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•ti müebbet hapse 
koğulmağa malıkiiml 

Yu n kadınlar1 harp divanlarında idam cezası 
:erilmenıesi için hükiimetten dileklerde bulundular 

Yuna anda yeni 1 

hazırlık 
gnanistanda Yenizelos ayaklan -

ınası bastırıldıktan sonra başlıyan a -
ntma <tasfiye) işleri bitmek üzere -
dtr; bundan sonra bir genel seçki 
yaprlacaldır. Toplanacak meclis ile 
yenl bir rejim kurulacaktır. Geçen 
... Atinadan gelen bir telyazısı bir 
Korporasyon meclisi toplanacağını, 
a)an meclisinin kaldırılacağını, bu a
rada şimdiki yasalara uyğun olmıyan 
birtakım düzenler kurulmuş ise ve 
kuralacaksa bunların da geneloya 
( dragiumıunige) bırakılacafını bildi· 
riyordu. 

ilk Gli lralileıi hakkında hük miinü veren Atina harp Jivam 
(OrtaJa oturan •özlüklii zat Baı itan General BalıopulM, yanında 
oturan ıivil müJdeiumumidir.J 

Bu sözlerin anlamı şudur k~ Yd • 
nanistanda kurulacak yeni ~jim ba- Atina, 31 (A.A.) _!Divanıharp 
sit bir delişlm olmakl• kalmıyacak - ıon iıyan suçlularından on ki!İ -
tır. Belki de bun~n Hnra parti kav· • ··tbel • f d'l ek ·· bbet 
planna bir -" vermek için bütün yı, ru erı re e. ~ ~r . ~ue 
bütün tekparti yoluna girilecektir. . bapıe, ıene on kıııyı yırmı ıene • 

Fakat bir sün Yaaanistanda bir 
meclis karari7le eu1arlü ~lu', 
yeriae krallık pline ,._.. • M • 
7Uk Wr -..- .... > .-. vat
_.. olaeelrfırr. ÇMt orb .. aayaıa-
blleeek bir reJI• tehlikem Jek •• 111-
Iahlı bir ayaklanma ile Yananlst:~u.
daki bütün cumurcuları dü,UrmUıtttr. 

ASIM US 

Balgarislanda 
i yan yok! 

Solya, 31 ( A.A.) - Bulgar 
ajana bildiriyor: 

Bal • .Utanda /ıantılılıklar ve 
"""' uyan çılıtıfına dair ya-
6cıncı memlelretlerıle çılıan ıa-
7"ılar tamamen aıdı.Uu·. Mem
lehlin laer taralınJa tlun bir 

....,. ""'"''. 

ye, iki kiıiyi iki ıeneye, bir k'•iyi 

iki aeneye, bir k=ıiyi de bir seneye 

mahkum etmit, dört kiti hakkın • 
da da beraat kararı vermittir. 

(Sonu 1. ci sayı/anın 4. cü sütununda) 

.: .. 

'teni tefrikamız 

Uma•I •pte 
Kafkas cephesi hatuaları 

~~~------~~-
Ya .ı an Erzincan .saRlaflı Aziz Samih. 

ı: 

Ü Bugünden itibaren 8 inci sagıf amıztla • ---hl 1 
Faşist milisle i de 
sa yılacak olursa. 
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Kendtyum arım\'%. 

Amerika harp istemiyor Yabancı bankalar ve 
A ek b ·ı f b ı nıııı111111ııııııı~~ıııııı1ıııııııııı11111111ııııııııı1~1111ııııınıııı1~111ıııınıı arttırma eksiltme işleri 
merı ayı l ara ıra- Turk malıyesı Ankaar,31(Kurun)-Birıa-/ göre2490numarahkanunlıdev-

k k b f' • ve hah gazetesinde çıkan, artbrma l 1el dairelerine resen teminat mek-QC Q lr pro f e.. Fransızlar ve eksiltme işlerinde yabancı 1 tubu vermek münhasıran mmı 
bankaların teminat mektuplarının bankaların hakkıdır. 

Vaşington, 36 (A.A.) -A -ı 
yandan Nyenin başkanlığında 
toplanan silah ticareti tahkikat 1 

rika tabaasına pasaport verilme -
mesi gi'bi kayıtlardan başka, bu 

Paris, 31 (A.A.) 
muhabirimizdenı 

- Hususi kabul edileceği hakkında hükU(" Yabancı bankalar ancak milli 
metçe karar verildiği yolundaki bankalarımıza hitaben kuvvetli 
haber burada katiyetle tekzip e - garanti mahiyet:nde teminat ha . 
dilmektedir. valeleri verebilirler. Bunlar da komitesi, Amerikanın bitaraflığı

nı, memleketin yeni bir harbe sü-
rüklenmesine mani olacak suret
te çizen bir proje tetkik etmekte
dir. 

Silahlara Amhergo vaz'ı, harp 
mmtakasma gitmek istiyen Ame-

proje harbeden devletlere veya 
bu devletlerden her hangi bir ta-
baasına Amerikadan gerek umu -
mi ve gerek hususi surette ikra -

zatta bulunulmasını menetmek • 
tedir. Ruzveltin bu projeye taraf-
tar olması umuluyor. 

Rulır havzasındaki büyük sanayi şehir
lerinin mali vaziyetleri fena 

Berlin, 31 (A.A.) - Havas 1 
muhabirinden: 

Ruhr havzasmdaki büyük ıa -
nayi ıehirlerinin mali vaziyetleri 
vahimdir. Şehir bütçelerinin açı . 
ğı, Bohumda 20.000.000, Düis. 
bergde 17.000.000, Essende 10 
milyon marktır. 

Be!edi1eyer, memur maaşlan 
kabilinden birinci derecede mas • 
rafları ödemeğe dahi yetiş.miyor
lar. Bunlar, Prusyanm ve Alman. 
yanın müstacel yardımını rica et
mektedirler. 

Resmi statistiklere göre, yal • 
nız Ruhr havzasında, kömür istih-

salatı, 1933 senesinde 77 milyon 
tondan 1934 senesinde 90 milyon 
tona çıkmış ve gene 1932 senesin
de 479.000 ton olan aylık ham çe
lik istihsalatı da 1934 te bir mil -
yon tonu tecavüz etmiştir. 

Bundan anlaşılıyor, büyük de • 

mir sanayiinin Alman teslihatına J 

çahıtığı bu havza dahilinde, sınai 

istihsalatın soysal hayat üzerine 
beklenen tesirleri olamamıştır. 

Essende hala 1.000 nüfusta 28 

i yardımı ile geçinen işsizlerdir. 
Bu niıbet, Bohumda yüzde 35 ve 
Dortmund'da binde 42 dir. 

lta)ya - Habeş görüşmeleri 
Roma, 31 (A.A.) - İtalya ile ı 

Habeıistan arasındaki münasebat 
hakkmdaki yabancı müstahberat 
dolayısiyle, salahiyettar bir me . 
mur, dün akıam: 

"Halihazırdaki va2iyetJe, doğ. 
rudan doğruya müzakeratın inki . 
taı arasında dağ kadar fark var. 
dır.,, demiştir. 

Yan resmi mahafil 1928 tarih
li ltalyan • Habeı itilafmm beşin. 
ci maddesinin meriyet halinde bu
lunduğunu tavzih ediyorlar. B ... 
madde: 

Evvela: Doğrudan doğruya mü
za 1 eratı, 

. İkincisi: Uzla!lma 
4 ' 

Üçüncüsü: Hakeme müracaatı 
derpiş etmektedir. j 

Son ltalyan teklifinin bir usul 
teklifi olduğu ve bunun Habeşis

tan tarafından reddinin, doğru. 

dan doğruya müzakeratın devamı 
için yeni bir usul düşünmeğe ma
ni olamıyacağı kaydedilmektedir. 

Bu müzakeratın devamına imkan 

olamadığı takdirde uzlaşmaya 

müracaat edilecektir ki, bu da, 

müzakeratm inkıtamı tazammun 
etmekten çok uzaktır. 

Habeşistana vermiş olduğu son 

notada, İtalya bu son usule müra

caattan istinkaf etmediğinr gös 

termiştir. Ve halihaznda, son Ha -
beş notasına vereceği cevabı tet . 
kik etnıektedir. 

Ustaşilerin hepsi, MarsHya 
suikasdinde ilişikli .. 

Marsilya, 31 (A.A.) - latintakl 
hakiminin, Havas muhabirine be
yan eylediğine göre, Marsilya sui-

kasdinde, Va!içko namı diğer Ke
lemen'in arkada~ları olan bütün 
Ustaşilerin dahli muhakkaktır. 
Zira bunlar işlenen cinayt:tten ön
ce haberdar olmuşlar \re eşlenme. 
sine de yardım etmişlerdir. 

Bunlar, karargahlarını terket
tikleri zaman "büyük bir iş görme
ğe,, gitt1klerini biliyorlardı Ken
dileri, Fransaya, iki ayrı grup ha-

linde girmişler ve F ontenblo ile 
Parise gitt•kten sonra, Valiçko. 
Krayemio ve K vaternik nam di 
ğer Kramer, arkadaşlarından ay. 
rılarak iptida Avinyona, sonra d.ı 
Eks • aix. e gitmişlerdir. 

9 l1kteırinde, K vatemik, "san
§In kadın,, ı bulmaya gittiğini söy. 
liyerek diğer iki şerikinden uzak
laşmı§ ve onun o kadından aldığı 
silahlarladrr ki Valiçko, kralı ve 
M. Bartui.ı öldürmüştür. 

Borçlar itilafının lehimize der
piş ettiği intikal devrinde tenzi • 
Jattan sarfmazarla tam ta•ksit ver
mek hususundaki kararımız bura
da çok iyi bir tesir yapmıştır. 

Gazeteler bunu Türkiye mali
yesinin mumtaz salahına delil sa
yıyorlar. 

uııııı 111ıııııı1111111ıı111111ıııııı1111ıı111111ıı11 111 ııı1111111 ııuıı ıııı 11ıı1111111 111 
B. Martelin Dışbakanı

mıza tel yazısı 
Ankara, 31 (A.A.) - Fransa

nın Suriye ve Lübnan fevkalade 
komiseri Bay de Martel, Türk top
raklarını terkederken Dışarı işle -
ri Bakanı Bay Tevfik Rüştü Ara. 
sa aşağı·daki telgrafı göndermit -
tir: · 

"Fransız mandası altındaki 
devletler arazisine girerken, bana 
karşı Türkiyede gösterilen çok 
samimi hüsnükabul dolayı zatı 
alilerine derin minnettarlığımı 
bildirmekle haz duyuyorum. 

Türk - Fransız dostluğundan 
mülhem olan konu~ıınalarmıızm, 
mütekabil itimat ve dostça teşriki 
ınıc~~i l.a.vao.ı i~iıu)ç g~çmesı kom· 

şuluk münasebetlerimizi daha zi • 
ya de kolaylaıtıracaktır .,, 

Atatürkün Irak 
Kralını taziyeti 
Ankara, 31 (A.A.) -Irak kra-

lı Gaziyülevvel Hazretlerinin val
delerinin vefatı dolayısiyle Reisi· 
cumur Atatürk ile kral Hazreti~ 
ri arasında aşağıdaki telgraflar 
taati edilmiştir: 

Haşmetlu Birinci Gazi Hazret
leri İrak kralr 

BAGDAD 
Validei Haşmetanelerinin ve

fatı dolayısiyle zatı şahanelerine 
en derin teessürlerimi arzederim. 

KAMAL ATATÜRK 
Kamaı Atatürk Hazretleri 

ANKARA 
Val ·demin ölümü dolayısıyle 

telgrafla vaki taziyelerine teşek
kür eder ve zatı devletlerine yü
rekten uzun ömürler dilerim. 

GAZI 

21 sosyalist muhakeme 
ed lecek 

Viyana, 31 (A.A.) - Sosya -
list teşkHatmın eski askeriye reisi 
General Loerner de dahil olduğu 
halde, bu teşkilata mensup 21 kişi, 
ihaneti vanatiye cürmünden dola
yı, N'sanın ikinci günü Viyana as
keri mahkemesinde muhakeme e
dileceklerd:r. 

Leh Dışbakanlığı bina
sında yangın 

Varşova, 31 (A.A). - Dün sa· 
........................................................................................... at 16 da Hariciye nezareti daire • 
tün çalışmalan karşılamağa hazı- ı rinin onlar]a beraber oldug"'u mu • 

sinde yangın çıkmışsa da çabuk 
rız. Hatta icabederse tal'in önümü- hakkaktı. Çünkü şimdi ltalyada 

bastırı1mıştır. 
ze dikeceği bütün engelleri yıka - Habeşisatndan z'yade Avrupa dü-

Hasar mühim değildir. Yngı· 
cağız. şünülüyor. 

nın sebebi binanın tamir'.yle meş -
Bizim sulh ve Avrupada el b'r • Diğer taraftan alınan maluma · ğul olan amelenin dikkatsizliğidir. 

fiği arzumuz bir kaç milyon sün . ta göre on c'ördüncü sınıf {yani uıımıııuııı ııuııımnııı 11111 111ııııı 11 ıııııınıınnııın11ımııııımıııı ıııımıııaııı111_,_ 
sfiye de dayanmaktadır.,, 1934 lüler) de gelecek ay silah al- racak, eğer Faşist milisleri de he. 

Bu nutku elli bin faşist şiddetle tına çağnlacaktır. Bu tedbir it.al - l saba katılacak olursa bir milyon l 
alkııhyordu. Bütün İtalyan kalple yan ordusunu 660,000 kişiye çıka- askeri bulacaktır. l 

Salahiyetli bazı zevatın bu hu- maliyece tesbit edilmiş muayyen 
susta bize verdikleri malumata bankalardır. 

POSTA BiNALARI 

Ankara, 31 (Kurun) - Pos
tahane bina1arının yapılması hak

kın da Nafiaca hazırlanan kanun 

layihası Heyeti Vekileye verilmiş -

tir. Buna nazaran, bütün Türki
ye dahilinde ayni tipte posta b;na -
ları yapılacaktır. :Sunun için 
150.000 lira tahsisat bulunacak -
tır. 

BiR TAYIN 

Ankara, 31 (Kurun) - lçiıleri 
Bakanlığı neşriyat memurlanndan 

Bay Hüseyin Kaya, Erzurum vi • 
Jiyeti Ovacık nahiye müdürlüğü -
ne seçilmiştir. 

IZMIR LİMAN 

MODORLOGO 

A-J..--, 31 (Kurun) - lzmir 

Liman müdürlüğüne eski maliye 

müfettişlerinden Bay Arif Hik -
met tayin edildi. 

. 

T AKS1TLER1Nt öDE
MlYENLER 

Ankara, 31 (Kurun) - Met· 
rUk emvalden mal alıp da taksit -
leri ödenıedikleri için haklatında 
kanuni muamele yapılanlardan 
bir çoğu vekalete telgrafla müra -
caat ederek taksit müddetinin u -
zatılması hakkında bir talepte 
bulunmuşlardır. Bu talep tetkik 
edilecektir. 
AT1NADAKI BULGAR 

ELÇiSi 
Atina, 31 {Kurun) - Burada· 

· ki Bulgar sefiri Neikof Bulgar ha
riciye nezaretinde başka bir vazi
feye nakledilmi!tir, 
KAMUTAY 

ENCÜMENLERiNDE 
Ankara, 31 (Kurun) - ~amu

tay bütçe encümeninin bu hatıo. 
çalııarak mülhak bütçeleri bitir • 
ıneaı, gelecek hafta umumi -bütçe
ye başlaması muhtemeldir. 

Adliye cncüfueni, 2elen ölüm --r 1-..--ı .. ,....,..n tetkHciıı. • .J:· 

d d . "".!1D 
e evam ettı. 

Avrupada müşterek bir 
emniyet sistemi lizım ! 
~ (Ba§ tarafı 1. ci sayıfada) vermi§, İngiltere - Sovyet havasını 

lazım olduğu hususunda' mutabık tasfiye etmiı ve her iki tarafın bi
kalmışlardır. ribirini daha iyi tanıyıp, ~aha iyi 

Bundan sonra tebliğde Sovyet anlamasına vesile olmuştur. Sovyet 
adamlarının, teklif edilmit olan Rusyasmdan lngiltere hariciye ne. 
mütekabil yardım misakının her · t' t 1 f 1 si baı.ka •a . . . . . :ıare ıne e gra ge ll'e x , :r • 

hanktgı bılrd d ... evleti ıstıhdakf Letmh.e . )usların biribirilcriyle yüzyüze ta. 
ıne e o ugunu ve gere e ıs • b k d 

b J 1 1 --ne a§ a ır. 
tanın ve gerek Almanyanm u > şma arı a- " 

misaka muvaf akatlarının kabul e- Bir mertebe ketumiyeti muha
dileceğini beyan etmiş oldukları fa2a edilmekle beraber, tarafeyn 
bildirilmektedir. arasında mühim meseleler üzerin· 

Tebliğde, beynelınilel siyasete de noktayi nazar uyğunluğv•müşa
müteallik herhangi bir meselede betle edildiği açıkça söylenmek
büyük Britanya ile Sovyet Rusya tedir. 

arasında ihtilaf mevcut olmadığı Ancak bazı tali noktalarda u-
ve binnetice B. Eden ile Sovyet zı· 
mamdarlarının iki memleket ara-

sında yapılacak dostane bir ·teşri
ki mesainin sulhu ve emniyeti is· 
tihdaf eden beynelmilel mesainin 
inkişafı için birinci derecede e . 
hemmiyeti haiz olduğu kaydedil . 
mektedir. 

lngiliz Diplomatı Memnun 

Moskova, 31 (A.A.) - lngil· 
tere sefaretindeki resmi kabul es· 
nasında, B. Eden Havas muhabiri· 
ne: 

- İyi iş görmüt olduğumuzu ü
mit edebiliriz. demiştir. 

İngiliz heyeti murahhasasına 

fak tadili;;: yapılması gerekmek
tedir k•, bu da, mükalemelerin 

meşbu olJuğu karşılıklı itimat ve 

anlaşma havasiyle kolaylaımak -
tadır. 

Lord Edenin, lngilterenin Şark 

misakını Almanyanm haricinde 
dahi aktetmek hususunu hüsnü 

S'ılretle derpi§ eylemekte olduğu 

hakkında beyanatta bulunduğu 
tahmin ed;Jiyor. 

Diğer taraftan, uzak şark mese
ili de mevzuu bahsedilmiıtir. Bu 
hususta büyük bir ketumiyet rnu
hafaza edildiğine işaret etmek la-
zımdır. mensup diğer bir zat da demi~tir 

ki: lngiliz heyeti murahhasasın -
- İngiliz heyeti murahhasası- dan beyan edildiğine göre. Smlir .. 

nm intibalarmdaki hıisus\yet, şu- kendileri üzerinde çok İyi bir te-
dur- sir bırakmıştır. 

"Bu seyyahat oldukça semere (Sonu 9. cu sayı/anın 1. ci sütununda) 



l _ _i~~] 
Bir diJencinin bilgileri 

üniversite için ölçü 
olabilir mi ? 

Bir gazeteci arkadCl.f üniversi
tede bir ankel yapmq, ankete ce
vap rJeTenler arasında eczacı la· 
külteainclen bir genç (Somalı) nrn 
nerecle oldJılnu bilmemi§! 

Usküdar tramvay 
şirketinde 

Dün adi ve / evkalade 
.k. tonlontı yapıldı 
l l r 

1 
• . 

Ü k ··d Kadıköy ve hava 1s1 Ertui g;;nii. gazete bunu bir kül· 
tür meaeliJli gibi anlattı. Üniver
sitede h6fecanlı konıı§malar olda. 

ee,,y'erin Kuruna gönderdikle
ri meJıPPları okudum, bu a11ket 

_ı,sinden canlarının •ıln/Jığı· 
meseı· 

nı -.adım. 
yakıa hiç bir kimseye: 
, _ Aman okuma, öğrenme, ca· 

hfl kal, diye na..~hat edilmez am
flla bu meseleler etrafında gördük
lerimclen ve işttiklerimden bahse-

deceğim. 

Bir kahrı~de iki elendiden a. 
dam gazeteyi okuycırlar, biribiri· 
/erine söyleniyorlar: 

- Hiç üniversite talebeşi Soma
liyi bilmez mi? 

Ben onlara dedim ki, size ~imtli 
Som.aliyi bilen bir adam göstere-, 
Ceğim., 

Kahvenin önündeki Yemenli di. 
lerr.ciyi çağırdım. 

Sorduk: 
u_ Sen Somaliyi büir misin? 
Yemenli dilenci cevap verdi: 
''-Beli .• Adenden gemi ile So-

ma/iye gidilir. Ben bir zamanlar 
gemilerde çalııtım ... 

9 u ar, 
halk tramvayları hissedarlar umu-
mi heyeti dün adi ve fevkalade 
olmak üzere iki toplantı yap -
mıştır. Bu toplantılarda be-
lediye namına reıs mu -
avinleri Bay Nuri ve Bay Hamit 
ile nafia komiseri Bay İbrahim bu-
lunmuıtur. 

Toplantıya idare meclis reisi 
Bay Necip Serdengeçti başkanlık 
etmiş, ilk olarak idare meclisinin 
bir senelik faaliyet raporu okun-

muştur. 

Raporda geçen sene yapılan iş
ler etraflıca yazılıyordu. 

Geçen yıl içinde Üsküdar şebe· 
kesinde 2250 metrelik kısmı çift 
hatta çevrildiği gibi Haydarpaşa· 
dan Kadıköyüne ve Kadıköyün -
den F eneryoluna ve Bostancıya 
kadar 2700 metresi tek ve r.n kilo· 
metresi çift olmak üzere 12700 
metre tramvay battı döşenmiş, bu 
suretle bütün şebekenin uzunluğu 
23,5 kilometreyi bulmuştur. 

Yeni hatlar geçen yılın son ay. 
larında açılmış bulunmasına rağ
men bir sene evvelkine nazaran 
934 yılında (585741) faz!a yolcu 

Halide 
Trup yaptı, bu hafta 

temsillere başlıyor 

Bayan Halide 

Şehir tiyartosunun eski sanat
karlarından Bayan Halide ile ba

zı arkadaşları, Bay Raşit Rıza ile 
birleşmişler, turneye çıkmışlar, 
sonra ondan da ayrılarak lstanbu-

Ja gelmişlerdi. Bu hadise o za· 
man gazetelerde uzun uzadıya 

yazılmıştı. 

Sordum: 

Haber aldığımıza göre Bayan 
Halide ve arkadaşları, yeni bir 
tiyatro heyeti teşkil ederek mun-

ta§ınmıftır. tazam temsiller vermeği kararlaş· 
idare heyeti raporu kabul edil-

Çocuğun başına 
atılan taş! 

Davaya dahiJ olanlar 
arasında kavga çıkıt 
İrfan isminde bir çocuğun ba· 

şına taş allığı ve yaralaı,masına 

~ebep olduğu iddiasiyJe agavni is
minde bir kadın, Sultanilhmet İ· 
kinci suJh ceza mahkemesinde 
dün muhakeme edilmiştir. 

Dün dinlenilen bazı fahitler, 
Agavninin çocuğun pe§inden 
koştuğunu, taş attığını, fakat bu i
şi çocuğu yaralamak makaadiyle 
yapmadığını söylemişlerd;r. 

Daha evvelki celsede dinleni
len şahitlerle bu şahitlerin söyle. 
dikleri hiribirine uymadığından. 
hakim Selahattin DemirelH, gele
cek celsede bütün şahitlerin bir a
raya getirilmelerine, yüzleştiril
melerine karar vermiştir. 

Dünkü muhakemenin son saf
hasında çocuğun annesiyk, dava 
edilen taraf arasında münakaıa 
çıkmış, tahitlerin ifadeleri etra • 
fındaki bu münakaşa §İddetlen • 
mek üzere iken, hakim iki tarafa 
da ihtarda bulunmuş, bu suretle 
kavganın önü alınmıştır. 

Fakat, koridorda münakaıa 
yeniden batlamış, iki taraf ara • 
sındaki kavga hararetlenmiş, da. 

vaya dahil olanlar, tanıdıklarının 
teskin edici sözleriyle biraz yatı
şarak yollarına gitmiılerdir ! 

Gezintiler 

Zehir peşinde 
koşanlar! 

Gün geçmiyor ki gaz.delerde 
bir "eroin,, kaçakçılığı okunma· 
sın. Polis yurtlarrndcı korkunç ıa· 
yunlar rıar. Akıl hastalıklariyle 
uğraşanlar, sinir hekimlerı avaz; 
avaz bağırıyorlar. Aracla •ırada 
bu zehirlerle sararmış yü.z.ler, ke· 
miklerine kadar kurum.uf göğü•· 

ler, üst kapaklarr altında kaybol· 
muş dalgın bakı§larla kar§ılQ§ıp 
ürperiyoruz. Morfin, kokain, e•· 
rar, eroin düfkünlüğü artık soğuk 
kanlılıkla bakılmıyacak bir aayı
ya yükselmif diyorlar. Eğer böy
le i•e daha keıkin enginler arama· 
lıyız. Benim kendi gÖriİfÜm de, 
telaılananlara hak verdirecek 
boydanclır. Semtimizde dükkanı 

iyi i§liyen genç bir kunduracı var· 
dı. Şimdi kıtın kahve peykelerin· 
de, yazın karpuz ıergilerinde yap
rak döşeklerde sürünüyor. Yüzü 

irin dolu bir kur.ak tulum halini 
almıfhr. Gözlerinde loılor ya• 
kamozları ve ağzında iğrenç bir 
çarpıklıkla doltl§ır. 

Bir berber tanıyorum, ki mÜ§te· 
rileri ıaçlarını ona kestirmek için 
ıaatlerce sıra beklerlerdi. Günün 

birinde burun kanatlarını beyaz 
bir tozla lekeli gördük. Ondan 
sonra geçen haltalarla birlikte u•
talığı söndü. Dört yanını kuıatan 

"- Somalinin yerini bildiğin i
çin sen bir şey kazandın mı? 

tırmışlardır. Bayan Halide ile ar-
dikten sonra blanço tasdik olunmuş . """'""-ınmıı""""""""'""'""""""""'-""""-"'"'""•'-
şebekelerin yeniden takviyesi için kadaşları ötedenberi tiyatro ış- rı söylemiştir: 

müfteri halkcuı dağıldı. Aynalar 
bulutlandı, usturalar destereye 
döndü ve bir sabah artık kepenk
ler kalkmadı. Başı mcuallardaki 

(mecnun) un bcqına dönmii§tü. 
Ü•tünde yelek yoktu amma, için· 
tle orduların barındığını bildiren 
kcqınmalar da eksik değildi. 

"- Hayır... Ben Jalıa nereler 
büirim. c ... -! ~- z...,, •• .1 .. ,,,:#Ja ,Pilim, 

~":~vaya gittim, lskenderiyeye 
gıttim. Denizde ayaklarım tutuldu 
arhk taylal,k ıeclemiyorum. Dileni. J 

yorum. 

Bir mevzii coğ~alya hoca· 
•ından daha iyi dünyayı tanıyan 
adamın bugünkü rolü coğrafya at. 
lası olmaktır. Fakat coğrafya atla· 
.tı olarak onu kimse kullanmıyor. 

.\~ J(. :(. 

idare meclisine salahiyet verilmiş· ]etmekle meşgul olan Bay Mehmet Akh. d H'IAı· h .. 
• • • • • v • - ısar a ı a ıa mer mu.-

tir. Nıyazmın aahıbı oldugu (Yem ••· sameresinde monoloğ söylemeğe 
Müddeti biten Bay Nedp Ser· natkarlar tiyatrosu V. S. T.) fir- gitmiştim; dün geldim; amma bir 

dengçti tekrar seçilmi,, ölen Hac1 masr altında "Hafide ve arkadaş- aydır burada provalarımızla uğra
Adilden açılan azalığa avukat Ne- Jarı,, ismiyle çahtacaklardır. Oy. şıyorduk. Arkııdatlarımız hep 
cati intihap edilmiştir. idare mcc·ı nanacak piyeslerin provalarını kıymetli sanatkarlardır. Kadınlar 
lui azahkların~n be.şte~ yediye ÇI· Bayan ffalide bizzat yaptırmakta- Şayeate, Mualla, Behire, erkekler 
kar~J~asr teklıf edılmışse de bu dır. Zihni, Hadi, Hakkı, lsrnail, Lutfi-
tekhfın kabulü gelecek seneye hı· . · 
rakrJmıstır ş· k t• .. k. ı•w• Heyet komedı ve vodvıl oyruya ay Mehmet ve Şereftir. 

~ • ır e ın mura ıp ıgı· ilk I k 6 N' 
Tl'caret Od . k·ı· 8 / caktır. o ara Ulan cu- Vallahi korktum artık .. Baka-ne ası reıa ve r ı ay 

Ziya seçildikten sonra alelade martesi günü akşamı saat yirmide Jım; hiç bir iddiamız yok... Tan 
Pangaltıda Tan sinemasında "Ve- s· d b' ·· toplantı bitrr.iştir. Bunu mütea • ınemasın a ır musamere vere-

kip fevkalade toplantı yapılmış, linin çocuğu,, isimli üç perdelik cegız. Adamakıllı hazrrlanıyo-
bir milyon lira olan şirket serma • komedi oynanacaktır. ruz; muvaffak olursak başka tem-
yesinin bir buçuk milyona çıka . Bundan sonra Bakırköyünde. siller de vereceğiz tabii ... Bu işde 

·ı · · B Kadıköyünde ve lstanbulun di - h k · h·b·d· · 

Bir taze tanıyorum kı Clerısi al· 
tında bir günq var~ sanırdık. :;.{. 
bajür gibi aydınlık ve renkliydi. 
Bir yılda yüzü paa tuttu. Kol.Itırı i· 
ki Jeğnek oldu. güzel gözlm, do
nuk çukurların karanlığına sindi. 
-Ne onıuı ona? 

Diye ıorduk. Tanıyanlar: 
- Ah, sormayın, dediler, ko

kain çekiyor. 
}' edi ıene kadar önce idi. lslan

bula bir giin Amerikadan bir aey
yah kafilu;. gelmi§ti. Bunların i
çinde bir tane de coğrafya dokto· 
rt181. hazırlıyan iilim vardı. Hem 
Je bu adamın tezinin metlzua kü· 
çük iş madenleri idi. 

rılmasma karar verı mıştır. eş - er es ış sa ı ı ır; pay üzerine 
yüz bin lira, çıkarılacak olan be - ~er yaz~ık yerlerinde .temsiller ve-/ anlaştık ... Muhterem halkımız ba. 
ıer liralık yüz bin hisse senedi il«" rılecekhr. Bayan Hah de dün ken- ~ na her zaman teveccüh gösterir-
elde edilecektir. disiyle konuşan yazıcımıza şunla-/ Jer; artık bakalım, nasıl oJacak ! 

Birkaç tesadüf bana bu zehir· 
!erin nasıl satıldığını, hangi yol
lardan dağılclığını göstereli. Bir 

sabah pencereden bakarken ma
halle kahoesinclen iki delihanlının 
çıktığını ve tenha bir köfeye ge--Bu zat seyyahlarla birlikte Be

bek sırtlarına yaslanan Amerikan 
kollejine de geldi. MütehasııJar· 
dan memleket hakkında malumat 
iatecli, İ•tatutik lalan topladı. 
Kendisine i•tenilen 1eyler verücli. 

Genç alim eline rıerilen malze. 
meden pek memnun oldu. Hamlin 
Hol'ün durıarlarına yaslandı. içe· 
cekmif gibi datlaklannı boğazın 
rüzgarına açtı. Gözleri kırırıntdı 
erimiş fİni maviliğe Ja/Jı. Sonra 

aöyledi: 
"-Oh ... Babülmendep ne gü-

zel! .• 
Kim•e ses çıkarmadı .. 
'Ve bu zat bugün Nevyorkta 

coiralya doktorudur. ~ 
'f. ~ ~ 

LoitJ C orç büyük savaş sonra· 
sına~ Paris barl.f müzakerelerin· 
ele bılrnemezliğin şaheserini orta
ya attı. Arırupaclaki Sihzya ile, 
AnadoluJaki Kilikyayı bir san
clı. 

Bu, tek bir yanlı§ değildi. 
Dünya kadar kocaman brr ceha" 

letti. 

Sadri Ertem 
(Sonu 4. cii say1fanuı 1. ci .s?i.f,ınuntitı) 

Otuz beş tahsildarlığa ikiyüz elli talip! 
Hi/a/ialımer cemiyetı~ Eminönü kazası kongresi 

, 
1 

ralarını toplamak üzere he· f 
. , ·e alınacak elli ıra ucre ı o • '\o pa ı· .. tı· ı 

Jedı) e) k 'rin açılan müsa -
b mcmurlu •~ 

tuz ~ş 'hant dün öğleden sonra hc-
baka ımtı . ' lisi salonunda yaprl
lediye şehı~ mec .. z eJli kici girmiş -
nuştır. Imtıhana yu 

11 
·üz kişi im-

t. ılfilracaat edenlerde ) 
ır • .ı.• • • 

tihane gelm~~ıştır. biri imtihana gi
Resimlerımızden · · gösteri • 

zetJerını 
ren tahsildar nam. a·ıa· tiahmer E • •. . ·ınız, J ' 
vor· oteki resmı k"' ı'ctimııında ., ' dün ıı ~ . ·· ·· kazasının mınonu 

alınmıştrr. 

Hilıiliahmer Eminönü kazası 'ılhk 
kongresi dün yaprlmı ... trr. J'onircdt•, 
Hil:Uiahmer lstanhul 'il:iy<'ti Başka
nı General Ali, Hiltiliahml•r miiflıt • 

fişlerinden Bay 1hsam fırka kaza 
haşkanı Ba:r TcYfik. fırka nahh-c 
haşkanJarr, şehir meclisinden dokt~r 

sonra kongn• lıa:;kanhğrna Bay Ha _ 
~ın .Pdımi, k~~tiplikkre de ~ahit Ye 
Kfmm ı-;rçilmişlerdir. 

ile} t'ti idare lıaşka nı Bay Cemal 
:nlhk çalışma raporunu okumuştur. 

Bundan ~onra miirakahe raporu 0 • 

kunmu~hp·. 

Raporlar kabul edildikten sonra, 
'eni beJeti idare seçilmiş ve Cemal 

Kongreyi, Eminönü kaza başkanı Necip, Atıf, Kınaci}an, Petru Kar: 
Ramazan zade lla) Cemal ncmrs, gc-ı :Bitim, Ilurhan Remzi, Vitali Bahar 
Jenlcrc teşekkür etmiştir. Bıından n Nc-cfim a 7,a olmu~larchr. 

Bay Ali Hiza n B;ıy Hasan Fehmi, 
Hilaliahmer üyeJcri bulunmuşlardır. 

lince, mal1i bir kağıt içine/eki ak 
tozu paylaştıklarını gördüm. Çek

tiler6 çektiler, •onra burunlarını 
silerek tekrar kahveye girdiler. 

Bir bcqka gün gene böyle uçuk 
benizli birkaç kiıinin bir adama 

yalvardıklarını ve herifin aağa so
la bakarak koynundan eczahane 
paketlerini andıran kiiğıtfo.r çıkar· 
dığını gördüm. Bu çocuklar tutul
clukları pahalı zehire para yetifti· 
rebilmek için kimbüir ne çirkin 
düşkünlüklere katlanıyorlar! 

Elbette polis lıtanbulcla kokain 
esrar, mor/in kaçakçılığı yapanla
,.ın kurnazlıklarını anlamııtır. Ma· 
hal.le kahvelerini cloltl§acak bQf1· 

bozuk memurların çok k~laylıkla 
onları yakalıyacaklarını umuyo
rum. Bu toy aersemler, kendile
rinden önce baılıyanların düftük· 
leri ölümden beter iğrençliğin de· 
rinliğini ölçemiyorlar. Onları ko· 
rumak belki güç, vazgeçirmek bel
ki uso:ndırıcıdır. Fakat yurtla bir 
oğul kav:mdırmahtan doğan gönül 
sevinci, bütün çekilenleri unuttu· 
rıır. 

S. Gez&ln 



,_ • iMLER 
Bir dilencinin bilgileri 
üniversite için ölçü 

olabilir mi ? 

[ 

lllF (Baştarafı 3.cU ••»•fada) 
Fakat Loid Corcun btlfvelıil ol

mtı61.na, l11giltereyi, dünyayı iJaTe 
etmeıine mani olamadı. 

:(. :il- • 

Şakıperin Bohemya ıehirleri· 
ni AJriyatik ıahilintle •cınnuuı 

kendi mealeğinde Jehaanı göster
mesine bir bulut kadar bile teair 
etmedi. 

Adriyatik sahilinde bir Bohem
ya §ehri olmadığını bilen bütün 
gemiciler yüzde bir Şakspir ola· 
rnadılar .• 

• • Jf. 

Kültürü bir kör dilencinin değ
neğine dayana dayana dol"§arak 
öğretebileceği §eyler sanmak ve 
bununla bir hayatın değerini öle· 
mek kötü bir hafızlık olur. 

Kötü hafızlığa lıarıı dünyanın 
aklı btı§ında olan yerlerintle miit
hif bir geri tepme hareketi oar. 

Onlar da birçok ıeylerdm fi· 
kayet ediyorlar. 

Gençluin kala6Cm faydalı feY
lerle dolJtırmak çarelerini cm.yar
lar. 

Aslanların postana, lıaplanla
rın tırnaklarını, dünya ıehirle.ri· 

nin acllannı öğrenmekle elde eJi
lecek bir faydanın lıayatta ne gi
bi bir rol oynıyabileceğini iapat 
bugün değil skolcutik Jeoirtle bi
le mümkün olcı.rnamqtır. Biz re"'9 
lai düıünüyoruık, Javayı11 ••ç
ler Somaliyi bilmiyorlar, ne yapa
cağız acaba, diye değil, mektep
lerimiz ne derecede hayat ve laa
kikate uygun olarak ifliyen cihaz. 
larJır. 

ı:.ı Haya.t için ne kadar randıman 
verıiyor: J.iye koyal.ım. Ve böylece 
bir heıap yapalım. 

Sadri Ertem 

Türkofiste yeni teşkilat 
Dıt tncaretimizi takip eden 

Türkofis önümüzdeki Haziran a • 
yı içerisinde teşkilabnı aeniflete
cektir. 

Hazırlanan Türkofiı bütçe.in
de yeni tetkilit için mühim •bir 
yer ayrılroqtır. 

ihracat fünanlarımızdan olan 
Samsun ve Trabzonda birer Türk
ofis şubesi açılacak, Karata Cenu
bi Amerikada ve Japonyada ol -
mak üzere iki dıt ıube daha kuru
lacaktır. 

lhracatmıız bakımmdan mü -
him olan birç.ok yerlerde hiç ol • 
mazaa ajanlar bulundurulacak .. 
tır. 

Türkofiıi batkan vekili Bay 
Mecdet lstanbulda iken ,ehrimiz 
Türkofiıini ve ticıaret konıreain· 
de vaziyetlerini ıözden ıeçirerek 
Bunların piyaaa ile olan ııla all .. 
kaalrını göz önünde tutarak daha 
iyi bir yere tq~larına karar 
vermiıtir. 

Türkofisin Dördüncü Vakıf ha. 
nının alt katına tatmacağı aövle • ı 
nilmektedir. 

laugece nöbet-;i eczaneler 1 
Samatyada: Rıdvan, Fenerde: A

ıif, Şehzadebaşında: Hamdi, Şehre · 
mininde: A. Hamdi, Karagilmrükte: 
A. Kemal, Aksarayda: Şeref, Çem • ı 
berlitaşta: Sırrı Rasimı Eminöniln • 
de: Hüsnü Haydar, Cibalide: Necati, 
Gedikpaşada: Asadoryan, Beşiktaş • r 
ta: Nail Halit. Gala tada Dofru yol • 
da: Merkez, Tünelde: Mankovi~ ls · 
~klal eaddesinde: Kemal Rebol: Şiş. 
hde Osmanbeyde: Şark Merkez, Ka. • 
sımpaşada: Merkez, Hasköyde Halk 
eczanesi. 

Hukuk 
Fakültesinde 

! V apurcuJar /Ga1atada bir sarraf 
ldükkanında hadise 

DenizyolJarı idaresi vapur 

SiYASA 

Moskova 
Mülakatları 
S . c Sa ,. " tr on ymen ın Bertin,, ıe-

yahatinden aonra bu seyahatte o

na arkadQflık etlen Mi.ter Etltm 
Moskova yolunu tulla. Fakat Ber
lin konrıımaları Avrupada hiilriirn 
süren gerginliği halillelmetli. Çün
kü Almanya, tealihat bakımınJan 
hakimiyetine hudut tanımalı iate
metli. Sonra kentlüi.ntln lıtor/ıan 
tarafların korkularını yahfhracak 
teminat vermeyi kabal etnwdi. 

Ba yıl imtihanlar nasıl 
olacak? 

Hukuk fakültesinin yeni imti
han talimatnamesinin tatbikine bu 
yıldan itibaren baılanacaktır. 

Bu yıl yeni talimatname ile im
tihan ilk defa yapılacaktır. Bu 
talimatnameye göre imtihan tah
riri ve tifahi olmak üzere iki defa 
yapılacaktır. 

Tahriri imtihanlar eleme mahi
yetinde olacak ve bu imtihanlarda 
muvaffak olamıyanlar tifahi im
tihana girmiyeceklerd ir. 

Tahriri imtihanlara yi~mi beş 
Mayııta baı!anacaktır. 

Hiç ara. verilmiyecek, ;mtiban
lar biribirini müteakip günlerde o· 
lacaktır. lmtihan neticeleri Ha
ziran sonuna kadar profeıörler 

ve imtiha.u heyeti tarafından de· 
kanlığa verilmit bulunacakbr. 

Tahriri ve şif ahi imtihanlarda 
muvaffak olabilmek için en aıa· 
iı her dersten beş numara almak 
ve imtihan numara.lannın mecmuu 

vaaatinin de yediden a§ağı düt
memeai ıarttır. 

Bu imtihanlarda yani gerek 
tahriri, ıerek tifahi imtihanlarda 
aldıkları numaraların vasati beı • 

ten aıaiı olup da yediyi doldura· 
mıyanlar Eylül devresinde tekrar 
imtihaM girebileceklerdir. Şifahi 
imtihanlar bu yıl aleni olarak ya· 
pılacaktır. 

Eslôaen her imtinanın sonun4 

da talebeye aldıiı not söyleniyor· 
du. Yeni talimatnameye göre tah, 
riri ve tifahi imtihanlarm numa
Taları kat'i netice alıncıya kadar 
talebeye bildirilmiyecektir. 

Bu yıl imtihanlar çok sıkı ya· 
pılacağın:lan talebeler !}İmdiden 

çalqmaia bqlamı~lardır. Dışarı• 
da itleri oJan talebeler de i~lerini 
terketmek mecburiyetinde kalmıf' 
lardır. 

Yeni talim.tname mucibince 
her profesörün yıl içinde en az 
bet defa tahriri yoklama yapması 
lazım gelmektedir. 

Birçok profesörler timdiye ka· 
dar, üç derse kadar imtihan yap· 
m11lardır. 

Bu imtihanlarda verilecek no· 
tun talebenin sınıf geçme imtihan· 
larına da yardımı dokunacaktır. 

Sertifikası iyi olan talebeler 11· 

nıf ıeçme imtihanlarını tam nu· 
mara alam,yacak derecede verdik· 
leri takdirde bu Sertifika notala
rından istifade edeceklerdir. 

Beledil}e memurları 
kooperatifinin yıllık 

toplantıaı 
Belediye memurları kooperati

fi dün eabah ıaat on yedide aene
lik toplanbımı belediye lokanta· 
smda yapmı1tır. idare heyetinin 
raporu okunduktan sonra pl5.nço 
tetkik edilmiJtir. 

alıyor diye teJaşa düştüler 
Denizyolları idaresinin bütçe. 

sine sekiz milyon lira konularak 
yeniden on iki vapur alınması me· 
aeleıi vapurculuk ıirketini telif& 
dütürmü§tür. 

Vapurculuk tirketi bunun üze
rine Ökonomi Bakanlığına müra
caat ederek, iki müeaaeae araamda 
rekabetin yeniden bqgöatenne
mesi için tonaj miktarının teıbit 

edilmesini istemittir. 

Vapurculuk şirketine göre, to
naj niıbeti tesbit edilmediği tak
dirde vapurcular arasında eski 
rekabet yeniden ve daha kuvvetli 
olarak canlanacaktır. 

Bu hususta denizyolları idare • 
si genel müdürü Bay Sadettinin 
fikrini sorduk; bize: 

"Ökonomi Bakanlığı sorduğu 
vakit cevabımı vereceğim .. , dedi. 

Vapurcular arasında relc:abeti· 
nin canlanması her halde deniz. 
ciliğimizi bir misli .sarsacaktır. An 
cak, bunun önüne geçmek için to
naj miktannın tahdit edilmeai de 
kafi değildir. 

Deniz yolları idaresinin yeni 
vapur almağa karar vermesi, tonaj 
miktarını çoğaltarak kazanç te· 
min etmek için değil, ülkenin is
teklerine, tam bir karııbk vermek 
üzere, ite yarar bir ticaret filosu 
kurmak içindir. 

Vapurculuk tirketinin de mem· 
leketin ihtiyaçlarmı karıılıyacak 
bir ticaret fu-.ı.~. ayni ... 
kilde sevinilecek bir hadise oİur. 

Şehir 7 igatrosu 
san' at karları. 

İstanbul Şehir tiyatrosu tiyat· 
ro mevsimini dün gece T epebqı 
ve Franıız tiyatrolarında verilen 
temıillerle kapamııtır. Tiyatro 
bugünden itibaren birincitqrinin 
ilk gününe kadar tatil devresine 
girmektedir. Bu müddet içinde 
aanatkirlardan bazıları, iki ay sü
recek olan bir Anadolu turnesine 
çıkacaklardır. Anadoluya gide • 

cek olan artistler, önümüzdeki çar· 
ıamba aünü Adanaya hareket e· 
deceklerdir. 

Türk beyin ve sinir he
kimlerinin toplantısı 
Beyin ve Sinir Hekimleri Ce • 

miyeti Bakırköy Akliye ve Asabi· 
ye hastahanesinde aylık toplantı • 
ımı yapmıttır. Dr. Bay Ethem 
Vaaaaf lktidaraızlrk hakkmda 
tebligatta bulunmuf, mütahede • 
Jerini anlatmıttır. Bu mevzu etra
fında profeıör Nazım Şakir, lh • 
san Şükrü, Mazhar Oaman, F aıh • 
reddin Kerim Gökay, Fahri Ce • 
lal, Rüştü Recep mütalee.larmı 
bildirmiılerdir. Niıanm ıon Pazar 
aünü sene Bakırköyünde toplan • 
mak üzere içtimaa nihayet veril .. 
miıtir. 

Liman ve rıhtım 
idaresinde 

Kooperatifin azaeı iki sene ev· 
vel 800 iken geçen aene 1200 zü 
ıeç.miıtir. Kooperatifin açtığı bir Liman itleri umum müdürlüiü~ 
numaralı satıı merkezinde yirmi aktamları saat on altı buçukta 
beş bin liralık satıı yapılmıı, aza- paydos yapmaktadırlar. Bazı kim
lara on dört bin lire.Irk k&mür ve seter ala',adar yerlere müracaat e
odun dağıtılmıtbr. Kooperatif al-ı derek, bu saatin erken olduğunu, 
tr yüz lira. kir etınittir. Bu para, bu yüzden itlerinin erteıi güne 
h~ssedarlara aldıkları mal nisbe • ı kalıp geciktiğini ıöylemi,lerdiT. 
tinde taksim edilecektir. Tetkikat yapılmaktadır. 

Bir para meselesinden 
beş kişi yakalandı 

Borsa haricinde muamele yap
mak auretiyJe Türk parasını ko • 
ıuma kanununa muhalif hareket -
te bulundukları kaydiyle sarraf 
lsak Bahar,, lsak Baharın karıst 
l.,jda, sarraf T eöloıos, Alçe, Ha -
yım, seyyar satıcı lsak Bahar, po -
I:sçe yakalanmıtlar, dün akşam ü -
2eri müddeiumumiliğe getirilmiş . 
1erdir. 

lsak Baharın Galatada.\i dük • 
kanında ecnebi parası ahm satı • 
mı yapıldığı, mevzu bahistir. A • 
hm ıatım yapıldığı sırada ele ge • 
çen paralar araamda bet yüz ley, 
yetmit dokuz frank ve yetmit ti
lin vardır. Hadise, tutulan zabıt
la tesbit edilmiıtir. 

Müddeiumumilik, bu işten do
layı yakalananlan tevkif İiteğiyle 
birinci istintak daireaine gönder
mittir. 

Yol ücretlerini 
indi,mek için 

Y o!cu, yük ve hayvan nakliye 
ücretlerini tetkik eden komiıyon 
dün itini bitirmiftir. 

Hazırlanan tarifeyi, Okonomi 
Bakanlığı deniz işleri mü~teşarı 

Bay Sadullah· Göney dün akıam 
Anka.r•JI' ... ~_.._.u,~ur. 

Tarife, Ökonomi Bakanlığı ta· 
rafından tetkik edilecek ve m • 
vafık sktlldlllU takcl- e t&idik 
ve bir mayıstan itibaren tatbik e· 
dilecektir. 

Sovyet Ruaya, Aunıpatla Slll
hün şark lokarnosunu imza ile te
min olunabileceğine inandığı hal
cl e Almanya bu misakı imzalama
ğa yantı§mak istemiyor. /lal.baki 
daha önceden Alman)lanın ba mi· 
sakı imzal.amama/r için ileri mtlii
ğü sebep, mkeri müıavatdılıh. 
Bugün ise bu •ebep, ortadan kal.k
m'§ bulunuyor. O İaaltle Alnaan· 
yanın teslihat hürriyetini kazan. 
maktan maksadı daha baf ita ol· 
mak gerektir. Bu da. olsa oha, fGT• 

ka doğru geniılemelı olabilir. 
O halde, lngilterenin tarlı mi· 

sakı karşısındaki vaziyeti ltalıyor. 
lngilterf:nin düıündüğü nedir? 
Şimdiye kaJar Sooyet Raqaıla 

hakim olan diifüncc, l,,.aıcrmin 
Almanyayı memnun etmek ipn 
fark loluırnomndan va•"'mek 
filrrinJe olduğa idi. Bu itiharla 
lngiltere, garp miMılnnın ıimdililı 
Avrupcula sulhıi temine lıa/i görü
yor. Sovyet Ru.ya i-. ba göriifü 
doğru bulmaamkta ve buıau Al
manyayı ,.ıarkta serbeat bırakmtılt 
-,ımeletaytlı. 

Bay Eden'in Moskovtı aiycıreti 
ile orlaılan kalkiiia.ı belılenen en-
. . banli.Jı. 

Ziyaretin iyi ve ~'rns&a;e-
/er verdiğine dair gelen telgraflar 
henüz bir §ey ijfretrniyor ve ıarila 

Hazırlanmıt olan tarifeye gö • bir ıey •Öyelmiyor. Fakat hakilıal 
re mıntakaların adetleri tacirlerin bugün yarın öğrenilecektir. 
müracaab üzerine azaltılmıştır; ö. R. Do§rul 
mesela Menin yolu yedi mıntaka ___ _;_ ________ _ 

iken altı mıntakaya indirilmiıtir Şeker kaçakçılarının mu-
ve fiatlar ucuzlattırılmıttır. hakemesine devam edildi 

Komisyon Mudanya, T ekirda- Memleektimize muvazaalı bir 
ğı, Ayvalık ve Mersin hatlarında surette 235 ton teker kaç>ran Ka. 
yolcu ücretlerini hayli indirmi,tir. rabekir ve arkadatlannm durut· 
Karndeniz, lzmir hattınd'!l yalnız maaına dün sekizinci ibtlsaa mah
birinci mevkide yemek yemek mec kemesinde öğledeo evvel batlan-
buri olacaktır. mı§ ve dört aa~lkadar ıürmüıtür. 

Diğer hatlarda bu iki mıntaka Dün g~n celsede ıelmiyen 
seferlerinde diğer yolcular için ye- Karal>kirin ortaklarından Süley
mk mecburiyeti yoktur. Yalnız nıan dinlenilmiıtir, bu da diğe?" 
diğer hatlar için de yemek tarife- suçlular gibi suçunu inkir etmif, 
leri hazırlaımrt§tır. şeker kaçakçılığı ile lıiç bir alaka· 

:rarife komisyonu belli batlı 11 olmadığını söylemittir. Fakat 
bütün kabotaj hatlarnmz için gi- hakim Bay Atıfm ıorgulan karıı
dip gelme aylık tenzilatlı karne - sında boc.ılamıtbr. 
ler ihdasını da muvafık görmüş • Bundan ıonra celae tatil edil • 
tür. Bu karneler, normal gidi, mit ve öğleden aonra tekrar du • 
gelit tarifesinin yüzde elli nokaa· ruımaya devam edilmittir. Öğ • 

ı k b. t b t leden sonraki celsede müdafaa 
nına o aca ve ır ay mu e er U• 

tulacaktır. Yolcu, bu biletlerle tahidi olarak Bay Talat ve Ba1 
Süleyman dinlenilmittir. Bunlar 

gideceği yere gidecek ve bir ayl 
şeker kaçakçılığı yapan muhafaza 

içinde iıtediği zaman dönmekte 
memurlarıdır. Bunlardan sonra, 

serbeıt olacakbr. 

Üniversitedeki yaralama 
hadisesi 

Bundan bir ınüddet evvel Hu
kuk fakültesinin ikinci smıfmda 
bir h1diae oLmuıtu. Talebeden 
Bay Sırrı arka cebinde bulunan 
tabanca ile oynarken tabanca a • 
teı almıt ve ön sırada bulunan Ca
hil iuninde bir arkadaımın baldı
nndan girerek ağır surette yara. 
!anmasına sebebiyet vermitti. 

Hidiae etrafmda poliaçe ya • j 
pılan tahkikat bitmittir. Y arah 
talebe iyile~miftir, Cumartesi gü-

1 nü hastahaneden çıkacaktır. 

Kamursal şahit olarak, muhacir 
Ziya, anneıi Ayıe, kıslcardeti E
mine, komisyoncu Husamettin, te
ker tüccarı Hayrettin, muhacir 
Abdül oğlu Mahmut dinlenilmi•
tir. T ahkikabn ıeniılemeai için 
duruıma batka bir aüne bırakıl • 
mıştır. 

Bay Şükrü Kaya 
iç itleri Bakanı Bay Şükrü Ka· 

ya dün aktamki trenle Edimeye 
gitmi!tir. Vali ve belediye reisi 
Bay Muhittin Üstündağ, Eımı~yet 
müdürü Bay Fehımi Vural ve di • 
ğer bazı kimseler lçbakanmı iı • 
taayonda uğurlamı,lardır. 



.. ··ı . . Jar gjbi, guyu enmış ınsan 
unuz? neden susuyors . 

S. b ··zıeri itidince beynın 
11ıan u so .. . 

d unrlmuşa dönmüştü. Huseyın 
en v d b'le AyQeyi sayıkJıyor-uykusun a 1 ~ k 

d Onu sevdiğini bu kadar a~ı u.. Sı 
özlerle itiraf ettikten sonra, • 

:an, Hüseyinle beraber odada na-

b·ı· d·? sıl yata ı ır ı. 

Şamdanda can çekişen mumun 

S'nanın uykusunu kaçır-
cızırtısı ı . . b. · 

B d umun !çı bırden ıre zın mıştı. o r 
dan gibi olmuştu. 

Sinan: 
• v• ? 

Jeketin en akıllı adamları olarak 

. 

EG 
LEN 
CE 

tanınmıştınız ! Bugün akıllarınız N ıJI 
göke mi üçtu .. yoksa yerin dibi • 11 sa. n 
ne mi geçti? Bu masallara nasıl 

inanıyorsunuz? Düşmanı içinize Ba 111g~ )1 
alıp daevin'zde onun kuracağı ni- 11 VI 

~ k .. ? zamlara boyun mu egece sınız. ._.__ _ _ __ ... 

Kanlarınız bu kadar mı kurudu? - --- -

Vicdanlarınız neden sızlamıyor? Nisanın birinci günü herkesin 

Neden susuyorıunuz? Kimden ve biribirini aldatması, garp memle -
niçin korkuyorsunuz? İçinizde ta- ketlerinde uzun zamandanberi 
rih okumıyan bir tek adam var mı· benimsenmiş bir adettir. Bu adet, 
dır? Hepiniz, ecdadımızın bu şimdi burada da yerine getiriliyor. 

ı k . d"" ana kar~ı nasıl N' b' . . .. .. b d d mem e etı uşm 3' ısanın ırıncı gunu, ura a a 
U •• dafaa ettiklerini bilirsiniz! birçok kişi biribirine "Nisan Balı • 

m ? B" . 
- Bu geceyi nasıl geçırecegım . 
Diye söylenerek sabaha kadar 

sağına so'luna döndü. Gözüne uy -

ku girmedi. 

Bunları ne çabuk unuttun~~· u- ğı,, yutturmak için uğra§ıyor. Bu 
yülenmiş insanlar gibi, ~sınız ~ık- işte yüzde yüz muvaffak olmak i-

l Di'linizi mi kestıler? Soy - çin nisanın biri gelip çatmadan mıyor. , 

Bir lilmin bir sahnesi çevrilmek üzere iken, reji.sör erkek 
dıza şöyle diyor: 

1 . vatandaşlar.. Hepinizi hazırlık yapanlar, pek çoktur. Bol _Bu, son sahnedir. Kadın gelir ve şişeyi ba§ınızda kırar .. 

Ertesi gün ne yapacağını kendi 
de bilmiyordu. 

eyın ey • . d . l ld t 
d .. mı satın aldı? Hepınız e bol güldürücü netıce ere e e • uşman 'd ı 
G nata kapılarının düşmana a • mek, elbette hoşa gı er. 

ar ? h~ 
çılmasına taraftar mısınız · BiJhassa hayretle karşıla~ a-

Ondan sonra işiniz bitmiştir! 

7 Dil= 1 Dili Çifte Çan I 

O sabah sarayın iç havlısmda 
müslüman asilzadelerile beraber, 
yerlilerden de b'.r çok kimseler da
vet edilerek büyük bir meclis kurul 
nıuş, bu meclise Musa da iştirak et 

miıti 

Musanın sözlerine hiç kimse ce

vap veremiyordu. 

Bu sırada, ıehire nasıl ve ne va

kit girdiği belli olmıyan Eb~ka • 
sım, saray namına söz söyledı: 

_Üç milyon müslüman, İspa~
yollara kendini kolay kolay ezdı
remez. Endülüs devletine yardıma 

diselerin uydurulduğu bugunde, 

öyle her anlatılan şeye ina~an~n 
ihtiyatsızlık olacağı şüphesızdır. 

S. · 'ık.az mahiyetinde olan şu baş· 
ızı ı rk 

Jangıçtan sonra, bir nisan a a a a-
lı bir fikra anlatıyor: 

Bir delikanlı, çapkınlık yapmak 
idn tatil gününü bekliyemiyecek 
d~erecede heyecana kapılmıştı. Ça· 
lııtrğı müessesede İ.f:n en civcivli 

olduğu bir günde, güzel bir kız ta
rafından gezmek tekJifi'Ie karşılaş· 
mış, ne yapıp yapıp randevüya git
mek kararını vermitti. Çare ola -
rak ta, rahatsızlığına dair ha • 

Alim bir adamın karısına, koca
sının bilgisine karşı .duyulan hay • 
ranlıktan bahsediliyordu. Bu hay
ranlıktan bahsedenlerden biri, bir 
aralık şöyle söyledi:' 

- Yedi dilden konuşabilmek, .. 
Bu az şey değil doğrusu!. Böyle 
bir adamın karısı olduğunuz için 
bahtiyarsınız ! 

Portr<!sİni yaptırmak üzere 
ressamın atelyesine giden kadı 

duvardaki bir tabloya uzun uz 
baktıktan sonra, ressama f()yle s· 
ledi: 

- Bu resmi çok, güzel yapmı 
smız ! . Ne yazık, ki modeliniz ol 
kızın pek aptal bir krz olduğu y 
~zünden belli! 

Mecliste hazır olanlar, araların· 
da Musayı görünce tatınnışlardı •. 

gelen Türk donanması sahiJ boy • Kibirli kadın,. boyun lnrdı ve 

dudak büküşle cevap verdi: 
Ressam, bu sözden canı 11kılm 

bir vaziyet alarak, mırıldandı: 
- Kız kardeşimin resmidir! 
Kadın, şaşırdı. Söylediği söz· 

tesirini giderici söz aradı ve fÖY 

J.1 •• ,,. .... ıYIUS&}' a ~~üt aanıyoı 

rlu. 
1larında dolaşmaktadır. Kral Fer· 

Sultan Abdul'lah Essagir, niha -
yet milletin arzu ve kanaatini an
lamak mecburiyetini duymuf ve 
memleketin ileri gelenlerile fikir 
ve ilim erbabını da birer birer ça • 

dinand, Garnata hükumetini ıslah 
edeceğini ve ıehre ıulhen girerler
se halkın burnu kan.amıyacağmı , . 
bana namus ve şerefine yeının e-

derek söyledi. iki gün önce İspan
yollar tarafından yakalandım .. 
Kralın huzuruna çıkarıldım. Kral 
ve krailçe bana icap eden temina
tı verdiler. Sulh fartlarırun tama-

b göndermeği bulmuştu. Ne ra • 
er . . Id v 

_ Benim gibi bir kadının ko • 
caST olduğu :çin, ba}ıtiyar olan asd 
o! Kocam yedi diUe konuşuyor, a· 
ma benim tek dilim karıısmda he· 
men susuyor!.. Benim tek dilim, O· 

nun yedi dilinden daha tesirli! Her 
halde ben ondan daha üstünüm! 

le dedi: 
- Bu sözü söylediğime 

üzüldüm. Affedersiniz. Resimde 
kızın size pek benzediğinin fark 
na varamadığım için, kabahat be 
de! 

ğırrnıştı. 

B toplantının hedef ve gaye • 
u 1 w kal. . . zun uzadıya an atmaga 

aını u . . · 
kan saray erkanından .~ırı, ~:ı za 

d .. leri de soyledı. lll•n a şu soz 

l. · Sultan c,_ Kral ve kra ıçenıın ek 
d'W' nm • Hazretl~rine gönder ıgı 50• k 

tupta: (İspanya hükUmetinın ma 
sadı Gamata hü.kumetini gashet • 
mek değildir. Bir ınüddettenberi 
hU.kUmetle islim hanedan-s arasın.. 

d 'fak feıaduı da devam e en nı · ve . . b 
hudutlarda emniyet ve asayışı oz· 

duğu görülmektedir. 

Bu vaziyet karşısında han~da • 
k d. kendini islah edemıye • 

nın en ı v d 
. k ti hasıl oldugun an ceklerı anaa . . A 

11 
. .. ·· 

birtakım kıtal ve ıhtda er~~~~u. 
..rmek üzere Garnata u ume 

ne g~3' k aınimi arzu 
tini h ·maye etme , en s T 
farımızdan biridir!) denı ı~or: 

Kralın sözlerindeki samımıy~te 
Melik AbduJJah ile birlikte hepı • 

. . uz ' mız ınanıyor · · . 
.. l binlerce davetlı ara. Bu soz ere .. 

b. adam baş kaldırıp ıtiraz 
ıından ır 

etmemişti. • 
. .. lerde yapmak ıste • 
Musa, o g~~ h eketini ba

diği ikinci hır ısyan t~ karışan 
~irlamıştı. Bu hazır ıg~ Musa • 
•ki yüz kadar arkadaşı a . 

1 d Şehrın tes llın etrafmı sarmış ar 1• .. 
li · h . ··ı" ken bile mu· mı ususu göri.ışu ur 
cahitiere saray muhafızları tarafın 
dan hücum edilmek ihtimali var· 
dı. 

Musa arkadaşlarının ortaların • 
dan ayağa kaJıktı •• Yüksek bir yere 
pktr .. Ve gür ıesile haykırrnağa 
başladı: 

- Düne kadar hepiniz bu mem· 

'l lehimizde olacağını söyle -
mı e b 1 d' 

k borcumdur. lster ka u' e ı-
me d' · ' F k niz, isterseniz redde ınız. a at, 

tmayın ki memleketin her ta-
unu , h' b' 
rafında aylardanberi .müt lf • ır 
kıtl k vardır. Bütün mıllet sulh ı~-
. ı yalnız kendinizi değil, bı-

tıyor... d k' 
d digv er memlekelter e ı va· 

raz a l bT 
tandaflarınızı düşününüz! ş ı ~-

d Emir Mehmet bütün tevabı
:1e le nyollara esir düşmüştür. 
ı e spa d . 
S k. el'ık garp evleti taç ve e ız sen 

h -·~ vazgeçmekle hemen yıta tı~an 
kıl . oJınıyacak. Hanedan a-

ıvermış . l 
md k. :fak ve fesat zaıl o unras a ı n . 
. b' ..ı]eşir bir hükfu:net ku • ca yıne ıı ' 

rarız!. 
Ebukasımın sözleri mecliste ha

zır olanlar üzerinde uyuşturucu 

b. tesir yapmıştı. İçinden Musaya 
ır d W'ld' F hak verenler de yok egı 1• a-

kat kalabalığın yüz de doksan be • 
şi Ebukasımla beraber derhal la • 

Harla anlaşmaya taraftar panyo . 
görünmüşlerdı. 

Bu vaziyet karşısında yapıla

cak hiç bir şey kalb~aınhıştr. IEhu-
.. kişilik ır eyet e -

kasımın uç as etmek üze
İspanyoUarla tenı ··nc1 ·1 es' 
re - {Sintafe) ye go ·erı m ı 

kararlaştırıldı. (Sonu yarm) 

hatuzlığı?. Grip mevsımı o ugu • 
na göre, tabii gripten rahatsızlan • 
mış oldu. Hem dile kolay, hem de 
ko')aylrkla inanılabilir bir şey! 

Fakat evdeki pazar çarşıya uy-
' madı. Sevgifüi ile gittiği sinema • 

da, müessese müdürünün kardeşi
ne rast geldi. Müdürün kardeşi, 
kardeşinin müessesesindeki genç 
memurla yanındaki kıza dik dik 
baktı. 

Onun evde kalacak yerde bir 
kızla sinemaya gittiğinin müdüre 
yetiştirildiği, muhakkaktı. Ertesi 
gün itine giden delikanlı, bunu mü 
dürün çehresinden anladı. Önce 
bir karış surat asan müdür, niha • 
yet atef püskürürcesine çıkıtmağa 
girişti J 

Naıd bir cevap, müdürü yatış • 
tırabilirdi? Delikanlı hunu düşü • 
nürken, gözlerine duvardaki tak • 
vim ilişti. işte, "1 N:san,, ! Deli -
kanlının yüzü güldü. Müdür, yerin 
de ve yolunda olan şakalardan hoş 
lanırdı: 

- Beni mazur göreceğinizi u • 
marım. Benim gripten rahatsızla • 
nışrm, bir "Nisan Balığı,, idi. Yok
sa ben .... 

Müdür, odada bir aşağı bir yu
karı, h:ddetli hiddetli dolaşıyordu. 
Birdenbire döndü, yutkundu, son . 
ra parmağile takvimi göstererek, 
şu sözleri söyledi: 

i'anlışı Düzelt! 
lki tanıdık, arada sırada karşı -

Jaşırlar, ayak üstü şundan bundan 
konuşurlardı. B:ribirlerile bir kaç 
senedenberi tanışıyorlardı. Birkaç 
senedenberi tanışmalarına rağ -
men, geçen gün bunlardan biri, di
ğerine ~yle dedi: 

- Cevat, sen ..... 

Diğeri, cam sıkılmış bir tavırla, 
onun sözünü kesti: 

-- Rica ederim, bana bu tarzda 
söz söyleme. Bana pek aykırı ge -
liyor! 

Ö! eki hayretle sordu: 
- Neden?. Aramızdaki tekrf • 

sizlik dolayısile sana doğrudan 
doğruya adınla söz söyleyişime 
kızdın mi? .. Şu halde "sen,, yerine 
karşılıklı olarak "siz,, dememiz la
zım! 

Diğeri izah etti: 
- Maksadımı yanlış anladın. 

Ben "Fuat,, olduğum için ''Cevat,, 
deyiş;n aykırı geliyor da, .. Bu yan
hşı düzeltmeni İ:;tiyorum ! 

şıran bir memur, burada :ş göre -
mez! 

Delikanlı, bu oyununun boşa git 
mesinden yılmadı. Derhal kendini 
topladı ve güliimsedi: 

Cezayı değiştir ! 
Annesi, küçük Münirin pek faz 

la yaramazlık etmesine karşı, c 
za olaark onu bir akşam aç hıra 

mak kararını vermişti. Bunu çoc 
ğa bildirdi: 

- Seni aç bırakmak istemez 
dim, oğlum, fakat ne yapayım? 
Bugün pek fazla yaramazlık ett! 
Eğer cezalandırmazsam, uslan 
mazsın! 

Çocuk, bir an düşündü. 
annesine şunları söyledi: 

- Bana başka türlü bir cez~ 
versen olmaz mı, anne?. Mesela 
gene her akşamki gibi yemek yi 
yeyim, ama sofraya benim yeme • 
sini hiç istemediğim yemeklerden 
koy! 

Benim Sayemde! 
Bi.iroda şefle muavini arasında 

çıkan münakaşa şiddetlenmiş, kav 
ga şeklini almıştı. Şef, ağzına ge • 
leni söylüyordu: 

- Sen ahlaksız herifin birisin. 
Sen bir do lamlırıcı, bir hırsız, bir 
hilekar, bir yalancı ... Hülasa al • 
çağın birisin. Sen ... 

Doğum . 
1 yfü\yet merkezı 

c. H. F. tsta~~~mazın bir erkek 
k!tibi KAzrrn Yo Yavruya uzun ve 

wu doğmuştur. 
çocug .. .. d·ıeriz. 

- Ben, şakadan hoşlanırım. Fa 
kat,· yerinde ve yolun:Ja olmak şar 
tile! .. Bunu bugün yapsaydınız, 
makbulumdu, Bir gün evvel yap • 
tığınız için, vazifenize nihayet ve
riyorum. Ayı, günü ve rakkamı şa-

- Nisanın birinde vazifeme ni
hayet veriyorsunuz, öyle mi?. Si -
zin "Nisan Balığı,, nız daha isabet
li, ama müsadenizle ben de bunu 
yutmıyacağım ! 

Bu hazır cevaplık, müdürün J\o. 
şuna gitti. "Nisan Balığı,. sayesin -
de memur vazifesinde kaldı! 

Muavin sapsarı kesilmiş, dille 
mi, yoksa elle mi cevap vermeai i
cabettiğini tasarlıyordu Tam şe • 
fin üzerine doğru yürüyeceği sıra • 
da, şefin ağzından şu sözler çıktı: 

- Üsetlik benim seni kendime 
muavin yaptıihmı, bu sayede böy· 
le adam oJduğ,.mu unutuyor ve ba· 
na karşı nenkörlük ediyorsun! kutlu omur 1 
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Edirnede Sarayiçi güzel 1 

bir plij olabilir? 
Nüfus tekrar artmıya başladı - Bugünkü 
mes:re - Nehirler arasında - Denizlide 

olduğu pİbi - Umumi müfettiş 

.C:dirnede Sarayiçinden bir görünüş 

bir kanal açılarak mesirenin garp 
tarafından dolaştırılmış, bunun 
zemini taşlarla döşenmiş, sahille
rine rıhtımlar çekilmiştir ki bun
lar hala duruyor. 

Çanak kalede 

80 yaşında bir 
kadın yandı 

Çanakkale, (Hususi) - Sarı -
caeli köyünde 80 yaşında Hacı o.i
ne denilen bir kadın ateş yakma
ğa çalışırken hırkasma sıçrıyan 

kıvılcımla elbisesinin yanmakta 
olduğunu görmüş, odadan dışarı 

çıkıp bahçedeki kuyu batma gide- \ 
rek söndürmek istemiş, bu sırada 
için için yanmakta olan elbisesi 
rüzgarın tesiriyle birden alevle -
nerek parlamağa başlamıştır. Et. 
raftan yetişilinceye kadar zavallı 
ihtiyar kadın tehlikeli surette yan
mış, ancak birkaç saat yaşıyabil -
miştir. 

Mudanyada bir ab:de 
Anadolu zaferinden sonra iti

laf devletleriyle mütareke Mu -
dan yada imzalanmıştı; Mudanya
lılar, kasabaları için ebedi bir şe
ref olan hu hatırayı daima anmak 
için Mudanyada bir abide dikme-
ğe karar vermi§lerdir; hazırlıkla· 
ra başlanılmıştır. Ahide Tiirk san
atkarlara yaptırılacaktır. 

lzmir - Istanbul - Ankara 
telefonu 

1 • ŞEH 
Ispanyalılarla ticaret 

müzakeresine giriyoruz 
Türk - İspanya ticaret anlaş -

1 
masının, bozulduğunu yazmıştık. 
Her iki hükiimet yeni bir anlaşma 
yapmağı ve bu anlaşma müzake-; 
relerinin Madritde olmasını ka--
bul etmişlerdir. 1 

Madritde yapılacak konuşma · 
!arda bulunacak murahhasiarımız 
seçilmişlerdir. Bunlardan bir kıs
mı dün Ankaradan şehrimize gel* 
mi§lerdir. Yakında ispanyaya ha . 
reket edeceklerdir. 1 

Karaağaçtaki depolar 
Belediye, Karaağaçtaki eşya ve 

transit depolarını bundan sonra 1 
kendisi işletmeye karar vermiştir. 
Depolarda saklanacak eşya için 1 

tenzilatlı bir tarife hazırlanmış_! 
~ 

tır. ı 

Şehir meclisi 
Şehir Meclisi bugün saat on 

dörtte Nisan devresi toplantıları . 
na haılıyacaktır. 932 senesinin ka-

ti hesap raporu müzakere edile ·ı 
cektir. 

Fen Fakültesinde 
Profesör Dember tarafından 

bugün saat 17,5 ta fen fakültesi 
konferans salonunda Korpüskul -
ler ve dalgalar hakkında bir kon
ferans verilecektir, 

1 R DE • 1 
Tıbbiyeliler ve Türk 

inkılabı 
Önümüzdeki Per;embe günü 

saat on dörtte Üniversite konfe • 
rans salonunda İzmir saylıivı Bay 
Mahmut Er.at Bozkurt tarafından 
bir konferans verilecektir. Kon • 
feransın mevzuu (Tıbbiyeliler ve 
Türk inkılabı) dır. 

Muallimler bir tayyare 
alacaklar 

lstanbuI muallimleri bir tayya 
re aLmağa karar vermişler ve bu 
tayyare için lazım gelen paranın 
tc,planmasına başlamışlardrr. 

Her muallim asıl maaşının her 
ay yüzde bir kuruşunu tayyareye 
terkedecektir. 

Muallimler birliğinde 
Muallimler Birliği muvakkat 

idare heyeti dün toplanmış, mu • 
allimlerin kıdem zammı ve ma -
kam tahsisatları işi hakkında gö
rüşülmüştür. 

Paket içinde satılacak 
Bisküvi, makarna, tehriyeler 

bugünden itibaren paketler için • 
de satılacaktır. Ellerinde açık mal 
bulunanlar dün akşama kadar ına· 
liye şubelerine heyannaıne verınit· 
lerse, mevcut malarını eld,.n çıka
rmcıya kadar açıkta satabilecek-
lerdir. . . . 

Kısa 

Edirne, (Hususi) - Edirne vi
layeti evvelce en büyük ve en ge -
nit vilayetlerimizden iken son 
muharebelerden küçülmüş ve 
merk•de beraber beş kazadan 
ibaret kalmıştır. En mühim kaza. 
lar hudutları haricinde kalmış ol -
duğundan gerek nüfus ve gerek 
iktisat cephesinden büyük sarsın
tılara uğramıttır. Vilayetin Hin -
terlandr olan bu geniş mıntaka . 
dan mahruımiyeti kendisini kıs
kıvrak bağlamış ise de yeni ah . 
n!)' te.:dJirler sayesinde bu zarar -
lu.t'"':afi edilmeğe başlanmıştır. 

Bu mesirenin tekrar canlan
dırılması ve icap eden tertibat ya
pılarak bir plaj ve yüzme yeri ha
line konulması çok iyi olur. Bu
nun bir aynini Denizlide Vali Bay 
Fuat yaptırmıştır. Halk bundan 
çok istifade etmiştir. Şimdi orası 
Denizlilerin mükemmel bir mesire 
mahalli olmuştur. Edirne hall<ı
na da yaz günlerinde böyle bir 
su banyosundan istifade ettiril
mesi çok yerinde bir şey olur. E
sasen burada banyo yeri hazırlan
mış gibidir. Denizlide ise yeni 
baştan bir çok fedakarlıklar yapı
larak vücuda getirilmiştir· Sıcak 

günlerde bu mesireye gelerek ıaf 
ve serin hava ile ciğerleri yıka, 

mak ve akar havuzlarda banyo 
yapmak hem zevkli, hem sıhhi o
lacaktır. Burası hem şehre çok ya
kındır, hem de bir çok yerlerde 
bulunmıyan emsalsiz bir mesire
dir. 

İzmirle Ankara ve İstanbul a
rasında yaptırılmakta olan otoma- -- Şehir 

Vilayetin nüfusu evvelce pek 
ı.f a:da jken -timdi 170 bine inmiı- 1 
tir· Şehirde ise ancak (34,000) ki
Ji kalmıştır. Bununla beraber bu 
nüfus gün geçtikçe artmağa baş . 
lamıştır. 

MESlRE VE PLAJ 

Edirnenin bugün için yegane 
mesire mahalli Söğütlü denilen 
ve stasyon cadesinde bulunan or
manlıktır. Burada ise hiç bir kon
for yoktur. Halk, şehrin kenarla
rındaki taşların üzerine dizilerek 
otururlar. Ve caddenin tozlarını 
yutarlar. Halbuki eski paditahlar 
zamanında (Sarayın iç bahçesi) 
namiyle şöhret hulmu§ olan gayet 
güzel bir gezme yeri vardır ki 
zevkine doyum olmaz. Her ne • 
dense orası terkedilmi§ bir vazi
yettedir. Bu mesirenin içinde or
manlar, çayırlıklar ve dört tara
fından akan nehirler vardır· Onun 
. - b ıçın urası zümrüt gibi yeşillikler 
ve tabii çiçeklerle bezenmiş em -
ıalsiz bir ada halindedir. O za
manlar hususi surette Tuncadan 

Burada gazinolar, yazlık sine
malar, liina parklar ve çocuk bah
çeleri de tesis edilecek olursa esa
sen tarihi binalariyle meşhur olan 
Edirne güzel bir seyyah şehri de 
olabilir. 

Şu son günlerde tekrar yüksel
mek ve bayındrrlık cephesinde i
leri adrmlar atmak arifesindedir. 
Umumi müfettişliğin burada ih
dası Trakya için büvük h1r r' - .,t 
olmuştur. Bay İbrahim Tali Ön .. 
görenin kuvvetli şahsiyeti ve çok 1 

isabetli hareketleri buralarını az 

tik telefon tesisatı Mayıs ayı için· ! FA TlH KAZASINDA EVLE . 
de bitirilmiş olacaktrr. Haziranın NENLER: 
ilk günlerinde lzmir - Ankara ve Fatihte Başmüezzin sokağında 
İstanbul yolundan Avrupa şehir- Bay Mehmet S"vlri ı...,. •• n ... ~R .. nazı
leri ClrCL:nndci Jugı udan dogruya ye ile inşaat malzeme tüccarı Bay ls
görütmelere h'ltlanacaktır. Ncıfia mail, Eyüpte acı çeşmede oturan Bay 
Bakanı Bay Ali Çetin·kaya teıisa- Sabrinin kızı Bayan l\lüzeyyeı ile 

mütekait Bay Ahmet Cevdet, bıçakçı 
tın direk temin edilememesi yü • Alaettin mahallesinde oturan Bay 
zünden geri kaldığını görmüş ve Osmanın kızt Bayan Meryem ile do- \ 
bütün maniaları izale edecek ted- kumacı Bay Halil, İmrahorda oturan • 
birleri aldırmıttır. Denizliden Bay Raşidin kızı Bayan Fatma ile 'ı 
trenlerle direkler getirilerek oto _ makinist Ilay Sadık, Yenikapıda o -

turan Bay Hasanın kızı Bayan Rabia 
matik telefon tesisatı yapılacak ile terzi Bay Mehmet Hamdi, Cerrah-
olan yerlere gönderilmiştir• paşada oturan Bay Musanın kızı Ba-

Bi r idam mahkumu yan Bedriye ile posta mfü·ezzii Bay 
Halil, Cambazhane mahaUesinde o · 1 

Malatya Ağ!rceza mahkemesi turan Bay Osmanın kızı Bayan Fat • 
tarafından gıyaben idama mah- ma ile mütekait Bay Hasan, Kadıkö
kiim edilmİJ olan Keferdizin Ag- yünde oturan Bay lsmailin kızı Ba -
vanköyünden Zülfikar oğlu Recep yan Nahide ile tüccar Bay lffet, Müf· 
Jandarmalarla müsademe etmiş tü Ali mahallesinde oturan Bay Re . 

cebin kızı Bayan Zehra ile nalbant 
ve bu müsademe neticesinde ölü Bay Eşref, Cerrahpaşada oturan Bay 
olarak yakalanmıştır. Recep altı Alinin kızı Bayan :Makbule ile arnkat 
cinayetin faili idi. Yedi" yıldanberi katibi Bay İsmail evlenmi~lerdir. 
kaçak olan katil bu müddet zar~ 1_ ............ _S_ a_m_s_u_n_d_a __ f_n_k_a _____ _ 

~=: .. ::~.::: .. :.::_~~~:.:_,__ kon~ releri 
zaman sonra yeniden diriltecek· 
tir. Edirnenin tabii güzelliklerini 
asri vesaitle de daha. ziyade gü • 
zelleştirmek sayesinde burası de
ğil yalnız Tra:kyanm, bütün dün
yanın bir ziyaret yeri olacaktır. 

R. K. Cantürk 

Samsun, 31 (A.A.) - C. H. 
F. kongreleri bitirilmiştir. O~ ay· 
danheri müteşebbis heyet halinde 
çalıJan üyeler vilayet idare heye
tine ittifakla seçilmişlerdir. 
Burdurdaki toplanhlar 

Burdur, 31 ( A.A.) - Muallim 

~URUf\'un edebT tefrıkası; 14 bekhyeceğinı söylüyordu. sabaha karşı o • ..ı gıbı yatıyorum. 

Bana öyle geliyor ki, ben evle • 
necek olsam bizim Hikmet kap • 
tan gibi çalıştığım ;·erden uzak bir 
köyde karımla kapanır, bütün sev
giyi ve saadeti bu evin havasında 
ararım. 

H!kmet kaptanın hayatını biraz 
esrarlı bulmakla beraber imren -
dim de! Küçük bir ev, bakılmış, 

,etil bahçe ve deniz ... 
O.mrü deniz üstünde geçen kap

tan inzivaya çekilmekle beraber 
yine de pençeleştiği dalgalardan 

Hatırımda kalmı§h. Bize Kadı- Vapuru, tireni kaçırmak tehlikesi 
köyündeki eve her geİişinde ha - var. 

bam ona fıstıklı lokum ikram eder Hikmet kaptanın lokum paketi 
di. Daha perşembeden bir kutu el'mde Pendik trenine atladım. Bu 
hazırladım. kıyılar sükuneti sevenler için çok 

Kendi kendime gülüyorum. güzel, İzmit körfezi iki yeşil çer -
-Garip şey. İstanbulda Hikmet çeve içinde mavi bir koridor gibi. 

uzaklaşamamış, kimbilir belki de kaptan da olmasaydı, nereye gide- Derin~iğine gömüldükçe güzelleş'· 
genç göğsünü döven o denizin se- cekt' m acaba? yor. 
si ş"mdi ona ninni gibi g:?Jiyor. İkinci tren dokuzda, ona yetiş- Bütün hafta bunaltıcı para ve 

Hikmet kaptanı görmek için cu- ı mek için yedide hazırlanmak la - hesap i§!erile boğuştuktan sonra 
mayı hekl=yorum. ı zım. Perıembe ak§amı için Belkis bu uzunca yolculuk sinirlerimi ya-

'f. .Y. 'f. Hanımın davet"ne gidemedim. Fa- tıştırıyor. Tevekkeli İngilizler ça-
Tren tarifesi çok elver:şli. Bü . zıl tarafımdan özür dileyecekti. ı lıştıkları yerb olurdukları yer ara. 

tün günü (Pen:lik) te geçirebil - Oraya gitmeyişimin sebebi yal - sındaki mesafenin uzun olmasını 
mek imkanı var. nız bu, yine oyuna oturacaklar. Ge istemezler. Bu gidip gelme insanı 

Haftayı izinsiz kalmaktan kor- cikeceğiz, uykum kaçacak. Çünkü d 'nlendiriyor. Bizim Be!çikadaki 
kan haylaz bir mektep çocuğu te- bu iğreti, yapmacıklı hayat sinirle- bankanın direktörü de şehir dışın 
laıile geçird'm. rime dokunuyor. Fena bir huyum da bir villada otururdu. Onun şe -

Hikmet kaptan beni yemeğe da var. AkJamdan uyuyamazsam hirden çiktıktan sonra otomobil • 

I 

----• Haberleri 
TOPLANAMIYAN ŞiRKET. 

LER - Mart nyı içerisinde heyeti U· 

muml) e toplantılarını yapamıyan bir 
kaç şirket J ıllık toplantılarını Nisan 
ayı içerisinde yapmak' üzere lstanbul 
Ticaret kalemine müracaat tıtıni~Icr
dir. 

1\APTAN ve ÇARKÇILAR - Sı • 
nıf terfi etmek istiyen kaptan ve 
c;a1·kçıların yoklamaları bugün başh
yacaktır. Seferde olan kaptanlar, im
tihanlara başka zaman gireceklerdir. 
GÜMRÜKTEKİ lMTlHANI KA • 

ZAX AXLAR - Gümrüklerde çalış -
mak üzere açılan imtihanda kazanan 
on bir kişinin evrakı Gümrükler Ba
kan lığı tarafından tetkik edilmiş ve 
kabul edildikleri dün kendilerine bil
dirilmiştir. 

TELEFON ŞlRKETlNDE - Dün 
Telefon şirketinin senelik f e·rkaliide 
toplantısı yapılacaktı. Ekfle;;,·et ol • 
madığmdan içtima geri J'(!akılmıştll'. 

BAY SADETTiN - Devlet Deniz 
yolları idaresi ge .. el müdürü Bay Sa
dettin dün ~rıkaradan şehrimize gel
mi tir. 

Kendisi bugünlerde idarenin yeni 
işleri hakkında ökonomi Bakanlığı 
ile temaslar yapmak üzere tekrar 
Ankaraya dönecektir. 

llltııu1111NUıttııt111ıtU.1tJH1•n•HtntJllUllHIAtl11ftHI ......... ,.,. • • 

ve memurların meydana getirdik. 
leri 25 bin liralı istikraz koopera
tifi ve 23 bin liralık ziraat kredi 
kooperatifinin senelik içtimaları 
yapılmıştır. 

den ınip ttoşıtüne kadar yaya yü -
rüdüğünü söylerler. 

Doğrusu kafa ile çalişanlar için 
bu pren.sip çok yerinde. 

Hikmet kaptan iyi ki (Pendik) 
te köşk a!mış. Yoksa nereye gider
dim. 

Fikir yorgunluğu çekenler için 
tirenin demir gürültüsü ve lokomo 
tifin salıverdiği kömür kokusu bile 
ferahlık veriyor. 

N"hayet Pendik. 
Hikmet kaptan beni kapıda bek· 

liyordu. 
- Gelmeseydin sıkılacaktını. 

Bilsen. Bu senin için de bir imtiha11 
oldu. 

- Niçin kaptan l 
- Öyle işte. 
Ve sonra an!attı: 

- Babanın sağlığında çalışkan 
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Yunan Harp Divanının 
verdiği kararlar-

-- (Baş tarafı 1. ci sayJf ada) lerin elehatm olan miralay Sarafiı 
ifadesinde demiştir ki: 

t 1Jübün mezarı nasıl bulundu? 
Atina, 31 (Kurun) - Dün bü -

tün gün harp divanı suçlu vekille
rinin müdafaalarını dinlemekle 
vakit geçirmiştir. Müdafaalar, ge
ce geç vakite kadar sürmüştür. 
Müdafaa vekilleri harp divanının 
şefkat ve merhametine baş vur
muşlardır. 

- Ben birçok defalar, iıyana 

davet edildiğim halde daima bu 
teklifleri reddettim, fakat son za· 
manlarda cümhuriyetin tehlikede 
bulunduğuna ve krallığın iade edi
leceğine dair zab"tler arasında tid
detli propagandalar yapılıyordu. 

Ben de bu propagandalar kartı • 
sında müteessir oluyor, fakat yine 
isyan hareketine İftİrak edip etme
mek hususunda mütereddit bulu -
nuyorum. 

Eyüp ve Eyübün kabrinin bulun 
ması şöyle anlatılmaktadır: Eme -
vilerden Muaviye hilaf ette Eba Ey 
yübü Müslime ile iki kere Kostan
taniye üzerine serdar oldu birinde 
sulh ile Kostantin kraldan hazine
ler alarak Şama geldiler. 

Defa". saniye serdar olan Eba Ey 
yüp İstanbulu muhasara ile Gala -
tayı fethedip İs tan bulu dahi fet -
hetmek sadedinde iken sulh edip 
Ayasofyaya girerek ibadeti ettik -
ten sonra Eğrikapıdan çıkarken 

küffar bunları taşa tutup ıehit et -
mişlerdir. Bir rivayette Eba Eyyüp 
iıhalden merhum oldu derler. 

857 senei hicriyesinde Cenap 
Fatih Sultan Mehmet hanı gazi ls
tanbulu fetederken yetmİ§ yedi ki
bar ehlullah Eba Eyübün kabrini 

tecessüse koyuldular. Aharkar Ak
temse\tin Hazretleri "Müjde ol 
sun, beyim! Alemdarı resul olan 
Eba Eyyübü Ensari bu mahalde 
metfundur!,, diye bir hiyabanı or-

man.istan içre girdi. Bir seccade 
üzerinde iki rekat nemaz kılarak 
badesselam bir secde dahi edip gu 
ya habı rahata varmı§ gibi kal • 

dı. Bir çokları "Efendi kabri Eyyü
bu bulamadığı için hicabından. ha-

b d d'ye tarizler ettıler. 
a var ı,, ı H 

t . az 
Bir saat sonra Akşemset ın • 
ret'eri secdeden ba§IDI kaldırıp 
mülıarek gözleri kan çanağını an· 
dırır bir halde ebülfethe hitaben: 
"Beyim! H:kmeti hüda ıeccade • 
mizi ta kabri Eyyüp üzere döte -
mi§ler ! Hemen §U mahali kazsın • 
lar,, diyince fikarayi Şenısettinden 
üç ki~i ebülfeth ile beraber Akıem 
settinin seccades! altını hafra a -
ğaz ettiler. Umkü üç z~rraa vis~~ 
oldukta bir yeJil somakıden çar ko 
fe zahir olup üzerinde kufi hat ile 
"Haza kabri Eba Eyyübü Ensari,, 

bir mektep talebesi id!n. Sonra 
Avrupaya gittin, elbette bir şeyler 
öğrendin. İyi şeyler gördün. Fa -
kat bazı karakteri çürük insan -
lar ne kadar okusalar ne kadar iyi 
görseler yine değersizdirler. Seni 
bir çocuk olarak bırakmıştım. Bu 
sefer olgunlaşmı' b:r delikanlı o -
larak buldum. insan en çok bu çağ 
larında kendini, cevherini göste -
rir. Geçen hafta görüştük. Dertleş· 
tik Beni gelip göreceğini vadet • 
tin. Fakat doğrusu içimde üzünlÜr 

lü bir kuşku vardı. 

Sen gittikten sonra düşündüm: 
- Acaba biz"m (Adnan)ın oğ· 

lu kendine benzedi mi? Babası öz
lü, mert, babacan tam erkek bir a· 
damdı. Feridun Avrupaya gitti gel 
di. Acaba bahasının cevherini kay 
betmedi mi? 

cc: ı-~-

Halhjten Eyübe bir bakış 

diye tahrir edilmiş olduğu görül · 
dü. O ta§ kaldırılarak içinde vü -
cudu Eba Eyyüp zafran ile boyan
mı§ kefen :çinde terütaze görül -
dü ki, sağ ellerinde bir tunç mü -
hür vardı. Taş yine halile kapatı • 
lıp o sengi sebzegun setredildi. Bu 
nu müşahede eden asakiri islim il
mi aynelyakin hasıl edip turabını 
tevhit ve tezkir ile doldurdular. 

Sonra cümle müslimini hazirin zi
yaret edip türbei pürenvarlarmın 

esasına başladılar. Hala üzerinde· 
ki ktibbei pürenvar, cami, mescit, 
medrese, han, hamam, imaret, çar 
şr, pazar cümle ebulfeth gazin" n bi 
nasıdır. Amma ebülfethten sonra 
gelen selatini keramı osmaniyenin 
her birisi teberrüken civarı Eyyü
ba bir eseri güzin bina ederek ora
Jarı~ı cennet ila bir µıakam aliy; -
yİn ey)ed;Ier. Türbei pürenva.rı bir 
kubbei ridvan :çinde kalmıştır. 

itte Eyiibun mezarının bulunma 
sı hakkındaki r:vayet. 

Evliya Çelebi Eyübü şöyle anlat 
maktadır: 

Eyüp tehri lstanbulun garp tara 
fmdadır. lstanbula deryadan. do -
kuz mil ve karadan iki saattir am
ma yine lstanbula muttasıl olup a

rasında asla arzı ha)iye yoktur. 
Serapa mamur ve abadandır. La -
kin başka hükumettir. Kanunu e

bülf eth üzere bet yüz akçe mevle
viyettir. Yedi yüz para karaya bük 
mü nafizdir. Yirmi altı nahiye na
ibi vardır. Birveçhi adalet senevi 
on bin kuruş hasılatı olur başka su 
başıaı ve mütevellisi vardır. Bu 
şehrin dört tarafında sur yoktur. 
Şimal tarafı 1stanbul hakimiyeti • 
dir. Karşı tarafı derya mukabilin
de Sütlüce kasabasıdır. Arası bir 
ok atımı yerdir. Bağ ve bahçesi 

q 

cok mamur ve adadan bir şehir • 
dir. Dokuz bin sekiz yüz kadar sa· 
ray ve haneyi camidir. Tulü Haliç 
kenarınca Zal Paşa canı" inden Ka
ğıtane yolu üzerinde civan kapıcı 
başı sarayına kadar üç bin adım -
dır. Yine Zal Paşadan İdris köş • 
küne kadar üç bin adımdır. Yine 
Zal Paşadan Bülbül deresine ka-

dar üç hin adımdır. Yin.e Zal Pa
şadan Nişancıya ve topçulara ka • 
dar üç bin adımdır. 

* (Som~ yarın) 

Soyadı alanlar 

Harp divanı, geceleyin müzake
reye çekilmiş ve beş saat süren bir 
müzakereden sonra ölüm sessizliği 

andıran bir sessizlik arasında ka -
rarını b:ldirmiıtir. 

Harp divanı, kararile ilk isyan 
kafilesi reislerinden miralay Sara
fis ile kaymakam Stef anakos ve 
Cigantesi, mütekait kaymakam 
Spaisi yüzbatı T riyandaf:lidis ile 
Cigantesi, iki birinci mülazımı, iki 

sivili müebbet, bir bir:nci mülazı· 
mı, iki ikinci mülazımı, bir başça
vuşu, bir çavuşu ve dört sivili yir
mi sene muvakkat kürek cezasına, 

dört k · şiyi on seneden iki seneye 
kadar hapse mahkum etmiş dört 
sivil de beraat kazanmıştır. Mah-

kum zabitler, askerlikten kovula -
caklardır. Dinleyiciler, harp diva
nının kararını alkışlamışlardır. 

DENİZ HARP oıv ANI AYIN ıs 
1NDE iŞE BAŞLIY ACAK 

Atina, 31 (Kurun) - Terıane 
isyanında rol oyniyan bahriyeli a-

Gölcükte 34 numaralı teftiş komis· 
yonu azasından Bimba~ı Bay Meh -
met Te,·fik, biraderi Gölcükte Deniz 
fabrikalarında Bay Neşetı diğer bi -
raderi Deniz matbr-ıtsmda mürettip 
Bay Tevfik, küçük biraderi Akay ha· 
vuzlarında tesviyeci Bay Kemal (t -
Jem) •• Yefa lise.si dokuzuncu sınıf ta· 
lebesinden BaY SaHlhattin (Taş), Ri· 
zenin Pazaı· k:ızasında l\lc]manat kö· 
yünden Hacı Şahin oğlu Mustafa, 
Bay J{adir, Bay Mehmet, Bay Halil, 
Day !smail Bay Yusuf Iiemal, Bayan 
Sultan, Dayan Ccsime, llayan Emine, 
Bayan Sariye (Şahin) soyadım almış
lardır. 

sileri muhakeme edecek olan de • 
niz harp divanı 15 niıanda ite baş 
hyacaktır. Suçlu deniz zabitleri 

228 kişidir. 
Evvelki gün faaliyete geçen Se-

lanik harp divanı, şahideri dinle -
meğe baılamıştır. 

lstanbulspor Ateş klübile 
bjrleşecek mi? 

latanbul psor Klübü Kongre Baı. 
kanlığmdan: Cumartesi günü çıka11 
gazete ve psor mecmualarında Güneş 
klübü tarafmdan klübümüze bir bir· 
lcşme teklifi vaki olduğuna ve bu tek· 

lifin kongre heyetin urnumiyesince red· 
edildiğine dair bir takım, yazılar intİ· 
şar etmiştir. Bu bapta aorulan bir ıor
guya klüp Başkanlığınca cevap veri· 
lerek resmi bir teklifin vaki olmadığı· 
nı ve binaenaleyh bu hususta berhan· 
gi bir münakaşanın icrasına lüzum 
bulunmadrğını beyan etmesi üzerine 
bu meselenin bugün mevzuubahs edi
Jemiyeceğine müttefikan kara:.· veril
miştir. 

U FF 

SUÇLULAR MÜDAFAALARIN
DA NELER SÖYLEDiLER 

Atina, 31 (Hususi muhabiri -
m"zden) - Bura divanı harbinde 
ilk asi kafilesinin muhakemeleri 
bitmiş, Müddeiumumi iddianame
sini okumuştur. 

Askeri müddeiumumi, iddiana· 
meaini okumazdan evvel, maznun 
ların aon ifadeleri alınmııtır. 

Hepsi Kalimnoslu olan sivil ıuç· 
lular, tesadüfen efzun kıtlıuının 
önünden geçerlerken kapının ö • 

nünde duran binbaıı Haci Stavriyi 
gördüklerinden, binbaıı hemıeri • 
leri olduğu cihetle, onunla konu -
şurlarken, içer:ye davet edildikle -
rini, sonra silah sesleri patlamağa 
ba§layınca, krılanın bodrumunda 
saklandıklarını, hükfunet kuvet -
lerine kartı silah kullanmadıkla • 
rmı iddia eylemiılerdir. 

Efzun nümune taburundaki asi-

Diye düşündüm. 
Eğer bu hafta beni atlatsaydm 

fena numara alacaktın. Aferin. 
- Haksız üzülmüşsünüz kap -

tan. Dedim. Ben her zaman için 

babamın oğluyum. 
Bu lakırdıma kaptan o kadar se 

vindi ki, o nasırlaşmış parmakla -
rile ve bütün kuvvetile elimi sıktı. 

Beyaz evin mermer antresi ge -
niş, yeşil yapraklı çiçeklerle dolu. 
Den"zciler tabiat sahibidir vesıe -
lam. Ortada geniş ve pencereleri 
denize açılan bir yemek odası.Kap 
tan burasını tıpkı bir gemi güver • 
tesine benzetmiş. Bez, açılır kapa
nır kanapeler. Ortada tavandan 
bir gemici lambası sarkıyor. 

Güldü: 
- Bizimki milyoner merakı de

ğil, sanat aşkı. Bilmem neden ben 
bu yataktan baıka bir de pek rahat 
edemiyorum. 

Güldü, ilave etti: 
- Bir gün evi geziyordu. Kom

şum Nilüfer de senin gibi şaftı, 
kaldı. 

- Bravo, her zaman öyle kal 

Feridun: 
Geçen sefer o kadar lakırdıya 

dalmıştık ·ki, bana evini bile gez -
dirmemişti. Şimdi elimden tutup 

Hikmet kaptan: 

- Burada biz kışın yemek ye • 
riz. Yazın hep dışarıda, diyordu. 

Yanda bir oda kapısı açtı, 

Gülmekten kendimi alamadım. 

Kaptan yatağını da kamara ya -

Kaptanın hiç münaıebeti yok • 
ken komıusundan bahsed:ti yine 
içimdeki kurdu kımıldattı. 

- Burada bir eksik var kaptan 
dedim. 

1 

Yüzüme baktı: 

isyandan bir kaç gün, muhafa
zakar ve ciddi bir adam olan tanı
dığım General Kamenoıtan cüm
huriyetin tehlikede bulunduğuna 
dair bir i§'ar alınca artık harekete 
geçmeğe karar verdim. 

Reis - Kimden emir aldınız?, 

- Bunu söylemekte mazurum. 
Ne ise maksadımız kan dökmek 
ve hüklimeti devirmek değildi.Hat 
ta efzun kışlasındaki asiler, yaşa -
sın General Plaatiras diye bağırma
ğa ba§layınca, ben binba§ı Haci 
Stavriyi çağırarak tekdir ettim, Ve 
bu tezahürlere mani olmasını söy
ledim. Ben Plbtrascı değilim. Son 
hareketten maksadımız bir nüma

yİ§ yapmak ve hükUmeti ikaz et -
mekti. Eğer ben isteıeydim, efzun 
kı§lasmdaki topları ve ağır maki· 
neli tüfeklerini kullanır, fazla kan 
döktürürdüm. Halbuki buna razı 

olmadım. Ve bizzat harbiye nazı
rına telefon ederek teslim olmak 
istediğimi bildirdim. 
Diğer maznun zabitler de afağı 

yukarı ayni liıanı kullanmıtlar ha 
reketlerinin cümhuriyeti f~liUltelıe 
gördüklerinden müfe~~Jt l>ır Ha -
reket olduğunu söylemişlerdir. 
Hatta kaymakam Çigante• kendi • 
sini müdafaa ederken hün·gür hün 
gür ağlamağa batlamıştır. 

Askeri müddeiumumi iddiana. 
mesinde, 28 suçluda~ zabit olan 
on üçü ve Venizeliıt bazı kabada • 
yılar için idam cezasını, ıivil müd· 
deiumumi ise, harp divanından 
mantıki bir tefkat göstermesini ia
temiıtir. 1 

Maznunların vekilleri iae, mail • 
kemenin tefkat ve merhametine 
sığınmıılardır. 

YUNAN KADINLARININ HÜ • 
KÜMEITEN DlLEKLERl ~ 

Atina, 31 (Kurun) -Yunania. 
tandaki kadın birlikleri divanı 

harplerin idam cezalan vermeme-

si iç· n hükUmete ve divanı harp • 
lere bir istirhamname göndermit • 
tir. 

miyet vermiyormut gibi görünerek 
lakırdıyı uzattım: 

- Neden bugünlerde; bir tehli
ke mi var! 

Pencerenin kanadını açarken ce 
vap verdi: 

- Bilmem ki, tehlike mi, değil 
mi, henüz bir ad bulup koyama • 
dım. Sonra bahsi deşmekten vaz 
geçmiş gibi birdenbire başka şeye 
geçti. 

- Sana çalııma odamı da göa
tereyim. 

Tekrar salona çıktığımız vakit 
kartı tarafta bir kapı açtı. 

çekti: 
_ Şu baba dostunun y~va~ı~ı 

bir gör bakalım. Bugün senın ıçın 
erkenden balığa çıktım. Taptaze 
Barbunyalar seni bekliyor. Hasan 
reis arka bahçede zerzevat toplu-

tağı gibi yapmış. Tavana asılı, yer
le alakası yok. Tavanda yine bir 
gemi fen.eri. Hem de kırmızı. 

- Bir can kurtaran! 
- Haklısın Feridun, dedi, hele 

bugünlerde. 

- Gel bakalım delikanlı. Sen 
böyle derbeder, dağınık bekar o • 

dasr görmemi§sindir herhalde l 

yor. 

- Aşkolsun kaptan, dedim. 
Amerikalı milyonerler gibi senin 
de garip garip merakların var. 

Bir şeyler söylemek istiyordu. 
Ben bilmiyerek ona yol açmıştım. 
Biraz daha kurcalamak için ehem 

Kaptan yalan ıöylemiyordu! 

(Sonu yarın) 



Hi~AYE 
Gün doğmadan 

neler doğar? 
Yazan: O. C. Kaygısız 

Saçı, sakalı pamuk gibi bembe- j - Buyur evlat? 
yaz, beli ıki büklüm bir ihtiyar, 1 Sofaya çıkınca n'çin öyle gül· 
elindeki aopaıma dayana dayana dün bakayım.? 
kendi köyünden, çoktandır inme· j - Ben m çubuklar çok çabuk 
d ği kasabaya girerken bu büyük büyüdü, yeı:Ilendi, yaprak açtı, 

ve zengin kasabanın kenarına mü· I ben d~ hemen onun ~ze ~aprakla
kemmel bir bağ kurulmakta oldu- nnın ılk dolmaıım tımdıden ye • 
iunu ıördü. 1 mit gibi oldum da ona güldüm? 

Biraz durdu, bu yeni kurulmak- Bu söz mal sahibinin hO§una git 
ta olan bajı ajzı ıu!anarak bir ti ve ihtiyarın avucuna bu sefer iki 
hayli seyretti. Sonra gen:ş arazinin altın daha sıkıştırdı: 
her tarafını aıma çubuklarla d~ - Hayd: uğurlar olsun! Var 
natmakta o.an rençberlerden bi- sağlıcağile ! 
rine yanaftı. Sof aya çıkan ihtiyar bu sefer ~r, 

- Evlat, burası kimin böyle? avucundaki paraların iki altın ol-
Rençber cevap verdi: duğunu görünce bir kahkaha daha 
- Buraıı bu kuabanın en zen- attı. Bunu duyan zengin onu tek • 

sin adamınındır. rar içeri aldı! 
- Ya? demek bu adam, bu ka· -Şimdi neye güldün babalık? 

sabanın en zengin' dir? - Şimdi de bizim çubuklann 
- Yalnız bu kuabanın mı ya? üzümünü pek erken toplamaya bq 

Onan gibi bir zengin belki batka ladım da ona güldüm. 
memleketlerde bile yoktur. O, öy· Bu defa iht'yarın avucuna sıkıt· 
le engindir ki bani, onda para, tırı'lan altınlar üç oldu ve moruk 
denizde kum! dıp.rıya çıkınca bu sefer önceki • 

ihtiyar, sakalım sıvazlıyarak de- )erden daha hızlı bir kahkaha at· 
rin bir iç'niçekti, sonra: tı. Zengin adam onu tekrar çevirt-

- Al'lah arttıram, dedi! ti: ve: 
Ve biraz durdu, dütündü, renç· - Peki bu ıeferki kahkahanın 

bere tekrar seslendi: . sebebi nedir? 
- Evlet, fUl'adan iki çubuk da . - Ne olacak, sen daha bağını 

bana verıeniz ne olur, sevaptır! tamamlamadan ben koltuğumda • 
Rençper hemen yerden iki ü- ki çubukların farabını çekip ke • 

zün çubuğu alıp iht:yara uzattı. yifli keyifli yuvarlamağa batla· 
- Al baka1ım ! dmı ! 
Ba~ iki çubuia koltaiuna Z~ngin adam, son defa olarak 

sıkıt~ ınal sahibine bir hayli ihtiyarın avucuna be~ altın daha 
dualar" avurarak yola düzüldü. sıkıştırdı ve bu sefer: 

Demindenberi bu hali köt • - Haydi, dedi, peıin peşin dol-
künün penceresinden aeyreden mayı, üzümü yuttun, üzerine şara
~engin mal sahibi hemen UJalda- hı da ziftlendin, çek arabanı ar• 
rmdan birin'. ihtiyarın peşi 11ra tık! 
aaldırdı: ihtiyar avucundaki beş altına ba 

- Kof, dedi, fu ihtiyarı al, bu • karak ıofada hepsinden daha şak 
raya getir! rak bir kahkaha daha bastırınca .... 

Biraz sonra elindeki sopa, kol • 
tuğundaki çubuklarla karşısına di
kilen ihityarla zengin mal ıahibi 
konuımaya başladı: 

- Baba! O el ndeki çubukları 
ne yapacaksın? 

artık öteki dayanamadı, yarı me • 
rak, yarı hidr'etle kapıya fırladı: 

- Ya f imdi neye güldün behey 
bunak? 

- Senin çubuklar {yedi veren) 
c'n,sindenmit le bu sefer de ona 
gütlüm! 

- Köyüme götürüp evimin hah
Ha t k evi koıesu çeaine dikeceğim! 

_ Ni! için dikeceksin? latanbul Halkevinden: - Koro 
- Sen, kendi koca bağına o .ka- dersi umumi provalanna baılanmak 

üzeredir. Mazeretleri yüzünden bazı 
dar çubuğu ne için diktiriyorıun ?. derslere gelemiyen kayıtlı talebenin 

- Tabii, meyvalarmı yemek i • 3 Nisan 935 Çartamba günü saat 

ç'n! (17,30) dayaprlacak olan Genel top-
- Eh ben de öyle, ben de mey- lantıya her halde gelmeye çalıımala· 

' 
va•annı yemk için götürüp babçe. \ ı11111rm•a' •dil

11
' e•r11iz~.••••ı1••• ... • 

me dikeceğim! K U R *u' N ' 
- Aman babacığım, seni? b~lin İ 

ilri kat olmuı, ağzmda peyn~r .dış • I 
lerin kalmamı§ ... On1lar yetıf.p te I 
meyva verinciye kadar een çoktan 

1 
tahtalı köyü boylarsın! 

- Merak etme evlat, gün doğ • 
1 

ma dan neler doğar! Tann iaterae . 
bana, sen.den önce onlann meyva-
)annı yedir"rl İ 

ihtiyarın bu cevabı üzerine mal 
uh 'hi cebinden çıkardığı bir sarı 
altını onun avucuna sıkıştırdı: ı 

GUndelik Styıısl Gazete 
lstımbut Ankara caddesi. (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMAMLARI: 
Yau lflerl telefonu: %4819 
idare telefonu : 2-lSlO 

Telgraf adresi: lstanbul - (KlJRUN) 

ABONE BEDELLERi 
Posta kutusu No. 46 

Türkiye Ecnebi 

Men<'llll 1·100 lir. 2700 K 

6 aylık 730 .. 1450 
8 aylık 400 .. 800 .. 

ı aylık 16-0 • aoo .. 
tıAn Ucretlcrt: 

r. 

- Haydi babacığım, rıcart Uıtnıarm lllLn sayıfalarmda san 

Allah ıelamet verıiıı, güle güle 1 
Um1 ,o kuruştan başlar. Uk aayıfada 250 

..;. ! kunışa kadar çıkar. 
••• BUyUk, fazla devamlı tllLn verentera 

ihtiyar sofaya çıkıp ta avucuna ald ayn tenzna.t vardır. 
aıkıttınlan paranın bir aan altın · ~~:mli ilanların bir satın 10 kuruştııı 
olduiunu görünce kahkahayı aa • ı Küçük UAnl:ır: 
mercii. Bir defa 30. iki defası M. Uç defuı 6r• 

dört defası 75 ve on defaın 100 ~nıttur 
içeriden bunu duyan zensin a • ı üç aylık nan verenlerin bir defaaı bedıl 

dam onu tekrar çağırdı: vadır. Dört satın geçen ıırmıarm fazlı 
satırları ~ kunıştan hesap edilir. - Baba! __ , __ ..... ___ __ 

TAKViM ·~ı .................... ~ .... ..... 

111 Unıumt ·Harpte Pazar esi SALI 

~ t Nisan 

Glla doğuşu 
Gün batısı 

Sabah namazı 
Oğle! namazı 

ıınodı na mazı 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

lmsat 

l Nisan 
27 Zilhicce 

!'.4~ 

ıs.aı 

li.00 

12.18 

:ıs Zilhicce 

5.44 
18.:.\J 
500 

U.18 

Kafkas cephesi hatıraları 
1 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih 

lli.'i2 
!8.3'l 
2rı.o; 

<&.O:ıl 
• 89 

l!UI!\ 
18,SI 
'ı!007 

Sarıkamıştan dönüşe kadar 
Yılın geçen gilnlerı 
Yılın kalan ~ünlerı 

4.0t 
90 

ihtiyat ıüvari kolord1UU11da: j izah ettim. 
Hududun tahdidi vazifesine de-- Ordu kumandanı dediler ki: 

267 

lı RADYO 

266 

iL 
vam ederken 16/EylUl/1330 da "Balkan muharebesinde ordu mü
Beyazıttan Harbiye nezaretine kemmelen giyinmit ve teçhiz edil. 
yazdığım telgrafnamede (timdi- miftİ. Mağlup olduk. Bu defa da 

eugUn ye kadar görmüt oldujum qair teçhizatsız harbedelim.,, 
175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. efrat ve zabitanının inzibattan 18 Tetrinievvelde ordu erki-
21: Tiyatro yayımı. 22: Almanca askeri kıyafetten ve harp kabili- nıharbiye reiıi Goze Beyi ziyaret 

yayım. 23105: lngiilzce yayım. 24,05: yetinden mahrum ve kısmen (pa- ederek süvari hakkındaki gördük. 
Macarca yayım. vralar giyinmit halktan ibaret) lerimi ona da anlatbm. Soğuk 

223 K.hz. V ARŞOV A, 1345 m. ça · 
17,45 : Plak. ıs; Çocuk programı. olduğunu bildirmiıtim. memleket ahalisinden olan bu Al· 

18,15: Sözler. 19,10: Şarkılar. 19,25: Van vilayetinde Beyazıtta ru· man zabiti çöl evli.dı imit gibi ıo· 
Sözler. 21: Musikili yayım. 21,45: geldiğim alaylar bana bu kanaati ğuktan çok çekiniyor, ıoba müte
Sözler 22: Senfonik orkestra konseri. vermi§ti. ittihat ve Terakki Cemi madiyen gürlüyor, ufacık odayı 
23: Reklamlar. 23,15 Reportaj. 23,30: yeti Yandaki Rus konıoloahaneai hamam haline koyuyordu. Tafıi· 
Hafif musiki. 24,05: Hafif musiki l' ·ı ğra 

karşısında çeteleri ta ım 1 e u • latı dinledikten ıonra süvari ko-82:3 Khz. BüKREŞ, :364 m. 'k ·· 
13 _ 15 Gündüz halk yayımı. 18: fı:yordu. [1] Beyazıtta 1 en •u- lordusunun Kağızman üzerine bit' 

Sözler. 18,1:>: Lisztin eserlerinden vari kolordusu erkanıharbiye ri- akın yapabilmesi imkanını sordu. 
konser. 18,35: Lisztin şarkılarındanı yasetine tayin olunduğum habe- Fırkaların katiyen harbedecek 
19: Piyano musikisi. 19,30: Radyo or· rini a!dım. lıte kolorduya tayin halde olmadıklarını, bunlarla akın 
kestrası. 20: Konferans. 20,20: Plak olunduğum vakit ihtiyat süvari yapmağa kalkışmak delilik olaca· 
21: Sözler. 21,10: Oda musiki. 21,40: 
Konferans 22 : Şarkılar. 22,30: Sak • alayları, yahut &fİrel alayları ve ğını söyledim. Hayret etti. Ba-
cafon musikisi. 23: Duyumlar. 23,25: en eski adile Hamidiye süvari kalım kolordu kumandanı ıelıin 
Hafif musiki. alayları hakkındaki kanaatim yu- de tekrar görütürüz, diyert:k ayrıl· 

Khz. LE1PZ1G, 382 m karıda y:ızdığmı gibi idi. dık. Ertesi günü ahvale dair ma· 
19,55: Aktüalite. 20,10: Şarkılar. ihtiyat ıüvari kolordusu dört liimat almak üzere erkanıharbiye 

20140: Kimya bahsi. 21: Duyumlar. fırkadan mürekkepti. birinci ve ikinci ıubeleri ziyaret 
21,10: Karışık yayım. 23: Duyumlar. k d 'k' 

hl d Birinci fırka Köprü öy e, ı ın- ettim. Dütman hakkındaki · ma· · 23,20; "Gekraenktes khrgefu ,, a " 
ıı radyo piyesi. 24,10: Dans musikisi. ci fırka Karakilisede, ifçüncü fır- lUınat hiç te kafi değildi. 21 Teş· 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. ka Diyadinde, dördüncü fırka rinievvelde ıüvari kolordusu ku-
20: Almanca ders. 20,30: Piyano Velibabada idi. Bu alayları teftit mandam Mehmet Fazıl p&f& ıel

refakatiyle flüt konseri. 21: "Bir Ni- ederek gitmeği elzem gördüm. di. Beraber orClu kumandanının 
san" adlı karışık yayım. 22,05: Du - h l ki d 

Fırkaların er a ayını yo a ım. yanına gittik. yumlar. 22125: Çingene musikisi. 23: 
Hava raporu 23,05: Opera orkestrası. Atışlarını, manevralarını görerek Bizim ve düımanm kuvvetini 
24,20: Plak konseri. Erzuruma geldiğim' vakit kanaa- soran Mehmet Fazıl pqaya ordu 

Khz. PRAG, 470 m. tim hiç deiitmemiı, fakat kuvvet kumandanı kuvvetimizin yüz Jir· 
18,20: Plak. lS,25: Sözler. l8,3: bulmUflu. mi bin ve dütman kuvvetinin sek· 

Plik. 18,40: Şarkılar. 19,05 Almanca On yedi bin kılıçtan müre ..e 1'tn oldutunu a&yledi. F~ 
yayım 19,50: Duyumlar, (Al~nca)ı bu d&rt firbnm zabitleri ço-k za· pa•a da, 

0 
halde ne duruyorsunuz',· --

19,55: Plak. 20',lö: EmV. 20,15: R\ıs~a' 3' 

ders. 20,30: Orkestra refakatiyle şar:ı r man hoş ve talimsiz kaldıkların· · bu tefevvuktan istifade ederek İl\· ~ 
kılar. 21,45: Güzel sanatlar. 22: Ko - dan eski askerlik bilgileri adeta çin taar~z etmiyorsunuz, dedi. -
ro konseri. 22,25: Gürcü musikisi. - silinınitti. Zabitlerle neferler atı- Ordu kumandanı, ordunun Karga· 
Duyumlar. 23,15: Plikı 23,30: Al· cılıkta ancak yumurta vurmalı pazarı dağlan, HöyüklertopÇu da· 
manca duyumlar. hün~r sayıyorlardı. Nişangah g"'ı hatbna çekilerek dÜfJDllnm A· 

592 Kly ViYANA 507 m. 1 d · · 'l 
ik. 19 3· D kullanması bu alay ar a ıtıti me· r•• vadı'ıı"ne gelmesini bekleyip bu 19,10: Hafif mus ı. ,, a: ers, .... 

20: Duyumlar. 20,10: Güzel sanatlar. mış bir tey idi. Hayvanlarının kü- vaziyet hasıl olunca her taraftan 
20,20: Sözler. 20,40: Haftanın duyum çülc ve zayıf teçhizatları karmaka· taarruz edilerek Hindenburgun 
icmali. 21: eŞn yayım. 22,30: Halk ha· rışık idi. Silahları da hep bqka Mazurya bataklıklarında Rusları 
vaları 23: Duyumlar. 23,10: Akşam başka idi. Mavzer, büyük mavzer, uğrattığı bozgunluğa bir ~iıal 
konseri. 24,20: Duyumların sonu. 241 l b 1 

martin bu teşki atta yer umut· yapmak istediğini anlattı. Bu ıı· 40: Çarli Gaudrio cazı. 
lardı. Nakliye vasıtaları beygir, rada on birinci kolordu kumanda· 

laki Fransız Tiyatrosunda katır ve öküzdil. nı (Galip paşa) da içeri girdi. O 
Bu gece saat 21 de Velibabada dördüncü fırkanın da Mehmet FazJ papnın fikrin" 

Uç Saat 
l\t.t11bul Btlldi.,ni teftitinde gördüğüm manzara ,-Ü· iştirak etti. Fazıl pap. diyordu 

ŞrhirTUjaİl'OSU rekler paralıyıcı idi. Merkezi Vi· ki: 

lııllllllllllll rantehir ve neferleri sıcak yerler 
ahalisinden olan bu fırka efradı-

lll lll 
1 

nın hepsi yalruz don ve gömlek 

Operet: 3 perde 

Yazan: 
gıymişti, kaput yerine m&flak-

UHI •11 lı idiler. Sefil, köyün dar ve piı o-
Besteliyen: Cemal ~lll unum dalarında toprak üzerinde örtüsüz 

Ekrem Reşit 

Re~it yatıyorlardı. Sıfırdan qağı beş 
Yann akşam saat 21 de derece soğuk olan bu mevsimde 

ÜÇ dAA T 2 inci perde kapının önüne nöbete çıkmak bile 
Naşit tarafından KÜÇÜK BEY bu giyı'ımiz köy çocuklarına en 

TiYATROYU .SEVİYOR 

Eceabatta yeni bir okul 
büyük iıkence yerine geçiyordu. 
Fırkayı teftiş etınek için ıabahın 
ayazında ata binip te çıktığım za· Çanakkale, (Hususi) - Ecea-

bat kazasının okul dışında kalan man çıplak ayakların demir üzen· 
gilere basmaktan ne kadar korkup tahsil mecburiyeti çağındaki ço • 

cuk sayısı yerle,tirilecek göç • kıvrıldığını gördüm. Bunların ha· 
menlerin çocuklariyle daha çok li beni utandırdı. Bu neferlerle na· 
artacağından bu ihtiyacı şimdi • sıl muharebe edileceğine. aklID1 
den kartı'amak üzere tedbir ahn- ermedi. 
mış, vilayet kültür çevirğeni fen 16 Tetrinievvelde Haaankale· 
memuru ile kazaya giderek ma - ye geldim. Donanmamız T eırir~ 
haJlinde tetkikat yapmışlardır. evvelin 14, 15 inci günleri Kara· 

Burada eski mektep temel ve denizde talim ile meşgul iken Rus 
duvarlarmdan da istifade edil • filosu talimleri ihlal ettiğinden 

donanmamız tarafından ateı edl· 
lerek birkaç Rus harp gemisi batı· 

"Dütmanın Araı vadiıinden i
lerliyerek ordunun kııkacı arasına 
gireceğine nasıl hükmediyorau • 
nuz? Höyüklere taarruz edeceği • 
ni nereden biliyorsunuz? Dütman 
Horasan civarında kalıp Araı va
disini tutarak kıtı buralarda ge
çirirse siz karlı dağlann aivri ka· 
yaları üzerinde mahvolursunuz. 
Düşmanın ilerliyen kuvvetini bi

le bilmediğiniz halde muharebeıiz 
Höyükler hattına çekilmeyi ben 
muvafık bulmuyorum. Hiç obnaz; 
sa düımanm asıl kuvvetini mey. 
dana çıkartmak için bir harp ver
melidir.,, 

Ordu kumandanı pata erkanı
harbiyeden Müml az B. namındcı 
bir zabiti çağırdı. Ve: 

"Bak pafalar ne diyorlar.,, 
Mukaddemeaiyle İzahat verd1. 

Bu ıube müdürü zabit dedi ki: 
"Paşam, siz herkesin ıöziyle 

ltarar değiştirirseniz bir ıey yap1-
lamaz. Ordu verdiği kararda semf-k üzere beş büyük dersaneli ve 

üç yüz çocuğun okumasını temin 
edecek bir okul yapısı kurulm~ 
kestirilımit, planlar hazırlanarak 

tahs;sat yeni bütçeye konulmuş • 
tur. Okul yapısı yeni ders senesi· ı 
ne yetittirilecektir. 

rıldığını burada öğrendim. 17 Teı· (S0tıu yame; 
rinievvelde Erzuruma geldim. Or. ------:-------

bat etmelidir.,, 

du kumandanı Hasan izzet pqa. [1] Ru.lar ermeni çeteleri tef· 
ya giderek süvari alaylarının ha- kil ve Türkiye dahilinde Ermeni 
lini, teçhizatını, harp kıymetlerini kıyamı ile mefgul idiler 



A vrupada müşterek bir emniyet sistemi lizım ! 
_.. (Sattarafı 2.c~ sayıfada) 

Stalin'le EJen Arcuıntla, 
Gizli Tutal11.n Bir Göriiıme 

Y apdan görütmelerin bu su · 
retle mesut bir neticeye vasıl ol -
maımı bir taraftan B. Edenin 
Moskovadan evvel Berlini ziyaret 
etmiş olması olmuştur. Çünkü 
mumaileyh bu sayede Alman teh
likesine kartı Rus zimamdarları · 
nın hissetmekte olduklarr korku -

den ile refakatindeki zevat dün ) 
modern garp sanatı müzesini zi. 
yaret etmişler ve orada birçok a&· 

at kalmışlardır. Daha sonra Kı
zılordu merkez evine gitmitler ve 
orada ressam Grekov'un sergisi-· 
ni, askeri kabineyi, kütüphaneyi 
ve Kızılordu müzesini gezmi~ler. 
dir. 

ver gazetesi, İngiltere ile Alman- ainde, Berlin mülakatının tnl'ilte
ya arasındaki ~saslı nokta1 nazar rede oldukça revaç bulan bir ha· 
farklarını kaydederek, Jngiltere - yali dağıtmıya yarayacağı muhak
nin sulha taraftar devletlerle bir - kak olduğunu b ·ı direrek diyor ki: Moskova, 31 (A.A.) - Havas 

ajanı! muhabirinden: 
lik olarak, kollektif emniyet ıia . B h . 
temini takviye etmesini tavsiye e _ h .u .:yal, bılhaua yumutak ve 

Dün öğleden sonra, B. Litvino
fun tehir 1ıaricindeki evinde B. 
Eden ile S Stalin arasında cere · 
Yan edeJI JllÜkilemelerin neti~i 
ve tekli )lakkında, Sovyet maha • 
filinde •P büyük bir gizlilik muha
faza eclilmekted;r. Bununla be· 

ı_ _ .. hakim olan fikre göre, hu 
raocr•ı 

yu anlamı§tır. Diğer taraftan u -
zak prktaki gerginlik bu netice • 
lerin husul bulmasına medar ol -
muıtur. 

İngiliz murahhas lordunun ar
kadatlarmdan biri şöyle demiştir: 
''18 sene devam eden bir ayrılık· 
lan sonra lngiltere Sovyetler bir· 
fiğini tanıyor.,, 

Stresa 

Londra, 31 
muhabirinden: 

diyor. şa ~· ı na uıülleriyle B. Hitler 
Bilakis " .. . . ı programından vaz geçirmek ve o-

' Scrutator,, ımzası ıle nu emniyet ve harı• İcab t .. .. 
Sunday Times'de çıkan b:r bent-' d d h l . 'S a ı onun-
de lngilterenin la raf larhk etnıek-/ .. e "d~ ~ ~ aBn aşl~r hır hale getirmek 

umı ı aır er ··rk 
ten içtinap eylemesi ifade olun-: t" 1 . • d ndmdu a atının ne-

(A.A.) - Havas maktadır. ı ıce erı mey an a ır. İngiliz ha-
. . . .. kanları, B. Hitler:n barıtı temin 

Bu ıkı noktaı nazar, boyiece In- ve bizzat Almanya ı"l b' l"kt d" 

Konferanst 

··,iifOJeler, nikbinlikle muhakr. -
~:edilmektedir. 

Diplomatik mahafilin tahmin
lerine göre, Lord Edenin d.Vdetini 
müteakip Stresa konferansını ha. 
zırlamak üzere Pa.ris - Roma ara
sında muhabere etmek lazım gele. · 

'it . "k' b 1 e r ı e ı-gı ereyı ı ıye ö en zıd f lkirleri 
göstermektedir. ğer memleketlerin emniyetini 

lngiliz ve Sovyet tezleri ara -

1,n.da hiçbir prensip ihtilafı görü}. 

.ıneırıiştir. lngilizlere Göre Hitler 
Diplomaside Acemüik Göıtermiş! 

cektir. 

t~~viye için bafka devletlerle te§-
Liival'in Moskova Se}'a/ıati rıkı mesaiye amade olup olmadığı· 
Paris ~l (AA ) B J' .. / nı sordukları vakıt, B. H:tler ken-

' "" · · - er tn mu- d'I . 
kaleme1erini mu"'teakı'p 1 ·ı · t ı• ı erme kati surette bir • hayır • 

ngı ız ma k ı· . 1 Kömünist propağandasına aid 
ırıeaelelere gelince, Sovyet mah -
feller~ lng!ltereye teminat verildi· 
ğine dair olan haberleri tekzib 
ebnektedir. Bununla beraber, me
aelenin mevzuu bahsedilmesi ta -
bii görülmektedir. 

Bilhassa Hindistanm hudud 
nuntakalarındaki İngiliz - Sovyet 
münasebetleri hakkında Moskova 
tarafından lngi!tereye yatııtırıcr 

teminat verildiği zannolunmak -
tadır. 

Bundan başka Sovyet• devlet a· 
damlarmdan biri, kömünistliğin 
artık eskisi gibi muhakeme edil • 

ıned:ğini ve 1914 tarihinde sosya -
li&tilk nasıl telakki ediliyorsa, ko • 
ınüniıtliğin de bugün ayni tarzda 
telakki edilmesi icab edeceğini 
ıöylemiştir. 

Muvalfakiyetler Umutların 
Ü•tünJe .. 

Moskova, 31 (A.A.) - Rus 
dipJomatJarından biri bugün Ha
vas ajanu muhabirlerinden biri
ne töyle demiıtir: B Edenin aeya. 
bati neticesinde elde edilmiı olan 
muvaffakiyetler ümitlerimin f ev· 
lrindedir. 

lngiliz mahafiJi, elde edilmiş 
olan neticelerin ehemmiyet ve şü
mulünü tahfif hµsusunda israr et
~ekte ve B. Edenin Moskovaya 

İngiliz kabinesinin müzakerata 
memur bir hükUmet adamı sıfat i-

le değil, malUnıat almağa ve ver
meğe memur bir nazır sıfatiyle 
gitmiş olduğunu hatırlatmaktadır. 
İngiliz kabinesi, B. Edenin elde et
miş olduğu neticeleri kabul ve tas

dik edebileceği gibi red de ede
bilir ve Londra kabinesinin mu

vafakati olmaksızın Moskovada 

yapılan !eylerin hiç biri katti bir 
mahiyet iktisap edemez. 

Bundan başka, İngiliz - Rus 
mukareneti büyük bir mikyasta 

- B. Edenin arkadaşlarının tabi· 
ri veçhile- "Alman başvekiJi B. 
Hitlerin fevkalade olan diplomasi 

acemiliğinin,, neticesidir. Alman 
başvekilinin hatb hareketi, uzlaş· 

maya matuf olan her türlii arzu
lan altüst ~debitir. 

EJen'in Moakova'Jaki 
Ziyaretleri 

Moakova, 31 (A.A•.) - B. E-
-- - -cç;= 

O zaman, kabinenin vaziyeti, 1 buatının makes olduğu müsait İn· e.ımesıy e cevap vel'.mİ§tİr. 
gelecek haf ta sonlarındaki içtima- ti baların hakikati hale tetabuk Doğu andla§maıına iıtirakten 
da taayyün etmiş olacakbr. : ettiği anlaşılmaktadır. Sir Con karşılıklı prensipi tatbikinden ve 

Siyasal mahafile nazaran, hii- Saymen'in B. Eden Moskovadn şimdiki şekliyle Tuna an<llaıması-
kfunet üç siyasa tarzı arasında. bulundukça muhafaza eylediği m kabulden :mtina edilmittir. AJ-
muhayyer kalacaktır. tam ketumiyete rağmen, dünkii manya hundan baıka, kendiıini 

Birincisi, Uluslar Kurumunun gün lngiltere sefiri Sir Corç Kler- Cenevre'ye davet eden devletlere 
başkanlığı altında, koJlektif emni- Jcin hariciye nazırı B. Lavali ziya. birçok taleblerle cevap vermekte
yetin teessüsüne iştirak etmeğe ha. ret edip de Moskovada.ki vaziyet dir. Keza silahlan da tahdidden 
zır bulunan devletlerle birleşmek, hakkında mütemmim ma.lfunat ver imtina eylemektedir. 

ikincisi, Times gazetesinin son mesi de bunu göstermektedir. Gazete, yazısını §Öyle bitirmek-

bir başmakalesinde ileriye sürü • Diğer taraftan B. Laval, Sov • tedir: 
len ve müstacel gayretlerin bir ha· yet e1çiıi Potemkini kabul ederek, Bu mülakatlar vaziyeti genit 
va andlaşması ve bir de silah tah- kendiıinin Moskovaya mutuav _ miluayta aydınlatnnt ve bazı me· 
didatı andlaşmaaına hasrım ica-· ver seyahatine dair görütmüı ve seleleri buitfeıtinnitlerdir. Avru .. 
bettiren ve Tuna ve şark andlaş- ikmali bu seyahati teyit edecek 0 • pa ı·mdi ıu tıklar kartıımda bulu
malarının intacmı daha müsait lan projeler ve ezcümle fark and. mıyor: 
bir vaziyete talik eyleyen durumu taşması hakkında müştere$c: tetki • Ya, memleketler için Hitler Al. 
kabul etmek, katta bulunmuttur. manyasmı taarruz maksatlarını 

Üçüncüsü de, "beklemek ve gö- En sonra B. Laval, Habeı sefi- takibe cesaret bile edemiyeceği 
zetlemek,, siyasasını benimsemek- rini de kabul etmiş ve sefir, her j. hakikt bir emn~yet tesiıi için aar
tir. ki memleketi alakadar eden eski fr gayret etmek, yahut dünyayı 

ittihaz olunacak hal suretinin birtakım idari meıailden bahsey . şimdiki ketmekeş içinde bırak· 
bu-3 aiyt,'a arasında mutavassıt liyerek, ltalya - Habeıistan ih • mak, harp tehlikeleri vaz'yetini 

bir şekilfle olacağı tahmin edil- tilaf ma müteallik herhangi bir uzatmak ve şiddetlendirmek ve 
mektedir. noktaya temaa dahi etmemittir. Httlerizme hiç bir mani~ mevcut 

olmakıızın sergüzett bazrrhkları· 
m ikmal imki.nmı vermek. iki Şık lngiltereyi ikiye Bölen 

Zıt/ Filirler 
Moakova, 31 (A.A.) - Jurnal 

Londra, 31 (Ar Ar) - Obser- dö Moıku gazetesi, bat makale-
Bu iki tıktan batka l:ir tarzı 

hal yoktur. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 6 
J _Öz Türkçe köklerden ge ·ı 

len sözlerin kartısma (T. Kö.) 
beldeii (alimeti) konmUJlur· 
Bunların her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarrınızm (mütehassıs) 
yazdarmı gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni konan karşılıkl 
iyi ayırd edilmesi için, gereğine 
göre, frannzçalarr yazılmış, ayrı • 
ca örnekler de konulmuıtur. 

Bihzat - Doğuılu - (Fr.) Bien ne 
Bikarar = Kararın, kalımsız, ra

hatsız = (Fr.) İndecis, instable, agit5 
Bikeran = Sonsuz, sııurıız = (Fr.) 

!Ilimite, sans borne ni limite 
Bikes = Kimsesiz = (Fr.) Scul au 

monde, sans famille 
Bikir (Bekaret) 

Virginite 
Bili = -sız, • sızın 

Kızlrk =- (Fr.) 

Örnek: = Diişiinmeksizirı = Bi· 
liitecrnmiil 

Örnek: Bu yazıyı bilbedahe ya::- 1 
dun = Bu. yazıyı hazırlanmadan 
( tasarsız) yazdım 

Bilcümle = Bütün = (Fr.) Tout, 
toute, tous toutes 

Bilfarz = Tutalım ki, diyelim ki, 
(Bak: faraza) Bilihtiyar = Dileğiy • 
Je, isteğiyle 

Örnek: BiitiiTı bu miişkii.lata bil. 
ihtiyar göğii.s gerdi = Bütürı bu 
gürlü/dert• dileğiyfo (istc•ği ile} gö
ğii .~ gerdi· 

2 - Bilmünasebe dii§iindükleri. 
mi kendisine anlattım = Sıra.smı 
getirerek ( dii§Ürerel.·, bularak) dii
§İindii.Merimi l.·endisine anlattım. 

3 - Bunu bilmünasebe lrendisi
nc söylescni:: = Bunu sırası düşiin. 
ce ( ~eli~ce) kentli.sine söylcseni:. 

Brlmufllhede = Görerek - (Fr.) 
Par voic d'obscrvation 
. Bilmüvacehe - · Yüzyüze, yüzleş
tır~rek = (Fr.) En confrontant, par 
voıc de confrontaion, mcttant facc ,\ 
face 

bayındırlığın beldeğidir· 
2 - Bu bina ne kadar zamanda 

biter? = Bu yapı ne kadar ::aman-
da biter. • 

Binaberin, binaenaleyh - Bundan 
ötürü, bundan dolayı, bunun üzerine 
~- (Fr.) Par consequent 

• binaen = · den ötürü, - den do: 
Jayı, için = (Fr.) A cause de 

Örnek: İşi bll§ına gelmemeWı .. 
dl•tı. öıürii (dolayı) - Vazife.fi • 
Tl<' ademi devamına binaer~ 3 - Kökü türkçe olan kelime

lerin bugünkü işlenmit ve kulla • 
nılan tekilleri alınmıştır: Aslı ak 
olan hak, aılı ügüm olan hüküm, 
türkçe "çek" kökünden gelin tekil 

Parasız <;alı.~tı ::: Bilôücrı•t çulı*lt 
Bilafasıla = Araıız, artsrz arasız 

Örnek: Giin<lc bilôfasıla on ·"""' 
ı:ab§araf.· - Giirıdc ara.~ız mı .wuıt 1:11· 

lcsa raf.:. 

Bililtizam (Bak: ankastin) - Bi
le bile, bile istiyc 

Ürru·k: Brm11 bililtizam. ) tı/ılı • 
nı=, ;;,u111ıedrrim Runu hil<' h;t,, 

Örnek: 1 - Şahitleri bilmüı·acc. • 
lı(• dinlcdililcn .~vrım · Tamldflrı 
'ii:f,.ı:tirnrd.- dirıl<'dil..ıc11 .~orıru. 

1Iatır için - H(Jlıra binaen 
Bint - Kız = (Fr.) Fille 
Bipayan - Tükenmez, sonıuz 
Biperva Çekinmez 

ıribi. . . 
8 . 'ka tın" frdesizce, ıstenu· 
ı••yn s -

Yerek - (Fr.) !nvolontairemcnt. sana 
aucunc intention 

Bigünah _ Suçıuz - (Fr.) f nno· 

ccnt 
Bihaddü piyan - Uçsuz buçıuz, 

uçsuz bucakırı:, tükenmez - ( Fr. ) 

Sans terme ni limite 

Ö '· · Öniimüzdeki deryanın 
rneı.. . Ô .. 

Ôihaddü payan uzaklzkları - nu· 
~ii.zdeki denizin uçsuz buçsuz uza/,·. 
lıklan. 

Sibakkin - Hakkile - (Fr.) Jus
teınent 

llihengam - Vakitsiz - (Fr.) İn 
ternpestif 

Bib· ın - Eneyi (En eyi) - (Fr.) 
Le tncilJeur 

Bihude _: Bo§ faydasrz - (Fr.) 
Jautile, ıuperflu ' 

BihUf - Sersenılemi§, baygm 
BihUZur - Rabataız (T. Kö.) tedir· 

t'İn -:. (Fr.) Sans repos, gene 
Bihuner - Hünera~ (T. Kö.) -

.(Fr.) Sans habilete, sans talent 

·Bili.hare Sonra, sonradan =- ( Fr.) 
Aprcs, ultcrieurement, plus tard 

Bilaistisna - Ayraırz (Bak : fark) 
Bilakis Tamterııi (Fr.) /\.u 

contrairc 
Ürnck: /Jcn sana bu i~te rlii§man· 

!ık P.tmcdim, tamrrrsi {bi!fif.-is) 
dostluh P.ttim. 

Bilavatıs.ı - Araçsız, doğrudan 

doğruya ::::: (Fr.) Directcment 

Örnek : J - Kendisiyle bilamsı· 

t ö ü~nıek daha iyi olur = Ketı • 
ogr~ d '"' .. .. , 

disiyle doğrudan ogruwz goru.~mcı• 

dalıa iyi olur. . = 
Bilôro8rta ı-rrgılrr Ara<,:.~ı= 

rerg~1er. t Araçlı. araçla (Fr.) 
Bı vaıı a , .. 

t avec jntermedıaıre 
fodirectemen , . . . 

.. k· 1 _ llalimı kendılcnne 
Orne . il ı · . I 

b ·ıa· a·m a ımı ,·crı · 
bifrasıta l ır 1 d' a· 

. la bil " wı. 
dilerıne araç k "'tf - I mrlı 

2 - Bifrasrt(l ıe a ı • 

vergiler. . . 1 ) T asarsız, 
Bilbedahe ( ~~~ En improvi - 1 

hazırlanmadan -

sant 

j'rıplmız .mmrrm. 
Biliştirak Ortaklaşa - (Fr.) 

Par associatioıı 

Ürnck: Bu İ!ji bili§tirak yapa • 
lmı - /Ju i~i ortaldaşa yapalım. 

BiJittifak (Müttefikan, müttehi -
den) Oybirliğiylc = (Fr.) A J'u • 
nanimite 

Öı n<'1\. : f ldıgın n (brrartirw) uy
birli~ivlc harar 1·eri/cli. 

Bilittifak, (Müttefikan, müttehi • 
den) Elbirliğiyle. 

Ürnek Bu iştr? rlbirlij(iyl<' lınrl' • 
f&Pt ,.delim. 

BilküJJiye = Büsbütün, bütün bü. 
tüne - (Fr.) Entierement 

Bilmünasebe - Sırası dü§Ünce, fi· 

rası gelince, sırasında, ııra dütürerek, 
arrasını bularak, srraımı getirerek ·
( Fr.) A propos, a l'occasion de 

Örnek: 1 - ller ne kadar bu 
mesele ilerid<ı <Zynca <mlatılacalcsa 
da burada bilmiinasebc ~urasın: 
söyliyelinı ld .•• - llcr ne lmdar bu 

1 
sormrı iforicl<J aynca tuılatılacal~sıı 
da, burada sırası düştiiğiinderı ( gpf. 
<fiğinden §ımmnı <;()yfiyrlim hi ... 

:J - lJii~iindiil.-lerimi bilmiirn . 
celw. f,·,.ndi~İnr? ~ö··fcJı·m - D" ·· , · .• n • 11.~11n-

diiklcr;mi ) ii; yiiz,. /.-rndisinr? ti~\' • 

!edim. 
Bim - Korku 

Binuığz = Beyinsiz - (Fr.) İnin· 
tc!Iigent, imbccilc 

Bimana - Yavan, anlamsız -
( Fr.) lnsignifiant. stupide 

Ürnrk: 1 - Ru lıimnna sii::.h·r~ 
brm/~ 1111 yarnn !•()z/cri bırah -
2 - Bu d(•di'Kini::.i b'mtina bulırro • 
rıım - Ru dedi'i{inizi anlmn$r:; bu . 
luyorum. 

Bimar = Hasta 
Bimecal (Bak: Bitap) _ Bitkin 

. Bimuhabi (Bak : Biperva) - Çe _ 
kınmez. 

- bin = Gören 

Örnek: Doğruyu görerı -= Haki . 
1.-atbin 

Bina -=- Kurağ, yapı - (Fr.) Ba· 
tisse, batiment 

Örnek: I - Arıkanuıuı binaları, 1 
Anadolcufo ye_ni ba§lıymı mmmıri • 
) etin aliinw.tidir. :::: A.nlwranın /;u. 
rağlnrr. Arındnlmla n•ni fuı~lıwm 

- :> • 

Birader - Erkek kardeş, karCfet 
Biraderane KardeJçe 
Birinci Ferik Orgeneral = 

(Fr.) General 

Birsam - Varsanı 
lucination 

(Fr.) Hal -

. Örnek: lsabı <> kadar sarsılm14 
/,r, f;C<'<'.~İ giindüzü bir.'iamlar it;inde 
ge~·iynr - Sirıirlcri o kadar sarsıl • 
mı~ lıi, gccr.~i giindiizii. ı•arscmılar 
içimle geçiy or. 

Birun - Dıt, dıpı·ı 
,Bisat = Yaygı 
Bitap = Bitkin 
Bittaımim = Kurarak 

v Örnek: Bu i§i bittasmim. yaprı • 
gımz mıla§tlıyor Bu iı;i lmrara/ı 
yaptığınız arıla§ılı ror. 

Bive = Dul • 
Bivaye = Srğmalcsız 
Biw = Bezcin 
Bizatihi = Kendiliğinden 
Bizatihi müteharrik = kendi itı. 
Bizzanıre = ister iıtemez 
Bizzat, binnefia = Kendi, kendisi 
Buğz (Bak: Adavet) - Hmç 

_., (Llttfen sayıfayı çeviriniz) 



Kaaımpa§ada Camiikebir ma· bulunan 97 metre murabbadan i- ı· Va p u re u 1 u k 
hallesinin Selkapııı ve Çiviciler baret bulunan mahallin üzerine Türk Anonim Şirketı 1

·~---------··· KLASiK ESERLl!RDRn
Yen; Çıktı 

Değişişler sokaklarının birleıtiği noktada eı- borçlu tarafından in,a edilmiı o- Jstanbul Acentahğı 
ki 3, 7, 18, 20, 9, 3, 17, 18, 20, J, ı lan gayri nıenkulün tamamına ye- Liman bao. Telefon: 22925 ı 
17, yeni 22, 24, 26, 1, 28, 9, 26,ı minli ehlivukuf tarafından 21325 •-------------
1, 9/ 1 numaralarla mürakkam ha· yirmi bir bin üç yüz yirm- betli 1 RABZON YOLU ,ı 
len altında iki dükkan bir bodnım ra kıymet taktir edilmi§ olup eskı T A R 1 vapuru 2 Nisan 1 

ve ekmekçi ve simitçi fırınları ve 3, 18 ve 20 numaralı bakkal ge· SALl saat 20 de Rızeye kadar. 

1 

üstünde terasla beraber üç kattan diğinden münkalip mahallin 120 
ibaret bulunan ve birinci ve ikinci hiue itibariyle 75 hisaesi ve eskı S 

O Ji J D 
S. Z. AKTAY 

Ovld e•ICI Romanın en bUyük ldlsik fairldir. Deil· 
tltler bUtli n orta c;a§lar1 kaphyan şairin en UnlU ve 

en özlU eseridir. 18 Forma - 75 kurut 
Sultanahmet Birinc_i ullı Hu· 

katları dörder daireyi ve taras ka. 17 numaralı kömürcü gediğinden kıık Mahkemeıinden: 
hnda üstü camekan aydınlık ve münkalip mahallin 1600 hisse iti 
bir oda ve duvar korkuluk ve iki bariyle 80 hissesi ve gayri menku· 
lavan arası ve iki mozayik tekne lün kısmen ah§ap ve kısmen kar 
ve alhnda ocak bulunan kazam gir kısmının mebni bulunduğu 97 

Da~ıtma Yeri - Va kıt Matbaası - Istanbul 
Ya!ef Kazezin Mahmutpaıadal••••·"'· ···················••ı 

85 numarat!a tuhafiyeci Mehmet 
Kazım aley!ıine ikame eylediği 

ve ayrıca bir ocağı müıtemil ça . metreden ibaret arsa satıştan ha· ı·ef'i itira:ı: davasının cari muha
ma§ırlığı havi apartmanın mebni riç bırakılarak borçluya ait mez- kemesinde: Müddeaaleyhin fiJ. 
bulunduğu eski 3, 18, 20 numara· kur gayri menkulden eski ı 9 nu- hal ikametgahı meçhul bulunma
lı haremeyin ve Kaaımpafa ve maralı 97 metreden ibaret arsa Ü· sından dolayı tebliğat icra edile
Darü,şafaka vakıflarından olan zerindeki i\stünde odayı muhtevi mediği olbaptaki mübaşirin mu
bakkal gediğinden münkalip ma- dükkan ve evvelce demir ocaklı saddak tebiiğ ilmuhaberi meıru
hallin 120 hisse itibariyle 75 his- Çiçek meyhanesi bugün ahır ve batından anlaıılmı§ ve ilanen teb. 
sesi ve eıki 17 numaralı lamail ve iki harman mahalli ve un odası ve liğat icrasına karar verilmiı bulun
Haremeyin vakıflarından olan un deposu ve yıkanacak mahal ve masma binaen muhakemenin mu· 
Kömürcü gediğinden munkalip helayı ihtiva eden kısmen kirgir allak bulunduğu 24 _ 4 _ 935 
mahallin (1600) hiase itibariyl~ v k h b 0 ·ı t e ısmen a §ap ına 1 e apar · çartamba günü saat 10/ 30 da 
80 hissesi ve mezkw apartmanın lt d k 0 k h h b man a ın a 1 a ve ane ve u • mahkemede hazır bulunmanız ve 
hitiıiğindeki ekmekçi f1nnının nun üstündeki oda ve kahvehane 

aksi takdirde mahkemenin gıya· 
müttemilatından bulunan ve üs • altındaki bodrum haklarında mah ben rüyet edileceği ilan oJunur. 
tünde oda olan dükki.ru muhtevi kemece davanın neticesine kadar (6072) 
kısmen kirgir ve kısmen abıap bi- icranm tehirine karar verilmi• ol· Y 1ıHu1tıın-1tnucwunııııntııwınntl'RWlta11ttt11nftlllftu11mmııı•ıı'""'1•1m111m"ıııı1tt 

nahın mebni bulunduiU es· mak dolayısiyle itbu mahailer da- teminat akçesi almır. Müterakim 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 7 ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 

Liralık ikramigeler ve 50,000 liralık 
mükafat vardır. 

. 

Kiralık. Daireler 
Poıta ve Adliye bina•ma en yaknı yerde Ankara caddeain

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulwtduju kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, bekim· 
tere, gazele, mecmua idarelerine mükemmel daireler •• • 

ki 19 numaralı 97 tnetre· bi ıatqtan hariç bırakılarak müte· vergi, belediye ve vakıf icareleri 
reden ibaret mahallin ta· bakiıi açık arttırmaya konulmuı· mütleriye aittir. ihale için mu. _ 
mamı~~ri~~~Mhu~~ ~~ A~ku~rm~a ç~cl~ ~~~k~~n % ~i~~ı-1••··~~~~~~··•••••••••••••••• 

•• V AKIT idare evjne müracaat •. 

rakılarak borçlunun uhteıinde bu· gayri menklün kroki'i tan· mak §arttır. Aksi halde 2280 nu- SATILIK KOŞK l 
lunan eski 7 numaralı Darü1tafa. zim ettirilip mahkeme karariyle maralı kanun ahkamına tevfikan Göztepede y eniyolda tramvay Göz Hekimi 
ka vakf mdan olan mahalliyle es· aatııtan hariç bırakılmıt olan a~ • satıı geri bırakılacaktır: 929 ta. ve tr_ene be,er dakıka mesafede Dr. Ş Ü krü Ertan 
ki 9 numaralı Haremeyin ve Ha· ae.m kırmızı 'boya ile 1ıösterilmit • rihli icra ve iflu kanununun 119 elli numaralı kötk satılrktıt. Etra· Babılli, Ankara caddesi No. 80 
remeyinden mazbut KuJmpaıa tir. Jıbu kroki ıartnameye bağ · uncu maddesi mucibince ipotekli fı duvarla muhat, dört kat, on üç Telefon: 22568 

k f d d k·ı b Ik 1 h Salı günleri nıeocu.endlr .. 
va 1 larmdan Berber ıediitnden lanmııtır. Satılığa çıkarılan kıs • alacaklılarla diğer alakadarlarm 0 a, Uf, 

1 ar ve a on arı, a- iıll•••••••••••••I 
münkalip mahallinin ve eski 3,-18 ma yeminli ehlivukuf tarafından ,e irtifak hakkı sahiplerinin gay- riçten u9ak odası, çamqırlık, mut· 
ve 20 numaralı Haremeyin ve Ka. (21325) yirmi bir bin üç yüz yir· ri menkul üzerindeki haklarını fak veaaire bahçesinde ·müteaddit 
ıımpata ve Dariittafaka vakıfla· mi bet lira kıymet taktir edilmit· hususiyle faiz ve masrafa d•lr o- çamlar, meyva alaçlarr, kameriye
rından olan bakkal gediğinden tir. Şartnamesi 8-3-935 gün~ lan iddiale.rmı mUıbet evraklariy- ai, kuyu ve terkosu vardır. Talip 
münkalip 120 hiaae itibari~le 45 lemecinden itibaren divanhaneye le birlikte yirmi gün içindt daire- olanlar cuma günleri gezebilirler. 
hissesine §ayian mutasamf bulun- a•ılatak 22 - 4 - 936 g1.inleme- mize bildirmeleri ı&ddır~ ~i ! P~lsk içia &o:-m..c:ıaa TU~ar 
duğu mahallinin ve eski 17 numa- cine raslıyan pazarteıi günü saat 1 halde hakları tapu sicilleriyle ıa- sokagmda Veh~ı ~eyın hanesme 
rah lsmail ve Harenıeyİn vakıf- 14 den 16 ya kadar latanbul 4 Ün· bit olmadıkça satı§ bedelinin pay- _müracaat etmelıdır. (6039) 
larından olan kömürcü gediğin- cü icra dairesinde ikinci arttırma· !atmasından hariç kalırlar. Daha -- - -
d DIŞ TABIBl 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

C......._ liıatka aüalerde saat 
(2,S dan 6) ya kadar lttan 'Di· 

ıvanyolundaki (118) numarab lıu-
ıusi kabinesinde hutalannı ka'bul 
eder. en münkalip 1600 hisse itlbariy- ıı yapılacaktır. Birinci arttırma- fazla bilgi edinmek iatiyenlerin 

le 1520 hissesine ıayian mutatar- da gayri menkule teklif ei:lilen be. 933/ 358 dosya numataıiyle daire- Nuri Mehmet Muayenehane ve ~ telefonu 
rıf bulunduğu mahallinin ve eıki del (5000) beş bin liradn. Art- mize müracaatları ilan olunur. Beyoflu Al~cami kar,ıımda 22398 Kıtlık telefonu 21044. 
19 numaralı batka ıahıılara ait tırmaya g'rmek için yUzde 7,5 (6054) Buria ıokak No. 1 

Örnek: Bana kar~ı beslediği.. 
buğzun derl!cesi bu lıareketind~n 
anla~ılıyor =: Bana kar§ı beslediği, 
hıncın derecesi bu hareketinden 
anla~1lıyor. 

Buhar = Buiar = (Fr.) Vapeur 
Bubi = Cimrilik 

• Buhran = Buhran (T. Kö.) =:ı 
'(Fr.) Crise. 

Buhur = Tütsü 
Buhurdan = Tütafllük 
Bum = Baykuı 

Burç = Burç (T. Kö.)" 
Burhan (Delil) = Kanıt = (Fr.) 

Preuve 

Örnek: Ônümü::deki iıleriıı de 
bcqa çıkarılacağına en iyi burhan, 
§imdiye kadar ba§O.n'l<m i§lerin bü .. 
yüklüğüdür = Önümüzdeki i§l.eri" 
b<l§a çıkarılacağına en iyi lumıı, 
§imdiye kadar bcqarılon i1lerirı bü
yüklüğüdür 

Buse = Öpüı = (Fr.) Baiaer 
Butlan = Boıluk. çürüklük 
Buud = lram = (Fr.) Dimenıion 

Örnek: Ebadı selô.se Üç ıram 
Buy = Koku 
Bühtan (İftira) = Karaç 
Örnek: O, herkue her mmarı 

bühtanda bulunur = O, herkese 
her zaman karaçta bulun.ur 

Büki. = Atlama 
Bülent = Yüksek 
Büluğ = Erıinlik = (Fr.) Pubert~ 
Bünye = Yapı = (Fr.) Conıtltu-

tion 

Örnek: iri yapılı bir~ = Un 
homme ,le pande conatituıion. 

Sağlam yapılı bir adam = Un 

... ·- • , ... oanııiıutiorı 
Çüriüc yapılı bir adam = Un 

lıom.m.e de f aible conaıitution. 
Bürehne = Çıplak, yalm = (Fr.) 

Nu 

Bürki.n = Yanardağ, voll<an (T. 
K~.) 

Bilrkini ~ Volkanik 
Büruz :::r Ortaya çıkma, belirme 
Büt (Sanem) = Put 
Bilzürk = Büyük, ulu 
Cl =Yer 

Ömek: Burasını ca:yi istirahat 
ittihaz ettim == Burasını dinlenme 
yeri edindim. 

Cibeca = Y eryer 

Örnek: Cabeca ağaçlarla süslen • 
mi§ oları balıçe de = Yer yer ağaç. 
larU:ı siUlenmiş olan balu;e de 

Cadde = Cadde (T. Kö.) 

caıı =Orun 
Cahil = Bilmez,, bilimıiz, acaıni, 

toy 

Ömek: 1 - O adam~ cahi.lin bi • 
ridir = O adanı, bilimsizin biridir. 

2 - Cahillik yüzünden bu hata· 
ya d~tüm = Acamı/.ık (toyluk) yü
zünden bu hayata dii§tüm. 

3 - Cahil ise cahilliğini tanı . 
sııı = Bilme= ise bilmemezliğini ta· 
nıauı. 

Cebi, cehalet = Bilmezlik, bilim • 
ıizlik 

Örnek: Cehrdet yiizünden insa . 
nın elinden neler çıl•ar = Bilirmi:::
lik y ii;iindcn insanın elinden neler 
çıkar. 

cahiline = Bilimsizce 
Tecahül etmek = Bilimezlikten 

gelmek, bilmezlemek, bilmez görün • 
mele. 

Örnek: Pek iyi bildiğini::: bu işte 
neden tecahül ediyorsunu~ = Pel~ 
iyi bildiğini:: bu i§te neden bilm"=· 
likten geli:rorsunuz (bilmez görü · 
nüyorsunıız. bilm<!zlen.iyorsunıız) 

Mütecahilhe = Bilmezlikten ge • 
lerek, bilmezlenerelr, bilO'leZ görüne • 
relr 

Meçhul = 1 - Bilinmedik = (Fr.) 
1nconnu 

Örnek: Bu i~in bilinmedik (meç
hul) tarafı, kalmadı = il ne resto 
aucun cöte inconnu dans cette 
affaire 

Bilinmedik ( nıeçhlll) bir adam 
önümüze çıktı = Un homme incon
nu apparut devant nous. 

2 - Bilinmez, belliılz = (Fr.) İn· 

connu, insertain 

Örnek: Akıbeti meçhul bir i~t} 
girdi = Sonu bilinmez bir i~e gir • 
di = il s·est engage dans une aflaire 
dont la /in est inconnue (incerıaine) 

3 - Tanmmamıı = (Fr.) inconnc, 
ignore 

Örnek: 'A.vukatltkUıki ünü bizce 
ıanınmanıl§ değildir=Sa reput.ation 
d'avocat n'est pas ignoree (incon • 
nue) de nous. 

Meçhuliyet = 1 - Belliıizlik, ka· 
'tanlık = (Fr.) L'inconnu, 'obsscurit6 

Örnek: B ellisizlik (meçhuliyet) 
i~inde)im ::::: ]e reste dans l'inconnu 

Dört yanım karanlıktır {kararı • 
lıklar içinde)im) === J e suis entoure 
aobscurite 

/ nsanhğın ilk çağları bellisizlik 
(mP.çlıuliyct) i<;indedir = ~ pre 
miers ôges de l'humanito restent 
dans l'obscurite 

2 - Tanınmazlık = (Fr.) Etre in
gnor~, etre inconnu 

Örnek: T anmmazlık i'inde öldü 
gitti = ll est mort ignore de tout te 
nıondc 

Malum meçhul = 1 - Bilinen bi
linmiyen = (Fr.) connu ineonnu 

Örnek: Bilinen bilinm.iyen. bir 
çol~ kimseler = r J ,.em connus :::t 

in.connus. 
2 - (Terim olarak) belgin, ye;c. 

belgin = (Fr.) Le connu, J'inconnu 

Meıhur = 1 - Ünlü = (Fr.) Ce
l~bre ( cel~brite) 

Örnek: Bay . • . ünlü bir yazar • 
dır ::!: M . • : . est Utı ecrivain ce • 
l~bre 

Edison dünyanın ünlü adamla
nndan biridir ==: Edüon est une des 
celebrites mondiflles. 

Z - (Mahut anlamına) Herkesçc:ı 

bilinen, hep bildiğimiz, hani şu bildi • 
ğimiz = (Fr.) Fameu 

Örnek: Nasrettin Hocanın her . 
kesçe bilinen (J/ep bildiğimiz, hani 
§U bildiğimiz) anlatığı =- La farne· 
we anecdote de Nasrcd<lin llodjo. 

3 - {Maruf anlamına) Tanın • 
nuı :::: (Fr.) Connu, bien connu 

Örnek: O, tanınmış bir mühen · 
distir = il cst un ingenie1Lr connu 
(bien connu) 

Şöhret = 1 - On = (Fr.) Re • 
nommee, celebrite 

Örnek: Süel ün = Askeri şölı • 
ret == Renommee militairc 

Büyiik bir Ün ( §Öhret) kazan • 
dı === İl a gagne une grande cP.leb • 
riıe 

2 - Tanmmıılık = (Fr.) Reputa-
tion, renom 

Ötnek: Ba adamın l:öyünde ta · 
nınmı.2lığı i)i değildir = İl ne jomı 
pa.~ <ilme bonnc rP.ptıtation dan., 
$0Tı villag". 

3 - Soyadı 
Suif(>hret = Kötü tanınma, kötü 

tanmmıtlık = (Fr.) Muvaise reputa -
ti on 

Hüıınilıöhret == İyi huuma, iyi ta • 
nınmııhk (Fr.) Bonne reputation 
(Fr.) Fusse reputation 

Şöhreti kizibe = Yalancı ün = 
(Fr.) Fua&e rets putation 

htıöar etmek = T anmmak, ünal • 
mak, ünsalmak = ctre connu, gagner 

de la r~putation 

Örnek ı l - O ~at. güd yaı yaz:. 
mtıkla i§rilzar ctmi§tir == O adanı, 
giael y(l,st. yaznıakla iinalnNftır (iin· 
salmr§tlr) . 

2 - Ustalığiyle iftihar eden = 
Usta tnnrnan 

Cahimi = Tamutal = (Fr.) itlfer-
nal. 

Cahim (cehennem) ::c Tanla == 
(Fr.) Enfer 

cai:a = Olur, olabilir 

Örnek: Yapılır ıeyler, ytıptlabi • 
lir ~cyfor = Yapılma.~ı cai:s olim 
§eyler. 

Cili = Yapmacık, yapinaetkh = 
(Fr.) Feint, l!lımul~ 

Örnek: Böyl6 côli hare~ 
nı:geçini: = Böyle yapmacJclı ha. 
reketlerden (yapmacılardarı) tıaz • 
geçiniz. 

Oliyet = Yapmacık 
calip = Çeken, çekici 

Örnek: Calibi nazar bit hare .. 
ket = Gö::ii çekm ( çekid) bir ha. 
reket. 

cam :::: Bardak, kadeh (T.) 
Cime ::::: Giyenek, ıeyai 

Örnek: Tebdili came ile =- Oi • 
ycneğini (ge~) ~tire~lt. 

DÜZELTME 
Kılavuzun 5 inci sayı.mıtla birin

ci sütunun altındaki ~iyede bir~
ki yanlı~ olmu~tur. Bıı yanlıfk:ır& 
diizeltmcl.: üzere o haşiyeyi bir da. 
ha buraya )'azıyoruz : 

Bedir = "Çehre,, anlamına oUuı 
"bet (bed),. ile "gibi,, anlanum da 

veren "ir (ar, er, ır, ur, ür ),, IMU'ltin
detı yapılma bir tü,rk kelimesidir. 
Bu kelimenin aynca ( RadUJ/. W.) 
de 'bcder,. şekli de vardır 1d, mecaz 
olarak "ziynet, tezyinat,, an.lamına 
gelir. 



ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 
Tamamı ödenmiş sermayes 

2,200,000 JOrk Uruı 
1'rklyenln her yerinde fUbe ve muhablrlerl vard1r. 

er nevi Banka muamelatı yapar. 
latan bul Şubeai: Telefon: 22042 

Galata Şubeai: Telefon '13201 

lstanbul Gümrükleri 
Baş Müdürlüğünden: 

Çekoılovak anlatmasına bağlı 2 No. lu listede yazılı kon-
tenjanlar 3/Mart/ 935 den itibaren yenilendiği bildirildiğinden bu 
liıtedeki tarife pozisyonlarından ellerinde beyanname bulunan tacir 
ve komisyoncuların beyanna.mele rini üç Nisan öğleye kadar aid ol
dukları Gümrüklerce ibraz eyleme leri aksi takdirde vaki olacak iddi
aların dinlenmiyeceği ilan olunur. (1635) 

Devlet Uemiryolları ve limanıarr isleıme Umum ;~aresi ilinlırı 
Beher M3 17 lira tahmin edil en 1.000 M3 çam tomruk 7 Nisan 

1935 Pazar günü saat 15,30 da Ankarada İdare binasında Malzeme 
Dairesinde kapalı zarf usuH ile sa tın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 12 75 liralık muvakkat teminatla ka· 
nunun tayin ettiği veıikaları ve kanunun 4. cü maddesi mucibince 
ite girmeğe manileri bulunmadığı na dair beyanname ve tekliflerinin 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komsyon Reisliğine vermeleri lazım· 

dır. Bu ite aid fartnameler Ankara da Malzeme Dairesinde, Haydar· 
Patada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Eskitehirde Eskitehir Ma. 
iazaıında parasız olarak dağıtılmaktadır. (1562) 

lstanbul Gümrükleri 
Baş Müdürlüğünden: 

_ ı - Niaan 935 - de mer'iye te airecek olan 2004 sayılı kararna
ıuenın 11 inci maddesinde tayin ed ilen 15 günlük müdd'et bu karama-

• menin netrinden evvel 468 ıayrlı 6 - 3 - 934 tariJili Reami emirle 
beyannamele ·· · d "'dd · r uzerın e mu ebız olarak bırakılmaıma i%in verilmit 
bulunan kontenjanlara fa.mil oldu fundan bir niıandan itibaren IS 
gün zarfında muamelesi bitmiyen kontenjanların iptali ile beyanna
melerin _2004 aayılı kararnamenin 11 inci maddeıi mucibince yeniden 
ırrayıa konulacağı alakadarlara iJi n olunur. (1634) 

11 - IWRUN ı Nf!AN um 

Tl:IR KiVE 

lfRAAT 
BANKASI 

Tokat Valiliğinden: lslnn_~u~ ~eniz licareli MO~Orfüüünd21 : 
Tokat Vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin intaıı yirmi b hl Ak~~ ~tle~m7sı ~e. Şırketı Hayriye idaresi 1 Nisandan itibaren Perıe b .. .. ak .

1 &'Ün müddetle ve kapalı zarf uıuJi le a,.iıdaki ıerait dahilinde müna- & arı Utıin at ar ıçın (Yalova hariç) Köprüden birer (G · t' m) e gunu famı e Cuma I&• 

kuıaya konulnıuıtur. talar için bilet tarifelerindeki tam (gidit dönü ) b"I J • •• ezı~ 1 postası kaldıracaklardır. Bu poa
letleri çıkarılarak Köprii ıiteelrin de aatılacak :e b ı be~lerlı ~cret.~e~~n den o/o 50 eksiğine gidip ıelme bi-

l - Yapılacak mekteplerin iki si Tokat Merkezinde beheri 39486 v C . .. .. .. u ı et erın donuı parça) C .... 
Jiradrr. Biriıi 2300 liradır. Kazalar da yapılacak mekteplerin beheri ek uma~es.ı ~~~u~un .•aat on iki ye kadar olan dönüt postalarında geç k~~ı G u~a. gununün bütün 
20542 lira bedeli keılflidir. ..:_e et aaat erı a a a ar ıdarelerce ilan olunacaktır. ece ır. ezıntı postalarının ha· 

2~arinamep~nvemod~leri rörmekilzu• ~kd Vi~y~~e ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
müracaat edilmelidir. Denizyolları BAYA N LA R 

3 - ihale 15 - Nisan 935 günü ne müaadif Pazartesi günü saat 16 A b 1 
i Ş L E T M E S ,. y at arınızda sıhhi tuvaletiniz ı"r "ın mutlak •. da Tokat Vilayeti Daimi Encümen inde yapılacaktır. :r 

4 - Münakaaa kapalı zarf uıuli ledir. ~cenıelen ~arakoy • KO~rlba}ı F e rT1 i 1 v Bağ 1 
lel.423b2 - ')ırkecı Mühür•arıade e arın 1 

5 -Münakasaya iftirak edecek Jer bedeli ketfin yüzde 7 buçuğu Han relefon ~740 kullanınız. Gayet idareli ucuz t • 
niıbetinde muvakkat teminat vereceklerdir. d S 1 

' emız, yumutak ve her v·· d /skenderiye go/u / uygun ur. izi birçok zahmeti d k ucu a 
8--Münakaıaya ittirap için taliplerin ehliyeti fenniyesi haiz Nafia b er en urtarır, Büyük eczanelerde 

1ZMIR vapuru 2 Nı's .. n SAL! -. ve ayan eı yası satan mağazalarda bulunur. Vekaleti veya Baımühenc:lislikten verilmit vesika ibraz etmeleri la- ... • 
zrmdır. günü aaat 11 de İskend~tiye'ye 1 

7 8 · d h'I' d t ı· 1 1 t kl'f t · t kt ı kadar. (l618) ,,._~~"-"'·"''"•"'-• • • • • • • f'!.'\• • • • • • • - u ıeraıt a ı ın e a ıp o a n arın e ı emına me up arını \:/ ~>C!»@lm~felıl"ii\ıi~~:v.~~·~ 
ve iıteııilen veaikalıarı havi zarflarını ihale günü olan 15 - Nisan Beyoilu 3 üncü Sulh H kuk ı Ec b• J k .-·-~~iiıf\;:1\::1\'::l\:~~'WQ)~t'!J 
935 Pazartesi günü saat on ikiye kadar Vilayet Encümen Riyasetine Hakimliğinden: u 1: ne ) mem e etıere ihraç 
tevdi etmeleri ilin olunur. (1625) Hatice Bedianın Beyoğlu Ağa • edenlerin nazarı d•kk • 

cami Anadolu sokak 6 No. da • 1 atın e 

' 

lstanbul Belediyesi llAnları '- Yorgi Nikolayidis aleyhine açtığı ' : f sf anbu/ 1 icaref J'4 S . 0 J : 

Yollar Şube.·ı ı"çı'n 60 ton yerlı' kırı'ple maden kömürü.arık ~ksı"lt- alacak davasında borçlu Yorginin • • E b' e anayı uasından 
.. :r ikametgahı meçhul olduğundan 25 ı • d ene .. ı memleketlere ihrac edilecek malların ihracınd 1 : 

k .. ·· hammen bedelı 16 lıradır ·· ··dd 1 ·ıA 0 aya muracaatle m h d an evve 
ine ile alınacaktır. Bir ton ömur un mu 'l . k . ' gun mu ete ı anen teb!iğat ic- • h ld b . ~n§e şe a etnamesi alınması lazım ld"'' • 
Şarınam ıi Levazım Müdürlüğünde görülür. E'ksı tmeye gırme ıste- ra edildiği halde mahkemeye gel- • da e un_a rıayet edılmiyerek malın sevkinden sonra me ge ~gı • 
Yenler 24e90 numaralı arttırma ve eksiltme kanunun9d3a5 pyazılı vbesi~~ mediği ve alacaklı yemin teklif et • ~-ebt~ameııdtdaleb edilmekte olduğu görülüyor. Gerek m:!yeeıe a- • 

11 4 eraen e gu k] ·· • la ı meva an olsu k 1 neye • 
l 'h 1 .. .. olan - - :ı - me e yevmu muhakeme olan 29 • ·ı k 1 n gere o masın ecnebi memleketlere .. d v~ 72 liralık teıminatiy e 1 a e gu nu (l 5J2) 41935 rı ece ma lar · · "h d ron e- • 

nü ·-at 15 de Daı'm .. ı Encu··mende bulunmalıdır. saat 10 da gelmediğiniz (!)d t . ıçın, ı rac an evvel Odaya rnüMcaatJe menıe h • 
ta ır e yemınden kaçını' adde- • 1 azımge ıgını tekrar a arlara h t I - kd" d . . ~ e namesı aJınmas r Jd" w . • fe a-

'.J"ll\ k b d I d'I w• • rız . a rr atr-
tro mik'abına .,.,v uruş e e ı ecegını7. gıyap kararı makamı. • 

h :0ııar Şubeıi için lüzumu olup me Ç'ft]""' kumu ile metro mik' na kaim olmak üzere ilan olunur. eE>er.•~W'eıte'\~r.'\l:V.~''-"~-...,..,,,-...... 
ta nıın olunan bin metro mik'ap Sultan 1 ıgı "k'a adi kum a-
abına. 220 ku bed l h · 1 nan 200 11J1etro mı p -----=~~----(_60_7_5_) _ Zayi - Galatasaray Liseıin-

•- , ruı e ta mm 0 u . Mu"'dürlüğünde görü- S h"b d 'k· 
çık eKııltmeye konulmu"'tur Şartna mesı Levazım d 1 . a ı i: ASIM US en ı ı sene evvel almıı olduğum 
1 .. E'- . :ı • l h,nun a yazı ı vesı- Neıriyat Müdürü: tastiknamemi zayi ettı'm. Yenı"sı'nı' 
ur. n:sıltnıeye girmek isteyenler 2 490 numara 1 

.. l l _ 4 - 935 Per- REFiK Ahmed SEVENGIL ı 
ka 'fe 280 lira 50 kuru!ll temı'natiyle ihale günü olan 1 d (1531) a acağımdan eskisinin hükmü 

:ı- 1 a ı ır VAKiT Matbaaıı - lıtanbul -b 
fenbe günü saat 15 de Daimi Encümende bu unm ' Yuıuur. NURETTİN 

DfŞ DOKTORU 

Ubeyt Salt 
Fatih Karaıümrük tramvay 

durağı, No. 4 



GECE KONUŞTU 
REŞAT ENiS'iN uzun ve yorucu bir etüdden $Onra Tıazır
ladığı bu roman, en cılk soysal yaralarımıza korkmadan, 
çekinmeden ve iğrenmeden neşter vuran en kuvvetli bir 
eserdir. Yakında kitap halinde çıkıyor. 

Dünkü Voleybol Maçları 

ıstllt111 Llseai voleybol takımı AmPlfhayat Lisesi voleybol takımı 

Gazetemizin himayesindeki velkiler gibi büyük bir intizam i- leybol takımları karşılaımıılardrr. ve bu suretle maç İstiklal lisesinin Bu maç da heyecanlı baılamıt, 
mektep takımları voleybol maç- çinde yapılmıı, çok heyecanlı ve Birinci haftaymda Ameli Hayat galibiyetiyle bitmittir. heyecanlı sürmüş ve İstanbul lise
larma dün devam edilmiştir. Da- güzel olmuştur. lisesi takımı galip vaziyetteyken Bu karıılaşmadan sonra lstan· lilerin Vefa takımını yenmeleriy-
rii~şafaka li1e1i voleybol sahasın- Dünkü maçlarda önce Ameli ikinci ve üçüncü haftaymlarda Is- bul ve Vefa liseleri voleybol ta- le bitmiştir. 
da yapılan dünkü maçlar da ev- Hayat lisesiyle istiklal lisesi vo- tiklal lisesi takımı hakim olmuş kımlan sahada yer almışlardır. 

Şimdiden 1936 
gqzelini seçtiler! 

Maymunlaşan 
adam! 

Kalilorn.iyacla Azana ıehrinile 
tezyin sanatkarlarından Jorj Bok

let aclıncla biri garip bir uzvi eleği~ 

ıiklik göstermektedir. Bu adamın 

bCJ§ı gittikçe büyümekte, ıırtı kam
burlaımakta, kolları uzamakta, a
mudulıkariıinin ucuncla bir ele 

• 
Nisan Balığı sanmayınız! 
ı ı aadaa ltlllaren 

Sümer Bank 

Mallar Pazarlarında 

ev r r 
• v r sye 

Birçok yerlercle 1935 ıeneıinin kuyruk te:ıekkül etmeğe başlamak-
6Üzellik kraliçeleri henüz yeni ıe· tadır. Netice itibariyle bu adam 

çildikleri halele Nevyorkta claha ıüratle bir büyük maymun halini 

timdiclen 1936 güzellik kraliçesi almaktadır. Resimde görüldüğü 
ele ıeçildi. intihapta Miı Marian gibi kendisini müıahede altında 

Pazarlar, yerli malların en güzelini, en 
iyisini, en sağlamını ve en ucuzunu çok 
müsait şartlarla memurlara satacaklardır 

Her ne ararsanız bulursunuz 

Kuinley kazanmııtır. 

Matbaamıza gelen eıerler: 

Hukuk gazetesi 
(Hukuk Gazetesi) nin yeni sayısı 

çıkmıştır. 

Bu nüshada Morg müdürü profe· 
sör Sami Ali Dilemrenin Adli Tıbba, 
eaki Adliye Bakanı profesör Mahmut 

Esat Bozkurtun Türk ihtilali bakı 

mından hukuka, profesör Mustafa Re
ıidin Fransız temyiz mahkemesi ka
rarlanna, Cevat Hakkı Özbeyin Mali 

kanunlann tetkik ve tenkidine ait ya· 
zdarile, profeaör Richard Honig, ls
tanbul mektupçusu Osman Nuri, icra 
memuru Rasihin muhtelif ve faydalı 
mevzulara ait yazıları vardır. Okuyu-
cularımıza tavsiye ederiz. 

lstanbul Beyoğlu Galata 

• bulunduran doktor, baştnı'l daha ~~~~!!!!!!'!"'!'!~~~~~~~"'='~~!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!~~~~~=~~~~~'"!!!!!!!~~~~~~~I!!!!!!!!!~ 

§imdiden tabii büyüklüğün üç miı· 69--- LESSING---..... 
line vardığını hayretle kaydetmiı· 
tir. 

YENlTORK 

İstanbul Halkevi tarafından her 
ayın sonunda çıkarılmakta olan 

"Yeni Türk,, mecmuasının :n inci sa-

LAOKON 
Çeviren: 

SUUT KEMAL YETKİN 

Fiatı: 30 Kurut 

V AKIT Matbaası İstanbul 

yısı ~ok güzel bir şekilde çıkmıştır. !~1:;iiiiiiii=v'::~:'-==~~: 
Bu sayıda: La~cdtmonyalı':ırın ve Atinalı lann 

Ahmet Halit Yaşaroğlu. Halide Cümburiyet 
Nusret Zorlutuna, Mahmut Yesari 

- leri -
Hatemi Senih Sarp, Selim Sırrı Tar· Ksenefon 
can, Ahmet Ekrem, A. Yelman, Nüz- Havdar Rifat 
het Ergün, E. Goktalay, Salih Münir, 50 Kuru, 
gibi tanınmış imzaların yazıları var- •• ____ _. ______ .. 

dır. Tavsiye ederiz. 

Tesis tarihi: 1RRR 
/dare merkezi: JS1 AN BUL {Galata) 

1 ilrklyedeki Şubeleri• 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SelAnlk . ~ tlna. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 


