Yeni.ini alacaiımdan eılrisinin 
hükmü yoktur. (6442) 

313 tevellütlü Abdürrahman 
Hilmi 

ZAYl 
Oı~üdar yj.mıi betinci okul be· 

§İn<:i aımfdan 928 den aeneainde 
aldıirm ~adetnamemi ziri et· 
tim. Y en1ıini alacaiımdan e.kiıi· 
nin hükmü yoktur. (6441) 

Hadice Macide 

Y alovada Otel inşas 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

Akay işletmesi Müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan it (Yalova.da otel infaaı) dır. 
(Elektrik, kalörifer ve sıhhi teaiaat ve dijer teferruatı 

dir) 

Kqif bedeli - 350.816 - lira - 95 - kunqtur. 
2 - Bu ite ait p.rtnameler ve evrak ~rdır• 
A - Eksiltme f&J'lnamesi. 
B - Mukavelename tihikaıı. 

C - F ennt prtname. 
Ç - Fenni prtname '&hikaıı. 
D - Elektrik teaiu.tuıa ait umumi p.rtname. 
E - Elektrik teaiaatı •ihikuı. 
F - Kalörifer teaiaab umumi ıartnameai. 
G - Kolörifer teaiu.b fenni taıtnamesi. 
H - Mahal liıteai. 
1 - Sıcak su teaiaab fenni ~ameti. 
J - A•naör wiaatı fenni t&rtnameai. 
K - lzoluyon vant\luyon ,artnameıi • 
L - Dere yataimm daiif tirilmeıine ait ıartname. 
M - lr.pat kqifnameai. 
N - Projeler. 
İıtiyenJer bu ıartnameleri ve evrakı - 17,5 - lira bedel 

bilinde Akay idaresi veznesinden alabilirler. 
3 - Ekailtme 22/ 4/935 tarihbde pazartesi günü aaat 15 le 

tada Köprü bqmda Akay :dareaincJe yapılacaktır. 
4 - Ekailtme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
s - Ekailtmeye ,Uebilmek için uteklinin 17783 lira 

teminat vermesi. bundan bafka qajtdaki veaikaları haiz olup 
meai llzımdır. 

A - 100 bin liralık otel, banka Yeya idare biııaaı yapıd 
iuna dair Nafıa V ekiletinden ahnmıt bir vesika. 

B - Müuakeaa prtnameainde yazılı veıikalar. 
6 · - Teklif mektuplar. yukarı da 3 üncü maddede yazılı 

bir saat evveline kadar Akay U. müdürlüjüne getirilerek 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Potta ile gön 
mektupların nihayet 3 CÜ maddede yuıiı aaale kadar aeJmit 
ve dq zarfm mühür mumu ae iyice kapablmq olman lizımcld 

P01tada olacak sÇkmeler kabul edilme'Z. (1740) 

inhisarlar U. MüdürlüQünde 
ı>Ir"'lllmlV'Pluamaa xa:rpnmuıan-puarmaa \dUU} Jalo 

nacaktır. Tah"hler nümune ve ıartnameaini ıönnek üzre her ff~ 
paıarbğa i§tirak etmek için % 7,5 aüvenmelerile 6/5/935 PCI 
si IÜJıÜ aaat 14 de Cibalide Levazım ve Mubayaat Şubuin 
Komisyonuna müracaat edebilirler. C1 

Maarif Vekiletinde 
1 - Orta Tedrisat mekteplerin de Türkse, Tarih - Co~ 

bilıiai, Biyoloji, Riyaziye, Franıızca, Abııanca, lnailizc.e ~ 
avini olma.k iatiyenler için bu aeneimtihan açılı.caktır. rl 

2 - imtihanlar 1 Temmuz pazarteai günü lıtanbul On"'" 
de baılryacakbr. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarm: .. 
A) -Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den faz la yafta olmamaları, . ~ 
C) - Hüanübal erbabından oldukları, cinayet ve cünllt 

den mahkômiyetleri olmadığı hallkmda maballf vilayet ._,- /. 
idare heyetinden bir ma;ıh.ta ibra-ı etmeleri (balen memur~ ~ 
lim olanlar bu kayıttan mütteana olup menaup oldukları dait' 
nin vereeeji veıika kafidir.) ~~ 

D) Her türlü lıaatahktan ve muallimlik Hıneye mani .r' 1 
nJanndan salim olduklarmı iıpat eder tudikli hekim ra.,-
etmeleri, ~I 

Muallim mektehindeıı me.zun olanlarm en az iki dera ,,-
allimlik elmİf. bulunnıalan lazımdır. 1'' 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak ol daldan takdirci• 1 ,el' f 
maralr kanunun]. ci maddeainde gösterilen dereceler;~. 
hanri bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edil 

S - Yukand&ki f&J'l001 haiz olan namztler :bir istida ile 
müracaat edeceklerdir. Bu iatidaya fU vesikalar bailanacakll'

1 

A) Nüfus tezkeretinin uıl veya taadikli aıreti, 
B) Tabail derec.elerine ait taba detname veya veaikala.r_. 

,.ahut suretleri, "J 
C) Hüanühal mazbatalı, ıJ' 
O) Mııhalll Maarif idaresinden nümunaine tevfikaJI 

eıhhat raporu, 
E) Malıalli Maarif idareainden tudikli ve foto;raflı:. :.J 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonauz fotojr-6 " 
Bu ve.tikaların en aon 1/ 6/ 1935 tarihine kadar V~~ 

rilmit olması lazımdır. Bu tarihten aonra Vekilete ıelmit 
evrala müabiteai noksan gönderil mİf bulunan iatidalar 
amele yapılmıyacaktır. Keyfiyet İlin olunur. (1957) 

Sahibi: ASIM US 
N!llfriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 
:V AKIT Matbaası - lıtubul 



MüJDEI 
S~bırsızlıkla açılmasını bekledfğf nlz 

Zümrüt y alova Kaphcaları 
15 Nisandan itibaren açılmıştır. ' 

M zarfında pleceklere Otel Ye Banyo Nisan ye ayıı ayı 

d ı d 40 teo.11JAt y•pıhr. 
fiatJarıa an 1 ı e24 t kalmak illere ıeleceklere, 

Yalnız 1aa 

Va ur, Otobüs, Banyo, otel, y en_ıe~ 
p K 1 r Kapril Adalar bilet gııesıle 'IAtl k neler arne e , r 

dahil tenzı 'v.~:klı Vagonlar ıiıelerinde satıhr. 

Uluborlu Belediye Arthrma Eksiltme 
Komisyonundan : 

. . .. baren 2/5/935 perıembe günü saat 
1 - 11/ 4/935 tarıh10~en ~ti f haiz motopomp kapalı zarf 

14 de ihale edilmek üzere zırdekı evsa ı 

uauliyle eksiltmeye ko~uştur. • d 
300 

ili 350 metre hortum takı-
2 10 ili 12 beygır kuvvetm e 70 ·ı· 80 metre irtifaa su 

- • edecek ve 1 a ı labilecek 12 ili 14 atmosfer temm b 1 ak ve arizalı arazide e 
çıkaracak ve 8 metre cezp hortumu u unac 

ile tqmabilecek bir Motopomp : ~·==-~topompun bedeli muham· 
3 _ ı inci madde evtafmı . ız .ttir 

meni (1300) liradır. Ki.ffei muar~f ~tın]c~ aı Uluborlu belediyesiyle 
• ··m..nntek ıı tiye enn (1927) .4 _ Şartnameyı Oo·- .. caatlan ilin olunur. 

• kum danlıjnıa mura İstanbul ltfaıye an 

Resmi ilanlar Türk Limited Şirketinden : 

Şirketimiz talısildarı Necmedd~n Sadık 
. d lmıt olduiundan kendiıinin ftrket namına Vazifesın en ayn .., J yapma~a ıelihiyeti . b" . almaga ve muame e • herhangı ır parayı 

kalmadığı ilin olunur. 

BClyOk 

Tayyare Piyan~osu_ 
~ mdlye k da büil e t Y zengın 
etmişt:r. Yeni tertib planını gör~nüz 

1 .ci keşidesi 11-Magıs-1935 tedır. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 
1 . -

tI-ltURUN 18 NfS \ r 1935 ~ 

TC!J Q KiVE 

llRAAT 
BA_NK_A~I 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 23 
1 _ (J türkçe köklerden gele~~ 

z T K .. ) beldeır· 
sözlerin kar§ısı.na ( • o. he; 

Ornek: istatistik mütehassısı - is-
Mütehassıs - Uzman 1 Del'let i5lerlnde ıaknrlı bulunmak en 

önemli bir özgü,dür. 
sunuz - Nerede oturıı11orsunuz? 

2 - Biraz zaman orada ikamet et
tim - Biraz zaman orada eğleştim. 

1kametgah - Konut 

( l A eti) konmu§tur. Bunların 
a am .1 anlarımı· b. . / akkmda sırası ı e uzm 
ırı (ı ··ıehassıs) •ya;ılannı gazete • 

zın mu 

tatistik uzmanı. 

lhtişam (Bak: Debdebe) - _Görke~/ 
Ornek: lhtifam içinde ilerlıyen bu-

İhtizaz - Titreme 
ihtizaz etmek - Titremek 

lere vereceği~. ,__ ıl klanrı iyi 
2 - y enı konan n:arş '... .. 
d dilmesi it;iıı, geregırıe g~rc, 

ayır e l ıca or • I raıısı~alan da ya.ıı mı~, ayr 
neklcr de konulmuştu~ ..... kel'mele . 

3 - Kökü türkçe. r-• k /ıanılan 
rin bugiinkü i§lenmAl.§ltıek ulan haJr. 

• [ ı§Ur • S ı a O 
§ehil/en a ınm .. k· .. ıürkçe "çek •. 
aslı iigiim olan hu u_m, . . 
kö/;;ünden gelen ~ekıl gıbı. 

lhtiras (Bak: Hırs) ak· 
İhtiraz - Çekinme, sakınma (B • 

l:lazer, tehaşi) 
lhtiraz etmek - Sakınmak. 

kınd ·de Örnek: Şunun bunun hak a • 
dikodu etmekten üıtiraz ederdi - Şu· 

b hakkında dedikodu etmek-nurı unun 
ten aakınırdı (çekinirdi). 

Muhteriz - Sakıngan, çekingen 
Örnek: Niçin böyle muhteriz duru· 

goraunuı? - Niçin böyle ıakıngan 
(çekingen) duruyorsunuz? 

lhtisar etmek - Kısaltmak 
örnek: Bu kitabı UıtiBar etmeliydi· 

niz _ Bu kitabı kısaltmalıydımz. 
Muhtasar - Kısak 

Örnek: Muhtasar yazmak için bir· 
çok fikirleri buraya koymadım - Kı· 

Bak yazmak için birçok fikirleri bura· 
ya koymadım. 

İhtisas - Uzuğ 

Örnek: Kulak hat.alıklannda fh • 

tiBaaı vardır - Kulak hatalıldaruula 
uzuğu rxırdır. 

gük bir alak _ Görkem içinde Uerli

gen büyük bir alay. 

lhtiva - Kapsa 
lhtiva etmek - Kapsamak, almak, 

i~ine almak. 
Jhtiyaç - ihtiyaç (T. Kö.) 
İhtiyar (Yaşh anlamına) - ihtiyar 

(Fr.) Vieux, rieillard 
İhtiyar - İsten - (Fr.) Optin 
ihtiyari - Istenel - (Fr.) FacuJ-

taüf 
Örnek: ihtiyari mevkii - /stenel 

durak. 
ihtiyar - Katlanma - (Fr.) Sup -

porter, endurer 
Ornek: Ortadaki bütün müşA-ü~at 

. .. adelegi ihtiyar ederek bu ışe 
u~ mz:c orladaJd. bütün güçlükler-
gurıtım - . • • 
le döğüşmeğe katlanaark bu ışe gırış-

tim. .,. 
ihtiyar cBak: lrade) - (Fr.) \o • 

Jonte. 
lhtiJat - 1- Saknı, 2 - yedek 
()rnek: 1 - ihtiyat ile hareket edi. 

niz - Snknı ile hareket ediniz. 
2 - }'ol uzundur, ihtiyat ben:ln a

lınız - Yol uzundur, yedek benzin a· 
Tınız. 

Ihtiyatkar - Saknrh - (Fr.) Pru· 
dent 

örnek: Devlet işlerinde ihtiyatkar 
bulunmak en mDhlm bir hassadır -

lhya etmek - Canlandırmak, di . 
riltmek 

Örnek: ı - Bu iyiliğiniz beni ihya 

etti - Bu iyiliğiniz beni canlandırdı. 
2 - Ölüler ihya etmek mümkün de

ğildir - Ölüleri diriltmek mümkün 
değildir. 

lhr.ar etmek - Hazırlamak (Bak: 
Hazır) 

İkame tmek - Çekmek - (Fr.) 
Descendre, tracer 

Örnek: Amud ikame etmek - Dike 
çekmek. 

]kame etmek - Koymak _ (Fr.) 
Placer 

Örnek: Nöbetçi ikame ctmek-Nö. 
betçi koymak. 

ikame etmek - Açmak - (Fr.) 
lntenter 

Örnek: Daııa ikame etmek - Dilev 
açmak 

lkame etmek - Getirmek - (l!'r.) 
Produire, etablir. 

Örnek: Beyyine ikame etmek - Ka
nıt getirmek. 

lkame etmek - Yerine koymak, ge
çirmek - <Fr.) PempJacer 

Örnek: Ahmedin yerine Melımedi i· 
kame etmek - Ahmedin yerine Aleh
mcdi koymak. 

İkamet etmek - Oturmak, eğleş • 
mek - (Fr.) Demuerer 

Ornek: 1 - Nerede ikamet ediyor-

Örnek: lkamctgalı ittihaz ettiğiniz 
yerde sizi bulamamışlar - Konut e · 
dindiğinlz yerde sizi bulamamışlar. 

lkan - Sağbili 
Orne1':: Bu mrsclcdelı:i kanaatim 

nıertebei ikana r•asıl olmuştur - Bu 
sorumdaki kanığım sağbili derecesine 
çarmıştır. 

lkaz etmek - Uyarmak, Uyandır· 
mak 

Örnek: Ben hiç böyle> bir .zanna 

dü§memiştim, bereket ı•c•rs;n beni i · 
kaz ettiniz - Ben ltiç öyle- bir sanıya 
düşmemiştim, bereket versin beni 11 • 

ııandrrdınız (uyardınız). 

J\tUteyakkiz - Uyamk, tetik 

Örnek: Her işte gayet mütcyakki;: 
bulunmalıdır - Her işte pek uyanı/,; 
(tetik) bulunmalıdır. 

lkbal - Olcay, erge 

Örnek: ikbale olduğu gibi idbara 
kar!Jı da metin bulunmalıdır - Olca. 
ya olduğu gibi düşkünlüğe• Tı:ar~ı da 
dayanıklı bulunmalıdır. 

lkdam etmek (Bak: C~hd) - Dil • 
şü ı·mek 

lklil - Taç 

lkJim - iklim ('r. RiJ.) 

İkmal etmek - Biitünl"ntek, tam · 
lamnk, tümlemek 

Örnek: lJu yazdığınız eser, şimdi . 
ye kadar ileri sürdüğünüz diişüncele
ı·i ikmal ediyor - Bu ya;dığınız eser, 

' 

şimdiye kadar ileri sürdüğünüz dü • 

§Ünceleri biltünlügor (tanılıyor, tüm· 
liuor). 

lkna etmek - Kanıtmalc, kandır • 
mak 

Ornek: 1 - Ortaya k01ıan deliller 
beni bu işin sıhlıatine ikna etti - Or

ta11a konan tanıtlar beni brı işin doğ
rulujjuna kanıttı. 

2 - Bu meselede 11alnı: beni ikna 
etmek k<ili değildir - Bu sorumda 
yalnız beni kandırmak yetmez. 

lkrnh, istikrah - Tiksinç 

Örnek: - Yaptığı muga11iri alılfık 
ltareketler bana ikralı <i8tih'llı) ver

di - Yaptığı yantıalıl<iksal Jıqreket • 
/er bana tiksinç ~·erdi. 

lkrah etmek, istikrah etmek - 1'ik· 
sinm~k 

Ornelı:: Ortalıkta lıükünı süren ah· 
l<iksızlıktan ikralı ettim - Orlalıkta 
hüküm süren ahUık.,ı::lıktan til:sin • 
dim. 

lkram (izaz) etmek - Ağırlamak 
örnek: iJlisafiri ağırlamak, Tiirk • 

liiğün hiç katıbelım·dı'ği <ilicenablık • 

lardan biridir - 1\cmuğu ağırlamak, 
Türklüğün lıiç kaybetmediği akılık • 
lardan biridir. 

Jkrar etmek (Bak: itiraf) - Söy1• 
mek 

örnek: Hem kalbiyle iman, hem de 
lisani11lc ikrar elti - /lem yüreğiyle 
inandı, hem de diliyle aöyledi. 

lkraz - Ödün~, ödünç ,·erme 

Örnr.k: Bana ikraz suretiyle göster· 

_.. (Lutfen sayıfayı ~e~iriniz) 



Yollarda aeyrüıeleri idare et· 
mek büyük ve kalabalık tehirlerin 
en mühim iılerinden biridir. Umu
mi hareketi kazaya meydan ver
meden idare edebilmek için, zabı· 
tanın bu itler üz.erinde ameli ve 
nazari bir tahsil görmüı olmaın i .. 
cap eder. Londranın Hentlon po

li• mektebinde bu der.Ier verili,.. 
ken küçük mikyaata bir fehir ku
ruluyor .. 

Bunun üz.erinde der• veriliyor. 
Resimde bu dersin nasıl vm( .. 

Jiği görülmektedir. 

~ - Çöl, ~ Yf!;Otll} uyanıyor. Bir zamanlar, yalnız Clevelerle lier vanların yürüdüğü yollarCla, ıimdi 

ote>mobiller göziilrmeğe bQflamıı tır. Cahil ve hi~bir §ey öğrenmek i11 temiyen Arap, bütün ilmini, ıimi:li
ye luular yalnız kalaltlanna borçluydu. Kitap okumaz.; ve babaaı tara# ıntlan itilliklerintlen baıka da 

hiçbir ıeye inanmazdı. F alrat, bütün dünyadaki kalkınma, artık çöle Je sirayet etmİf bulunuyor. Büyük 

kam Jeryalanndan geçecek olanlar, ıimdi, bir hocanın ba§ına toplan mı§ ve alfabe öğrenmek İdiyen 

çocalılara sık sık ra•geleceklerdir. 

dijiniz iyiliği unutamam - Bana ö -
dünç verme yolile gÖ8terdiğiniz iyili· 
ği uııutamam. 

lkraz etmek - ödünç vermek, borç 
vermek 

Ornek: Size §U parayı ayda öden. 
~k üzere ikraz ediyorum - Size §U 

parayı bir ayda ödenmek üzere ö • 
dünç (borç) veriyorum. 

Js~raz - Borç, borç alma 

ÔrMk: Bu i.8tikraz işini başa çıka· 
rablldiniz mi? - Bu borç (borç alma) 
ifini btl§a çıkarabildiniz mi? 

iksir - lksi r 
lktilaas etmek - Almak 

lktida etmek - Uymak 

İktidar - Erk 

Or12k: Bir millet için iktidann 1ıu· 
dudu •e miyarı olamaz - Bir ulus 
için erkin sınırı ve ölçüıü olamaz. 

Muktedir - Erkmen 

Örnek: Muktedir bir adam, eline al· 

dıiı "i başarabilen adamdır - Erk -
men iir adam, eline aldığı işi başara
bilen adamdım. 

Mevkii iktidar - Erke 

Örnek: Meı•kii iktidara geçen fırka 

her ıeyden evı·el memleket menalii
ni düfiinmeli - Erkeye geçen parti, 
her §eyden önce ülke faydalarını dü

şünebilmeli. 

lktifa etmek - Yetrinmek, ye in • 

mek, yeter bulmak 

Örnek: Kudretimizin yetmediği ah· 

valde eldeki ile iktifa etmeyi bilme -
liyiz - Erkimizin yetmediği hallerde 
eldeki ile yetrinmegi ( yetsinmesi) bil· 
meliyiz. 

lktiham etmek - Göğüs germek, 
üstermek. 

Örnek: ili ntürlü miişkül<itı ikli -
lıam ile t:wclimize doğru ııürü11clim 

- Bin türlü nüçlüğc göğüs gerer<•k 
umayımıza doğru yürüyelim - ilin 
türlü güçlüğü üstererck umcıyınu:a 

doğru yifrüyelim. 
lktiran etmek - Yaklaşmak, <ka

rara) bağlanmak 

lktisah - ı-:dinç 

Örnek: lkli.<iabın birçok yolu rnr • 
dır. fakat bu yolun muhik olması lci
mızdır - Edinrin birçok yolu vardır, 
ancak bu yolun lıaklı olması gerektir. 

lktisab etmek - Edinmek 

Örnek: Türk .uatanda§lığını iktisab 
etmek için C<'nebiler bir takını mera
simi yerine getirmelidir - Türk ı·a • 
tanda§lığını edinmek için yaduyrular 

bir takım törenlC'ri 11crinc getirmeli • 
dir. 

l\lüktc ebat - }~dinçler 

örnek: Burada r e Anupadaki mük
tesebatı bu işi başarmasına kafidir 
- Burada t'c Aıırupadaki edinç/eri bu 

işi ba§armasına yeter. 
lktısad (Bak: tasarruf) - Ekono· 

mi 

lktısad etmek (Bak: tasarruf et · 
mek) 

lktısadi - Bkonomik 

Iktitaf etmek - Dermek, de,·:;oir • 
mek 

Örnek: ılleHainizin scmcratını ikti
tal etmek zamanı gclnıiştir - Çalış • 
nıalarınızın yemişlerini dermek ( deıı· 
l}irmek) zamanı gclmi.,tir. 

İktiza - J,üzum (T. Kö.) 

Hasbeliktiza - Lüzumundan dolayı 

Muktazi - Lüzumlu 

Jl:l etmek - Yükseltmek. yiicelt -

mek 
Örnek: Türkün namını ve lirasını 

ilci etmek ı•a:ifemizdir - Türkün a
dını n : bayrağını yüksellmck (yücelt

mek). borcumuzdur. 

llüç - llfıç 
'feda\'İ ctmt>k - E);Jemek, bakmak 

Örnek: Tcdaci etmek '-'azif esini de-
zif csini deruhte ettiğini:: hasta-Bak· 
mak ( cyüemck) ödt·l'İni üstünüze al
dığınız Jıasta. 

llam - Jlelgin 

1 lam etmt'k - Bildirmek <Bak: 
'l'ebliğ etmek) 

lliin - Bilit 

Orrıck: llazetcyc bfr ilan verdim -
Gazeteye bir bilit uerdim. 

llan etmek - Uilitmek 

Omck: Hcrkcsçt· malüm olm08ı için 
ilcin edilmesi muktezidir - Herkes • 
çc bilinmesi için bilitilmcsi lüzumlu • 
dur. 

llirnr harkctml'k - s a,·a;:; a~mak 

(Bak: Harb) 

llfıve - Ulama 

Ornck: Tarama dergisine bir ilciı·c 
!laparak bütün taslıilı ı ·c illıakları 

loplıyacağı:: - Tarama dergisine bir 
ulama yaparak bütün diiultme ı•c 

kat mal arı loplı11acağız. 

f lıhe etmek - t'lamak 
Ornek: Şunu da ilciuc <'lm<•k isll? -

rim ki - Şunıı da ulamak isterim ki. 

Uca (Bak: cebir, se,·k) - Zor, zor

lama 

Örnek: ilcayı alıral ile bu işi ııap· 

lığımızı söylemek iıJtcrinı - Hallerin 
zoru ile bu işi yaptığımızı söylemek j 
isterim. 1 

lleJchct - Hic bir zaman (Bak: E· 

1talyan murahhaalartnı l•ola Bella §atoıuna götüren ·ve M 
tarafından iclare edilmif olan deniz tayyaresinin Majör gölüne 

Geçen pazar gwiü. Darmiflcif' la :.\iman hükUmitin.İn t 

mesafe tecrubelerı ı~ın on uç ocuon uçurutmrıf, orrmn uarmıır 

büyüle bir alaJca ile meydanı tlolJurnuııtar. 

Bu balonların içeriıinae, ayni zamanda hava tazyikini 

için birer küçük makinecilı ele varclı. 

bedi) en) 

lJga (h1ğv) etmek - Kaldırmak 

Örnek: Una edilmi§ olan bir kanu-

11un artık ltiikmii olamaz - Kaldırıl

mış olan bir kanunun artık lıükmü O· 

lamaz. 
llhah - (Bak: İbram, ısrar) 

]lhak etmek - Katmak 

Örnek: IJu müdüriyeti de birinci 
müdüriyeti umumiyeyc illıak etmek 
muvafık olur - llu direktorluğu da 
birinci genel dircktorluğa katmak uy· 

gun olur. 
Mülhakat - Bağlantr 

Örnek: Bu <'mirnanıenin bütün mül· 
itr1kata iş'arını rica ederim - Hu buy. 
rullunun hütün bağlantılara bidiril· 

mı sini dilerim. 

İlham - Esin 

Örnek: ilham, insan rulıunun ulri· 
yat ile bir iltittalidir - Esin, insan 
ı ulumun yüksekliklere bir bağlanma· 

Htdır. 

tıham etmek - Esimek 

Ornek: /Ju yazdığınız csrr bana 

birçok fikriler ilham etli - Bu yaz -
dığmız eser bana birçok fikirler esi -
di. 

Mülht•m olmak - ].};;inmek 

Örm·k: 811 mütalcadan mül/ıenı o

larak ~11 frklifi dermeycın l'llim - llu 

oydan csincrck şu önergiyi ileri siir
clüm. 

Jlim - llim (1'. Kö.) 

Alim - Ilimen 

~fal\ımat - Bilgi 

Ma1umatlı - Bilgin 

t ıka1a- Bilgiç 
~1al'ifet - Bilim 

Mütebahhir - Bilge 

örnek: Hiristiyanlar sene 
gününde salibi suya ilka c 
Iliristiyanlar 11ılm bir günütl 

suya bırakırlar (atarlar). 
llkah etmrk (Bak: telkih 

- :Aşlamak 

lllet - Dert 
11 ak etmek - nitiştirme'kı 

turmak 

Ornek: 1 /Ju iki rnrakayı bi 
il1tak ediniz - 11u iki kağıdı 

ne bitiştiirinr. 
2 - lk d(I ·r yolunu i/sak e,, 

büyiik bir kar elde edilmiştir 
demir yolunu karuşturmakltı 
bir kazanç elde edilmiştir. 

il ak etmcl~ - Yapıştırın .. 
gihi Şt'~ 1t>r) A 

(Jrnek: El dm qöndcri/Nı 1 . J ,, 
lara da posta pulu ilsak etnıt 

dır - f:lden gönderilen mc 
da posta pulu 11apıştırnıcik gi 

l ıtisak etmek - Iliti~ınek• 1' 

mak 
Örnek: 1 - lliribirinc illİ,oJ 

bir lıaldc doğcın iki lıcmşire""' 
rinc bitişmiş bir lraldc doğtıfl 
kardeş. . 

2 - lliisak etmis olan de"', 
- Kafltı muş olan demiryoll 

lltisak etmek - Ka' uc;ll',-

mikler için ) ol 
llti ak hatları - Ka,~rt "~ 

örM larıbuu- b-Hn "chl11 

Örnek: Bu iki büuük dtt'ıi' 
çok noktalarından iltisak ~ 
biribirine 't'lapıcdilrni§tir. /1d,, 
demiryolu birçok noktalar 

şıt kollariylc bfribirine b011 


