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Atatiirk, ittifakla Cumurreisi seçildi 
. 

. Beşinci Kurultay dün açıldı; Yeni sa1Jlavlar and içtiler; 
Kurultay Başkanlığına Abdüllıalik, Başkan vekilliklerine 

IVuri, Hasan Saka, levfik Fikret seçildiler 

Vln Lralttıyı Brilinfle 1Hıyan la)' laolar 

cra vekilleri heyeti is ·ıa ve ismet lnönünün Başkanlığında 
yeniden teşekkül etti; Kizım Özalp Milli Müdafaa Bakanı •• 

r....__. ___ llllİll __ ......... __ _... .... __ ~ Aabra, 1 (ICURUN) - Ka-
muta~ ..tomı (.._.. Oad..m, 
B. M. Mecliline düDldi .a,Jm ile 
nnlili ad, umum maMIQl8 selen 
kamad;an çdrinMD') seçen dene
nin 317 aylaYlll& ,.tifmiJorda. 

Cumurreisi Atatürk 
and içiyor 

".l\rkailaşlanm, önemli yurt ve ulus 
•tlerinde siı-:ler için verimli, mutlu 

çalıımalar dilerim. " 
'1nltara, ı (KURUN) - tatiirlı K.araltaya onar vermif-

C111'1urreülifi ~ neticai la, .,y1aolann oe laaır balrı
"'°ZedU~:L.. .., _~ A OeYamr 1 IDd •JllMD 1 lııd IOtmıUDıda 

•uıınen sonra, ACU11U1 • 

On ııralanna &çer me&ua ~ 
letiP ulonllD aıb tarafı badn
kü aibi feYkallde sünlerde din• 
leyicilere aynbrdL . 

Yeni denenin telnen iki art-
Dllf olan 1&ylaYlan, ıene a:rni aa
lona çıJanak mecbariJ"etindeydi
ler. 

HalbUki arka taraf ıene din· 

Galat saray Fenerbahçeyi 4-0 yendi!/ Kurult~yınyeniBaf_kan.veBaf"'".. ve~lleri:. Hcuan Saka, a T evlık Fıkret, Alxlüllaalılı, Narı. 
_ ~ __.,. . -- · · . leyicilere aynlmıf, dinleyicilerin ,,_ ________ .__.., ..... 
_ yukarı locuında olduğu gibi &• y • 

taiı•mm bele bütün ön 11ralan- . en ı 
m, aaylavlan aalona çağıran zil k b• 
çalmap batlayıp da kapılar din· a ıne 
leyicilere açılınca, daha bunlan 
kadinlar doldurmuıtu· 

Ankara, 1 (KURUN) -
Kurultayın 2 nci celıui ~dchfı 
zaman Bafkan Mu.tala Abtlül-

Gerçekten bu yıl her zaman
kinden fazla kadın dinleyici çok-
luiu ıöze çarpıyordu. halik, Cumur riya.etinden 

Saylavlann yüzde beıini bu • gelmiı olan tezkerelerin okuna. 
lan kadm niabetini bunlar da dı • cafını bildirmif ve bcıntltın aon-
~cl&n ,.:rttırmak istiyorlardı. ra afaiıdalıi tezkereler okun-
Hepıi ~de tam tecessüs halindey
diler. 

Ecnebi gazeteciler arumdaki 
bdmlar ·da· bu tarihi to-plantıyı 
en iyi bir gazeteci alikuiyle ta. 
kip ediyorlardı. 

\..ılmJı..~ Toplantı aalonuna ilk giren 
kadın aaylav 

Toplantı ..ıomma bclm .,.. 
lavlardan ilk tiren FakU. (11-
tanbul) oldu. Ankaranm Sab 

(Dcoamı 4 inci •1"aJa) 

muıtur: 

Büyük Millet Meclisi yük

sek riyasetine, 

Yeni seçim dolal:lsiyle icra 
vekilleri heyeti istifa etmiştir. 
Yeni heyetin Malatya Saylavı 

ismet 1nönü tarafından teşkili 

te?dP olunmupr. Yeni heye • 
tin teşekkülüne kadar istifa e • 
den icra Vekilleri heyetinin i-
llfrranu ı ad •J'lfaanı 1 lncl tıUtununcla 
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Cumurreisi Atatürk 
and İçiyor 

(Baş tarafı 1 inci sahil ede) ( 

nanlann ~ok heyecanlı, daki
kalaroa .üren alkıtları ara.ın
da b'J§kanlık yetine geçerek 
şu nutuklariyle ana içmi§ler
dir: 

ma namusum üzerine söz veri .. 
rim.,, 

Bayanlar, baylar, 
Bu l~tiğim ahtla, Uzerime aı. 

dığım onürlu ödeVin kutsi ol .. 
duğu kadar ağır da bulunduğu
nu pek iyi anlıyorum. Buna, oo
nim ôzel gücilttı, ancak, sizin, 
seçkin arkatlaşlarınırn hYftlmaz 
birİiği ve arasıe yardrmr Ue ye
tebilir. Bu değerli güvencin 
benden esirgenmiyecegine ina
mın büyüktür. 

Kamutaym sayın tiyeleri, 
Kamutayca, ooni bu ~çim 

devresi için de, Cumurluk l3aş.. 
kanlrğma seçmekyöni)tle, Yük • 
sek Tilrk ulusu adırta, göster • 
miş olduğunuz büyük güven
den dolayı, eğilerek, hepirtize 
saygılarımı sunarım. 

"Reisicwnur sıfatiyle Cumu
riyetin kanunlarına ve haki
miyeti milliye esaslanna riayet 
ve bunları müdafaa, Türk mil • 
letinin saadetine sadikane ve 
biitiin kuvvetimle sarfı mesai, 
Türk devletine teveccüh ede • 
cek her tehlikeyi kemali şiddet. 
le men, Türkiyenin şan ve şere
fini vikaye ve ilaya ve denihte 
ettiğim vazifenin icabatma has. 
rr nefsetmekten ayrılmıyacagı .. 

Yeni 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

fa~ vazifeye devam edeceğini 
arzederirn. 

REIS1CUMUR 
K.ATATURK 

Büyük Millet Meclisi Yük
sek Riyasetine; 

Başvekil İsmet tnönUnün 
teklifiüzerine yeni İcra Vekille
ri He.~ tirun aşağıfüı isimleri 
yazılAn zevattan OOşkili tasdik 
olunmuş olôuğunu a~derim. 

RElSlCUMUR 
K.ATATÜRK 

Adliye vekili lzmir saylavı 
Şükrü Saracoğlu, Milli Müda
faa vekili Balıkesir saylavı Ka-

Arkadaşlarını, krtmrz<Jarl çe. 
kilirken, başladığınız önemli 
yurt ·ve ulus işleıinde sizler i
çin, verimli, mutlu çalışmalar 
dilerim. 

Srk, sık alkıılanan ve yaşa 
ıesleriyle karıılanan nutkundan 
ıonra Atatürk, baıkanlık yerin
den ayrılıp ıalondan çıkarken 
saylavlarm ve dinleyicilerin 
yüksek saygı ve bailılıkllrının 
co~kUn bir ifadesi olan heye. 
canlı tezahürleriyle uğurlan -
mııtır. 

kabine 
zım Özalp, Dahiliye Vekili 
Muğla saylavı Şükrü kaya, Ha
riciye Vekili İzmir sayl('vı Tev
fik Rüttü At'aş, Maliye Vekili 
Elaziz aaylavı Fuat Agralı, 

Maarif Vekili Aydın saylavı 
Abidin Özmen, Nafia Vekili 
Afyon ıaylavı AH Qetinkaya, 
lktiıat Vekili limir sayl vı 
Celil Bayar, Sıhhat ve içtimai 

muavene\ Vekili latanl>ul ıay. 
lavı Refik Saydam, Gümrük 
ve inhisarlar veıcm lıtanbul 

ıaylavı Rana Tarhan, Ziraat 
Vekili Kütahya saylavı Muhlis 
Erkmen. 

Zabit maaşları bir de- ı Kayser· Cle 
ı ece yükseltilecek Atatürk heykeli 

Ankara, 1 (KURUN) - Li•a Kayseri, 1 (A.A.) - Bü,uk 
kul:!:lndanı miralaya kadar olan Önder Atatürk'ün belediye tara· 
zab:t maa§ları birer derece yük • fmdan adteri kıyafette heykel
s ~l ti!ecektir. Hükiimet tarafın. '-lr&§ Kenan Ali'ye yaptırılan hey

dan bunun için hazırlanan kanun 
l&yihası mecliıe verilmek üzere • 
dir. 

Bundan başka müate§arlar ko • 

kelin açılma meraiimi buıün M· 

at -4 de Cumuriyet meydanında 
yapıldı. Şehir b'°'tan ba!a do
nanmııtı. Daha sabahtan mey-
dan on binlerce halk ile dolmuı-

misyonun son toplantısında ıivil tu. Şehirde büyük bir canlılık gö-
memurların barem esası \!zerinde
ki değİ!iklikler görütülmüf, bazı 
esaslar kararlaıtırtlmtıtır. 

Bu kararlara göre, baremin 12, 
14, 16, 17,5, 22, 55 liralık derecele 
ri kaldırılmış ve 15, 50, 60 liralık 

dereceler ilave edilmek suretiyle 
barem cetveli 10, 15, 20, 25, 30, 
35,40,45,50,60, 70,80,90, 100, 

125, 150 liralık on altı derece 
konmU§tur. 

ze çarpıyordu. Her dükkan ve 
ev bugünUn tetefine ıUılenmiıti. 
S~al 14 de 8.ttık Cumurlyet mey
C!anında kımıldarunanın dahi 
imkanı kalnıamıttı· Vali ve ko
lordu kumandanı yerlerinl aldık
dın sonra merasime batlandı. 

Çok güzel hir kaide üzerine 
konan Atatürkün ıeykeli büyük 
bir Türk bayrağına aarılmıfh. Va
li ve .belediye reisi heykelin açıl • 
ma•ına kolordu kumandam Gen~ 

Baremin neırinden itibaren altı ral Ali Hikmet Ayerdem'e bırak

ltalya - Habeş ihtilafı 
Saymen döndü 

Sagmen - L4val görüş
mele.,.i üzerine F'ranıız 
razetelerinin rlüşlJnüşii 

Londra, 1 (A..A.) - Slr Say • 
me1', Pariıten tayyare ile buraya 
döndü. 

P~riı, ı (A.A.) - Matbuat, 
Sir Saymen ile Bay Lavalin dün • 
kü görüşmelerinden bahsederek 
Londra ile Paris araımdaki görü§· 
lerin birliğini kaydetmektedirler. 

Maten gazetesi tunları yaz-
maktadır: 

"Binaena1eyh Londranın pro • 
gramı aynen baki kalmaktadır. 
Geriye, programdaki muhtelif teli
liflerin hangi usullerle ve ne gibi 

bir aıra takip ediletek mUnakata 
edileceğinin halli kalıyor.,, 

Berlinde açılacak olan ıörüt • 
nıelere Sovyet Ruıyanın alakasına 
temas eden gazete tunları ilave 
etmektedir: 

Herhangi bir tetebbüıün ıark 
antla§maıt projeıinin merkezi 
sikletini değiıtirmesinden ve tesi
rini zayıflatmasından çekin,ir gibi 
görünen Sovyetler, bu hususta ye. 
ni malUnıat elde etmek ariuıun • 
dadırlar. Ş•rk antlatmaaı proje -
ıi birinci planda kalmaktadır.,, 

Pöti Parizyen ıunları yuınıak· 
tad~: 

"Jnailtere, St>vyel utyanm 
uluslar 8ernejine kat'i olarak Jİr· 
mit olduiunu ve Avrupad onun 
teıriki mesaisi olmedan mühim 
ve müstakar bir §ey ,ya.pdmıyaca· 
ğmı anlama. a baılamıftır. Bu· 
nunla beraber, lngiltere hakkında 
Sovyet Ruıyaya ka111 bazı çekin· 
genlik henüz mevcut olduğuttdan 
İngiliz hükümet adamlan bunu 
gözönünde tutmağa mecburdur· 
lar.,, 

"fio dö l>ari,, gazelesl löyle 
düıünmektedir: 

ı·ttıb ız e lngillı hlilc etleri 
3 Şubktta Lon8rada yapılan \ek· 
Hllttint l>lrtbirlntlen yrılmlzlrk 
prensibine bağlı kalmaktadırlar. 

''Habeş çeie,eri, mütemadiyen 
sinırda hadise çıkarıyorlar !,, 

Roma, 1 (A.A,) - Müıtemle
ki.t bütÇe komİl)'ODUf mecliıe İ· 
le.lyan • Mabetiıtan Jftünaa beti • 
ri hakkıntla bir rapor venn~ıtir. 

Bu raporda deniliyor ~: 
Habeı çeteleri, ltalya tt\ralın

dan 1934 ağustosta aınırın tah· 
didinin kabul edilmesin ragmen 
mütemadiyen ıııhr hadiseleri ÇJ· 
karıyorlar. AdisaGabanın menfi 
surette harekette aev mı bu Hu-

den 
Şarrebruken, t (A.A.) - S~ 

~.ao tltberi 100.000 ki!i belel' 
ye Claireıinde bulunan Bay HitJI 
rin önünden geçmiştir. J 

'Sarrel>ruk, 1 (A.A.) - SaJ'I') 
kUrtuluıu münaıebetiyle flp~l"J 

. Saatbruken, J (A.A.~ :- · ,enlilder etnlıuula büıarı Si1.I 
Hıtler, Sa~ın Almanyaya ıltıhala · Hitler tarafından pek inühim ii' 
§enliklerinde bulunmak ünre b\I• nutuk irad edılmittir. 
raya gelmiıtir. · B H' l tku d 5 bll' 

B Al . . ı. hl • S ·a ay ıt er nu n a, ar 
• 0111, sa;;;ıa eyın lr 1 a- ~"'-"' 

. l ... a.: "k;I\ 1 ra ıadakatlarından do1a;t t .. 
reaın A m n nu uh\tt ne :r . til' 
devrehniıtir. kür ettikten sonra bugünün bil 

Büyük halk kıtleler~ ıôkakları A\'rupl İçin Çok rneaud t»İf fiil 
dolaımakta, fenliklet yçnut.1d • olddğunu1 çünkü Sann Alman1' 
d ya dönmeslnin iki komıu bü,. 

ır;. h' , '- t (A ) ...._ 1 ıni1lel atlıttidaki müı1ttUler\n ~r ~h ~, A. -u~~ ~L 
ıam huıuai bir g~rüıme eınaıin .. ·ha ziyade kolaylıkla f>rtlllltt ...,-
da Bay Kuoks aaliıhiyetlerini Ba- HtrtbflUii\A yara.ycğinı •8tl-lt • 
r&n Al itiyi! de lift ittir. tir. 

Bay Kuok• il& bütün hükUnıet Bay Hitler sözüne devamla ~r 
lmmiayonu aEalan Tt ulualat ata- miıtir kic 
ar mernutlart dun 1.lqam lrre • Bu Attilltıe hueltel ~ıtettıl~ 
bnıktan ayrılmıtlardır. Almanya ile Fransa aruınddi 

Saat 7,45 te Bay Göbbela ıehre münasebetlerin kati ıurette ..aP 
gelmiıtir. bulacağını ümid ederiz. 

ir tlre.ftan lnılltere, bir taraf· 
tan orta ve J&.rk Avrupaaı mtitte
filderi veya ıerikleri arasında ter
cih yapma]( va2iy tinde olaca.it 
olan Fransa, Gatp hava anlMma· 
ıını elde etmek için ne timali §ar· 
ki antlaımasmı bırakmalıdır ve 
ne de timali prki antla§maıını 
yapmak için garp hava anlaıma· 
ıından vazgeç.melidir. 

Siyam kıralı 
Londra, 1 (A.A.) -"Ta~is,, 

gazetesine göre, Siyam Kralı tah. 
tından feragat etmek üzeredir. 
Yerine geçecek olan 11 Yatında. 
ki yeğeni Prenı Ananda lsviçre
de bulunmaktadır. 

Trakyada jskin işleri 
Ankara (Kurun) -Trakya u

mumi müfettiti Bay lbrahim Tali 
burada temaılarma devam ediyor. 

Fransa zırhlı yaphrıyor 
Pariı, 1 - Bahriye nazm pi

. yelri dün mecliıte Fransanm,.,. 
bazı gemiler yaptıracağım J,iUir 
mittir. Nazır demiıtir ki: Bu temaılann Trakya için çok iyi ' 

neticeler verdiği anl~ıhyor. 

sene zam görmiyen memurlar bir 
derece yüksek memuriyet inaaıı a
lacaklardır. 

tı. General Ali Hikmet: heykelin 
kordelesini keserken kısa ıöyledi
ği fU özlü ıözleri halkın sürekli 
a:Hatlariyle karıılanch. Heykelin 
Ü7:eriniien bayrak alınırken on • 
binlerce halkın ''Y aıasın Atatürk, 
yaşa, varol, büyük önder,, aeıleri 
ve halkın bu esnadaki özden -.e 
candan gelen tezahilrü ~k büyük
tü. 

·······-·-............ . ........... . 
Her vekaletten alikadar birer 

zatın İf tirakiyle bir kotniıyon top
lanarak Trakya hakkında lazım 

gelen meıcleler görütülecektir. 
Dahiliye . Bakanlığı Trakyada iı • 

kan iıleriyle yakından alakadar 
olmaktadır. Bütün m~leler dört 

het gün için<fe bitecektir. 

- İtalya ~tuz be§ bin t~ 
bir zırhlı inıaıma bq~ 
Fran11a da derhal otuz bet bin td#' 

l~k bir zırhlı İn§asma batldlif' 
trr. Bundan baıka ayni t .... 

Kaldırılacak derecelerde bulu
nan memutlar yeni cedvelcİe eski 
derecelerin"n bir derece feYkinde 

aaf alacaklardır. Tahıil ·kaydi 

Halkevi haıkanı AtatürkUıı f>ü. 
yük ıahıiyetinln kıymetini uzun .. 

kramiye kanunu mirasçılarına ve- ca anlattı ve alkı~landı. 
ilecektir. Şehir Te gençlik namına güzel 

aldırılarak bütün nıemurlann 
erfi müddeti üç seneye ~ıkanl • 
ıştır. Telcaütlük iatemiyen me-
urlarnı vefatlarında . alacakları 

aöylevler söylendi. Atatürk'ün 
heykeline vilayet, kolordu, bele • 
diye, Halk fırkası Halkevi it Ban
kası demiryollan ve Sümerbank, 
tarafından çe1enkler konuldu. 

Bundan sonra geçit reami baı
ladı. Aıkerimiz, mektepliler, atlı 
ıpor ve kayakçılar alkıtlar içinde 
geçtil~r. Geçit resmi bir buçuk ıa
attan fazla sürdü. Kayseri l>üjük 
bayram gUnil Y&Jıyor. Tezahürler 
ve hal.Kın heyecanı deTam ediyor. 

M6vcud muhacirler yerlqtiril· 

ikinci bir dretnot yapılacaktır• ... 
dretnot altı eıki zırblınm ~~ 
geçecektir. Eski zırhlılar 1-
1911 senelerinde yapılmıfb· 

dikten ıonra Bulgaristan ve Ro· __, - uou......,. 1111-:ı•ıı 

. manyadan bir çok muhacir getiri- muhacirleri yerleştirmif, yarıtıt>'. 
lecektir. Romanya hllliöıneti k "°" a ıabn al1DJ!tır. Bu mtllalir1., 
di lôprakl rındiki Türklerin y tı maJI rı • par larlyle m-1-

uaziıine MakedonyaEfan gelen ımb:e re1m~ğe baıla.mıttır. 
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r-oaldan dala 

Gel, Pisi... Pisi ... 
6Ce:~ekten iJare diye bir bilgi 
ili .>'ok. 
Bilgin[ ,. ·L • i . er ızı1r, nycuiye fU, bu 

Ye bır ·· ·· 
1 ürk - Suriye dostluk münasebeti P .. ' ısı .•• 

Beyoğlu yakaıından tam bq 
yüz bayan, kedilerin öldürülme
m• aı için bir mazbata im:alayıp 
belediyeye 1Jermifler. 

· .. . •uru tcunil yapıyor Ja ı--------------
run idar il • ~· • 

Suriye fevkalade !vereme mücadele Yde • e rnı aıye 6ır fey G.. .. ) .. f •• k tmıyorlar F-L-11 .1. •• uru tü u ongre 
• ~· net gun, . 

1';;~ ';'dakika, her Nniye Çocvkları esırgeme ka-
d e en ve idare olunanlar • b 

~~ırlar. YG'.famak iclare:.de- rumu kongresı eş 
ır, lakaı her neclenıe ıSıim- saat sürdü I 

e :cılnız nazariye bulutları i~in- Çocukları Esirgeme Kurumu· 
l~~dıklan, ayalılannı müca· nun Fatih kolu dün gürültülü bir 

..:. 1l'flrle · av bil • rın lavanlanna dayıya- kon·gre yapmıflır. 
'rı bQ ~ı göklerinde YllfGdıltlan Sabah ıaat onda bqhyan kon· 

l1ıl "rrtt·· lfe akıl erclirmefe liimm gre saat 15 de bitniit; . tam bet 
lel ı "Yorlar. saat ıümıütlür. 

· i ~are etmek, idare olunmalı KoniJ'eyi kaza kolu Lafkanı 
Seti olay olmcua gaek. Bunan Bay Tevfik · aç.mıt ve kongre 

'd 11 fey olduğunu lrumancltın· baıkanlığma doktor Bay Salim 
'8

1 
are tellerinden, aormalı. · Ahme~, ikin~i batkanlıia dokıor 

t/Qrta Öyle geliyor ki iJarecİ· Bay Ziya Cemal, ıeçilmittir. ' · 
, '6i lft~ bakınca . in.ana kolay Kongrede evveli bir yıllık Ç&• 

' ':!~Yor. Fakat bİı kolaylık • şma raporu okunmut büyük it-
lerur-.:.: H -·ac.ımteniJiT. · lt.r yapbğı görülen Bayan ue-
Ali1t11- b Lı· • • il il ' --• kong e he Q)I ~·' u ıenıımiımtenı e ne; gaz m !rC"ıtmuı r • 

lcrnilcan İf aramadaki. ııiıın yr.lince alkıtlarla karıılanmıftır. 
efıtt Gdıkfarı i~n intanlan ida- · Bundan ıonra bazı üyeler yeni 
· efi nihayet hultak lıtılıplan tekliflerde buluİımutlar, kurum 
İıl~:ir .. ~rü mücerret lilrirla namına radyoda ve muhtelif yer· 
Fcı1t cl1ııunüyorlar. )erde konferanılar verilmif, kü -
i • at bu kalıplar ,oklıez cilt- çük çocuklarm b'amvaylara uıl -

kf,rtde uyuyan ve biribirini muma zabıta kuvvetiyle mani 
·~~ kCITa lıara •alırlar ha- olunmumı iıtemitlerdir. Bu is -

4ii ~ oqqınaya mtılalriimtlar. Çiin- tekler kabul edilmiptir. 
· •rt1crn1-. • ~ x: K · 'k. • 1 . d ı/ti1ı . ... ı ıuare efme5 a can.u ongrenın ı ıncı ce ıeıın e 
ao~" labuıu olan lritaplara yeni idare heyeti seçimi yapıl • 

lq 
4 

olanlar, yaflyall inMlll- mııtır. · Bu ıırada yeni nsmzet • 
ııe ~ "'fıltıttıkları vakit kitaba lerte~i idare heyeti üyeleri a • 

' l~l dcf elere benzemiyen mah· ruında tiddetli münakaıalar ol -Qr 4 
I arftrınJa apqıp kalırlar. 

/ ~i, .:;:ıarı idare e~mek z~~a gi-
1 rıe,..ii tabii gibi müthif bir ıey. 

li~. ~ 0 ""n ıırrinı bulmuı defi-

,... 8~1% .:~- • .J .... :. !L.! 
··cıacd: -.._ ıuareye -4. ua 

' ı· Birirtci.• • 
1 Pari, ~· Avuılurya · bafveki· 
~ Avu:ı!;Ui, biliyor•nuz. Ta
''1ıirıc )'Q BG:fvelıili Şiifnİg 
~f aYre, <ıldı111%G 1934 yılının Şu
de \/· ıeldi, 6 Şubat ihtilalin· 
ı 1Yartq 0P ltııll Q ıcsyali•tlere · lıaTfl 
~ • Clltıl,,..,,,ı, 

~ e 1ltti1"' 

muftur. 

B~zı üyeler aalonu terketmit • 
ler, bir kısmı üyeler de yeni ça -
hıma yılında itlerinin çok olma· 
ıı dolayıaiyle .azif e alamıyaca.k -
larmı söyliyerek konare heyeti • 
ne istif alarmı yermitlerdir. 

Diin seçilen yeni idare heyeti 
üyelen tunlardır: 

Doktor Bay Salih Ahnıet, Fa· 
tih kaymakamı Bay Haluk Nihat, 
Bay Halil, Bayan Huene, Bay 
Vufi, Bey NKi, Bay Fuat, Bay 
Galip, Bayan Hayriye. 

, Qafır1f Ql kanlı bir ıekilcle 
~,.;:,lfh. Bunun için cıcUn Eski şairi erden Bay 
~q,.1,. v,_e •oıyaliıtleri Aı>ur Abdülbaki öldü r' ... ı 0 "iiinkü bcqvekilini · · f k • 

L '~er. Yoı IJ Kütüphanelerı tunı omıı • 
'IQ(~ nız •.vmeme e Abd .. lbaki 
'Q Lo ... ar, bulıolar bir k ık•· yonu azaımdan Ba~ u , 

l'ıttak iıt 1 Cif evvelki gün otomobılle Akıaray· 
~ er er. . d b. .. . 

~ fıaig p • • dan geçerken bır en ıre uzenne 
~oh it arıae gelınce .al akl d"ld'f' E ~fıa. areket • ' kil" fenalık gelmif, ve n e 1 1 1 

• 
ıı ~Ortcla k e geçtı. Bafve ı • tem Pertev eczaneıinde "Ben fe-
l e,.cli. F '- arıtlamaya karar 1 yorum dedikten ıonra öl· 
~d af(af F r po1 • • bun· na aıı ,, 

orı 80() anrız m .. t·· . . . a . kiıiyi t k"I llİ mut ur. , 
~,.~· idare iti• . e~ ı be. • an . Eski pirlerden olan Bay Ah-

"""'' ~rınuen ır m • . 'd "Y 'k F ' dülbaki, eakı en . enı apı,, 

ıloı/~Qt bir de • • • L .J mevlevibanesi ıeyhiydi. Tekke -
S.. 'allı aynı ııın onara· d kt .. niveni • 
~rı· Gaı111 ,.. •• •• • • ler kapan ı an ıonra u 
rt~t l..orıdrtıcl ~orruolne getlhrın. tede fan dili hocalığına tayin 
/) o,. t a • ccna a- • 
°'iıte Clrolından ela ıe1'ilmez, edilmittı. .. .. . 
I . olclıığq .,,. r-ki tarzda guzel ınrlerıyle 

l "ril · 11 1
•• .t"d h · · 

tt( ele ·~ •oıyoliıf ue komünut· tanınan Bay Abdülbaki· mu ılın· 
#to,. .. 1 Lorıd •1 · bir adamdı. Cenaze· & "'4~ raya gelen Şuınig'i de aevı nııt . • . dak" 
~ ll11Jq,. d İçin lauırlandJar. si bugün Şehrenıın~ cıvarın lu ı 
~el°" ı Q pariafeki arlıaJ la- eıki mevlevihanenın açık bu • 
fitı 0 a,4 ,_. Cif d kaldırılacaktır· 
... "<iL .,. a oır ıey ya-d de- nan tarafın an 
'«ırı· raı, • ,,_... --------

1 re>., af ıdare ileha.ı lıen- - .. - • . 

4 ş .. ,,.1;:.cli: lebilmi~lerdir.,, k b hıe 
}J,~fılftrtd ıra Londratla nad Burada idarecili ten . ~ . • 
"'"n: •i•nı fU laab ~ L__ J. lı bunu yalnı~ teknılı atı ~ 

''n· eru en 01ar a en y lua bunu nı· 
~a~ı.. llılerce .. . laralı alıyo~· o rtüni:ım için 
~ııh:ı.an Çrkarakn~yişçi Hayd laayet kentlıııne a;anJarı iJeali· 
>~~~ d0x..... • Vıktorya i~cwo- bir vuıta yapan il' F
"Cl.ı,ıı~. ~'11 gıtnı k ~"'- . · d değ ım. ... 
l't:rı" ~, tn~ e istemişse de, ze etmek nıyetın e ki la 
ı,~ '1Uln ede ~Yona! marşını te- lıat iJarecililı bir .Uah~~en' iç;~ 
4u~'1'1tffakn n1umayişçileri idare· Javada lıullanmtıml• 

11 \,"'{ija'1ieı- o tnUŞt b. lıu • I na ka anmcuı· 
vib~~~iler A ur. Bu sayede ır vveltlr. f, o alrt 
~·1-~ ,_. __ -vusturya Başvekili 111 bilmek ve bileni balrn ır. 

~ı:. rla}tik;0nunu terkettikten Sadri Ertem 
sonra istasyona ge-. 

komiseri .... 
Butan okulıar da veremle 

Yollarda açlıktan bir deri, bir 
kemik halinde ıürünen uvuz, bi· 
tik kedileri eziyetsiz, acınz bır 

ölümle bu vaziyetlerinden lıurtar .. 
mak belki iyidir. Gelgelelim, 
eıJlerde, clükkanlarJa beslenen 
karınları tolı, 61rtları pek kedile
rin de bu arada yanlıılığa kur
ban gitmelerine Joğrusu pek ya. 

Bay Martel şelırimizden mücadele teşkilatı 
Parise geçti; dönüşte yapılacak 
Ankaraya uğrayacak Veremle mücadele cemiyeti 

yıllık kongreıini dün ıaat on bu
çukta Halkevi ıalonunda yapmıt· 
tır. Kongreyi umumi merkez 
batkanı General Ali Çalımlı aç· 
mıt ve gelen üyelere tefekkür el· 
mittir. Bundan sonra kongre 
b:ıtl.anlığına mütekait General 
Galip, ki.tipliğe Bay F azd Şera

Dün Suriye f evkalide komiıeri 
Bay Martet, T oroı ekapreaiyle 
tehrimize gelmit ve T okatliyanda 
yemek yedkiten ıonra Semplon 
ekıpreaiyle Pariıe gitmittir. 

F evkalide komiser ıehrimiz -
de, Franıız elçiliği erkim, latan -
bul vilayeti namına Turizm ıube
ai müdürü, Emniyet müdürlüğü 
namına komiser Bay Nail tarafın
c.lan karıılanmı! ve uğurlanmıt -
tır. 

F evkalide komiıer, yolculuğu 
baklanda kendisiyle görüıen ga -
zetecilere dem ittir ki: 

" - Her yıl bir defa seyahat 
ederim. Bu da mutad ıeyatlerim -
den biridir. 

lıtanbulu tercih edi9imin ıebe· 
bi, yolun daha kıaa olmuıdır. 

Böylece bir hafta kazanıyorum. 
Bir aya kadar döneceğim. Gene 
bu yo1dan geçecek ve Ankaraya 
da ı:ğrryacağım .• 

fettin aeçilmiılerdir. 
Kongrede evveli. genel ki.tip 

doktor Bay lsmail, cemiyetin bir 
yıllık çalııma raporunu okumut 
ve demittir ki: 

''- Cemiyetimiz 1 lkinciklnun 
935 de ıekizinci çalııma yılına 
gimıi9tir. Bundan evvelki yıla 
ve bu yıla ait yaptığımız itler 
ıunlardır: 

Eyüp diıpanaerindeki ~.alııma 
yolumuzu bu yıl çok dei'ttirdik. 
Şimdiye kadar arkadatlanmız 
orada paraaız olarak haf tada iki 
gün çalıııyorlardı. Bu yıl oraya 
diıpanıer itlerinden anlar bir 
doktor koyduk ve çalıtmo. günle

" - Ankaraya uğrayıfınız ne rini üçe çıkardık. 
maksad üzerinedir?,, Bu diıpanıerde 1933 yılmda 

,. - Türkiye ile Suriye aruın
da mevcud iyi doıtluk münue • 
betlerinin takviyesi yolunda bir 
ziyaret olacaktır. Bundan bqka 
Suriyedeki Türk emlaki ve Tür
kiyede Suriyelilere aid bazı em • 
likin tufiyeaine dair Türkiye ile 
Suriye araıında bir itilifname 
vardır. Bunun tatbikatına temu 
eden bazı meseleler görüıeceiiz. 
Belki bir aydan önce dönerim. 
baıka mühim bir ıey yoktur.,, 

Fazla seyyah ge
tirmenin yolları 

Türist teşkilatları Türk 
ofisin sorgularına 

cevab verdiler 
Memleketimize fazla seyyah 

getirme yolunda bazı eıuları ko· 
nuımak üzere Ankara Türkofiıi· 
nin, ıehrimizde türizm ile alaka· 
lı teıkilitlardan birer murahhas 
iıted",w:i yazılmııtı. 

Türkofiı, toplantıdan önce
tiirizm ile uğratan bütün tetki· 

. litlara birer tamim göndermit ve 
bu it üzerindeki bazı ıorguları· 

na cevap iıtemittir· 
Türist teıkilitları ve Türkiye 

Turing klübü lazım gelen cevap
ları hazırlıyarak ve Türkiyeye 
fazla ıeyyah getimıek için kendi 
dütünüılerini teıbit ederek An • 
karaya göndermiılerdir. 

AnkaraHa yapılacak olan top
lantıya türist letkilitları murah
haalarını ıeçmittir. 

T uring klüpten idare müdürü 
Bay Şükrü Ali gidecektir. 

Halkev' Başkanı 
Halkevi Baıkanı Bay Refi Ce

lal Bayar, dün akıam Anlcaraya 
gitmittir. 

Ankarada ıigortacılarm top · 
lantısında bulunacak ve hafta 
sonunda dönecektir. 

1063 haıtaya bakılmıflı. Bu yıl 
bunu 2991 e çıkardık. Bu yıl E
yüpte cemiyet tarafından aatın 
alman bir anada yeni bir diı • 
panıer binasının yapılmuma bat· 
}anacaktır. Bunun planlarını ha· 
zırlıyarak ait olduiu yere ver
dik. 

Yapmak yolu mecmuuı da, 
bu yıl verem aavqına ait bütün 
propaganda vuıtalarını kullan
mıt ve muhtelif zamanlarda ga· 
zetelerde yazılarla ve okullarda 
veremden korunma hakkındaki 
kartonlar vesaire ile elden gelen 
bütün yardımları yapmıtlır. 

Gelir itlerine gelince bu yıl 
resmi yerlerden yardım göreme
dik. En büyük gelir yerimiz ro
zettir. Bu yıl rozet günümüz 
Cümhuriyet bayramına rugeldi
ği için mühim bir varidat elde e
dilmedi. Batbakana, günümüzün 
değiıtirilmeıi ricaıında bulun -
duk. 

Üyelerimizden, banka ve mü
esseselerden 5292 lira 75 kurut 
tahıil ettik. 

T ahsilit itini ancak b:ı yıl ia
tedi ğimiz tekle ıokmak üzereyiz. 
Bu yıl bütün aidatları günü gü -
nüne tahsil edeceğiz.,, 

Bundan ıonra cemiyetin ye -
ni yılda yapacağı itler görütül -
miye bqlanmııtır. Azadan Bay 
İsmail Tevfik, Bayan Safi ve Hii· 
seyin, cemiyet azasının artması 
için bütün okullarda veremle mü· 
cadele cemiyeti tetkilatı yapıl
masını iıtemiılerdir. 

Bay Mustafa Faik, bu tetki • 
lalın okullar arasında olduğu gİ· 
bi esnaf cemiyetleri arasında da 
yapılmasını ileri ıürmüı, her iki 
istek le umumi heyetçe kabul e-
dilmittir. . 

Bundan ıonra, yeni idare he. 
yeti seçimine geçilmif, merkez • 
den çekilen üç üyenin yerine 
kur'a ile yeni üyeler seçilmesi İs· 
tenmittir. 

Kongrenin ıonunda büfilkle· 

nanm. 
Kedi bu! Koyıın, lıuzuJ keçı, 

oğlak değil lıi geceleri eıJJ.e ka
payıp gündüzleri çobana vere 
nn .. • yahut, köpek değil ki bo
yunlarına taama takıp pqin •ı 
ra çarııya pazara, kahv~ye ga
zinoya, •eyre ıeyrana ıürükliye 
.u.ı ... 

Geceleri nJe ktıpattıfın ba 
çolı zelıi, çolı gü:el ve o ni•bette 
inatçı hayvan, gündüzleri Je 6i 
raz günq görmek, biraz laava al: 
mak, biraz mahalletlelıi bcqlıa ar
lıad'lflariyle konuıap lıokl'lfmak 
için elbet bir kolayını bulup bir 
aralık •o/raia lırlıyacaktır. Fa
ltal fırladı diye bunlan Ja ~lak
tan, perifanlıktan .olıaldarJa 
kaburgalan •ayılan uyuz ve yan 
canrız kedilale bir tutmalı olar 
mu ya? 

A~, tok; Mr•eri, evci; güJ, 
,irkin bütün kedilmn Jiiımanı 
olan bir yazıcı arlıadQ'.f ikiJe bir 
bu hayvanlann uluorta oleyhle
rinde yazıyor. Bana kalcr•a bu 
arkatlaı mutlaka kedilere kıy
metli bir ıeyini kaptırmıı; ya 
tel Jolaptan maydanozla ltölte
aini; yalırıt 1%6"""1an pinolaam 
salJırmq; onan için alılına estik
çe vara yofa bu lıayvancılılann 
aley/Jerimle 6alanuyor. 

Aılanla kaplanın, kimbüir, 
lıaçıncı batında torunlan nlan bu 
minimini iare avcılanna yazık

tır. 

Hele Anlrara, Van yahut bu 
cin.ta-le lıarqmıı tüylü melezle
re büıbiitün yazık oğla yazıktır! 
Bunların içinJe öyle gihelleri 
vardır ki in.an yüzlerine bakar
ken kendi.ini yapma bir bebek 
lıarımnJa Nnır. 

Büyük u•tamu; Hüıeyin Ralt
minin (Kedim ncuıl ölJü?) yazı. 
•ı bot yae yazılmamıttır. Geçen
de benim, kanında Van karqılt 
mavi gözlü fok güzel bir yavru 
kedim ölclü; eğer rahmetlinin lo
toğralı olıaydı Ja burava ba.
lır•ayclım, BeyoğlunJan bq yüz 
imzalı mazbata imzalıyan keJi • 
•ever bayanlar, bu lotoğralın 
karıı•ıncla bir laayli lokmanru· 
ha lıoltlarlardı! 

Osman Cemal Kaygısız 

Bay Adin Londraya gitti 
Aydın demiryollarının hükU -

metimizce satın alınmuı konut -
malarmı yapan Bay Adin mali 
bazı meıeleler üzerinde tirket 
hiasedarlariyle konuımak üzere 
dün Londraya gitmiıtir. 

Londrada bir hiııedarlar top
lantısı yapılacaktır. 

Bay Adin, Martın on betin • 
den önce tekrar tehrimize dönüp 
Ankaraya gidecektir. 

re sevgi ve ıaygı telgraflan çe
kilmesi kararlaıtırılmıt ve bu ka· 
rar alkıılarla karıılanarak kon
greye ıon verilmiıtir. 
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Atatürk, ittifakla Cumurreisi seçil 
~~------------------------~-IDIF" Ea:ı tara/ı birinci sa:.;-fad~ ( pıda oku~p gememeli, yemin et •

1 
1~ n:ıi:onhik "f.ürkün b!ri itte ··ffe· l le intihap dairelerinin isimleri 

Cır.bam da içlerinde olduğu hal- meğe gelen hcrsay?avın adını say· pımızın başı Ata Türk.. okunmuttur. 
de bayan ıaylavlar toplantı ıalo- lav kürsüye gelinıce aöylemeli ki, Salon, bravo ıeıleriyle sürekli ilk okunan intibah dairesi Af-
nunun hiç de yabancısı ..gibi dav- bu hem bir yoklama, hem saylav - k ·dd ı· lk I l 1 ve ço fl et ı a ış ara çm ıyor.. ol Alıi ç ·nk · 
ranmıyorlardı. lan toplantıya tanıtma yerini tu • Üç çeyrek ıaat ıonra, yeni bir ia:::k m:ı. ve . ....,. ,.,e;• ayaB~ük~ 

Bununla bera.ber her L-,yana tabii.sin. 11. l f b"' "k Ö d K "l an ıçm1,. ..... Ye gene uy Da a 1\'f u ı:ını, uyu n er ama Mill t M I' . d ·ık larak 
eskilerden bir hay saylavm ar • Bununla beraber, bugünkü ay- Ata Türkli salon kapıamda kar§r- i ene Ba ec wMnbe .. 

1 0

G.. and 
kadqlık ettiği görülüyordu. rı ayn yemin, hele böyle kadınlar- 1 .. l . . . a . . ç yan e rure uneaç. ve 1 1 kt la 1 k ıylor, soy kevı~ı ~erıp, an mı 1ç1p azlrklara menaup B. Türker bu in-

Doktor Fatma Şakir Edime- a az r an ° n arm aınutaya ıa onu ter: edmcıye kadar devam t"h d · . ilk ıaylav gı"rd:.g~ · b' d d d. d" d 1 ap aıreııne mensup saylavlar-
nin eski sayla V1 Şeref Aykutun ,. 1 ır evre e, ın- e ıyor u. d 
yanında, insana, baha 1rız iki ley.ic~ler için pek m~rakhydı. İçtimadan sonra, vekiller ve ır. 
saylav duygusu veriyordu. And, intihap dairelerinin alfabe • saylavlar merasim salonunun ri· Bundan sonra yapılan seçim • 

Mustafa Tıurgut (Man,sa) Be- ııraıiyle ohıyordu. ilk intihap da- yaaet odanımda Reiıiıcümhura teb de Çankırı Saylavı Bay AIMIUlha-
ireıi Afyondu. 'k l R t!L R d B"...:::.1. Mili M 

nal Nevzat l,dara arkadaşlığını rı arzetti er eiıicümhurun yanın DK en a Uyu. et edisi 
gösteriyordu. Afyonun ilk .saylavı Ali .çetin- da Başbakan v~ ''ckmer bulunu- Batkanlığına seçlimit ve alkr!1ar 

Satı Crrbanı, Bay Müıritaila kaya ıidi. ilk yemin, Ali Çetinka. yordu. ara-smda bqkanhık yerine geçerek 
birlikte hu)unu---L. yanın da ıabaiyetine tecavüz eden DU k fU sözlerle teıeıkkürde hutunımn• • 

rvn.au bir eev.i,.le tiddetli hir alkıt ko • n u toplanlt bet .aat tar: -T 

Nakiye Elıün (Erzurum) e pardı; ilk yemin eden kadın say - sUrdU 
Hakkı Tank, Bayan Seniha hı • lav, pne Afyon lieteainde bulu • Ankara, 1 (A.A.) - Betinci "Beni bqkanlığa ~mele sure-
zal (Trabzon) a da Halil Nihat nan Mebrüre Günenç idi; alkıt _ Büyük Millet Meclisi buıün bii· tiyle ıöıterdiğiniz yüluek itimat. 
Boztepe refakat eCliyordu. landı. yük .merasimle ilk içtima devreai• tan dolayı hepinize teıeldriir ede-

Salonun öa taraflarmda ku- Azlıklar arasından plen müs- l'in birinci toplımtrımı yapmıt ve rim. Bu vazifeyi yaparken çok kıy. 
men askeri üal>Q-lara yer veril· takil -.,Jav Türker (&ki Keres- Cumur Reisliğine Ke.mal Ata metli yardımlarınızı benden eair. 
mitti. Cümhurreiıi locuında teciyan} cene .Afyon liıteainde i - Türkü ıeçıniştir. gememeni&i bilbaııa dilerim.,, 
Marqal Fevzi Çakmak, yanında di. ANqf}andı. Kadın Saylavlarm da jJık ola- Müteakiben a.ılran ~ekilleri i-
Huan Rıaa Soyak vardı· 'Satı ~ JMtd iCjerlcen rak ittirak etmekte oldukları bu le .idare i.mider.inin ve kitiplikler 

La,iltere, y unanistan, ltaıya, Ankara listesinden Satı Cır • toplantı, Millet Mecli.inin fevka· ~mi Y.........-, ı.tı1r- wkillm-
Efaaniatan .-.ıA:'-ri :ve eıA~&a.•-- '---"-- '.I! iade günlerine mahsus bir hava Jer"m e u ____ c_ı __ T-L-,..._ ~ ~-Al .u1U1 ·m yerıi 1ivesinin bütün hwu- ~ ~ .. nııLWıMJ~ 
menaup atlar 4a ön lecada iN. •~)'le giirül sürül ettiği ye. içinde ıeçmiı ve tam bet saat Nuri Conker- C..riantesz ,Tn: 
lypmaim.,cbiar. Eeki reia~ • min, dörtdeneClemebus iken iki sü~ür. Dinleyicilere mahsus fik Fikret Silay.. &av. imUlilıleıi-
1.UDd.n Huaa Slib. (:f1'ahzoa), biMüm olup aesini zabıp katiple- localardan ayrı olarak toplantı a- ne, Halit •,.....ıt _ a.,_it -, 
taplaatınm •uww·t •thm • rine ıüç •tttiren erkek saylavla • lommun .t.ir parçası lla .~ tariM irfan Ferit -Mutlin-, llehmea 
.,..lı aylavla 11lUW'bt Wtip:Jıri ., ___ 1 ___ a toplantAla 1nıhmmak isttJ'e_•re :Ali - .r-.Jı--,~H.L- de rı Al9IUUI ırmıftır, derim. Ve ıer • ~u -.....-. en ıenç dört saylavı bildirdi. _,_.. 'bü ayrılmış olmasına-~- Itır 1-c6 ,.u1• M--U- _ ,_ _ Al• 

çcuen "'tünbayaıa•aylavlar, Tür- dini "cil •-.s-.. ~ ..... lMlll".-.r .,...,a ' ı 
e. toplantının 'ell yaf'lıaı ünlar, Sabibalar, Mibriler, 'Na'ki- e~ er ıyer lndalM'"'!lar ve Zım -:Çorn1ı -, Fmf -celil..__ 

Ua't.at Abdülhak Hlmit bulu- 7eler Semihalar 'hepsi -ya!nız ilk ~.~lı~ın ~dıfllll, a)iavlarm '&iMi IÇ81 -, Hayckr Wüft6 - Dealz • 
namadıimdan Faik (Kars) da bclıa aaylav olduklarmdan deiil, 

1~181 
ve ill._,.et ReisicüJnhur in- fi, -lfqlt "hıl - XOtahya _ 

özür dileditlııdea olta pı-ek, O.. hitabete b~az •üç ıelea bir tekil- tı~ı '&yakta ve .ko~ Sabiha Gökçül seçilmiflerdir. 
defaki toplantının•• ,..1ıa1 Ne. de tertip edilmit olan bu yemin takib etmek mecbuıııyetinde bl· ·aa Sab"ba m11larchr. yan ı 'hu suretle Büyük 
cip .A.un üataclmuZ olmu.tbı • .Her metnini pek mükemmel •urette Mill« Meclisinin ı-Vuet divam • 

Riya.set divanının bu 

ıekkülünden sonra, Riya 
hur seçimine geçilmiştir. 1ı 
ıeçim neticesinde Başkan 
düLha.lik Renda Kamil 

ün .mevcud 386 saylavın 

le Cümhurreialiğine ı 

bildirmİ§ ve bu sürekli 
kartılanmıştır. 

Baİkan, bunun üzerine ~ 
Kamal Atatürke bildirnıtİ da~ 
toplantıya fasıla vermiştir· kt . J Pı 

Cumur retsi seçilll~ • .i s 
abmiyle ilin edP" l~t 

An1'ara, 1 (A.A.) -- iki 
Reisicmmır intihabı dı. 
21 top atımı ile ilin edi~ libl 

lô ·· 
bayraklarla ıüılenmiş ve • S 
tün resmi ve hususi binai" ti~ 
nanmıttır. ti'
Uclncl ıtopl•nb Per_ ....... lö" 

Anbı., 1 (Kurun) -" it. 
giinU fırka rrapu t·~lllll"" 

Kurultay encümenlerine 

namzetleri kararlaıtıracakl' 
Kurul""y ikinci t• 

Martın yedinci Perfembe 
pamktır. 

.... tllrlc telwikleri ... .,... 
Awılııaara, l (A.A.) -'

tDrk-Cu1D11r reisliğine 

intmablan dolayısıy)e 

Millet Meclisindeki riy·.-~ 

ur makamında Vekiller 

Millet Meıcıliai azalanJUll, 

ve otla elçleria teb,riJ" kJdl-W 

• 

halele en yqh -olmanın claima bir liyı.melde allut1andllar. Yalnız Baıkanhk 'Kürsüsünün aaımaa 
muhariyet olılujuııu anlatan bir (0 da tevekkeli hlbinin heye· aynhıııı olaıı 'lmnnda da V ekl- na siren ille .. , .. ,, .......... . 
miaal kartısm~dı. canım bjldiren bir ıoy adı alma - Jetler erki.nı yer almıtlarclır. Bü· •l~~----11111lllİllll_ ... ______ !l!!!!l!!!S!!!~!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Yapnı bilmiyonaz, hkat Ta- .mıı!) ltir Kayseri ıaylavı Ferruh yük ve orta e)Çiler)e elçilikler er- T E P E B A f .Ji 

bul buyurmutlardır. 

çülerin en ptlılanaılaa .._ ıNe- Ciilosiiı> müatesna; en heyecanlı kim kendilerine mahsus locaların- ŞEHİR TIYA TRCJI" 
cip Almı bql;rl'bk; delr&er Fat· itte ı,. oldu. da lluır bulwaavodardı. T E fll S 11. L E •l 
-,.. $Mir, Hum Ati Yioel, &... .Miiatakil aaylavlardan lıtamat ftl8ll •z•ı11an 
__ , T a,. ".r!L.....! ~-.ı___ a..ı __ G"-..1 Saat M e dolru he sn ıbtit6n u ____ k ..,_ ıuaa u.... ( --), A•ın .&6111111 wz.auuar, ,... üauüı:ün n..an ızı aa-" n_1.:•1.,. ile ..._ n-·- aayla•lar ,....aeı•iniwlm4laıdı. J- IMll J 

(Aydm) en ıenç aaylav olarak •-tkhaae yeminini hemende Reji amelesinden M8hmet, A'h-
:ı.itıiplik .J'el''-hli .td••r.. ıeıWe lnralm. Biiyük Millet Mediıiırin tptın met kızı bayan s.trım ile ame-

D •tor .Fallnamn ıea •1111Ç • • Naıit t/lui, ,arm katiplik öde- albn~a ilk o!RrB')'er &Jdıkları bu len bay Tahir, Hüaejin kızı Da• 
lup ..._.... Jala •t.barllaya.. • mai y.,arkea aaylawuı (iıiımi • ıtopiaröıda :ı..Bın MJ1aıt'Jarm ı..,. ;yan Nakiye ile Haliç tirketi me
deWlir:? Hum MI• ıbiU,.., yoruz!) tiki.yetinden naad kurta- ıi bqlan açık olarak İJtirak etmit· murlarmftan bay Rak'lu, Saitmı 
yeni .-ylıa~ hııl.t Mm• F&cajmın parlak miaalini ver.eli. ler ~e ltir sfkluı "8iyah lwltu lbayan Zehn. ile lnmlmtn bay 
Ki ı r' r_._ '"• -.ı.a1a i'ıldtim Mele, (Se7ban) ile ı. tayyör ıiymifler ve kravat 4-jla· ~ant, Jdaan Jaa -.,.. Hllı et 

mıılardı. n ıL-. 

Müfettiş 

~ .. 
S perde 

Yazan: 
... GogOI -· aaylavları idiler. Hem de p!la ..ı NıMıe.I Ui• (Sw) ye • ue aow ·-7 Ali, Hwmlt 'lmı '-· 

ıeeçn deweain 'llRn'l&'b.tW.ple· mialırilli .Her 4ti1Wüer. Ve Tam ıaat 14 de de Trabzon Fttdat,.. ih .adatıAPsi ı., oK&mB, 
riy&ar. Otu '9fllD ~ Mt ıliz 1dıiıt a-rine ibaharak SayJavı B. Hatan :Saka kitabet ıAmdea km ._,_ •m ,....,. U. , __________ .... 

Cavitler, Atıtlar cdauiıinian teli,._, hqeounlan eegemiyea küniiltine plerek mediıin en Yat hq Vail Y.a.pJmı -.,.... !fa. 
b.lımlunan ~ir 'topknbla e'bedl aylavlara (Gördünüz mü?) der lı azaıı 1>wunan Erzurum aaylaa biye iht'fof&r lray S&llludin, S.. 
aenÇlik mrma eren v.ym ma- ailııi ..._\Mlea indiler. B. Necip Aıım Yazıkıız'Ym, 1ıq- lik km '1ayaı 'Nariye ile mabae 

le'lrclq aylavJarı biz ıeleıcelt a.v. ... ........ y-1• kanlıiında açılaca,ioaı aö,deınW bekçiıi bay irfan, Ahmet km 
rede gene muval&at Utip ıönııek En muvaffak yeminlerin bqın- ve kitiplik itini ıörecek olan en ba,an Mim ile 1DBAac

1 
i.y 

i.teriz. da~--...-ı&..P,.liwnm Ytl _ ıen, saylavların iıiımlerini bildir- Cevltlt, Ahmet kıZı 'bayan wı.. 
'(Necip .Aın, kııa aöylevinia mi.ai ,,.,ora 'O *-dar-ıatiü, 0 mittir. lilııt ile boyacı ay Hamı, flo-

ön kefımeln'inae çok laeyecan •• kati• ..._ .. bir •nk, ehd• d.. Bunun üzerine B. Necip Aıım huzlk kızı bQan MMınıle ile 
terc!i.) rin bir inanç....~ en• meclisin ıürekli alkıtları arasın- teıniyeci bay :Pllhnttin, llmmli 

- Büyük uluıların tarihlerinde 
birer dtm l!evrlnı varmr. Büyük 
Türk ulusunun da altın devrimini 
Atatiiirk kannuftar. 

Deii,i--. kopan alliıtlarda 
ise IRa •la:IAınuı iUc Mıyecan1arı· 
ıöriiliyoJfCha.. 

Anc1 l~lUyor 

Kamutayın ilk iti, and ~ i-
di. Her aaylav birerbirer .,lecek 
yeminleri okuyacaktı. Bize ıöre, 
bu, dört yüzden bir e'kiik ayla • 
vm 1ııirer ltirer '191iP ..,.mn ._,. 
aillftuıe hirbre hazır o1anlar yôk 
landıktan sonra 'bir almdaa ... 1e 

bir ipret)e yelspare, JDJBhabdi..: 
and merasimi haline Jıııo,.mabdır .. 

Ancak, bu~ ..,. 
kitip ı,er inti1-p ~bütün 
•llavlanm basünkü aibi bir çır • 

nldi ..U..laıımdan hiri ~ .._a da baıbnbk mak•nvna ıt!!PÜI kızı Cemile ile ıoför bay Ali, L-
'VIBlli .. i. ve ıu sözler.ile toplantQıı açmqtır. tilya 1azı·1»ayan Hantdtya fle 

.. ,. o illller, en 1811. .inıtilaalt da- Betinci Büyük Millet MecliaiDi bay ,ttam, App hı t.yan A-
in.itOln.Zonpahlaiın, adı enmn en Yatb ubcl.fınız olmak.beaıa- rabi He bay Melkuı, Ali 
yat:dan aa:;laıın Rifat V 11!'4arın •I- çıyorum. km 'bayan Hafize De tornacı 
~· ,eminifte bitti. Sıra «a- Büyük ulallüm ta~._ ltay H•yri evlenmifler.dil' .. 

mUtay ltqbmnm seçimine ıt3di. rer .. ıun .dewim 'ftrtbi:, ~ a.,ojlu Jcazaaaada: 
Ve eski Maliye Bakam Abdülba • Türık ulueunun ..Jaıua aewimiai .Jt. 
lik, Kwmdtay tJaıt\:afthtma seçil • tatürk kurmuttur. T-ek öilli ıte ftk 
di. imanlı elan ıılutumuz ger.çekten 

Kadri oilu bay Salih 1'elldu i
le Elmas bı ~ Nariye 
Kalera llfhı Aaatip tı.y l'>lwid • 

Al>dii'llıaHk, uzun müeldt!t bir Cumhuriyetle altım dnrimiae sir
ıöz nlıStsıJthiı pçirmifti. Bu çok mittir· Ve onu yqı_yor. Tarihe ıö
sevilniiı zatın yeni seçiliti, kuvvet- re yeni baılıyan bu devrim .bat • 
ı1· b" hh lan6ıcın4alri ı..__ ~ Tar·· kü" ıı ır sı at muttuluğu içinde, i . 6 nı~ av• ç 

titen1eri sevin&1irdi. Tüı'Jc duaunu ıluaa bir mmlOlda 
büt&ı ..ıa.Jarm üRiinde bir ilatüne 

AtatUrk Cumur Relai götüreceğine büyük in&llCllDllE 
.Bir çek~n, tunüler lllRWD- vardır. 

da reiılik divanı ıeçimi de biW. .. ffeleriıMien eoDra ~ ,Ne

Sıra Aeil~ümbur aeçimine ,.ekli. cib Aıım yazıkuz ~ ..ı 
Mevçaıt 386 a&J.lavuı, ıerçekten içmeye çaimnıt ve alfabe ııruİJ.:• 

Muiz kızı \Jayan Berter, imik 
ofla hay lpwn h Y....ı lJmı 1ha-
yan Sara, Salt otlu 'bay ~n ile 
Salih km hvan 'Sıdıb, Bocloaa
ki oilu tüccaraan bq "Eoatan
tin ile Diaitıri km 1-)"Ul Ekate
Jini, Cordolaoe • lıııw Neeim 
ile Avram km bayan Lüid, Da. 
nayal otlu kunduracı bay Yorgi 
ile Yani lmı bayan Eleıü, ffıria. 

Operet: 3 .pertle 
Yasanı 

Ekrem Refit 

.......... :c.a.a 
Retit 

1..-........... _. .... _.-..... 

•• ·-· ...... ..il!~ 
................................ .,. ~ 

tiya oilu kömürcü bay ~~ 
ıhlia ile Uya kızı ba,- 1 
Vila.dbniı .oiJu :hay ~' 
Tamik imi llayua a..-. ~ 
Mt ollu IC.is-" il9 ....-.,, 

km tcolmrlk, An_,. iJtı' 1'f 
Dimitri ile T uef kal~ 1J!_ 
kili, Mehmet ajlu va~J" 
ıi Murat ile .Ap&i Jgsl 

liye evlemnitlenlir· 



Sula k s· r a.r&.rrtııftıı. 
da ınan ve Çolak Hüseyifi maYİ 
kavtt l<ottlelAir takarait sarayın 

ti Prlı . .. d 1 s onun e aola,ıyor ardı. 
ıJl lltı aray kapısı gittikçe kalalialm
~ i'-ı· Yôttlu. J;:ndUlüs aliltadelerl 

I{ !er ·· 
dr, }{ uçer ~elmt!ğe baılamı~lar -
ıibi * ~rkeaın göfsünde mavi erit 
tör·· ~.r1tan tlivetıye)er uzalttan 

unu:yordu 

llb~İnan Ve ~rkadaıı 1ıbiliye1~ler 
tib• liyhUtUjl@tdi. Aylkllf'tHda
ııö .. ~. Pllpttç\trm ucü itirmıii ve 
ti gu, düğmeleri sıtma iJleftleliy-. . 
l Sihltt biraz ltkldl dütan reh -
"!tiftt: 

~ ~Ytenirı bir d~rl mey ınaa 
~ lf&ydl n tinümüze tlüj e 

I)· •~ bitlillie içerl1e ıitehm .. 
lltıı ın~k ıabıhıılanmağa bat -

l!ıı •ıtt .. 
l\ehl) 

lıtt f r, Javaf!i Sinawtı kula -
' ••ddadp 
~8 • 

''&. en iizinie bM-iS~r ifirer -
ı ' ilthtilht de bayili t~H ye 

l'!tı! 
•iı Q ni h rkes Uinir •. F at, 
~ ~l lftıataltlıtt. ja: lımn: .. 

~ elft\ilö•u f a ,. ...... 
\lt,: ' 1h.tla katay kapıstnilati 0.ı
dot a çtJtan. hlr kencin yanlarıha 
~I~ geldiğini gö"1üler •• 

ln au"'lt ~ .. ı .. 

~:~r ~~1"1Ut! ltal«lı .. 
"' if)Jnltolak Huıeylft ıenclft yanı

du. 
, 7"""~i\H ~ • ~· at: , . . 
••nıt;? Y§enın oıra crı lız mı-.. 
~t;;,t:~~l, aedı, sızi beklh·oraum. 

etın' .\ :t " • tt·rıul .• ı •:zuen ~anıaım.. ouyu -

5a.ra~ lr ı ~ 
B:~ük ~Pr11ndan içeri gırdi1er. 

'1 ,4h hır nıerttıer avlunun sa -
. ...., iol d • l 1 t .11 •üt un a yükselen iltin yl -
1 . • unı~r arasından ıeçiyor -.. 

Hliıeyin zihfiiıti tıtmalayan l:fu 
Muammayı lialletmeğe uğraıırken, 

delikari.lı telcrar Hilseyinin yanına 
sokuldu: 

- lstanbuldan geldiğinizi anla
dım .. Fakat, henden çekirliıleyin !. 
Size elimden gelen yardımı ıöı
t@receğinı .. Ben (Ebukasıhi) ın 

y~f t!niylm. 
Delikanlı bu ıibleri Sinaftii tla 

işlttirmi§ti. 
iki atkıt.Clq biribirlerine bakı -

'afalC heyecan Ye t~reddUtl lçlntle 
terlemeğe baJladılar. 

Onların Furk o1duğunu Ayte -
nin tiitailerine itim .a,Jemlfii?. 

Uiüft l:Joylu Büjünmeie Yakit 
ve meydan yoklu .• 

Gö:t JtaffiatUran lfüyüJC •e müh
tej~ıii bif aalüfia iiFfiUilerHI. · 

M\aafirler iki tarafa sırallti -
mıtlar.. ~azt!ntle ve hah~Hdeler 
arkada bir k6feyi i§gal Mrttlıle~tli. 
Anehhı liiratlerı, tkasındaft ie· 
len misafirlere sağda 1:>3} höt tltı -
tan §eairleri ğös~eterek tSÇiı> git
tttİşH. 

!inan arkadi.!ıyl' beraber i· 
da i1Siterilen yere titur ulat. 
fonda iki yüzden fazla davetli ~ r
ch. 

Sa~, Enuülüs milli atkılartn~an 
biritti Ça1ıyordtt: 

1'8elftm ~i~, ~ilzad~lef ! Selam 
size, kahr!ım~n!aı·, c~tığaveder !.. 

Vininiz ! Bir.tz Sbhi"fı Ettôi11üs 
tacidaıiyle karşılaşacak§ınız .. 0-
nbhla blr ar:ıfhı hb'Ş \"l1kit geçire -,, \ . ' 
~eKsınız .. : ,, 

'Çola1C Hüseyin m~tak ve liia . 
aetifülen çaUayacaicii .. 

tnHu1üiUn muzaffer liül<üm -
darlar içit\ ıôylehen bu sÖzler~n 
•imdi ne manaiı vardı!. 

Şehrin ~trafıni aüşmaii J<üvvet
lerinin 'iarCİıgİ Bir sıraaa, elinde 
liiç tiır Ktivvet l<at.mr)ran l>lr ıul

lanla l>&J J>aıa val<ii geç~rmek fioı 
ve zev ~i Öır iı mlydi?. 

Bu mAnasız an'aneyi tekrarla -
yan sazettdeler bunu bilmiyor de -
ğillerdL Garnatalılar okumu§ ve 
uyanııc a<l!f-nilat-di. Fal<ai:, anla~ı -
Jıyorelu ki Sultln Abauilah hali 
eski saltan&~ ~evrinin nei.ilclen 
nesile intikal eden milli idetlerin-

ı• 
d~ii zevk alıyortlu. 

Hüseyin l<imseye sezdirmeden 
Sinanın kuİağına iğildi: 

_ Sultan Abdullahı iğfal ettik
leri anlaıılıyof, de.~i; mugafihile -
rin söyledi~i §arkdar, aıilzaelele -
. ve derebeylerini11 ruhlarını ok-
rın • 

amaktan başka bir İ§e yaramaz-
- Meİik Abdullah ne vakit ge-

lecek acaba?. 
_ Şu kar~Jki taht o~uh için 

h ı mtf olsa gerek .. Hele şu 
azır an a .... - • • 
. 'k: d vetlilerı bıraz daha u -

musı ı, a • 
8

. 
yufturıun bakalı'!1.. ıraz ıonra 

• :i v• • m ... ÜJ·deliyorlar .• 

- ..._.._. __ 
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Hauptmant mahkum ettiren adam 

Yeni Şarlok Holmes tam iki bin -
atelyede araştırma yapmıştı! 

Mahkeme Kohler'i hayretle dinliyord . 
tamamile ezilmiş, mahvolmuş bir adama 

Hauptman 
benziyordu 

Haupttttan'ı ntuhal<eme ve matdcDm f;den Jurl Hey tı 
Hauplmanm mahkUmiyetı Bti - bir hakikate varmak Eevkiyle uğ- Hatta meşhur hava kahramanı 

bin cltlhyayr şiaaeUe allhliaar et- raşmaktan çeki~edi. Nıliayet Linaberg şahitler masasındaki ye
mekte 'devam eaiyor. Ajansial".ln bunda da muvaffak oldu. Amma rini bulmalC ıçin ~tel<in~ berikini 
verdiği kısa Üi1sil1tm meraklıları izin ucunu bırakinaaı. Tahtanın, İte kaka geçme"K mecl:iuriyetinde 
üilmln etmedığlni auşlinerek mu- Hauptmamn çalıştığı atelyeye ka- l<aldı. kimse .. gliç beJA yerteıliği 
haKemenin geçen celselenne aid dar nasıl getaiğini adım aClım ta - yerden kımılilanmak. islemiyor -
t.aisilatmı venneyc devam eoiyo. kib etti. Rende makinesi, 1933 yı- du. 
l'tlZ: hnda yani Hauptmanın tevl<:ifin - Hauptman bugün biraz aaha 

Son_yazımızda1 mahkeme yeni den bir yil önce bulunmuştu. sakin, daha cesur görünüyordu. 
blr Şarlok Solmes gıl:>i gBrünen Alman tev1Ht edilaikien sonra Bir ~ki günlük lsürahai ona yara -
ve sôylC<ligi s~zlerle Hauptmana bu tahtanın eYindeki tavan arası- mıştı. Dudakları üzerinde solgun 
ölum darliesi indıren ıahiCl Köhler na çakılmış olduiunu keŞFet.mek bir gülümseme vardı. Etrafına ba
den bahsetmif ve polis muaürlü - artık çocuk oyuncagı ICabHinden l<mıyor, liugün söyliyece~i sözler -
ğUniln gösler<liği mahuCI merdive- \>ir şeydi. le davayı 1Cazanacağına kendiiini 
ni tetkik ederek bir falcım notlar Mahleeme Rölileri Tiayretle ınan3trmal< istiyor zannel:liliyor-
alaıiını yazmı,tık. Bu mı.itehassı - dinliyordu. Şahid büyütülmüi İo • du. Müddeiumuminin suallerine 
ınn tetkikine göre Birleşik Ameri- toğrafilerle mikroskopun göster - ceval> verirken, biraz da kü1han • 
ka içina~ tahta işiyle ugratan lCrrk diği taJlianın Iiusüiyietlerini mey- lieyi tavrı takınıyor, jl!st'ler yipı • 
bin ate1ye vardır. Bü kırlc bın atel- dana koyuyoreiu. Jliri azalarından yord~. o soylerk~n. karısı, teşvil< 
yenin İlangisinden merdivenin ya- biri doğramacı o1auğu için bu iza- etinelc için oUıcak, ona mütemadi -
pıt<hğı li3\tanın satın alındığını liaiı bÜyiıl< liir aial<a ile ainliyor yen muhabbet ~şaretleri yapıyor • 
bülmak lazımdır. ve istifacle ediyordu. Hauptman au. 

Köhlerin mikroskopla yaptıgı bu şahitlerin sözleri karşısında F aJCat suçlunun bu komik vazi-
araıtırmiJar ~na J<tiçük bir ız gSs- tamamiyle ezilmiş, mahvolmuş bir yellerine jiifi lıt"yeti biç te e·hemmi 
~ermiştir. Talilaiiın bir tarafında vaz;yette l>ulünüyor<Ju. Sôyliye • yet vermiyot bilakis çok haşin bir 
CJamgaya l:ienzer bir iey vardı ki, cek tiir !eyi yoktu. ÇünltÜ lte.rtı - çelire gösteriyordu. 
rencf e l:iunu tamimiyi~ çıl<arama - smdaki aClam yalnız Clogramacılı- Müaileiumumi çok kuvvetli 
nujli. tiyle ise tantayı düzeltmek ğı lla~l<~yie t;nıyaii bir usta aegil, hücum planı yapmıştı. Suçluyu 
için kullanılan ale bir el renclesi ayni zaiiiai'ıda, iti.uptmanın Üm - Birl>iri arClı sıra sorgu bombardı -
değil,bir makine idi. rlin~e ifitmeaiiı nebatata aii taf- manı altmcliı öulunduracak, l>un -

Bu nevi renae makineleri sekiz silAtı veren, yem te tilCleraen l>ah- ilaiı §iıtıracak olan Hauptmandan 
bıçalHr ilitilvaneler<lir ki, elektrik seden kıymetH hir adamar. Eğer liazı itiraflar koparmak mümkün 
üfotörü ile ilarekel ettirilir. Kökler mercliven~ yapan kenaii~ ~İe - ki olmazsa liile birillirini bozan ce -
bu ôiçaltllrc1ari birinin tamamyıle bu peJc muli eiii~i<l~r - l<ullanCJığı vaplar almağa çalışacaktı. Söze 
y~rine lfonmAC.hğını ve l:iu suretle tahtanın biı sü;:et1e onu ~e verece- baş!adiğı 'Z m. n veı·inele dtırmu
damğayi büsBütlln silemedi~ini ğini hiç dütünmemiıti. Evvelce yor, mevkiinde enine boyuna do -
:dütühdü. Şımai b'öyle ~tbik l>ıçak- tihillikte öulunmuşolan yazı mü- lci§ıyorau. 
la i} görmüŞ olan bu rendenin han- teliassısı ıle bugünkü Jahi<lin ifa. Spor münekkitlerinin dediği 
gl atelyeele l>ulunduğünu öğren - ~eleri Hauplmflnı suçlulin<Iıricak gibi çok güzel bir "l>acak oyunu,, 
mek icab eaiyor. ~n kuvv~tli at!lilleri lejldl ediyor • yapıy~rdu. 

Yirmi yedi ieneden beri tahta du. · 
iti eitlpef:İiğin<.te fasılasii: çalııa - MütJafaa avul<aUarından Pop 
rak yaptığr tecrübelerle daha ilk bo! yere fotoğrafilere itiraz etme
görüıte bu nevi t~htaların birleşik ye ve bunları kuvvetten düşürme
AiÜerik;nın cenubundan geldiğini ye çalıştı. Bu gayreti hiç bir fayda 
anlainııtr. O halde cenupta, Atlas vermedi. 
Okyaırosu lhyıllırı Coyunca çalı - Hauptmanın bugUn isticvab e
şin 1iin l:ie~ yuzdô'kSan sekiz atel - Clilhıesi9e imkan olamıyace.ktı. 
yecle tahkıkat yapmak lazım gele- Maamalik bu a~aın ıiticvabıiıda 
cekti. nesöylerse söylesin, yazi mütehas-

Sonra ~arK larafııiaa iki büyük sısınin tetkilc yaz ları, liU. soh şahi
f lbtikaiiin Ööyl~ sexiz DıÇal(Jı bir di ince noktalan na kadar izah et
tende yai~tığıtü btliyorau. Köliler tisi mer~ıven artik ileticeyi bütün 
bu tiıUt~n ma1<iiıe ile çalışan ate\- Fikirlerde ieibit etii'.ıiıti. Y~ni bir 
yeletlii l>ir listeiini.tanzim elli. liadise olmadı~! takdirde suçlu 
Bısyl~~ lstlyUk bir dıRkalle çalı - mahvolmut demekti. 

(Sonu tar) 

Bir Hindli gazeteci 
şehrimizde 

Seylan adasında çıkan "THE 
SYLON OBSERVER,, gazetesi 
baş muharriri Bay Herbert Ulu
gal tehrimize geltniş Ankaraya 
gitıni!tİr. Hintli me!lekdatıtttız 
Ankaradan dönerek bir müddet 
burada kalacak, sonra Beruta gi

~ecektir. 

geıecegını 
(Arkasr vlr) §an milt~hıtlsıs nihayet araClt~ı Nihayet sabırsızlıkla lieldenen 

iiia1fineyi CeHuöi Karlinde Y. Y. gürı gelCli. Artık Hiuptmln sorgu
Dorn ve kumpanya~ı aielyesifüle lara cevab verecekti. O gün mili • 
buldu. Metdivenin baiamaklarını keme salonu müUiiş liir kalal;alık
J pma.k için küllanıla talita ora- la aolmuştu. Muhil irler i~eriye 
tll endelemnif. Bunu oulawd n girmelC: ieitt hucum edehleri m~he
sonta perai<end! alila satan Han- demiyorlardi. Safohdm oturacak 
gi tUcann bunu öf'icla"H af iliğim ferler cJeğil, milalaHn üslU, pen • 
anlımiaill çalıştı. Bü o lfi.tlar l(o - cere içl6rt timi iyi~ iiiiıİ ~8ili6i§ 
laY. değildi. Maam,fih mütehasus ti. A~akta duranlar da pek çoktu. 

Bundan baŞkl, Ametikada bır 
çok gazetelere yazılrı.r fazın i ti-
lan Bayan Viller igimli bir Affi!
Hnlı yazıcı da Clör<IUticÜ dün
ya seyahatini memleketimiii:l~b 
R'!Çerek ya maktadır. 

Suriye yüksek komiseri 
Suriye yüksek komiıeri Bay 

Martel dün akııiniki Toroa ek• • 
pr~iyle ehrimtze gelmif e Hur
madan Semph:>n 'e1tspresin l>i. 
nip Parise gitmiıtir. 
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Galatasaray - Fener maçında seyirciler, Fener kalesine bir hücum vaziyeti ve Galatasaray ogancularından bir gurdf 

ratbol sabalarımızda nadir giril•• bir maf 
Galatasaray Fenerbahçeyi 4 "" O gibi mühim bir farkla yendi 
Beşiktaş da Istanbulspora 1 - O yenildiği için ikinci plina düştü. Şimdi şampiyonlulı 

yolunda Galatasarayla Fenerbahçe gene · karşılaşacaklar · 
Jampiyonanm sem maçım gör

mek için dün aababtan itibaren 
Fener atadma giden binlerce me
nddı orada beklemedikleri, um
madıkları f evkali.de hadiselerden 
birisine daha plıit oldular: 

Galatasaray F enerbalıçeyi 
rendi, hem de ne yeniı .. 

Enerji ve ancak Galatasaray 
takımmda görülen atet bir kere 
daha tekniğe boyun eğdiriyordu. 
Calataaarayhlar rakiplerine göz 
açtırmadan çalııtılar, oyun Ü· 

zerinde hakimiyetleri kat'lt . çı • 
brdıklan dört ıol de giizel birer 
merdi. .. 

• • • 
Maçtan evvel yazdı"fnnız J'll• 

ZIJ'I hatırlıyoruz: F enerbabçenin 
rakibine kartı ehemmiyetli a • 
vantajlan vardı: 

Saha; formünde ve birı1;irine 
ahtık: o)'UDculardan mürekkep 
bir tak:nı ve iyi prtlar. 

Galatuaraya gelince; o '6ii • 
tün yıl kendisini kovalıyan aksi • 
ilkler, talihsizlikler, maddi, ma .. 

. nevi hırpalayıcı kuvvetler ara • 

11mda bocalayıp durmuıtu. Çı
karacağı taıkmı, çıkarabileceği 
takım olamıyacaktı. Fakat bun .. 
lara karşı elinde tek, an'anevf bir 
•ili.hı bulunacaktı: Enerji; 

Sarı kırm.ızdılar dün b"u e -
nerjiyi, rakibinin birdenbire ıi .. 
linme~i karşısında çizgileri daha 
tebarüz eden bir teknikle de bir· 
leştirmeye muvaffak oldular. Bu 
itibarla kazandıklan daha çok 
değerlendi ve bu değerin batta 

F en.~rbahçelilerde bile takdir 
ve gıpta uyandırdığını gördük. 

• • • 
Saat üçü geçmeye l>aşlamıttı. 

Fener bahçe stadının her tarafı 
doluydu. Denilebilir ki dünkü 
maç seyirci nokt.umdan da bu 
yıl içinde görülmemi§ bir man • 

'~URU11'un Mlllf Romanı: 45 

zara tqıyordu. 
Takımlar aahaya çıktılar. Fe • 

nerbabçe takımı daha çok alkıt • 
lamyor ve Fener taraftarlan Fe • 
nerbabçenin yalnız Galataaarayı 
yenmesini değil, ayni nmanda 
ıampiyonluğunu da alkqlamaya 
hazırlanıyorlardı • Fenerbahçe 
takımmm Galatuaraya kartı.bet 
altı gol çıkarmayı umduğu, ağız
dan ağıza dolap.n sözlerden an-
laıılıyordu. ' 

FenerhaJiçe talcimnım ufak 
bir ta.dille sahaya çıktılı anlqıJ. 
dı. Tadil Fazılın yerine Cevadı 
oynabnaktaD ibaretti ve takım 
fU tertıDi. lafryordu: 

Hmamettin-Yqar, Cnat 
- Eaat, Ali Rıza, Rep.t - Niya
zi, Şaban, Müzeffer, Namık, Fik-
?'et. . . 

Galataaaray ta1imıma gelince, 
ıöy]e bir tertip verilmi§ti: 

Avni - Liitfi, Osman - Su· 
avi, Fahir, lbrahim - Necd~ 
Münevver, Adnan, Fazıl, Danyal. 

Maçı Bay Şazi idare edecek-
ti. ' 1 

Birinci devre 
Birinci devre Fener taknnı sa· 

atin bulunduğu yukan kaleye 
doğru oyruyacaktı. Rüzgar iki 
tarafa da fazla dokuninıyacak 
yanlama bir istikamette esiyor • 
du. . Fener muhacimleri. düdükle 
beraber ilk on dakika Galacnlfy 
beraber ileriye . atıldılar. Bu hü· 
cum kırıldı. Bununla beraber ilk 
on dakika Galatasaray aabasm· 
da Fenerin tazyiki ile geçti. Bu 
esnada Galatasaray muhacim • 
leri bir akın yaptılar. Soldan 
indirilen top Fener kaleai1_;1in di
reğine çarparak geri döndü. Fa
zd güzel bir görütle yakaladı, 
köteleme bir §Üt: Gol! 

itte san kırmızılılar galibiyet 
anahtarını böylece ele geçiriver· 

mitlerdi. Fener tribünü biru · Hakikaten her tarafta sade "yılm en kötü, en hesa~ 
f&fll'DU!tl. Galatasaraylı oyuncular Varmtf nuııu oynadı,, demekle ;)ıtift 

- Şimdi acuım çıbnnz! ·di • gibi görünüyor, fevblide iyi oy- diyorum. 
yen ıealer ititiliyordu. myan haf hatları aayeainde Ga- • Galatasaray& gelince; ~ 

Bundan sonra oyun kademe, la:tasaraY muhacimleri Fener ka,.. yıl içinde bu talamm buJ 
kademe Galataaaray lehine aç.ıJ.. lesi önünden ayrılmıyorlardı. Fe- giizel ·oyun çıkardığmı SU'' 
maya, top ıık ısk Fener kalesine ner muhacim battı felce uiraımı iimi yazabilirim. · 
yollanmaya lıafladr. gibi ııörünü:ror, haflarm bir 1Q' Müdafaa ve mUlıacim h..ıtı ~ 

Giılatuaray haftan birer atet yapamadıkları, müdafaanm iyi .. hattı fevkaladeydi. Bünd• ~ 
kesilmiı1erdi • . Ba bat önünde den iyiye tanıldriı görülüyordu. de rol oynuyordu. Fazıl.il J 
Fener sol hücum hattı müsbet İ! Devre ortuma dofru Fener ne'Yver iki iç geride oyoofPI 
göremiyor, akinlar daha çok Ni- . takımı biraz kımıldanır r'bi ol .. Bunda fevkalade muvaff~ 
yazinin bulunduğu taraftan yapı- da. Bjr akm, anmamdan bir a • )orlardı· Eğer orta Dl~ 
lıyor, fakat onun ortaladddan km daha.. Adnan biraz daha çevı1' fi 1 
da çok yerinde kafa çıkqlan ya- Bu anada ATDinin güzel bir cerikli olaaydı, Gala~!..., 
pan Galatuaray defansı tarafm- plonjon yaparak hir sayı kurtar· yılarnu altıya bile çıkarabİJ" · 
dan uzaklqtinbyordu. Devre dıinu ıöriiyoruz. Fakat bu da ti. Fazıl hiç ıüphesiz ~ 
ortalı ohiıutta. bir .•man aleTi ıibi parlayıp eö- beğenilen oyaacuauydu. 

Heyecan daki1Wann ıeçtiiini nüyor.. dan sonra ııraaiyle lbrah~ 
bile hiMettirmiyor. Galatuaray tUımi bi.li. .aJDi avi, Fahir, Liitfi, Necdet 

Fener kalesi uzun wnı1 yapa· enerji •ve at.etle oynaıpaktadır. du. :.l 
mıyor, Fener mülıacim battı bir Yirmi betinci daldbdt. mütenla· GALATASARAY NlV 
türlü kendini toplıyamıjordu. diyen ııkipn . Fener""müdafauı: · KAZANDI 

Bu vaziyet ta otuz betinci da- hatali· bir kesit yapıyor: Penaltı · Bu kadar mütkül ~ 
kikaya kadar ıürdü •. Ve bu daki- ve Münevverin ayağından üçün- nünde Galatuarayı kaz 
kada Fener kalesi önüne ıelen cü gol.. · .cak,9eyin ancak daim• "I_ 
top gene Fazılın cidden nem bir ·. Artık oyunun ~ticeai belli ol- n.ziyeti olabileceğini de e 
soğuk kanlıbğı "neticeai ikinci de- IDUF. Fener tribünlerinden yazmıftrk. ,l;>ünkü maçta J 
fa Fener kalesine girdi. maçm aeyrine da~ auay takımı bir clakib bil~w 

Birinci devrenin son o\1. daki- kalkip gidenler var. Otuzuncu · müdafaa O)'UDU yapmak r'~ 
kan da hemen hemen Fener ta· dakıxada bir Fener akriıı ve Mu- ne uframadı. Bu itibari• J 
hasmda oynandı. Galatasaraylı zaf ferin pliba koca oyunda ata.. aeıyoroz ki bu parlak ,.ı;, 
Necdet muhakkak bir gol kaçır- bildiği yegane ,ut ki bir metre de devamlı surette hüCUJll ..J 
dı. Devre bitti. havadan · geçip gidiyor • . Otuz yapmanın mühim rolü oldl"'. 

" • • bef inci dakika. Gil&taaaray aai· - Bu . tekilde oyun hiç def&lfl j 
ikinci devrede Fenerliler va· dan bir init yapb. Top Adnan .. kibinin oyununu bozar ~e 

ziyetin çok değiıeceğini umuyor- da· Adnan beki atlatıyor. Kraa Fenerbaliçe oynamadığı ~;ıı I 
lardı ve ite bu ummanm verdiği fakat iyi bir vuruı: Galatasaray ğil, belki oYııablmadığı i~ 
hızla bqladılar. Fakat bu birkaç dördüncü."golünü kazancy-or. Kır. nilmit bulunuyor. ~Al 
saniyelik bir parlayıı oldu. Ga - · kıncı dakikada gene Adnan ka.. Esasen maçtan evvel Y"""'.~ 
latasarayldar tekrar Fener ka • leye üç metre yaklqıyor... doğru bulmadığımız dütiilJV 
lesini sağdan, soldan ııkıttmna • Belki bef inci gol olaCak, ha .. rimizin esa!ı ıuydu: • / 
ya baıladılar. Vaziyet o hale yır, o kadar yavaı davranıyor ki Fenerbahçeye karıı eni~ f 
geldi ki Fener taknm aillk, ıö • topu ayağından kapcy-orlar. . tem·daima hamle vaziyet;;;·, 
nük bir takim teklini aldı. Ya • • ~ ~ vaziyet onun esasen kuv t' 
mmda bir Fenerli: Dünkü maçta, bele ikinci dev· vaziyette muhacim ·hatb 1' , 

- Ah, her tarafta Gala tasa .. r~de Fener takımı aaha~a görün· mıyan müdaf aasmı çözer·· ; 
raylılar! .. diye söyleniyordu. mediği için l>u takım hakkmda 1 !"•'lt nıı ıı """" ... ,,.,,. · n • cııeO ,m 

kendi elimle, her tarafını :rüzy~. dum ~_)/ • · Beraber olduğumuz ~,i 
ra ve serinliğe karıı örtüyordum· . Öğleye doğru bir gezinti .. : berinif&llhsmı hiç anııı";I 

Konuşa konup., güle güle yi.. Öğle yemeğini a,Ui yerde, it- Hiç bir haber almamıfb, J" 
yordum. Onu neıelendirmek için tabla yiyordu. Saat on dörtte uy- Nevzad Beyle Hanmıı bile 
nükteler yapıyor, fıkralar anlatı .. ku ! ... Saat bejte uya~ak... Bir ı.namıtlardı. 

yordum. kalivaltr daha ... Kasabanın orta • - Acaba Solmaz bili ofl'I 
.. YAZAN : Kadircan Kaflı . Hatta artık eskisi gibi · gelifi ımdan geçen caddede,'ken~ ıa;. riyol'l\lu?._ 

. . . güzel"bir adam değildim. Vaktiy. 'larda, bağ &ralannda gemek.. . Di ak d" . duDI~ 
·•-'---- ,_.__ l .d Gen mi böy1 -'~-! 'Ça 1 1 ~ :ı ' 'B -'-1 • . ı ' • • ye mer e ıyor .. 
~mıaz uu .es er en uyanıyor, -:--: : ~ ' . : . ~ ~~"'~ ·~ .. e tr~. 0 . uy~r~'_lm. . IY~ armu ·' Ak§~ yemeği.~ .Meh,tapta,1 ya. . Beraber. olduğumüZ . · 

. .biJiik bir hayat arzuıil~ odaıın .. buk kımonoyu grymelısın ..• Ço.rap· keamııtım. Bir'den bıre farket •· ' h" t 'bal'~ ' · 1-~ l:._\.'I b · nd h"• b h' ...:...eııı~1' • · ' · Ik 1 k 1 · likl · · · · · , ·c·· ... · 'M 'I •• • • • u • Konun , e ~M:.1151 ' a WKI& ~ en o an ıç a ae~ 1• 

.4•n dıtarı fırhy~r, i .söz o ara ~rıru! ~r k ~rı~ı unutm~··· og•; :tirmiy~ek.ıekilde.aaçlar~m~- gialnofon'?Imu:. ' şen ve~lüzeI Acaba dUfünmiyor1 nıuY~ıı;i 
milimi.anıyordu: sünü ıyıce ' apa.... . . , . ' J&rmr azaltıy' or . müİnkün oldu ... ..-..:1 'd'..:.1 ~ • j_. .. · •• • · ' · • • k !..öis01 

. . • , p'"~art lDıleme--... • ' ·• O ak L'tab o »..-~ 
mutf- ,__.. Diy. ordum: . 'ı · ,gu'"' ·kadar •ık oiv;Jiiyord~. , \. .. ı. f&ID men ç 1'i · 

...;.. Veda:d ·Bey; gene . aaua . . ~ •·"'-: ' Saat' Yirmide ~nu yatQ;yorum. Yemekten aonra ·baİıa d~di' j 
m.m?; •• • , - Benim artık hiç bir !eyim · KahValbdan~ sonra• gazete .ve Beme Yiyanadan•getirdifim, iz. :__ VeCl~d Bey, bu ~dollf 

Benimle pek çabuk senli benli kalmadı. kitab okuyordıdc. mirdeki ve latanliuldaki tanıdık §Öyle yavat yavq bahçt:Y1 

ve arkadat gibi konlJ!mağa baıla· · - Olmaz, olmaz! ..• Beni din· Solmaza acıklı aık romanları meslektaı1ardan edindiiim eser • malt çok bot olacak! ... 
mqtr. !emeli.in? O kadar acele etme!... vermiyorduk. Verdilim.' eHrler ler üzenne · eiiliJOI', SoLriasm· - Yorulmaz 11111ın? .. d• ~-' 

Hemen onun )'&DIDa Jwtuyor, NeZlen gene ~ beni yeniden hep komik, aqeli, ' aonu aaadetle btiabütün iyi olmUi, ilerde h&st&- · · ~ Yorulmam ... Hattl ~ 
pceliiinin içinde taze bir maqgl- uğrqtınrım! Şakaya gelmez bu.. bitenlerdi. Türkçe ve Almanca lrğıD biç tepmemesi iÇin" daha ne- rim.:. Çünkü intan çOk o!"l ~ ~ 
ya kadar nazile olan yüzünü, omuz Bunlan aöyliyerek onun kolu. mizah mecmualarını getiriyor • ler yapılacağını aratttrryodrum. yonduyor •.. Hem, yonı!"'"' 
ve bllannı görünce: na giriyor, odamıa götürt:lynr ve . dum. Ona.okuyor ve anlabyor • " • • kenara otururuz ..• 

.l 
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1 
Kudüs mektupları 

Mahsullerimizi T el-Aviv • 

~110. -n-
ve civarında uygun 

nasıl kuruldu? fiyatlarla satabiliriz 
sini, te~ ve kapklara ve 8'a1arm 
tenavülüne mahsus fodla tabir o
lunan namaziz ile harict fmna 
memur.,, 

idiler. 

Biitiin sahillerimize uğrayarak dol• 
ruca Sariye ve Kadiise gidecek 

vapurlanmız olmalıdır 

Bu ilk kad•meydi. GatataıaraJ Tel-AYiv (Kunm) - Bu 
mektebinden aadrisamJıia kadar Jeni 'Ye url tehrin yakın p.rkta 
)iibeJenler ftl'clır. Son medlale bqladıiı ,ahretin, tüpbeaiz cüm· 
aadr'umbk olunca, bu &rUa lemiz farkındayız. Yahudiler bu 
mncud birçok mabmlua da ıe- tehlin fnkalide modern olmaaı· 
çebitirl•di, ki GalataaaraJJDClan na çabpnıtlar Ye çallflJ'Orlar. Bu· 
çıkmıt talebelerden kanman en rada her ıey url ve hesapla yapıl
bilsici onlanlan da nrdır. Ba a- mııbr. Hatta tukın urilepniı nU· 
rada yeniçeri qaaı, kethüda, si- maneı~ni bu tehirde ıörebiliria. 
pahi, ıilihtaraia, kazasker, tef• Gerek tehir ve I'-rek köyleri ve 
hialim, olanlar da bulUDUJor. çiftUkl•rİ cidden tetkike deier 

• • • menulardır. Bilbaua kooperatif 
Bayezitten m ela Galataaaray tetkilaımm cereyanmda ve inki· 

büyük roller opadı. ikinci Selim tafmcla prülen intizam ve teki• 
Baynidin Japtumlf olclulu mea • .mıl Mbeplerini aramalıyız Ye tat• 
cidi, imareti " mektehl tamir et • bik elmeliJiz. Yerlilerin ba huam
tinli. Fıkaralara ı&nde iki defa tald ıerililderi ile Yahudilerin te
yemek yerilmesi için bir "Ziyafet rakkileri sebeplerini arqtıran 
kapısı,, kanlarda. Galatuarayda Mandater hüktmetin yüksek bir 
fukaralara yemek d..ptma uma merala, 1'anan Y &hadilerin yekdi· 
milclclet dnam etti. Tarlmnca Ah- terine b'fl muamelelerinden a• 
mecl Pqa tlyihuı di,e meıhm o- ralarmclaki ittı1ıattan doiduimm 
lan Tarhanca Atuaed ,_...,. Sal- teahit etmittir. Kooperatif itleri· 
tan l~ •enlili ll,u.ada ta llİD flpheeis ki ilk mneli ,..ddq 
aabrlan JU11onhu ft eıtaldar araemda hiribirlerine 

"Şehremini kollan yedinden inannwlr " ba tsmna liyık oldu· 
eter mevacibat ve~ sarayı atik lana ıa.termektir. 
ve sarayı lbrabim Pa§8 ve Saray Tel - Am Jiis hin nufualu 
Galata için 1ehm ve eaire mühim • hir tehir olduiu halde medeni Hı· 
mat için senei kimilede ,edi yüz ~annm yükteklilinden dola· 
yi~ -dört buçuk kese akça sarf. yı itıtihliki cidden büyük bir yer· 
-1.... tlir ...... 'Ve t"İftrt ·m...ı•ett-UNUW., 

......... ~ ._j ..... ~.a;.•ı~ ....... 
,......ı . Bi!dbllddeVle Aii P8p veziri 

"SaJttm lbrabim am"'"TMla kAmfglr 
§8hremfnl mqetlernli temin ede • Bir naZarla böyle ilı,a etmeğe 
medfii için GalafuaraJdan her himmet edüb 
g(ln (Allah 1 Allah) -.1eri gıelir, Barekellah kendi ol babı hum. 
fukaram kunı ekmek De geçinir· yunun açar 
di.,, Pa.difahı &lemin çünkim nazar. • • • 

üld •ir kilise yerine litnhl• • 
ta rift,et edil• Ga1•aara1111 
ikinci tamiri lwMı+odeM lilaf8mat 
tadar: hdacl Selim kaawmnda, 
(1711- ı 117) .. Mora fatihi 
AH Pqa, taraf n içindeki camii 
-.in .. a,.k ..... w 
aclh Wr tür' ..... ,......... .. 
.... tardüal ,...... .... tari
hin. ı.ur puplanm ahJoram: 

B&yzid ban Velinin ocaiı ihya 
olub 

Keff olub ~ bu 'demde eyle. 
dili yadiglr 

Bir sebeple bu saraya geldi hoş 
laldınakıl 

..,.. ,., ......... hialen:e, si • 
mitten pal dlll&jorda. 

-Ne se-l, delil mi, Vedad 
Bey?-

o.tlJDllma... Buna..,....... 
fllD• Cnab ......... aeçiktim

- Bir tef mi diitGnü,ordunm? 
DiJetorda 
- E•et, Suadı dÜfÜDÜ1ordam. 

Acaba Solmu blll onu eeri1or 
mu? .. DiJon1um. 

Bana m Wde aal ... lıyclım.. 
- Eyet, Solmu!- Hutabim 

çok fiik6r pçti. Yas IOlmDCla ea • 
ldainclm dala& aailam olacakam !
F,akat hir tef canımı uluıor? .. 

-Nedir o? ••• 
_ Ş.,- Ş... Senin ·nipnlm •• 

C.mm ! Hiç ..tdub falan,...,._ 
dı mı acaba? .. Yum bmire luem 
da,..a eonam hna olmascls-

gi.hı olub 
Ltltfa mazhar aügtü günden 

güne buldu itibar 
Ol veziri kimigi.re emnı fer. 

man eyleyüb 
K(Şf ola bünya(i içün cem o 

üstad kande var 
• • • • • • • 

Emnı fennaniyle bunda hep 
gelüb cem oldular 

Kaıide var üstadı kül ehli mü
hendis i§güzar 

Derakab bünyadina hep kıldı
lar cümle şunı 

Sayinekdam ettiler itmanma 
leylu nahar 

(Arkuı var) 

Delil mi? ••• Fakat belki de çok iti 
Yardır ... Kolay delil, haJU& abb
J0tt. Her halde bayle olmalı! .. 

Kobma daha çak aolmlda. Hiç 
-•dıiaa clerececle sert hir ..,. 
le pm_lan elylecli: 

-Hiç ulnlm•Jlll Vedad Bey!. 
Ben ukılmıyoram, ıiz sıkıla • 
aaa I ••• lnaan nebdar ite boiul • 
aa ae•cliiine mektub yazacak ka • 
dar Yaldt bulalnlir ••• Bundan bq • 
ka benim için doktorlar "Verem • 
dir !,, d8Jiace ve hunu ela Saad 
Bey ifitİDceye kadar hiç aceht.i 
,okta. Daha clüiün olacaktı, Vi • 
,.._,. kadar ı•zecektik. En u 
Ud l..a.! •-•--- ...I_~ • a-, pçeceau. ~ fll' • 
ketle blyle ........... Di-,elim 
ki, YUiyet defitti. Nnsad Be,le 
laannnma ne elenin?. 

Sueta. 

miz için en müsait bir sartıdır. Ve 
bizim mahauller~•?den pek çoiu 
nu burada müsait fiyatlarla aab.• 
biliriz. Buıün Bulıaa ı.tuun bura
ya bir Mnede yalnız 150 mil1on 

levadan fula et ihraç ettiiiii zik
retmek meselenin ehemmiyetini 
izaha lifidir. Fakat bunun için 
komtu1ar-ız aibi çalıtmak li· 
znn. Yakın tukm bayle mühim 
bir noktumda bir Jmmolonma 
yoktur. Balprlarm pyet çabt
kan " bu llnlftffakiyetleri hazır. 
ll)'&D mümusUleri n.rclır. 

Ha~a ve Yara ile doiNCa aer
rilaafain tefkilltı JJZ11Dclır. Kom
tulanmm Bulprlar ve Romenler 
Ye Bolonyalrlar bana ,aımıtlar-

dır. Ve kamen muvaffakJ7et)eri
ni bana borçlad1D"lv. BltiiD 1&• 

hillerimise alrafarak dolnxa Su
riye Ye Kucltiae aiclecek Yaparlan-
mn olana ora piyaaatmdaki mn 
kiimiz dedaal Jükcelecektir. Ba 
dojruca ayriiaefn edecek ftP1D"" 

larm birinci smıf ve lakencleriye 
1eferlerini yapan vapurlar kadar 
lüka olması !&it b;!e deiildir. Ro
men vapurlan BetUt Y.layf a tariki
le lıkenderiyey-' Jİ~e Te ora• 
clu MtafıNkteclitJes ..... ela .ı.. 
__ .,.,. ....... "Hayfa ta• 
rild7le ......... S.tblan eaub 
olarak birleflikt~D 80lll'a t,. hat
lanak am•ff•liJetimia daha 
aüçleteeektir. Gerek MJrii1efer 
Ye prek komolo. itinde acele et-

mek milli menfaatlerimiz icabm
c1- olcluiunu dÜfÜDÜYorum. 

Toroslu gençler 
T oroalu Gençler Birliii dün 

iiileclen sonra aaat on d&tte 
HalkeYi salonunda yıllık konpe
lerini JaPmıtlardır. KonıreJİ 
Bay Suavi açmq, konan bq • 
bnlıiı da, çokluiun iatejiyle 
kendisine veriJmitlir. 

Koqrecle birlilin bir 11lbk 
ça)lflll& raporu olmnmUf, Ye ek
Mri;retle maftfık ı&iilmiiftür. 

Bundan sonra birlik üyelerinin 
artması için Ankarada, Menin • 
ele tubeler açılmaıı İllemnİf, la • 
tek kabul ediJmittir. 

Çok ıiairliydi ! ... 
Onu lmdmlıiıma pipun ol -

muttum: 
- Yeter! ••• Yoruluyonmau ! .. 

Bu bahsi açtıiım için bhüat et-
tim .... 

- Hayır!.. Çok iyi pptmm 
V edad Be1 ! ... Zaten ben de diifü
nüyordam. Yemin ederim ki, artık 
Suadı hiç teftlliJOı'ma. Beyefendi 
benden korktu. Hutalriın bulq • 
maundan Ye lliimden korktu- Eh, 
keneli bilir t._ Fakat hen ~ 
tan- Onlarm inadma J&fl1&Ca. 
iım n M•ad olacaiım 1-

- Ethet !. O kadar sini Te o 
kadar hisli, iyi kalplisin kL 

- Tetekldir ederim. Şimdi ıi9-
den hir ricam nr ... 
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HİKAYE' 
Banknot 

Jü1iyet kajfiötn. wntlnde büfUk 
babas:mı bekliyordu. Büyük baha 
güne§ &atarken ufuk Uierihde u • 
zun sütunlar 9izen fabtilta baca • 
}arının bulunduğu istikametten 
gelirdi. 

Sevincinden VticüdU tltriyen 
Joli ismitideki Jffipek te sabırsız. 
hkla efendisini be·JtHyottJu. Joli a
radasrrada ıitJdi tüjlU hajını kal -
dmtrik ıüzel kıza J;aitı)'Uıldu. 

Bu e-rnada kit •e ltöpek ihttta~ 
rın ~eh re uzak: f ibrikilatdan kur
tulan amele araı*ıda sallana talla. 
na gelmekte oldeğunu gördüler. 
İhtiyar büyö.k aclnıilar atarak ve 
ellerini, kollıaTmı kaJ.c:lıtıp indire

:ek yürüyor~. Onun~ gülütü daha 
uzaklardan İf İt~l~du. 

Büyük baba sevi~ nidalarmı 
a%altmaSan tonınuriu kuca\Iadı. 
İçeriye gıroikleri zaınan baiıle kü-
çük adada J ofl, on ka15~ğe muadil 

harelfeff eri~ l!ttaliitda c!ofaTııiien 
ihtiyar iözlefini lfffParalt ıevifı • 
cid~n kÖfurler iiT11rClu, penc~fe
IErifi camlatıiii iiraaCilt l>ir tid • 
tJetle yiirilfufüliı mitiifiın ilierln
ne vurdu. Nihayet: 

- ''lş"te i1 !,, Diyerelt milialbn 
ü~eri~ lJiff frinJilılt Hir banİmbt 
fırlattı. 

- "Utediğhi lfüt fraiilt maıi • 
nın üzerifıtle; şin1ili ilfbJt Fliilfirla· 
e-vlcnebilirsin.,, 

:Jiil~~k Hir s~lit~ itin . 
de: 

- 'i Ali l>üfUK tia.J;acfğıin ! Bu 
.oarayı ifaiıf t~arilc ecİe5iltİift?,, 
diye bağffdf. 

lhtiyifr Clesiie lhftin bit: aaiin 
fa"ffiyle tohüıtma Jsiitilf. O; fiHri

ka da ~bk tah§ılfilt fiila if tiiti 
almıf, frank üttüiie fra.nl< kb1ililk 
:>ara biriktimiq, uzun zafdatt &u 

ı;ur~tle ~alıftılrtatttönta nihayet 
hin franltı tedari~ et.mele muvaf. 
fak olmuşru. Şiindi para mevçut -
rü1 kimsey~ bo'tçJ.lhiftamı9li, kü .. 
çük toriitiunu Si utiüi hôYfü Fla

k«t!a evf!öe1>iİifiJi. Çün1cü Fli.liar 
Elenil~n herif, Roza. clenılen jipıi
ka1'1 karıCJait ktirtü1riiale iÇiıftiin 
f raiigıt muHtM~ti. .. 

O gece hep Flakardan bahse. 
8ilcH. R-.... .ı adamın cesareti yoktu 
amma kcndiii çoli güteldi .:_ .d. 
zel :i~i ise löiıfı: yüZünde ıaaa~t Cle
mekti. 

Ertesi jilflili ilitlyif gltliiİ~'h 
soHra Jüliyet el ijfEHyle itiejiul ·· • • 

ken köpeğe ikici~ Hir: : 

- ''Joli bilsen ıie li:adar mea"U..: 
dum !11 diyordu. 

Joli bu gil>i ği2İi muballaıele • 
ri dinlemeğe çok alıfkındı. Koltu.; 
lariH ~it bili ~fiıt sfUtd~ kolfusu· 
ııu it&~ii& tiüfh« ı;~ıc ruıei ıu -: 
yordu. J.üliyet on.a, uzun boylü FJa. 
liar ile ef lenerek meı'ut 0laclğı

r.ı, Çüfl~ü FlaliiHn artık tatJ!iiiM 
Ro~Bdah ırumilacafrııt anll~at -
cfü. Ya Sin fraiilC Ua&rHc ediltti~ -
teyBi; ne olacilaı? 

Jüliye! iilrla ıa11üyof; aYf!aya 
b~kıyor fe libynüria mavi liir iffir. 
deli tiağh)r6rau. 4oH ffiiil iadoat 
ifade eden gaileİiS littiil ~dlfdt ~ 
du; kızdi göıl~tUUleh a&lma bir 
lcaç kefüliefl Ua•ttyotdü. Bir il : 
mdnlar JBli de lEüçü.tc lıayaiiı ıibi 
gen~ti, fakat ıimdi büyük baba
dan bile daha ihtiyardL 

ve Köpek 
Çevir en: Arif Cemil 

TAKViM 

• Patir 
ı Man 
it Zfllade 
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Adan& ıA K:urtulu 
Mlcadelesi :Hatırata 
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Resmi bina işleri -bi;-~ =ı" = ç:c: kö,esi -j ,,, Fut bol sah~~~cİ~A;;di; 
lr..ı ,., ıı Hediye .. ··ı b. e uen idare euiıigor kazananlar goru en ır 

Resmi daire binalannm sayısı 7 Şubat 1935 tarihli bulmaca- ,... (Baştarafı 6 ncı sayfada) 

maç 

H mrıı halledıen okuyuculanmızın bıtaaız kalır, yahut geriye çekilir 
8Zİranda 44,245 İ bulacak listesi: ve Feııer takımı müdafaasını kuv 

bir kadro ile çıkmıtlar ve maçı 
gören1erin anlattıklarına göre ma
çın mühim bir kısmında hikim 
oynamağa muvaffak olmutlardır. 
Bu iyi oyun neticesi 1 • O galibiyet 
btanbulıporlulara nasip olmut • 

Atııc.r Birinci hediye v .. tlendirmedikçe böyle v:ıziyet-
.. a, 1 (Kunm) - Şoae nalan inf&&bDJD idare ve müraka- Karagümrükte 27 nci ilkmek· ler kartı11nda kolayca kendini 

r •e b • 1 · • • ·• ' • ı· 1 t lıe, • ına ar Yerııımın uç beainı e ıne a Dllf ır. tep talebesinden 70 numaralı Mu· kurtaramaz. 
her:!~ııden biri olan binalar Bundan bqka Nafia Vekaleti alla Sali.he.ttin Kurç kazanmıttır. Ma~an aonra 
91lıııcu 2443 nunıaralı kanunu- binaaı tamamen ikmal olunarak PlakUvl kazananlar Maç bitikten ıonra Galatua -
aı· llıaddeti mucibince binanın muvaklİat kabulü yapıl • 2 _ .Kad?köy Nezihe Akın, 3- raylıların tezahüratı görülecek 

tur. 
Şu talie bakınız. Eğer Betik • 

taı Süleymaniye ile berabere kal
mıyarak dünkü maçı da kazan • 
ıaydı Galatuarayın Feneri yen • 
mesi neticesinde bugün ıampiyon
luğu kazanmıt olacaktı. 

~ ::ı; 9~ tarihinde teıekkül mıf, iktisat ve Ziraat V ekiletleri Zencirli mektep talebesinden F e· ıeyJi. Oyuncular omuzlarda ta
~eJ'ef ~lıYete bqlamıttır. Bu binaıı ile temyiz mahkemesi inta· ridun, 4 - Nitanbıt orta mektep tınryor, emektar Nihat soyunma 
Li~11 •~zifesi bütün dev· atı ikmal ettirmek üzere bulun· Turcın A~ıla, 5 - Bakırköy Ce· odaımda gözleri yqlı, bütün ar· 
lid k • ın 'nıaat ve tamira~ı • muıtur. Bu iki bina azami Mayıı vizlik·Zerha, 6 - lıtanbul ikinci kadaıluını öpüyor, tebrik edi

t etıf, Proje ve fenni evra. 935 ortalarında tamamen ikmale- ilkmcktep Cemil Özdemir, 7 - yordu. 
'llıinıi it" · "d .. dı·ıerek ait oldukları vekaletlere İni ını ı are ve mura • Çap~ kız muallim mektebi 488 Sarı kırmızılıları tebrik eder-

eler·~ tenıini ve hukuki mua· teslim edilecektir. · Belk,1, 8 - Şitli Kır sokak Ferit, ken, gösterdikleri enerjiyi ve 
~eı~~rı .itrasıdır. Bu itleri Poliı ve jandarma mektebinin 9 _ Aydm Demirci oğlu Şükrü, kendilerine has aleti bir kere da
)'etJ d bırıalar fen heyeti ve intaatı da 1935 ıeneai Cümhuriyet 10 _ ıs nd mekteıp Uhan, 11 - ha takdir ediyorum. 
·"la~~ llafia bq mühendis· bayramına kadar ikmal edilecek· 24 ncü mektep Hüınü, 12 - Ba· 
lte•ınt •ı1le idare etmektedir. tir. Yalnız bu binanm henüz elek. kırköy Emerazı akliye as ~ıtan1a· 
\'İl- sta.tiıtiklere göre mer • trik, ııbhi tesisat ve kaUSrifer itle· nndan Cemil Bey kızı Nuran, 
di ~~:Uerdeki re&mi dairelerin ri bir müteahhide ihale edilmemit 13 _ Harvan Mehmet Ali, 14 -
1 }f .20> kadardır. Bu yekô- olduğu için tamamen ikmali 1936 Ankara kız liıesi Nezihe, 15 -
İt ;ı~~n ~ 935 ten i~aren ıeneıine kalacaktır. Bu dört bina- Harbiye Çimen sokak 4 numara· 
~k e •letı vazifeleri arasına mn ihale bedelleri !unlardır: da Fikret, 16 -Yeni iıtaıyon A· 
lll~;laıı i1k, orta, lise ve yük- Nafia Veki1eti binası: (S30 mir apartnnan ik.nci kat Şadiye, 
(144 epJerin sayısı yekUnu o • bin 4) lira. 17 _ T.l.M. ki.tiplerinden Nihat, 
Jr ol 25) rakamı da ilave edi. lktııat ve Ziraat Vekaletleri 18-Harbiye mülazım Refik,19-
etilli::~ı?'erbzde binalar fen binası:' (699906) lira. Sirkeci Aydm otelinde katip izzet 
'trııırı . ı ayetlerdeki Nafia tet- Temyiz mahkemesi binası 20 - Fatih Akfe1Dıettin mahalle· 
ine 1•nıa ve tamirleri itlerini (541358) lira. 1:nde 27 numara.da Binnaz, 21 -
• u ~ dıiı reımi dairelerin Poli! ve jandarma mektebi bi • Topkapı Saray meydanı bahriyeli 

2
4245) fe kadar yükıe • nalan~20000) lira. Cemil, 22 - linci meydanı Şark 

~ M~kezde 1935 ıenesi içinde 
lfi, \' lnh. sokağında 12 numarada Adile, 

llliy ekileti bu İ!lerin e • İJı!aatına bqlanacak olan 1 • 23 -Taksim Sıraselviler Feride, 
~itti etfl\i göz önüne alarak bi- aarlar umum müdürlüğü binası 24 - Takıim yeni mahalle Atır 
keıdlldeJci tetkilabnı gerek projesi de müsabakada birinciliği Bey apartıman üçüncü kat Şük· 
etıe:d~e aerek vilayetlerde kaı:annuf olan Mimar Sedad Hak- ran, 25 - T ekirdağı Namık Ke· 
~U ... ~ •rınektedir. kı tarafmdan hazırlanmakta olup mal sokağı 24 numarada Perihan 

-.._ 935 H · mel Nisan 935 V-inde eksiltmeye çıka-' N azıran an ·~ Olgaç. 
--~-b t'fi., Vekaletine ı~ecek nlacağı ümit ediliyor. Çlko•ata kazananlar 

~İit ~tı l'e tamiratının te. lıtanbul, Buraa, Eıkitehir, iz. 26 - Fat'.h Muazzez, 27 -
dideıı e\Jlı.eden yapılman için mir ıibi vilıiyetlerde ıene itleri Pangaltı 38 numarada Mithat, 
}ı'ı"1ılctı 1caı, eden tetkikatinı oldukÇa mühle h& .,-ekena çık. 28 - Takıim l1;zan palas !lfıan, 
hin, iıı:ı !apmaktad!r· ~es. maktadır. Ve bu gibi vilayetlerin 29 - lıtanbul Vefa liaeıi 1024 

A. S. 
Yeni vaz'yet 

Bu maçta Galatasaray galibi
yetinin pmpiyona vaziyetini bir· 
denbire allak bullak edeceğini i
taret etmittik. Eğer Betiktat da 
l!ta.nbulıporu yenerse üç takım 
ayni p.uvanlarla müsavi vaziyete 
diiJeceklerdi. Bunun içindir ki 
maçtan çıkanlar bir an evvel Tak
simde yapılan Beıiktq - lstan
bulıpor maçının neticesini öğren
mek için çırpınıyorlardı. Bir:bi
rine zıt ıayialardan ıonra Betik
laı takımının lıtanbulıpora O • 1 
yenildiği anlatıldı. 

Bu ne ıon sürpriz olmuıtu. 

Şimdi vaziyet ıudur: Betiktaf i
kinci plana dütmüı, Galatasaray. 
la F enerbahçe lik maçlarını mü
savi puvanlarla bitirmi9lerdir· Bu 
itibarla ıampİybnluk için tekrar 
kartılatacaklardır. 

Beşiktaş - Istanbul 
Bu maç Tak.imde oyn•ı:uoıflD'. 

Jıtanbulıporlular kuvvetli rakip • 
)erine kar.ıı koymak için kuvvetli 

Bugün bu netice kendisini 
ümitlenmeğe dütünnüt olmakta • 
dır. 

Vefa - Beykoz 
Şeref ıtadmda yapılan bu maç• 

b\ V •''a hakim oynıyarak Beyko· 
zu 5 - 1 yenmiıt:~·. Fakat lıtan· 
bulıuor da maçı kazandığı için 
Vefa beıinci dereceyi tutmakta· 
dır. 

ikinci küme 
ikinci küme maçlarında Ana· 

dolu ile Hilal, Eyüple Beylerbeyi 
birer ıayı ile berabere kalmıtlar, 
T opkapı Altmorduyu 2 - 1 yen· 
mıttır. Bu vaziyete göre ikinci kü· 
me fampiyonluğunu da 28 puvan· 
la Anadolu kazanmııtır. T opkapı 
ile Eyüp 27 fer puvanla ikinci ol· 
maktadırlar. Ar..adoluyu tebrik e• 
deriz. 

B talnmları 
Fener - Gı ltuarayB. takım

ları üçe kartı dört'~ Fener tarafın· 
dan kazanılmııtır. Bununla bera· 
her iki taknn birinci takımlar gibi 
müsavi puvanla maçları b!tirmit 
olmaktadırlar ki gt ne karıılatma 
ları lazım gelecektır. Fener genç 
takımı da Galatuaray renç takı
mmı bire kartı iki ile yenmiıtir. fe .... , •nın bir elden idaresi teıkilAtı ayrıca mühendis, mimar Ahmet, 30- Vefa liaeıi 752 Nev· 

....... f 1 ·ı · · le tabi •••••••••••••••••••••••••••••ı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• le.i n:ıı •ehem de mimari ve en memur arı 1 aveaıy • zat, 31- Bakırköy Fikriye, 32-

doğ'Ut lrd-n pek çok faydala- ye "''ilmektedir. . Vefa erkek liıeıi Kenan, 32- Kutlaşma ve çocuklar 
ten ~taktı:-. . t Haziran 19.34 ten 15 Şubat Devlet matbaası Şerife, 33 - Ba· 
Ilı' ~~ e"ra.kın h 1 nınaıı 19~5 tarihine kadar (3S) vilayet- kırköy Necla, 34 - Suadiye Şat-
ı ı cır azır a (177) . •t (918 
·tt · UauJ d · · d 1 te yapılacak ıte aı kın bakkal ilhan Yücer, 35 - lı· l, ıd aıresın e yapı - k ·r · 
1 

\te e are Ve mürakabe daha bin 897) li,rahk et~ '· proJ~~~ tanbul Mahmutpata yokutu 1 l• 
. ~~ır saa~ı olarak tatbik olun • tartnameler .fen heyet:.nce te 1 numarada Kemal Özdemir, 36 -
1 tn111: Bırı:\Jar fen heyeti tef • ve taıdik edılerek .. aıt 0!d~~n latanbul kız ı=ıeıinde Belkıs Gür· 

"Çocuk Esirgeme Kurumu,,, kervanına katıımağa ah,makl3• 
yokıul ve kimsesiz çocuklara yar- dır. Onun için Çoc.uk Esirgeme 

i .. "~an İtib k d vi'iyetlere göre gonderılmıttır. ıeı, 37 - Hililiahmer Hem•ire ~ ""' Vek- e.ren mer ez e; · f d b -s 
~&.hu ~leti, iktisat ve Ziraat Vilayet nafiaları .. tara mi a~ d u mektebi Ferdiye,~ - Kadıköy 
'G crı lenı · hk · ı itlerin idare ve murakabe erı e Meliha Okay, 39 - Ankara kız 

11 
"c ja y 7. ma emesı, . . . . 

1''••ı,,,~darr:ı3 r.ıektepleri bi • 1 temın ed ·)mıttır. • lisesinden Nazlı, 40- Sirkeci Fe· 

~I ~ "h:a···t••r••i:·r·····d·.~·e••g•~··.:ı·,·••••f••a••b•••J:•)•e•••r•••••k•••a•••z••S•••D•••l••y••O•••r...... rit, 41 - Antalya mektep ıokak 
"' - Şerif oğlu Güngör, 42 - Kadıköy 

Balıar yolu caddesi Ayte, 43 -
... '1clra fta Sterlin kazandığı ıörülmii!tür. 27 nci ilk mektt!p Adviye, 44 -
t'11 :ttı "' . z~telerincicn biri şu fi:. k · Uleli Harikzedegin apartımam 
tıa;ıi erıyor: : Jngilterenin dahi tairi '!l'e ıpır, 

\it ~ rnuh . . H ıenede 200 Sterlinden fazla kaza • birinci daire Yuıuf, 45 - Bursa 
ence" •rrırlerınden D. · Oıman kızı Hayriye, 46 - Eren· 0la"'l 1rı es ... rJ · . k namamııtır. 

h ·~ lr, L ... erını neıretme • · ko'·y Aıı·, 47 - Kozyatag"' ı Firuzan, e Q\l Halbuki onun ölümünden ıon-

dım iç:n gene bir iyi yol bulmuı, 

diyor ki: - Dini bayramlarda 
biribirimizi dolaıma ve kutlatma 
yolunda epeyce paromız gidiyor. 
Bunu böyle yapacağımıza, bu pa· 
rayı, hiç olmazsa yar111nı olıun 
"Çocuk Esirgeme Kurumu,,na ve-

rel:m. Kurumun bu bulut ve dile
ği pek yerindedir. Kutlqma -g;. 
zintileri bir görenekten batka bir 
fey değildir. B\ribirini seven ve 
aay:-.nlar görütmek, konutmak, 
~utlaımnk :çin bayramları bekle
mezler. t hl 10 ea~rlerin bugünler· ..:-'..:..:.'...İL 1 1 ıu 48 _Kadıköy Mühürdar 16 nu· 

&eti ·OOo St · · h kk ra eaerleriDi AiNW.._ mi JOD 
ıı tdili· . e~•!n a ı te- maNcla C:.....vkive, 49 - Beyoğlu G•eksiz bir Y'-rgunluk, gerek-o"k. ••nı · .. 1 . k-IUDltlard~r. r.r " 
iıt 1 hll IQuh ' 0

1 emeklechrler. Jngilis mu)lanirleri içinde en Jale, 50 - P•1111akkapı toför A· ıiz bir harcanma, M)iuk ıoğuk ha-
t]• 'ttlci- anir h&Jalta oJ • b ak har • • vadan civadan konuıma yerine 
1

111 L ·~de ancak 1000 büyük servet. ır an mu r~r zız. 1 
llti~~nıakta .d. Hali Caine'4ir. Bu muharrır Kitap kaz~nıwn ar yurdun bakım be?d;:>·r.n yavru!arı· 

·~ted 1 ı. ' b ak t 51 - Edremit Mehmet Toıun, na yardım etmek elbette ki daha 'llulıa~ e hakkı telif kanunu 200.000 Sterlin ır mıt ı. 
t 1 --~re \' . H lbuki hayatı eınaıında en 52 - Samsun Nizamettin Anlı, doğru, daha ıevap lıir itdir. 

Jel'~ İf ıı_Jtkı a~s olanlann elli k ka anan muharrter .arasında 53 - Havran Sadık Suat, 54 - Bayram bizden pek daha çok 
tol i le..... 

11 
an istifade et • ço az ~ os· ooo t · Kayser; Halit, 55 - Gemlik Her· 

.4:. Ji ..._ -•rı eder. olan Edgar Wallace ' n.gı- çocukların hakkın>r. Bu hakkı 
ıf ~~qe •onr 1· 1· borç bıraknnt, fakat eıer- min, 56 -Ankara Nezahet, 57- vermeliyiz. Eıki çtğlarda her iyi 
k 1 ~ D&firler kimseye ız ırası bü' ··k bo 1253 Ferı't Ok, 58 - Zile Sevim, 
~il •eı-- d · ı·f hakkı bu yu rcu ·ı · "d' h h d lh..... ·aue en kazanıyor lerinın te ı · ı . ı • 59 _ Zı'le O·-an, 60 _ Samıun ve ı erı gı ışe emen omur anan 
~ ~.,Ilı lı , . ·nd .~d d'kten sonra va. .... 1 

ı. il 'el'\' tl u arrirlerın eserle • iki yıl ıçı e o e 1 ı • .1 b" . d Sabahat,60 _ Sa.maun Muazzez, ağız ar vardı, timdi anıyorum, kur 
''l~·- e er . 1 . , d mükemme ır ıra b d ·ı . . ·ı·k ı_ 1 ı,t~Jt hug.. Yapıyorlar. ı"ls erme e . 61 _ Samıun Hükmiye, 62 _Mi- an erı erını ıyı "urum arına 

• 
1 erı" '-un de lngilterede e- tetkil etmiıtir. / · ·h, . l •. ·. laAı Tını· urta•, 63 _Ünye Özder, verelim denii•r·re ı.1111! olur? diye 

'Ilı ;r011: 0 1_ • I ·1 · ınu arrır en ı- .,. 
[)ik lir. . ~unan muharr:ir Yatıyan nıı ız 

1 
"B~rnard 64 _Ankara Cavit, 65 _Ünye ıöy)enirlerdi. Fakat uluı bu iti 

1 e~ ··1 çinde en çok kazap&n ' · 1· h:.. '..:kı K. Atcuy, 66 _ Ankara 553 Ta- çabuk kavradı, anladı ki bu deri 
t' h. ,._ 0 düüu·· · d. · her yı aa-
ı~ Qıı-..1_ • :ıanıan 80,000 Şov" dur. Ken 111 

1
. al Ak 68- bağı•lamaaı da yurdun smırl.--· Qİ -~lnı•tı H lb t l"f 

1 
k 70.000 Ster ın ıyor. lat, 67 -Zile Osman ıoy, -s ....... 

t'b...._ - -s r. a uki onun e ı o ara . . d n Adana Suat, C9 _Zile Orhan En· ve çocuklarmı korwnağa yard1m 
e--..ıan e~eı . t• d Bu··..::1. muharrirler . ıçın e e. ~ k h 

""' ·•elc:e Jı· ' ın •tar e en, ,.._ uh ver, 70 _Ünye 598 Şerife 71 - e~ece , omurtuyu auıturdu ve 
. ... ert, '-" . ıç baaılı11uyan bı"r bü-=~1. serveti yapan m arrır B · _J• ı ı bu 

Q'4 'ua kazancı Erzincan Sırrı, 72 - ursa Tür· tıınaı \f!r yı yardımı etmekle Para- t • . Vikt • ·d· Onun ç o1a emın etmıf • o ugo 1 1• kan, 73 _Zile Memduh, 74 Kadı yürekten kıv"nç duyuyor. Bu gün 
~~ )&ptl•- h . • 300.000 Sterline varmş ı~ır- Viktor köy Şadan, 75 - Takı:m Ceylanı o gün d .. eğ.ildi.r. Geri dütmütlerj 

eıe~ ... 1 -.q eaap neticesın- Fakat Bemard ov un · • M h d b ı 
· ••• ? 1 apartımanı it at. e Ul\IJ1 ı erı dütmeie ye uluı ay Z&l'fmda 70,000 Huıoyu da ıeçtiii anlatı ryor. 

kurumunun bu iyi düfiince ve di

leği kendine koloy ve çabuk bir 
onay alanı bulaı:aktır. 

Bayram ziyareti denilen kapı 
tokmakcılığı ile kutlatma diye et· 
tiğimiz sıkıntılı ve tatsız yarenl"k· 
leri §Öyle bir dütünüraek naııl tu· 
haflaıtığımızı anlarız. Artık sevgi 
ve ıaygılarnnızı da öbür giditleri· 
miz gibi dü7eltip normalleıtirme· 
liyiz. Buna da kalbur üttü yurd-
datlarımız önayak olmalıdırlar. 
Bu iti yapa l,ilmek için, yapanların 
biribirlerini kutlam19 sayanları ve 
gücenme duygusuna kapılmama

lan yeter. Ben kendi payıma kal· 
bur altı oldufum halde öne geçi· 
yorum, ve sevdiklerimle saydıkla· 
ronda:ı d:Jiyorum: B•J kurban 
bayram!nda ve önümüzdekilerde 
ben kims~ye gitmiyeceğim; onlar 

da tana ge:naes!nler. Dolqıf tuta· 
rını bu ite bağıılayıp armaian e· 
deceğ:m, Beni sevenler de bunu 

benim en saygılı kutlaımam say• 
11nlar. 

'.AKAGUNDUZ 

Spor Postasının 
Altın lira kazandıracak olan 

bi'lmecesi 23 Şubatta çıkan 46 
mcı sayıımda batladı. Kapı!ı· 

lan bu ıayıyı almadınızsa ara-( 
ymız ve mutlak alınız .• -~ ,_,~ -- ~-. 



Dün ve Y 
10 - KURUN 2 MART 1935 

Istanhul Ziraat Bankasından : 
S. No. Borçlunun ismi ve adresi Köyü N umaraaı Mevkii Kıtaaı Cinsi M. Mr. M. Kry., 

TL. Kr. 

52 Kurtdoğmuıtan Emin oğlu Kurtdoğmut 
Şakir 

43 Kartaldan Nafiz ~aptan Kartal 

56 Maltepeden Ali B. Z. Cemil Maltepe 
61 Bakırköy Safradan Hurıit Safra 

oğlu Aıım ve Receb 
74 Üaküdar Mecidiye köyün- Mecidiyeköy 

den bay Salim zevcesi ba-
yan Rebia 

i6 Kemerburgazdan Jbrahim Kemerburgnz 
oğlu Mustafa 

96 Kartaldan Etem oğlu bay Kartal 
Said 

104 Maltepeden Rüıtem oilu Maltepe 
Oaman Rukiye. Ayf", Ki-
zım, Mehmet, Bilal ve 
Şükrü 

137 Topçular bayan Musavver Topçular 
141 Topçulardan bay Mehmet ,, 

Nail vereıesi zevccs1 Mu
savver ve Cemile ve hay la-
mail 

257 Erenköyü1ı1den Sadık O. Erenköy · 
Mehmet 

259 Bostancıdan Mehmet izzet Bostancı 
kızları hademeleri Ayte 
Hikmet, Fatma, Zehra 

265 Erenköyünden mütekait mi- Erenköy 
ralay bay lbrahim Etem 

335 Boğaziçi Çenaelköy Mehmet Çengelköy 
oğlu lamail karııı Hayriye 

oilu Ruhi ve lbrahim ve Ju. 
zı Emine 

339 Kartal E.renk6yiinden Sü. Kartal 
leyman oğlu Osman pehli· 
van 

IJ.31 Bakırköy lkitelli HiiMyin lkitelli 
oğlu İbrahim 

2718 Kaıul Delayobadan Omer 
oğlu Ali Haydar 

2719 Kartal Bqıbiiyük~ Alı· Baııbüyiikten 

met karısı Esma ve Ali kız· 
lan Ane ve Ruime 

663 ila 72 Muhtelif 
2238/ 2239/2244/ 
2248/ 2249, 6118/ 
224 7 / 2242 / 2251 /. I 

661 / 677 na. ;9 
24/ 25 Cayırlar 

2 3 
27/ 16/ 11 , 
29 28 29 

6 

68 92,44 
• 

Muhtelif 

Mecidiye 

Muhtelif 

Si/ 58 Rahmetler 

48/ 49-73/ 75 Ç}ayırlar 

28 Mükerrer Bayrampaıa 
,, 

Değirmenyeri 

Es. 71/ 72 
Ye. 58/58 

Hamam 

3/ 4/ 5 16 Oaküdar cad. 

14,14,(1 Çakal dağı 

Muhtelif 

218/309/ 164/210 ,, 
147/ 114/ 119/ 416 
210/210/ 210/ 101 
102/99/ 292 
16/ 64 " 

1438/ 48 Ağ1laltında 

23 

2 

2 
G 

1 

2 

2 

l 
1 

1 

1 

4 

1 

4 

15 

2 

1 

Tarla 

Dolablr, Dolabıız 
kuyuyu havi boıtan 
Tarla 

,, bağ 

,, 

Bahçe, tarla 

3 Sakız dolabı ve muhtelif 
yemit ağaçlariyle asma 
çubuğunu havi bostan 
Miif terek kuyuyu 
müfrez bottan 

J:arla 
,, 

Bağyeri mülk ve gürümü 

Duvarla çevrilmit mabahçe 
kökt ve bai ile zeminin 
nısfı 
Tarla 

M&köıkbai 

Bağ yeri ve tarla 

Tarla hiueleri 

Dolaplı l<uyu~ liavi boılan 
ve bahçe ve bağ yeri 
Tarla 

102878.5 t 280 

9187 1500 

74398 694 
36740 640 

Il940 975 

42080 793.7 

27560 2500 

7348 1000 

12533.5 937.S 

12s:ı3.5 937.5 ·--------"": 

4592.5 275 

12859 700 

11022 810 

9185 700 

24799.5 570 

115731 609.32 

11022 1600 

36740 200 

Borçlarım wkubulan teblipta rafmen ödemiyen yukanda iıim leri yazılı corçlulara ait gayrimenkullerin 2280 numaralı kanun mu
cibince yeminli vukuf ehli tan.fından kıymetleri tahmin olunarak 1697 numaralı kanuna tevfikan mülkiyetleri açık arttırmaya konulmuı
ur. ihaleleri 7 mut 935 f*18mbe ıünii aaat on bettedir. Pey akçesi yüzde yedi buçuktur. Şartname bankamız kap11ına asılmlflır. Fazla 

izahat almak iateyenleriu bank•m•z zira.I ikrazat serviıine müracaatları. (320) ıi~r~-~~, 

K U R U N ' Yeni çıkb 
Gllndelik Sl,ut Caete 

latubal A.Dk&r&.c:addul. (VAKiT) yurdu 

.rı:L'EFON 1"'~: 

Yuı lt1erl tel~faaa: M1'7t 

ıırare teıetana : MSTe 

'reJsnf ac1r91: htım1"ll - {1[UBU!() 

ABONE m:DP1 .nrt 
Posta .kutusu No. 46 

Tnrkiye Ecnebi 
u .. &r. 

730 .. 

'°° .. 
llO • 

:illa ecrelleri: 

.-ıeo &r. 

1450,. 
800 .. .... 

'Dcat illlDlmm ıOb ~da aıı .. 
umı IO ~ -.ıaz-. l1k ayıtad& 230 
Jcarup bdU' çitar. 

1ll91D. flılla ıa.nmıı Db 'm"l!ilere 
... ..,.ıı -...ı •ardır. 
~esimli illn1amı bir utm ı O kuruftUr J[_. ılJAlmr: 

Blr defa 30, 1kl dılfuı l50, Qç def .. 85, 

dlrt ddlıll '71 .. - ıdlDa uo -Uliifb'· 
'Oo çlık Uln 'Ye!"eDlerlıı blr de!&ll ..._ 
ftdır. Dart atm ıeı;en U1n1arm ta.z.ıa 

aatu1ım lıef lmruftm hesap edilir. 

Hilmi Ziya ULKEN 

Uyanq devirlerinde 

Tercüme 
nin rolü 

g 
1atanbul - 1935 

Fl•b 100 'Kurut --·--------•! Dajıtma yeri~ VAlCIT Matbaası 
Yarttat! 

Göz Hekimi 

Dün ve Yarın Kitapları 
Dünyanm en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 

Yurdumuzun en salb.lıigetli bilginleri elile , 
güzel dilimize çevrilmektedir. 

Yirmi kitabi birden edinmek ve ~ok dqerll bir kU· 
tUphaneye ••hlp olmak tatlyoraanaz 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı'na 

Abone olunuz • 
Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku

')'UCUlanmıza bir kolaylık olmak üzere aboneıaıtlannı J&ZIJonız. 

Abone şartlan : Onar ki ta.Plık 1 inci Mriııin fiati 
"636" !I..'! • • "-L:! "504 I-- tur , ıaıncı ıennııuu ,, aunıf • 

ödeme şartlan: Birinci Hri için ·~, ikinci 
için "204,, kurut pefiıı alınır. Kalan luannlar 'her v 'bir lira T• 

rilmek üzere takaite bailamr. •t11-----
- Hanıi ıeriye abone olananız olunuz, .Petin alınacak pa· 

rayı ıönderir göndermez on kitabı birden ahnuıız. Kitaplar l&f· 
rad&ki okuyucUlarımmn adlarına yollanır. Poata parası alın

maz. -
Abonelerin - taklitleri gününde ödiyeceklerine dair -

memuna daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahbüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara iıma ettire'bilir. 

K.cliain .. ~ aajlun .. 
liuvYetli olnwnm,. nine iliç sinneCJen 
,.,. •• ",. iltbol'All lıio1 bot incir. ü • 
dm, ..._, ... fmir'k, hbk '7İ,.. 
Jlcllr. Bunlar MDin ltifiilt 1md111i, ..._ 
vetli, tifM j eıaifleı itlir. 

Dr. Şükrü Ertan 
.....Ui, AnJaıra eaaaui No. ao 

1'.W-:22616 
.s.J.ı cüleri mecc:anendil' .. 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri - Yakıt Matbaaaı - Ankara cadde.i. -lataabul 

... 
Datıtma Ye''· ,J 

VAKiT Matb' 



Bankası 
"lfistanbul Kumandanlığ:-ı 

l..ı.. SabftaJma Komisyonu llinlan Büyük 

J 
Tesis tarihi: i888. Kıt'at ihtiyacı için beher kilo

dare merkezi· IS1 ANBUL (Galata)as sunun tahmin bedeli 10 kuru§ O• 

• lan ( 40) ton nohut açık elbiJtme-
TOrkl yedekl Şubeler: yekonmuthir.lhale~i9-Mart-

Tayyare Piyangosu 
lstanbu1, ( GaJata-Yeni Cami) 935 Cumartesi günü saat 14,30 18. ci 1 ertip 5. ci Çekiş 11. Ja,f art 7935 dedir. 

. lzmlr Mersin dadır.1stekliler şartnamesini Fın-
' dıklıaaki komisyonda görebilir. 

Yubanlstandaki Şubeleri : Eksiltmeye gireceklerin 300 Jira - Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
SeUlbfk,. Atlna. Pire lık teminat makbuz ve Ticaret o

dasına kayıtlı olduklarına dair ve· 
He,. nevi Banka muamelatı. sikalariyle vaktinden evvel ko -

misyonda hazır bulunmaları. 

Agrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye
ler ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. 

Kiralık Daireler 
d Poata \re Adliye bina!ına en yakın yerde Ankara caddeiin-
~ Orhanbey hanında Me.tbuat Cemiyetifiih bulunduğu kat oda 
~da dahj kiraya verilecektir. Centiyetlere, aTIJltatJara, hekim
ereı gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

.. V AKIT idare evine müracaat •. 
n , -iiilmililllllilllllilliiıııılllliiiılııiiı-• 

l!!!hisarlar U. Müdürlüğünden:j 
7t = 5 t ;r 0 p= W"Z TRP O"G ' 1 

, WF?s ES t 

tabiiiiııetı 5000 kilo: KAitel bilyelerinden çıkin kırpıbtı aml>•laj 
klğıdi Ciliafi leYBiim amliirtuifi ofüp l>ir 
sene zarfında ~eyderpey tetlim olunacaktır. 

" 30000 kiJo : Pafababçe /abrikasında yıltıntıJardan 
90 .. 100 M3: biriliea hurdı t•btılar. 

8 
Yuk•rda yaııh iki kılem hurda malrem• pazarlık suretile 

1~ldı6•ktır. lst•kliJeria 12·3-935 tarihine müsadif Sah güa& ıaat 
.. te '- ı 5 ıü•enitelerile Cibalide le•izıiil Ye mubaJll•t ıubesine 

(408) (877) 

Kıt•at ihtiyacı için beher kilo -
sunun tahmin bedeli 30 kuru§ o • 
lup 22 ton sabun kapalı zarfla ek
siltmeye konmuıtur. İhalesi 9 -
Mart - 935 Cumartesi günü saat 
15 dedir. İstekliler şartnamesini 
her gün öğleden evvel Fındıklıda
lti Sitınalma komisyonunda göre
bilirler. Eksiltmeye gireceklerin 
495 liralık teminat mektubu veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki Tesikalariyle bir
likte teklif mektuplarını belli gün 

...................... İlillİİli ... 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri F abrikaJar U. Müdürlüğünden; 
Kırıkkale Fabrikaları için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. lateleli _ 

lerin imtihan için istida ile Ankarada fişek fabrikasına, Jstaiibulda 
Bakll'köy barut fabrikaıma, hmirdekiler Halkapınar Silah tamir • 
hanesine müracaatları • (526) 

ve ihale saatinden en az bir saat 
eneline kadar komisyona verme- r Yeni Kitaplar 
leri. (409) (878) . ~ :,. Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 

Meıhur Engels'in bu evrensel .ıstaörgütü Haydar Rifat tarafından 
dilimize büyük bir muvaffakiyetle çevrilmit bugün yayıİmittır. 

Özenle ta\rsiye ederiz. Fiah 50 lfr§. 

Kıt'at ihtiyacı için beher kilo· 
sunun tahmin bedeli 20 kuruş o • 

!an 11 ton çekirdekli kuru üzüm 
~&eksiltmeyekonmu~ur.1h~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~ı&rı . (979) 

--
si 9 - Mart - 935 Cumartesi 
günü saat 16 dadır. 1steldiler şart· 
namesini lier gün öğleden evvel 
Fındrklıdaki satınalma komisyo
nunda görebilirler. Eksiltmeye gi
receklerin 159 liralık teminat 
makbuz ve Ticaret odasına kayıt· 
h olduklarına ilair vesikalariyle 
birlikte vaktinden evvel komis -

SPOR POST ASI 
Günün_ F ot9gralları 

1 
Muhtelif gazetelerde çıkan günüu hadiseluine ait fo. 

ır;~raf!arla •per iilec:öluilarmda r8rdlijlln0ı ıpor liıre· 
lt"fübıtıe ait lôtgraflar y•lnıı ı.taabulda VAKiT 
u pbanesfiide 8aiifmalefadir. 

Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde bütüo spor Ye 

genqlik h_,reketlerioi ve sporcu gençliğe nrilmesi lizım gelen 
yeni şekille~ ~aklundalci yazıları munlaz~man f altip etmek iste· 

yenler mUnbasıran SPOR POSTA S l ni ol<qmalıdırlar. 
Her yerde fiatl 5 kuruştur. motJak okuyunuz. 

yonda hazır btılunmaları. 
(410) '(879) 
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ı-anfak, 3. Tarı~ak. 
Zeriyat, 1. Elfüii1 2. Saçti, 3. 

Tal'rğ, 4. Tarık. 
Zerre, i. A.z

1 
azıcık; pek ar;, 2. 

BürtUk. 8. Çintik, 4. Pus. 
Zeval, 1: Bozu, 2. Buzulgu; 3. 

Dilş.künlük; 4. İfu.grri; 5. Yoıtltik. 
Zeval 1:rtı1m&k, i; Alkfrtmati, 2. 

J\rılmak, 3. ·~ğtUttnak, 4. Bit -
föel{, 5. nutüfuneK, a. Düşmeif, 1. 
Ezilmeİ{~ 8. v;tıTJfuak; 9: SOlniak. 

1 J.UJ"' ·~ 

Zevali ıems, i. Kışına, 2. Savul-
tnaı 

Ze~aı valtti, ı. Glliı 'dönü~U, 2. 

Gün ortası, 3. Öğle irişl, ;ı. Ozek. 
. Zevce; ı. A:~a, cçe, 2: '.Bige (Ha
nrın man.) 3. Bike ( 1tanıni man.) 
4. Evcii 6. Evtleş, l>. Bvlik, 7. Ha

nım, 8. Kan. 
Ze"!• ı. Afta~ 2. Bey, S. Er, 4. 

Erkek 5 E' K ' , . ş, 6. oca. 
Zeveban ( ~tmek), 1. Erimek, 

2. Ergiirriıek. 
~ ~evk, i. ~Uyu§, tart chiYiı§ ( Za· 
~h:a \1e liUSırutaoiat ınifi. J 2. Eğl,en
ce ( Zevku safa titan; S. Tadık, 4: 
'rll.tl, 5. Tattih. 

l~vlHennıek, 1. Alay etine}{, 2. 
Eğlenmek. 
;:~evketmek, Eğl~nmek1 gülüp 

eglentttek. 
Zevratt, 1, çektiri, 2. KRYıJ5. 
ı~ i ' . TR . .;a .. Y ; 1~ Dilik, 2. rıl:~:ı<, <1. Pö -

tük p" "fik" 4 s· .., 5 s··n li H la .' uç '· . ıyrg, . ı.r, o. oon-
ına, 7. Ulartia. 

. 2!ıdd.,et, 1. Dililiıt, 1. Kftt§ılık, 

~--

3. Teı-slik, 4: Uymazlrk; uyuşmaz· .. 
liK. 

Zfıf i: tki arica, 2: İki kat. 
Ziİ, 1. Göletge, 2. Gölge. 
Zı.mneii, l; Alttan alta, 2. Do • 

layı~iyle. 
Zırh, 1. Bekte11 2. Cebe, 3. Ci -

be, ~. Çolfal 5. Gifjm, 6. KaUav, 
r - .. e -

7. Olpak, 8. Toga. 
ZıE, 1. Aj.rıksr, 2. BenZeşmez, 

a. Karşi, ;ı. Ka~it, s. Ter. 
Zıddı~, ı. Dikine, 2. Tersine. 
Zı;k; 1. DarİrK, 2: Kistğ, 3. Sı -

kıntr. 
Zıykı nefes, Zıykı ııdır, 1. Bu -

ma; 2. GöğüS darliğr; 3. Hışlama, 
4: Övkehlik, 5. Soluğanlık, solun. 
ganltk, t>. Y elipk. 

Zi, ı. ls.~r; i~i (SB.hib malik 
ınan.) 2. li (Zişan: Şanlı). 

~iecniha, Kanatır: 
Zihayat1 1. C,!ffi1ı, 2. Diri, 3. 

Ozlüğ, 4. Tinli; 5. Y~~r, :Yli:~!yan. 
2i1Cıymet, 1,, Ağır1 2. Değerli. 
Zikiıdret, Türk, tilrük. 
Ziruli, 1. Caıilr, 2. Deprenik, 3. 

Diri 4. Ozlüğ, 5. Tihli. 
zibi, 1. Bezelfö, oezetirtıiş, 2. 

Güzel, 3. ~üsl.ü, 4. Yaltişıklı. 
zifaf Gerd~k. 
Zift ı. Diyit yagı 2. Karağay1 

3. KatasalfiZ. 
ZHtli, (ziliifi), An, 2. Düşün • 

ce.Zikr ·(etmeK~, 1. ~ğza almak, 

2. Anmak, 3. Soyleınek. 
Zllı ı. çan, 2. ~mgırak, 3. Ton· 

Zillet, 1. Alçaklık, 2. Yüz suyu 
cfölmie. 

Zimmet, 1. Açık, 2. Borç. 
Zina, 1. A:ranak iş, 2. Çaygak, 

8. 1rincü, 4. Şaygak. 
Veledi zina, Piç. 

Zincir, 1. Bağ, 2. Kangal, 3. 
Köstek. 

Zincirlemek, 1. Bağlamak, bi • 

rfülrirı~ bağlamak, 2. Srralamal{, 
sıraya koymak, 3. Ulamak 

Zindan, 1. Dam, 2. Erzem, 3. 
Tünek. 

Zinde, 1. Canlr, 2. Çevlk, 3. 
Dinç, 4. Diri. 

Zind~ği, 1. Canlılık, 2. Dirilik, 
3. Dirim. 

Zinde olmak, 1. Canlanma'K, 2. 
Diı~elmek. 

Zindegani, ~. Ge~iınt 2. Yaşa -
yış. 

Zinhar, Sa'Ktn. 
Zip, 1. Bezek, 2. Süs. 
Zil>aver, 1. Bezeyen, 2. Güzel • 

Jcştircn, giizelleştirir, 3. Süslendi • 
ren, süslendirir, 4. Süsleyen. 

Ziip, 1. 1. Böcü, 2. Börü, 3. Bi.i
ıü, ıJ. Kurt. 
. Zir, 1. 1. Al, 2. Alr, 3. Ait, 4. 
Asra, 5. Ast, 6. Aşağı, 7. Isril. 

Ziri zemin, Yer altı. 
Zerü zeber, 1. Alt üst, 2. Kaıına 

kan şık. 
Zirü zeber etmek, 1. Aktarmak 

2. Alt üst etmek, 3. Dağıtmak: 

daı·ınaaağm etmeli. 
Zirü zeber olmak, 1. Alalt • 

mak, 3. Ait üst olmak, 3. Dağıl • 
ınak, 4. Karışmak. 

Ziri, 1. Anş, 2. AiŞın. 
Ziraat! 1. Ekenek, 2. Ekim, 3. 

Ekin, 4. Ekincilik. 
Ziraatçı, 1. Ekinci, 2. Taratıçr. 
Ziraat etmek, 1. krnek, 2. Ta .. 

rımak. 

Ziraat etmek, 1. Ektriek, 2. Ta.
makinesi mari.) 

Zirve, 1. Ba§, 2. Be1en, 3. Çal, 
4. Dağ dourğu, 5. Dikmen, 6. bin
doru, 7. Dinge, 8. divrik, 9. Doru, 
10. Doruk, 11. Gözeiek, 12. Tepe 
(Dağın en yiilürek yeıi man.) 

Zlya, 1. Aydın, 2. 'Aydınlık, 3. 
Balkuv, 4. Gün, 5. Işık. 6. Parıltr, 
ımrlaklık, 7. Yaltıık , 

Ziyadar, 1. Aydın, 2. Aydınlık, 
Aydmrale, 4. Işınlık, 5. Parlak 

Ziyaı ,ems, I~ırı. 
Ziyatanmak, Ziya almak, Ay

dınlanmak. 
Ziya vermek, 1. Ynldrraınak, 2. 

Yarutmak. 
Ziyade, 1. Al'tağan, 2. Artan, 3. 

Artık, 4. A~ırr, 5. Çoğalan, 6. Ço
ğalgın 7. Çok. 

Ziyatlece, 1. At·tıcak, 2. Çokçn• 
3. Epice. 

Ziyadeleımek, 1. Artmak, 2. 
Aşnıek, 3. Çoğalmak, ·1. üstele • 
ml'k. 

Ziyafel, 1. Doy 2. Ifoı1uklama 
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Atatürkün Nutku 
Türk harflerile basıldı 

3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 
~~ Reiıicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır-
~ kası büyük kongresinde aöyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa-

.:3 ';: 

~~ ıı tarafmdanTürk harflerile zarif bir ıekilde yeniden ba.sılmıt • 
~~ tır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav 
}i vadan bir kutu içerisine konularak satııa çıkanlmııtır. 
~~ u~ cildin değeri (600) kuruıtur. 
J% V AKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan bayilerinden 
°]f de bu tarihi ve çok kıymetli eıerai tedarik mümkündür. 
~~ Müracaat yeri - "VAKiT,, lıtanbul - Ankara caddesi . 
~~ ~ 

1 Devlet Demirvoııarı ve limanları isletme Umum i~aresi illnları 
Muhammen bedelleri ile cins ve miktan aıağıda yazıla mallar 

16 - 4 - 935 Salı gQnil saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binas1nda aatın alınac•klır . Bu iıe girmek isteyenlerin 
1586, 25 Jirahk muYakkat teminat Yermeleri Ye kanun11n tayin 
ettiği veaikalar Ye kanunun dlhdüncli maddesi mucibince iıe 
girmeğe minii kanuni buluomadığlD• dair beyanname Ye teklifler 
ile ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine •ermeleri li· 
zımdır. Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankara, Haydar· 
paı• veznelerinde Ye malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (1022) 

Ciui Miktarı Mubemmen bedeli 
Delildi bakır Antrtuyaz çubuğu 56,000 Kg. 181480 lira 
Bakır boru 4.210 Metre 2,650 ,, 
M~tekkel pirinç çubuk 100 ,. 20 ., 

Muhammen bedeli ile mikdan qağıda yazılı karpit 14/4; 935 pa· 
zar günü saat 15 de kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasında sa • 
tın alınacaktır. 

Bu i,e girmek iıtiyenlerin 534,38 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi 

Kara Gölge 
Cıçüncu kltab 

ASILMIŞ KAD/ff 
Fiyatı 5 Kuraşiar 

Bu meraklı ve heyecanlı romanlar serisinden her 011 blf 
günde bir kitap neşro'unur. 

Her kitab batlı bııına bir romandır; 

Şimdiye Kadar Çıkanlar : 
Numara 1 Bir Mühim Cinayet 

" 2 Sarı Saçh Adam 

Gelecek Sayı: 
., 4 Ma'fi Portakal 

Tevzi Yeri: Vakıt Matbaası - Ankara Cad.: ısta~ 

r,mm:m Yeni kitaplar camın:;! Küçük y ozgatta Su Arama Sunds 
!ı Bay Kıvameddinin (Farabi-:: • 
fi den Seçilmit Parçalar) adlı~ ve Bilahare Kuyu Açılması 
İl kitabı DEVLET matbaası ta· iJ d 
il rafından budmıt ve ıatııa ÇI• Ji Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğün 
Iİ karılm19br. Değeri yirmi bet il tf9 
;i kunqtur. · İl Bedeli lrqfi 61000 lira olan yukarda yazılı it 13/Mar 
11I Satı eri: VAKiT matba • i! tarih.inde Çarıamba gDaü aaat 15 te Askeri Fabrikalar aatuı•1 

İ. 'J. k dd • 1 Ji komısyonunda kıpah ıarfta yapbrd•caktır. şartname 30S k 
ı= ası bhl n ara .ca eaı - s ·Ü mukabilinde komiayondan verilir. Talipleri• Mu•akkat teminat. 0 

ıl tan ,. .. • . fi 4300 lirayı havi kapalı ıarflannı aaat 14 e kıdar komfl~. 
1 VAKiT ın .Turkıyenın her: vermeleri Te mezkfır gtin Ye saatte komisyona müracaatlan. (10 
IJ tarafında bulunan bayilıerinden 
I: de tedarik edilebilir. 
:ı:::rmmr.==:rmrmı::::::::::::::::ı 

Hizmet edecek bir kadın 
Bir yqlı kadm yanmda oturup 

ev itleri yapacak yalnız ve yqlıca 
bir kadm aranıyor. Matbaamız 
kahvecisine müracaat. 

Afyon Karahisar belediyesinde; 
5436 lira 59 lnırut bedeli keıifli yeni yapılmakta olıo .~ 

Ye ııhhl mezarbia yapılacak tayyare 9ebidler abidıainin ~J~ 
ı:Dn mfJddetle vukubuJaa mOaakaıHında talib zub4r etmedifİ"" 
keyfiyetin bir ay zarfında . pazarlıkla icra11na belediye ene~ 
nince karar Yerilmiştir. Talib olanların dairei belediyeye bu f 

mucibince iıe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ----0....,,1-ş-0-0-K-T_O_R_U ____ _ 
ve teklifler ile ayni gün saat 14 e kadar komiıyon reisliğine vermeleri 

det içinde mllracaat etmeleri ilin olunur. (1068) 

lazımdır. Obeyt Salt J 
Bu işe aid §arlnameler parasız olarak Haydarpaşada tesellüm ve .Fatih Karagümrük tramvay Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğüno 

sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairesinde dağıtılmakta - d~ğı, No. 4 .) 
dll'. (1046} ---------'------ Askeri Fabrikalar ihtiyacı için pazarlıkla almacağı ilin""' 

Sahibi: · ASIM US • ,J.' 
Cinai mikdan Muhammen &'edeli 

Lira 
7125 

•Nepiyat Müdürü: --- ve tahmini bedeli'.yb hin Ura olan 'kimya malzemesinin munkJV ~ 
REFiK Ahmed SEVENGIL .· minatı ilanda yanbtldda 4000 lira olarak yazılmqtır. Bu nıuv~ 

Kar bit 75,000 kilo VAKiT Matbaa11 - IstanbuJ minatm 6250 lira olduğu tuhihan ilin olunur. (1059) 
'!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!1!!!!!!!=!!!!!!11!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ (I~ '!''!!~ -~~~ ıos.ı_ "'>'-~ ~11 ~1.~·)_ 

Öz TürlCçe liartrlı1<1ar 

3. Konukluk, 4. Yemek, 5. Yemek
Ieme. 
_ Ziyan, 1. Ardak, 2. Artak, 3. 

Yrkrm. 
Ziyaret (etmek)', 1. Geze gel -

mek, 2~ Göre varmak, 3. Görme • 
ğe gitmek, görüşmeğe gitmek, 4. 
Görmeğe varmak, 5. Katma var -
mat;, katnamak. 

- Ziynet, 1. Beçek, 2. Bediz, 3. 
Bezek, 4. Beren, 5. Beooyiş, beze
niş, 6. Kuyum, J. Örek. 8. Süs. 

Zeynet qyası, Asnn, talom. 
Ziynetlemek, t. Bezenmek, 2. 

Süslemek. . 
Zor, 1. Ağ:ır, · 2. Güç (Hem 

lnıvvet, ·hem de · müşkül ·man. 3. 
Güçlük,' 4. Sarp, 5. Yalan. 

Zorla, 1. 'Ancak, 2. Dar danna, 
aara·dar dan darına, 3. Gücün, 4. 
Güçlükle. . 

Zorlamak 1. Gücemek, 2. Küç
lemek. 

Zucret, 1. Darlık, 2. Sıkalma, 3. 
Sıkılcrm, 4. Sıkıntı, 5. Turluk, 6. 
iYadama. 

Zuhr (Zuhur), 1. Öğle, öğle -
deıı' öğleyin, 2. Gün ortası, 3. Gün. 
düzün ortasr. 

Badez zuhur, Öğleden sonra. 
. Kablez zuhur, Öğleden önce. 

Zuhur, (etmek), 1. Baş göster -
mek, 2. Belgirmek, . bilgirmek, 3. 
Belirmek, 4. Bitmek, 5. Bulunmak 
'(KeŞfedilmek, ortaya korunak 
man.) 6. Çxkmak, ~ennek, 7. 
Dürümek, 8. Görünmek, 9. GöZük· 
m~k,· ıo. Kopmak.11. Tö~ek. 
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Zulm _(Zulüm), 1. Güç 2. Güç: 
me. 

Zulmetmek, 1. Gücemlemek, 2. 
Güç etmek, 3. Güç kılmak; 4. Kü· 
çemek. . . 

Zulmet, 1. Karangu, 2. Karan • 
guluk, 3. Karanlık, 4. Karartı, 5. 
Tün erik. 
. Zücaç, Sırça. 

Zühre, 1. Çoban yıldIZI, 2. Çol -
pan. 4. :trte yıld!ZI, 5. Sakrk, 6. 
San yıldız, 7. Sebit, 8 . . Sekendiz, 
9. Sepit, ıo: Sekendür. · 

Zühul, 1. Atlama, 2. Unutma, • 
3. Yanılma: 

Zükam, 1. Duma, 2. Dumağı, 3. 
Engi, 4. &ilnn. 

Zülali, Ağnak, . . . 

. Zülf (Zülüf), 1. J3ürçuk, ~. 

Kırpma, 3. Saç, şakak saçı. 
Zümre, 1. Bolak, 2. Bölük, 3. 

Koşum, 4. Oymak, 5. Süıii, 6. Ta .. 
knn, 7. Ulam, 8. "B'ruğ, uruk. 

Züpte, 1. Kaymak, 2. Öz. . 
Zürra, 1. Ekinci, ekinciler, 2. 

Sabancılar, 3. Tarancı . . 
· Zürriyet, 1. Bağrak, 2. Döl, 8. 
Oğuş, 4. Soy, soy sop, 5. Soy kökü, 
6. Uruğ. 

SON 

2. İtirmek, 3. Yitirmek gek, sizgek, 7. Sergin (Müt); 8. 
Zebani (ler), Tamuğ erklikleri. Vanşlı, 9. Zeren, 10. Zeyrek, ıı. 
~ebun, 1: Argm 2. Ank 3. Ar • Zirek. , , 

km, 4. Bitik, bitkin, 5. Düşkün, 6. .., Zem,,ı . . Alçak, 2 .. ~ğı, 8. ıqa. 
Elkit (Garip~ kimsesiz, mehcur · gdık; 4. Basık, 5. Duşkün. . 
man.) 7. Emsiz, 8. 'üzgün, 9. Yor- Zelzele, 1. Deprem, 2. Depren-
gu14 · me,' 3. 1rlantı, 4. Sarsıntı, 5. Yer 

Zebun etmek, 1. Anklatmak, 2. 
1 Bitirmek, 3. Ezmek. 

Zebun olmak, 1. · Ası;kma.k; · 2. 
Bitmek, .3. Düşmek, 4. Elikmek, 5. 
Ezilmek. · · 

· Zede, 1. Berelemek, (K. T.) 2. 
Çüıiitmek, 3. Örselemek, 4. Ur -
mak, vurmak. · 

Zedelenmek, t!rbelenmek. 

Zehab, 1. Banğ; 2. Didi5, gitine 
3. Göriiş. 4. Saru, sanu, 5. Tutum. 
Zehabı batıl; Çüıiik sam; 

Zehhar, 1. · Coşkun, 2. Dalgalı, 
3. Kükreyen, kükreyici, 4. Taşkın. 

Z h. ' N .. 1 f' tl ' eı ı ., e guze ., ne mu u., 
. Zehr (Zehir), 1. ,Ağr; 2. Ağu, 3 • 
. '.A vu, 4. Ot, 5. O talak, 6. Ot. . 

Zehirleme~ 1. Ağuk1amak, 2. 
· Ağulamak; 3. Otalamak. 

Zehirlenmek, 1. Ağulanmak, 2. 
· Otalanmak. 

Zehirli, 1. Ağulu, 2. Ağuluk. 
~ . Zehre, , Çiçek • · . . 

Zeki, 1. An (ZiJıin man. da) 
H 2. ·Anlı~· 3. Anlayış. 4. EYı:ek, 5. 

Keskinlik (Zihin için), 6. Us, . 7. 
Utkünlük, 8. Zeyreklik: . · 

Zeki, 1. Anlağan · 2. :Anlr;3.·A
~k,. 4 •. Bellekçi, .5. Kesk;i.n, 6; Ser- , .. 

. deprenmesi, 6. Yer depreşmesi. 7 .. 
-Yer :ırgalanmasr, 8. Yer oynamasr. 
• t ' 
9. Yer sarsılması. 
. Zem; ı. Çekşitirme, 2. Kara ,; 
ma, 8. K~tülüğünü söylemek, .f. 
·Yenne, 5. Yirçme, 6. Yinne. 

Zemnıetrmek, 1. Çekiştirmek, 2. 
Karamak, 3. Kınamak,, 4. Kötülü· 
ğüinü söylemek; 5. Yermek, 6. 
Yirmek. · · ' • . 1 

Zemherek, 1. Çrtlak, 2. Şrkkr • 
nk, 3. Yay. . 

Zemherir, 1. Kadır kış, 2. Kara. 
kış. 

Zemin, 1. Koyak, koyuk, 2. Tö~ 
men, 3. Yer. 
· Zemin katı, Girge. 

Sathı zemin, Yer~· 

Zemmam, 1. Alağız, 2. Çekiş • 
tirici, 3. Kmamsık. 

Zen, 1. Bike .(Hanım nıan.): 
2. Biyke (Hanım man.) 3. Hamın, 
4. Kadın, 5. Kan. 

Zenbur, t. An, 2. Eşek ansı. 
Zengin, 1. Bay, 2. zengin. 
Zephetmek,, 1 • .. B~ğazlamak, 

kesmek. 
Zer, Altın. . . 
Zer (~t~~k), 1. Ekmek, 2. Ta~ 
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