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savaş Kızılorduyla kanlı 
Çin kpmünistlerile hü- 1 Londrada esrarlı 

iki ölüm! kiimet çarpışıyor 

Hükumet kuvvetleri geri çekildikleri 
sırada· 3 bin ölü verdiler 

Honı JConr, 5 (A.A.) .- Re• · t ge1mi§lerdir. Dün &k§am kanlı 
men haber abndıjsna ıöre, Kvey- çarpıtmalar olmuı, bu çarpıy.nalar 
l&Y viliyetinde komüniıt kuvvet · bu sabah da devam etmittir, Ha
lerle harbeden hUkUmet odruıu, rek1tı biuat idare eden hükumet 
~bin uker kaybetmittir, Bütün orduları haıkumandanı Şankay 
ecnebiler, Kveytav vilayetinin §ek, komünistlerin ilerlemelerine 
nıerkeıi olan Kvayzan tehrinin ce- ınani olmayı tecrübe için elinde 
1a1Jbu ıarkiıine soki1mok omrini al- mevcut bütün kıt' aları sevketmiı · 
.-ıtlardrr. • tir. Dün altı ıatltlik bir muharebe-

HükUmet lcu9'Yetleri otu• millik don ıonra Kızıl orduyg akamete 
bir meaafe üzerinde ric'atlori es · uğratnııfa benziyordu İle de, görü
numda iiç bin maktul vernıifler · · nüto naır;aran bazı muvaffakıyet -
dir. Komüniat kııvvet~rinin ön - sizlilderle kartılatmıttır. Bütün 
dllfri, yüz bin kitmk Kudeiyang mi•yonerler Kudeyang ~hrin.den 
,.hrinin cm bet mil yakin.na kadar ceki'mişlerdir. 

Muıolini kendi kul andığı 
tayyareyle Küçük Alp 

dağlarını ışh 
Tuda, 5 (A.A.) - B. Muaaolini 

bu sabah ••at 9/ 15 de bizzat ken-
diıinin idare etttği tayııtre ile 

ForJi'ye hareket etaıit ve küçük 
Aİp dailanın 6000 motreye ka.dar 
yübelerek ve tiddetli rüzgarlarla 

K~zanç vergisi mükellef
lerine ko aylık için 

bir layiha 
Ankara, - Beyanname usulile 

kazanç vergisi veren mükellefle · 
rin ugari hir mükellefiyete tabi 
tutulmaları hakındaki kanun pro
jeaini hüktlmet Meclise vermiştir. 

Alman muhaciri iki 
kad1n ö'dürüldüler mi? 

Londra, 5 (A.A.) - iki Al· 
man muhacir kadınının ansızın ö
lümleri sebebi henüz karanlıktır. 
Bunlardan biri ınaruf feminist 
Dora Fabian, öbürü de Matild 
Wurum' dur. Bunlar Londradaki 
apartımanlarındn ölü olarak bu -
lunmuşlardır. Zehirlendikleri zan
nedilmektedir. 

Fabian son zamanlarda Jakob 
lehinde yardım İstihsaline çabt -
mıştı. Wesemann'm kendiıiyle 
münasebette bulunduğu zannedil
mektedir. 

Fabian'nm aparhmamna bir. 
kaç ay evvel nazi memurlar gir • 
miş ve hiç bir kıymetli eşya kay -
bolmadrğı halde yalnız bazı vesi
kalar almışlardı. F abian eski 
Rayştağ azasından Rosenfeldt'in 
katibesi idi ve Tauber'in tevkifin
den sonra Almanya.dan kaçmaya 
mecbur olmuştu. 

Bal: 5 (A.A.) - Royter bildi
nyor: 

lzmirde ilkbalıar 
at yarışları 

lzmir, 5 (A.A.) -Yarı§ ve ıa
lah encümeninin tertip ettiği ilk -
bahar at yar~şlarınm birincisi bu
gün Buca alanmda kotu yerinde 
yapıldı. Koşu yeri çok kalabalık -
tr. Birinci ko§u 3 yaşmdaki yerli 
yarmıkan lngiliz erkek ve diti 
taylara mahsus olup ikramiyesi 
320 lira ve mesafesi de 800 metre 
idi. 12 hayvanm yarıştığı bu ko -
şuda Can birinci Bay Halimin Bo
rası ikinci, Emir Salibin Semira -
misi üçüncü oldu. 

ikinci koşu: 3 ve yukarı yafta• 
ki yerli haliskan İngiliz at ve kıs
raklarma mahsustu. 

İkramiyesi 255 lira olan bd 
ko§unun mesafesi 1000 metre idi. 
5 hayvanın iştirak ettiği bu koıu -
da Bay Fikretin T omruıu birinci, 
Bay Celal'in Özkeıi ikinci, Yar -
bay T ekecenin Çelengi üçüncü 
geldi. 

Üçüncü kotu: 4 ve daha yu -
karı yaıtaki yerli yarımkan lngi -

Kiralar düşüyor 
IJIF' (Başrnakalden devam) 

Toplanabilen paralar b\ml-. .. .t"n 
daha eksik olacağından kiraları 

genel olarak % elli dütmüt diye 
saymak yersiz bir oranlama (tah· 
min) değildir. 

Kiraların her yerde böyle aJırı 
bir düşkünlüğe uğramau Evkaf 

liz at ve kıaraklarına malisuı olup 
ikramiyesi 275 lira ve mesafe de 
1400 metre idi. 

7 Hayvanın yarıştığı bu ko§u .. 
da Bay Ahmedin YıldıTunı birin· 
ciliği, bay Ahmedin Ceylanı ikin
ciliği, Bay Rüstemin K. nonası Ü• 

çüncüliiğü almı§lardır. 

Dördüncü kotu: 4 ve daha yu
karı yattaki haliskan lngiliz at ve 
k11raklarma mahıuıtu. ikramiyesi 
455 lira olan bu yarıtta mesafe 
1800 metre idi. Bey hayvanın ara
sında Bay Akifin Kazbadalyaaı 
birinciliği, Bay Süleymanm Goı -
seri ikinciliği, Prens Halimin 
Renflonu üçüncülüğü aldı. 

Betnci kotu: 4 ve daha yukarı 
yaştaki yerli yarmıkan Arap ve 
haliskan at ve kısraklara mahsus
olup ikramiyesi 170 lira ve mesa • 
fesi de 1800 metre idi. Bu ko§uda 

bay A. Galibin Alceylam birinci, 
Bay Kemalin Aldevrişi ikinci, 
Bay Rıdvanın Hakanı üçüncü 
geldi. 

Silahsızlanma • • 
ışı 

llenderson Cenevrede 
di'lJlomat la r la münakaşa 

edecek! 

, mü.cadele ederek attıktarı ıonra 

10/ 30 d& f..roli'de Yett inaıiıtir. 
BafMuıso,ınl Rocco DeHe Ca • 
ınin'A\c y 

1 ğilfuiŞtiT. 

Bu kanunun tatbiki için tehir ve 
kasabalarla sair mahaller, ihtiva 
ettilderj nüf ua sayısına ıöre altı 
aınıTa ayrnnaııur. uırınçı -.1u11, 

Bayan Fabrian He Wurm'un 
dün ~ondrada esrarengiz bir su • 
rette ölmeleri Alman muhacirleri 
arasında umumi bir heyecan u -
yandrrmıştll". 

Hatta bun!ar artık ne dereceye 
k .... ı.... ıru :~··- ... ı,ı •. .LJ- .,.. 
şüniiyorlar. u ien bu iki kadm na ; 

bakımından önemli (ehemmiyet· 
li) olduğu gibi bu sorumun (İne
aele) bir de sosyal yöneyi (içtimai 
cepheıi) vardır. Gerçekten yapı-

- ı-~ ·u1r ....... ; .. ..1_ ~:-1- ~-.-ı.-

rni ötebenbefı geçirnyaraçt·(ytı-

Cenevre, 5 (A.A.) - Silahsız· 
lanma konferanıı.ı reisi b!ly Hen· 
deraon'un önümüz~ki haftanın 
ortaaına doğru buraya eelmeıi 
beklenmektedir. Bay Henderaon 
evvela ticarete ait silah f abrikal•· 
rının kontrol komsiyonu tarafın~ 
dan yazılan raporla umumi ra • _ _,,,.__.. ... , _____ , ..... " .. ~ 
larm, reisin. gelmeaine kadar bi • 
tirilebileceği ümit edilmektedir. 

• 

"AyseJ,, fdmi .Moskovada 
beğenildi 

Moako.a. 5 CA.A.) - Dün bu
rada Ayaol - Bataklı damın kı • 
11 -iımhtdeki ıeıli türk fileni gös
tıfllmittir. Filmin bu ıiSıteriliıin· 
de Moıkovanın ileri relen ıineına-

• 
cduUe Türkiye Büyük Elçiliii ve 

zilerin Londradaki faaliyetlerinin 
önüne geçmek i~in mühim bir rol 
oynamışlar ve gazeteci Jakob i~i
ne memur İsviçreli adliye memu -
runa mühittn malumat vermiıler • 
di. 

§ama vasıtaaı) dır. Kiralar düttük
çe bu yarac da o kertede değerini 
kaybediyor, geçinmeleri kiraya 
bağlı olan bütün bu yurtc!aşlar ö· 
konomik sıkıntıya dütüyol" demek: 
tir. Bu gidi9le di~inden, tırnağın· 
dan her gün birer parça arttırarak 
kendilerine bir gelir ~dinmek isti· 
yen yurtdaşlar paralarını bundan 
sonra yapıya yatırmak için pek çok 
düşüneceklerdir. 

Evkaf işlerine gelince kira dü9kün
lüğünün bu yönden zararları daha 

Bay Henderaon'un 15 nisan için 
Cen~vredc toplantıya çağırılmı§ 
olan konsey içtimaından iıtifade 
ederek oraya gelecekolan muhtelif 
siyasal adamlarla umumi silah • 
sızlanma meselesini münakaşa et
mek istiyeceği zannedilmektedir. 
Bu meyanda gelecek silahsızlan · 
ma konferansının toplantı tarihini 
tesbit etmek üzere bu konferansın 
idare bürosunu toplıyacaiı da ih· 
timal dahilindedir. 

SoY)'etler Dıt Bakanhtı Ytlksek 
momurlan ve SoyYet Ruıya vo ec-• 

nohl ı•••teeiler haıır bulum1Juf • 
ı.... .,, fi1mi takdirle karıılaıınılar· 
•"· Bu münaıebotlo filmi çeviren 
lrtulrul Muhıln'• ve Türk tine • 
1aacdarma ~ekilen tebrik telpaf • 

Jatanbul belediye ~emberi içinde· 
ki yerler, ikinci ınnıf, Ankara, lz
ınir, üçüncü tımf 50 bin birden 
yukarı olan yerlerle nüfusu 20 
bin birdon 60 bine kadar olup sa
hil v~ yahut demiryolu olan yer • 
ler, dördüncü amıf; nüfusu 20 bin· 
den 50 bine kadar olup ıahil veya 
demiryolu olmıyan yerler ve bet 
bin birden yimıi bine kadar sahii 
veya demieyohı olan yerler, be -
tinçi sıııxf nüfusu beş binden 20 
bi11e keldar ıahil veya demiryolu 
olan yerler, altıncı sınıf, nüfusu 
bin ve dal:a aşaf!ı o'nn y~rier. 

Londra, 5 (A.A.) - Bazı ga · 
zetelerin iki Alman kadınının ölü
mü ile lngilterede gizli bazı ecne
bi siyasal cemiyetler arasında mü• 
nasebet tesis etmeleri üzerin, a · 
vam kamarasında bir meb'us bu 
iddiaların tahkiki ve lngilterede 
hiç bir siyasal cürmün irtikap e • 
dilmesine müsamaha edilmiyece. 
ğinin temini için tedbirler alınıp 
alınmadığını ileri sürmüt ve bu 

büyüktür. Her yd biraz daha ge· Amerika Fıransa vergi 

Belğanın düşüşünden liri azalan Evkaf idaresi bugün mukavelesi 

sonra hqsusta cevap veren iç Bakanlığı 
memur aylılrhrını ödeyeh\lmekten· · · 5 (A A ) A ika · Parıı, . . - mer 

lumda AJ'tel filminin 1'0&1ilm ve 
ulusal yolu takip tden Türk ıine • 
macı'ığmın terakkisini riıtennek. 
te olduğu bilhassa i§a.ret ediimit
tir. 

Brüksel, 5 (A.A.) - Ml!li ma .. müsteşarı bay Krukşank icap eden 
h~.file ıöre, Belganın dü~l:rüJme- tedbirlerin alınmış olduğunu ve 8 
ıi üzerine normal olarak derpif nisanda yapılacak tıbbıadli tahki. 
edilebilecek akaülilıneller birkaç katının hadiseyi tenvire ınatuf ol· 

fazla. bir !ey yapamamaktadır. büyük elçisj, Fransız Parlamento .. 
Bu gelirlerin kaynağı olan yapılar sunun tasdik ettiği iki tuf\flı tar 
bile onaulamamaktadır. hı hakkınd&ki Franuz -- Ameri• 

• • 
Amerikanın deniz 

manevraları 
Va9ington, 5 (A.A.) - Japon 

ıündcnberi kaydedilmektedir. duğunu bildirmiştir. 
Bu mahafil hariçte hükfunetin GAZETECi JAKOP iADE EDl-
tasavvurundan da fazla olarak LECEK MI? 
devlet e.h.aını ıabtı o!::luğunu, Berlin, 5 (A.A.) - Diplomatik 

Bu gidi• böyle sürüp giderse ya· kan mukavelesi hakkında bugün 
vaş, yavaş Evkafın gelir kaynak· B. Laval ile görüşmüttür. Ameri
ları olan binalar çöküp gidecek, ka hükumeti bu mukaveler.in B. 
Evkaf idaresinin temelleri de böy· ı Laval Straıa'ya gitrneden evvel 
lelikle sarsılacak demektir. meriyete konulmasını ist.emekte-

vluı " h~metini rencide ede .. 
cek bir harekette bulunmak iı~e • 

Belçika eshamı üzerinde mühim mahaf ilde Almanyanın, gazeteci 
satı~lar olarak bütün Ulusal ban· Bertold Jakob'un tevkifi hakkın -
ka vaziy~tinin tahkimine imkan daki hviçre protestosuna cevap 
vcrdiiini kaydediyorlar. Rantla- vermek üzere olduğu gildirilmek-

Görülüyor ki ülkemİ2;de akar dir. 
kiraları üzerinde dikkat.la l1urula· 
cak genel bir sorum olmak üzere- Şantajcı kontes! 
dir. 

Jlliyen Bay Ruzvelt, deni:c mano~ ı ı 
rın borsadaki yükıe ınesi çoğa • tedir. Almanya, gazetecinin Al · 

ralarmm profra11Un1 doiittirmit • makda ve devalüaıyonu müteakip man toprağında ve tamamen ka-
tir. • ifrat derecede yükselen h\sse se· nuni şartlar içinde tevkif edildiği Bir Japon diplomatının 

Bu mane'tT&lar Mayııta, Bahri· netleri dütmektedir. ve buna binaen kendisinin lsviçre- vesikalarını çaldılar 

ASIM US 

M\lhiti K•into 'fO Japon topra)(. Cenup uralında demir- ye iadesi mevzuu bahsolmıyacağı Tokyo, 5 (A.A.) - Londra 
larınrn S.300 kitometro usalmda· • iddiasında ısrar etmekte ve bunun,. deniz konferanıında Japonya 

yollan ınşası la beraber iki memleket arasında· 
1 -- ı..a 5 (A A ) C murahhası Korenin hükdmet mer-yapı &CCU\ıır. Moakova, · · - ~nup ki 3-12- 21 tarihli hakem mu • 

E k • f •t 1 d ·· dd't d · 11 kezi olan Seul •ehrine vasıl oldu-1 i yunanıs ana aı ura ın a mutea 1 emıryo arı ahedesi mucibince hakeme müra. 'S 

alhnler infalı taaavvur edilmektedir. Bil;. ~aat edlimesini kabul etmektedir. ğu vakit beraberinde bulunan 
• . huaa ıeçen aene bqlandan Ufa """"""''""''' '"''"'""'.'"""''"m"~"""m"'"P'"'"'''""'"'m"'"'"-"'"'"':" diplomatik efyadan mühian bir 

Taranto, 5 (A.A.) - Ba köy • ...._ Maonitiaorık hatbnm inıı.ası ki Moskova ve Leningrad fabrı-1 k k bolduguunu .. .. 
··~ • 'S ' • • •• ıımrnın ay gormuı -lü ttkt Mıtapoııto ııhrindo tela• • ça1'uklqtırılacaktır. in.-. edil- kaları gibi orta Rusyanın buyük .. 

çlüfen 600 !4n.e eski altın bulnı\It· ınekt" olan h-.tların yalnız iktisadi fabrikaları ile bet seneH!< planın ı , tur.B d b l . 
• · · 1 · d ı M "( k' unlar arasın a u unan vesı· tur 8unlar cenup ltalyasmdaki değ1l ayni zamanda askeri bakım· netıce erın en o an agm 1gors 1 . 

k'. Y h' 1 l . lan 1 lardan olan faydaları 'bilhassa deki mühim maden merkezi ara- kalarm calındığı zannedılmekte • es ı unan ıe ır er mn para · ı . . . 
dır kaydedilmektedir. Bu hathT Gora· sındakı mesafeyı kısaltac.ak.tır. dır, 

Pariı, 5 (A.A.) - Pa.riıin en 

yükıek ailelerinden birine men • 
ıup olan Kontes de Lab•r de 
Danne perıembe günü Vannea .. h. 

rinde şantaj töhmetiyle tevkif e • 
dilmiştir. Kontes o tehirdeki tüc

carlarda~ birine bir mektup aön

dererek kendiıine 8.000 frank ve
rilmediği halde tüccarın küçük ço

cuğunu kaçıracağını tehdit mak .. 

inında yazmıştı. 

Amanullah han 
Roma, 5 (A.A.) Afganistan_. 

ki Kralı Amı;tnullah Han Mekke 

.eyahatinden dönmüttür. 

1 -
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Polonyada yeni 
ana yasa 

Polonya; diplomasi bakımın· 
dan günün 171eseleıi halini almııtır. 
Avrupa barııı konu§ulurken Po
lonyanın da Almanya ile birlikte 
adı geçmektedir. 

iki Fransız gazeteci şehrimizde 
Bayan Malardok "Biz Fransız kadınları Türk hemşire

lerimizden çok gerideyiz. Türkiyede kadınlığın 
tekamülünü tetkik edeceğim,, diyor 

S - KURUN G NİSA!\ l9SS -
Zavallı mezarsız 

Şinasi ! 
Doğu ile Batıyı anlamış olgun 

bir arkadaıa uğramııtım. Gamlı, 
lo§ kış günlerinden sonra ansızın 
gelen bu güzel ve ılık hacıcıda yü
rüyelim, dedik. Birlikte Gümü§· 
suyuna giden yola saptık. Taksi
min uğultulu alanından kurtulun
ca, aydınlık sanki arttı ve göğüı-

Barı§ andlaşmaları 01'U diplo
masi bakımından bir hadise hali
ne koyarken Polonya Jevleti ana 
yasa bakımından bir JeQn geçir· Pariste çıkan "LentrınsiJan,, f zatlarla görüşeceğim. S .. mra, A· 
mi§ oe son; ermiştir. gazetesi muharriri Bay Manel So-, nadolunun birçok şehirle ,.ı"ni, Sı • 

Kiod Farer, Piyerloti Türkiyesi /erimiz genişledi. Nemli kumla· 
:zannedenler vardır. Yazılarımla rın ince çıtırdı/arını dinliyerek a

ben, bu kanaati dcği.ştirmeğe ça· şağıya doğru iniyoruz. yasa bakımından bir ihtilal devri vaj ve "Maten,, gazetesi m~harri· vas, Kayseri, lzmir, S:Jım~ı •• ~ ;a.b. 

geçirmİf ve ıona ermi§tir. ri. Bayan ~lanet. Malardok tehri- ı zo~~ Adana gibi §e~ıir.leri~i ~eze: 
Maregal Pilsudıki'nin tcuoibi mıze gelmışlerdır. cegım. Buralarda ıçtınuı:, sıyası 

lışacağım.,, l ki sıraya dizi/mi§ yüksek ve 
katı çizgili apartmanlarda gözler 
dinle.nmiyor. Bir otel gibi donuk 

Maten gazetesi muharriri Ba d 
ile gerçeklqen bu ana yasrı ihtilti- Bunlardan birincisi Ankarada Qe edebi. hayatı gözden geçirece. 

l . ·· l dl b"l" ve Anadolunun birçok şehirlerin· ğim. Sonra yeni Türkiye ile eski 
ı §oy e hülô.ıa e i e ı ır: 

Seçgilerde ıerbeıtlik uıulü ka- de bir tetkik seyahatine ç&kacak· Türkiye arasında bir mubyese ya· 
bul edilecektir. Reylerin gizli ve- tır. Bunun hakkında dE:mİ§tİr pacağım. Bu ara esaslı tetkikat 
ri.lmesi, yani rey verenlerin verdik- ki: Ankara üzerinde olacaktı;. 
feri reylerden dolayı mesul olma· - "Yeni Türkiye hakkmda tet· Tetkiklerimi, yirmi, yirmi beş 
rttaları temin edilecektir. kikatta bulunacağım. Bu voldaki mahalede yazacak, sonra bunları 

Meskenlerin masuniyeti umlü tetkikler şimdiye kadar b!rçfJk de· bir kitap halinde çıkarac-ığım. 
kabul olunacaktır. la yapıl~ıfıa da, ben, Türkiyede .. ;~.Türkiyekdeki t~rakki vev tekti-

Bu demokratik haklara kar•ılık "k k mu un gerçe ten dıkkate deger ol-
:ıı' umumi ve tam bir tetkı yapma duv b"z t ·ı · b 

Cümhurreiıinin de fU haklan ka- · grınu ve ı gaze ecı e~ın unu 
likrinJeyim. Yarın Ankaraya gı· dünyaya tanıtmak vazilemiz oldu-

btıl edilmiıtir: k"l G al 
b 

diyorum. Orada BCtf"e ı ener ğunu dü§ÜnÜyorum. Filhakika 
Ciimhurrem vekilleri azlede i· 

lecektir. l•met lnön..ünü ve [Jqi§leri Baaknı Türkiye hakkında garpte yanlıf fi 
BQ§vekil tayin salahiyeti ona Bay Tevlik Riiftü Arası ve birçok kirler Qardır. Türkiyeyi hala 

• uruşları ve yabancı yüzleri andı-
yan Malardok da demiştir ki: b ran ir halleri var. Bu duygumu 

"-Ben, büsbütün ba~ka saha- dostuma ela söyledim. Bir daha 
da çalışacağım. Beni, Tiirkiyede baktı, sonra: 
kadınlık hareketi alakadar ediyor. _ Evet, öyle. 
Türh kadını, bugün bizi geride bı- D d F e i. akat dalgındı ve iyi bi· 
rakmı,,tır. biz Fransız kfldınlan. ı· k ~ , r ıyorum, i bir daha "öyle olan ne-
Türlı hemşirelerimizden çok ge· , dir.,, diye sorsaydım, yüzüme fClf· 
rideyiz. Türk kadinları rey hak· kın şaşkın bakacaktı. 
kına maliktir. Fakat biz, henüz 
bu halıları elde edemedik. 

Bu sebeple, Türkiyecle, kadın

lığın 'siyasi ve içtimai tekemmülü 

hakkında tetkikat yapacağım.,, 

Sonra birdenbire ıordu. 
-Mezarlık nerede bQflıyor, ne-

rede bitiyordu? 
Elimle belirsiz bir ıınır çizdim. 

a:it olacaktır. 

Ka~i?e mecliıe kar§ı Jeğil, cüm- uı us 1 ara ra Si 
hrırreıııne kar§ı mettııl olacaktır. 

Mecli.i dağıtmak hakkı cüm· 

kadınlarbjrliği kongresi 
Park Otelinin karımnı göıterdim. 
Daha beter daldı. Dudaklarından: 

- Zavallı mezarıız Şinaıi ! 
Sözleri döküldü. Göz açıp kapa· 

yıncıya kacl ar onun duygusu be
nim ele gönlümde yerlqmifti. Şi· 
naıi Efendiyi. hayalimde canlan· 
mıı buldum. Divançesi, ilk tiyat
rosu, ilk "Halkiyat,, kaynağı olan 

hurreisine aittir. 

Polonya ana yasasında yapJan 
bu değiJme esbabı mucibe.inde 
kurulan esatrın demokratik lor
miiller.? uygun o/Jrzlu izah edil· 
mekteJir. 

Kongrede kadın 
Nisanda 

sayJavJarımız da bulunacak 21 ve 22 
iki büyük miting yapılacak 

Bu prensip demokrasi fikirleri
ne nekadar uygundur, parlamento 
hakimliğine nekaJar uygundur? 

Bu davanın izahı bize düımez. 
Ya!nız realite fudur: Polonya dev· 
letı nkı merkeziyet usulünü kur
maya karar vermif. Bunu da yap
maya maval/ak olmuıtur. 

Polonyacla ıon ana yaı.:ı ihtilali 
diyebileceğimiz bu değişmeler u
zum~a bir tarihin eıeridir: 

18 Nisanda Yıldız konferansı hakındaki rapor okunacak, müna· 
salonunda toplanacak olan ulus· kata ediJecektir. 
lar ara.at kadınlar birliği kongre- Akşam üzeri İstanbul vali ve 
sinde,.Ankaradap bazı kadın say. belediye reisi Bay Muhiddin Us~ 
lavlanmız m da bulunacağını ha. tündağ larafıniian Bir ziyafet ve· 
ber aldık. Kadın saylavlanmız· rilecektir. 
dan Bayan Türkan Baıtuğ. Mih· 19 Nisanda Dolmabahçe sara· 
ri Pekta§ ve Selma Narnıi?ln kon· yında bir çay-ziyafeti verHecek, 21 
greye gelecekler ve kadının vatani ve 22 Nisanda birliğin iki büyük 
vazifeleri hakkında söylevler ve- mitingi yapılacaktır. 
receklerdir. Kongre toplanmadan bir gün 

Kongre 18 Nisanda Türk ka· önce uluslar arası kadınlar birliği 
dmlar birliği reisi Bayan Lutfiye reisi Perapalasta bir kabul resmj 
Bekirin bir "Hot geldin!z, nut- yaparak murahhasları biribirine 
kuyla başlıyacak ve açılma nutku bnıtacaktır. 
uluslar arası kadınlar birliği reisi Murahhaa~ara şehri gezdirmek 

de Türk kadınlar birliğinin aldı
ğı tedbirler arasındadır. Boğazda 
da hususi bir vapurla dolaşılacak
trr. 

Gelecek murahhas heyetlerinin 
yakalarına takılacak rozetler ha· 
zırlanmıthr. Bunlar üzerinde 
"Uluslar araaı kadınlar birliği 
12 nci kongresi,, diye frans•zca o· 
larak yazılıdır. ' 

Murahhasları belediye salonu· 
na götürmek üzere, serbest otobüs 
servisi ihdas edilecek, murahhas. 
ların nakil vasıtalarında parasız 
seyahat etmeleri için paso çıkarı. 
lacaktrr. 

I - Daha XVlll inci yüzyJJa 
bile Polonya tam bir merkeziyet 
kurmuı değildi. Halbuki XVl/I in· 
ci yüzyılda Batı Avrrıpaıında dev
letler merkeziyet/erini çoktan kar· 
muşlar, feodaliteyi taıliye etmiş· 

/erdi. 

B~MK~bd~bitarafmdana6~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 
lenecektir. Sonra sulh komiayo·I 
nun raporu ve kadmlarla eı kekle
rin müsavi haklarla çalıımalan 

il - X/X uncu yüzyılın ba§ın· 
danberi Polonya komşuları tara
lınclan parçalanmış, ulusal birli· 
ii sosyal alamda kurmaya muval· 
lak olamadan Çar, Habıburg, ve 
H ohenzoller hakimiyeti altın..! a 
girmiıti. Polonyanın alaıal kur 
iıılu1 edebiyatı ayrı, ayn dii§man· 
lara kcırş1 duyulan kinle beılen· 
di. 

devrede yapJan ana ycua Fırkalar ' 
arannda bir ayırtmanın •onuydu. , 
Bütün ıalahiyet parlamentoya bı ·/ 
rakılmııtı. 

Fakat ba vaziyet Polonya için i 
normal gelmiyordu. Çünkii ulu.al 
birliği birçok ıebeplerle tam ye ·' 
rinde perçinlenmemiı olan bu •a 
hada zaman zaman muhtelil ya _I 

hancı devletler dostluğıt bfrer fır · 
1 

ili - Yüzyıl kadar süren dü§· hal' 1 · ·ı ka politikasının · mevzuu . . ın.e 
#nan ıstı ci&ı Polonya kültüründe b 
h d giriyordu. Bu memleket ıçın ır 
iıse ilir ayrılıklar vücuda getir· k tehlikeydi. Bunun önüne ya uv· . 

mi§tir. vetli bir kültür Qe ulus birliği ile, 

"Zumbuemıal,, i yeniliğin hep bi· 
rer izi gibi sıralanan yazıları bay
raklarını dalga/andırarak önüm
den geçti. 

Bilmem niçin bunltır~n birisi, 
b• k b •1• ~:ı ~r•oM_ psfl 
ır me tu u Bı ınmek b~mıye.nfo..ır. 

inatla karşıma mıhlandı kaldı. Bu·
mektup, Şinasinin anaıına yazdığı 
cana yakın sözlerle Joladur. I· 
çinde öyle bir cümle var ki inıana 
dalga gibi çarpıyor. Bumla Şina· 
ıi anaaıncı: "Babamın da kemikle
rini getirteceğim, hepimizin bir 
yerde Yatmamızı temine çalı§arak 
bir türbe yapacağım!,, der . . 

Babasının mezarını föyle dur
sun, adını bile bilenimiz yoktur. 
Bütün sevdiklerini bir ölüm çatın 
alhnda toplamak İstiyen zavallı 
Şinasinin İ•e yeryüzünde bir me· 
zan bile kalmamııtır. Onun gö· 
mü/düğü topraklar üstünde ıimdi 
yukarda söylediğim, balkonları ur 
kadar bir-imsiz apartmanlar yük
seliyor. Edebiyat tarihimiz:Je ye
ni bir çağın kapısını açan, yeni 
kalada adamlar ycti~tiren bu bü
yük Tii.rk, ~imdi mezarllz bir za. 
vallıdır. Ondan bir lafıt biraz yal· 
dızı ve birkaç satırı değil, bir avuç 
'oprağı bile kıskandık. 

Büyük savmıtan sonra karalan · k • D ·· T k ti ı 
P 

""3' • yahut da kuQvetli bır me .. ezıyet un o a ıyan ote inde An • 926 l 
olonyada ana yaıa 1921 de bu el' kara Liseleri mezunları bir dan•lr mezun arı Şişlide bir bahçede 

al. k 
ile geçilebilir ı. "' toplanarak mektepte geren eskı' 

Ô.v!e samrrm ki eğer e~i kalem 
lutanlarımrz arasında bir ralımet· 
li Ebüz::.iya Tevfik de olmasaydr. 
öliimiinü bilmiyeceh, r.on ı'ı;zmcti· 
nin nasıl görüldüğünü öğrenmi:rc· 
cek ve nerew~ gömüldüğünü de 
anlamıyacahtık. 

Bilirim: 

sosy urumlara dayanan sosyete 1926 d b · h "kii çay vermişlerdir. Perapalas otelin- .T 

içinde tatbik edildi. 1921 ana Pilsudıki'nin ar eı u . d günleri anmışlardır. 
met'

• Polonyada diktatörlük reji. e de Kadıköy Unciyan mektebi R · · d 
ycuaıı bütün anlamı"yle parlamen· b old bir rjty zı'yafetı· ve · t• esmımtz e, dün bir araya ge-

l mı·nı"n do~masına ıe ep uğu gi· r- nnış ır. 1 ı t b ı [ - Rüyiik adamlar, içinden fı•· 
tocu ak e•aıına uygundu. o Bunda ba•k 1 t h l en s an u isesi 926 mezunlarrnr !' 

O b'
. Polon.ya merkeziyetini kuvvet. n T a s an. u lisesi görüyorsun.uz. kırdıll!arı ulu•ların yüı eklerine 

zaman perlamentoda belli • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~=-........ ~~ ba§lt iki cereyan yer alm••tı. Bu lendirmeği de denedi. Y .. .. k~ . gömülür .. 
°'3' y b üe c·· UZU yanan adın vonfıerans Diyeceksiniz. Fakat bunlar kuru 

cereyanlardan biri Püırıdski'nin Son ana aaa, u ytua um- l'- 1 

b 
· · ••eril b ··yu"k haklar Betikta•ta Orta bahr.. dd C şiirler, ipl:ii c. oktan pazara rıkm4• 

Qfl olduğu demokratlık, öteki hurreı•ıne., en u x ,. ... ca e • ümhuriyet Halk Fırkası Alem- ;:r ·~ 
•cıg" cenahı tem~' e-'e- le--'alite böyle bir tarihi ıeyrin iladetıi ve sinde 48 numaralı evde oturan 70 d h" . b 1 1 lakırddarlır. Mafından es;rgeyen-

nı "' " OU· l ar na ıyeaıne ağ 1 Binbirdirek ler, canlaı mdan fedakar olamaz-
tcıraftarla- ı"dı·. •onaJar. Pratik ve dip omaai cep. yatlarında Angiliki adında bı'r ka- S O 1 •.. / d emt cağında evvelki akşam lar. 

ilk kamutayı tqkü etlen bu hainden bunun manası fU ur: dın mangal batında oturmakta i .. 
ziimreler biribirilerine laiikmede- Vaziyete hakim olan Pilıuda~ b.ir profesör Dr. Bay Akil Muhtar ta~ S. Qezgin 

rneJilJeri gibi kü,ük, küçük lırka
lcı:r Ja Jevletin tıiycuetine laükme· 
debilecek hal.lere geçiyorlardı. · 

Brı vazuhnız bir Jeoreydi. Ba. 

Cermanogil'dir ve merkezıyetın ken her nasılsa atefli mangalm rafından bir konferans veriimittir. =~.~.====-=~====~ 
kudreti cümhurreiılik ftıhsınia üzerine düterek yüzünden ağzın . Konferansın mevzuu "insanlar velkı ınsanlardan başlıyarek za• 

marqalda toplanmaktadır. dan yanmıf. Balıklı hastane.sine tekamül ediyorlar mı? idi ;a~~ımıza kadar insanların ne gibi 
Sadri Ertem kalduılmıttır. .. ·" · egıfmeler geçirdiğini anlatmıt ~ 

Profesor bundan iki yüz yıl evr tır. 

• 
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Dün yapılan maçlar içki düşmanları 
..,.. (Baş tarafı ı. ci sayıfaöe.) 

Müsamereye İstiklal marıiyle 

Asi zabit kurşuna dizildi 
Milli takım - Galatasaray 

MiHi takım 
maçını 

3-0 kazandı 
'ba§lanmıt ve kunumın bqkanı 
Bay Doktor F ahrettin Kerim Gök· f 
ay içkinin .f enahlda.rı etraf mda 
bir söylev söy]emi§tir. Bay F ah • , 
rettin Kerim Gökay söylevinde 
Türk gençliğine hitap ederek de . 
mittir ki: 

..... (Baıtarafı 1 inci sayıfada) teıkil ~dilecek bir .divanıh..,-

" - Bugün Yeşil Hilal mefkfı
resinin Türk simasında doğuşu -
nun on beşinci yılını kutlulzyoruz. 

'Biz bu günü kutlularken Yeşil 
Hilalin şimdiye kadar ne kadar 1 
yol aldrğıru görmek, en kuvvetli 
bir istek, bir değerdir.,, 

Bundan sonra Bay F ahrettin 
Kerim Yetil Hil&lin tarihçesinden 
bahıebnit ve timdiye kadar Ye . 
!İl Hili.lin memlekete yaptıiı fay· 
dalı i§leri anlatmıtbr. 

birlikte oturduğu koğuftan tecrit bakılacaktı. F aka.t bu söylenİf ta• 
ederek ayrı bir hücreye götürme hakkuk etmemiıtir. Girit ihtililÔ 
mif)erdir. leri de Aitna divanıharbinde mU • 

Heyecanda oldukları için, mah· hakeme edileceklerdir. 
kum zabitler, koğuıta, bütün gece Bugün öğleden sonra. Baıveldl 
uyumamıılarClır. Kendilerine İ• · muavini Dinoı Çaldaris hakkınd• 
tedikleri yemekler ve §&raplar ve takibata başlanmı§br. 
rilmi§tir. 'Y emi§ler ve içmi,lerdir Halka konferanslar ve nuttik • 

Saat beıe kadar, idam mahkU lar verilebilmesi için muvakk.S 
mu, hiç bir feyden haberdar de bir radyo merkezi yapıJmaıılll 
gildi. Tam bette, hapishane ku ba-şlanmıttır. 
mandam Papaeftefio, kapıyı aç Ayan reisi ~ösyö Gonatasıt 
mıı; 'IÜngülülerle birliktP. içer1 serveti haczedilmittir. 
girmittir. ÇALDARIS DiNLENECEK, K~ 

Bu manzara kar.§ısında, Volo - D1LtS KENDISlNE VEK:A.LEf 
nis, heyecana dütmüttür. idam EDECEK 
edileceğine dair hüküm, 'kendisi · Atina, (Hususi) - Baıbakd 

Galataıaray • Müli ttikım nanu:etler'i maçında 

Bay F ah rettin Kerimden 10nra 

müsamere programına yeni nesil 
ilk knım talebeai taraf mdan muh
telif Rondlar OYD&nlD.IJtır. 

ne okunduğu zaman ise, ağlama· B. Çaldaris, son hadiseler müna • 
mıı, fakat düşerek baygınlık ge · ıebetile çok yorulduğundan bit 
çirmittir. müC:ldet :.\tina civarında Kifisya' 

Bu baygınlık be§ dakika kadar da dinlenecektir. Hamiye nazıtl 
sürmüıtür. Fakat bu hal geçtikten General Kondiliı kendisine ve' 
sonra, yüzbaıı, kendini to]ilamıt- kalet edecektir. 

Dün muhtelif sahalarda ıpor medi. Sahaya kuvvetli şekilde çı
hareketleri oldu. Taksimde milli kan Beıiktaf B maçı hükmen ka
takım namzetleriyle Galatasaray zandı. 

Alkıtlandı. Birlik üyeleri tara
fından "Bir aile faciası,, isminde
ki piyes muvaffa.kiyetle temsil e -
dilmif, piyesi Zeybek, monoloğ ıi· 
bi .numaralar ta.kip etmittir. 

tır. Reımi emir, tekrar ve tama - MA VROMIRALlS 'DIŞIŞLERI 
takımı arasında bir ça.lıtma yapıl- Üçüncü maç Doğanspor - Su-
dr. Milli takım namzetlerinden merspor arasında yapıldı. 

men Okunm\lftur. BAK~'Nl 

dünkü maçta §Öyle bir ekip kurul- O"oğanspor, yeni doğan bir 
Saat bet buçukta, Y edikule ha· Atina, (Hususi) - Bay Mak • 

pisaneainin önüne ~kılmıştır. ıimoı hariciye nezaretini kabul f!f 
muştu: gençlik kuvvet, kudretiyle oyu -

Huaamettin - Necdet (Güne§) nu çok güzel, oynadı, karııki ta -
Hasan - Feyzi, L6tfi, Enver - kımın da eski kadro ile çıkma
Muhteıem, Selihattin, R~ih, Şe- sın dan da istifade ederek rakibini 

Bay Ali Saminin beneJecliği 
(Bu yaz böyle g~) adındaki üc 
perdeli muzikli komedi de a.lliıt • 
lar arumda oyunmıf1ır. 

Kurtuna dizdirecek mangaya mediği cihetle vekiller heyetiP' 
kumanda eden Atafanasİ<>, mah • memur bakanlardan bay "Ma.rf 
kumun apoletlerini, düğmelerini, Mihalis bu vekaleti vekaleten ü • 
kayışlarmı sökmü§, kılıcını kır • zerine ahnı§hr. 

ref, Eıref. O - 3 gibi bir farkla yend~. 
Bunların içinde namzetler ara- Yalnız her iki takını da. liı ıü-

Son olarak ta kuruma yeni gi -
ren üyelerin andiçme meraaimi 
yapılmııtrr. 

mı§tır. Sabık hariciye nazın 'Maksimdf 

aında ~ğrı,lmvanlar da vardı.. zel OY.UDU bozmak isteyenleri ha-
Mahkiima 60D arzusu ne oldu. Yunaniitanı Cenevredelii fevka.lt 

ğu aorulduğu vakit yaveri Papa · de top]anhda temsil etmeyi kalJ 
dopulo ile görü§mek istediğini etm\jtir. 

f İrmi altı kumarbaz ~öylemi§tir. Ona, paralarını tes - ORDUl>A ve DAiRELERDE Ç1 
lim etmiı, hususi vasiyetnamesini LIŞAN VE~l7.ELiSnER T A5' 

gvkalandı l>ildirmiıtir. FJYE FDILtYOR 
Emniyet müdürlüğü ikinci fU . iki asker, burada, kendilerini Atina, (Hususi) - Ord ... 

be memurları enelki gece Beyo.i- tutamamıılar, aflamı1la.rdır. mevcut Venizdiat zabitlerin çıt-· 
1unun bazı yerlerinde arqtuma. MahkUnı zabit, ,Papu tarafın - rılma'lı i!ile meıgul olmak~ 
'lar yapmışlar, yirmi altı lwmvbaz dan ıünahı çıkarıldıktan sonra General Petridis'in reisliğinde ~ 
yakalamıtlardır. Kumarbazlardan zabit arkadatlarına~=-h~ic.,.;ta~b_e=n='--u--" 1 ~i.!~~- ~~r kom~on ku~~:t 
7~ ...__ '- 7._,ı;ııç--ı.&11.UZ11111JIGr • ---·• -.1.....u'!r-• 0 

dır. Parmakkapıda Afrika hanın . - "Ben nahak yere idam edili· de hakimler ımıfmm mfiyesi 
da Raufun lrir.aladığı 35 numaralı yorum. Bu ceu.yı bak edecek bir çin verilen bir hafta mühlet i 
daireye ikinci §Ube memurları an- kabahatim yoktur. Çünkü uke . haftaya, mülkiye dairelerinin v• 
sızın ıirmİ§ler ve büyük Oir maaa rim. Maf evkimden emir alarak niftlistlerden tasfiyesi için de 11 
baıında. kadınlı, erkekli oyunıaıla· tatbik ettim. Bu emirleri bana aylık mühtet iki aya çıkanlmlf 
rı cürmümeJbut halinde yakala • General Ana.ğnostopulos verdi. tır. 
mıtlarclır. Yakalanan kumarbaz · "O, Serez kumandanıydı, ben YABANCI GAZETELERiN 
lar ıunlardır: ise, onun maiyetinde süvari ku • MOBALAGALI ŞAYIALARI 

·Dün yapılan 1a.rıiJarda r Cemil, Avni, Niko, Framuva, mandamydım. Atina, 5 (A.A.) - Atina, • • 
Taruh, Ganoi, Şükrü Hüaeyiu. lb- O adam beni mecbur etti!,, • jansı bildiriyor: Atina harp div•• Galatasaray taliımı ise 

almıttı: 
fU tekili Hakem, Adnan Akındı.. ahim Kamil Gar Volonis, Makedonyada, lzmir - nı karannm doğurduğu heyecan• 

Do··rdu··ncu·· n k"" ampı" r . , 4 , ıp, Yani, Mua - 1'İ . oyu , ume f • 
Hızı.r - LUtfi, Oaman - ibra· 

bim, Fahir, Kadri - Necdet, Mü
nevver, Adnan, Şeınsi, Da.nyaL. 

Maç zevksiz oldu. Millt takım 
ahenkmdi. Birinci devre O- 1, 
ikinci devre O -3 Galatasaray a-J 
leyhine bitti. Atilan goHerden bi
risi Muhte}em, ikincisi Ra.ih, ü· 
çüncüsü Muhtetem tarafından ya· 
pıldr. 

Kad,köyüncle 
Kadıköyiinde Fener hah~ e ile 

Haliç takımları §ild için kartılat· 
tılar. Fener takımı eksikti. Fik
ret, Fazıl gibi takımın kuvvetli u
zuvlarından ba,ıhcaları yoktu. Bi
rinci devrenin kırk dakik:.sr sa
yısız geçti. Fakat son dakikalar
da Fenerbahçe iki sayı b• .. den çı 
k ... rdı. ikinci devre dah-ı bol sa· 
yılı geçti ve maç 3 - 8 Fenerin 
galibiyetiyle bitti. 

Şeref Stadında 

Şeref stadında evvela Beıik -
taş - lstanbulspor gençl~ri çok 
güzel, heyecanlı bir lik maçı yap
tılar. Be~ilrtaşm üstünlüğü göze 
'"tı.r!)ıyordu Nuri Bosutun 1clare
.: · nde yapılan bu maç O - 2 Be· 

~· ""ş gençlerinin kaza;ı•r.asiyle 

bitti. 
İkinci oyun Betikta, B latan -

hub:por B takıtnlanm kar4tlattı • 
racaldı. fakat lıtanbulspor gel -
kem dı arı çıkarmak suretiyle c~ 
zalandırdı. 

tafa, Ahmet, Numan, Artin, Opel, de, Ukranyada vatanperverane la alikadar olan& bazı ecne 
yonluğunun kuvvetli namz~tlerin· Rauf, Fahrettin ile Emine, Kati • çahttığmı, ıimdiye kadar na.mu gzeteler tarafınaan 'SOtı rünl~ 
den Kara.gümrük takımiyl~ Orta·- na, Eli isminde üç kadındır. Bun_ suna bir tek leke sürülmediğini de pek ziyade mübal'ağalı §ayiald 
köy takımı arasındaydı. Çok iyi ve lar bir kafile halinde Be,.oflu mer ilave etmiıtir. neyredilmi!tir. 
savatlı bir oyunla ba,hya.n Ka • kezine götürülinii!lerdir. Kumar Bütün bu görüJmeler, bir saat· Efkarı umumiyenin bir kısıd' 
ragüınrük bunun meyvas .nı iki fitleri iskambil kiğıtlan müıade • ten fazla sürmüjtür. tarafından 1üramunClan fazla met' 
golle topladı. re olunmU§lur. Gözlerinin bağlanması kendi - hamet: eseri addedilmit olan bd 

Buna kırılm.ıyan bir aziırue kar- Bundan batb Taksimde Pire sine teklif edilince reddetmit, bat- kararın aoğurduğu ilk intibads11 
.§t koyan Ortaköy bir aa_rt ile bi- Mehmet aokağmda 10 ll1lmal'alı ta ellerinin bile bağlanmasını iı · aonra fimdi artık siyasal ma1tafr 
rinci devrede karıdık verd~. evde oturan Panik ve ŞetaDik u. tememittir. Fakat, manganın ku • le ve hafkın geniş tabakalarmb 

Bu suretle dene 2 - 1 bitti. mindeki iki kadının ~riııia &it mandam ellerin bağlanmasındakı fikirlere ıükanet gehni9tir. Bun • 
ikinci devreye çıkıldığı 7aman, kat odasında kumar oynattıkları mecburiyeti anlatmış, mahkUm da lar, 'baJlıca amacı memleketin y\il• 

Kara•ümrük, behemehal ııalip gel haber alınmıf, yapılan aramada bu nizama itaat etmiştir. ıelmesi ve .on bianelerden ~ 
mek için çalı§h. Fakat Ortaköy Ariko, Kirkor, Davit, Edvard iı - Tam saat yedide, Yedikulenin siyasal hayatm «iüseltneai -ela11 
takımı da fert itibariyle Karagüm· mnide dört kumarcı yakalanmıt · önünde, mangaya ateş emri veril- Çaldariı hükumetinin hattı hare · 
rük oyuncuları kadar eski uata ol- tır. miı ve idam mahkı'.imu yere düter keti ne kadar doiTu olduğunu an
mamakla bt"raber çok p.iııkan, --------------·: düşmez nizamname mucibince lamıtlarasr. 8-.ndan bafka, inkil 
yer tutarak oyun oynadılaT: ikinci rafından Feneryılmaz kıı.ptamna müfreze kumandam hemen Her · kabul etmez 1tiı- ;hakikattir iki, :ı--
45 dakikada gol yemedilet. hatta verildi. Derece alan dört atl~te de liyerek elindeki tabanca 'ile şaka· zı gazetelerin ortaya attıklan Dü • 
bir de beraberlik sayısı yaptılar, ayrıca birer madalya verllmittir. ğına bir el ate§ etmiıtir. tün pLyİalara ıraimen sükUn ne A' 
oyun 2 - 2 berabere bitti fU su- Bu atletler Be§ikta.ıtan Remzi ve MahkUmun zevcesi vardrr. Fa- tin.ada ne de dijer'lllllltalard.a bit 
retle karagümrüğün küme birin- Todori, Feneryılmazdan Koço ve kat çocukları yoktur. Zevceıi, an· bir zaman ft bis:hi' IUNtle ~ 
ciliği tehlike.ye girmit oldu Hasandır. Şampiyon F ene ... yılmaz cak idamdan sonra, bu sabah sa.at mmııtır. Bugün ._b'uaan mecl-" 

Bu maçı Saim Turgut m'..ıvaffa· takımım tebrik ederiz. sekizde feliket haberini almı§tır. nin clağıtılmMI, ayma mediaillil' 
kiyetle idare etti. ı Bir boksör karşılaşacak idamın yeri gizli tutulduğu için, ilgası ve sili.hh bvvetlrede u~ 

/:r;t anbul kros kocusu k. askerlerden bafka hiç kiınıe man- leı-iın muzir umarla.Nan temizWJI" 
"i ra ıp arıyor zaraya ,ahit olmaauftv. meai haldandaki bnanameled' 

Mmtaka atletizm heye~inin ter· Boksörlerimizden Az;;: Besim Bahseittiii General Türkiyey<' netri.Gea 80l'D'a baitüa 111nami # 
tip ettiği 935 İıtanbul Kros yarış- T ezgider dün ıazetemize gelerek iltica eden 13 zalMt aruındaki kat 19 mayıa mtme.llatında tıe.ı,... 
ları Şişli tramvay deposun:Jan ba§· kendi ıikletindeki bokaör'lf'!lle ia- Generaldir. EJ'an lllanhulda bu - kiiz etmiJtir. S. iatilaaptaa ~ -
lıyarak gidiş ve ge]i! ola .. :ık 5 ki· tenilen yerlerde maç yapma.ya ha- lunmaktaclır. ca.k o1an media, parlimeato rejİ' 
lometre üzerinde yapıld1. zır olduğunu bildirmi§tir. Sikle· D1GER MUHAKEMELER mini }leDiök-..ıik~~prl" 

ti 56 kilodur. Ayni siklette olan Atinıa:, 4 (Huauai)-Divuuharp lara ~aja ...e .,ç•ittıe _h'~ F eneryılmaz takımı p•ıvan iti
bariyle birinciliği kazana• ak Is -
tanbul 935 Kros ıampiyotr.ı oldu . 
Kupa büyük bir merasim~~ Beşik· 
laf Halkevinde spor komilui ta-

ve boyu t ,65 i geçmiyen her ra- faaliyetleri devam ediyor. Girit olan nifaklardan ad 7eai 8İpll"" 
kiple karplacaktrr. Ad~ ~dur: adwada ihtilil buelretine iftirak hayab temiae mabıf cNuı ~ .
Roberkollejde Aziz Beaim T ezıi- etmi§ olanla.na muhakemeleri, ev· aas tetkilit AllWlUDU lauuıaı- * 
der. Yelce aöylenildijine göre Ciritte caktır. 
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EndülüsteKemalReis.. "Kan verme,, nedir? 
1•1elrika No: 65 J 1 Yazan: t.lıak FERDl:,J 

ispıİYol osterı ~oıırıyor~u: ~ı~ıcı~ızı 
lınıo~nn ~etmet zamanı ıeıme~ı mı 1 

Musa yarını düşünürken, 
ok yayından çıkmıştı! 
Musa, Habib adlı bir arkada§ı

nın evine sıiııunrıtı.. Habib her 
gün dııarıda duyduklannı Musaya 
anlatıyordu ... 

- Artık kurtulut çaresi kalma . 
dı. Dört yanı diişrnan'la s~rılmış 
bir tehirde, bu kanı uyuşuk msan • 
larla bir ~ey yapılamaz .. 

Musa da Emir Saidin ( Cerine). 

ye düflll&nla anla§maia gitt~~i~i 
duyduğu sündenberi kurtulu1 umı-
dini ke•miıti, • 
Baı bata konuıuyorlardı .• 
Yabı ezanı yeni okumnu,tu. 

MuM: 
_ yarın ezan sesi çan olursa, 

atilıadeler acaba tanawur mı ede

cekler?. 
Diye ıoruyordu. 
Habib, Muıa kadar ümitsiz de· 

ğitdi ••. 
_ yıkılan tahtlar yeniden ku · 

rulmaz amma, harab olan 9ehirler 
tekrar yapılır .. Jıpanyollar Garna
tayı iştili etaeler bile, Endülüslü • 
Ierin kalbini fethetmit olamazlar · 
Devld yıkılsa da, millet yafaya -
c::aJctır. Yapyan miHet, nered ol
.. , sünün birinde yeniden bir dev
let kurabilir .. 

Uiyor, Musayı teselliye çalııı • 
j·ordu .. 

Mu,.: 
- Şu kırıtkan karı burada iken 

ketke canım ceheınıenıe aönder -
6eydik .... 

Diye ıöyleniyordu .. Habib: 

.- hpanyol pren·•eıini mi kast· 

ediyoraun? · 
Diye ıordu .. 
Musa başını salladı: 

-Evet .. O kalta~ı gebertmeliy· 

din... . 
- _Onun ne kabahati var, azı· 

-zim !. .O da kendi memleketine 
hizmet ediyor .. Yarın kral Ferdi· 
nand belki de Garnatanm gönlün· 
de onun namına bir abide dike· 
cektir.. Ketke bizden de öyle bir 
kadın 91ksaydı •• Aııl kabahat, o.· 
na alet olan Emir Saidde değıl 

. ., 
mı .. 

- Onun da kanını akıtmak ge
rekti. .Şimdi Melik Abdull_ah d.a 
belki, tahtındanı dütmüf,yerıne hır 
ehli ıcçmiı olurdu. 

- Sen Abdullahüsaagirin, otur· 
duğu tahta naııl sarıldığını bilmi
yor tun ıaliba ! .. Onu Endüls tah · 
tından ancak böyle bir f el ak et 
düşürebilir. 

Muta bu sırada çok dalgındı .. 
Memleketini dütman istilasından 
kurtarmak için, ,eytanların bile 

yilrünıekten çekindiii yolları aşıp 
ıeçmek, (Cerine) ye giderek E · 
mir Saidi hançerlemek iıtiyordu · 
~usa çok iyi 'bi'liyordu ki, E~ir 
Said lspanyollar tarafından iyıce 
tatmin ve iğfal edilmişti. 

Fakat, ne yapsın ki, bütün yol · 
lar kapalıydı .. Elhamra surlarının 
dibindeki kapıda da iç tarafta 
ıultanrn nahetçi1eri, dışmda fe
Jt&nyol askerleri nöbet bekliyor · 
lardı. Buradan geçebilnıek için, 

kut olup uçmak lisandı. 

lıpanyollar da G~rnat~ anl~ş -
maıını ordugahta gızlemışlerdı. 

hpanyol aıkerinin bir kıımı : 
"Biz bunca zam'1ndanberi bura · 
larda kanımızı dökerek harbettik. 
Şehrin kapdarını topla yıkıp Gar· 
nataya gireceğiz .. Bize ok atanları 

k ~· ' d' kıhçlarımızl~ eıecegız .. ,, ıye . 
rck ilk ırk ayaklanıyordu. 

Hatta bir gün kral F erdinand 
ordugahı teftiş eaerkcn, kartııına 
çıkan senç bir zabit: 

_ Kılıcımızı kınından çekmek 

zamanı gelmedi mi?· 
Diye aormuf, kral birdenbire 

ıaşalayarak, bu ıenç ve ceıur za • 
bitine verecek cevab bulamamıt -
tı. 

ikide birde galeyana gelen İs • 
panyol askerini kraliçe l:ı•belden 
başka bir kimse yatıştıramıyordu . 
Kraliçenin halk, ve asker üzerindE> 

semavi bir nüfuz ve teıiri vardı · 
Kralicenin sözlerini, Allahın kız1 

grbi d.iuliyorlar ve emrine boyun 

iğiyorlardı .• 
izabe], askere son defa olarak : 

"- Biraz daha aabrediniz. 
Göklerden kulağıma gelen ıame -
dani sesler, bize ve ordumuza bu • 
nu tavsiye ediyor!.,,, 

Demitti .. lspanyol askeri elini 
kılıcından çekmitli. Fakat gözünü 
surlarda dolaşan Endülüs nöbet . 
çilerden ayırmıyordu. Müslüman 
ve hıriatiyanl.ık davası, bu iki mil
let arasını uzun asırlardanberi 

gerginleştirnıit ve milletlerin an -
laşma devresi çoktan geçınitti .. 

Ok yaydan çıkmıttı ! 
Şimdi iki hükumet adamlarının 

yapacağı anlaşmanın neticesi bek

leniyordu .. 
(Cerine) de başlayan ve gizli 

tutulan kaynaşmayı, İspanyol kra -
liçesi de körüklemeğe başlamıştı . 

Kraliçe lzabel derhal yeğeni o • 
lan güzel prensesi, Emir Saidin 
davetine meydan vermeden (Ce -

rine) ye göndermitti. 
Güzel prensesin (Cerinıe) ye ge· 

lişi, Emir Saidi çileden çıkarma • 
ğa yetmitti .. 

Prenses, tekerlekleri kır çiçek
leriyle bezenmiş bir arabanın içine 
kurulmuştu .. Yanında dört tane 

. cariye vardı. Arabasını a). 
zencı • 
tı hayvan çekiyordu .. Pren~e ( Crı· 
ne) ye girerken, yollardakı asker -

ler, daha ilerideki nöbetçillere bo -
ru çalarak ,prenıesi kartı amala • 

. ret ediyor, köylüler yerle • 
rım ışa 

re kadar iğilerek genç kadım se -

lamhyolardı. 
Emir Said oturduğu köşkün 

esinden altı atlı arabanın pencer 
• · d gülerek, halka iltifat eden 
ıçın e ld·~· . .. .. d 
sevgilisinin ge ıgını gor~nçe er· 
hal kapıya indi. Prenseın karıda· 

dı .. 
Emir Said, her ıüzel kadına 

kartı zaafı olan bir erkekti .. Kra • 
liçe lzabel, Emirin bu zanfından 
istifade etmekte geçikmemişti. 

Prensesin arabaıı, Emir Saidin 
misafir bulunduğu köşkiln kapısı 

önünde durdu .. 
(Sonu yann) 

adam fasıla Aynı 
aralıktCt 

ile 
kanı 

kan verebilir. 
telafi et~iş 

Çünkü bu 
bulunur verdiği 

Dr. Salim Alımet ile "Kan verme.. etrafında bir konuşma 
Kendisini kan kralı diye ilan e

den Bay İsmail Hakkı Kanver.en 
son yılların oldukça şöhret kazan
mış bir simasrdır. Hafta geçme· 
ki, onun yeni bir hastaya kan ve· 
diğinden bahsedilmesin. 
Bazı okuyucularımızdan ''ka· 

verme,, mevzuu etrafında aydmJ· 
trlınalanm istiyen mektuplar al 
dık ve KURUN doktonı, dahili~ 
ıniitchassıslarnmzdan Bay Saliı 

Ahmet ile konuştuk. Değerli dok 
torun bize anlattı klan şudur: 

- "Eskiden kan ve yahut serum 
phisiologue namile kandaki tuz 
terkibine yakın terkipte tuzlu su 
zerkile kaybedilen kan telafi edil~ 
meğe çalışıl!l"dı. 

Bu usul, hala da kullanılmakta
dır. Bunun gayesi, kalbi zaif dü§Ür 
memek, yani kalbin açılıp kapan -
ma kabiliyetini korumak idi. Fa • 
kat bu usul, kaybolan kanın tama
mile yerini tutabilecek bir usul de
ğildi. Nihayet mihaniki olarak kal
be, dolayısile vücude yardım et • 
mekti. Kan, ıulu ve sert kısımdan 
ibaret olmak üzere iki unsurdan 
yapılmıştır. Sert kısımları kırmızı 
kan yuvarlaklarile beyaz kan yu -
varlaklarından ve kan ıafihacikle
rinden ibarettir. Sulu kısımda ka· 
nın besliyen serum maddesile Fib
r :ne dediğimiz kanın donmasına 

yardım eden kısımdan müteşek
kildir. 

Herhangi bir arıza ile vücut kan 
kaybederse, vücude hizmet eden 
beyaz ve kır.mızı kan yuvarlakla -
rile di.ğer sulu aksam aza1acakla -
rından vücut bunların hizmetinden 
mahrum kalır, Ve bunların yoklu -
ğundan dolayı vücut bifçok tehli • 
kelere uğrar. Hatta, çok fazla kan 
kaybo'lacak olursa, yaşamak imka 
nı da kalmaz. Kan verme, itte, böy 
le ani olarak çok kan kaybeden 

TOPLANTILAR 

Şimdiye kadar clokıan iki def o. 
kan · veren lımail Hakkı 

vakalarda meseli. yarahmma ne • 
ticesi (bu gibi misaller çoktur) ve 
yahut herhangi birsebeple uzun 
müddettenberi devam eden ve ıa
hi:bini yava§ yava, açlık neticesi ö 
lüme "Cachexie,, ye sevkeden fak 
rüddemlerde çok faydalıdır. Ken
di hastalarım üzerinde bu tekilde 
tatbik ettiğim üç vakadan çok ha -
yırlı nefceler aldım. Hastalarım 
bugün çok iyi bir sıhhatte iılerite 
güçleri le uğraşmaktadırlar.,, 

- Bu kanı herkes verebilir mi? 
- "insanlar kan verme bakı • 

mından dört rrupa ayrılırlar. Bun
lardan iki grup muayyen tahısla -
ra kan verebi'Jir. Üçüncü kısmın 
kanı başkasına yaray~maz. Dör • 
düncü bir kııını vardır, ki, bunlara 
donueur jeneral denir. Bunlar her 
kese kan verebilir. Bunun tatbiki 
bir takım usullere bağlıdır. Bu ise, 
kan alıp verecek doktora aittir. 
Kan alıp vermek için yapılmıt bir 

Kısa 

takım aletler vardır. Yalnız ıuraıı 
mühimdir ki, kanveren adamın ka 
nında herhangi bir hastalık mik • 
ıe>bunun bulunmaması ıarttır. 

Mesela, frengi, meseli. ııtma gi • 
>i. Eğer bunlara dikkat edilmeden 
kan vericiden kan alınır ve hasta· 
ya verilirse bu ıef er kan veren a • 
damın kanındaki hastalık, kan v~ 
rilen adama u1aıtırılır. Ve böyle • 
ce fren.gi ve ııtma gibi hastalıkla
ra yakalanmış müteaddit hastala· 
rın müşahedesi doktor mecmuala· 
rında tesadüf edilmektedir. 

Hiç §Üphe yoktur ki, kan nakli 
ameliye•İ çok faydalı bir uıui olup 
birçok hasatların hayatım kurtar
maktadır. 

Sıhhatte bulunan, hastalıksız o• 
lan, kanını da bafkıına verebile • 
cek grupta bulunan insanlar cid -
den fenne canlarile ve kanlarile 
hizmet etmit sayılırlar. 

Bilhassa bu hal bir menfaat mü· 
kabili olmazsa .. Kendilerini tebrik 
ve takdirden baıka bir kelime bu· 
lunamaz,, 

Bay Sa1im Ahmet, İsmail Hakkı 
Kanverenin doksan iki kişiye kan 
vermesi hakkında da tunları ıöy • 
!emiıtir: 

- "Bir insan bir defa en ço1' 
l>eı yüz ıram kan verebilir. Bun· 
dan fazlası kendi kanıızlığmı hat
ta ölümünü intaç edebilir. 

Fakat ayni adam fasıla ile kan 
verebilir. Çünkü bu fasda verilen 
&Canı telifi ebnİ! bulunur. 

- Yalnız bir nokta .• Kanveren 
adamda kendi bünyesine kafi ge -
!• e;ek mikdardan fazla mı kan bu· 
lunur? 

- Hayır .. Böyle bir ıey yoktur. 
Bünye, kendisine lizım olan kani 
vücutta saklıyabilir. Fazla kan bas 
talık demektir .. 

'J'ALEBE ntRLlCINDE - Dün --- Şehir 
Talebe birliği idnre heyeti birlik salo- Haberleri 

1 Gelenler, gidenler 1 
BAY AFFAN - Akça Bakanlıfı 

müşavirlerinden Bay Affan dün ~h • 
rimize gelmiştir. nunda bir toplantı yaparak birli•°"in 

"d b ı ar i~leri etrafında &:"Örüşmüşlerdir. 
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Bakırköylüler doğru 
sefer i sti901' lar 

Bakırköy ve Y eşilköyd~ otu -
ranlar Şark denıiryollarınll miira . 
caat ederek Sirkeciden kendi köy -
lerine doğru seferler tertip edil -
mesini istemişlerdir. 

Kumpanya bu hususta tetkikat 
yapmış, isleği kabul etmi,tir. Ya . 
kında Sirkeciden kalkan aktam 
trenleri Y edikule, Samatya Kum • 
kapı, istasyonlarına uğramadan 
doğru gidecektir. 

Şimendifer kursu 
Hükumetçe satın alınan İzmir 

- Kasaba demiryollarmdan otuz 
altı hareket, on altı !<atar memuru 
ile diğer işletmelerden on bet me
mur iki ay evvel tehrimi ule açı
lan. kurs l selmişlerdi. 

Bunlar t müfetti~1er taiaf ından 
hareket, hasılat, telgraf, ameli 
muameleler üzerinde dersler ve
rilmekted~r Bu ayın sonunda im
tihanlar ba,lıyacak, muvaffak o
lanlar muhtelif hatlara verilecek
lerdir. 

ODALAR KONGRESi - 21 Ma • 
yısta Ankarada toplanacak Ticaret 
odaları kongresine iştirak etmek ij • 

zere İstanbul Ticaret odalan da ha -
zırlanmaktadır. 

B ~ Y LA BUR - FraruJamn Sof • 
ya elçisi Bay tabure de şehrimize 

geJmi~ Park Oteline innıi§tir. 
Kongrede k 1 k l ....... __ .. _ -·~p -····-·== -

onuşu aca mevzu ar 
üzerinde raporlar yazılıyor. Bunlar Yangın musluklarının 
umum ~-ağazalara, deniz servetleri • so gısı arttırılıyor 
ne ve dıger bazı me~elelere aittir. 

BiR llAI<'T ALIK YUMURTA -
Bu hatta İstanbul limanından harice 
:U28 sandık yumurta gönderilmistlr. 
Bu yumurtalar İspanyaya gitnıiŞtir. 
Almanya ve Filistinde yumurta piya. 
sası bize göre daha aşağı olduğundan 
bu gibi yerlere yumurta gönderilmi • 
yor. 
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Bakırköyünde terkos 
Bakırköyüne terkos suyu veril

meai etraf mdaki hazırlıklar il er • 
lemektedir. Edirnekapıcfon Ba. 
kırköyüne kadar dötenecek boru -
ların geçeceği yerler tetkik edil · 
mit, projesi hazırlanmıttır. 

Mayıs ortalarına dofru boru . 
ların dötenmesine batlanacaktır. 

Kaybolan çocuk 
Argiri adında on üç yatında 

hir çocuk kaybolmu9tur. Annesi 
polise müracaat etmiştir. Emniyet 
memurları çocuğu aramaktadır
lar. 

lstanbul sular idaresi yansın 

şebekesini kuvvetlendirmek için 

çalıımaktadır. lstanbulun her ta· 

rafına dö,enmek için 34 kilomet

re boruya ihtiyaç vardır. Yalnız 

bu it tedricen yapılacaktır. 

Bu borular döıendikten ıonra 

bugün İstanbul cihetindeki 152 
yangın muıluğu 341 e, Beyoilu 

cihetindeki 127 yanım musluğu 

368 e, Bojaziçindeki 6 yanıın mUI 

luğu da 23 e çıkarılacaktır. 

1 ercümanlara rozet 
Pazartesi günü ıaat on dörtt• 

belediye lokantaaı üzerindeki sa • 

)onda tercümanlara rozetleri ve 

ehliyetnameleri meraıimle verile

cektir. Şehir 'bandosu çalacak, l>fr 

çay verilecektir. Ehliyetname a· 
lacak tercümanlar kırktan fazla• 
dır. 
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Arttırma, eksiltme • • 
lŞl 

lzmir, Ankara, lstan bul 
Avrupa telefonu 

lzmir Belediye Reisi seyahat v.e tet
kiklerinin verdiği neticeleri anlatıyor 

1 eminat, kontr garanti mektuplarını hangi bankalar verebilir 
Anka.ra, (Kurun) - İstanbul • görüleceği veçhile iki listede ta • 

daki sabah gazetelerinden birir.in yin etmittir. 
arttırma ve eksiltme muamelatı i- Havadisi yazan sabah gezetesi 
çin teminat m~ktubu vermek sa - hu husus:a kafi ve hata tam bir i
li.hiyetiniıa bazı ecnebi bankalara zahat kaydetmediği için neşriyat 
verildiği hakkmtlnki n~şriyat An- mali mahafilde derin bir alaka u· 
karanın mali mahafilinde büyük yandırmış, isimleri o gün o hava· 
bir asabiyet doğurmuştur. Sala -1 d:s'e neşcrdilen bazı ecnebi ban
hiyetH zevatın bu meuu üzerinde kabrın dev1cte karşı teminat mek
verdikleri izahat dikkate c!cğer tuphrı verebilecekleri zehabını 

ol~uğu ~çi~ Ku_:..tn'un sayın kari .

1 

doguı .m.·~:ur. Bilhassa resmi mali 
lenne bıldırmagı faydalı gürdüm: mahaf:!Ji? bu hususta yapılacak 

2490 numn.ralı ve paramızın ncsriyatrn !::'n derece esaslı tetkik 
bymetini koruma k:ınurun muci· ! e:lilclikten, milli ve ökonomik bir 
hince clev :e~ dairelerin:! karşı doğ- 1 takım menfaatler ve şartlar da 
ruclan <!oğruya yani resmi tabiri- gözönüne alınarak mülihaza edil· 
b "resen,, teminat me!dupları ver- dikten sonra yazılmasının doğru 
me~' hakkı anca:, milli bankala _ olabileceği fikri ileri sürülmüştür. 
rımıza aittir. Hükumet bu kanunu Ben bu yazılarımı, Ankaradaki 

o• 1 O ıA h f'ld d" d' mııli ban!<alarımızın himayesi resmı ma ı ma a ı en e ın ı • 
noktai nazarından çıkarırken di • ğim malumat ve: kanaet • üzerine 
ğer taraftan da memleketimizde yazdım. 
ökor.omik faaliyetler yapmakta Yukarıda adları geçen listeleri 
bulur.an ecnebi bankaların da za· bildiriyorum: 1 
rar .görmemesi çarelerini araştır • 2490 Kolu kanunun 60 ıncı mad
mı! ve bunun için de bu bankala • dc..,i snn fıkrası mucibince Maliye 
rın yalnız devletle olan münaıe _ Bakanlığı tarafından tayin edilen 
betler:ni bazı tartlara bağlıyarak, yabancı Bankaların li:;tesi (.No.1) 
halk ile olan münasebetlerinin in· 1 - Almanya: 
kiıaf ı yollarını açık bırakmıttır. 1 ) Co~merz t:nd Privat Bank. 
Bundan doğan netice ise §Udur: 2) Deutsche Bank uncl Disconto 
Memleketimizde mevcut ecnebi Gesellschaft 

bankalarile hariçte merkez vesi • 3) Dresdner Bank 
kalan bulunan ve Türkiye ile ik • 3 - Amerika Birleşik Devlet -
tıaadi münasebetleri devam eden leri: 
bankla.arın arttırma ve eksiltme 1) The Chaae National Bank of 
i!lerinde doğrudan doğruya devle- the City of New Y ork, 
te kar!• teminat mektuplan ver - 2) Guaranty Tı"Ust Company of 
meleri usulü kaldırılarak bunların New Y ork, 
ethaıa ve 1'1Üesseıata verecek1eri 3) American Express Company. 

3 - Avu81har7a• 
kontr garanti mahiyetindeki mek-

1) Wiener Bank Verein - Öster-
tuplarmı herhangi bir milli ban - . h' h C d' I 

. .. .. reıc ısc e re ıtansta t, 
ka vasıtaııle kabulu usulu vazo - I 2) B d p d ltE . . . anque es ays e urope 
lunmuştur. Yam daha acık hır ı · C t 1 · en ra . 
zahla, ecnebi bankalarda mali i - 4 B ı "k 

tibarı bulunan herhangi bir şahıs 
veya müessese, Türkiye hükumeti 
dahilinde herhangi bir devlet art
tırma ve eksiltme işine girmek is
tediği vakit, o bankanın kontr ga· 

ranti mahiyetinde bir mektubunu 
alarak Türk milli bankalarından 
herhangi birisine ibraz edecek ve 

milli Türk banka onun devlete 
kartı göstereceği teminat mektu -
bunu verecek, o adam da itini gö
rebilecektir. 

Maliye vekaleti yukvıda nu -
maraıı yazılan kanunun netrinden 
sonra almıt olduğu tedbirleri tat, 
bik için muhtelif bankalar hakkın· 
da eaaslr tetkikat yaparak bunların 
da hangilerinin kontr garanti 
mektupları verebileceklerini tesbit 
etmiş ve bunların adlarını aşağıda 

- e çı a: 

1) Banque de Bruxelles, 
5- Bulgaristan: 
1) Banque F ranco - Belge et 

Balkanique 

6 - Çekoslovakya: 
1 ) Banque pour le Commerce 

et l'lndustrie 
2) Zivnostenska Banka 
7 - Danimarka: 
1) Den Danske Landmands -

bank 
8 - Fransa: 
1) Banque de Paris et deı Pays-

Bas. 
2) Banque Ottomane 
3) Societe Generale. 
4) Banque de l'Union Pari -

sıenne. 

9 - Holanda: 
1) HoHandschc Bank Unie N.V. 

HURUl\'un edebi tefrikası; 19 

Hikmet Kaplan kol • 1 Setin üç basamaklı merdivenini 
ları sıvalı, kendi işini ken.di gör • atlayıverdi: 
meğc alıtkm bir eski bekar maha- _ Bir dakika timdi.. 

Ben de atladım. 

2) Amsterdamıche Bank. 
10 - İngiltere: 
1) Bardayı Bank Ltd. 
2) Lloydı Bank Ltd. 
3) Midland Bank Ltd. 
4) National and Provincial 

Bank Ltd. 
5) Ottoman Bank. 
6) Weatminster Bank Ltd. 
11 - İspanya: 

1) Banco Urquijo, Madrid 
2) Banco Urquijo Catalan. Bar

celone 
12 - İsveç: 
1) Aktieholaget Svenska Han • 

delıbanken. 

13 - İsviçre: 

1) Societe de Banque Suiue 
2) Union de Banqueı Suiases. 
14- İtalya: 

1) Banca Commerciale ltaliana 
2) Banco di Roma 
15 - Japonya: 
1) Y okohama Specie Bank Ltd. 
2) Mitsui-Bank. Tokio. 
16 - Macaristan: 
1 ) Banque Generale C1e CreClit 

Hongrois. 

lzmir Belediye Reııi 
Dr. Bay Behçet Salih 

2) Banque Commerciale Hong- İzmir, 2 (Hususi) - Belediye-
roise de Pest. miz, şehrimizdeki Erikson telefon 

17 - Norveç! şirketinde hissedardır ve tirkellen 
1) Bergens Privat Bank 605.000 lira alacaklıdır. Borcun 
2) Den Norake Creditbank. tediyesi meselesi üzerinde çıkan 
18 - Polonya: ihtilaf üzerine belediye reisi Bay 

ticesi hakkında dem ittir kı: 

1 - Şirkete vaktile konan ıe,. 
maye, yapılacak iılere kô.li gelme" 
diğinden 927 yılından itibaren §İ,. 
ket yüzde 8 faizle ve 934 ') ılınJ" 
ödenmek §artile 2.481.722 krofl 
borçlandımılmt§ tı. Fakat borcu fi 
ve faizin çokluğu şirketi ıarşfı. Be
lediyeden faizlerin incliri!meıi 111 

takrit yıllarının uzatılması istenJi. 
Fakat tirket, parayı, şirke~ nam "' 
hesabına, :yüzde 8 faiz ve mukave" 
le ile bir bankadan almıştı. Niha· 
yet benim Stokholme gitmekliğint 
kararlQ§lırıldı. Bu seyahat ıyi nr 
tice vermittir: 

1 - Şirket sermayeıi hrondar• 
Borçlar, kron tahvilinden dolayı 
1934 ıon.una kadar ıirket lehin• 
250 bin lira kô.r kaydetmiıtir. 

2- Yıllık faiz yüzde 3 e indiril· 
miıtir. Bu, §İrketi canlandıracalt' 
tır. 

3 - Borçlar, tevhit nıretile 946 
senesine kadar uzatılmııtır, 

4 - Şehir tele/on mür.sıeseıitt 
de hissedar Erikıon şirketi htf 
yıl irin 3000 lira teltiı mcııralı il' 
tiyordu. Yeni mukavele ilt> 11' 
da kaldırıldı ve fİrketimize 3()0(JI 
lira kazandırılılr. 

1) Banque F ranco-Polonaise Bahçet Salih Uz ile beletl~ve aza· F ai:r. tenzili ve tefıii masrafını' 
2) Cociete Generale de Banque sından ve ~irket idare meclisi rei- kaldırılmaıiyle elde edilen /ııl 

en Pologne. si Bay İsmail Hakkı Stokholme 1 140.000 liradır. Borçlar 1(1 ıeil' 
19 - Romanya: gitmişlerdi. Belediye murahhasla- de u:r.atılmıı olduğuna gön v~ 
1) Banque de Credit Roumain rı İzmire dönmü,lerdir. yet düzelmiıtir. Bu ıayede, lzmİf 
20 - Yusoılavya: Anka a lıt b l A t•lt. 
't)'":-D&nquernmt;u- eroe.·--~- "'" __ ..,_,_""""'_ınnımmftlllfmmm""'"""""'"""""'"'t-=tf:Jfi s~Tin$1/#!n'tuı~Ftkr31rfl'J 1i 

2) Banque Yougoslave. ransa: laylaşml§ olacaktır.,, 
21 - Yunanistan: Comptoir National d'Escompte Belediye reisi, lzmir döniitü 
1) Banque Nationale de Grece rle Paris. det Lapziğ ve Bari panayırlarınl 
2) Bristish-French Discount Credit Lyonnais. da tetkikat yapmıtlır. Reis diya' 

Company. Holanda: ki: 

2t90 numaralı kanunun 60 m- lncasso Bank N. V "- Lap:r.iğde iki gün kalarJ 
er maddesi :on fıkrası mucibince ispanya: idare ve teıkilô.tını tetkik eltim• 
:Maliye Vekaleti tarafından tayin Banco de Vizcaya Bari panayırı kapalı olduiıı haltll 
edilen yabancı bankaları list-esi Banco Exterior de Espana. gene dolaıtım. Elde ettiğim ltd' 
(No. 2) lıveç: 1 naat, l:r.mir panayırı hakkında bd 

Arnavutluk: Skandinaviska Kreditaktiebo - 1 na daha çok ümit verdi. Brı ıebef 
Banca Nazionale d'Albania. laget. le l:r.mirin ikti6adi vaziyetiyle mit 
Amerika: lran: nasip bir panayır hazırlamak, he 
The National City Bank of N.Y. pimi:r.ı"n vazileıi olmuıtur ,, The lmperial Bank of Persia. 
Belçika: İtalya: 
Banque de la Siciete Generale. 
Bulgaristan: Credito ltaliano. 
Banque Commerciale ltalienne Macaristan: 

et Bulgare. Banque Ungaro - ltaliana. 

Banque General de Bulgarie. Mmr: 
Brezilya: Banque Misr. 
Banco Allemao T ranaatlantico Romanya: 
Banco do Braıil. Banque Nationale de Roumanie 
Çe"koslovakya: Suriye: 
Banque Union de Boheme Banque Misr Syrie Liban. 

çıkıtta avantajı vardı. Ne zaman
danberi egzersiz yapmadığım için 
hamlaşmıtım. Geri kalmamak için 
kendimi sıktım. Fakat kabil olma· 
dı. Nilüfer benden üç adım önce 
duvara yapıştı ve ıeslen<li: 
. - Ayte ! 

Sonra beni yeni görüyormu! gi-
bi batını çevirdi: 

- A, siz de mi geldinizdi ! 
Güldüm: 

- Kadınlar arkalarından ko -

le Kaptanla beraberim. 

Gözgöze gelmemek ister gibi 

döner dönmez yürümeğe batladı. 

- Kaptanı bekletmiyelim. 

Hikmet Kaptan uzaktan sesle

niyordu: 

- Yazık sana Feridun. Kom -

ıum seni geçti. Nerede kaldı ıenin 

eski sporculuğun. 

Ve yaklattığımız zaman ilive 

etti: 

Teşekkür 
Elim bir ölümle aramızdan ay 

rılan sevgili doktorumuz Faka 
çelli'nin vefatı üzerine gösterile11 
alakadan ve elemimize iştirakteJ1 
dolayı en derin teşekkür ve say • 
gılarımızı sunarız. 

Dr. Fakaçelli'nin zevceıi ile 
Mahtumu Dr. N. Faknçelli 

diriyordum. Ve sırf dedikodu el· 

mek, daha çok çene çalmak için 

de bu kızın yemekte kalmasını is· 

lemiştim. Birdenbire içime bir ar• 

zusuzluk çöküverdi. Adeta iğne • 

lenmiş bir balon gibi söndüğüınii 

hissediyordum. 

Nilüf0 r hiçbir şey olmamı§ gibi 

hatta şimdi daha neş'eli Kaptan• 

yardım ediyor. Parçaladığı buz • 

ları tabağa yerleştiriyordu. reti ile salata tabaklarınıt yemiş -
leri yerli yerine koymağa çah!ı -
yor. Şimdi iki yalıyı ayıran alçak !anları yakmaktan hotlanırlar. - Anlaşılan Avrupa.da sümbül 

bebek olmu1sun. 

Ve onlar timdi hararetli bir ı,.• 

lık avcılığı bahsine girmitlerdi. 

Dinlememek için bahçede dolat • 

mağa b&!ladım. 

Nilüfer ayağa kalktı: 
- Bizim geçide kadar gidip 

hizmetçiye haber vereyim. Annem 

yemeğe beklemesin. 

Fırladım: 

- Siz zahmet 
!İmdi .. 

etmeyin. Ben 

duvara doğru kofuyoruz. 

Hikmet Kaptanın sesi arkadan 

kamçı gibi geldi: 

- Mar§, marf. Birinci gelene 
kupa var. 

Kafir kız bir keçi gibi aradaki 
tarhları sekip atlıyor. Zaten ilk 

Dudak büktü: 

- Olabilir, dedi. Yalnız kendi Şimdi içimde bu kıza karşı acar 

kendine kofup yorulanlara ancak bir kin başlamıftı. Eskiden bazı 

acırlar. maçlarda. yenildiğimiz zaman duy. 

Ve batını kendi bahçesine çe. duğum o azgın hisler damarlarım · 

virdi. Gelen hizmetçiye: da canlanmış gibiydi. 

- Anneme haber ver. Yemek - Ben alay ediyor, kendimi eğlen-

Ben uzakla§tıkça sanki bana İ -
§İttirmek ister gibi kahkahalarırtd' 

perdesi yükseliyordu. 

Ben de inadıma Hasan Reisıst 
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Tcirika No. ·-103-
Yaıa1': Niyaz.i Ahmed Okan 

Eqüp VlQherna kilisesi ve 

j( 

KUltUr itleri 

Hukuk talebesi 
mümessilleri 
An karada 

Hukuk fakültesi son tanıf ta -
lebeıinin üniversite rektörJüğüne 
müracaat ~derek imtihan talimat· 
namesinin baıı maddelerinin de
ğiştirilmesini istediklerini ~azmış· 

tık. 
Evvelki gün toplanan hulnık 

fakültesi profesörler meclisi ta le· 
benin bu dileklerini kültüı bakan· 
lığına bildirmittir. 

Talebe de aralarında seçtik· 
'leri üç kitilik bir heyeti kültür 
bakanlığında bu itle meşgul ol· 
maları için dün akşamk1 trenle 
A nkaraya göndermişlerd 1t. 

Bıı1sa lisesinden gelişen
ler kurumunda 

7 - JtURUN li NiSA N 19:};, 

Polia haberleri : 

Çocukların yaptığı 
işe bak1n 

-'I 

Fatihte lskenderpaşa mahal • · 
lesinin ağaç sokağında on bet nu
maralı evde oturan Kamil oğlu 

sekiz yatlarında Salim ayni yaşta 
Hasan ve Hadi adlarında iki ar -
kadaşile beraber bir teneke içine 
karpit koyup yakmışlardır. Bu sı
rada alev alan karpit tiddetle pat· 
lamış Salim alnından ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmı§tır. Çocuk 
hastaneye kaldmlmııtır. 

Verilen parayı az 
bulan fakir ! 

Hasköy<le Arabacılarda eskici 
Mordonun evinde oturan hamal 
Avram evelki gün kendisine mu · 
avenet kabilinden musevi fakirleri 
cemiyeti tarafından verilen para· 
yı azımsıyarak aağ elini cama hid· 

Bursa lisesinden yeıtitenler ku· detle vurmuş, bu esnada bileğin • 
rumu dün öğleden sonra Halkevi den yaralanmıştır. 
salonunda yıllık toplantılarım Balat hastanesine kaldırılmı§ • 
yaptılar, kongreyi kurum başkam tır. 
açtı. Kongre ba!kanlığma hu • BlR ÇOCUK PENCEREDEN 

Onsekizinci yUz yılda lstanbul kuk fakültesinden Bay Şahin se • DÜŞTÜ - Fenerde Abdi Suba.Jı 
ika et etmiş, Şefik Paşa da ku- cia idi. 29 yılı selinde Eyüp iske· çildi. Evvela yıllık idare heyeti ça· mahallesinde lncebel sokağında 

Di~er semtlere geçmeden, hah· ş y I · d .. • b d k'k f d lıs.ma raporu okundu ve "Kabul e· 23 numaralı evde oturan Cı'balı· 
- lağı kesen talebeyi çağırtmış: esme or~ eş a. ~ a mesa ~ e 

si geçen iplikhane hakkında bil'a~ _ U~an sen ne diye bu adamın bulunan Kızıl cemçıt mahalleıı a· dildi. polis memudarmdan Bay Mehmet 

daha maıu~mat verelim. Eyüptekı h ·ı b k N" · b dd l · Al. · 2 d M" kulağını kestin.. alisi sal ı e dolaşmıf, bu üyü ızamnamenın azı ma e erı ının yatın a 1tat ismindeki 
lpHkhane (1243 - 1827) de ku • Di e bağırmış. selin bir hatırası hali Eyüplüler nin deği,tirilmesi iti konuşulma • çocuğu evin penceresinde oynar -
rulmuştu. Burada günde on beş Y d I k d' ş· d" g.. b .. ıa d l k w d .. .. b d Gene deJikanh hemen cebin - arasm a söy enme te ır. ım ı a al' n ı. . (Cn so aga uşup aşın an ya • 
eski okka pamuk ipliği çıkaran on • ' ] B k ] J l h d 

l d 
den kesik kulagyı çıkarıp: Ağacamii müezzini o an Saim una ız isesinden yt:titen ha· ra anmış, astaneye gön erilmiş • 

beş çarh vardı. llk kuru uşun a - l d b ' 
]
. d' l _ Buyurun .. demiş. Kestim ye· kalfa için o vakit Eyüplüler: yan arın a u kuruma iştirak ede· br. 

bu r:.ırhlar katır ile çevri ır 1• P· l b'l l · · · b K H l d R . r· . k" b"" .. k b. l medim ya.. - Saim kafa dün gece yatsı e- ı me erı ıçm ir madde ilave e· onya - ayvan ar a uam 
lıkhanenın o va ıt uyu ır ro , . k k · · · k k d"l · · t d' B · h t 1 w •• · ·ı ·· d" h ~ .. h . d. B "ht" Bu kısa vak ayı semt tarıhle - zanı o uma ıçm mınareye ayı · ı mesı ıs e-n ı. u ısteğhı yeni as a ıgı gol'u muş, ort ayvan 

~:~:d~~~!';:'..::~~ı:İı, :.k~t ;:;: rinde anlatmaktan maksadımlZ, la çıktı derlermiı. ıeçilecek idare heyetinin y~pacağı öldürülerek bedelleri sahiplerine 
'"dd t 1 * ::ı * genel bir kongrede konu•uJmasına ödenmi!tir. 

mağa kimse cesaret edememişti. , Eyüp semtinin, uzun mu e. ~ : l' -----------
Yeniçerilerin ilgasından önce tanbulun hemen her semtı gıbı VLAHERNA KILtSESl karar verildi. . Bir esrar suçlusu 
Hüsnü Bey tersane emini iken Si _ külhanbeyi tahakkümü altında bu Ayvansarayda, Loncadaki Vla: Yeni idare heyeti seçimine ge· 
mon adında bir ermeni, Avrupa - lunduğunu göstermektir. herna kilisesi, Bizans kurununun çildi. 
da gördüğü yeni bir İplikhanenin • ııc • en eski bir kilsesidir. Bu kilise ve Lutfi, Cevat Ulkü, Avni, Ad • 
nümunesini göstermişti. Fakat Eyübü, yüz yıllarca, her vakit ayazmaya verilen ehemmiyet, di- nan, Selahattin, Sadık idare Gün· 
llüsn.U Bey, bunu yaptıramamı~tı. büyük tehlikeler kar,ıaınd.e. \uya. ğerlerine nisbetle çok üstündü. düz Zeki, Hüseyin mi,ira.k;,be he-
Çünkü o vakitler Karabet kalfa - kan &ellerden de bahsetmek icap Vlalierna'nın kimin tarafından yetlerine seçildiler. 
nrn yaptığı bir camii Yeniçeriler: eder. Liıtfi tarihi 1827 vukuatı a· yapılmış olduğu hakkındaki riva· Yüksek tahsil fa/ebe 

- Sen bu camii Selimiyeye ben· rasında buna temaş ederek şunla- yetler muhteliftir. Bir rivayete gö-
zetiyoraun .. Diye tehdit etmişler - rı yazmaktadn: re imparator Makyanoı'un karıısı birliği kooperatifinde 
dir. ''Ka:"al.>ai rnezkfıre c:iYarmda Polkcriya tarafından 451 de yap· Yüksek tahsil talebe bHiği ko· 

lplikhanenin bir kısmı şonra - l\arlrk ve ToJıçular bayırlarından tırılmıştır. Diğer bir rivayete göre operatifi yıllık kongreıini .. tün sa· 
lan baytar mektebi bir kısmı da ::-enini vefiredcnbenı tcccmmii c _ Birinci Jüstinyanos tarafından at onda Halkevi salonunc.1a Bay 
Eyübün en büyük mektebi olan den molozlar dereyi imlfı ederek yaptırılmıştır. Ücüncü bir rivaye· Faruk Nurinin batkanlığ. i\ltında 
Kalenderhane mektebi olmuştu. azıcık yağmur zuhurunda kasaba- te göre de Vlaherna kilisesi, Bi4 yapmı9tr:. 

Tophanede emniyet memurla
rı bir araştırma yapmıtlar ve Şa
kir ismini:•. birinin üzerinde- bir 
miktar esrar bulmu§\ardtr. Şakiı 

k. . . .h . ~ y l ,j ~ se ızıncı • lısas ma emesıne ve-" ' n ,:., n,-1 , nn1'-
rıfmİ§ı, duruşması yapılmt§tır. Şa-

kir kendisini~ esrar kullanmadığı· 
nı ve bulunan bu esrarın giydiği 

pantalonu aldığı vakit ceb;nde bul 
duğunu söylemiştir. 

Duru§ma, şahitleri dinlemek i· 
çin ba~ka bir güne bırak,lmıı ve 
suçlu tevkif edilerek duruşmasının 
mevkufen yapılmasına karar ve
rilmi§tir. 

Yeri gelmişken burada geçen kı - ya sellerden hasarı külli nıkua gel. rinci Jüstinyanos' dan önce impa.- Kongrede evvela idare h~yetinin 
s~ bir vak' ayı anlatalım. Eyap rnekte olduğu be~·anile tathirini rator olan Birinci Jüstinos tara . bir yıllık ~<ı.!ışma raporu okunmuş· 
•emt'ı vaktı"Je ku··ıhanbeylerinin en al1alı" )Jelde ımıhkeıne.Ye gcliJl bil- fından yaptırılmıştır. tur. " """'""''•ııttom11101ıını111111111111ıı""ı•""'""""""'""'"''"'"""" .. "'"ıuıuı-

ÇOk gezdiği yerlerden biri idi. istida kadı belde Kamil Bey vu - On beşinci yüz yılda 1ıtanbulu Kooperatif binasının , iyi bir den bazıları söz almışlar ve birçok 
münakaşalardan son!'\ idare !leye· 
tinin rapo;u çoklukl.:. kal:uı l cdil
mittir. 

Meşhur oniki1erin en azılılarından kuu hali hililaın Babıaliyc arz ve ziyaret eden bir İspanyol, kiliae ~ binada olmaması ve bu hususta 
ve mükerrer katil Kavanoz Meh· inha eyledi. Sureti istida yolunda nin sütunları yeşil akik, kaideleri icap eden tertibatın f\·tnmanu, bu-

d. B l kl b l laıı 111 i t'illlı t beyaz mermer olduğunu ya:ımıs- l met burada hüküm sürer ı. u • o ma · a ~a 1 \ • ::ı ersa • • unmaH kooperatifin ;yi ça:ışına-
1 

c: ııedcı1 ıııalıbtı~lal'.. lı>likhanedcn lır. Vlaherna'nın, uzun yıllar, hiç 1 d gün hala yaşamakta o an tanınnu:f · , mış o ması ıebepleri arasm a ita· 
bir zate o vaktin, Eyüp külhan • esterlcr \'C cephaneden selıet ve bir kiliseye kıyas edilemiyecek ret edilmittir. 
beyleri musallat olmuelar. Bu ta· edevatı lfızimc tertip ve ita ile tat- dercede güzelliğini muhafaza et · Rapor üzerinde birlik Uy, :P.rin· 
)ebe, bir gün arkadaşile giderken, hirine rnübadcret olunması lazım miş olduğunu kaydeden kitaplar lftlllllDUllAIHlllWlllllflllll .. lftlllllHIUlllllll ltllllHDIRllllUllUUIOllllllllllhllftlUlllfbdllH 1 

külhanbeyi gene önlerine çıkmış. rrelen memurlara sipariş kılınarak vardır. mektedirler. j 
l k t 

..,ı:c." 1.
11 

ı'cı·11 olıtndtı. ( 1) Bu kilise hakkında u:ıun tetkik· Polkerı·ya, 450 - 457 de kilı'se. 
1ki arkadaştan biri, güç Ü uvve · " '- ~· l 'h 

lh b 
· · Son 329 ve 39 yıllarında Eyü - er yapan tarı çiler, kilisen.in im - yi yaphrarak içı"nde Hazretı' Mer· 

li olduğu için kü an eyını yere P lk · l Öb.. bu·· basan seller hakikaten bir fa - paratoriçe 0 eriya tarafındaıı yemin aömle<1i bulunan ıandıg-1 
yatmp kulağını kesmış er. ur. - k Jd d. • ~ Ş f k 

uru uğun_u, ıg.w er impartorların saklamıııı. 

gün, zaptiye nazırı Arap e ı . ~ 
b ( 1

) Tarih Lı'.'ıtfi cilt 1 Sayı fa 2 71 yalnız ta mır ettıklerini kaydet . ( ~ } 
Paşanın tanıdığı olan külhan eyı w _ • onu rnrın 
- z:;an balıga çıksak boş dönme · ler alışkmcm. Komşu tabii. 1 Elimdeki balık tabag:z;nı hını:. 
yanına gittim. Iskaraya yerleştir · H h d · k yiz. . - aydır, ayır. Köpekler Kap· dt\n atmamak için gayret cdiyo · 
iğı Barbunyaları evire çevire ı· Kahkahaları bize kadar gehyor. tanla ben en başkasını tanımaz • I 

Zartlyordu il d l ı t 
. b" rum. 

. Hasan Reis başını sa a ı: ar. s ersen, gıt naz yanlarına. . 
- Kısmetiniz varmış, dedi, dört - Ö le de korkusuz kız ki! - Nerede göpekler. Hıkmet Kaptan beni gördü: 

gündür Barbunya çkınıyordu. Bu G nle~de ben lstanbula inmiş - ileride koru gibi sık ağaçlı kö· - Bravo, diye bağırıyordu. Ha· 

b h K 
eçe b' d sa a aptan: . Kaptan da Tuzlada ır os • şede küçük bir çatı gösterdi. san Reise muavinlik ha! 

Mürakabe heyeti ün raporu 
tenkitlere yol açmıf, kooperatifin 
yeni çalışma işi görütülmü,lür. Bu 
işde çalıımak istiyenlerdt::n bir i· 
dare heyeti seçilerek ba,kanlığa 

yüksek iktisat okulundan eay Ha· 
di, başkan vekilliğine Tahsin, Ü·· 

yelikleri:? Muhlis, lbrahim getiril· 
mişlerdir. Mürakabe heyetine Bay 
Vasfi se·;ilmi,tir. 

Nilüfer bu bahse nihayet ver · 

mek ister gibi" Kaptana baktı: 

- Yerlerimizi gösterir misiııiz 1 

Kaptan lüzumsuz bir nezaketle 

eğildi: 

- Ev sahibi siz sayılırsınız. O 
- Ya gelincik, ya Barbunya.. tım. davetliydi. Bizim köpekler · - Bak seni ayak sesinden bile - Öyle, dedim. Sizin yardım . 

B l 1 
d d" A tuna vazife sizindir. 

u mazsak yazrk o ur, e 1• • ··ı ·· K.. 11 · ··r yabancı oldugwunu tanırlar. Amma. 1 d H R · 1 den biri çözu muş. ope < en go - cıntz o ur a asan e11in o maı. Nilüfer ciddi bir hareketle Kap· · 
çıldık. Derinceye kadar gittik. O d k b l ki ld 1 ? mediniz galiba. Gün üz aparız. a ı ar o u. stersen yemekten mı. 
kadar mevsimi değil amma ne )ez- ı l d" A "t B Gece açarız. Bela ı ~ey er ır · zı· sonra gı · unu taze taze yemeli. Kaptan masanın üıtünde yer a· 
zetlidir rnübaı-ek. Halbuki bizim b k K d d k k h çoban köpekleri. Komşu a · a ın an or an köpekleri çıyordu. 
komşu, yalının önünde iki kiloluk k l ·· D d go··rmek istemedı"m. nııJ ki köpe çözü muş. uvar an - Amma buradaki muavin ua• 

bir Levrek tutmuş. h ki k athyacak. Belki birini a ıyaca · 
- Hangi kom~u? 
Çenesini kaldırdı: 
- Nah, i~te. Bizim konı~u. 
bgar&nJn altını, üstüne çevire · 

.. ek devam etti: 
- Kısmeti de açık. Onunla ne 

Hemen bizim tarafa geçmiş, nasd 

yapmış yapmış yakalayıp bağla -

mış. 

Omuz silktim: 
- Bunda cesaret yok. Köpek -

- Sen tabağı bana ver Hasan tadan daha maharetli. 
Reis. Götüreyim. 

1

. Güldüm: 

-Tabağı kırmadan buraya ka· 
"Nilüfer:' in zoraki gibi yükse· dar getirebildim ya. Her halde 

Onlar hala gülü§Üyorlar. 

len sesi Kaptanın gevşek, eski 

kahkahalarını bastırıyordu. 

Hasan Reisin muavini de pek ham 
yıt.mJtk deiTil. 

tana sağındaki koltuğu İfaret etti: 

- Buyurmaz mısınız. 

Sonra bana döndü. Onun söyle· 

meıine fırsat vermeden soluna dü• 

!en koltuğu çektim. 

Birdenbire: 

- Hayır, dedi. Lutfen 

koltuğa! 

karııld 

( •'.>Ulll< ytı ı Ut) 
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Hin\AYE 
Çi ç e ' • • kler • 

Yazan : Pirandello Çeviren: ô. R. 

-
TAKV iM 

~ 
Gfio do~uşu 
Glln l'atısı 

Sabah namazı 

Oğle namazı 
lklndı namıtzı 

Akşam namazı 

Yatsı namazı 

ı nısak 

Yı lın gtçen gUn ler 
Yılın kal an ı:ünl erı 

CUMA 
!\ N15an 

Cumartesi 
6 Nisan 

2 Muha:ırem :ı l\luharrrm 
:i.&7 ~.37 

18.!\7 

447 
1'2..17 
l !i.•4 
t ıı .~ 

2\11 
,l.53 

9.1 

ı s.:ı; 

446 
ı ~.1 7 

l !l.!14 

18.37 
~o. ı ı 

94 
2fı ? 

Sonra Tresineye blltün bu ~ • J ·n çıktı. Merdivenden inerlten, 
kınlan veren, onun bu mevkie müthiş bir korku içinde idi. Yal • 
n.rmaıını temin eden gerçi kendiıi nızdı. Memleketinden uzaktı ve ===~=~~~~~~~~= 
idi. Fakat TreıiM onun umduğun- koca şehrin-'Orlasına atılıvermişti. lf RADYO ,
dan çok uzata ritmit ve onu fe - OmitJeri yıkık, ruhu sönük, aklı=:;;;..;.!~=========;:;;;.:..:=== 
hir bandosunda fülütünü çalmağa dütüktü ! Kapıya vardığı zaman Bugün 
devam etmek üzere çok geride bı- tiddetli bir yağmurun yağdığını lSTANBUL: 

17,30 lnkihip dersi: üniversiteden 
rakmııtı. Aradaki mesafeyi aşma• gördü ve clıtarı çıkmağa cesaret e- nakil - Manisa saylavı Hikmet 18, 
la imkin yok. Ya kendiô o tehir demedi. Tekrar geri dönerek mer- 30 : Jimnastik_ Bayan Azade Tar. 
bandosundan kazandığı biçare divenleri tırmandı ve en üat katın can 18,50: Muhtelif plaklar 19,30: 
paracıkları ona hal'ccetmemi,, son baıamağı üzerinde oturarak Haberler 19140: Spor Eşref Şefik 20: 
amc.asından kalan tarlacığı aatıp dirseklerini dizlerine dayadı ve Üniversite namına konferans 20,30: 
onu Napoliye göndermemit ~lsay- sessiz sessiz ağladı. Bemir Caz. 21,15: Son haberler -
dıf •• Bunu aklmdan geçirdiği için Yemek bittikten sonra Ti-esine Borsalar 21,30: Bayan Bedriye Tüzü-

• na şan Türkçe sözlü Radyo Caz ve 
utandı Te birdenbire Tresinenin tekrar anasının oturdı1ğu odaya Tango orkestraları. 
hastalığı arasın~a. gönderdiğ\ pa- girdi. Anası yapyalnız-, ağlıyor • .ıımunıwnı ıı •n"'"'""'"'ını'"llt"'nı'ınnun _ "_,,,. _ _ 
rayı habrbyarak elini cebine sok- du. Jçerdeki adamlarsa eğleniyor Matbaamıza gelen eserler: 
tu ve: ve gülüyorlardı: 

- Marta bala! dedi. Bana gön· - Nerede? Gitti mi yoksa! di-
clerdiiinia parayı iade için gel • ye sordu. 

Atalarımızın 
adları 

dim. Buna bana göndermekten Anası, yüzüne bakmadan: 
1_ - Eski Mersin mebusu, Bay Niyazi 

m• .. admız, eaki bir borcu öde • - Gitti! dedi. Ramazan Yüreğiroğlu dört beş yüz 
mele mi idi? •• 0 borç, bu para ile Tresine boıluğa bakarak içini yıllık Türk kütük defterlerine göre 
lmlrılnı yok~ödenmez. Bu parayı derin çekti ve: atalarımızın Türk adlarını küçük bir 
almala hakkım yok. Maziden bah· - Zavallı! kitap halinde toplayıp neşretmiştir. 

' setmiyetim hala. Yalnız bana gön- Diyerek gülümsedi. Niyazi Ramazanın bu küçük izeri-
d dili • b" .. ·· · · d 1 nin değerini arttıran bu adların doğ-er nız paTanm utununiı ıa e Anası, çiçek eri gösterdi ve: 
d ru olarak alınması olduğu kadar, söz 

e eme::liğimden nıüteeNirim. - Bunları sana getirmi• ! dedi. ~ sıra~ • getirilerek, Bay Yüregiroğlu • 
Marta hala gözlerinden yatlar Truine: nun bize kendi özel araştırmaların • 

ıelerek Mifokiyoyu durdurmak i• - Ama~, dedi, ne güzel! Ve çi- dan haber vermesindedir. 
tedi: çeklerden bir demet alarak miaa- Bu kitaptan şunları öğreniyoruz: 

- Ne diyonun? oğlum! firlerin odasına doğru yürüdü. Alman, Alaman oğullarr Türk kü-
Fakat M;ı.,.ofı"yo d u· A tüklerinde vazıh adlarındandır. ... evam e ı: nası: .; 

S. · · ed k Atlıhan adının kütüklere geçtiği 
- ızı temın erim i paranın - Ha~ hayır! dedi. Oraya denrlerde (idil), (itil) adları da gö · 

&tünü ben harcetmedim. Para, götiirme ! rülmektedir. İtil, idil kelimesi de 
hutalığrm sırasında, birtakım ak- Fakat Tresine kollarını silkerek Türkmen aşiretleri arasında aşiret • 
rabamm eli'De düttü. Benim kat'iy.. misafirlerinin yanına koştu ve: ' likten çıkma, ıslah olma anlamına 
yett haberim yoktu. Geriıi de itte! _Bakınız, dedi, Sicilya c•çek-:._ ~k_u, ...... ıı_..a .... nn .... ı~a-ktadrr. 
Ben de gidiyorum.. leri !.. O. R. -,ıaaga 

<ııı Adlar 
- Hemen mi? Olmaz, ada ol- - BlTTt - iman 

maz! Otur, kal, Treıine ile ko -
DUf ! O da teninle konuımak iati • 
yor! 

- Hayır, hayır, lüzumu yok! O
nu mİılafirlerile bırak! Ben onu 
ıörecefim kadar ıördüm. lıter • 
een ten de ıit, ten de içeri ait! Mi
aafirlerin .. Ju.hkahalvmı din4e ! 
Bense on!arm bana gülemlerini 
istemiyor. ·ve gidiyorum! 

Marta hala, Mikofiyonun kızını 

K·ı ahk kö~k er 
Bakırköyünde Kartaltepe Met· 

rutiyet caddeı!nde 13 diğeri 11 
numaralı vaıi bahçeleri her tara· 
fa nezaretli e!ektrilt, ıuyu mükem
mel biri 10 diğeri 6 odalı havadar 
aanatoryom gibi kö,kler tamamen 
veya kısmen ayrı ayrı ucuz kiraya 
veri!eceğinden Galatada Kredi 
Lione bankası yanında Melek ha· 

~ok fena kıskanarak ve onun hak- nında 7 numaraya müracaat. 
landa fena ıeyler düşünerek bu ( 4086) 
karan verdiğini zannetti. Zaten - ·· 
la2mı bu hal üzere kim göree onun 61 

... --• 
LESSING----.. 

halılmv.la iyi bir söz eöylemezdi. L A Q K Q N 
Kendiai de ihtiyarlıimı çökertme.
le baıhyan bu aefahet hayatından 
l>1bı11, usanmııtr. 

- Oilum, dedi, ben artık kızı· 
mı koruyamıyorum! 

Mikofiyo: 

Çeviren: 

SUUT KEMAL YETKiN 

Fiatı: 30 Kuru§ 

V AKIT Matbaası İstanbul . 

- Niçin? Dedi ve suıtu. 
ihtiyar kadın yüzünü gizliyerelc ,.. KURUN' 

ajbyordu, brçlanklar arasında: 
G• } GOndellk eıyaeı Gazete 

- · ıt oi um, de.di, haklum! tataııbul Ankara caddeııl, (VA.KIT> yurdu 

Artık aana yaramaz. • 

- Gidiyorum ha!a ! 
Mikofiyo bawlu ite torbaamr 

masanın altından aldı, torbaemm 
içinde çiçekler bulunduğunu, bun
lan Treıineye getirdiiini hatırla· 
dı Te: 

- Bak, hala, diyerek torbayı · 
açb ve çiçekleri çıkardıktan son ~ 
ra: 

- Bu çiçeMeri, dedi, içerideki 
misafirlerin üzeTine atayım mı? 

TELEFOS NIDIARALARI: 
Yazı l jlerl telefonu: 21Si9 
idare ıelefoou : HS70 

Telpa.f adresi: latanbaJ - (KURUN) 

ABONE BEDELLERi 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye 

Senelik 1'00 Kr. 

6 aylık 730 ,. 
8 aylık '00 • 
1 aylık 160 • 

bln nctttlert: 

Ecnebi 
%'700 Kr. 

1450., 
800 " 
800 .. 

Ticari UADlarm tı!n ııayıtalarmda san • 
Uml SO kuruştan b~lar. Ok sayıfada 250 
kUl'Uf& kadar ~ıkar. 

korunmak, korumak anlamındadır. 
Bay Niyazi Ramazan, dilimizin 

mücerret mefhumları anlatmkta ye • 
tişlkli olmadığr iddiasına karşı müze 
müdürü bir Alman profesörünün de 
şu sözlerini naklediyor: 

"İşte turfan'da, Hoço'da küller al
tından çıkarıp güçlükle sayıfalarını 

sıraya koyduğum bu eserde bu mem
balarda mücerred ve manevi duygu • 
ları ifade eden o kadar çok kelime -
ler vardır ki, biz bu tek kelimelerin 
anlattığı maksadı bildirebilmek için 
garp dillerinde .A \TUpanın işlenmiş 

ilim lisanlarında, birkaç kelimenin 
yardımına muhtacız. Diliniz, gerçek, 
fikri mefhum itibariyle de çok zen • 
gindir.,, 

Örf n adet demek olan Türe olma· 
yıp Tö"re•dir. (Derebeyi dediğimiz 
ünvan buna göre 1'örebeyi'dir.) 

Müellif, Türkçe yerine Türk dili 
demeyi daha doğru buluyor. 

(Atalarımızın adları) nın baskı 
masrafını muharriri vermiş, fakat ki· 
tabın gelirini Çocukları Esirgeme Ku
rumuna bağışlamıŞtır. 

Edinilmesini tavsiye ederiz. 

MEKTEPLERDE öGRETl\IE 
. METODLARI 

Emirgun Orta Mektebi müdürü n 
Tarih · Coğ. l\luallimi her dersi Öğ· 
retme metodu üzerinde böyle bir eser 
yazıp Neşretmiştir. Tavsiye ederiz. 

Samatyada: Teofilos, Fenerde: 
HUsamettln, Şehzadebaşında: Ham • 
di, Şehremininde: A. Hamdi, Kara · 

Marta ha!a yalvardı: 
BUyük, !azla devamJı UAD verenler~ 

&ld ayn tenzlllt vardır. l 

~ gümrükte: M. Fuat, Aksarayda: Sa • 
rım, Ankara caddesinde: Eşref Ne -
şet, Yemişte: Bensason, Zeyrekte: 

- Hayır! Allah a.ıkma yapma! 
- Peki! Ben bunlan ona getiır-

llm. San& bırakıyorum hala! 
Memleketimizin güze! ~içeklerini 
lrok'a ! Ona da bahtiyarlık diledi
iimi, tayle ! 

MikOflyo bavulunu alarak dq._. 

. 
-~:mli ilinlann bir satın 10 kuruttuı l 

KDçUk lllnlart 

Yergi, Beyazıtta : Cemil, Beşik taşta: 
Süleyman Recep Galata da: Kapıiçi, 

Bir defa ao. iki detuı ~. nç deta:u 6~ Ileyoğlunda, Bostan başında: 1timad, 
dört defam 7G ve on dduı 100 kuruştur Tepebaşında Kabristan sokağında: 
Uç aylık UAıı •erenlerin bir ddaaı beda Kinivli, Tarla başında: Nihad, Şişli • 
vadır. D3rt ıatın geçen llft.nlarm fazlıı 
ııatırıan bt>• kuru§tan heaap edilir. de Şafak sokağında: Nargi1rciyan, 

ill••••••••••••mıiiil Kasımpasada: Yeni Turan, Halıcıoğ-
1 lunda: Yeni Türkiye. 

Unıumi Haırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

- 6 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih 

donan Ayağı 
tırnağımı 

Feldman "Türkler için 
kesmem ,, diyordu 

Erzuru.."11 ahaliıi nnlart (Nabi-ı 
han) a kadar ve Haıankale ahali
ıi de Nebihandan Hasankaleye 
götürecekti. Erzurum ahalisi va
zifesini tamamen yaptı. Fakat 
Hasankalede ahali azdı. Günde 
ancak (700) ki!i yollıyabiliyorlar
dı. Nebihanında biriken unların 
ahali ve menzil vasıtalariylf! taıın· 
ması epeyce sürdü. 19 klnunuev· 
velde on birinci kolordunun Kö
tek, Altınbulak, Mehikertten Rus 
hududunu geçtiğini haber aldık. 
Diğer kolordulardan haber yoktu. 
Bu habersizlik bet gün devam et
ti. Böyle çöl ortasında kalmıt gi
bi malfun:ıtsız kalmak, bütün duy. 
gularını ordunun harekatına çevir. 
mif olan ahalide ümitsizlik, bed· 
binlik başladı. 

Herkes bir felaket kokusu duy· 
muş gibi idi. 

On birinci kolordu dört bet 
gündenberi ordu kumancanlığın
dan emir ve talimat almadığından 
bahsederek vilayetten ve menzil· 
den malumat soruyordu. Fakat bu 
makamlar da bir ıey bilmiyordu. 
Taarruz ba§ladığı vakit Ba,ku • 
mandnnlık vekaleti askerlik hare· 
katı hakkında kendiıinden batka 
hiç kimsenin hiç bir yere maliimat 
vermesini yasak ebnitti. Onun i . 
çin cephP. ile Erzurum arasındaki 
telgrafhaneler hiç bir telgrafı ve 

rafından lstanbulda zevcesi Sul • 
tan Hanıma çekilen telgrıı fm kop 
yesini Erzurum telgrafhanesi al • 
mıf, hususi olarak vilayete ve 
menzile göstermişti. Bu telgrafta 
Sarıkamıf, Kars demiryolunun 
kesildiği ve bir kaç vagon zapto • 
lunduğu yazılı idi. Başka bir ıey 
duyulmuyordu. 

"Türkler için bmağımı kel' 
mem,, dediiini ititmiıtiın. Tali 
galiba ona ayağını keıtirecektİo 
Bu dedikodular ara11nda ikd 
Bronzar imzalı bir telgrafn&111• 
geldi. Otomobil ve iki binek -,, 
bir yük arabası gönderilmesi "'' 
Erzurumda da, Jstanbula ıitm~ 
üzere otomobil ve kızak hazırla • 
ması emrolunuyordu.Bunlan ki111• 
se iyiye yormadı. Oileden aonr' 
Köprüköy telgrafhanesinden çe • 

kilmit Enver imzalı telgrafna111• 
geldi. Bunda ordu kararıilnnf 
gönderilmekliğim emrolunuyor • 
du. Karargah Zivinde imiı. 27 Ki 
nunuevvel öğleden sonra yola çık" 
tım. Erzurum - Hasankale yold' 
nun kat kat buzlarla yükselm~ 
izinden gidiyordum. Paıapınat: 
civarında karlar arasından b" 
kaç siyah gölge gelmeğe baıladt 
Yakla,tı. Gelen Dokuzuncu kolor 
du erkanıharbiyesinden Onı,t 
Liltfü Bey idi. Eiı büyük merakı 
mı halledecek, en mühim meaelf' 
yi soracak zatı bulmuıtum. Mil' 
harebenin giditini ıordum. Nefet' 
lerin duymasından korkarak J,ed 
bir tarafa çekti. Taze karlann üt' 
tüne kılıcın ucile cephenin kabl 
bir haritasını çizdi. Dokuzwıe:' 
kolordunun ümitaiz vaziyetini ~ 
lattı. Büyük bir teesür ile dedi 
ki: 

"D - ..,..;..ı- :.t.:--1 -· __ 1-....I. 
de neferleri bulup toplayıp yo) 
mak için dün aece kolordu )si 

mandanıntn emrile karargihJ 
ayrıldım. Kolordunun umum mel 
cudu "360,, nefere inmiıti. çJ 
korkuyorum ki karargih ve kol~ 
dunun kalanı ela esir olmUfhır. 

Batka anlatacak bir ıey yokt" 
Yollarımıza devam ettik. 

28 Kinunuevvelde Hasankall' 
On birinci kolordunun birbiri 

arkasına her gün düşmana taarru· 
zu mevcudunu azaltmıt, dört bine 
indirmiş olduğundan askC!r iıti • 
yordu. Muhtelif kolorduların de • 
po taburları şu sırada E .. zuruma 
gelmitti. Hangi kolorduya ait ol· 
duğuna bakmıyarak altı depo la · 

burunu on birinci kolorduya gön· 
derdik. 25 Kanunuevvelde esir on 
dört Rus zabiti geldi. Bunlardan 
çok fena havadisler duyuldu ve 
yayıldı. 34. fırka kumandanı Be .. 
kir Bey tehlikeli, yaralı, onuncu 
kolordu topçu kumandanı isken 
der Bey tehit, 29. fırka erkanı· 

harbi Hayri Bey yaralı imif. Ordu 
rical ediyormuf. 

ye girmezden evvel Baıkumand.ıs 
vekili ile Bronzarın bindiği kıs'" 
ğa rasgeldim. Selam verdi. k~ 
durdu. Emri alarak hareket etti
ğimi söyledim. 

Taarruza batladıktan sonra or· 
du kumandanlığının ilk telgrafı 

geldi. 24 Kanunuevvelde yazıl 

mıt olan bu telgrafnamede Kat> • 
rüköy telgraf hattının ~erhal Kö -
tek ve Sarıkamış istikametinde 
temdidi emrolunuyordu. ·Fakat 
malzeme yoktu. Menzilden bir tel· 
graf muhabere memuru ve mev • 

kii müstahkemden koparabildi • 
ğimiz on telgraf neferini yolla • 
dık. 

26 Kanunuevvelde ordunun ge· 
ri çekilmesi şayiası Narman tara • 
fından da geldi. Ahali hicrete ha· 
zırlamyor deniliyordu. Başku· 
mandanlık yaveri Kazım Beyin 
ve F eldmanm ayağı donmuıtu 

Feldmanm: 

Nereye tayin buyurduklarıll' 
sordum. Makaadnn lif açarak ı.f• 
sil it almakb. Fakat P&f& ~ 
muhtasar olarak ordu erkimıı.r' 
biyeaine, dedi. Dedim ki: 

"Fakat pap hazretJeri. ordd 
erkanıharbiyeaindeki arkadatlat 
tamamdı.,, 

Gülerek dedi ki: 

"Ben onları harcadrm.,, 
Bir~z durarak ilave etti: 
"Hafızı livalıkla ordu lrumaıt' 

danlığına tayin ettim. Selim aöf• 
leyiniz.,, • 

Ve yoluna devam etti. 
Biraz ileride 34. fırka kumaıY 

danı Gırebeneli Bekir beyi gör ' 
düm. Bel kemiğine vuran bir kur 

1 

§Un felç getirmiı. Artık bar-" 
sönmüt gibi, o da Erzuruma dal' 
ru geçirildi. Hasankaleye geldi.Jll' 
Sabık ihtiyat süvari ikinci fır~ 
kumandanı Abdürrahman bey bd' 
rada mevki ve nokta kumandan• r 
di. Enver paıadan mubarebe11 

dair ne tafsilat aldığım sordudl:" 
Pata Abdürrahman beye yahıısS 
"Müsterihülkalp olarak dönü::YO • 
rum,, demif. Binaenaleyh Abdiif 
rahman bey de kalbi ferah, etııııi' 
yetli .. 

( Sonu yan'tl) 
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Yeni Çıktı 

KLASiK ESERLERDEN- D .. y un ve arın Tokat Valiliğinden: 
Deiişişleır 

O J/ I D 
S. Z. AKTAY 

Ovid eski Romanin .,n büyük kl!s1k şairid ir. De~i· 
şişler bUti. n orta ~ağları kaphyan şairin en Unlü va 

en özlü eseridir. 18 Forma - 75 kuruş 

Dağıtma Yeri - Vakıt Matbaası - lstanbul 

1 ercüme Külliyatı Tok2't Vilayetinde yapılacak yedi aded mektebin inşası yirt' 
Saf o gün müddetle ve kapalı zarf usuli le apğıdaki ıerait dahilinde müd 

Alfons Dode _ Haydar Rifat ı kasaya konulmuştur. 
100 Krş. 1 - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat Merkezinde beheri 394f' 

Aile Çemberi liradır. Birisi 2300 liradır. Kazalar da yapılacak mekteplerin bebe' 
A. Maurois - J. H. Ali~an 20542 lira bedeli ket iflidir. 

lOO Kr_§·-----111 2 -Şartname plan ve modelleri görmek üzere Tokat Vili.yetff 
Tıicaret, Banka, Borsa müracaat edilmelidir. 

Jkt. Dr. Muhlis Etem 
7 5 Kr_ş. 3 - ihale 15 - Nisan 935 günü ne müsadif Pazartesi günü saat l -----·· Devlet ve ihtilal da Tokat Vilayeti Daimi Encümen inde yapılacaktır. 

V 1 
Le · H ~ Rif t 4 - Münakasa kapalı zarf usuli ledir. af a a 1 j ig" j 0 e 0: mn -; 5 ~r..-ş._r -a---• 5 -Münakasaya iştirak edecekler bedeli keıfin yüzde 7 buçuJı 

Sosyalizm nisbetinde muvakkat teminat vere celderdir. 
An 

. 1 - Ke§İf bedeli (24196) lira (98) kuruş olan Polatlı - Hayma- ı K. Kantsky - ~;ıi>iha Zehcı-i; ·.:ı j &-Münakasaya i§tİrap için taliplerin ehliyeti fenniyeai haiz Nali' 
na yolunun 23 + 090 ilci 43 + 000 k ilometre1eri arasında 18 menfez 75 v-ş. ----....---·------111 Vekaleti veya Başmühendislikten verilmit vesika ibraz etmeleri Iİ inşa ile 33 + 000, 43 -+- 000 kilo metreleri arasında 10000 metre J. Rcuim Külliyatı I 

'k ' b h zımdır. mı a am tat ihzarı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. Ahı.1:! Re,it - H. Nazım 
2 - Eksiltme 22 Nisan 935 pazartesi günü saat on beşte Anka- _____ 75 Krs. 7- Bu §erait dahilinde talip olanların teklif teıninat ınektuplaTlll' 

ra vilayeti daimi encümeninde yapı lacakh r. işçi ıınılı ihtilali ve istenilen vesikaları havi zarflarını ihale günü olan 15 -Nitt' 

3 - isteklilerin teklif mektuplarını Ticaret Odası vesikası ve T -,; ı - Uaydar Rifat 935 Pazartesi günü saat on ikiye kadar Vilayet Encümen Riyaaetiıs' 
1815 liralık muvakkat teminatları ve Nafia baş mühendisl:ğinden ala- 6° Krş. tevdi etmeleri ili.n olunur. (i625) 
~~~~~~cl~~~r~e b~l&~ ~~ ~ ~~~d~de ~ ~M~~~~~r ~-------------------------
dar vilayet ~ncümeni ri~aset.ine verm~leri. ~ Dr. Yung60 ~'::...Hayrullah Muhtelif ocak tuğlaları, harçları ve 

4 - İştiyenler ke§ıf evrakını ve ıartnameleri A nkara vilayeti .rn--------------
Nafia baş mühendisliğinde gözden .geçirebilirler. (1722) 1 Isfahana doğru tav Ocag" l İç}igı" • malzemesi 

1 Piyer Luti - l. H. Aliıan 

~ '~-~---1_0_0_K....;rş.___ Askeri.fabrikalar U. müdürlüğünden 
J. Dasin Külliyatı I I 

Ahmet Re!it _ H. Nazım Tahmini bedeli 20.000 lira olan yukar:ıda yazılı malzeme 16 ~ 
75 Krş. yıs 935 tarihinde perşembe günü taat 14,30 da Askm fabrikalar" 

&1----~G~o-r-io_B....;.a-ba-----ll tınalma komisyonunda kapalı zarfla -satın alınacaktır. Şarlname ılı' 
Ban~a 1 

Tesis tarihi: i8RR 
-- · [dare merkezi: IS1 AN BUL (Gaf ata)----= Balzak - Haydar Rifat delsiz olarak mezkur komisyondan verilir. Taliplerin mtnakka.t -

100 Krş. minat olan 1500 lirayı havi teklif mektupla.mu mezkUr günde sıl 
Tttrkiyedeki Şubeleri : -- Deliliğin P.ı'kolojisi 13,30 dan itibaren komisyona vermeleri ve kendilerinin de a1' 

lstanbul, ( Ga1ata-Yeni Cami ) :'r . B=r:ı.:ırd ·- ··.l - lzettin günde ve muayyen saatte komisyona gelmeleri. (1637) 

lzmlr, Mersin 
Yunaolstandaki Şu heleri : 

Selanik . Ati na . Pire 
Her nevi Banka muamelalt. 

ı. ı~ ~mıı~-ıuıı ıı~ ıııı ıııı ~~ 

POSTA~I 
MemlelteHm.z 1e ve ec11eb• memleketlerinde bütün spor ve 

gençJık bare:cetlerini ve sporcu gençliğe Yerilmes i lazım ge~en 
venı şekiller 'hakkmdak~ yazıları muntazaman ta'dp etmek iste

yenler münhasır.ıo SPOR POSTA S 1 nı o ~rnmafrdırlar. 

t-' er ~-erde fiatı 5 kuru7tur. m•1tla'< o'rnvunuz. 

ai eler 
Posta ve t -.<Ci liye bir- en yakm yerde Ankara caddesin-

de Orhanbe_y hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu knt oda 
oda dahi k:r~ya -ver. le::ektir. Cemiyetlere, avukatlara, hek im
lere, ıp~ete, mecmua idarelerine mükemmel daireler . • • 

•. VAKiT idare evine müracaat •. 

rr====~~~~~~~ı;~::;;;:r.~~ ı .. .. 
i~ Sa.matyıtda tren ve tramvayHj 
H duraklarına ·rer dakika dör·ii 
H d.~r odalı iki bölük ve albnda~~ 
H dükkanı bulunan havadar ve su-~~ · .. 

1 
Yll vesair müıtemilitı havi evg • 
satılıkbr. Her gün 16,5 dan ıon·H 
ra Aks.ııray Kemalpa,a caddesi:: 
No: 113 e müıacaat. (6109) H -~~':ıı."".ı.ı. 

r:::::::::,:::::::::::::::::::::mnn::::::::::c::::::::ii ~~ 

KiRALIK SATILIK KÖŞK 

Erenköyünde Suadiye hat bo
yunda vasi bahçeli ve derununda 
iki kuyusu ve elektrik tesisatı 
mevcut nezareti kimileye haiz do
kuz odah45 numrolu köşk kiralık 
ve satılıktır. Taiip olanların itti
aalindeki 47 numroya müracaat
ları ... 

50 - - -. 

ilkbahar Selleri 
-~ .. ----··-! - ~ --::i z. Süreyy.:ı 

~.,; Krş. 

Engerek düğümü 
F. :~c~ya!c - - ::mi : : .. 

60 r::rş. 

Tolıtoy - 1. H. Aliıan 
50 Krş. -----· lıtati&tik 

Andn:les - Suphi Nuri 
30 Krş. 

Çocuk d~renler 
!! . G. l\~ ::..,u:ıh· 1. F. Rasim 

60 Krş. 

Uim ve Felsefe 
Moris Şilk - HiJmi Ziya 

30 ---. 

Cemiyetin Asılları 
Fı·:::cr::. E··· "s - Muhitt~n 

100 Krş. 

Yeni ilmi zihniyet 
Bachc!·:ı:ırcl - H. Ziya 

75 Krf. 

Hükümdar millet 
Rusel - Gali!' Kemali 

50 Krş. 

Komünizm 
Lc:Jin - S~l:b - Euharin 

Haydar Rifat.. 
50 Krş. lllill·-----Günün iktı•adi iıleri 

Prof. Dr. Suphi Nuri 
60 Krş. 

Cümhuriyetler 
K senefon - H. Rifat 

50 Krş. 

--------------------· Tercümenin rolü 
H. Ziya Ülken 

100 Krş. -----·· Deği§ifler 
Ovid - S. Zeki AKTAY 

75 Krş. 

Laokon 
LessİJl&' - Suut Kemal 

30 kuruş 

Kapitalizmin Buhranı 
5 I Gaebn Pirov - A. Hamdi Bapr 

1 
50 kuru~ 

PANGALTI mı "' 
TAN SiNEMASINDA Göz Hekimi 

6 Nisan cumarte•i saat 20,30 da Dr. Şükrü Ertan 
Y S T H KADAS Babıali, Ankara caddesi No. 60 

• • I" ALIDE ve AR ~. 1 Telefon: 22566 
LARI (açılış gecesi) Velinin Co· 1 Salı günleri meccanendir .. 

cuğu komedi 3 perde. Çeviren: l. j•••••••••••••llııi 
Galip Uzsan 

------·-------------
Dağıtma Yeri : 

V AKIT Matbaası 

' 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 1ertib 6. cı Çekişi 11. Nisan 1935 deJil 

1 Devlet HeıııirYBllMI 11 ~- iiltııe llıııBftı iılaresı ilanın~ 
Muhammen be~e~le~iyle mikdar ve vasıflan ~~a yazılı ~ 

ya ma1zemesinden bmncı kısım 21 / 4 / 1935 pazar~. ıkı~cı kısım 22 I 
1935 pazartesi ve üçüncü kımD 23/ 4 11935 salı aunlerı Mal lS,30 
Ankara da •dare binasında matzem e daireainJe l&bn almacakt.D". 

Bu ite girmek istiyenlerin kı •ım bir için 1855.80, kısım iki if 
468.84 ve kısım üç için 1001.25 liralık muvakkat tennnatla kanuııd 
tayin ettiği vesikalar ve k~nunun. 4 üncü maddesi mnci~. ~e. ~ 
meğe manileri bulunmadıgına daır beyanname ve tekhflerinı elell"' 
me günleri saat 14.30 a kadar komisyon riıliğine vermeleri I~ 
dır. Bu İJe ait şartnameler Ankara da malzeme claireainde ve Haydi 
paşada tesellüm ve sevk müdürlü ğünde paruız olarak dağ~ 
dır . 

Cinıi 

KaynaDll§ Türk beziri 

Miktarı 

Kilo 
1000 

40000 

Muhammen bedJ 
Lira g. 

,, İngiliz ,. 
Kıs1111 ince beziı .2600 24744.-

" 1 Neft yağı 

Sikkatif 

Cinsi 

Vernik kopal 

10000 

2200 

Miktan 
Kilo 

2100 

Muhammen~ 
Lira JC. 

Kısım ,, flating 3ZOO 
} 2 Kırmızı model verniği 50 

Renksiz kristal vernik 20 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

Kısım[ 
Kuf!un üstübeci 5000 
Çinko 

" 
25000 

ispanya 4800 13350 ....... 
3 

1 

,, 
Kaba üstübeç 12500 

Minyum de flomb 7000 

Günün F otograllan 
Muhtelif gazetelerde çıkan g6aün ha8iselerine alt .fo

tograflaria spor mecmualarında gördüğllnlb spor iaar~ 
ketleri~ ait fotograflar v:aln:n lnanbalda V~IT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 



Tl!!JQ KiVE 

llRAAT 
BANKASI 

ıatanbul Beledtyesı llAnları 

Kapalıçarfıda T elckeciler aokak 

Senelik 
kiru 
Lira 

22 yeni No. lu dükk&n. 24 

Sultanabmet türbeainin Alemdar 
m•hall•inin Hocarilltem aokatı 2 

yeni No. lu 2 kattan ibaret kiair 
Meluneclaia mektebi binuı. 

AbaraJ ÇaJuraia maltalleainin 
Namık Kmaal maRl'-i B J9Di 
No. lu Beldrpqa meldelai. 

Abara1 Hueld .. halleaiaia 
hutane aokajmcla 4 oda bir mat. 
fak 1 ipnle 3 dıfU'Cla laellyı haYi 2 
,_ı No. lu klair lbralaim .,..a 
mekteMbinuı. 

Araantklrtm• UtfiJ9 ...... 
leliDiD Klgllra,...a ICllsak S otla 
bir mutfak •• 2 .... u.nt 11 .. 

eo 

ki 27 ,_ı No. lu lslsir ...._ 41 

Muftllbt 
teminat 
Lira 

ı,ao 

il 

S,ll 

AraawlllllılJ Utfl7e .. •u..ı 
K~s.s.- .. Wr..-. 
falı 11a.ı 2 ..... ıı.nt 11 ..ad ıs 
yeni klsir ev. 91 7:11J 

Betiktafta Sinanp&1& mahalle-
ıi Sinaqpap medreseai içinde 9 
No. lu ocla. 30 1,11 

AmawtldSy(lnde L6tfiye mahal· 
leainde 6n aobk 3 oda ve bir mut
fak Ye 2 kattan ibaret 7 /9 No. la 
kisir ••• 72 1,40 

Arnawtk&Jilnde Lltft,. malaal
l•i KGçiikaJU111& (orta aobk) S 
oda bir mutfak iki kattan ibaret 21 
eski 11 1eni No. la klılr n. 71 S.• 

Yulran• ,...tı ............... MaJUI ..... liadar ı. .. 
verilmek IPn •Jl'I •Jl'I açık utbr..,. lmmllm...... ı.t.ldUer 
iti .................. .....__........, ...... .,. l-
pa .. •'ısh..- aw.ilea ... ....,.. ..... IWe .- .... 
18/4/931 ....,...be alnl taal 11 M daW mcft•••• W gslı. 
dır. {1647) ~ 

Huutl iclandea aı"' _...._ Yell&lllil'iilld 
931 d• M&Jl8 935 cllrcltiDcü üç aybldan4 Nian 931 ......-he liDUD
._ ........ feesch' ~ ............. n1u.ced•. AJbk ·•ipleri. 
• mlncaatlan. (1702) ..... 

Sahibi: ASIM US 

VAKiT Matllutı - lı--

N.,e,.t •J•lı 
UPIK A> ıJ •VMGI~ 

smanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 11 
Heyeti Vekile - Llranlar kurulu = 

(Fr.) ConaeU des miniatres 
Koape - Karultay = Congrh 
MüpYİI' == Damımaa = (Fr.) Con· 

aciller 
Örnek: MÜfO'lirlerinin fikirlerini 

anlamadan İf yapmotÜ = Danı,man
lannuı diı§üncelerini anlamadan İf 
yapmadı. 
Şun= Danıtd - (Fr.) Conaeil 
Ömek: Maarif Şıinllı Külııir 

danqllı. 
ŞUrayi cleYlet Damıta:r - (Fr.) 

Conaeil d'Etat 
Endaht -Abt 

Endam = TaJ, bo,t.oa 
Örnek: EnJaml& bir genç = Boy. 

·bollu bir I~· . 
Giydifi elbise endamına uygun 

JüımemİI = Giydiği uruba, tayına 
uyKun dütnwmif. _,. .. ___ :a.::.•-dam 

Endamme••••mv- ' 
kameti ... , ... ..WW = T91lan 
.... = Ae.a. aba, •bmf 
ömek: Tir en4as f!k atan. 
lMtP'" entJa - Demır atnıq. 
Ea .. -Aank 
~: EnJer olarak bize gelir = 

JıpG/I oltnlı büe gelir. 
Eadite = 1Ca111 
örnek: Hayaıanın ıon ıünlerinı 

büyük entlİlelcr iç ":atfe. ı~mi.tti 
HllfOIJ'IU' son ıüıılerini buyüh kay • 
-'- içinde geçirrnİflİ· s-Enin - inilti 

Örnek: Enini ylirelderi parçelı • 
yordu lnilıiıi yürekleri parçalıyor· 
du. 

Enlraa Yıılanb 

Örnek: Enhos alıuula kalanlann 
adedi bini ıecavüa eunifti yılanlı 
alıında 1uJanlann ld)'lll bini aımıı· 

ıı. 

Enmiut = Kip= (Fr.) Type 
Örnek: 0, bir enıtNUeci edeb • 

di o, bir """" /ıipi idi. 
Ensal - N..m.r (T. Kö.), m..1er 
Örnek.: Entalı aıiyeye enmuıeç 

olacak hareketi• = Gelecelc üren • 
lere kip olllCtllc luırelceıler. 

Nesi - N..0. üna, tlöl 
Örnek: Nem &ti == Atı üren 
Kimin neılindendir? = Kimin 

diliirıdendir? 
Enacif U1dunnaJar, diiameler 

Örnek: Bu eraci/e elt.emmi)P.t 
vermedik Bu uydurmalara ( dü:-
melere.) önem vermedik. 

OrcUfe U:rdunna, düzme, 1.ı.n 
dolan 

Erimli Dullar 
Örnek: itam ve eramü maaıla. 

n Ôluüa ı:e dul aylrlclan. 
Erazll SJJnlcJai., ,üzaüzler 
Örnek: Eruili naadan = Budu

nun yiWiWerinden. 
Erazil ıalıımuulan - ıynklar ıa. 

kımından. 
Ert.b (ehi anlamına) = Er, •. 

diklik. 

Örnek: Bay M ..• itinin eridir (er-
babıdır) Bay M ••• yapı ifinıle er. 
diklidir ( erbabıır). 

Ert.bı me.aJib - lıi olanlar 
Ert.in Karakq 
Örnek: Erbai.n kırk ıün ıürer = 

. Karakıf kırk ıün ıürer. 
Erkin (Rüesa anJıınma _ Bat • ...... 
Örnek: Erk4nı J.vleı = Deolel 

bat manian 
Erkim ~· GeMralJer 
Erkim harlti;re -~ - (Fr.) 

Etat • major 

Erkam barlaiyei umumiye = C..I 
kurmay - (Pr.) Etat • major ım~ral 

Erkim hart. aüiti ~ au • 
bay (Fr.) Officier d'~tat.maJor 

Era - Pirinç 
Eraak Aak 
Örnek: B11rada çal'f'll' amele, 

eı·~ı köyleri""- getiriyorlar · 
Burada çallfGI' ifçiler, asıltlannı 
köylerinden ~etirivorw. 

Enan Y ....... ,,....... 
Eaalet A..u.k, ...a.t, uillik, 

akaoyluk, törialiik 
Asil 1 - Aaalh, uil, aluoy, tö. 

:ain 
2 - (Vekil kal"fıtl) Eai 
Ömek: Bıı i§te esaleıen bulunu· 

yorum Bu iııe esi olaralc bulunu-
yorum. 

Esaret Kulluk - (Fr,) Servitude 

Örnek: Türle milleti e1t1rete ıa • 
hamınül edeme: Türle ulwu kul-
luğa dayanamaa. 

Esaret ( OUce Ye ulualann yaban • 
cılara mahldUniyeti anlamına) - Kö-
._,_lik (Fr.) Eaclavaıe 

Örnek: llintllilet aıarlaraı _,. 
ret hayatı geçirdiler Hindlikr a · 
aırlarca kölelMftlilc ltayaıı ıeçinli • 
ler. 

Esaret (Harb eairllti anlamına) :: 
Tutaakhlc 

Örnek: Dilfman ordwunıua bat· 
kumandanı da eıareıe diqmüftü -
DÜfman ordwurıun 6a,/conwlcın& du 
ıuua/dıia dü,müıtü. 

Esir • Tullak, tutkun 

Örnek: Son muharebede diif • 
~ on binlerce oir ol"'1c -
Son ,..,.,,.. diqlMllÔan on birakr • 
ce tutaalc aldık. 

Hü.minin oiri oltllUf&U • Gü • 

~elliğinin ıuıkunu °""8fııı. 
Elirine Kulca, lrillce 
Örnek: Onun y.....M ..... 

çalı,m&§ıun = Onun ,..,..,.,,. bl • 
c-. lcölece ~ .......... 

Ew Ana - (l'r.) PonclnMDtal 
Örnek: Ana kıuwllat- s:: ._, W. 

del.er. 
E ... = Aul = (Fr.) PODd 
Örnek: A..Z.U IJilıihr = ENi • 

u havadiıler 
E... Dip - (l'r.) Pan4 
Örnek: Di,.U .-kr = E_.. 

sö=ler 
E ... = T....a = (Pr.) J'Oltde • 

ment, bue 
Örnek: Te,,..l lcoyrruı = 'Yuı • .. 
Eaı•ea - T...ıiaclea, ..ı.-. • 

(Pr.) Au fond 
Örnek: Eıa1m ben bu İfİA biyle 

olacaiını daha ~ ,..,..;, • 
tim -; Aıluulan ben bu ip. bi.JI« 
olarapnı daha önce ,....,,,;,,.. 

E...r - A.....a. Wkael (Pr.) 
Coaatitutiomıel 

Örnek: Köbel ..,._,.r = HıJıı&. 
ka .-,.. Droiıl ~ 

.ı4ruual ,,_... == K..,,,.. - .. 
ı.,;~ 

E1UI E .................... 
(Fr.) Poadamental, eqatiel, prlndfll 

Öraek: Büdce deoleıin en 6.,11 
(baflu:a. ba.'ın) iflerintleıulir. 

Eallir Mit (T. Kö.) 
Örnek: Oğm des"""*"' f;;,i 

ealilirine aid pek mülaiın W.- Hl' • 
dır Ofu epopeaindtı T~ fflid. 
ne ilükin pel~ önPmll isler ,,.,.,. 

E.W. - Sebebler 
Örnek: Eıbabııu lıaw,.,,,..,. 

(L6tftn ..,.ı.11 çmrillll) 



Kadıköqünün 

ROMAIVI? 

RaimJe görJüfünüz büyük otomobil, bir .akaktan geçmiyor. 

Amerikalıların otomobillerin tqınmaaıncla iıtilaJe etmek üzere vücu

tla getirdikleri •on mtem layyarelerJen birini hangannJa duruyor! 

Xe4ilerln en çolı 'laangi mahluktan laoflanJıkları arG§tınlmıf, 'Al· 

monycula yapdan bu arqtırmaJa bu cihet tnbit eclilmiftir. Kedinin 

ld~ laotlanmGllıjı malalUlı, baylnıf tur. Bu cihetin teıbiti için yapdan 

arllfhrmtıtla alınan 6ir re•mi, yaka rıJa görüywmnuz ! • 

hiç bir İf'! tqebbiü etmemeli = P· 

Wleriıai luu:ırlamadan hiç bir i'\" 
giifmcmeli. 

Eaed Aılan 

Eeef - Eeef 
Mie11if - Efeeli 
Örnek: Onun bu miirui/ haline• 

-ralnı:; :J('n dPğil. hrkr~ arulı - O · 
n.un. bıı bu. e~ef li haline "!'alnı:; bcrı 
dejil. heri.·,.,_~ arulı. 

Teessüf etmek Esef etmek, e • 
Hflenmek 

Örnek: .'jİ;:P tcC'.'f!Iİİf rderim 
i=e eşe/ ederim. 

r·Jradıiını: ,· f c/; t;nk '"· 
euiif ettim - l ğradığını:: /dakr•tr 
pek çok rsp//rndim. 

Eser lzer - (Fr.) Ocuvre 

Örnek: Hayatımla t;ok Pler rrr
mek iııiw·nlPr. t:ok ,.,. ;;:;/ii t:alı~nı" 
lıdır - lla)atmda t;ok i::rr ı·<>rnıel. 
ilti.\PnlPr, <;ok ı·e ö:lii (alışmalıdır. 

Eıkiı Taılak • (Fr.) Esquisse 

Örnek: Mü:eci Hamdi Be\"İn bir 
eskisini bin liraya satın aldılar 
Miizeci Bay Hamdinin bir ta.'flağı 
nı bin liraya 1<1tın aldılar. 

Eılif = Geçmitler, Önceller 

Ümek: i\' r..'fli ha:ı r. nhlô/rı rnltıı: 
<' İô/ın ('~erlerini drğil. krndi ya • 
rauıklannı da ul<J§tırır Bugün • 
kii. üren, geleceklere ~alnı: germi,. 
/erin eıerlerini değil, kendi yarat • 
tıklanııı da ııla.~ın r. 

a:-. rııliıf ,.,. n'ı/iif,. r: ··m.me ol 
malıyı: - Bi:, ÖncPlrr ı·<' ardıllaM 
Öm<>k olmalıyı:. 

Eeman, eımanı biliia (Bak: be • 
del) =Tatar 

Örnek: E manı baliga1ı bin lira • 
...,. =- Tutan bin liradır. 

E- =Sıra 
Örnek: Brı <'.cnada dör.t ki~i bir · 

df'n İİ.'ftünc atılJı Bu sırada dört 
lıİfİ birden ii~ti.inc atıldı. 

Esnaemda - Srra11nda 
Örnek: Cebri yüri.iyiif esruuında 

/a:la mola rernu>:lrr Zorlama 
,·iirifrii.~ .~ıra.mıdrı t·ok mola ı ·er • .. .. . ~ 

mP:ler. 
Eırar - 1 - Sır (T. Kö.) (Fr.) 

Mystcrc 
2 - Giz ( Fr.) Sccrct 
Esrarengiz - Sırlı 
Ester Katır 

Ethas Ki,iler 

Örnt'k: 1':;:1ıa.cı miilıimmc O · 
nemli /.ii .~ilt·r. 

Etia (tua) Şuvai 
lntia etmek Şavmalc 

Etirri (şerir) Azıbhr 

Örnt>k: E~irrmım mdct>i f.:r • 

lılurın sıguıtırı. 
Etk Göz yaııı 
Etkil ~Uer 
E,kiya (.-ki) Haydut!~ 

Ürnck: Bu <l<lğlar, bir :mrıanlar 
r.~hirn yattı~ı olrrm~tıı Bu dn~hır. 
bir nıkiılcr hm·duılar .rnıağı olmu~· 

'"· Etna (şeni) Y ırtlaz 
Şenaat Y rrtlazhk 
Eıref (ve iyin) ileri gelenler 

Ôrrwk: l\.flstamonıı P.~rafın<lan 
1\ asıanwnıı iln i gPlrnlrrinden 

Eıya E,ya (T. Kö.) 
Evbat Ayaktakırnı 

Eve Uç, yüce 
Evlid Cocuklar, oğullar 
Evvel Önce 

Öı ıwk: Hımdmı cl'l'd Burulan 
Oflt't', 

Evvela l lkin 

. Örnek: Et·ı:la §ıınıı söyliye)im -
Önce §Unu söyliye)·im. 

E vvelü ihrr Eninde tonunda 

Örnek: /frı;plü ahır bıı borC'U Ö • 
diyere/.·tir - Eninde &Onunda bu 
borru ödi .,.,."l.·ıir. 

Eyyamı bahur Kızıbar 

Berlimle Nıvret verici yeni 6ir 
kronometre (hayal ~ar saati) ya
pdmqtır. Bu Hal her bet dakika-

Kadıköqünün 

ROMA/\JI? 

Yukancla gönlüfünüz rnim, birkaç dakika içintle ilıl yatalılı 
otl11. haline getirüebilen otomobilin oJa vaziyetinde alJıiı fıı!lıli g' 
tmyor. Berfin .eraüinJe gö•terilen bu model bilhaaaa ıa)liye 
gülecek olanlara tav.iye edtliyor. 

zarfında Almanyada dokuz ~ocır 
ğun Joğcluğunu, saatin Of'liitlaki • 
mekanizman Ja ayni zamanda Fran11::f arın en ıon yar.tıklan dünyanın en i>üyülr trans2tlan 

Y~~~ Alm8anın öl
1
tlügula" "n~~lJtli~~~k- olan (NormanJi) vapurunda talalinye tecrübeleri yapdmqtır. Re • 

teuır. u mret e er ~ cuııura- . 
Ja Almanların iki lalalıqlıfı an- Je vapurun ikinci kaptanını amyant koatümü ile alevler içinden 
ltqdıyor! çerken görüyoraunuz. 

Eza (Bak: cefa) - Eza (T. Kö) 
0qü, üzü 

Örnek: Çok eza çekti = Çol• ;;:;. 
gii <:<•kti. 

Ezel - Ozel, öncesizlilc 
Ezeli - Önceıiz 

Örnek: Ölii.nı. in.canlar irin P::r•. 
/i bir Pndi~Pdir - Ölüm in~nlar i • 
çin iinrf'.ci:; bir 1.-a)·gıdır. 

Eziyet - Eziyet 
Örnf"k: Ç<>l.·ıiği ezi)·rtlrri brn hi , 

rım Çektiği eziyetleri ben bili . 
rım. 

F 
Faal i,çen. isçimen 
Örıırk: Faal bir adam l,'.·erı 

b ~·· udam, 
U. ıx·h faaldir O, 11'.'I• ;,,:imrn. 

ıli r. 
Faaliyet lıçenlik, itçimenlik 
Örnf'k: Bıı lıu.cıısıa gÖ.'ftrrilPn f rı· 

rıli-ret. ;,.; nPtrı•lt>r ı ·rrmiştir - Bu 
İştlc gii~tt'ri/t>ıı i::<;enlil.·, iyi son uç · 
lar ı:ermi ıctir. 

Urıun .. faaliyetim! dirt•cp/.· rn/,· 
tur Urı11n i.~çimenliğine diyt•cf'l,· 
'ol.·ı11r. 
~ Facia Acın 

Ürnek: llıı ıiilt• bıı yıl ii.•tii. tr /11. 
rilalar ~·'(,.·irdi - Bıı arda bu yıl İİ.~l
iist<' acrıılar grt,;irdi. 

Feci - Acıklı, acınlık 

Fecaat - acıklrbk, acmbbk 

Ürnt>k: r,iri~tiğini: i~in /t•raatin," 
ihflta r•drbiliyor mwıımu:? Giril!· 
diğini:; işin "r.ıklılığını ( ar.ınlılığını ) 
karrr)·nbiliyor mıısıınu:;~ 

Fahit - Atm 
Örnek: Bıı JH!k f ahiı bir teklif 

Bıı fJ"k aşın bir önerge • 
Fuhut - Uteuzluk 
Örnrk: GPm.:lf'ri f uh~a .<öÜrıiMi · 

rnnlPri kanun t<'<':İw~ rdrr Grn1,.·· 
fori uı~u:;luğa sürükli ·enleri hanım 

cczalarulırır. 
F ahr, iftihar Kıvanç 

Örnek: \ft>m/Pk·eıimi:.in ht>r la · 
raf mdaki IPrakki niimımrlPri, Jİi • 
rt>ldcre if tilınr t't>riyor - ( lkrmizitı 
lwr wınımlaki il<'rlt>nıc örncldcri 
\'İİrt>l.-lrre kıı•anc ı·ı•rİ\'or. 
• Fahri Onu;aal . 

Örnek: O, bıı rn:.i/t>yi /alıri ola · 
rak drrulıdP. t'ttİ O, bıı işi onıınsal 
olarak ii.~ıiinr. al<lı. 

F ahretmek, iftihar etmek Kı • 
' .. ,k. 

Örnrk: Garp matbuatının 'fürki
."C hak/;ıncfoki makalt'/Priyfo in.~au 
if ıilınr ediyor Batı lmsınlarırıın 
Tiirl.·iyı• lıal.-lmıdahi wızılcıriylı• in · 
~arı illi' arı n ·or. 

Faide . Fayda (T. Kö.) 
istifade etmek Fayda görmek, 

faydalanmak - (Fr.) Profitcr 

Ürıı<'k: lJu .nl mlanırı hanmnrlmı 
<;ol~ f aHla gördiim (i.•ti/n<I<' gör • 
cliim. i ... ıi/atlt' ettim) C<'ttr annf.,. 
j"oi /u>ımroup wo/iıc de la curt• 'im 
ftıi /aitı• au: /ı, ..... 

lıtifadc etmek A11ğlamak 

( Fr.) Profitcr 

Örnrk: llu fır.~allan muğlmıarm',· 
( İ.•tift1tlt' ı •d"' "I') . i:.r ~""" ıla sö, · 
l<•mt>I. i ~,,.,.,,,, hi Pro/itant d" 
cett<· occasiorı je ı·oudrais ı:ous dirı• 
l/lll' .. 

Müfid Faydalı 

Müstefid Fayclalanmrş 

Menfaat l - A11ğ, 2 - Cıkar 

( Fr.) 1nteret, profit 

Ürnt>k: I - /lıı iştrn brn lıiı: bir 
a.'fığ ( mrnfnal) iJf•klPmiyorunı )ı• 
ıı'attrnds aııcun inten..,t (ııro/it ) do 
Cl'ltl' af/art>. 

:! - l'a/nı:; k<'ndi ı;ıkarını {m<'n· 
fantini) <lii~iiniir il nC' ıwrı~(' t/u ·a 
.oıon intrr/>t (ıırofiı). 

Faik, Mütefevvik Oıtün 

Örnek: O, her i~ıc akranına/ 
olmıya çal~ır - O, her işle ta) 
larına iistiin olmaya çalıf!r. 

F aikiyet, tefevvuk - U ıtünlük 

Örnek: !rl ii.sadenırde dü..,.manltı 
rın atlrdrc /aiki)eti bile ileri yür' 
) ii.~iimiizii durduramadı - Çarpış 
mada düşmanların .~ayıca ii.,.ıiinlüi 
bih· ilı•ri Yiiriiyiişiimü:.ii durdura 
mudı. 

Tefevvuk etmek Oıtselmek, i 
olmak. 

Örnek: İnsan daima rm.~alinc 11-
f ı•ı ı·ul• Ptmt>k arzu.,i,·lc har1>.keı e 
d<'r / nsan, hrr zaman be~rle ' 
ne iisıolmal>. (üstgclmck) ar:wi' l• 
lıarelret eder. 

Fail lıleyen - (Fr.) Autcur 

Örnf'k: Hıı ııçu i~liycn - Bu ciİ• 
riim /aili. 

Ö~ERGELER 

l\.ılaı u: sii:.leri ü.:crine, her lil 
niıı ( l U.i~ ) tfl çılctığından ba~la 
iı:.Prc bir m ıçindr. istek edenler ' 
ni hır iinrrge ilı ri .'Iİİrcbilirlet. Bıııı 
Itır 1. O. '/'. ( . Genel l\atipliğine 
~ı·kil altuula gönderilccclttir: 

U:mıaniıca • .••••• kclimc.sıne J\• 
laı·uula ...•.•• . karşılığını uygu 
( rulıııt: '\'eter ) görmiiyorum. 

."'irbrbi : (lmıaca) . • • • • • • • • • 
..... ... .... ... 
............... 

Önergem şudur: • • • ( 1) 
lm:a 

( ı) Burada bir onergc gösteril 
miyen yazılar uzcrinc bir şey yapı 
mı} acaktır. 


