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'-Ita~ya~~~ _ -~3:re5i _ ~ ~al!_z~!'!s_ı __ t~!l~~~~!~~~r_ ! __ 
l~~rağa ~ğ~ ;ımak Askerlerin Napoliden Öldürmüşler tanınmasın 
..,./er Bakanlıgı bır yau. (lıtı - ? ' 
:::~:~~·~:;;:!:tr;!;:::· gönderilmesi niçinmiş. diye derisini soymuşlar! 
iti Ye ~~emızdeki topraklan 
IQJ~l'ıtıek ıçın yeni yöndemler ( u
Dro ~).kurulacaktır. Kurultay bu 
lo :Jeyı. onayladıktan (ta.dik) 
)' ~ tıındi itlemiyen topraklar 
etıı ellere geçecek, itliyen kolla

; c:&lıt~k için yeni it alanları 
ı::le~Iecektir. Böylelikle çok u-
1. •urıniyecek bir kurun içeri • 
-~de Türkiye ıom Türkten yir • 
.. 

1
' 1İnni bet milyon kitUik bir 

0ıJ1ırd olacaktır. 1 

.. ~crçek, Türkiyede toprak iti 
~ b~r .biçimdir ki, buna yeni ve 
.. it ellı oir yöndem verilmedikçe 0 0nolllik bakımdan ülkc-mizde 
::~_I diizen (içtimai nizam) İs· 
lca,11lllliz üstünlüğe (.eviye) çı • 

rlaınaz. 
Ceçen yıl Bay Şükrü Kaya bu 

~taiı bir kez daha Kurultay kür 
l\ia"• 

Unden Türk ulusuna uzun u • 
~drya anlatmıt tı. Göçmenlerin 
._:dilerine verilmit olan tarla • 
1,. büyijk zorluklar ile i~liyerek 
~ Ynıdırlığını başardıktan ıonra 

larlalann onların ell~ıinden 
"~d alındığmı pek acı bir dil ile 
IOate--· ı· •aulf 1. 

d itte l>e§inci Kurultayın yeni 
tirlieırsinde bU eksiklik ~rtadan 

ilaCaktir. \fllaan ...,. t 

~~•uz topraklar üzerinde uluştan 
be e~letten) ba§ka hiçbir kitinin 
t 1111ll•emek hakkı tanı~mıyacak 
'o?· Uzunluğu yasa ile keıilecek 
_. ır kurun içinde toprağını bot bı-
1-~nların, itlemiyenlerin tarla -
ta~ f ilerinden alınacak, çalıfa • 
til hunları iıliyebilecekle.re ve-

ecektir. 

1 ?zYUrdumuzu yürekten seven
)erın bu siyasayı candan alkışlı -
~~~l~nı umarız: Zira bir top 
t b. •ge( •ahib) olmak demek, o 
opra" . l ta ıı •t etebilmek, itleterek o 

Musolininin sözü: Tabancalar, toplar' 
mitralyozlar ve kahramanlıklar lazım! 

Italya ile Habeşistan arasında bitaraf mıntaka 
ayrılmasından bahsediliyorsa da .. 

Yu1uırifo1:i -rr .. i ... ı.-1 ....... nc7.--.Lı ' • Smnaln·a giclişini gö ıeti)-;;;,, lJu re· -·== ~oPMımf 1iüliimm General ·~ llır; Gfii!ılJ'U. aliııillrı 
ltalyan ~siivan7eri ... 

Son güıilerde lta1yadan .Afri • ı olduklarını bu hidiıenin Latıruı 
kaya gönderilen taburlar hak - unutulmadıimı ıöyliyor. Bu iti· 
kmda uzun bir mektub yazan barla bu defaki ıevkiyatm yine 

Kazarosun kimin tarafından, nasıl öldürüldüğü 
şimdilik bilinmiyor. Derisini soyan, gözlerini 

oyan belki de vahşi kuşlardır, deniyor 
Sarıyer İstan· 

bul jandarma ku· 
mandanlıkları İ· 
ki e~rarlı cinayı'

tin tahkikatm::ı 

el koymu§lıır. 
adliye) i de lıuıı · 
dan haberdar et· 
mişlcrdir: 

Cuma gunu 
saat on buçukta 
iki an-ı Ma~Jak 

taraflarında a,· · 
1anırlarken Kurt 
tepe kö:ıı;kii deni· 
Jen ) ere yak111 
bir hendektc biı 
cesedin yattığını 
gömıü,.lcrdir. 

Yü:iiniin derisi. soyulan, güzleri 
• oyulan ccscd İ§tc bu. 

AYcrlar hunun iizerine civarclakı 
Derbend jandarma karnko) kuman . 
danlığına giderek hir cc.:ed gördük· 
lerini lıildimıi lcr<lir. Bu ilıhar üz, .. 

rine Sarıyer jandarma liumandanlı· 
ğr lıemen talıkikata ha...Jamıştır. 

Devamı ı lncl •ydanm 2 el sütununda 

Bu gar Başbakanının mühim beyanatı 

"Ebedi dostluk andlaş
masile komşumuz 1 iir

kiqege bağlıqız,, 
<Le Journal) gazetesi muba • (Napoli) den olması ltalyan aı- General Zla_tef ilave ediyor: Bulgaristan, komşu• 
biri verdiği uzun tafsilat ker1eri ağızından (Habeıiıtan bi Jarıle anlaşma fikrine bag"' hdır 
arumda dikkate Cleğer bir zim olacak) minaıını çıkarıyor. 
kaç ıabr yazıyor· Bu aatirluda 1- Dün ltalyan Habetiıtan ihtili- Sofya, 24 (A.A.) - Başbakan radyo ile bütün memlekete neıre-
talyan askerlerinin (Napo?i) li - fı hakkında gelen ajanı haberle General Zlatef yeni hükUmetin dilmittir, 
manmdan vapura bindirilmit ol- ri tunlardır: programı hakkında bütün mem1e-
maıında huıuıi bir mina bulun - Bitaraf mıntaka ketin alaka ile beklediği büyük 

1• B ,. · h nutkunu bugün Krallrk tiyatro-

Bay Zlatef, moral, aosyal ve ö
konomik buhranın orduyu, 11ya-

dufunu ıöy ıyor. u man~yı ıza R 24 (AA) _ H b 
tm k . • d cı-<12) neıı'nde oma, . a e• ae- IU ıalonunda vermı"•tı"r. Nutuk (Dc·--ı ıa Uncu -~'°'anm 1 lnct -•--n·'"-) e e ıçın e :. ıe f . H b . , b" f ::r b' ::r • ._.. ~·., ·-· ................ 

. . . l aretı, a etııtan ın ıtara ır -----~:--------------------Tarabluıgarbı zaptetmek :çın • k . · · k b 1 led"v' • M ---
talyadan giden aıkerlerinc!e yine mınta a teıısını a u ey ıgını, Üzemizi kuranın 25 ınci qıl dönümü 
bu limandan vapurlara binmit Devamı 13 cü sayrfanın 3 cU sütünundtt 

1>11p~~n ürün ( hônlat) almak, 
p Urunden de ulup(JevleteJ bir 

ı:~ \?erınek demektir. Yoksa bir ---------------------
ti~ anın tapusunu bir sandık içe- l' eni saqlavLarımızla konuşuyoruz 

••ne •aklamak yalnız batma hiç 

_ASIM us " Kadınlar yol vergisi 
~;:;~;~;,·~~~" vermelidirler, fakat ... ,, 

, top~antı 
J>'rı~ka;arlaıı Tan ga;;C'lcsinc tel · 

•. bıldiriliyor: 
ilin Nkşinci Bü) ük Mil1et Meclisi • 
llQ o) toplantı r Martın hirinri 1,y{i-

1tter ~taktır. Bu iJk toplantı günü 
en Yasırd~n ibarettir. Ertesi günü 
a.ı :c~· hır ~~.~n - ihtimal ki, 
J\hd··ıhu Yrldonumu yapı)an Şah· 

u ak n~ "d" h ... tnıd B·· .. nnu ın - aşkanhgı al· 
bun~ uyuk l\fület Meclisi Reisi •. 
!;İf ece~n. 6"onra da Cümhurrei. i se· 
l\anu tır. Türk Teşkilatı Esasiye 
için nu.n~a Cümhurreisi hir dene 
Cihnıseçıhr. Dn iki seçimclen sonra 
{inun~ttrreisi Biiyük Millet Meelist 
)].._ d e nıutad olan yeminini eder. 
inin n °.~unca hükumet reisi kahint-· 

kabi nıu§tcrek i tif asmı Ycrir. Yeni 
•onr:eMeş~~üJünden on iki gün 

l'eJc·ı~clısıo huzuruna gelir. 
hatif dı .. ~~ a~asmda yapılacak olan 
olUra bgJ§ıkhkJt..r istisna ewJecek 
f ııın: Utüıı bu safhalar bir takım 

Gazianteb saylavı Bay Ömer Asım 
Aksoyun muhabirimize sözleri 

Gazi Antep ı;ay!avi Bay (Jmer 

Aıım Alno1 

Udemıı ıay.avı Dr. Mustafa 
Bengim 

'(Yn:ı.~ı 12 İnri sayıfnnu:dtt) 

Viir.ldi. toplantıda bulunan Mii:.c binasında k '-ke n çı arıur n. .. 
.. Tü~k Müzeqini, en koyu ı tihdad ı ihtifalde lıazır bulunuyorlardı. İhti

gunJerınde Jıe~ gü~liiğe gfi~ü~ gere· fale saat 16,5 ta haşJandı. İJıtifal, 
rek, .~~~ra~ .~n a~a~ llamdı O ma • binanın kiitüphaoe kısmında tertih 
nm ol~~ınmmn .yınm beşinci döniim edilmifli. 1\füze miidürii Bay Aziz, 
yılı ı;tıuna"'ch ... etıyl~ clün, füzeclc saat 16,5 ta Hamdi Osmanın hal 
kcndı knrduı;u hınada kendLini \'f" tercümesini, memlekete yaptığı hiz· 
~an.' atın~ se' enlerin i.,tirakiylc bir 

1 
metleri anlattı. Merhumun dürü~'1 

ılıtJf al ) aınldı. temiz bir ) urtse\ er Türk olduğunu. 
Hamdi O ~nan ihtifali çok par • i tihdadın kayıtlarına rağmen eskt 

lak ohl~ı. Yalı ,.e heJeıliyc rei i fu. e erleri ı lalı ederek HizC)İ kurdu
Jı.it~in Üstiinclağ, heledi}c rei mua- gunn, beynelmilel ilim nıiiessesele 
vmı llay Hamid, Bay Halil 1bra1ıirn rinden gördiiğii te,cccühii zikret~i. 
şelırimizde im hın an sayla' lar, Aya: Bay Azizin Böyle' inden soma 
f~sya m~~ayık1armı çıkaran san'at· davetlilere ç.ay ikram ~dildi. Gene 
k~rlar. Guzel. San'atlar akademisi Hamdioin e erleri üzerinde konuşu· 
nııınarı şube ı müdürü Bay Egli n Jarak ihtifale son \'erildi. 
dalın hir çok kimse. matbuat erkim 
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KencltYum arım\ı. 

Habsburglar dönebilir mi? Me~lekefe fazla mik 
lr oprağa iğe olmak farda .1f~rebilecek malla' Avusturqa hakanları 

Londrada bunu 
soracaklar 

Paris, 24 (A.A.) - Ak§am 1 
Avusturya sefaretinde verilen zi
yafette bütün resmi erkau hazır 
bulunmu§tur. Avusturya nazırları 
bugün Londraya hareket edecek
lerdir. Bu 2iyaret, Avrupa vazi
yeti hakkında basit bir fikir tea
tisinden daha ü,atün bir ehemmi
yeti haiz olacaktır. Avusturya na
zırlarının Londrada, İngiliz gö
rüşlerine dair oldukça açtk sual
ler irad etmelerine intizar edil
mektedir. Mali mesele olarak, A
vusturya !İmendiferlerine lngiliz 
sermayesi yatırılmaaı keyfiyeti 
mevzuu bahsolacak ve bunun 
mukabilinde, lngiliz sanayiine 
mühim malzeme siparişleri yapı
lacaktır. 

Siyasi meseleye gelince, Ro
mada düşünülen istişari misakla 
Habsburg hanedanının muhte
mel bir avdeti hakkında lngiliz 
devlet adamlarının mÜtaleaları 
sorulacakbr. 

Bu son mesele hakkında Vi
yanadan gelen haberlere. Habs
burg hanedanının avdetile ulusal 
toplanma ıa,Yl-ei:inin kol.ıylaıtı
rılmıf -olacafı ihsas edHmekte-
d. ·~ ... ""'""'45 
ır. • 
~ ahmin edildiğine göre lngi-

lizlf;r vaziyeti olduğu gib\ muha
keme edeceklerdir. Lonclra hü-. 
kiimeti Habsburg hanedanının 
tahta avdetine mutlaka muarız 
değildir. Çünkü bu avdet l..eyliye
ti herhangi bir muahede ile me
nedilmemiştir. Maamafih. İngiliz 
hükfunetini~. Romada Fransız • 

malumat vererek, bu itlerde bir 
diktatörlük emmaresi göt"enleri 
tahtiye etmiş, yapılan teşebbüs
lerin, halkın meşru ihtiyaçlarile 
devlet hayatının basit bir telifin· 
den ibaret olduğunu kaydetmiş
tir. 

B. Şufniğ beyanatına şu su
retle devam ediyor: 

"İtleri oluruna bırakmak iste· 
miyen devlet, kendisinin üzerin· 
de müesses bulunduğu prensiple
ri inkar mahiyetinde olacak su
rette, herhangi bir siyasi f aaliye-
te müsaade edemez. Memleketin 
istiklalini mu haf azaya muktedir 
olan, yalnız yeni Avusturyadır. 

Federal hükumet intizamı te
sis etmekle, maddi muvaffakiyet· 
lerden başka manevi parlak bir 
zafer elde etmiştir.,, 

B. Şüşnigden sonra B. Berger 
A vwturya politikasının iki dü
şüncesi olduğunu söylemiştir· 

Bunlardan biri, Avusturya~ a dost 
olanların sayısını mümkün ol
duğu kadar çoğaltmak, diğeri de 
barışın mu haf azaıına yardım et
mektir. 

Avusturya bakanlan • 
Londraya giltiler 

Paris, 24 (A.A.) -Avusturya 
Başbakanı Bey Şu~nig ile Dışarı 

işleri Bakanı Bay Berger Valde· 
neg saat 10.30 da Londraya git. 
mitlerdir. Orada lngiliz Bakanla· 
rile görüıeceklerdir. Avusturya 
Bakanları istasyonda Bay Flan • 
den ve Laval ve bir çok aıyasal 

ve diplomatik zatlar tarafından u
ğurlanmı~lardır. İtalyan tehiiğile ileri ıürül~üş o

lan istiıari misak akdini tama
men müstakil telakki ettiği ve 
tahta avdet meselesinin derhal 
mevzuu bahsedilmesini tercih e
dece ji söylenmektedir. 

şu,nlijln beyanat. 

öldürmüşler, tanın· 
rilasın diye derisini 

yüzmüşler 
Paris, 24 (A.A.) - Baıvekil 

Şu~nig ve hariciye bakanı Berger 
matbuat mümes$illerini kabul e
derek, Avuıturyanm iç ve dıt si
yaaaları hakkında beyanatta bu
lunmuılardır. 

Baıvekil Şuıni,, memleketin, 
krallık rejiminin inkırazından do 
layı bilhana geçirdiği iktısadi 
mücadeleleri mevzuu bahsederek 
monıenyör Seipel'in ulujlar ara
smda iktıaadt ve manevi bir el
birliği prenaipi teıiı ettiğini ve 
Dolfu11'ün franıız devlet adamla
rile temas etmek için hiç bir fır

satı kaçırmadığını söyledikten 
ıonra; izahahna fÖyle devam et· 
mittir: 

"Tesanüd politikamız, muhte· 
lif milliyetlerin, katiyen şekilsiz 
bir kütle halinde imtisasını istil· 
zam etmez. Bilakis terakki ve 
medeniyet için uluslar arasında
ki rekabetin hayati bir ehemmi
yeti olduğuna kaniiz.,, 

Bundan sonra B. $uınig dahili 
olduğu ıibi, harici istiklalin ta
mamen. muhafazasının da, bant 
için eaaıb te-min•t olduğunu söy
lemi§ ve devlet idare ve tcşkili-

tmdaki iılihat hakkında bazı 

-- (Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

Ccsed olduğu yerde muayene e
di]mi~, sonra morga getirilmiştir. 
Bur-ada yapılan muayenede cesedin 
yedi • sekiz giinlük olduğu anlaşıl . 
mıştır. 

Cesedin yüzündeki derilerin eo· 
yulmu~, gözlerinin oyulmu~ olduğu 
görülünce, hunun bu adamı öldü -
renler tarafından teşhise imkan ver· 
memek maksadiyle yapıldığı sanıl • 
mı§, fakat sonra cesetteki bu deği · 
şikliğin vahşi hayvanlar ve kuşlar 
tarafm,Jan husule getirildiği netice . 
sine vanlmıştır. . 

Cesedin dört yerinde de yaralar 
ve çürükler olduğu için tahkikatı. 
ehemmiyetle el konmuştur .. Cesedin 
üzerinde hüviyetini ishata ynrıyacak 
hiç bir vesika bulunmamış, yalnız 
Beyoğlu kaymakamlığında tnkib e · 
dilmekte olan bir evrak takih nuına· 
ra kağıdı çıkmıştır. Zabıta, bu iz il· 
zerinde yürüyerek cesedin hüviyeti· 
ni ortaya çıkanna~a muvaff nk ol • 
muştur. Bu adam, Çemherlitaşta 
dükkanı olan Kazaros isminde l>iri· 
sidir. Kardeşi apartıman kapıcıla • 
rından Kotana cesedi tannnıştrr. Kn
zarosun neden ve kimin tarafından 
öldürüldüğü henüz anlaşılamamış . 
tır. Bir kaç kişi z n altına alınmıştır. 

ikinci cinayet 
Diğer cinayet de ,öyle lıabcr ve· 

rilmi§tir: 
!. Topkapıda surlar arasında oyoi· 

_... Ba:ımakaleden devam AJlkara, 24 (Kurun! . - Y"."~ 1 re verilen kontenjanlar gümrükld~ 
bir kiıiye o tarlanın varl:ğmı be k~~tenıan. karamameaının tatbık. de altı beyannameye taksim edil.:t 

• k h kk munasebetıyle memlekete fazla dağılılıyoı·du. yeni kararnamede"' 
nımseme a mı veremez. ikt d · b"I k · d ın ar a gıre ı ece ve pıyaga a e- usul kaldırılmııtır 

Her ne kadar eski (Arazi kanu- Jıemmiyeli bulunan bazı mallarıu • 
nu) adlı yasamızda (toprağın öz girecekleri miktarı bildiriyorum: Sırada kimin beyannamesi '°' , . verilen kontenjanın hepsini o al• 
varlığı ulmrundur) denilmittir. 1 - Eski kararnamelerde '.·ün ~ caktır. Bu yüzden tiiccar muht ' 
Ve üç yıldan artık (fazla) bir tar mensucatı için kontenjan veriliyor· ve müteaddid beyannameler yaP 
layı iılemiyen kitinin toprak üze· ?~· Bu kar~rname_ile y~n .menımcat maktan kurltılınu§ oluyor. 
• d ~ ıçın kontenjan verılmenu~tır. 

rm e asıglanmak (tasarrul et • B k t • 1 ·ık 1 1 k . Japon malları u on cnıan a ı a tı ay ı · gıre· 
meh) hakkı tanınmamııtn. :Yal· bilecek mühim e§ya §unlardır: 

~ız b~ öyle bir yöndemdir ki, Yün ve kıl iplikten 72000 kilo 
(tatbık) çok kez yürüm yerine Limon (Suriy~ Mısır, Yunanistan~ 
konmayordu. Bu yöndem yasa i. 300.000, Hurma 600 (Şimdiye ka ·. 
çerisinde unutulmut gibi daruyor dar olan eski listelerde yoktu), ~ay 
du. 180.000, döğülmemiş büber 180.00, 

kaput bezi ve emsali 90.000, Tül. 
bencl bezi ve emsali 42.000, gömlek· 
lik hasma ve emsali 90.000, Perdelik 
tül 78.000, oluklu saç 200.000, de· 
mir çivisi 60.000 tel çivisi 24.-000. 
perçin çiviıi 30.000 Antrasit kii· 
mürü 500 zer ton, toprak boy~ 

Şimdi bu temelli yöndem bu • 
günkü ulusal varlığımızın gerek
liğine (icabına) göre yeni bir bi
çimde canlandırılacaktır. On • 
dan sonra toprağın ve tarlanın 
iğesi olmak ve iğeıi kalmak isti. 
yenler onu itliyecek ve itletecek
tir ve ancak böylelikle bu hakkı 

.ellerinde tutabilecektir. , 
ASIM US 

Bay V enizelos 

Suikasd işinde Çaldaris 
hükumetini şiddetle 

itti.ham ediyor 
Atina, 24 ( A.A.) - Dün sui· 

kaıd mücrimlerine aid muhake
me eanasmda okunan tahriri ifa
desinde, eski 811,vPldt n .. ,, Veni

zelos, kenC:li aleyhine yapılmıı o·" 
lan suikasdi siyasi sebeplere at • 
f etmekte ve cinayete hakiki bir 
te§vik mahiyetinde olan matbuat 
netriyatına müsamaha ~ttiğin • 
den dolayı Çaldaris hük\imetini 
muahaze eylemektedir. 

Bay Venizelos, eski emniyeti 
umumiye müdürü olub · baıhca 

1 
müttehim bulunan Polychronv • 
poullos'un, suikastten sonra, da • 
biliye Bakanı Rallisin iltimaslı 

hareketinden istifade ettiğini 

yazmaktadır. 

lttihamnamede, suikast hazır-
bklariyle tatbikinin en aıağı 

2.000.000 drahmiye malolduğu • 
· yazılıdır. Hiç şüphe yoktur ki, 
müttehimler bu kadar paranın 
sahibi değillerdi. 

Mahkeme, 200 ıahid dinliye • 
cektir. 

ofttltft1Rıt1fllmR"1'"""HIHl ..... 11"1INlt _ _.....f .. tntnl•-IMll-...,.,... 

yan çocuklar bir mahzen içinde kım
lar içinde yatan hir cesed görmüş· 
lerdir. Çocuklar hundan çok kork • 
mu~lar ve hemen Topkapı jandar • 
masma giderek gördüklerini anlat • 
mı§lardır. Bunun iizerine İstanbul 
jandarma bölük kumandanlığı vaka· 
dan haberdar edilmi~, tahkikata ba~
lanmı~tır. Üstü, ba§ı temizce olan 
cesedin sağ ve sol kasıklarında ve 

bacağında üç bıçak yarası görülmü~, 
üzeri arandığı zaman 36 lira Türk 
parası ile bir de pasaport çıkmıştır. 
Pasaportta Mısıra gidecek olan bu 
adamın isminin doktor Abdullah na· 
mile tanılan Bursalı Ahmed olduğu 
anlaşılmıştır. 

Ahmedin üzerinde paranın alın· 
mamasına göre cinayetin bir kadın 

· yüzünden yapıldığı zannedilmekte • 
dir. 

Adliye ve jandarma kumandan • 
lığı taraf rodan dün akşam geç vakt<' 
kadar val_ca yerinde tahkikat yapıl -

• mıştır. İki kişi zan alıma alınmıştır. 

28.000 ... 
Eski kararnamelerde gümrükle • 

Askeri rütbelerin 
6z TUrkçesl 

· Ankara, - Aıkeri rütbelerin 
öz türkçeleri ıöyle teıbit edilmiı· 
tir: 

Nefer: Er 
Efrad : Erap 
Küçükzabit : Erbat 
Onbaşı : Onbatı 
Çavuı : Çavuı 

Baıçavuı muavini : Ustçavuı 
Batça VUf : Ba~vuı \. 

Zabıt veKm : ~sutia 
Zabit : Subay 
Mülizim: Asteğmen · 

Birinci mülazim : Teğmen 
Yiizbatı : Yüzbatı 
Kıdemli ~ üzbat : Onyüzbatı 
Sin batı : Bin batı 
Kaymak&m : Yar bay 
Miralay : Albay 

Liva kumandanı miralay : Tu
bay 

Liva kumandanı mirliva : Tu
general 

Fırka kumandanı : Tümgene
ral 

Kolordu kumandanı : Korge-
neral 

Birinci ferik : General 
Müt !r : Mareıal 
Kumandan : Komutan 
Kumandanlık : Komutanlık 
Liva kumandanı : Tukomutan 
F:ırka kumandanı : Tümkomu-

tan 
Kolordu kumandanı : Korko· 

mutan 

Baıkumandan : Baıbuğ 
Liva : Tuay 
Fırka : Tümen 
Zl\bitan : Subaylar 
Ümera : Oıtbaylar 
Erkin : Generaller 
Mafevk : Ost 
Madun: Aıt 
Erki.nıharbiye : Kurmay 
Erkinıharbiyei umumiye : Ge-

. nelkurmay 
Erkinıharb zabiti : Kunnayıu

bay 
Ordu erklnıharbi : Korkurmay 

lngilterede milli müdafaa 
bakanlığı 

Londra, 24 (A.A.) - Sunday 
Dispatch'ın haber verdiğine gö· 
re, ordu hizmetleri reisleri, kara, 
deniz ve hava idareleri itlerinin 
tanzimi lüzwnunda ve bir "milli 

Ankara, 24 (Kurun) - Japon 
caret anlasmasmm meriycto ge~ 
tarihinde Japon mallarınm tasfü 
i~in yeni bir kararname yapılmtl 

Ilu kararnameye göre; ithali ~ 
hcilt veya kontenjana tabi olan eJl1 

a on ay içinde gümrükler bakattlı 
ğınC'a memlekete itlıal edilecektir. İ 

Bu eu·anın kıymeti (300) bİ.Jl 1 
ra tahmin ediJmektedir. 

Her gümriik ken<füinde bu]uıı• 
hu gihi eşyaların eskiden gelmiş 0 

lanJanmn üçte birini hu ay içirı 
memlekete 5okahilecektir. Karartı' t 
me hn akşam tebliğ edilmi~tir. . . ~ 

Saylavlar Ankaraya 
gidiyorlar 

Samsun 24 (Kurun) - Bir k li 
;ün c'"' el fırka i§lerini göriip bitir 
mek üzere Orduya giden Gire· S 
Saylavı Samsun C. H. F. mfite.:ebb ı 
heyeti ha~kanı Bay l\lünir Akkayt 
Ordu Sayla\'! Bay İsmail. Trabıol 
saylavları Bay Dani~, Raif Sonun'°' 
gelmi§ler, Amasya saylan Bay Nafd 
ve lisemiz edebiyat · muallimi ı 
kentimizin yeni saylan Bayan 1\IeJ 
ha ile birlikte Ankaraya doğru y<! 
eılc.u.lardır., 

Lıtvanyartın miUi bayra~ 
münasebetile 

Ankara, 24 (A.A.) - Litv-' 
yanın milli bayramı münase~~ 
le Reisicümhur Kami.I Atatii~ 
ile Litvanya Reiıicümhuru s-f 
Antanas Semetanas arasında tf 
ati edilen telgraflardır: 

Litvanya Reisicümhuru Sıf 
Antanaı Semetana Hazretleriııe: 

LitvanyanIJJ milli bayramı ıııii' 
nasebetiyle zatı devletlerine hı' 
raretli tebriklerimi arzeder .~ 
phsi aaadetinizle Litvanyaııl~ 
refahı hakkındaki temenniJeritıl1 

kabul buyurmanızı rica ederiıO' 
Kamal Atatiif~ 

. Türkiye Reiıicümhuru Kiıll,J 
Atatürk Hazretlerine: 

Litvanyanın istiklalinin yıld& 
nümü münasebetiyle, gerek b.Jı
kımda ve gerek Litvanya halı ' 
kında zatı devletlerinin izlı'' 
buyurmut olduklan temenni -1e 

tebriklerden f evkali.de nıüte ' 
haasis olduğum halde en hararet
li teıekkürlerimin kabulünü rİ'' 
ederim. 

Antanaa Semetanal 

Fransada fırtınalar 
Paris, 24 (A.A.) - Fraıı•• • 

nın cenubi garbisnide fırtınal•' 
tiddetle devam etmektedir. Hafi" 
mühimdir. Be.zı mahallerde te\: 
graf ve telefon muhaberatı ke•

1
• 

. . Ba 1 • bıt 
mııtır. zı ev er yıkdnıı! v"' öl'· 
çok ahırlar hayvanat üzerıne ç )(• 
müıtür. Limanlarda sayısız bal! 
çı gemisi batmııtır. Yollar üzer•~ 
binlerce ağaç devrildiği için ba

1
• 

yerlerde münakalat da durnıu:,, 
tur. Bununla beraber insanca 
yiat kaydedi'lmemittir. ~ 

.. - .. 111••-·---·"''""'-'""__....:"":" h \J" 
müdafaa bakanlığı,, te9k1lı ut 
ıunda mutabık kalmıılardır. 
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~IM.LER 
Nasıl -

,, Gezintiler 

B ş.ı.~~,,ram !aşalım? 
eı> ayramı, kurban bayramı 
.rırıc,.. 

~ 
""' roc-akluk çağıntl-:ı oklı • 

eglenc h d' k e, e ıye, gezmek, be-
~ir ayzk t:alıncak, atlı k-ırınca, 
k>yt lrıe düdii~, palanlı qek ıırh, 
)Q)l~Grr Filan gelirdi. Fakat §imdi 

Esnaf bankası fasfiqemi edilecek? 
lf.:t;:";;.-t;ir:;-r Şeh ~r Meclisi ı-·Prik;;;;;;;·f;~ 

Ben öyle 
Düşünmüyoru.m! 

Gazeteler, bir Lehli bilgınin in 
aanı görünme:z: yapan bir buluıu • 
nu yazdılar. Birçok arkcu/Oflar 
bunu ele alarak her biri ayrı bir 
yoldan elediler· Kimi kqlin hır • 
aızlara yarayıcağını ileri •iirdü, 
kimi Ô§ıkların, kıakanç kocaların 

r •anı d · · .ltorzr cy.:nce iloğruıru korku-

}' abancı ve azlık okul- Banka vaziyetini tetkik .. k . b k' 
larında hocalık eden encümenin raporunu 

0 onomı : anlığı p/ak-

k l 
gör üşecek cıiarıkn ort?ndulduğu 

i
e~ '11: Çifrıkü gimdi bayram de

ltılcmnt l . .. . • b. hal e d · .... re crı umıtsız ır 

, rı olaşma.~ dcmeldir. Tonıdık-
-~ nızı f7 ·a. . . tı~İı r .,.l lp Z!J!aret edecek6l • 

• Q _, 'l 
Q' nıuıtt arınızı ya evde bula 
~ ~~l'?rz, Ya bulamıyacakslnız. Zi 
. ııycı:rctin 't • ., . • d d ı· e c:ı t·g!nız a am a 

lt? 'b. 
irı gı l uzun bir bayram sele-
ore çıhmış olabilir. Bulsanız da 

gıuılıı"' lıl'!f gı:r.uzu çıkarma lan, yor 
· ul:• k , e ·-an urtu.madan yeniden 

·ere b i~ 
6 

aşlryacaksmız. T-lalbuki 
ayranı " d'"' . 4. a mana ver g;mız 

ıt onu k • • h .. l i rf• ısaca ıst.ra at gun e-
ıy~ t ·ı _, . d ı Qh 
1 

arı crı erız. Fakat nere e 
i ;.tık, nerede bir dakikn kendi 

, Ôlrı/.iyebilmck? 
~QI/ ~n Yolculuk, hesapsı.'! mas· 
• Qr/a lzapanır. Cünkü bayram 

s )Qret' · · ~ 6qk lllızı yalnız yol rnmralı 

gapamıyaca ar anaa ın e 
Evvelce "üniversite fakülteleri· Esnaf Bankasının vaziyetini pı~•- 1 · k 

ne devam eden talebeler yabancı 
ve azlık okullarında hocalık ya -
pıyorlardı. Üniversite fakültele -
rine bu yıldan itibaren devam 
mecbur lyeti korunası üzerine Kül
tür Bakanlığı, Üniversite talebe • 
sinin yabancı ve azlık okullarında 
hocalık yapamıyacaklarını Üni • 
veraite rektörlüğüne biı}dirmişti ... 

Yabancı ve azlık okullarında 
hocalık yapan Üniversite talebe • 
leri hocalıklarından alınacak, hun 
larm yerlerine muallim okulu me· 
zunları tayin edilecektir. 

Diğer taraftan duyduğumuza 
göre, yıl ıonunda ilk kısım azlık 
okulu hocaları mesleki derslerden 
imtihana. tabi tutulacaklardır. · 

Mekteplerine gtCj giden 
talebeler 

tetk'.k etmekte olan Şehir mecli-
aaçı ar, o onomi Bakcl.nlig~ 1 • 

na müracaat ederek, .dı~arıdan 
si encümeni dün toplanmıştır. Ko- :s plak getirilmesinin tahdid edil • 
misyon yarın bir toplantı daha ya- mesini ve kendilerinin kurtulma. 
pacak, raporunu çarşamba günü 
görüşülmek üzere meclise vere • sını istemişlerdi. İstanbul Tica -

ret odası vaziyeti tetkik etmiı ve 
cektir. Bankanm tasfiye edilmesi· . . bir rapor hazırlry~rak okonomi 
ne karar verileceği muhakkak sa· 

Bakanlığına vermittir. 
yılmaktadır. 

Okonomi Bakanlığı, pl~kçıla • 
Bebekte durak yeri 

Tramvay şirketi tarafından Be- rın bu isteklerine cevab vermİ§ 
ve kendilerinin lizun gelJjği ka 

bekte bir tramvay durak yeri ya· 
prlıyordu. Yapı dün bitmiştir. Bu· dar korunulmakta olduklarım bil· 
nunla son bir kaç ay zarfında üç dirmiştir. 
durak yeri yapılmış oluyor. Heroin kaçakcısı mahkQm 

·Tramvay biletCjile rinin 
muayenesJ 

Biletçilerin her üç ayda bir sıh
hi ir muayeneyeden geçirilmesi 

oldu 

rır;ıl,:1'11ıru! an hesab etseniz .ize 
tl'l rn_,oI oldcğunu anlaraınız· 
lq, Cl§agı ;vaya yürüseniz ayakkap Bazı okullarda, sabahları geç 

l"ızı 
1 

li ~ ... n a~mma masrafı bir hay kalan talebe okula kabul edilmi • 

evvelce kararlaşmış ve. ilk defa o
larak eylul ba,ında muayeneleri 

Kadıköylü Süleyman ad•nda bi 

ri kaçak eroin satarken y.tkalan
mıt ve sekizinci ihtisas mahkeme 

sine verilmitti. Süleymanm duruı 
ması dün bitmit ve kenpiai bir yıl 

bir ay hapis ve ayrıca da 260 Ji. 
ra para cezasına mahkUm olmuı 

tur. 
jr l)ıtıtltcu-. Bir arabaya bınaeniz yerek gari çevrilmekte idi. Kült_µr 

aka b · .,. • J • B k 1 b kull d sec,, ~. . unu yıyecegınız en, ı- a an ığı ütün o ara yolla ı· 
•e ... ·~ını.zdcn, giyeceğinizden ke- ğı bir tamimde bu gibi talebenin 

.. e.,.,· • O tıiı ··uınıı:. stüste on yere gitae derslerinden geri kalmamalan i-
ci Vcrec2ğiniz otomobil, ve ikin çin okula kabul edilmesini ve son
"ıtt~evki tramvay parası s·oluğu. radan haklarında takibat yapılma 
..J "tll'l!, r"'"U"' "'/ • b'ld• • • • ~e ~v .. gunuzun eg encesın • sını ı ınnı!hr. 

'>} .. ~ l>:r parçaY, alıp götürmek de 
~'tir. Sıhhat şurası bugün 

yapılmıştı. Biletçilerin yeniden 
muayenelerine baş.lanmıştır. Sıh • 

hi vaziyeti iyi olmıyanlar tedavi • 
ye gönderileceklerdir • 

iki DarUliceze memuru 
daha aCjığa ~ıkaraldı 

Sinema ve tiyatrolarda vazife 
gören darülaceze memurlarının 11• 

kı bir teftiJten geçirildiğini yaz. 

qq~°'ıa bq /tadar deiil biı· van. 
cqk a evınıze §eker, lif an ala-

tupla~uı ~~"'' nu1-tı • Dün de ikLınemur daha 

bir atnı.z, adeta bayram günleri 
nevi : I kl·d· t\rı z.ya et ta ı ı yapacak . 
ız. Bu d . b. k • lıı-, a ııze ır yı ım olacak 

s;) 
f l>?q.~ :ı1ra bayram mideleri boz -

t. , ıas\:ı1an k . . b. b. ı1· <7ep· • 4 
• ma ıçın u e ır ır. 

" •1lez bilirsiniz: 

~:-Elendim bir §eker ... 
f & ır kahve ... Bir su •.. 

t ll1!ıı {, • .. d 
~.~tQr[ ı~ gun e on, on be§ kez 
l~nA cıdıgınız olur. Bunun hii -

' ~·ı: 

~ -- 4 . 
11 

lor ll"lan midem ••• Amar. dok-
i tı,.~ ~man ilaç diye leı·yadı bas 

Q·Uır 

1-te:tl y• l 
'' ~ı-t orgun u\, hem yeraiz, 
,. .. &:zz b. 

tt.t~·k '.r masraf kapısı, hem de 
bC:,j,ır r r.11eleyi bozmak işte bizde 

l1 "~ların gö:c batan turalı. 
, l'Q~ ıı:~~rı bildiğimiz haldt' bay -
, ~"t, dtr.nlerini daha iyi, dı.ıha ra

Q.r~lı .... Qha güzel bir hale 11.oymak 
··~t::d 

"ıerJe 'k• an geçmez. Bayram Be· 
i:~i ~ ı kere bizleri. bir salgın 

& Clstı1tr. 
r.;. Q)'rQ11tı h 1 h · ' '1:.fılrc • ra at ı , ıı1tırahat 

·111: . eli lalıne koymak geıektir. 
~ l'lıın r •• b l ~- ::r<.ırcsını u an bulmuf 
~ ' -.-o_ 

Yüksek sıhhat şurası bugün ~H-nlmı§trr. Bunlarla bir hafta 
Ankarada Sıhhiye Bakanı Bay Re içinde çıkarılan memurlar dördü 
fiğin baıkanlığı altmda toplana • bulmuştur. Teftiş devam etmekte-
caktır. dir. 

T op!antıya İ§tİrak etmek üze
re §ehrimizde bulunan Sıhhat §U· 
riıı azalarından bir kısmı evvel • 
ki giin bir kısmı da dün Ankara· 
ya gitmitlerdir. 

ıwtıl'Tftıtttmntmt•ntW1ırumıtttttırtmıınmnıı•nA1Mıınntnnoınmmırn""ııııuN11ıumu• 

ben de bana pek sevindim. 
Çare pek pratik. çünkü artık 

lüzum.uz masrafları ortadan kal 
Jırıyor. günlerinizi size kazandı
nyor. 

Midelerinizi lüzumwz yere bo 
zalmalıtan kurtarıyor. Sonra da 
acunun iyiliklerinin iyilihlerini 
yapacaksınız. Bu kadar laydayı 
ve bu kadar iyiliği bir araya geti 
ren güzel i§ ıuclur: 

Çccuklarımızı korumak için 
gönlünüzden koparak vcrecek·
niz para •izin dostlarınızla bcty
ramlaımanızı temin eJecektir. 
Gazeteler .izi dostlarınııla bay
ramlaşmanı:za vasıtalık eılecek • 
tir. Bu güzel, faydalı ve hayırlı 
ifi aalun ihmal etmeyin. 

Sadri Erf@'m 

KadıköyUnde su ucuzluyor 
Kadrköy su şirketinin hesap • 

ları tarife komisyonunca tetkik 
olunmuş, bir metre mikabı suya 
on beş kuruş ücret konmuştu. Ba

yındırlık bakanlığına giden bu ta· 

rife Bakanlıkça da tetkik olun -
muş, tarife on dört buçuk kuruta 
indirilmiştir. Kadıköy suyu tim • 

dikine nazaran altmış para ucuz· 
lamış oluyor. 
Sozulc ve ayarsız saatlar 

damgaıanmı 1or 
Ölçüler ve ayarlar müfettişli

ği, fstanbuldaki hava gazi, elek • 
trik, su saaderii1in Muayenelerine 

ve damgalanmalaı·ına şehrin muh 
telif yerlerinde devam etmekte • 

dir. Bozuk ve ayarsız bulunan sa
atler damgalanmamakta ve şir -

ketler taraf mdan bulun.dukları 
yerlerden kaldırılmaktadır. Bir 
sene zarfında bütün saatlerin dam 

galanmaama çalışılacaktır. 
--=== 

Yafaya çok elma gönderdik 
Son, günler zarfında mühim 

mikdarda olmak üzere m.emleke 

timizden, Yafaya, elma, Avuatur 
yaya da lüle tatı ihraç e:IHmi! • 

tir. 

A"••11t1 ff rketler 
~nonim tirketlerin, umumi he 

yet toplantılarını önümüzdeki 
mart ayı içerisinde yapmaları li 
zım gelmektedir. Türkofisi, 11 • 
tanbuldaki bütün anonim tirket
Jere, heyeti umumiye toplantıla • 
nnm mart ayı içerisinde yapılma 

sı lazım geldiğini bildirm~tlir. 

Tirrkofisi n adres kitabı 
Türkofisi, üç dilde olmak üze 

re bir adres kitabı hazırlama~ta 
drr. 

Ofis, bu hususta tacirlerden ça 

buk cevab vermeleri ricası ile 

ribazı malumat istemiştir. Henüz 
bir cevab verilmit değildir. 

Adres kitabı hazırlandıktan 
sonra ali.kadar yerlere dağıtıla
caktır. 

irar lılar TUrkçe sözlU 
fılm ·su~· orlar 

Merkezi Tahranda olan bir I
ran sinema tirketi, türkç~ sözlü 
filmler almak istemektedir. Bu 

hususta Türk filmcilerile konut· 
mağa batlamıştır. 

bu tuzakta ağlarını kuracakları • 
nr aöyledi. Hepsinin birlqtiği 
yön ue, çağdCJ§ fennin bir teviye 
fenalığa yardım ettiğine inanl§ -
tı. 

Sırası düıtülıçe, ölüm ıfıkları, 
görünmez, koklanmaz, gazlar, 
mikrop bombaları karıınnda 

ben de onlar gibi konUfmUf ve 
fennin yalnız bir ehrimen kulu 
olaıuna çıkıımııtım. Fakat bu 
aon buluı için öyle dii§Ünmİyo • 
rum. Pqinden aöyliyeyim ki, ne 
kıqkulandığım bir karım, ne Je 
kendimin aaydığım bir ıevgilim 
var. Varlığımı gözlerden wilen bü 
yülü bulu§a, belki hiç b(Jf vurmı 
yacağım. Btı§kalarının gizli 1 ey • 
ferini öğrenmek ıevdcqı da gön. 
lümcle yer tatmıyor. Mcual çağ. 
lannda değiliz ki, özlenen bir ka 
dına kavuımak uğurunda bu yo 
la duman!ara bürünüp aaklan • 
mak gerekıin. 

Hayır, ben arkadtı§larım gibi 
cliifiinmiyorum. Bu buluı lena • 
lıktan ço~ iyiliğe yarıyacak. Fen 
nin bu türlü yaratıılarını kına • 
maktan ne çıkar? Kendimizin ne 
mal olduğumuzu ne çabuk unuta 
yorıızl•. 

"Eflatun,, danberi gelil• geçen 
bütün leyleıollar, bilginler inıa
,.. ollôk bir malJiik gözil1t bak. 
mıılar, topluluğun çevruıni ya • 
•a dıuarlan, türe .iperlerile kıı • 
ıatmıılar. Çoğaldığımız yerler • 
de zindan, kelepçe, poliı, mahke 
me, elektrikli ıandalye, yağlı İp 
yok mu? Bunların doiufuna, kul 
landmaıına biz, kendimiz sebep 
değilmiyiz? .• Demek oluyor ki 
adem oğlu batı bot bırakdınca

1 

kuduran ve yanındakini mra~ 
korkunç bir varlıktır. Onun ağı. 
zına kanun kantarmasını geçir • 
mek, hrnaklannı liirelerle eldi • 
venlemek yarCl§ır. 

Dı§ Y"§ayııta kanunnızluk ne 
ise, iç varlığımızda da yalnızlık 
odur. Kendi kendimizden utan • 
mayız. Bizi görmediklerine inan 
dığımız demlerde bütün y1rtıcJı. 
ğımızla ortaya çıkar mç üstüne 

·1 . "R nıç ı§ erız. uıo,, bunu ne gü • 
zel sezmif ve "Jid,, ne parlak ha 
bartmalarla belirtmiftir. 

So~ bulu§, gerçek olur•a. yal • 
nızlıgımızda da gö• .. t.ld..... • • ..... ı ıg.mı:ı 

J~~~ktan gelen bir u•lulukla i· 
çımı:zın canavarı bağlanacak. Ar 

----Gezgin 

fl/•ll f'ıı Na ırf ayı çeviriniz) 

... Evleııdim ••• ... Allah dii~manımı böyle kö
tü bir kadına dii§Ürmesin ••• 

f ... Bak §tı halime evi d'- .... . ' en ıgıme 
bın kere pi§man oldum.·. 

Bay Gülüm - Sen yine fiilt • 
ret haline, ya kanunu medeni ol. 
maşaydı, ya dört karı almq ol • 
•aydın ne olacakh? •. 
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Soyadı 
alanlar 

Tahih Miralay Bay Şera(ettin \'f'! 

ı-e!ikalı Bayan Bedia, eniıteei MaH
) e Bakanlığı Merkez muhasehe mfi· 
rneyyizi Day Sadullah ,.e refika,,1 
B~yan Münire, oğulları Stlinik 
B:ınk.ası İstanbul ~ubeai muilaher"L 
ıervi&i memurlarından Bay Sacid 
Perte\'niyal Lisesi lillebesin<.le.n Bay 
II.ami<l, kuzeni ffoydarpa~a ~imen • 
difor deposunda montör Galib, kız. 
l:m Binn:ız ve Kadriye, oğlu AH 

lnkılib kürsüsünde Bay Hikmet 

Sovyet-1 ürk dostluğu 
nasıl başladı ? 

oyadı olank "Sözer~, admı ı1mrf · 
lardrr. 

Beşikta:ıı.t4 \ a)i konağı caddeıin· 
de Ya' uz apnrtımanmda otnran 
Hop:ılı B!!r Süleyman ,.e arkada.t 
Bayan edime ••f Jha:r;., ~oyadını al • 
ını~1ardır. 

İstanhu1 l\lüddeiumumiligi mua·· 
'inlerinden Bay F erbad, "Dumeke.., 
l!O) adını almış, tescil ettinniştir. 
Kendisi Duıne!ı:.e muharebesinin ga· 
libi Mü~ür Etem Paf:ınm toronu · 
,]ur. 

DarUJ5ceze muayene memurla • 
rmdan Bay Sabih "Özen .• ıoyadm1 
almı,tır. 

DJlekler: 

-----~ 
34 yıl ça~ıştıktan sonra 
Kadıköyünde Aynalı r;.eımede 

Uzun Haf1:1 sokajında 22 numa. 
ralı evde oturan devlet demir yol 
ları nezaret makinistlerinden 
B:ıy Ha.san Ata Nafıa Ba.kanlıiı· 
na fU dileklerini arzediyor: 

34 ıene devlet demir yolların· 
da çalı;tım. Büyük harpte ve la • 
tiklal harbinde de ça}lftan. Mü· 
teaddid yerlerimden yaralandım. 
Madalyalarla taltif olundum. A· 
da.na deposunda çabııyordum. 
Bir haıt:ılık yüzünden bi1 kaç 
iÜn v.uif eme ıidunedim. Kay • 
dim terkin olundu; ~yetimi 
dol;tor rt.}>orlariJe tevıik ~ttiğim 
h&l~e derdimi anlatamadım. Ev· 
liyim. Bet çocuk babaaıyım. it 
istiyorum· Y ahud 34 senelik • • 
mektarlıiıma Ye bilfiil harb ma
lulü olmama mebni bir ikramiye 
iıtirham ediyorum.,, 

Saylav olan Umumimeclis 
aza' arına ziyafet 

lat~nbul umumi mec1iıi iiye)e • 

rinden be! kifi l!aylav ıe;i:mişti. 
Bu zevat, bugünlerde umumi mec 
listen çekildiklerini bildirecekler 
ve Ankaraya gideceklerdir. latan 
bul vali ve belediye reisi Bay Mu 

l\Ianitıa Sayla' ı Bay Hfümet, Ü · 
niversite inkılnb kiirsü i\ndeki ders· 
)erine diin de de, anı etti. Bay Hik
met dünkil d~n:inde biivük hir im • 
puatorluk lmrm:ık isti;•en İngilte· 
re.nin, Büyük Harpten sonra oynnclı· 
ğı rolü anlnttı, lm ar:ıun, kliçiik u • 
Ju§lıırın aldıkları 'nziyetleri izalı 
etti. 

Bay Hikmet İngilterenin bi.i) iik 
siyasetini anlatırken, 1 tanbul içirı 
dü!ünillen tedbirleri .ı: 'el~onun not
lartndan ~i:>eterdi. Bu notlarcfa. Lo· 
id Corç "lstanbulu Türklere hıra • 
kıalm1. Riz boğazda kalalım., diyor • 
du. Erknnı harbiye hal'knm l\lare • 
fal Nelson bunu razı ohnı) ordu. 
Amiral Fişer ise ··lrah ederse f rlan· 
dadın 'azgcçerck İrl:mda a kerini 
t lanbula giinderelim,, diye lst:ınhu· 
lu f rlandadan ü tün tutuyordu. 

B:ıy Hikmet. hunclnn sonra. Lorcl 
Günonnn düşiince6inden halısett;. 
Türklerden nefret ettiğini, Türklc· 
ri imparatorluk için tehlikeli s:ıytlı. 
irnr. 1ngifü: emperyalizmini çok ilr· 
ri götürmekte olduğunu. hatta '·A!· 
Jaht.an sonra en büviik bereket ,.e 
nimet İnr.,ihere imparatorluğudur., 
dediğini kaydettikten sonra, yar . 
dancı un1ınr olarak ele alman Yu • 
nauhlar1 İngilterenin nasrl idare et· 
liğini anlattı. 

Büyük harll ııırasında Kral Kos· 
tantinin, memleketi "aktinden önce 
çiğnetmemek için harbe sokmadığı· 
nı anlatan Bay Hikmet, lıarb eonun· 
da Yunanhlarm gene İngiliz panna· 
ğr ile harbe ıüriiklenc1iğini ı;ilyle'<li 
\ c. dedi ki: 

- 1918 J yıpr:ınmrum~ tek ordu 
Yunanistan ordwu idi. Bu, Yunanis· 
tanın kuvvetini arttırıyordu. Bunun 
için Yunaoiıtsnla hirlefmek istiyeIJ 
hükünıetler bile olmıı§tu. 

Bay Hikmet. Çanakkale muhare · 
lnaini kendi İfi yapan Çorçilin mu· 
hareheyi ka' bettikten rnnra §id<letli 
hücumlar:ı manu kaldığını, onun i
ç.in miilemac.liyeu hı:rhe aid bir çok 
İf §aatla hulu nan kitaplar ncı. rcttiği
ni anlatarak, hu kitaplnrdaıı Loi•J 
Corcun Yunanlılar hakkındaki ka • 
naallcrini aldı. 

)..oid Corç diyordu ki: Grekler 
Şarki Akdeniz in istikha 1 ordusudur. 
Türk barharhğına kar~ı hristiyım 
me<lerıiyotin i temsil ederler. Bugün 
Yunaniıtanm Britanya hlikfımetinı
temin edeceği ıncnf aat t-Ok fütlin · 
diir. 

Uu;iin he~ altı milynn olan Yu · 
nımİ!ltan, onlnra t:ıhııiı edilmi~ olan 

yerleri - Sen muahedesiyle tay;n 
edilen yerler - mulıaf aza edehilirst:, 
elli ) ıl onrayirmi milyon olacaktır. 
Ş:ırk Akdenizin en ıniihim adaları· 
n:ı maliktir. 

Greklerde minnettarlık kU\ vetli 
hir lıUir. Milli inkişafları anında 
eağlam hir dostluk gijsterinek, bir 
gün ı;eleccktir, ondan yardm1 gört~· 

CCJİZ .. , 
Rny Hikmet, bundan sonra gene 

İngilterenin idare ettiği Arapların 
vaziyetine geçli. Burada çok bliyük 
roller oynamıe olnn mel'hur eası.,ıs 
Uh rensin "Arapları Türklerden a -
yırnr.ağız, f elihnti onların eline ve • 
rece~i:r., lınlif enin mane' i nüfuzu hi· 
ziııı elimizde olacaktır, mndiııtan:1 
giden yola tla lıiikim bulunacağız,. 
feklindcl..i bir makalesini anlnttt. 
\ "c: 

: Arapları Türklerin yerine ika· 
ınc ediyoruz elemek, Araplara istik
lal 'eriyoruz demek olmadığını g,öıs· 
teren hir çok ''esika!ar nrdır,, A -
<likten sonra Arapların bir miimes • 
sili olarak l'ari konf eran&ma i:tirak 
eden Emir Şerifin: "Biz bütün A -
rnplarm birleşmesini, müstakil o) • 
ma mı ve tek devletin mandası al -
lJna sirmesini j teriz,, dediğini, bu • 
nun Araplar için "istiklal,, demek 
olamıyncagmı söyledi, huna dair da· 
h:ı bazı miı::aller getirdikten ıonra 
l'ran ızlar)a İııgilizler arasında Ara· 
lıistanm bazı yerleri iç.in kavgalar 
ol<Ju~unu zikretti. 

llay Hikmet, hundan sonra 1919 
~ılı dpkuz Ağus;9,JUJ!~a ~ltueniu 
Jrnım ıla hir nmsıb ~~ imee\lottJ:nu, 
bununla İranı da Tunus, Fas \'C sair 
gibi ,·aziyete soktuğunu anlattı. İn • 
giltereoin lıurada büyiik paralar sar· 
rctti~ini il:h e ettikten sonra Erm<'ni 
siyasetine geçen Bay Hikmet, Ennt-· 
nistanın e\' clU Anırcik.an mandası· 
na, sonra Cemiyeti Akvama "erilmek 
i tendi.ğini, Amerikanın kahu1 etme· 
diğini, Cemiyeti Akvamm da muh • 
telif memleketler mütterek bir ordu 
verdikleri takdirde hu teklifi kahn! 
edeceğini, lıir; hfr de,·letin hu ~ekıl · 
de hir ordu vennediği için bunun da. 
SU} a clii .. tü~iinü anlattı. 

llay Hikmet, bn e nalarda Rua -
yanm toplanmaya ba§ladığmı, Bol· 
~e\'ik reiiınini kabul etti~i için Rm· 
yanın cli~er hir çok hiikiımctlerin 
Jıücuıımn.ı mnmz kaldığını, ayni 
de"lctler de Tiirkiyeye karşı hücum 
"aiklerinden Sm yet Rusya ile Ttir· 
kiye anısında dostluk hn:.:ladığmı an· 
lutarn!.. der ini hitirdi. 

hidd;n Oıtündai, ba alqam Park 
Oteliıı::le bu zevat terefine hir. ak· 
şanı yemeği verecektir. latanbal 
umumi meclis basından raylav· 
hia aeçilenler Bayan Nakiye ile .....•.............•...........................•........... , .........................•..... 

P.:ıy Saadettin Ferid, Mehmed Ali 
Gal;b Hakkı va Muzaflerdir. 

Zoi ve 1--f a,il Yüzde yetmiş beş 

Bayan Nakiye I.tanbul Halice 
vinin kuruhifundan beri i iare he 
yetinde çalı§makt.a olcluiı: ıçın 
Halkevi t&rafmdan evvelk\ ıün 

Gün~ 'kulübünde Bayan Nakiye 
!ercflnc bir öğle ziyafeti vcrilmit 
tir. 

Bfr dem r ate yesinde 
pal lama 

Zoi i~nıinde hir k::dınla Halil İri· 
minde bir ir.rı memuru nr:ısmdaki 
da,·alar, clün İst:ınhul iiçiincii ccz.1 
mahkemesinde siiriilclii. 

Bu <la,•ıtlardan hirinde, mf"murun 
kadma, diğerinde de karlmm meınu· 
ra hakaret ettiği iddia olunuyoı·. 
Hildieeler. davalara giire, 'nzifc ifa. 
sı tırraıımda olmn§··· 

Memur lıakkmda önce ınennırlrı· 
n muhakeme kannnnnn göre mulıs· 
keme kararı alm:ık J.izım geldiğin • 
<len. dıı,•alar birJe~tirilerek, <l0Ay1t. 
muhakemal enc~imenine giincferilcli En?elki gün Takı· mele Sıraaer· 

vilerde on beı numaralı demir i · .~mı::::::::::: Bu gece :::::::::::::::: 
nıa!it!Ja~eainde e.ki bir karpit Ü Nöbetçi eczaneler H 
deposunun üst kıınıı patlamıı ve 1 Samat,·ada: Teofiloe, Fener • H 
amele Hüaey' n, kcluna oksijen da. ft de: Uüsa~1ettin, Şeiız:ıdehafındıı:. ~~ 
kül1:1ek ıurctile yaralanmı~, bas- ı: Haın<li. Şe?ırenunincle: A. Hamdı, :: 
taneye kııldırılmı§tır. Ü Kaı-agiimriikte: l\I. Fund. Aksa · H 
............................................. ff rayda: Sarnn, Eminönüode: Hu,. :: 

n J • d •• 
tık: .,Yalnuız, bdi lrinue •ör • i! nü Haydar, Ankara cadı e8ın t:: g 
mo:!,, avumqile dola Jiqin le- ff EırcI N~et~ Be~ik~şta: Ali Riz~, ~i 
al.~ ~ , .. Belir' '-~ :1• Bcyazıtta: Cenul, Zeyrekte: Yor· :: 

n ~a ad.amıyacagı~· ı uu • . G 1 l D .. 11 l\1 :: . . . . iİ gı, a ata< a 'lgm yo ( a: ı er · :; 
ı/ti 1Hiflı yularla bıra: ınsanlıfa H kez, Tünelde: 1\lankoviç, İstikl:t! :: 
yaltltıfGCafız. 3 caddesinde: Kemal Rehol, Şi~liJc Ei 
- Bm, lıendi payıma böyle görli ff Osman Beyde: Şar!t Merkez, Ka- i~ 

yor oe bö1le Jifiinii70ıam. !~ 8.J1llpa:::ıda: Merkez, Hnskiiydt·: H 
1 Halk eczanesi.. :: 

Süleyman i minde bir alacaklıııı· 

nı dö' erek. adnmın yü7.de y~tmi~ 
he:. derccesinrlc m:ılfıl ~almasına Ee· 
heb ol<luğu iduiasiyle mahkeme)·c 
'erilen Alinin, fstrınlıul üçiinC'Ü cc· 

za nrnhkcınesinde ınulıakcmesine 
ha~l:ındı. 

Sülerınan, geJmemisti. Ali, inkar 
etti. l\JnhkCJn<', §al1itlerin çıı~ırılmıı· 

sına kaı-nr 'erdi. 

Türkiyede ~ubesi bu'unan 
ecnebi bankalar 

T atı e-azetesinin Ankara muba

h· ri telgrafla gazetesine ıu malu· 
matı veriyor: Geçen yıl sonunda 

medisten çıkan bir kanuna göre 
Türkiyede ~ubesi bulun3n ecnebi 

bankaları bu §Ubelerinin ıermaye
lcr:ni iki milyon Türk liruma çı
karmağa me::burdurlar. 

Şubatın on betindenberi bu ka· 
nun tatb~k edilmeğe batlanmıf ve 
bunun üzerine bir çok ecnebi ban-

ka ~ubc!cri, memleketbrintle dö-

Difteri! 
Sıhhat müdürü, hastalığa 
karşı alınan tedbi1leri 

anlatıyor 

Şehrin ba§ka batka yer~~rinde 
bir kaç difteri vakası gerülmüt 

ve Sıhhat Bakanlığı difterinin ço
cuklar arasında yayılmamasını 

temin için aşı yapılmasına. karar 
vermitti. Atı tatbikatına henüz 
baılanmadığı yolundaki ueıriyat 
üzerine, İstanbul Sihhat :~Jeri çe
virgeni Bay Ali Riza dün kendisi 
le ıörüşen bir muharririmızc bu 
haberin yanht olduğunu söyliye 
rek dem ittir ki: 

- lıtanbulda difteri aıısmın 
tatbikine bir letrinievvelclcn iti • 
haren başlanmıştır. 

Difteri şehrimizde tek ~ük gö 
rülmü§, hastalığa yakalanmak • 
tan korkanlar doktrolarımıza mü 
racaat ederek kendilerini atrlat • 
tırmıılardır. 

Sihhat itleri Bakanlığının mü· 
naıib aördüğü üzere, ilk okullar 

1 

SiYASA 

1
Almanya ve Şa 

andlaşması 
İngiltere hükumeti Dısi~le~ 

kanı ir J on Savmonun Berlıll 
Mo ko,·aya gidec~ine dair '~ 
lıahcr]er A\ nıpada emniyeti eail 
lamak İ) a etinin miihim ıı~• 
allnak üzere olduğunu gö terı) 

Almanya hükumeti, kend 
teklif olunan Emniyet ınic:akıJl' 
ti)atlı bir ceuh Hrdiği hahl~ 
yet birliği Lon<lra ile Parise ı;0,11 

clihri notalarda A nupada cmrıı~ 
nncnk mmtakavi misnklarln 1• 

olunahileceği kanaatini gö~te~~ı' 
hu mi aka iştirak edeceğini S"~ 
mi~ti. 

o' yet Rusya, Loknrno mis 
tckemmüle i olarak ileri iir. 
guhi A' rupa h8' a misakına <l0 

•lnn do;;rm a jc:;tirake cJn,·et oluıt 
o • 1·ı 

değildi. So') et Rusya) ı ac:ıl n 8 

dar eden nokta, A\Tupanm §ark 
sullıün ağlnmla mn ıdır. ııl 
A uup:ı ~arkmcl:ı telılikcyc <Jii~ıı 
onun A' rupa gnrhincle tehlik 
uznk ka!mn ı mana mı tazaıııJll 
etmez. Bilakis sulh yer ) iiziinde t 
likeye uğrarsa, hu tehlikenin 
yünü kaplamn ı beklenir. 

.Anupanm §arkındn ulhii k 
mnk için 'iieucla getirilen Şark 
aakrdır. Hu ya dn hu misakı k 
etmektedir. 

da okuyan 6 - 12 yqrna kadar Buna nmk:ıhil Almanya, Şn~{ 
olan çocuklara, okulda bulunm1 sakını, bir 'Fransız . Hır itl1 

yan 2 yqmdan 6 y&fına kadar mahiyetinde telakki ediyor. Hıı 
çocuklara yapılacak umumi &fi• ki, Ru yaıım Lon<lra sefiri W 
ya bugünden itibaren batlana • Maisly tarafından SÖ) lendiği '~ 

le, Almanya bu mic:aka diğer al~ 
caktır. . 

darlar gibi ayni müısavi ferait ı 
Atı için bir proğram ha:r:ırlan· de mi aka j tirak için davet ohıfl 

mııtır. Bu proğramda okul!an E· ~undan ona ka111 hir ittifak kn 
minönü, Fatih, Beyoğlu, Be~ik • tehlikesi mevzuu hahsolamaz. 

ta§, Üsküdar, Kadıköy, Adalar Fakat Almanyaıım hu nok 
Sarıyer, Beykoz, Bakırköy olmak heniiz karı~ık gördiiğü. siliihl• 
üzere on mıntabya ayırdık, ve azaltılnıası , .e lJlu lar dernc~ir 
bu mmuı~;na a ıa§rya.p ah: ııı:. ........ -. -~.:. --- - - • 1- 1--=-~--1 

hemmiyetle tetkike hazır oldu" 
re on iki ekip tayin ettik. Ayni söylediği ı;öriildüğünden lnı;ilt 
zamanda iki ile altı yq aıaımda 

Hariciye Bakanı Almanya hiıkiıı1 

ki çocukları aıılamak üzere aıı ile bu işleri görü mek için yola Ç 

istasyonları kurduk. Bunlu Ka- mı§tır. İngiliz Hariciye Nnzır 
dıköy belediye dispanseri, Eyüp l\losko,·nyı da ziyaret etme i ı\,tl' 
belediye diıpanıeri, Üsküdar ıüt pa emniyet isini ileri giitii11ı1 

ve okul çocukları diapanıeri, Be yarclnn edecektir. 

ıiktat ıüt ve okul çocukl!nı diı· Şark andlnşma!lına k:ır§ı gc1cf1 
panseri, Edimekap1 Sihh~t mer· devlet de Lehistan olduğu için 1ıı 
kezi, Beyoğlu belediye baş hekim giltcrc Harİcİ)e T:ızmnın :''nr)llA 
liği, Bayazit belediye mevki he- yi ziynret etmesi de hcldenı) or. 

razisi Sovyct Hu ya ile Alman, 11 

kimliği, Beyoğlu belediye hasta· .J 1 
rasmd:ı olan Lehi tnn, hu iki ue' 

neai, Haseki hastanesi olm::ık üze le de ademi tecaviiz miı::akları yıır 
re dokuz istasyondur·,, mıf hulumıyor. Bu ll>,,minatın -ll 

lnınlaştırılmnsı ) olunda Herlfı116 . 
güç o!ınıyac:ığı tahmin olunm:ıl.1"' 

Motosiklet kazası 

Terzi kadına çarpan 
bir talebe, mahkemede 

Angeliki i ıninde bir kaJın tara -
(mrlan Avram isminde hir talehe n· 
leyhine n~ılan tlıwaya, İstanbul ii · 
çilncü ceza mahkemesinde, dün ilk 
<lef a olarak hakıldı. 

Angeliki, yinniyedi ya§ında ol • 
duğunu, terzilik ettiğini, A vramm 
geçen Eylfılün oo birinci &finil Tak
eim meydanından r;eçerken kendisi· 
ne tarptığmı, yaraladığım anlattı: 

-;- Korna. çnlmadnn ge1iyordn. 
Mot06ikleti hızla eiirüyordu. Bana 
~arparak yaralamasından çok zarar 
gördüm. Hasta yattım. acı çektim, 
hekim. ilaç p:ırası 'erelim, işime gi· 
demedim. Elhisem "e çoraplarm. 
yırtılılı. lliitiin bunları ödesin . .Elli 
üç lira masr:ıf ,.e iki yüz lira t:ızıni· 
nat isterim! 

On tlo!mz yn§mda olduğunu ~=;~ • 
Jiyen Ananı, korna çalmadığını 
motosikleti hızlı eünnediğini Mılia 

dır. 
J 

y nziyetin ne mahiyet al:ıc:ı 1' 

anlarn:ık için İngiltere Hariciye ~ 

' 
. . . ı . . f1t 

zırn ın P.eya ıntmın netice erını 
len. t izımchr. ı 

ö. R. Doğra.I 

11ııtlN1""""'1111IMRllııtıtıtlllfltlfttıHm1nıtlllllllttl1..,_ 
Geçmiş Kurunar; 

19,t 
25 Şubat 

HAVA TİRPILLEHt 
. b:t'' 

İngiltere Bnhriye ezarcU rııı· 
torııillerinin hiiyük zırbhlar iİ"'bc "• 

d
.,,. :ı .. 

(le nac:ıl hir te ir icra e) le •S1d 1,.ııı· 
kında pek ıniilıiın bir tecrübe e 1 1111 

:ıfıtt<• 
lunmuştur. .Almanlar tar • 11ııık 
te )im eclilmi~ olan 28000 ~o ıı:ı '. 
Uadon zıhlı ı tecrübe olnrnk lll .,ı . l :ı' .. 
uılmı~tır. llu lecriihede ~eını 
adnları açıklnrmcla b:.tnu ur. re 

. · ta)) 11 • 
Diğer tarartan ı;emılerın 1cıiıı1 

lıiicuml.mna kar;ı ınnktı' t~~ri•l · 
ölçmek için de lmnn,·nnııı 
Jmıd zırhlı ı kullanılacnkur. 1 
~~nıınınl!tl"'" 1lllllt 

etli, kaclmm. kol çarpma iyle ılü~ • l.!11-------=----
tiiğünü süy let1i. 

Mahkeme, §ahitleri çağıracaktır. 

-:i:ım~;::;-;:;ı~:'.'ı 
ğa imk.in bıraktığım b'ldirerek, I 
müesselerini kapamak zaruretin • 

Okuqucularım1za 

hizmet 
f(UPONV 

k'•J·-·~ Fu lıapoa11 k•alp •• -~ J 
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~J3e. ünrHBt11ın ıozeı kıılırtıdnn liri it 
~Bf31YI e~ıek lfBlliB Didiyordu. 

Kozan kaymakamı 

Ahmed Mazhar öldü 
Bir yıldan be· 

ri Kosan kaıa11 

kaymakamlığı • 
nı yapmakta o • 
lan eski idareci-
lerimizden Bay 
Ahmed Muhar, 
anzısm ölmil§ -
tür. 
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Adananın Kurtuluş 
Mücadelesi Hatıraları 
--••••--•• Yazan: Kars Saylavı Esad ----

Mülhak sancaklarda yapılan fenalıklar 
-3-

Adanada eşraftan Suphi Paıa 

· Dilini kaybeden adam 1 
Sinan iki ~ndür rahatsızdı .• 
~tan değil, yattıjı odadan bi-

- Garnatalı olmak bir meziyet 
.d. ? 

mı ır •• 

Ahmed Maz • 
har 1301 yılmda 
fstanbulda doğ • 

Alımed Mailıar muıtur. 

Yukancla arze:yledlğlm veçhlle Er
menilerin tercUmanlrk kltiblfk gibi iş 
Jerde bulundurulması cerri menfaate 
Ye ihtirasata YeSiJe tt§kll etmişti. Göz 
lerlne kestirdikleri kimselerden ve bil 
hac:sa zengin adamlardan gQya ala· 
cakl3n olduğundan yahut en·elce 
kendilerine fenalık yapıldıfından ba
hlale tnklt, teblt etmek, kafJUna diz· 
mek sfbi tehdJlerle para istemişler ve 
hapla ıttJrcliklerinJ lstf cvnp etmeden 
u veya ~k para aldıktan 90nra salı
ftl'lllek ıaret7Je iti -tıeı memurla· 
n- sonancahıfa kadat- vardırmış
lardı. 

''ardı. Halfik mütevazi idi. Halknı 
hümıet ve mulıahhetini kazanmııtı. 
Bu ı:at herkesle jyi görU§Ür ve ment• 
lekette lıayırlı olan işlerle çok alı. 
kadar olurdu. 

1!anya çıkamıyordu. 

~· Colak Hüaeyin bir eabah te
hltde dolqırken, uzun ıiyah aa.ç • 
.' badem ıözlü bir Endülüs dil• 
~ taıtladı. Bu, bir müalüman 

1Ydı. Aailece aç blmqlvcb. 

- Şiiphetiz.. Bir Garnatalınm 
ıayı11a meziyetleri 'V&J'du: llk ön-
ce ;Jibde sekten beti uilzadedir. 
Gamatanın büyük mektep ve 
medreaelerinde okumutlardır. İyi 
yeyip içmesini, aüzel siyinmeıini 

325 yılmd• Mollakendi aahiye•i 
müdürlüğü ile dahiliye ıneıleğire 
girmiş, 331 de Karaca nahiyesi mii· 
dürlüğündCy Midyııt, Nusaybin, De· 
rik, Be§iri kaymakarnhldarmda, Di· 

Bremon hunun nüfuSUDdan illi· 
fade İ!:.İn oğlu Abidin Bey •artufr· 
le Adıma valiliğini teklif etrrıiftir. 
Suphi Pa§a merhum ise bu teklifi 
lıayretle kar§ılamıgtır. 

S•L~enç kız yalnız bqma eokaia 
~Ifh. 

f' Ço)ak Hüseyin bu ıüzel tazı aö
PUnr:.e Yoluna devam edemedi .• 
~ine ta.kıldı .• 

ve düzgün konuımaıını blmiyen 
bir adam, betli ki Carnatah değil· 
dir ••• 

- Tıpkı benim gibi .•• 
- Dofru IÖze ne denir?!. Ha· 

trikati itiraf edenlere bayılırım •..• 
Jfbiliyeden bu kadar doiru aöslü 
erkek çıkmu amma .•• 

y:ırıbekir polis müdiirlüğünde bu • 
lunmu§, oradan HaUeti kaymakft1tl· 
Jığma, sonra tekrar Derik, Palu, Hi· 
zan, Çarıamba kaymakamlıklarma 

tayin ohınnnqtur. 

Mibavver Terakki gasetedııde 
tahrir ye tercüme auretiy)e netredil· 

.Aclananm Ermeni murahhası Mu
,.ı. ftl'dı • .Amıpada tahatl rörmti§, 
ren~ n halis bir komftedycli. Kendl
llbün otarclufu binanın altındaki dtik 

Tarsu~ta meml~ketimb mite • 
lıayyjzanmdan Sadık Pı11 mmm • 
da bir zat mevcud olup S11pld Pa· 
ıanm damadıdır)ar. Çok vakit be • 
lediye re.iıliğinde meınıt.iyet dftmn. 
de de uzun mUddct Menin .....,. • 
Juğunda bnlunmuı, memlebt ~n 
jyj \.'.ah§lllı§ bir sattır. Serveti hıl ve 
vakti iyi olduğundan ~ 
kendisini çekeıniyen bazı adamlar 
Franın:lara hulul ederek iftiralarda 

ı l .Genç kııın üıtü batı temizdi.. 
,. b' f . ır aileye menaup oldalu kıya· 
~hnden anlıaıılıyorclu. 
İlk önce ıöz ıöae ı•ldiler •• 
Cülüıtüler .• 
Ve hiraz ıonra Çolak Hüaefin 

Ceft k ' .. c ızın yanına sokuldu: 6 

- Nereye gidiyorıun ?. 
- Çarııya ..• 
- Yiyecek araınaia mı. 
-Evet ... 

ı... - Carııda keçi boymmmdan 
'""flca bir ıey kalmamıf.. . 

a h Ben un armaia aidiyonm •• 
~ anı haıta, çorbaya ihtiyacı 

r, 

ırı·- Çarııda un bulacaimm talı
ll\ etmiyorum. 
Cenc kız gülümtecH: 

~? .. Un aatıcdannı herkes 

- Gizli mi aatıyorlar. 
- ŞüpheJiz. •• 
- Siz tanıyoraunuz, deaaek. 

d - Bir tanesi babamm ahbabı· 
ır. On °d' · a gı ıyorum. 

it talak Hüaeyin biraz ıeride, 
,ene kı ·ı .d y "'1·· z ı erı e... &T&f J&'ftf 

Uferek ıidiyorlardı. 
liU.eyin yavaga aorclu: 
-Adın ne? 
- Ayfe •.. Ya ıenin? 
- Hüıeyin. 

~-:- Nerelisin? Camatalıya hen
lıııyorıun !. 
- lıbitiyenin k8ylerinden •.• 

- Çoktan beri burada mum? 
C lia:rır .•• iki ~ &J'danberi •• 

töt .. ene kız birden elini ajzma 
'-'erek boiWurc:uma ıüldü: 

... . .._ İlci üç aydanberi mi dedi • 

..,,ı? 

- Ben de bir Gama.talı ıibi ol· 
mağa çalıf&C&iım Sitti Ayte ! .. 
Ben de memleketimden buraya 
ıizin aibi olmak, ıizin ıibi yap. • 
mak için pldim ... 

- Ne yasık!. Çök ıeç kalm•t
ım r .. Düpnan atkeri teinin kapı • 
lamu eararken, .-in ltbiliyeden 
Gal'Dataya ıelmem botuna olmua 
gerek ••• 

Çolak Hüseyin batını aalladı: 
-Tabii boıuna değil ya ... Ba • 

9ımda bir derd var .. Çaresini bu· 
Jamadrm ... 
- Ne slhl derci?. Gamat&da her 

d.din çaretİ bulunur •• Alim, be· 
kim, ıihirbaz, uker, kumandan .. 
Her teYin merkezi burası. 

• • .. • ~ :-.. iblait~ 

evine götürmek iıtiyordu: 
- Bir arbdqım var - diye aö-

• laatladı· Bir yıldu&eri dilini 
bybetmiftir.. Huta 7M1J'or •• O 
kadar yakqrldı bir sene ki .. 

Ana merakla tordu: 
- Dilini mi kayhetmİ§ dedin?. 
- EYet .. İ§biliyede iken mü· 

kemmel arapçıı konu§urdu .. Halti 
biraz da 19!)anyolca bilirdi.. Şim
di bunları birdenbire unuttu. Bey· 
nine bir dut'lunluk reldi.. Fakat, 
ara ID'& keneli kendine konUfuyor 
amma, bu konuıtuğu dilden hiç 
kimae anlamıyor.. • 

Ayfe merakmdan çatlıyordu .•• 
ÇarfıyI falan unutmuıtu.. Hüaeyi • 
nin yanma ıokuldu: 

- Sis nerede otunıyonunus? • 
- Cenub kapıaı tarafın.da .•• 
- Fukara mahallelerinde, öyle . ,, 

E mı .• 
,., vet ••. Niçin hayret ediyor· - Evet .• Orada bir dostumu· 

.\ · · zun evinde misafiriz .. 
d Yfe •üçlükle kendisini upf.e • Ay•e yerlilerden hangi gence erek: :I' 

rutalasa, kendisine yan gözle ol· 
sun bakıtacafmr bilirdi .•. Hüse • 
yin ne garib, ne ağır batlı biT er • 
kekti. 

Gene laza Jıiç de lena gözle 

mit bir çok makaleleri ve Garp mü· 
elliflerinlleıı tercüme edilmit roman 
ve piyesleri vardır. 

Fatih 1eazae111dal 
Doktor Bayan Remıiye ile Do~· 

tor Bay A1eddin, Hayım km Bayan 
Vida ile kutucu Bay Dya, Şaban kızı 
Bayan Hatice ile airaatçi B.,. Yu • 
nus Pekçetin, Karabet kızı Bayın 
Hayranoş ile sarraf oğlu demirci 
Bay Petros, Mehmed km Bayan Be· 
hiye ile Hukuk talebesinden Bay 
Mehmed Ali, Ahmed kızı Bayan 

Samiye ile tilccardm Bay Meluned, 
Re§it kızı Bıym Zekiye ile vatman 
Bay Arif, Ali km Bayan Emine ile 
ameleden Bay Nurettin, Rauf kızı 

u ~~dlW"D•.T Deli· 
çet, Abdullah kızı Bayau Nurettin i
le esnaftan Bay Ömer, Hamza bzı 
Bayan Meliha ile kaptan Bay Sabri 
twlenmJılerdir. 

Emln811U kazuında ı 

F.analtan Bay Niyazi ile Bayan 
Nazire, teni Bay Avadis ile Bayan 
Ajel, a§çı Bay Hamdi ile Ba,uı Pey· 
ker, terzi Bay Artin ile Bıyan Anjel, 
doktor Bay Yuauf ile Bayan Ane 
Asrı, kunduncı Bay Tahir ile Ba. 
yan F ,..ride, mobily.a e.,. Hakkı i· 
le Bı. Rukiye, arah.eı Bay Ku.a il~ 
Bayan Makbule, Bay Burhaıaettin 

ilo Bayan Melahat, Bay Milıro11 ifo 
Bayan Senma evlenmiılerdir. 

a.,ıkt.. kaa ... lhlaı 
Vange) oğlu Bay Orilidi ile Da . 

rikliya kmı Bayan Kooaatini, Ra.~an 
oğlu Bay Hakkı ile Dimitri kut 
Tekeli, AJeksandra oğlu Bay Yorgi 
ile Lef tez kızı Odopka, Oamaıt 

oğlu Bay HU3D ile Ali kn:ı Bayan 
Şükriye, Ömer oğlu Bay Said ile Alı· 
med kızı Bayan Münire, Ali Paıa 
oğlu Bay Mehmed ile Alımed kızı 
MehJika, Pandeli oğlu Bay İıtimat f. 
Je l\fanoel kızı Bayan Vaailild, Meh· 
med oğlu Bay Hileeyin ile Ahmed 
kızı Bayan MUyeseer, Ahmed Tev-

'd~ Aınan, dedi, ıiz çok hot lri1' 
t'tırn ~ benziyonunuz!.. Garna • 
tı11d eı aydanberi muhasara al· 
de ~h-ldufunu ve bu mUddet için· 
'srlı.ı ır kapılarmm bir defa bile 

b· &dıfını unuttunuz mu?. 
ıra~ Yiirüd .. , __ c, Uıer •• , 

~ t'fıya yaklatıyortanlı •• 
_:!e konuıkan bir kızdı: 

~ tel li~r halde muhasaradan Bn

he.rıai ~~.' ~lacakııruz ! .. ltbilyenin 
J.f ·· 0Yundenıiniz?. 

hakmamıf, onu yolundan çevir • 
mek iıtememi§ti.. 

Sahiden bir dertli gibi konuıu • 
yor ve Aneye kendini acındırmak 
için ne müınkürıse yapıyOT'du. 

_ Eevimis arka mahallelerde 
amma cok uzak defi), dedi, iıter· , . 
ıen seni bise kadar glStüreyım .. 

fik oğlu Bay Mehmed Zeki ile Mtt· 
nir kızı Bayan Fatma, Mflnir oğlu 
Bay Melımed Rqad ile Ethem kızı 
Bayan Nüzhet, Aziz oğlu Bay Bak· 
kı ile Hayrettin kııı Bayaıı Hafize, 
AJımed Huluei oğlu Bay Sallhattin 
ile Mehmed Behram kızı Bayaıı Ha· 
tice Nafia evlenmitlerdir. 

uıeyin 1 d lki .. tap. a ı ... 

Unlarda bomba yapılıyordu. Bir gün 
bir bo8'ba fnfilAk eder bfna berhna 
olur. Binanın enkazı altında ve san· 
dık J~nde başka bombalar da çıkar. 
Kili.Mlerl ve reı.t ruhanllerJn otur
duJdan yerleri ile böyle sil8h depola· 
n ,.e birer fesat ocakları haline 
ıetirmişlerdL Bundan başka mukad· 
desata 0 ibadethanelere kadar el 11zat-
~Jardı, ezcümle ak~m ve yatsı e
sanları minarelerden okunurken Er
meniler tarafından kul'§un atılmak 

111retiyle miiezmlerin hayatlarını teh 
Jikeye koymuşlardı. 

Bu kabil sarkıntılıklar işıal me· 
murlannrn gözJeri önünde ve memle
ke.tln içinde yanJ nUfus kesafeti, fnzi. 
bat nsalti kunetll bir yerde oluyor· 
da. 

Kırlarda köylerde artık ne yapıl· 

mazdı. Bunların hepsinin tahkik ,.e 
tesbltine imkm bulamadım, mülha
katta bu kabilden cereyan edu JıAdi. 
•lerden yalmz ~Y
Jenem fenalıklannm derecestnl ~nalat 
...,. klft gelir zannederim. 

Adanada olduğa gibi Ko"anda, 
Ceheliherekette, Meninde FrU111Z Vf} 

Ermeni aake,Jerinden hatka Kaf • 
kuyadan ve ba§ka memleketlerden 
gdmi§ Antranik çetesine mensup 
epey Ermeni nrdı. Bunlar da Türk· 
)ere çnk mlümler ve fenalıklar Y•· 
pıyorlardı. 

Ez~ümle Haçin kazasına yakın 
yerlerde on bir yaılarmda iki çocu. 

iu Ermeni tedaileri yere yatırmıg • 
lar boğaalamakta iken qraftan Gu 
sade İ8mail Bey namında biri hun· 

Jara natı;elmi§ ''e hrrakrlmasını ri
ca etnıipe de çoeukJan kurtarmak 
töyle dunun kendiaini de yakılır . 
lar: ~urnwıu, kulağını keımek göz. 
lenuı oymak suretiyle zu allıyı ıe • 
bit ederler . 

Feke kazasmın Y erehak'an köyün. 
den Hasan namında birinin kar1c;ı 
oradaki g~UJIU kumandam Osep 
çavuı4 tez,·ıç edilmek ,.e bazı MU~-

IOmnn kadmlırr da cehren kilise e 
g(jtüriilerek tanassur ettirilm•k · ty 
Dildi. "" JS C· 

Hasan ve arkadaşları bu muame· 
lelere dayanamıyarak bir çete lefkı\ 
ebnifler, faaliyete geçmişlerdi. Hat· 
ti Haaan taraf mdan Osep ç.nuşn 
lmrıwı atıll'lllf iae de mulele. isı· 
beı edememiıti. Bu tecavüıler Ur • 
fanm kurtuluı mncadelesine d:ıh· 
mebuı arkada~larımdan Ali Saip 
Beyin yazdığı eserde acıklı bir su • 
rette yuılmqtır. 

Koaan ve Cebellberelcet 
ıuvernörlerl 

bulunurlar. P~ oğullanndan 
Ncr.mettin Şadi, Riza Bey oğlu Mu· 
vııff ak Beylerle Tarsuslu Nhmı, Ma. 
hir ve muallim İsmet Beyler hapie 
ve Adan:ıdaki dinınharbe eeft:olu
nurlar. 

Muhakemeleri neticesinde lnm • 
larm Kilikya hududu hariciae ~
rılmaemıı ve Sadık Pqaıım optla • 
rmdan aynca on bet bin liram pa• 
r:a cezaeı alınmasına karar verirler, 
Sadık Pafanm damadı Lmıll Bak· 
kı Bey o Yakit Tarsus belediye reiıi 
idi. Şimdi Ankarada Ziraat B.U.. 
eı meefüi idare Ha!mdandır. 'O • 
çUncU devrede Mersin ınebuaJupa. 
da bulunmu~tur. Zeki ve liwıa •ti· 
na olduğundan ihtimal ileride ken• 
&môeıı ietifade em1tr, ffkit •• m'iı· 
Jalıandyle nlaeak ki~ ö vakit ha'. 
kında bir muamele yapmalar. An • 
cak bir müddet ııonra Tanuatai 
Fransız zabiti Türk bayrağmm bele· 
diye dairesinden indirilerek yerine 
Fransız bayrağmm çeldJmMhai Hak· 
kı Beye teklif eder, bittabi buna 
mm·afakat etmez ve reı edince ar • 
tık belediye reisliği vazifeaine ili • 
hayet verirler. 

Mandaterlik meselesi için ICili~ 
yaya Amerikalı bir tahkik heyeti • 
nin geleceği ııyi olunca Franıalar 
fanliyete geçerler. Lelılerine rey al· 
mak iizere l\Iiislüman ve Türkleri 
adaftmnağa bı~larlar. Tanmbıki 
hu taz) ik danaya akscder. Bremo
na müracaatla §İkiyetıe bulunurlar. 
Bu Jıaherin Abidin Bey tarafmd• 
Adanayı girilnüt olduğundan Bre • 
mon §Üphe ederek kendiaini tayik 
eyler, nihayet yüz elli altın para ce
zası vermek suretiyle yakasım kur • 
tarahilir. Fakat az zaman sonra b.,. 
ka bir ıey ,·esile edilerek Abidin 
Bey Adana hududundan Pnıı••• 
için icbar ediJir ve çıkanhr. 

Tazyik o dereceye varmqtı ki, 
Amerikn he) eti Tarsuı~a geldiibıde 
etrafını sımsıkı ihata etmitl•• ade
ta demir ~emher içine alımtlardr. 

Halkın hağmnaları, ıerarlan G
zerine yol açrnağa muztar bbn.ı-. 
Halk Türk idaresinden bqb hiç 
bir idare ve himaye)i katiyyen klhl 
etmiyeceklcrine dair tamim elmit 
olduklnn C\ rakı bu heyete ,•enn• 
mu\'aff ak olııbiJmişlerdi. Bununla 
beraber hu kadar tazyik yapbklan 
ve kendilerine taraftar Ram. Erme
ni, Güldani ve Süryani gibi hriıti • 
yan nnrurlanndan rey almq olduk· 
lan halde gene akalliyette kalırlar~ ltttd x. uç ay demekle büyük bir pot 

1sını an} "- s h aınııtı .. 
lli~ o~ e l& en yakın bir köyde • 

Arkadasrm, ıenin gibi ~üzel bir 
kın .c;rince belki birdenbire dili 
kurtulur •. Muhakemesi yerine ıe
lir •• Ah, 0 1ijnleri Allah bana ıös· 
terecek mi acaba?· 

Beyo§lu kazaaındaı 
Şekerci oğlu Bay Vicenci ile Sairi 

kızı Bayan Fıtini, Y ahı oilu Bay 
Hriıto ile KapreJ km Bayuı Nek • 
tar, Vangel oğlu Koetantiniyo ile 

Tayyarda Kozan Jivaflmda; An • 
derya da Cebelibereket sancağında 
guvernör ııf atiyle bulunduruluyor • 
lardL Anderyada çok Ermeni ccl • 
betmiı ve ııilahlandırmıştı. Haruni • 
yede bir çok köyleri yaktırdı ve zu· 
Jflmler icra ettirdi. Hasan Beyle tğ. 
nel>ah~ eraıımda telgraf mOdilrii 
Bekir Bey yolda Ermenilerin tur· 

Bu meselelere dair mal6mat Y • 
ni Adana gazetesini çıkaran Ahmed 

· ra llatatı aını ıormayın ! Si~ Gar-
tnıaınız? -}( .. 

~Uıuıı., onutınamdan anlamıyor 
1-f • • Elbett '"---tal eı._ d ha e UAl"ua •JDD· ... 
aiit\Qı e d bam, babamm babuı •• 

ec adını Nnatabdır •• 

Ayte biraı tereddütten tonra 
Ayae biraz tereddütten ıonra: 
- Peki. sreliyorum • dedi· hay· 

di diif önüme! • 
(Arbaı var) 

V angel Yani, l\!ateo km Eleni ile 
Bay Lata, Kirkor oğlu Bay Dibu 
ile Andon km Bayan Smue, Petro 
oğlu Bay Letter ile Atuıuia km 
Bayan .Amıa evlen.miılerdir. 

~ ~8111Jt Ye par~ ıe· 
hit edılmıılerdi. 

Remzi Beyin Adananm kurtuJutuna 
dair neşreylemekte olduğu JıatıraJ .. 
rmdan iktibas edilmiı ve bir kun11 
da İsmail Hakkı Beydea mala..& 
almmııtır. 

(Arba wrr . 
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Samsunun kadın saylavıl ızmirde 
. . .1 . f Sağır ve dilsizler 
ıçın verı en zıya et müessesesinde 

Yeni Vali kaza lan teftiş td yer, Fırka kongre!eri 
bitirilmek üzere •. 

Saylav Bayan Melihc. Lise mual!imJEri .:ırasında 

Samsun, (Hususi) - Fırkaca ı 
namzet gösterilerek Samsun say 

lavlığma seçilen lise edebiyat mu 
allimi Bayan Meliha Ulat ıerefi 
ne talebeleri ve muallim ~rkadaş 
ları tarafından bir çay z1yaf eti 
verilmittir. Toplantıda vali veki
li, ~fırka, belediye, halkeı. i baı -
kanları, G~neral Avni ve daha 

birçok daire amirleri, muallimler 
hazır bulunmuıtur. Lise müdürü 
Adil Kurtbay ile Bayan saylav 
kısa birer nutuk söylemitler, iki 
talebe, değerli hocaları ayrılır 

Yeni silolar 
:Afıyanıda •be§ milyon kilo huğ 

day alacak bir ailo yapılacaktır. 

Yeniden yaptırılacak siloların en 

büyüzü Afyondaki olacaktır. Çay 
1 

istasyonunda da ( 400) tonluk bir 

silo vapılacaktır. Afyon V-' çay -

dan baıka 9 yerde daha 2000 -

ken duydukları hislerini ve di • 
leklerini anlatmıtlardır. Konuk -
lar büfede ağırlanmıılardır. 

Aynı zamanda kadınlar Esir 
ğeme kurumunun birinci hatka • 
nı olan Meliha Ulat terefine ikin 
ci ba,kan Ayte Yeğen tarafından 
da ayrıca bir veda çayı verilmit 
tir. 

Yeni vali Bay Fahrettin kiper, 
kazaları teftite gitmiıtir· ·r anın
da maarif müdürü Cemal Gülte • 
kin ile baş mühendis bulunmak . 
tadır. 

Urlada yetimlere yardım 
Urla Halkevi binasında 120 ye 

tim yavruyu muntazam bir ıekil 
de sıcak öğle yemeği veriimesi -

ne batlanmıttır. Bu İ§e \in ayak 
olanlar; kaza C. H. Fırka\1 erka-

nı ile kaymakam Bay Lütfü, Hal 

kevi reisi Bay Hasan ve kazada 
ki doktorlar, muallimleruir. Bu 

4000 tonluk silolar yapılacak, 
yemek verme işi; mektepler ka -

bunlar y~mlar:.b.rla beraber buğ 1 
ı panıncıya kadar devam cdecek

dayı koruma sıyo.scmızın tam bir 

verim vermesini temin etmit ola 

caktır. 

Kastamonu Halkevinde 
Kastamonu, 24 (A.A.) - Hal 

kevi içtimai yardım tubes1 evvel 

ce haf tada ik\ gün yaptığı polikil 

nik gününü her gün yapm'lya bat 
lamııtır. 

Kastamonu hapisanesinde 

tir. 

Urla halkı; bu hayırlı işte biri 
birile yarıt edercesine şefkat ve 
hamiyet eserlerini ibraz ebnekte 

dir. Bu usulün, kazanın bazı na
hiyeleri bütün köylerinde de tat 

bikine yakında baılana.caklır· 

Bir haftaya kadar kazanın bütün 

köylerinde bütün fakir çocuklara 
öğle vakitleri sıcak yemek verile 
cektir. 

•fttlllluna.ııt91tfn11Hllllfll____.Rwnfl8ılmil~ft11Ptrtq 11 -

Kaıtamonu, 24 (A.A.) - Ha- çılmıı ve mahpuslar kendi he • 
pishanede ~rgan, demirane, ma- saplarına burada çalışmaya baş-

Basit bir tezgahla yapılan 
güzel ışler 

lzmirden yazılıyor: lzmirin 
Karııyaka nahiyesinde sağır, dil 
siz ve körler müessesesi vardır. 

Bu mektebh1 müdürü doktor Ne
catidir, bu mektebe gelelidenbe-

ri pek büyük değitiklikler yap • 
mıttır. Dört yıldanberi bu mek -
teb talebeleri ayakkapbrından 

tutunuz da başlarındaki ıapkaya 
varıncıya !<adar kendiler; yapı • 
yorlar. Kumatlar burada t>ğrili • 

yor, çoraplar burada örülüyor. 
Burada öğretilen sana( tubelerin 

den biri de dokumacılıkttr. Doku 
macılık muallimliğini yapan Bay 

Emin Avustuı -'lda tahsilini bitir 
mit, Viyanada, sonra Herekede 

çalıtmıf bir öğreticidir. Sağırlar 
müessesesinin dokuma kı~mmda 
bulunan Bay Emin otuz kırk li • 

ra bir masrafla basit bir tezgah 
meydana getirmittir, burada a
lafranga çiçekli ve kornijli per

deler, iplikten İpekten çiçekli ma 
sa örtüleri, türlü çeıit desenli ku 

matlar havlu, hamam taiumları 
kumaı üzerine resim, çiçek ve ya 

zı çıkarılmakta, manto ya kalığı 
kolluk, ipekten kadın kumaıları 
dokunmaktadn. 

Bu müesseseyi gezerken Bay 
Eminle görüttüm, ıunları söyle • 
di: 

- Avrupada yüz binlerce lira 
ya meydana gelen bir fabrikanın 
bile zor batardığı resimli işler O· 

tuz liralık basit bir tezgahla ya
pılmaktadır. Bu tezgah seyyar • 

dır. istenilen yere konulabilir. 
Türk kızlarının tezgahta yaptığı 

alafranga çiçekli ve kornejli per 
deler ve ipekten resimli, c;içekli 

kırnitler Perağ beynelmilel ser

gisine de gitti,dokuz eylül sergi • 
sinde de takdir edildi. Şiındi Kar 
fıyakada bir çok aile kızhrı böy 
le bir tezgah kurmutlartlfl', ağır 
itleri İfliyorlar bu tezgahlar bil -

hassa mekteplerin tatilinden son 
ra croğalıyor. j 

Kurun okuyucularına bu tez • 
~ahlardan birinin resmini yolh • · 

yorum. 

' 24 saatte 
Hava vaziyeti 

nasıl? 
Ankara, 24 (A.A.) - Ziraat 

Vekaleti meteoroloji müessese -
sinden alman malfunata göre, son 
24 saat içinde cenub Anadolusu 

nun Adana çevresi yağıılı, diğer 
yerleri yağışsız, fakat kesif bu • 

)utlu ve kapalı geçmiıtir. 

Bu çevrede ölçülen yağmur mik 
tarı bir milimetre etraf mdadır. 

Trakya, Eğe: mmtakalarile orta 
Anadolunun batı kısmı bir alçak 
tazyik dalgası içine girmiş bulun 

maktadır· Bundan ötürü bura • 

larda hava bir gün evvel~ naza. 

ran 10 derece etrafında yüksel. 
mittir. 

Orta Anadolunun doğu kısmı 

ile doğu Anadolusunun bava va· 

ziyetinden bir değiıiklik yoktur. 
Karadeniz kıyılannda hava açık 

vaziyettedir. Ve sıcaklık tferecesi 

bir gün evvele nazaran 3 derece 

etrafında yükselmittir. 

Yurtta en düıük suhunet, sıfı

rın altında Karsta 23, Enurum • 

da 15 derecedir. En yüksek sıcak 

Irk Bursada 21, Adanada 19, An

karada bugün saat 14 de 9 dere • 

ce kaydeelilmiıtir. 

Jzmir, 24 (A.A.) - Vilayet 

köycülük bürosu, köylerin iman 

için 5 yıllık bir proğram hazırla· 

mııtır. Bütün köylere gönderile

cek olan bu imar proğn.mının 

tatbikine derhal her köyde batla 

nılacaktır. Bundan baıka köyler 

de, 1, ehli hayvanların fenni 'ba. 
kımca üretilmesi ve buniardan 

azami istifade temin olunması, 2 

tavşancılık ve faydaları v" tav· 
tancılıktan i-ıe gibi istifa3eler te 

mini kabil olduğu, 3, fi<!ancılık, 

meyva hastalıkları ve bunlarla 

yapılacak mücadelenin ıekli gibi 

bir eser de köylere dağıtdmak Ü· 

zere bastmlmaktadır. Vilayet 

köy bürosu, köylüye azami ıekil 

de yardım etmek ve faideli ol -

• mak için mühim tedbirler almak 

Adana da 
Su basması 

giderildi 
Adana, 24 (A.A.) -

ve Ceyhan ırmaklarının ~clf 

sı, bazı köylerimize yayıla.ası 
zarar derecesi hakkında ıon 
yuklar gelmittir Bu duyumla.., 

re Seyhan suları üç köye aid 
rak bq bin hektar gcnişhğİ 
tarlalara yayılmıt ise de köyl 
miz elbirliğiyle hendekler r. 
biriken suları denize akıtmı~ 

dır. Her iki ırmak normal dutıl 
ma İnmiştir. 

Adana me~ tepleri 
Adana, 24 (A.A.) - Grip 1 

gmı yüzünden bir haf ta içın ti 
edilen mektepler bugün açılııslf 

tır. 

Emet'te yeni 
yapılan yollar . 

Emet, (Hususi) - Kazayı 11 

Jiyete bağlayan fakat alh sene' 

den beri bitirilem~mit bdctışj 
Emet • Çavdirhisar töses~ iki '1 
evvel bitmit ve işlemiye açıJınıt 

tır. Yalnız timdiye kadar 15 l~ 
mesafesinin silindiraj işi yapd' 

mıt olan Emet - Emirler ıstasYD 
DU_JÖHaİ önümfö,dcld ilkbaf! 
ve yaz itlemelerinde bitel"se ~ 
metin ökonomi hayatı elde celil' 
mit olacaktır. 

Üçüncü bir töse de Emet • Si' 

mav yoludur; bu yolun işlerıı~ 
{istiktafı) yapılmış ise de dslı' 
İfe batlanmamııtır. 

Kazanın mükellef iıçiterirıi# 
say111 ( 4000)i bulacağından ~d 
ıeneki çalııım zamanlarında bd 
yola da baılanacağı umulme.kt'' 

dır. 

H. E rteffl 

lzmir vilayetinde 
hayvan sayımı 

lzmir, 24 (A.A.) - 934 Y1~ 
hayvan sayımında İzmir vilılYe · 
tinde 350, 641 koyun, 186, gS9 
keçi, 5.741 manda, 112.846 sığıf• 
41.616 eşek, 73 domuz ve ıniibill' 
miktarda diğer hayvanlar buJ&J1' 

rangozane, kundura atölyderi a- lamıtlardır. Durmu§ TV RKWEN duğu tesbit edilmİ§tir. ______________________ , ______________________________________ ....................... , ....... __________________ , ... _____________________ ,, ____________________ ,,...,,, tndır· 
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YAZAN : Kadircan Kaflı 

Suad Reyin elini srkarken yü -
züne dikkatle baktım. Biraz es • 
mer ve yakıtlıklı, ırı yarı, uzun 
boylu, kuvvetli bir gençti. Ayni za
manda tıktı. Fakat etrafı koyu 
gölğeli karanlık gözleri, kalınca 

dudaklariyle bana hisli bir erkek 
olarak görünmedi. 

Cazband, Valansiyayı yeniden 
çalmağa başlamış, çiftler daha 
çılğın bir halde dansa batlamıt -
lardı. 

Oturanların arasında hemen 

hemen herkes ikide bir bizim ma -
saya bakıyorlardı. Gözlerinde, 
merak, imrenme, kıskançlık gibi 
çe§id çetid manalar vardı. 

Diğerleri turadan buradan ko -
nuıur ve hatır sorarken Suadın 
gözleri ikide bir Solmazı battan 
ayağa kadar aüzüyordu. Onda bir 
sevgiliye kartı d11yulan ilk atktan 
ziyade, güzel bi yemite karp du
yulan açgözlülük var gibiydi. 

Belki de bu bana gelen bir ku • 
runtu idi. 

Solmazın arada bir baıı doğru
luyor, delikanlıya bakıyordu. Fa -
kat bakmaıiyle hafif hafif kızar· 
ması ve batka tarafa dönmesi bir 
oluyordu. 

Nevzad Bey pİ!kin bir adamdı. 
Oğluna: 

- Suad, So1maz Hanımefen -
diyi dansa kaldırsa.na ... Biraz na
zik ol yahu!. A vrupada kafa mı 
gezdirdin? Bu kadarcık ıeyi dü -
tünmez mi insan? ... 

Dedi. 
Dayım gülümsedi. 
iki genç, dansedenlerin arasına 

karıştılar ..• 

Solmazın bir manolya kadar 
nazik vücudü, bu iriyarı esmer de· 
ı:kanlmm kollarında idi. Genç 
kız, kasırgaya tutulan sarı bir gül 
yaprağı gibi ıürükleniyordu. 

_ Herkeı onlara ba.Kıyordu. 
En güzel dansedenler onlardı. 
Delikanlı ikide bir genç kızın 

kulağına eğiliyor, gülümsiyen bir 
yüzle birıeyler söylüyordu. 

Her halinde, güzel bir ceylanı 
pençesine geçiren açgözlü kapla -
nın ihtiraıı okunuyor:du. 

Kaç defa yerimden fırlamak, 
Solmazı kurtarmak, sonra alıp u
zaklara götürmek arzusunu duy -
dum. 

Fakat hayır! ... itte genç kızın 
hiç bir tikayeti yok ... Mesud ol • 
duğunu anlabyor. Delikanlıya so

kulmasa bile, teslim oluyor ..• 

Macide ve Nezihe Hanımefen • 
diler yavaşça Itonuıuyorlar: 

- Kızınız çok güzel dansedi .. 
yor! ..• 

- iyi anlattılar. 

- Mesud olacaklar! .. 
mi? 

lj• 
Y enğem sustu. Dayımın Y ti 

züne baktı. Onları teminden bt d 
hiç belli etmeden dinliyen Ne"ı'c;. 
Bey biraz da takaya boğarak, 11 

ze karıttı: 1-
... kaJI"' 

- Dogruıu, artık sabrıın1:Z: ·yi 
madı. Karımın dediği gibi çok

1
1 
... o uır 

anlattılar. Solmaz Hanını• 00• , , 
el ıll .. 

lSuada istiyorum!. .. Evet, eyrtı~ 
Ö 1 d "' 'I ·1 B . Jdu a ye egı mı ... u ış o "fefe 

Cevab beklemeden bıı 
doğru baktı: 

- Garson! .. 
Diye seslendi. ı•d 

ıd. Ne-v .. 
Garson koşarak ge ı . . 

Bey bize dönerek fiiyle dedı: · 
_ B enin "'eye 
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Pariste bir • 
cı ayet 

Osman adlı bir Türk, arkadaşı Mehmedi evinin 
merdivenleri üstünde vurub öldürmüş 

nasıl verildi? 

lıc)o'"J 
g u Me, Jc, i tckkl'. i .. 

MOSTESNALAR 
ı 

il ~ Hüviyet varakasını ha . 
• Unan meb'uılar, Meclisi 

İ)e 1 \'İliyet ve cemiye:i bele-
•ıaa · · 1 • le . ı, ımtıyaz ı ıehır ıır -

11 rn"d' eç u ıranı, muru.-iyetıiz 
ltıeai .. . 

' rnuteamıl olup makamı 
~ etçe malum olan otuz zat. 

~bi~ ~~smi üniformayı labiı 
''ke . ' urnera, erkin ve efradı 
elLial'ı~e, Polis, jandarma. resmi 
rıı'll~l e,ı libis HiliJiahmer me . 

ltı ''c 'k · h"l l"l" ~ ' sı ayı ma ı ma u ın 

'tı •sk~riye, rüıumat muha -
!et· ltıcrnurları, posta mfa·ezzi • 

1, On 
~ Yatına kadar küçi..k ço • ... 

Galata mevlevihaneıinin kurulu -
ıuna yer verdi. Mevlevihane ku • 
ruldu. 

Bizans kurununda verilmif o • 
fan "Pera,, adı buıüne kadar ya
şamıttır. "Beyoğlu,, adı, buraya 
fetihten sonra verildi. 

Falih. rum tarki devle\inin 
Trabzonda bulunan tubuini de 
1461 de lağvettikten ıonTa impa· 
ratoru Edirnede, oğlu Aleksiyi 
de "Pera,, da oturmağa ıoecbur 

etti· Eleksi "prenı,, diye •nılıyor 
du. Fakat Türkler, ken~:lerine 

yabancı gelen bu "Prenı,, keli -
l 1 - Sef aretlere aid vesaiti 1 mesini kullanmaktanıa, "Prens,, 

nakliye. in karıılığı olan "Beyoğ!u , keli· 
_ BEYOGLU _ mesini kullanmağı daha yerinde 

- Yuzı::. r yarın -

bulmutlar, Aleksiye "Preııs,, yeri 
Beyoğlunun fetihten ör.ceki a-

dı "Pera,, dır. Bugüne kadar ya- ne ''Beyoğlu,, demeie b~ılamıı· 
lardı. 

ııyan "Pera,, kclimeşiniu m~na
sı, "§ehir dııı,, dır. 

Beyoğlu, uzun kurun!.u bot 
bir arsa halinde kalmııtir. Gala
ta ve Bizans ıehri binbir macera 
yatarken, Beyoğlu bütün bu hi.
diııelere yüksekten bakan bir le -

pe halindeydi. 
Bir kaç bahçe ve kulübe 

den baıka bir ıey yoktu. Or -
manlarında kral ve yükıek ai • 
leler avlanırlardı • 

Aleksinin adı, sonradan ıemte 
de ad olarak kaldı. Çünkü Aleksi 

burada otururken, kendi:ine bir 
kulübe verilmİ§tİ. Orada yaııyor

du. Bahçe ve kulübeye: 

- Beyoğlunun kulübesi de • 
nirdi. 

Sonradan dediğimiz gibi be
yin oğlu Beyoğlu olarak kaldı. 

L 3 ' r:olb B yl d" d l ASMALI MESCiT: Türkler ta ~i c. iıei reımiyeyi !abis as- eyog u, on or üncü yüz yı 

Pari•te Lüi Filip •olıtağınJa cina> etin olJ .. iiu • l-L . · - yer ı )'Uvar ""' ıçınJ e 
katil O•m an Omerol. 

Jurnal ıazeteıinin yazdığına 

ıöre tubatın 22 inci ıünü Pariıte 
bir Türk, arkadaıı olan diğer bir 
Türkü öldürmüıtür. Vak'a Lui • 
Filip sokağında 15 numanlı evin 
merdivenlerinde olmuftur. Jur -
nal diyor ki: 

On bet ıündenberi bu evde 
Mehmed Çernoef adında 33 ya • 
tında bir Türk oturuyordu. Saat 
on ikiyi çeyrek geçe Osman Öme
rof iaminde diğer bir Türk ken -

diıini görmeğe reldi. Mehmed bu· 
nu haber alınca arkadaıını gör • 
mek için merdivenden inmeğe 

batlamıı, fakat Mehmedi gören 

Ömerof hemen tabancasını çeke • 

rek alet etmittir. Mehmed ağır 

yaralı olarak dütmüı ve o civar. 
dairi Amerikan butaneıine götü· 
rülmüttür. Omerof tevkif olundu. 

iu zaman "bir adam öldürdüm,, 
diye mrrıldannııttll'. 

Plajda cesedi bulunan Belçikalıyı 
öldürdü? kim ve niçin ',,~cktepler. Darünafaka, ök...., da bir parça insan yüzü görmüt rafından ilk defa burada toplu 

~· lUarı ve ı-ı unayeı ~lfa:ı ta .. --l..- .. ~~~ ı.ı bir halde mahalle tetkilitı yaJ>ıl 
'ti. ı, •yYamı reamiyede müret- ku..Ufarali "l>azı yerleri f'ğlenctt ---....-Hatta IHaraM bir & Türle ~, ~ • > - ·CtBMı I Ce.ed az.riacle W.._..•ler 

• •1-ylar. ,1 mahalli haline getirilmittir. mezarlığı vardı. Bizanatan ıon • pliJında bulunan denizde boiul- kliıt1ar kartvizitler b" 1 ·ı ~ 1 ta b 1 1 b" .. . . , aa ıp erı e 

'

...._ •···-•ı· I t On dö d" .. ·· ld Gal ra ı n u manzara arını yapan mut ır cesed_ uzerınde Par .. teki mu··--·-bette bulunduıyuna d-•aAlet 
'Ylucu ım erin nezareti ftl- • r uncu yuz yı a ata / ._.... eı ~ lll(içteınian kA 'b' dakı Cenevizler, Bizanı ;cpara • ressamların tablolarında bu me- uluılararuı ticaret oduı Japon etmektedir. 

quqaıye ta e eıı. • . Tokyodaki SoyYet tefareti eıki ki uıllaume ~. ~ükıek mecliı • 
~. \'e 1...... ____ .ıeçenl.nb~ ~tı 1 

1 

torlarına karşı vaziyet~erini ta- zarlık göze çarpmaktadır. murahhuı Teiaaburhuıa'ya ve G . , .. 

~'-~ ti "'f . I . yın ettıkten sonra Galata kuleai- Asma meacidint Baya~it ku • tibi Trkhmeneff'e aid kartvizitler ler~e parlak bır ıtıbar sahibi ol • 
~ lİ belecli)"e, ~p':uu ~::::~: 1 nin 1 etraT!ından, civarlara yayıl - rununda yatıyan ve tersanede ka bulunmuftur. dugu anlqılmaktadır. Kontes Ol-

• •e mış ar· epe üzerine l~adar çık- laf atçı baıı bulunan Yunuı afa ga d B h · k ·ı nezaf~ 'f • 1 . 1 Cesed, teıhı"ı edr'lmı"t, 2 ıubat e ro JOUVI a ı e evlenmiı, 
E vq ennı7e ame esı. l d B t l d b · k kunnutlU· Camiin minberini, ..... son al -ı .._ D .. v • Ü mıt ar ı. u epe er e ır aç - tarihinde eırarengiz bir ıurette or r arı ayrı yatamı§lır. Kendi • 

i(.l'.__ .. aır, m eueaat ve me- evli mahalleler kurdular. Hu ma naftan Ömer ağa adında biri yap sinin b ı·~·şı team· .d 1 tadan kaybolan Belçikalı Arthue maceraperest ir adam ol • 
1te. (kir .•Yeye aı Yeaaili nak- hallclcr yaz ayları Galata tüccar- lırmıtıı. Beıir ağa adında biri Guillaume'a aid -0lduğu anl .. ıJ • duğu zannediliyor. 
'•"L• • ıle tutlmut vesait ber- !arının gezme yerleri oluyordu. de (l 153 - 1740) da bir reıme ~ Feth• 

~ 
01 tarif .., mııtrr. ımeyt ameliyeıi netice • 

, · e mururiyeye tabi • Türkler, ilk önce Galata kule- yaptırmıftı. Bugün eseri kalmı • • sin.de, bir revolver kurıunu izine 
._. si kapııınm civarında kul~ kapu- yan meecidin adı kalmııtır. Bu dar yükıelen Gürcü lsmaiJ Pata tesadüf edilmiı olduiundan öldü-

'etllfll·lliahmer ve tayyare 
1 
ıunda yerleşmitlerdi. Bnrada ku camie "Aımah mescit,, df.nmesi- yaptırmıftı. rüldüğüne hükmedilmektedir • 

8 erine aid eıya, le kapıaı camiini kurmuılar, bir nin sebebini eski bir kitab töyle • • • Maamafih mesele aydınlatılmıt 
~P ~ÖM~eaaeaatı resmiyeye aid mezarlık vücude getirm~tlerdi. anlatmaktadır: "Tariki im üzere Beyoğlu, yukarıda da yazdığı- değildir. 
dllf'ai ~!ere iıtinad eden me- Kumbaracı ve Aımalı meacit so- bina olunmakla Atma mes • mız gibi eıki bir tarihe salıib de-
ltt!c. · l\fıJiaye ve Bahriye veki - kağının birle§tiii yerde o\dukç.a cidi deyu töhret bulmuttur .• , ğildir. Onun için diğer mahalle Z A Y 1 

9 ·•ne •id ıefain. kalabalık bir Türk mahalleıi ku- KAMER HATUN: Buraya Ka leri tarihi kıymet latımamaktadır Fatih askerlik ıubeıinden almıt 
t 1 .._ I<" · ı H Yalnız bur4da, istiklal caddeıı" • ld y k ~-<il, 0 Prü erden geçen Mü - ruln1u,tu. mer atun bir mescit yaptırmıt- 0 

ugum aa erlik tezkeremi zayi 
nin şenlenmesini, büyük binala • 1 d' Y · • · k 

lQ Burada vezir l&l~ender Pata - tı. Mahallenin adı da ondan kal 1 ey e 1-m enaamı çı aracaiımdan , - H rın <uruluı günlemecini "azaca • k" · · h' km" kt ~dl'eler asta nakline mahsus nın büyük bir çifliği bulunuyor - 1 dı. Camiin önündeki çeımeyi iım. ~ ca .. ının u u yo ur. 
"--..,' du. 1492 yılında bu çiflik yerini Yeniçeri ağası iken sadRrete ka Karagümriik Dıraman Mehmed 

)~ ~;::~::~·::--::::·~:;.~--:~:;:~:;;:;;:::-;::------~--~::;:::--;::;::;~::~::;::-:~;-::::~~--------~(~A:r:k:a:sı~v:a:r~)~·~ag:wa:.:ca:d:d:e:s:i ~n:11:m:a:r:a~8:9~V~ah~d:e:tt~in liıa .,, kuracak 
fetef· olan bu meıud çif- - Teşekkür ederim!... Onlar, bol ıtık, ıüzel koku ve tıyordu. lifkeye, hrıtti Alucre, Lice, Çemit

keze~ gibi kuı uçmıyan, kervan 
geçmıy n yerlere gitmeyi irile ta• 
suladım . 

~ •ne ••-pa · w • D d' ..ı • d l k b' L ... d~· nya ıçecegız... e ı. ııenız en esen ı ı ır rüzair al - K d k" 'lk ~ u~, d 0 apı a ı ı otomobile l'irdim: 
b letj ..... d" .u. rmuı, danıedenler Solmaz, beklenmiyen biır ha - tında bir tek vücud gibi döndü - ç ı_ ı B 'llt ..... - ea.... ucaya! ..• 

); onuyorlardı. Nevzad ber alan inıanlara hiç benzemi - ler. ikisi de her ıeyden haberaiz O b n et yirmi dakika ıonra bir 
......._ yordu. Sanki bunun böy1e olaca· gözıöze, kucak kucağa idiler. Ko- k d ~ 4n mezar a •r ıe11iz ve kimaesiz ~ 
f! d- ke~~'·tcele etmiyelim, bir ğını eskidenberi biliyordu. ~:~~~or, biribirlerine gülümsüyor- lan evime girmittim. Lakin bura-
4.Iİ>'eıı d ' erine ıoralım !.. Y almz evveli biraz kızardı; da hiç olmazsa etki yarayı deşe-

......_ N ayımı dinlemiyordu. sonra güzel ve ışıktan örülmüı ıi- Ka1plerinde atkın sabahı bat - cek; hatti onun yerinde daha de-
~ ka~e ~~racajız, yahu! .. Görü- bi aydınlrk yüzünde, benek benek lamıfh. rin ve fenaıınr açacak bir Solmaz 
1~e11 bel;i~vuz iıtemez .. Halle _ hareli s~rı gözdler

1
in:1

1
e rud .. yasına ka- Benimd içimde ise aabahtız bir yoktu ya ... 

~~ · ·· vuşan bır aşk a ga an ı. gece var r. f t:ttim: 
~'ıl- :'

1 
Yerinden doğruldu. Sol- Benimle konutan, bana bir şey Masadakiler biribirlerine tanı • Suatle Solmaz hemen n' 

'>'e ~:t~rıu Yanyana iki iıkem- 1 "oran ve ba:ıa bakan yol:tu. panya kadehlerini uzatarak: !anmışlar ... Çok ıevitiyorl •!an· 

ili......._ Ş\I dak'k Sanki ben orada yoktum... - Şerefinize hanımefendi!. Artık hiç bir bnloyu kaçırmı;:;:; 
1ıı:""1ı11ııız! ı a~an ıonran artık Saatime baktım: Onu yirmi - Şerefinize beyefendi!.. mı,. Onlara bütün •ehirde .. 
. ~ la ••• Sız d d k o· k . . J d :ı- ' en gu-,-..cla diiı" .. anıe er en beş ıeçiyor... ıyere ıçıyor ar ı. zel v~ en uygun çift, diyorlarmrt. 

S ...._: ,.._ • ...,·--~duk, tqındık ve Solmazla Suad bir tango için Böyle en cotkkun zamanlarında, Hatti senelik Kırmızı ay balosun-
>eıa llacf •Yai k kalktılar: yavatça, zaten enarda olan ye • da güzellik ve danı birincilijini 

a alktı. Evvela Ben de sevmiştim eskiden, rjmi bıraktım; bir kaçak gibi ka- almı!lar ... 
labalığın arasına karıttım. B b h b ana u a eri getirenlere de 

Kış geçti, bnhar ıeldi. 
Suad bey An.karada büyük .bir 

yapı sirketae birleımif, karlı itler 
almış, yakında evtenecek ve genç 
kaf 11ile bir av k daT lıtanbul, Bük 
ret, Budapl'st ve V vanayı do • 
la§tıktaıi son a Ank ı-aya gidecek· 
lem it. 

Dayım bi a- lnz~rn, bana tun
ları sörlıoıdi: 

- Nişana gf']m in; fakat dü· 
ğün için büyük bir balo verece • 
ğiz. Her halde bekleriz ... Solma • 
zm da hatırı kalır ... Ne kadar ol• 
aa babası yerind~in; senin de o• 
na reçmif hakların var •. 

(Arkuı ftl') 

.. 



8-ICURUN 

Paartell SAU + ,~·J.: :: ~~~.!s. "Bir harb koparsa bu sefer erk 

Karısının gördüğü riiqa yerine kadınlar cepheye gönderil 

Hont, odu*8ki yuı ma1aıı· 
mn 6n1Dde karana chıruyorda. 
içinde üç karanfil huhman kris • 
tal nzo,u tidnden &Jll'llUJ'Or • 
ela. .. karanfillerin hiri beyaz, 
biri an ve biri de b,a kamı • 
nJdı. Smokinin yaka iliiine han 
pini takaraa daha munfık o -
lurdu.? 

Beyaz ma111miyete delilet e • 
der· Fakat Hont çoktan beri ma 
aumhıjunun ne oldujunu unut • 
muıtu. Sarı, kılkançbja ve haae· 
de delilet eder halhuki Horıt, 
lmlcanç, ne de '*-ut idi. 

Kırmızı renk qk ifade eder. 
"Afk., denilen o tatlı kelime, 
Hontun firmuiydi. -Omın hayat 
düıturu fU idi:: "Kadm qk için 
yarablmqtır.,, Onan için Hont, 
qka dahi ha:ratmm en tat1: vakit 
ıeçirtici vuıtalanndan biri 1a • 
yardı. 

Oç kanatlı endam aynaaı Hont 
un biçimli vücudünG üç taraftan 
birden abettiriyonlu. Arkaam • 
daki ıimolrin anki ricaclUae -
re d6külmtit aibl 4arUyonlta. 

Hont kenditini aynada hir de 
fa clUaa mu&)Wle ettQden Ye 

mem..myetindeıı allimeediJc • 
ten 80Dl"a ~dan pkıp 1 ..... 
odama ıesti. Her akpa. olclu -
la slbi .._ eofrada OllıınıJor 

v~ hiriai~Wr ~ 

Çeviren: Arif Cemil 

175 KhL MOSICOV A, 172' m. 
18,30: Kanpk konser, 19,30: 

Kolku nepiyatı (llllllikili). 21: 
Karııık konser. 22: Almanca Defrİ• 
yat. 2305: İngiliace netriyat, 24,05: 
Macarca netriyat. 

545 Kbs. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19: alon kuarteti. 19,25: AJman. 

ca den. 2(),30: ICoafenm. 20,45: 
Haendelia eserlerinden "JOSH· 
HUA,, adlı oratoryom. 2~40: Ha· 
herler. 23: Salon kuarteti. 24: Çin· 
gene 111111iküit 1,05: Haberler. 

950 IChs. BRESLAU, 316 m. 

tür. 
Fakat herke., büyük ve tanm

IDlf adamlann her meHle üzerin. 
deki dütüncelerini merak eltili 
için bu çetid eHrler ratbet ılr -
mektedir. 

AJ1111a111'm fikirleri w airiit
lerine ıelince lmndiai dini fikirle
rini anlatırken Y ahudiik ve hm.. 
tJanhk luıkkmda fikhterini fiyle 
hUl&a ediyor: 

•ey ahadilik, ile hiriati,...Jık, 

klhinlerin Ye papaların ili•ele • 
rinclen temizlemcek olana han • 
lar ela inanlıtm .,... dertlmne 
-- olabilecek taraflar lralr • 

u ..... Us•Mr .. 
• ziyaret etmesin ve y ut QUDla l9,2Q: uçük-lilüyeler. 19;50. • lıti 

rim ana mUhahbetile aeyrecli7or teaie T.,a Golf eabalarmda ha• Jer. 21: Haberler. 21,10: "Unten ri •'11f naJaha iNealum 

fazla adalet icababn& 
bllmıım taraftar ile 
adaletin ihtilil ile ıe 
ne ruı deji)dir.Onan • • 
ancak ahlAla d1ifiik • 
Wer. Ve deha ahi 
~lcfİyeaefl 
ler takib ecler. Omm • • 
ela Ye JtaJ,ada t&rillen 
re düpwmm,, diyor. 

AJDtta111 harb ve 
elen 'bahaederken hütün 
ruı ihtil&flann, 
mahk .. e tarafmclan 
ye ediyor Ye bu JOlcla 
81yl6Jw: 

"H• kim, hqb m. 
lan ibti1lflanmn ulluauanu 
mahkeme tarafmclan 

kundaner ko~ adlı tkeç. 22,25 --ı·ı· ..ı~-........ du. la_..m. "'"'' ı u.,.---r-.,, 
Kadm, 1ıoCUau ııüDoldJıli ıı6 • O ....... ela Lecll E..-.. bil :;:n:- 23: lhlıerler. 23,25: 8-mlıı ~- kpjtwa. .... Owlııoiıwı...,. 

rünc:e haJNt etmekten kendini tun miaafitleriai avdddan aon - feq ada•mm dindar oW._ 
alamadı Ye habız ohmyan bir ra Hontu ablıroJda. BÜKREŞ: tlJ"liiyor Ye fnDlbeter Wr ekim 
ıikayetçi tamle: - "Sizi 1evi•OJ11111l,, 13 ...: ı5: G&nda. plik nepiyatr, klinetı tamim elliiini anlabJ•· 1 18: Radyo orbstrur, 19: Haberler, 

- "Ba akpm sokaia s.ıkaca • lıte Hontun Amerikalı kadı • 19,15: Radyo oduıltruı, 20: Koıafe- O.. lire fm adqnnm dindar • 
lan hana töylememiftin !,, de • na daima tekrar eltili siz bu i · ram, 20,20: Plik, 21: SösJer, 21,15: lıiı, t.aıltiat lmnmmmm ahensi br
eli. di· Hont yalma bu kaduaia met Plik, 21,30: Oda llllllikiai, 22,15: tmnda duyulan MJıettir. Bu b

Hont sözü la1a kt>.erek cevab pi oluyor ve ona taallOlc eden Konferans. 22,35: M•dolin koDH- DUD o bel• J*ilrrek bir aldı ifade 
verdi: teflere kmtı alika ıöeteriJorda. ri, 23,05: Haberler, 23,30: Komer ecliJw ki bu .Wm yaJMDda hefe. 

-"Affedenin ama, doktor Kadmm nefesi, Hontun hararet- nakil. ıt dltGncelerin en ilWI, pek J"aıo 
Valden Blleclen 10ma telefon et ten yanan yüzüne terin h\r bahar ı------------ p lralD'. Ba hia, ftıD adammm ha-
tiil _.. .... nde ~ Ban riizıi.n aibi tesir ediyordu l!alcl ........ ,,,....._nele ,at Ye eaeriDe rehberlik eder.,, 
ı. Hht Fruildorttan ıelmif, J& O akpm yalnız kalınca Hont Bu ıece ...ı 20 de Atfl/fta.,a, ahllk be• ontndm 
.,. .W lldlJ-mııt. Bu elıpm bütUn fteldik C8IU9liDI topla. s=:. .......,.... ... dGpmwokr. Oxnn 
iç arbclat ,..-~eceiiz. •. Oç dı, adaleli kolile bdmı belin • Delidolu için "lmriimde refah" bahti.,. -

Wiftir. o..a igia: 
"Bir .... -.-.1c o 

btlnalan, ......_ ,.m., 
ye .ıiaclermeli, çünkü 
fllclaf--. ama-bic:at 

• __ , __ l...!..I~.-.. • • ~· ... 

n,~~··~ 
fi ıelmiyor.,, 

erblb, hatk& Jrimle yok!,, den kavradı ve boyalı dudakla - Operet: 3 perde lıiı pyetanmd1111. Yalım nafah 
Hontu kamı, koca11111n ko,u rmdan; hue kapmafa çalqb. Ywa " bahtiy.lıjı pye tanaak, ol • O. R· 

..-.e lert Wr be\qla liaktı. O anda Ledi Evettone acı bir DM. R.tit aa oba hir aürü domaa Yaratan -----.....---~~-:: 

Apttayıün fikirleri ve 
ı..ı.n bi71edir. 

O thl11la ifade eltili mlnayı feryad çılcardı: s..wı,.ı c.-a ahliktır,, diyor Ye daha aoara "I• Mutia Helke.in,.·~""''"· · 
..... Ollıw Dder uı-ta - - "Bırekmız beni ••• , rica ede- 11..ıt IMID hekilıl 1aJmaiai ı... 181 • çabfmaJuı 
..ıfek ........... Orun lsiD l . rim. ••• ıra- lıatmıt ıPlıi ıııllılıit .. ....... .... ........ - ı.....ıı ~ Maile, :M (A.A.) -
....,... .... -... tamle ,.. • bir iMCi ı1a,_.... ~..._.Ye-~ .. ,.. Din"'~~ 
---: Kadm Hontun kollarından Salı glbıl Tepebqmda (Zehh-li ti tayin eder,, aözlerini ilave edi-
. ...,.. bamm Tenlili iahata _ ~ .W. ~ 7i7ecek· Ol71lldt. illi elile eol -.nııin K....ı.), dafttiyeler Hllbrind• ,.. y«. lam lditllphewbıde ..... 
Iİais, '11e mi?,, Meli. Hont ona albnı tutarak ..tonda Mr qaiı M&henclie mektebinde verilir. AJDll&JD, para 111mak dit - cilttm fada ldtah vardır· 
ilk Üfa oJenık ,.len llJ'lomi1or llir ,....... ..._... ........ Salı .... operet,-..... IDW olclaiu için enwelin clelıa .......... ldlttipı.Dede OD 

da; ı.-..ı. ................ me. H- -..ı. içinde: --'"' ..... .,...__';i,:;;b."i:°Z;;:- :.".::'" wedi kiti.........,.._, 
-L " __ ..._;_. i..:-..1- .. n ... J cıu--:_ N ld 7 Woaa koprak: Doldıor çap • ~ '1 • ,,_ 

1 nuı; -- ıw• ~ •- - ı-.m v•.. e o 11Da " mak ...U. Falsat Ledi Eftlt.om: •ittin, ne iJi· Tetelddir ecleıia içinde yirmi konferam, oll.....11 
............ ..,....., -"1-re diye lıaimırek ulıaRadan J'ilril- .__ .u.. 8-1 -· aa hat.........,.~ 
L-L--L .. İDİ -L..--..1- •ordu. - ''Hayır Hont _,-ııc, ~ n •---~ _-A 

........ ~- J ? ş· d. el b. tir. Ba ,.. içinde .... ~ ..... "I'!- • d--eb· 7 d" Led"ı E~one'm :..a-p ;M"'. ra ne hizam var ım ı ı~- - "T..-lddlre eler ır feY ~. - ~mı u~-m,, 1 • ·- llAW"• -r- aı__ ~on bindd~ ::ıtf 
-tonlu· Hont: de olduiu yiiziinden anlaplıyor- Sis arbk evinise sldiniz •• w ~! ... ,, ~..ın _ __._de _..1: ..:..Jdrr.S ı- -..1-.-.!- ,.a.ı!-.Lf- dedi. 1W7au,........ 7_. --~fi!' - ur ... ta kurtulllca.X-.. bil· da. Kadm sözlerini hir clUaa tek- IDUtll"llll ••umm •· Madam Hont J'&taiıacla dol- .-...1_ v.n. f ~ 5&MU .-:..nl&A ..L !I- Sil' 1111lf'n•Qfl~. •u-.:~ ~,, cevabım Yerdi. rarbyarak: Hant •-- pmrw 119 ,.. • nalda.,. tlb.,...Jc itiraf .ati: ebt ~. , 

_ ...,. _____ .. __ rica e- - "Rica ederim beni imala · tak oclauna slrdili -· brm _"O._ ... __ im-idam ki... Yap kiyli meml .___ L ... ıa I' 
a- -ı-- n- L--..1-- .ftdinial,, dedL d.rin W.. ~ ifiacle itli. Kapı • -•--..1~~s..-s- 1-1-L.. tmbmt. Jtis l1'RTWR ·avı ~ 

d.m. ~ yüklek oynama. Bu _, uurau.u •• .. iiw'iae .,. .. DmlllllM. -...--.- &VnAllU yak teclaYiaiade, iç ,as wa 
kalann bu buhranlı zam•nlarda Hont telif ve endite ile: nm fMltletle ~-· bir rii1& tüylerimi Grpertt\. Hani Hallarri halam yur.taada ~ 
ne bdar sor para verclilderini - "Neniz var? Size yardım• bclm apaclı: fU Amerikalı Ledi Eveatone yok edilmit ve balrdmlflll'· al-'!i 
Wliyonun.,, demez ~~?,, diye yaln.rarü : :;:... ıalaiao,. !;:7 

;.._ hiç mu? itte o lradm riiJUD& sircli. O 121 ldS,diı. kwitell ~· 
Hont, bnamm bu ihtarına kar aonmca ..um: _,_ -u.L:.. hir.b--- ....... • lahha edi'-- ...._. ~ 

• - "'--- -· ..J--!.... L!_ _;. ~--= .. --dil ....... ......... ··--- __, ......,, ----·~ p ..mi çıkarmaia ceaaret ede • mce .. u.na u... .... ,_ -..~ ,, tak. Binleahire .._ •sdea i. Din iti ............... A---r.· 
la -~--i: ---L -..1-- 1-'IL.!-- _,..1 • ...a.~ • ...,... aibl - "s.at Jmc?., 

.... leYlllUa, llSmll ~ aaunlllll __.....,_.... _, ... 1..1- Ll- ._ __ ı-'-cYm ft 1 " ....... ,..... ......... 
_ ... _ Lı!. olroram. Sanld hirill hlhime - '1Wl pce JUllllll ,,.. • ce, .... .._. .- -wu- .._ L.!-~-~~~ IMtıldLeli Drt•uma ooan uu • ı dr. ... .....,. ...... ..ı •••li . ._.. ... ,~ 

tin ............ ,.talnermlt hir kama IOldu.,, -- _..__ 
ti. Kan.mm ahlakl JN,aldiJi, Hont ........ ititinee ..-ı w. - "Ba ,_. .._ - _... 



Luize Ulrilıin Yeni 
Reiin ! Filmi: 

' pan, Erih Yaşnekdir. Oynıyanlar, 
1 ,uize Clrilulen lıaşkn OJga Çeko\ a, 

\do]f Yolhrilk, Ekkdınrd .\renıl, 
llans Yunkerınan. Ech-nrd fon Yin • 

tcrşta)ıı, Hans \dalberl Şlcttov. 
Juliya Serda .... 

Almanyanm renubunda bulunan 

hir §ehirdr. ha it bir hizmetçi kız var 

dır. AmerikaJan dönen mühendis 

Magrit Çörçil, bir zamanlar filmlerde nk nk rol ulırclı. Eski.ine niabetle, lilm aahaaınclaki faaliyetin• 
bir müclclet için ara vermİf vaziyette bulunan yılclız, 1imcli yeniden hararetli bir faaliyete geçmek üzeredir. 
Heyecan ilacle eclici rolleri haaaaiyetle oynaclığı kaydile beğeniien bu yıldızın üç pozu, yukarıdaki re.im

de göz önüne getirili)'or. 

Frank Reynold. amcasının e,·indc ------------------~---------------------------......... ._ ___ .. 

fn 8üYU~ 
Muuaffatıyeti 

d Luize Ulrıhin, "Rejin,, ıılmirı · 
e bilhcuaa muvallak olcluğu ya 

ıdıyor. Reaimcle görülen. onun 
bu liimcleki bir pozuclur. .... 
, Bıtrada ''Bitıncmic Senfoni., 'e 1 
'L·h :ıı 1 elay., filmlerinde pek hoşa giden 
Yeni yılrlızlardan Luize Ulrilı, Al· 

~anyada bir çok film çevirdi.. Yeni 
dnıJer· 1 1 · · · l "R ·· d' ınc en Jırısı < e eJln!, ır. 

}( Alınan muharrirlerinden Gotfrid 
ellerin bir c~crindcn mevzu almıh 

~len bu filmin rejisörlüğünü ya • 

lıizmct gören hu tcmİ7. nılı1u kızı. 

idealine uygun bularak nikahlıyor. 

l\f eşlıur mülıendiıı, Şark seynhati • 

ne çıkıyor. Bn ımnda 'ak tile mii • 

lıendiııle e' lcnmek ietiyen aktric: 

rıoriı; Rel, Hejine sokuluyor 'e karı, 
kocanın arasını açmak için Merlin 

ismindeki doı:1tunn Rejinle tanıştın • 
yor. Bu erkek. evli kadına kur ya· 

pıyor. 

Seyahatten clöniifte., kencli@i yokk· 
ken karısını hir gece hir erkeğin ziya· 

ret ettiğini duyan koca, hir hayli 

~iiphe içinde ara~tmualar ) aparak, 

hunun Rejinin ~erscri karde;:i ol<lu • 
ğtmu ()ğreniyor Ye üpheden dolap 

yeis i~iııde kıvranan karısına kar§ı. 
gene eskisi gibi nınhabhet besliyor: 

mevzu, hudur!. 

Mey Veatin, e•ki Kanatla ama mi valin Lort/ Bing ol Vimi tarafın· 
~on, lrıgiltere kralı beıinci Corcun yirmibefinci cülüa yıldöniimü ıen 
,:lderinde hazır bulunmak üzere, L onclraya davet olunduğun~ yazmı§: 
~· l'uclızla Lort/, Holivudda çay iç erken alınan enstantane bır rumı, 

Marta Eggertin 
Yeni Filmi .. 

• Yeni bir Alman {ilmine "En hü • 

yiik ınuvaff akıyeti., ismi vnrilmi§ • 

tir. Reji öni Jolıannes Meyer olan 

hu filmin hıışlıca rollerinde larta 

Eggert. Leo Slczak, Gu tav Valdav, 

Alhrclıt Şönhals, Tco I~ingcm, l\laks 

Giilt>torf. Margaretc Kupfer, Gen)n 

Nikolayern, Arihcrt Jog. Mariye 

J..oya, Villi Şur lmlunuyorlar. Musi· 

ki. Frants Grotenimlir. 

Viyanah çama§ırCı kız. Tereze Kro· 

nes. kolaylikltt autijiı; olv.> or. Çünkü 

ıneşlıur §aİr ve aktör FerdinaD<l 

Raymund, onun elinden tutmuştur. 

Kadının sesi, herkcc:e te ir ediyor. Fa

kat, giinföı hirimle ser erinin hiri ile 

nişanlannıa~ ı, takdir edt•nleri, ondan 

soğutuyor. 

Bu , ·aziyet üzerine, kcmlisine ev • 

vclce yardım eden ~nir ve aktör, ge • 

ne yanlımını esirgemiyor. Kadm, hu 

suretle "En hüyiik nıurnff akıyeti,, ni 

elde ediyor. Bu neticeden . çok se· 

vinç duyan gene orkestra şefi Frant& 

Burgstallerlc. onun ses ı;iizellij;ini 
ilk sezen ,.e kendisini ı:c,·eıı clelikan· 

lı ile evleniyor. Böyle bir meuu! .• 

Bu me,·simde burada Marta Egger· 

tin bir çok filmini g<irtliik. 

de yakında gösterilecektir. 

başka bir isim altında!.. 

Bu film 

1htiına1 

ltQrıda .... 
..., goruyoraunuz. ... ............. ..----~------~! 

Holivudda iangınl Mey . Vestio Kalbi ! 
}\ "IIaşrnctlü , ıldız ve "!\lnlıtec:eın de nıiidalıaTJiııi temin C'tmek yolu
)/hlnı,, diye de anıİ~m ~\nıcrikah mı tutmuş. '\ ıldıza bir ~ncktuh giiıı-
"' hhı :\fey Vc~tin çok h-i knlpli oldu· clcrerck, hajmda~n gcçenı anlatm~ş vr. 
~ktıu C\•velcc hir vesi)~ ile notetmİ~· İ) iliğine sı.ı;ı~d~ı;ım y~zıh. lehınd" 
lıtı ·. l\!cy Ves~ geçen hafta i!,;eri-inde miitlalınle~ıııı rıca etmış. 
d ıyı kalpliJigwinin veni hir ıni:-alini 'i\Je,· \'e-t. bu mcktulm uhr almaz, 
aha ·· • · · ı · " ı k · Su tcrıni,.tir. sinema ahı ııne, çoeııgun e rar ı 

İndivnn h'"k" . J d dl · ı::inc alınına mdıın memnun olar:ı · rer· . . a u umetı nı u arı ı · ı. • • l 1 ·ı ı· · ... " · 
1 l:!l?ı<ln II h t . . 1· k'" .. k l . v 111 hı"Jtlınnı~ 'e nı ll < ırı ~ uzcrınt>. 
ıir '"' o ar J::ıım ı · uçıı ur f<'· ı;ı ;ı;. I 

rl 'ardır. Bu ı::ehiITlcki sinemalar • ,..ocuk tekrar ı;:e a ınmış .... 
an l · · =- ':. v 1 1 lcr· nrınde. geceleri elektrikle film· Diğer taraftan. çocııga c a m· 

~t 1
11 reklamını "apan lıir cocuk. ınektuh gönderen 'ley \ <'Sl. ) alıııı 

ey v J " • d w•ı k c1· d
1
-; estin bir filmi programa nim- filminin imıinı egı · ·ı'n 1 J!;JllJll• 

ııı~ ~:ra~a: bir yanlı lık yapmış. Fil- yanlış yazmaiôının rla ~aran o!. · 
nıını vanlıı:: yazını" · 1 w kn,·cledih. rocuga tatlı oz· 

• • ı,; :.· mac ı"ını •. 
·dit· •nr.nıa sulıihi. elektrikle tcrtih •.. lerle "tc::.clli wrıuiitir. fü et, ~oct~k, 

· en reklam yazısınm yanlı hir i . giimlı•rıli;-;i mektupta yıldıznı ıı::mı~ı 
1nı te l · . " <l • ıa hata ı vaptı01 c >ıt cttığiııi görünce kıznııç. yazarken c ını • 0 

;<ı~ıığtı çağırmış, ateş püskiirürce ı· hal<Je! ., l ·· 1 
ı·e ıiddcte kapılnm olarak bir hav· Halbuki. yıltlızların ço~u, >O)k' c 
• <lıarl dk :ı; ' • 1 k ··fkclenir kaprıslerc ,. Lat a ı laıı sonra kendi ine deı. şey ere pc 0 • 

Yoh ernıi01. ' pılarak etraftakileri ka~ıl> kanınır • 
l§si k · 1 1 \ r 'h · hareket etmek, 

IEaı ı ·alan çocuk Mey 31estin İ) i ar. ey cst gı 1 

..... · · · ' ""ldir ! 

Yangın. geçen ı.ınfta içerisinde 

1 . ,.,ccevnrısı. Jlolın1cl, yıldızlarım 
nr " . :n· f'l 

hir ha) li korkutmuştur. uır ı m ıt· 
t~h e i. nle' ter arasında kalmış, ate§, 
çnl:ucnk etrafa si rayet ctmİ§. ~m1lı • 
t<'lir ntelyclcrde hulunan hır çok 
lckor , e , ılchzlarnı clhiseleri kısn 
ilİr z.ııııan 'zarfında külolınu§hl~. 

Yııng;ınm :-ch~hi, henüz ~ı-11~ <~C· 
~ildir. Bir lıa~ Ji r.nrar getımn~tı.r. 

\
• 1 sırac:ındn hu film şehrmıu angn .. 

kıpkırmızı hir halde 3) clml~nclıgını 
görenler. merika gazetelermd~, U· 

zun nwcliya intihnlarını ne~redıyor· 

'Holivudda Grip l 
Grip. siındi diin~ nnııı hemen her 

tarafııula lıiikiinı siirii)or. Bu ara • 
da Holh uda uğrnmağı ela ihmal et· 
memic:tir! 

Ü;adn da film yıJdn:lnrmdan YC 

reji örlerinden çoğu, gripten .rahat • 
sızdır. Halıat ız olanlardan hır kaçı, 
şunlarclır: Greysi AJlen, Kari Bri • 
IOD, Edvard Saterland, Aleksander 
Hol .... 

Salli Eyler•, latanbulcla ela olJ ukça tanınmı§ yıldızlardan biridir. 
Son zamanlarda bir kaç film feviren yıldız , resimde, aacle bit tarzda 

giyinmiıtir. Onun, claima sade giyin iıle ıık olmağı gözettiğinclen bahse
dilir!. 

Mari Beı, ıımdilri halde her çevirdiği lilm latanbula da getiri • 
len yıldızlardan biri olmak vaziyetini muhalaza ediyor. l~rule bulunda 
ğumuz ainema mevaiminde lilmi göaterilen bu yddızın, mevsim •o-
nuna gelmeden gö•terilmai muhtemel ~- filmleri wmlır. R~ 
bu yıldızın bir po=na tabii etliyor. 



DALGIN OLSUNl. 
. 

Sermed, pek dalgın bir adam- gıpta edilecek ıey aayanlar, bir fa· 
dır. Dalımlrkla ıimdiye kadar katten sonra, bqka bir diiJünce -
yaptığı ıeyler bir, seri halinde an- ye ıaplanıp kalıyorlardı. Zıd bir 
Jo.tdabilir. Biri diierinden daha dütünceye ! 

- Bir ökiiu ~tuptım. Bun"Ja hiç fiiphem yok. Çarparken, ökü .. 
zü gözlerimle görJiim· Fakat, ,arp tığım öküz nereye gitti?. izini bir 
türlü bulamıyorum/ 

ziyade ıatılacak bir çok hadise!.. Böyle bir evlenif, ııpta edile
B:ıolann bepsin:le onun, kendisi· cek bir tey ıayılabilir mi idi?. iki 
r.i tanıyanlar araımda 'methur o- taraf için tehiikeli bir oymı ! .. Dal· 
lan dalgınlığı rol oynamıtbr ! gın erkek, güzel, tık, zeki karııı-

Yemekleri/ ltte bu Sermed, geçenlerde ev· nm hofUl\& gitmenin yolunu kolay Akşam 
lenmej'e kaı-e.r verdi. Daha doğ • kolay bulamıyacaktı. Ya yerinde 

nısu, es, dost, cnun böyle bir l'-ll - ı sayacak~ yahud da sendeliyc; ıen. E 1· L_LA b' L-- ta dk 1 k d" . l ld 
~ d ı· k il sapacaktı v ı ve DeKar ır ~ nı ı en ısıne sua 10ru u: 

ı·.:ır -.·erm:'!.:;:ne rol açtılar. Aradan e ıye ay ırı yo ara • •. 

' 
., d ' · ı· d l Güzel "rk zeki kadın hu haller Masında, evlılık ve beki .. bk mev- - Sen ne dersin?. Sen ki be -sene.er geçiı.;çe erın eşen a - ' :1 ' ' , • • , 

gınlığmm, kentlisi üzerinde bo- kar§ısında, kocasını dalgınlığın - zuu, konuşma mevzuunu teıkıl e· karlığı senelerce terciJı ettiiin 
{{ucu bir tesir icra edeceğini ileri dan kurtaracak yerde, onu büsbü- diyordu. Bu mevzu üzerinde ko • halde, nihayet evlenenler arasına 
sürerek, onu evlendirmek için uğ- tün batırma teşebbüsüne giritecek nutanlardan bir kısmı, evliliğin kaıfbn?. Sen, münakqamızda 
rattd:ır. Bu eı, doıtun kavlince, ti. Li~ianın bu haller karıııında husıuiyetlerini sayıp döküyorlar, hakem ol, bakalım!.. Bekarlıkla 
Sermed, evlenirse, aldığı kadın, öfkeye kapılacağı füpheaizdi. Ar· brr' kısmı da bı'r erk•ğe ,__,_.:,rlıg .. ın l'l'kt h d' . 

k 'k' · · d h h ld b' ""' oeAA ev ı ı en angisi ığenne ter -ken::liıin.i giıttikçe daha derinden tı ı ııı İçın e, er a e ır ce-
he h b 1 k d k temin ettig" i huıuıiyetlerden dem 'h deg"'er? " derine dalıp gittiği dalıınlıktan nnem ayatı at ıyaca , eme • cı e · • \ ' \ 

k t. Bu d L - 1- 1--k bo vuruyorlardı! · · urtaraca:ktı ! 1• nun sonu a, muJWl.IUla • Sual kartıımda bırakılan adam, 
Nasıl? Saçlanndan yakalayıp, tanma ile neticelenecekti! lki taraflı cephe alan tanıdıklar derhal fU cevabı verdi: 

bu ucşuz, bucaluız dalgınlık de • Bu evlenif, bu yataYJt birle9tiT- arasında konutma, hararetlencli.k .. 
nizinden çıkarmak auretile mi?.. me üzerine yürütülen tahminler, 
Dalıın!ıkla seri halinde ıaşılacak aıağı yukarı hep bu yolda oldu. 
hadiaeler ortaya . koyan erkeiin Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay, 
karııı, bunu naaıl yapacaktı? Ser· altı ay .... Herke$i bir taJkınlrktır 
medin etrafını alan ef, dost, bu 
c:heti bilmiyorlardı. Ancak, ka .. 
dının böyle bir mucize ıöıterebi
leceğin~ inanıyorlardı. Yahud, i· 
nanmıt ıörünüyorlardı ! 

Serme:;in dalaınhğından ona 
et, doat geçinen kimselere ne? ... 
Bu dalgın•ığın kendilerine bir za .. 
ran dokunuyor mu idi? .• Hayır! •. 
Şu halde ne diye evlen,lirmek içiıı 
üıli.ine di.if.üyorla.rch?. Bımda da e
saıh bir maknd aramayınız. Her 
hangi bir kimıenin fu veya bu iti 

aldı. Nerede ise evlenitin yıl dö • 
nümü tu'id olunacaktı! .. Serme· 

din dalımlıiı ıeçmemlt olmakla 
beraher, karı koca, iki taraf da 

ı;e hararetlendi.. Gitgide, konut· 
.aıa, münakaıa halini aldı. Herkes 

bahse karıııyor, yalnız içlerinden 

- Y qa ve zamanına.göre, her 
ikiıisnin de hususiyetleri yok d~ .. 

ğildir .• Bu arada bekirlJığın huıu • 

ıiyetlerinden biri, erkeğin akıam 
yeni evlenen biriıi, hiç ağız açma- yemeklerini nerede yiyeceğini ev

dan dinliyordu. velden bilmemesi, halbuki evlilik 

Bir aralık, onun bahse hiç karı§- hayatında, bunun kat'i surette bel~ 

madığının farkına varıldı; Derhal, fi olmasıdır! .. 

\ 
f f 

Vazgeç! 
Bir kadın, hiç de rüel aeali o) .. 

madlğı halde, ...-kı liylemefe iae 
tekli bulunuyor .. Anl8fdan, .... ini 
aıüzet l&lltyOI' ı .. 

BW lün, smcadif1'nnda6 littiiie 
, , ' • f• '' ~ • 1 aorau: 

yapınaıını, gene ıu veya bu kim· ~ Ne denin? Ben, ta*anm d• 
selCT :ste,.ler, bunda adeta ınar _ ıi almak istiyorum.. Bana pn 
eöcforirler, fakat bu hareketleri .. muallimi olarak kimi tavıiye eder-
ııin asıl se~cbini kendileri de kes- •İn? • 

tiremezler ! .. Bu hareketlerine se- -"·: ~. :-:., .. :. ?.. ......... ... ,. • ~~ _ Kendiılne bu cihet sorulan b · 
bcb olarak, basmakahb bir söyle- - ? dm, fÖyle dedi : 
y;!le, dostça bir duygunun ifade - / 

- Aman, ltard~, nereden 
s iııi, bir dosta iyfük yapmak ar - aklma ıeldi bu? ••• Bir bayii 1-C)ru. 
zuaunu ortaya atarlar. Evet ... a - ,. lacakıın!.. Mutlaka kocanı ıinir. 
tı:.rlar ! B·.ınun ııahiden böyle oldu-

lendirmek niyetinde iaen,prkı a67 
ğuna, isleraeniz, foanabilirainiz. la Kan, koca arannda lmvga çı kmı§, hiddete kapılan koca. föyle ledsekten bqka bir teJ yap! •• 
temeı:sen."z de, ... tnbii inanmıyabi- diyor: B le / 
lin'niz! - Artık aramı:ztla laer ıey bitti. Bu •eler, kat'i kararımı verdim. OŞ GSlftl 

Her ne hal iıe, dalgınlığile met- Bü•bütün gidiyorum/ Çapkın bir ıenç olp Macid, 
hur Sermed, nihayet evlendi. Ka- Karuı, sakin bir ıavcrl:ı ıöyle ıöylüyor: bir ,un parkta dolqll'ken, güzel 
rııı, nud bir kadındı?. Talihi ya- - Güle güle/. Yalm.:, ıitlerk en CJ§ÇI kadına tcnbih etm~ği unut· bir ıkaclm ıtizüne ilitti. 
vermif. Bir bakıma böyle cHınıek ma, bu alı§am •olraya bir talıım eksik koyıun! Onunla tanıtmak arzU1unu ye-
gerek! .• Karıaı olan LimMa, güzel _____________ ..., _____ ,..... ______ .__.__ · · •tf otur 

memnu.J ao"ru"nu'"yorlardı. Ne c_r - velce para verdig"ini unutarak, ay• 
1 
nemıyen ıenç, ıı 1• yanma -mi ıüzel, tile mı tık, zeki mi ze - n • ~ d d 

d b .,_\!! • · · 1 · • kr t kr 1 u ve sor u: ki! •• Hüliaa, tam manasile nadir medin kanıın an ir ırU.yetı var- nı ıt er ıçın te ar e ar para vea 1 .. • 

raatgelinir bir kadın! dı, ne de Lamianın kocumdan!. ryor! Dolayıaile moda masrafla • - Guzehm, burada yapyalnız 
Seırmedfe Limianın evlendiği. Haydi, Sermed, dalgmlık için- rımın faturalannı ona göstermeğe kimi bekliyorsunuz? 

ni ıören ve iti-tenlerden çoğunun de dalıp gitmit olıun, ya Li.mia? ·· ı hiç hacet kalmadığını dütünebi • A!dıiı cevab, ıu: 
parmakları ağızlarmda kaldı. O • Li.mianm önüne ıelenıe kocaıın - lirıin ! - Batkaıını ! 
lur ıey değildi bu doğnıau!. En dan tikiyet etmeai lazımken, na· 
açıkgöz erkekler bile, böyle bir srl oluyordu da, ıuaabiliyordu?. 
kadmla evlenebilmek imkinını Yalnız ıuımak töyle duraun, na -
güç bulurken, öyle kılı kırk yarar ııl oluyordu ela, memnun old~n
tabia'tte olmıyan Sermedin böyle dan bahıediyordu? 
bir kadınla evlen<?b;lmesi, gıpta 
c·J"fe ... ck ıeyı:UJ .• Fa:kat, .... Bunu 

Fiskos! 
Bir gece bir balo verilmitti. O -

ı-ada bulur.an iki erkek, ertesi gün 
bulutun-::a, iç!erinden biri ıordu: 

- Dan ger.:c baloda bir aralık 
seninle Fah1re arasın..t:ı bana dair 
bir fiı1foı geçtiğinin f arkındaynn ! 

- Yok, canını! .• 

- Ndile, in,1<ar d~e! .. Fah:re, 
ban!l tutl:un ~örünüyor. Fiskosun 
ıcbe"1ni anhl ! .. . 

- Ma.demki iarar edjyorttı;.n .. 
sff:,r!iyeyfm. Fa!1ir~. ~.erıfo eörUn -
d#~tınder. dnha-yaıh-olduğunu id· 
dia ediyordu!. 

Herkesi bir merak •rmııtı. 

Nihayet Lamianm en ya·kın dost

larından Nahide, ıünün birinde 
itin içyüzünü öirendi. Bir kiti öğ· 
renince de, merak edilen meçhul 

ıeyin herkeıe malUın olmuı için, 
aradan çok geçmedi! 

Lamia, Nahideye itin içyüzü -
nü kısaca §Öyle anlattı: 

- Kocamın dalımhğı, · benim 
pek İ!İme geilyor. Bunun kendisi 
için za~arlı tarafları olaa bile, be
nim için faydalı tarafları daha faz 
la olduğuna in:ı\ıabilirain. Bilhaa· 
ıa bir nok~a:!a~ bu da!gınlığın ba
na o kadar f aydaıı dokunuyor ki •. 
Kocam, bana 11;1 veya bu it için ev• 

iki arkadCI§, temiz hava almak lır•atını kaçırmamak İ•tefile kır 
da ge~inti yaparken, bir atalık oturub yorpnluk alıyotlar. Araların .. 
Jci bi~ konuıma: 

- Senin mira Javan ne halile?. lıler y"1u1ttla ıff/iyor mu? 
- Y olunJ« widiy9; he~ ltalJe !. Çünlıii, auııkatrm benimle nifan-

lanmak iıtiyor ! 

CIZA 
Kaaaaal 
Eıref, bir taciı-dir. Seııel' 

denberi, büyük bir mağaza id' -
re eder. Senelerdenberi bu 

zadan bir hayli veznedar 
geçmittiır. Sık ark veznedar d 
menin ıebebine ~gelince .•• 

Etrefin, veznedarlardan 

yanmıttır. Her naıılaa, onoıı 
ğuasında vezne bqına 

ıJıerka, aradan çok geçaı 

..,eznedeki paralardan bir k.-ı 
mı içetmit, vezneyi gayet kı" 
J'MTeritlerle kontrol eden m 
aa'ibi, bu yolıuz hareketlerill 

çabuk farkına varıp, üıtüst~ 

necİar atlatmıtbr ! 

Geçende bir kaç aylık ve 
darını ıene ayni ıebeple ati• 
tan 10nra, vezneye kendi otul 
Bunca aenedir tecrübe ettiği ~ 
çok kimıeden canı yandığma 

re, artık bu it için hiç bir ki 

ye emniyeti kalmamıftı ! 

Bir ıün,bir hafta .... on bet 

bir ay! .. Aradan bu kadar bir 
man geçtikten ıonra, baktı, ki 
mıYacak ! . Bu vezne itile met 
oluıu yüzünden, bqka bir çok , 
bim iti yüzüstüne kalıyordu. ~ 
karpuz bir koltuğa 11ğmad 
bir kaç kupuz birden nuıl ııi 
Hem kendi~i timdi e•kiai gibi 

iildi. Artık fada ite ta'hamıo' 
yoktu. Yatı ilerlemiıti, çabuk ti 
ruıluywdu! k~ 

Y.m hir veznedar arqbrdı. • ;a 
iini' •.Oa,mca, elliti çika1Jeldi •. ~ ta 
~..ıemi arumdan biriaini ifil' h 
Bir bayii torp, ıualden Mmr• •' 

~İlme ralmen, timcliye kadar ~ le 
menfi netice veren tecrübelel'i ~ ~ 
ne :...ı-:. olclaiuna ıöre, ~ ~ 
~ ... , 

aetler aramdan ıeçtiii bu ve.pi te 
dara da pvenemiyordu. Hülil" 

onu t•munile ıizi1 tutarak tef 
mit olmıyordu 1 

Bu itibarla, veznedan, veso' 
bqına ıeçirirken, uzun uzad11' 
-·~.. rcl" • d .. ., o' ~ w.ıuuat ve ili IJT& a, ıon ao.-

larak tunları MSyledi: 
- Bütün bu talimatım hari~İll' 

de bir vuiyetle kartılatrraaJISS''.'' 
. . .. l·-efllif yanı ııze yapmanızı aoy .....,. 

olduğum bir ıeyi yapıp yapıo•' 
makta tereddüd ederseniz, ıol 11' 

raftaki çekmeceyi çekip, orad• 
duran kitaba bir göz atınız. p.tilr 
külüniizü hali etmenize yarar! 

Jıİ Yeni veznedar, sol tarafı-
km . . k' ..•• J,e' çe eceyı çe ınce, ne gor ..... , , 

• • · , M .., b'biıt11' yenınmız . . &gaza ıa ı 
• 

söylemediği bir ıeyi yapıp yaP 

akta dd"d _. . ..,. --..ı•" 
mam tere u çuıgı ~ "' 
gözatmaaını tavsiye ettiii kiı-, 
hangi kitaplı? .. "Ceza Kan~ 

Görmüş/ 
iki arkadq, ayak üstü konu~~ 

larken, ikisinden biri fCjyle ~ ,ı 
- Dün ıece tiyatroda Ne:ı:., 

gördüm •• Fakat, o, beni görlll •·· 
Diğeri gülümsedi: 

-Evet... Biliyorum!.. olıt' 
- Nereden biliyorsun? 'f 

sen de mi oradaydm? . 
- Hayll', ben gitmedinı ! 'f'/1-
- Haa ! Ben söyledim ya '

1 

di .. Ağzımdan kaptın! .~1, - Hayrr!.. Demin Nezı ı,u
ra;t geldim de ... Senin orada 
lundufunu o MSyledi ! 

~ 
b 
b 
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760 Zlraatte kullanılanlardan maada· 
sı, 783, 803, 806, 807, 811, 814, 822, 823, 
853 B. 854, - Yaraldann ilk tedavisi· 
ne mahsus olan harb paketi namı al
tındaki sargılar, denikotizan aletleri 
ve mayiler. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği 
Listesi 

214 den 220 ye kadar (220 dahil.) 
253, 254, 255, 257, 303, 339, 340, 476 c. 
630, 635, 637, 638, 639, 642 den 647 ye 
kadar (647 dahildir.) 

Ziraat Vekilliği u.tesl 
1 den 16 ya kadar (16 dahildir.) 

n C. 151, 152, 153, 155, 223 <Bu numa
raya giren maddelerden pancar to
hum lannın ithal mtisaadesi yalnız Zi
raat Vekilliği mfiessesatı ile §eker fab 
rikalarına verilfr.) 

256, 258, 259, 364 A. 622, 631 Yalnız 
ziraatte kaUa.nıJanlar. 650, 664, 760 yal 
ruz ziraatte kullanılanlar, 

lktisad VekiUif Lfstesi 

yüklerimizin heykelleri, 468, 471 Yal
nız tasfiye toprağı, kaoln, feldspat ve 
ateş toprağı, 477 A. Yalnız asfalt ve 
bitümen, 477 H. V. 479, 482, 486, 489, 
492, 493, 506, 507, 507, 509, 513, 514, 516, 
517, 518, 521, 540, 546, 548 A. 550 A. 1.B. 
551 C. 553 A. 554 C. 556A. 559 A· 1. 2.B. 
569 A. B. 570 A. C. 574 H. 575, 576 B. 
YayJmz pasta ve krem tüpleri ve tıbbi 
müstahzarJara aid yazılı, yaz&Sız, bo
yalı, boyasız kapsüller. "16 Yalnız re
sim klişeleri. 577 D. H. 578, 579 A. B. 
Yalnız pasta ve krem tüpleri ve tıbbi 
müstahzarlara aid yazılı, yazısız bo
yalı, boyasız, kapsüller. 580 A. B. D.H. 
581, 583 B. 584 A. B. 585 A. B. 2. 586, 
587 A. 591 A. 597 A. C. 599 dan 605 e 
kadar (605 dahildir.) 607 A. B. C. 608 
den 612 ye kadar (612 dahildir.) 617 B. 
Yalnız tıbbi, ilmi, öğretici ve aktüali
te filmleri. 620. 623, 627, 628, 629, 636-
A. C. 653 B. 654, 666/ 1, 666/ 2 E. F. 
667 D. 675, 677, 680, 687 Yalnız deniz 
mahsulleri saydı için her nevi tekne, 
688 A. Yalnız demirden olanlar, 692, 
695 B. C. D. (petrol müstesnadır) 
696, 699 Yalnız linyit kömürü mumu, 
700 A. Yalnız mavi ve ombra ve kol
kotar, 705 Yalnız ağaç aşısı macunu, 
706, 711) A. B. C. D. 711 den 730 a ka
dar <730 dahil) 731 B. 732 B. 733 den 
744 e kadar (744 dahildir.), 745 B. C. 
746, 747 B. 748, 749 A. B. C. 7SO. 751, 
752, 753, 754 A.B.C.H. V .Z.H. Y .K, 755, 
756 B. Yalnız oksijen, 757, 758, 759, 
762, 764 den 772 ye kadar (772 dahil), 

- Yalnız mensucat fabrikalarında 
kullanılan slllndlr çuhaSı, 188 Yalnız 
tasir fabrikaları lffn 6 ayhk 1800 ton 
kopra, 203, 208 A. 307 Snayide kulla
nılan kamçı slipü~elerl, m A. Tufr 
fabrikaları için filtre' bezlerf, 379 Yal 
nız mensucat fahri.kalan Jçin dekatir 
bezi, 472 Yalnız kiremid f abrikalan 
için alçr, 481 C. D. 529 A. 634, 649, 621, 
652, 656, 65'7, 658, 65t, 660, 661, 664 Çır
çır makinesi ve topu, 666, 668/ 2.A.B. 
D. 694 B. C, 2. 695 A. 745 A. 

774 den 780 e kadar (780 dahil), 78Z 
78-1, 786 dan 791 e kadar (791 dahil), 
793, 794, 796, 797 A. 798, 799, 800, 801, 
802, 80S, 810, 812 B. C. D. H. 813, 815, 
816 A. C. 817, 818, 819, 820, 824 den 852 
ye kadar (852 dahildir.), 853 C. 

Tababette, baytari ve di~ilikte 

kullanılan alet ve edevatın yedek par
çaları. 

KL LiSTESi 

23 A. B. 25, ao. 31, 32. 33 A. 43, 44. 
45, 64 c. 66, n, 68, 76, 89, 90 Yalnız 
sırım, 91 Yalnız sıhht ve tıbbi yastık
lar, 99, 102., 103, 105, 108, 112 Yalnız 
band halinde tasir bezleri ve torbala
rı. maldne kolanları ve kartlar, 115 B. 
C. :p. 126, 130, 131, 132 A. Yalnız bUret 
ve şap iplikleri, 133, 164 (Her nevi ko
kulu nişasta müstesna) 165, 169, 173, 
211, 228, 230, 231, 234 C. 239 Yalnız tar 
çın ve karanfil, 262, 263, 266 A. 267, 
270, 274, 275, 276 H. 'n7 A. Yalnız mm
kı arabi 277 H.H. 278, 280, 281, 285, 286, 
298, 300, 302, 305, 307 C. D. 321, 323 B. 
C. 324, 325, 326, 327, 328 B. 330, 331. 
332, 333 ,334, 335, 337, 341 342, 343, 345, 
353, 361 B. 363, 366 B. C. 367, 368, 369, 
371, 372, 373, 376, 387 Yalnız yazı ma
kineleri şeridi imeline mahsus band 
halinde şerid, 389 Yalnız pamuktan 
hortum makine kolanı, tasir torbala
rı ve tasir bezleri ve motör kapot fi. 
tilleri. 390, 391, 396, 399, 412, 416, 421 C. 
423, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 
452, 453, 454, 459, 461 C. 463. 474 Yal
nı~ terzi sabunu ve bilirdo tebeşiri, 
47a Yalnız diamand noir, 476 A. B. 
477 B. D. 483, 484, 485, 487, 488, 490, 495, 
496, 497, 498 A. 499 A. 500, 501, 503, 504, 
50:>, 510, 515, 519, 520, 523, 524, 526, 527, 
528 A. B. 529 B. C. 530, 531, 5.'i3, 5M, 
536. 538, 539, 544 A. B. 545, &48 B. 549, 
550 A. 2. 5:>1 A. B. 552, 553 B. 554 B. 
555, 556 B. 557 A. B. 558, 559A, 3. 560 
562, 563, 56-&, 565 A. B. 567, 569 C. D. u: 
570 B. D. 571, 573 A. B. 574 B. D. 576 A. 
577 B. 582, 585 B, 1. 593, 594, 595, 597B. 
598, 606. 607 D. H. V. z. 613 den 619 a 
kadar <619 dahildir.) 621, 624, 625, 626, 
632, 633, 636 B. 648, 653 A. 662, 663 
66:>, 667 A. B. H. V. 669 A. 670, 671, 676: 
679, 681, 682 A. B. 1. C. H. V. 689 (dom
baz müstesna) 690, 693, 695 B. C. D. 
(Yalnız petrol), 697, 698, 702, 703, 704, 
707, 709, 710 H. V. Z. 747 A. 754·T. L. 

Maliye VekiJUği Ustesi 
352 
Milli Müdafaa Vekilliği Lfstes 
640, 641, 678. 

K. LiSTESi 
Altı aylık kontenjan 

Kilogram 

54 A. 2. 240 
102 A, 2. B, 2. 72.000 Yalnız M - 2 

den yukarıda olanlar, 
Tarife No: kilogram mtillhazat 

U5 A, 2. J.IOO 
13Z & a.ooo 
148 A, L 300 aded 
177 600 
178 300. 000 Yalnız Sariye, 

Mısır ve YmaanJstan Jçfn • 
218 B. 180.000 
2Z1 21.000 
233 B. 900 
236 A. 18.000 
272 A. 3.000 
276 c. 72.000 

D. 36.000 
374 16.000 
377 C. D. E. F. 90.000 
378 C. D. E. F. 42000 
379 C. D. E. F. 90.000 
380 78.000 
383 4.500 
413 900 
414 3.000 
418 A. 1.200 
450 1.200 
451 9.000 
"9 150.000 Yalnız siman 

fondü. 

469 50.000 Yalnız pmd-
likte kullanrJan beyaz çimento. 

472 6.000 
523 B, 2. 200.000 
525 B. 18.000 
529 D, 2. 9.000 
532 A, L 60.000 

B. 4.000 
c. 24.ooo 

535 A. 900 
B. 18.000 

541 3.000 
543 21.000 
668 
674 
694 C, L 
700 A. 

B 
708 
861 

6aded 
4.J.to 

500 Ton 
18.000 
18.000 
2.000 
3.000 

M. 756 C. Yalnız gv.oz fabrikalarının 
iptidai maddelerini teşkil eden temyir 

edilmiş amonyak gazı, 756 ç. 763, 773 !•••••••••••••• 
792· 812 V. 816 B. 821, 853 A. 86J, ' Yarttaı! 

SiparişJerd~n evvel aid oldukları Kendinin " çoeafanun aallam " 
vekiletlerden ızin alınması lazım ge- kuvvetli olmuu:a. evine :ıı:.- .:-d• 
len eşyaya aid ~ ·---

J'•ıamamzı iıti,...... w bol iacir, Ü. 
(V) LİSTELERi züm. badem, eniz. fmcbk. fıatık J'i n 

Tarife No: Mülıihamt )'idir. Bunlar ,.. bi7ik ımdan. bY .. 
Sıhhat Vekilliği Listesi •etli. tifah ,. .......... 

234 D. 621 Ziraatte kullanılanlar- !••••••••••••• 
dan maadası, 745 A. Sıhhi ihtiyaç için, 
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Bulgar Başbakanının Italyanın harpçı manzarası tanınmalı! 
nıühim beyanatı _.. (Baı ıaraı, ı incl •ahi/ede) 

-- 9 ve 12 Şubat tarihlerinde teyid 

Vulcania vapuru, 29 uncu fırka
nın birçok kıtaları ile General 
Graziani ve erkaniharbiyesini ha 
milen Mesinadan hareket elmit 
tir. 

ili .. (B.ıı tarafı 1 inci Myıfada) r Uzun .eneler ·~ren anlaıama· ettiğini tebliğ etmiıtir. Bu mrnta. 
nıucadelelerde b.tarafhjım mazlrklar ve duımanlıklardan j kanın tesisini müzakere etmek ü. 

~~~af az~ ebnek hiaair:. rağmen, ıon~3: kardeı Y uıoslavya m~~leti 
1 

zere Guvie mmtakaamda Habet 
C~~et!~ batına Bay KDnon He ıyı k?mtu!uk ve d.oıtlu~ m_un~- kumandanı Wardair'deki ltalyan 
tke;.ıı~f ı getinniye aevkeden ne- ı~etl·~·~ yemden tes~s e~ılebılmıt kumandanı ile temaı için hükG • 
der ız dUt"unıunu kısaca izah e • tır. Bulun Bu_Igar mılletı tarafın- metinden talimat almı9tır. 

ek denıiıtir k.. dan memnunıyet ve heyecanla 22 ş b t t .h. d H-'-- ku ''O ı. . . •w• b•lh U a an ın e, 1U1Cf • 
ı ·k rdu, devleti tehdid eden teh- kabul edilen bu değıtıklıgı 1• ~s mandanına, ltalyan Hariciye Ba • 
;'leler zail oluncaya ve devlet ha· aa hükümdarımızı Kral Borıı'ın kanlığının cevabım beklemeıi için 
h ı ulu.aı birlik hiaainden mül • ve 6.ıüteveff a Yugoslavya Kralı 1 emir verilmiıtir 
._~~.oluncaya kadar iktid.ar mev- Aleksandr'ın tarihine geçecek bir R 24 ( ~A B• bah 
t1;ıı u~ · k ·· ·· l t ki t bb .. e oma, A. • - ta aa •erındek" k r· .. açı goruı e yap r arı eıe us 
>'t dev ı ontro unu ya.pm>- bo 1 lk" h .. k"mdar ayni ırk· toplanan kabine qapdaki liyi. 
lh .. _ anı edecektir Ordu bu a· rç uyuz. 1 u u h 1 k bul tuc1•k tm" • 
-..q ittihaz ed· · k. '---~-- tan olan milletlerini yaklattıran a1 arı a ve 1 e ııtır: 
Cak 1 ınır en 1N11Un an- . 1 d k talyan Somalili ile Kenya ara 

u uı, ordu ve bütün ıınıf ara· feyın onları ayıran teY er en ço dak. b d - tahd"d d 1 1•tıda 1.. d h b.'yük' ld w gönnütler ıın ı u uCiu ı e en • 
•i . . uvenç, hulua ve ahenk hiı· a a u o ugunu • . tal an - 1--=ıtere .tilif ka 

ıçınde sıkı b" t ·k· · ve barı~ ve samimi dostluk tesııı Y ,,..u 1 mın • )'ea· d ır etrı 1 meaaı aa- . . . . . . . . . bulüne müteallik kamm llw1ba • 
ın e temin edilebil-..Oini zan- :çın bırıbırlerıne ellerını uzatmıı· I .1 ••-- I "· 

n .......... L --- d B bb" h !t_• "ilet ıı ngı tere nuaır Ye talya ara-~:-'Qeaqedir. Ordu bu esastan lar ır. u teşc us er ıaı mı ' d T bl I 
~ulhenı olarak 19 ~ayıı hareke. tarafından anlaşıldıir içindir ki, adın 

1
• ara.._~d~d. e .Sad ~lifha-I 

lt\de .. b. · ut arınm uuı ı ıne aı ati • 
n evvel olduau ıibi ondan ·az zaman ıonra umunn ır azım tal .1 F d Am'· 

•onr d • h 1. · J Bul · ya ı e ranaa. araam a • 
1 a a, Bay Kimon Georooief'e ve arzu a ını a mıttır. ıarı.. k daki .. -1--b·ı f .. ı . ata.t" ı_. • y 1 d-L· a mut---. ı men aauerıne 
1_ ı uır ıurette bir .,.~k tartlar tan ve ugos avya arasm aaı c1a· • d•tm• I __ L d 
atofın y-· kd•w · h.. ··ltakil ır ımza e ı ıt o an 1111U&118 e, 
,_ Uflur ki bunlardan birincisi ye ıger;ne urmet ve mu J I A 
Qa.llrk ·k· h.'k"' ·b· ·· · le talyan a vuıturya aruıncla c teıkrli.tına dokunulamıya- ı ı u umet gı ı muaavı muame lı .. betleri • inki fmı 
tğı \?e ona hürmet ·d· esaslanna dayanan bu yaklqma ar~ ~u_nue nın fa 

General Zl f bl 1.d ve anlatma sıyaaumın gün 1eçıtik temın JÇID yapıhmt oJan anlapaa 
t'l ""- ate , un an aon • ~ 1 d. . • 1 __ ti d·ı· · italya ile Macaristan arumda ay • '-'Cora· f h··k~- . . . . çe genı§ e ıjını, auyye en ı ım 
faa ıe u YU1etının ıatı • h .k. ·ııe1· bedi bir -"- ni esulara söre yapıhmt olan mu 

ını nıucib olan b I . aay· er ı ı mı ın e ıura~ 
~l§tır: ae epen tanı§tığını prmelde hahtiyar bu· ahede. 

ı _ . .. lunuyoruz. Bu eteri, menfaatleri- Sev;rı,at devam edlJO• 
h ihtiıJskı hiildbnet, Makedon- m~e tamamiyle uyaım ve sağlam Mesina, 24 (AA.) - ltalya • 
,, Jca kurumunun daiıtdma- bir eser olduğuna kani olarak, bü- mn tarki Afrika müateml•bleri
iki h~b~na rağmen, bu kurumun tün kuvvetimizle yükaelmeğe çalı· ne hareket edecek olan bir fırka 

ız ınd b. · ümJ 
l>rot .en ınne, eze e J&C&ğız. Şurasına kuvvetle İf&I'« mn askeri levazımı Vulkanya Y& 

oaerov t ıı· b. .__ ·· 
•a.lbah d i:u ız ına aaa,rmu • etmek isterim ki, bu do.t· puruna yük1etilmiftir. Aıkerin ir 
dan b a a . luDDnlfbır. Bu hizb- luk ve yaklqma aıya· kabına öğleden sonr& batlcuımq· 
ler, nı azı ~mseler müaellab idi- 1U1Q1D, komtufamnrzın her han· tır. Bayraklarla donamnıf olan 
tt let},-:nıurıyet alıyor)~ ve. bat· gi biTinin '"7& her banai bir di • tehir büyük tezahürlerle asker • 
ltrclı. lf BUruplan tefkil edı~or- ier hüki'imetin itimataızlığını ve leri ıelimlamıtlardır. 
~' · çekimnesini İcab ettirebilecek ve-

k. Y Zlatef burada demiftir. k" b d k Roma, 24 (A.A.) - Havasa· 
ı: ya onu çe ınmeye mec ur e ece . h b .. d . 

'te ~Şunu da açıkça tö;rlmaeyi 
la.r kuruma ve bqka kurum -
~ a. llıensub kimaelere izhar et-
k· e:ı \'azife bilirim ki: Şimdiki 
ıı~t "!eya her hanıi Nfka 
~, ~~ hiilcameti utanç verici 

ıının lekerru·· .. " -- - ..ı 
etQı. rune mu.aaue 
•- IYecektir ve berkea memle • 
"et Jca 
,. nunlannın kendisine talı-
1' ett• .... 

ıgı ın Jri• ala--1-&--ev ı ~u..-,,. 

·· 
2 

- Georsief hükGmetinin, <>kono .k 
tah ını ıılahabn daha kolay 
ıı ~için bbineainde ba. 
redd ın deiiftirilmeaini 
1-rı e.tıneai, bu red, hu bakan • 
~ ıttihaa ettikleri tedbirler 

ında tüphe uyandırmıtlır· 
ta~ - Bay Ceorıiefin, bir ka • 
•u &ilse ile 8-fhak•na badat· 
le~ aallhiyetJer Ye ezciimı. bü
otd et aalihiyetinin ve batti 
•a.J=.~ ~abitlerinin tayin ft uli 

"""llY ti · cl-ıt· e nın verilmesi hu.usun· 
~ 1 

laaa.VVurdur. Bu karama -
.,. 'kraldan te-L!ı.e..._ • '-.. llnuıı ,.auaq eaaaıye ... 
lıiletl ~ kendisine verdiii ..ıı-
1' erı de al--'- "d" y.-t1...-_L Vllder • "-&UI 1 1. UAMA 

l>ir k.:e aadıJc olan ordl:J böyle 
Ce0,11:;ı ka~ edemezdi n 

Ce ten ıtımadmı ıeri aldı. 
hip-,.. fteral Zfatef, beyanatmda 

l(~nıer ' 
b-.1'.ed 111 dıtan tıyuumdan 
~edi .. . erken bU •ıy&l&DID defit-
L· i•ne İ••ret etm• d . . 
'll: ''8 1 ~ ıı ve emııtır 

'te d·ı u aar nıilleti barJf fikr:ne 
le. k ı tıır ıbütün .milletlerle, bilh ... 
fa_ endi ı.__ 1 . J 
~riıı aoaııu any e •nlqma 

h. b. .& --'-·- . Jansı m~a-ınn en. 
~ il' ~.!'P'.'!I' 7"'~ ~ Dıier. tataf• Şarki Afrikaya uker aevkiya-

t.an ebedi bir dostluk muahedea b d ed. 24 000 t nluk 
b

. . enm ıyor. , o 
ızı cenub komf umuz Türkiyeye 

bağlamaktadır. Bu muahede bi • 
zim için müphem bir formülden 
ibaret detfdir Te biz Türklerle 
iyi komtuluk münasebetleri, ıami· 
mt bir dostluk ve barııı içinde ya• 

f&JD&YI en aamimi ve deiifme:ı bir 
tarzda arzu ediyoruz.,, 

Bundan sonra Gen~ral Zlatef, 
bazı Türk gazeteleri tarafı~an 
arada ıırada Bulpriatana tevcih 
edileQ fiiphelerin ve hücumların 
Türkiye idare adam'lariyle hiç bir 
münasebeti olmadığına imanım 

IÖJMDİf " Bulav • Türk ııyaaa 
mahafilinin dirıayetinıden ve açıık 
sörüılerinden kat'iyyetle emin ol
duğunu ilive etmiıtir. 

Romanyaya kar§ı olan ııyua• 
ama ıeçen Batba.kan, bu sıyaıanın 
bant ye iyi anılatma azim•erine 
dayandrimı eöylemit ve demit • 
tir ki: 

"Bulgar hükümdarlannm 1934 
eon kanununda Bükret i ziyaretle 
" Romanya hariciye nazırı Bay 
Titüleskoınun ıeçen ıon tetrinde 
Sofyaya gelmesi iyi anla§ılan men 
faatlara dayanan iki memleket 
dostluğunun ehemmiyetli bir de • 
lili addolunabilir· 

Zamanda kurtulut aavaıı ea • 
numda Romen milletin.in ve kral
bk ailesinin yaptığı yardnnlara da 
dayanmaktadır. Bu dostluk, ümid 

G ... al Zlatef demiftir ki: 
1 'Efer aramızdaki mali ve ö

konomik bazı meteleler adalet 
ve iyi komıuhık hislerine daya
narak halledilebiline timdi bi • 
le iyi ve düsıün olan münue • 
betlerimizin daha Zlyade iyi si· 
deceğine ve aamiml hir doıt • 
luğa doğru gideceğine kati ola
rak eminim. Biz kendi tarafı • 
mızdan nrmak için ne nPftlak 
lizımaa yapmakta:JU. 

Omid ederim ki, yakında 

bunların halline muvaffak ola -
cak ve Bulıarlarla Yunanlılar 
arasında eıJa bir barıt ft ökono
mik it birliğini korumak imki· 
nmı bulacaia-

Son zamanlarda Yunan mat. 
buatınm göıterdili füpheler res
men tekzib edilmit olduiu için 
bir kıymeti haia delildir. Zaten 
ıimendif erden ye iyi kara JOlla· 
nndan tamamen mahnım olan 
hudud noktaamm YUiyeti &ütün 
dünyaca bellidir ve ıöaterilecek 
her ıüpheye kartı en ,Uzel bir 
tekziptir. 

Napolide Peloritana fırkasının 
yeni kıtalannı ve birçok müte • 
hasııı bölükleri yükliyen bir va -
pur harekete hazırlanmaktadır. 

Napolide bir vapur amele, bir 
diğer vapqr da mühimmat yük • 
lenmektedir. 

Spezziadan gelen Arabia vapu 
ru, y~ni kıtalarla malzeme almak. 
tadır. 

Yeni ltalyanın ~ehresl 

Milinodan T aymiıe bildirili • 
yor: Popoloditalya gazetesi (ye
ni ltalya) ser levhası altında Sin 
yor Muaolini taraf mdan yazıldı • 
lı söylenen bir makale r.eıret • 
miftir. 

Makalede ltalyanın bugünkü 
buhran kartıımda hisleri anlatı
larak, eski lta.lyanın artık unutul 
muı lizım ıeldiii izah ediliyor 
Ye ıu aözler söyleniyor: 

"Artık muıiki aletleri değil, ta 
bancalar, mitralyozlar, toplar ve 
kahramanlıklar lizım ! .. Bu yeni 
üslip, ~ki de eski gazetecileri 
hayrete dütürür. Fakat ltalyanın 
ukert ve harpçi manzarası artık 
tanmaıabdır· Beynelmilel efkarı 

umumiye, hiç olmazsa bir asır ge 
ri kalır. Yani bir memleketi bu • 
ıünkü hali ile deiil, dünkü hali 
ile muhakeme eder ... Artık eski 
fikirlerin yıkılma devri hulul et 
mittir.,, 

Habe9latanın harb kuvveti 
ve dahllt aiyaset vaziyeti 

Vaktile Habeıütanda uzunu• 
Slllirya tetlıikat ya'patt Alman 'li'it.. 
yeti •eferiyeanin rei•i Grühl Ha
bq - ltalyan ilıtila/ı müntaebe 
tile 1'Doy,e Alpemayne Çaytung,, 
Ja yazdriı bir yazıJa Habefi•ta
nın laarb kuvrJeti ve dahili .iyaıe 
tinin bugünkü ı>aziyeti h:ıkkınJa 
tlfCiıJaJıi talsilôtı umyor: 

"Habetiıtanın Roma maslahat 
güsan memleketinde 800,000 as
kerin ıilih altında olduğunu ve 
bu nükdann kolaylıkla bir milyo 
na çıkanlabileceiini söylemiı. 
Ba rakamlar eau itibarile doiru 
olabilir, fakat Habetiatanm efek. 
tif askeri kuvveti hakkında doi· 
ru bir fikir veremez. Am harbin 
ne demek olduiunu hilen, her 
fe7Cien evvel adedin deiil, uJmr. 
deki fikrin, kıtalardaki d&hill bir 
letiklii~ tealihatm ve teknik 
harb YUıtalarmm mühim rol oy
nadıimı da bilir. Habeıiatan ah 
valim vakıf olan, Romadaki mu 
Jahat(Üzar gösterdiii adetler hale 
kında ıunlan eöylemefe mecbur 
dur: 

1 - Sami ırkına menaup olan 
Aniharanm hikim tabakasını teı 
kil eden Habef liler çok harpci • 
dir. Fakat bu harpçiliği eski Af -
rika :ıihniyetine ıöre, yam fana • 
tik bir hızla diifmana hücum et • 
mek suretinde telakki edilmeli • 
dir. Bu tarzdaki hücum yeni silah 
lara kart r tesirsizdir. 

harpçiliği, Avrupalı aıket, mu. 
allimler tarafından yaptırıian ta 
limlerden dolayı fevkalade ual 
mrtlır. Habeı askerlerinin talim
lerinde hazır bulunanlar, aırl Ha 
bet askerinin yeni üniformaaı içi~ 
de kendisini çok bedbaht buldu. 
iu takdirde tereddüt et.meal•. 
Bu yeni Habet kıtaları diıiplinli 
Avrupa kıtaları kartıaında pİJ'& • 
de muharebelerinde hiç İM pıa 
mryaeaktır. Aerf bir surette Jetİt
tirilmiyen diğer batı bozuk kıta
Jarın Afrikalılar usulünde harp
çı olmaları, asri bir muhare"8de 
kuvvet olarak nazari itihare alı
namaz. 1896 senesinde Hah.,H-
1erin Adua da galib bükümleri ti 
mali Habeıistanm dar geçidlerin 
de İtalyan askerlerini aıkqtırma 
ları ıayeıinde mümkün ctlahll • 
mittir: Bugünkü vaziyette bayle 
bir rol oynanma.ama imkan J'Ok • 
tur. 

Onun için 800,000 lritllik ffa. 
bq ordusunun barb kahili,.ei 
fart& mulikttr. Bu kabiliyet. m-. 
leket dahilinde meYCUd olan ... 
yaıi gerginlikten dolayı bir Irat 
«:laha azalmaktadır. 

Şimdiki imparator Haile Selu 
si, v&ktile Raı Taffari Markoa
ncn itmini tafırkeıı. llliibWeffa 
imparator ikinci Menelik•ta Mki 
ki halefi olan yeğeni Lidj Y--.. 
yu bir ihtilal neticesinde talatm .. 
.&an indirerek cebren Ultanat 
mevkiine ıeçmiftir. Lidj Yuaa 
umumi harpte Almanya lehine 

harbe iıtirak etmek fikrinde idi 

ve kendisine sadık olan Calla ka
bilelerile beraber p,r~ AfıjM.p 
ki Alman u'lrerteriimbtı:;t..-.,. 

na kotmak istiyordu. O.. için 
itilaf devletleri Ras Ta(fari vaıı 
taaile ihtilil çıkarttırarak Lidj 
Yuauyu tahtından indlrttiler. (). 
nun yerine, Fransız terbfJ81i tir 
müı olan Harrarb Raa Makon • 
nen'in oğlu Ras Taffari Habet im 
para.tona oldu. Fakat bu it iki bü 
kümdar arasında aenelerce muha 
rebe edilmeden te111in ohmama • 
dı. Raı Taff ari nihayet itillf dn 
Jetlerinden aldıiı ailihlar .,. • 
ıinde Lidj Y uıuyu majlGp etti. 
Lidj Y uau eair düttü. ffaMtiata 
nm asil hü.kUmdarı olan Udj Yu 
ıu bugün dahi ııkı bir eıaret ha
yatı içinde inlemektedir. Bundan 
bir iki aeııe evvel Lidj, Y usu, 
muhafızı olan Salalid'li Ru Kaa 
sa ile birlikte hapiaaneden ~ 
ınağa muvaffak oldu. Fakot p 
leıuneie vakit bulamadaıı tekrar 
yakalandı. Tabii hakiki hülıtm • 
dara taraftar olan Hahefliler da. 
hi hariçten ıelen bir dÜfm&M. 
kartı harbetmekten çekinml,. • 
ceklerdir. Fakat Hahefiataam 
dahili müdafaa cephesinin hirl• 
ıildiği istenildiği kadar L. .... vvetll 
olamıyacakttr. Hayalata bpıt • 
maktan ziyade hakikatleri ıaz 1-
nünde bulundurmamız her hal • 
de daha iyidir.,, J 

• 
Sosyalist fırkasının 

yıl dönümü 
la:ı\la:h•dbailıdırr. Bulıar milleti 

e el • ' ~ L_. erlQ '--nc1· . L-L- • •• •14lli:J ae aa ne --.-,ettı-
hut'ttıet:: ve teref ve hayıiyetine 
olcıuill eıı ve sadakatle baih 
Çİn de h .uluslar dernefi kadrosu i· 
ltiline ır uluılararaaı cemaati teı
lel'iıı Ya?"a.yacak bütün tef ebbüı .. 
•ina ~~dfakiyetle ne«ıicelenme
L..~ -:..,\IQ laanetiJle ~--
~. . 

ederiz ki, karşıldch menfaatler dü· 
tünceıi dahainde olarak iki mem· 
leket araamda askıda bulunan me-

seleleri hatfetmeye yardım ede • 
cektir. Bunlarm halli iee Balkan 
banıım ve Balkan anlatmasını .v~ 
Balkan memleketleri arasmda ıyı 
lcomtufulc münıatebetlerinf konı • 
maya hlmıet edecek en mühim 
'bir lmildir.'' 

y; • 

Bulgariıtandan diler memle. 
ketlerle de doatça münuebetler • 
de bulunmaktadır. Ve hariçteki 
itibarı kuvvet bulmuıtur. Bugüıı 
dahili birlik eserini bitirmeye ça
lıtan Bulgaristan ancak bundan 
ıonradır Jd, bütün kuvvetleriyle 
Balkan ve Avrupa harıtlennı tah-
kime yardım edebilecektir.,, 

Batbabn General Zlatefin 
nutku bir ~ok defala'I" türeldi al· 
kıtlarla kesilmittir. General söz
lerine "Yapam Balpriatan, ya • 
tasın Knl, ya191m ordu ve ya • 
tuın ceaur ve azimkAr milleti -
~iz,, Jözleriylc niha,.ı vermit • 
tir. 

2 - Bahaedilen 800,000 muha 
ribin ancak 150,000 nini Ambara 
hlar te,kil eder. Diğerleri hep 
Amharalıl&rfm tahakkümü alhn
cla uilen muhtelif ırklardan mü 
rekkeptir. Bu kuYetin eka!Jc olan 
harb kabiliyeti baklanda eöz aöy 
)emek :u.ittir. 

3 - Ha.bet askerlerinin teali 
hatı un ihtiyaçları tatmin ebnek 
ten çok uzaktır. 

4 - Alrt Habet lataJarmm 

Münih, 24 (A.A.) - Bay Hita 

ler, 24-2-1920 de i1k taraftarları• 
na ulusal aoayaliıt procramm111 

25 noktasını izah etmit olclufu t. 
rihi bir birahanede bu ..... bw 
nutuk aöyliyecektir. Buaiinldi,... 
l!kler, uluaa1 aoeyaliıt hrbamıa 

kurtuldutunun betind yıl clllll • 
brtuJduiuaun OD befinci ,.... ... . 
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l lstanbul Kumandanliğı 
Sabnalma Komisyonu llinlan 

Krt'at ihtiyacı için beher kilo
sunun tahmin bedeli 10 kurut o
lan (40) ton nohut açık eksiltme
ye konmuftur. ihalesi 9 - Mart-
935 Cumartesi günü saat 14,30 
dadır. istekliler ıartnamesini Fın· 
dıldıdaki komisyonda görebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 300 lira • 
Irk teminat makbuz ve Ticaret o
dasına kayıtlı olduklarına dair ve· 
sikalariyle vaktinden evvel ko -
misyonda hazır bulunmaları. 

(408) (877) 
:{. "" "' 

Kıt'at ihtiyacı için beher kilo -
sunun tahmin bedeli 30 kunı§ o • 
lup 22 ton sabun kapalı zarfla ek
siltmeye konmuttur. lhaleai 9 -
Mart - 935 Cumartesi günü saat 
15 dedir. istekliler J&rlnamesini 
her gün öğleden evvel Fındıklıda-
ki Satınalma komisyonunda göre
bilirler. Eksiltmeye gireceklerin 
495 liralık teminat mektubu veya 
makbuzları ve kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesikalariyle bir
likte teklif mektuplarını belli gün ı 

ve ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar komisyona verme-
leri. (409) (878) 

"' ,,. . 
Kıt'at ihtiyacı için beher kilo

sunun tahmin bedeli 20 kurut o -
1an 11 ton çekirdekli kuru üzüm 
açık eksiltmeye konmuıtur. ihale
si 9 - Mart - 935 Cumartesi 
günü saat 16 dadır. latekliler tart
namesini her gün öğleden enel 
Fındıklıdaki aatınalnıa komisyo
nunda görebilirler. Eksiltmeye gi
rc:eklerin 159 liralık teminat 
m~kbuz ve Ticaret odasına kayıt· 
lı olduklarına dair veaikalariyle 
bir'"k1e aktinden evvel komis -
y or..da h::ızır bulunmaları. 

(410) (879) 

Tc:J o_ KiVE 

l\RAAT 
BANKA51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
QAl-IAT .. ~ D~Q 

latanbul Kumandanlığı Leva -
zım amiri emrindeki yiyecek am-
1::.arının t.:,.:niri açık eksiltmeye 
k:nmuştur. Ketif bedeli 183 lira 
50 kurut olup muvakkat teminat 
14 liradır. Eıkiltmesi 2/Mart/ 935 
cumartesi günü saat 16,30 dadır. 
Şartnamesini her gün öğleden ev • 
vel ve isteklilerin teminat makbuz 
ları ve ticaret odaaına kayıtlı ol • 
duklarına dair veıikalarile birlikte 
vaktinden evvel Fındıklıdaki Sa. 
tınalma Komisyonuna müracaat • 

.1111111111111111111llll1lUlllllRI lllllilımmıllllll111mlnrnR11111, ~--························-
A K B A 1 Dün ve Yarın Kitapları 

ları. (398) (757) 
,ır. .... 

1 

Açık eksiltmeye konulan 650 
kilo 500 gram valnun 50 kito gres 
ve 112 kilo valvalin talip çıkma • 
dığından eksiltmesi 27 -şubat-935 
çar~mba günü saat 16 dadır. is
tekliler fartnamesini her gün öğ

le den evvel Fındıklıdaki Satma) -
ma komisyonunda görebilirler. Ek 
siltmeye gireceklerin 27 liTa 85 
kunııluk teminat makbuz ve Ti -
caret odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesikalariyle birlrkte vaktin -
den evvel komıiyonda hazır bu -
lunmaları. (424) (941) 

Konyadaki kıt'at için 70 kilo 
kösele, 28 kilo vaketa, 9 paket sa
raç ipliği ve 104 metre keten bezi; 
ne talip çrkmadığmdan eksiltmesi 

Ankarada A K B A kitap Dünyanın en çok tanınmış ve beğenilmiş eserleri 
:!vin:n birinci şubesi modern 
hir ıekilde Maarif Yeki.Jeti Ylflrdumuzun en salahiyetli bilginleri elile 
karıısında açılmııtır. A K B A güzel dilimize çev1 ilmektedir. 
~itap evleri her dilde kitap. Yirmi kitabı birden edinmek ve -;ok de§erll bir kU· 
necm.ua, aıazete ihfyaçlanne tUphan• ye sahip olmak lati~oraanız 
·evap vermektedirler. Gerek 
!c:itapıarınızı, gerek kırtasiyenizi Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı' na 
~n ucuz olarak A K B A kitap A b } 
~vlerind .. n tedarik edebii=rsi· . one o unuz . 
niz. Devlet Matbaası kitapları 

e V AKIT in neşriyatının An· 
'tarada salı! yeri A K B A ki· 
lap evlerid:r. 
AKBA Merkezi Telefon 3137 
Birinci ıube " 1761 
ikinci ıube: Saman Puan 

~ııııııınıııınıum~ 

Yeniçıktı 
LascdtmOn) ahlann ve Atinalı lınn 

Cümhuriyet 
• lerl • 

Kaenefon 
Havdar Rifat 
50 Kurut 

Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku· 
yuculanmıza bir kolaylık olmak üzere abone ı~rtlarını yazıyoruz. 

Abone şartları : Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636" 'k' . - 'nk' "504 ku , 1 ıncı serını ı ., ruıtur. 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci ıeri 
için "204,, kurut peıin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere taksite bağlanır. 

- Hangi seriye abone olursanız olunuz, p~İD alınacak pa· 
rayı gönderir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar laf· 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası ahn· 
maz. -

Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -
memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu göndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

27 ıubat 935 çar!&nlba günü saat SATILIK MOTÖR Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 
15 tedir. istekliler şartnameıini "Bir yaımda 70 tonluk çektir. 

Müracaat yeri - Vakıt Matbaası - Ankara caddesi. - İstanbul 

Dün ve Yarı 
1 ercüme Külliyatı 

1 SAFO 
Alfons Dode - Haydar R~ 

100 Ki'§ 

Aıle Çemberi 
4. Maurois - J. H. Alitall 

100 Krş ----------------~mr~<------~ 1 icaret, banka, horsl 
:kt. Or. Muoıi' Etem 

75 krt 

Devlet ve ıhti/8.l 
Lenin - Haydar Rifat 

'15 krt 

Sosyalizm 
'. !<antsky - Sabiha Zekerif' 

'15 k1'f ------
}.Rasın Külliyatı 

Ahmet Ret it - H.Naıııtı 
76 krt / 

işçi sınıfı iht · ıali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 kFJ 

Ruhi hayatta la~aur 
Dr. Yung - Dr Hayrullab 

60 krt 

/sfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. AlitaO 

----------~100-=-ı&~rt / 

}. Rasin AÜ1.lıgat ı 11 
Ahmet Reıit - H. NazıllJ 

'15 krt 

Gorıo be.ha 
Balzak - Haydar Rif at 

100 llJ'f 

Deliliğin pıskoıojısı 
Dr. Bernard Hard - lzeddil 

00 kre 

lkbahar Selleri 
Türıenyef - Sami z. Süre1f' 

73 kre 
.------~-

~ngerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Set• 

60"" ~ 
-,-. _R_a_s_i_n __ K~ü;;;atı =jff 

Ahmet Reıit - H. Nazım 
75"" -""' 
4 ~ 

Samimi saaaet 
Tolstoy - 1. H. Alitan 

60 krt 

stat istik 
Andreles - Suphi Nuri 

10 kl'f -
Çocuk düşürtenler 
H •. G. Menusier l. F. Rasiıo 

60 krt 

·--------~ =-------~ 
ltim ve Felsefe 

Moris Şilk - Hilmi Ziya 
30 kuruş 

.:;_ _____ _ 
Cemıgetin Asılları. 

Frederik Engels - Muhidd•I' 
__________ ı.oo ... k.uru! _,,,,,,,,, 

Yeni ilmi Z1hn ,,et 
Bacherlard - H. Ziya 

75 kuruş ____ ..,.,......., __ .... __________ ~_ 
Hükümdar millet 
Ruuel - Galib Kemali 

50 kuruş ./_ 

·-----------.... = -------~-
1<. om ün i zm 

Lenin - Stalin - Buhariıı 
Haydar Rifat .. 

50 kuruş 
her gün öğleden evvel Fındıklıda- me ve 60 beygirlik motörü ile ıe
h:i satına1ma komisyonunda göre- fere hazır bir motör acele satılık -
bilirler. Eluiltmeye gireceklerin tır. Almak iıtiyenler 24 - 2 -
16 lira 50 kurutluk teminat mak - 935 tarihinden itibaren her gün DIŞ TABiBi 

Günün iktısadi işıeri 
H' zmet edecek bir kadın Prof. Or. Suphi Nurj 

buz Te Ticaret oduma kayıtlı ol- aaat 12 den 2 y kadar Galatada NURi MEHMED 
dukl.rına dair vesikalariyle bir - Necati Bey caddesi Eptalofoı Beyoğlv A~acnmi kartı11nda 

Bir yqlı kadm yanmda oturup ' -=------F-iya_tı_6_o_K_r,. ____ ..-

ev itleri yapacak yalnız ve yatlıca 

bir kadın aranıyor. Matbaamız likte vaktinden evvel komisyonda 181 - 183 numaralı gazinoya mü- Buna sokak No: 1 , 
L_ __ -=haz:::w~b=ul==un~ma::::l=•n:.:.:....· ~(~428::::!)~(942~L) ..!....:..:ra~c=a=atl~e~r~i. __ ~~~~~~ıll~~----~~--~~--~~..ı.....L--=-.:.....--~~---~~~_.a....._...L..i..._.L.&.111.ıı:&:1~-----...._-----
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Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18j;f. 1 ~?"tip 5. ci Çekiş 11. Mart 79!5 dedir . 

uyuk ikramiye : 30.000 Lıradır 
!/l'ıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-

ler ve 20,000 liralık mükl.fat flardır. 

'---===----~~~~--~~~~~~~~ 
,_Devlet Demir yolları ııAnıarı 1 
Muh 1 k ltr 4. ammen bedelleri ile mikdarve vasıfları atafıda yazı ı ~reıt~ 

tiıı . 3.1935 günü ayrı ayrı ve ikiırup halinde kapalı zarf usulıle bı· 
~ cı R,rup saat ı 5.30 da ve ikinciıi de 16 da Ankara da idare binaıın· 

ltlt.ııern d . . l k 
8 . e aıreıınde ıatm a ınaca tır. 

lirtt u ışe ginnek iıtiyenlerin birinci gruptaki çam kereste için 5680 
"u ık \'e ikinci grupu te,kil eden diğer keresteler için de 1021 liralılc 
.1 •• ~ilkkat teminat ve kanunun tayin ettiği veıikalar ve kanunun dör· 
11Uııc·· 
~1, u rtıaddesi mucibince ite girmeğe manileri ~u_1unmadığına .d~ir 
ti llııaıne Ve tekliflerini ayni günde birinci grup ıçın 14.30 a ve ıkın 

1
8
"'P İçin ıaat ıs e kadar komiı yon reisliğine vermeleri lazımdır. u . '\ 

4d lfe aid tartnameler Ankara, Eskitehir, Haydarpafa, Samsun v~ 
'"- v 1 D v • 1 tııı e2ne erile lzmit, Adapazarı, Geyve ve ogançay ıatnıyon a 
dan ,.. k k b'l' d' v • 1 "le da ~~rn ereate fartnamesi 440 kuru§ mu a ı ı, ıgerı parasız o a-

lıtılmaktadır 
Cinı· . 

1 Mikdarı M3. 

ı_ç 
C ·· •ra)ı çam 3408 
ıırten d'I 

Ciitı 1 ille 22 
~ en kalaı 52 
lf - Pt1e!e dilme 187 
ita~ l<alas 116 
ae"a.iaç 29 

M3. muhammen 
bedeli kurut 

2600 
1825 
1975 
2850 
3125 
3275 
3300 ~mur 70 

l§!lisarlar U. Müdürlüğünden:! 
{
6
3
0
5 Metre 6S m/m yHıı ıenitlikte Hortum: } 10 / 3 / 935 

85 Pazar 14 s " " " " " : 
OOoo Kılo Motorin "Ağır Dizel yağı,, : } p!~:e~~:3f 4 

ldıremi 'bf · · · 'b. d 1 ) 0 1 
ı ı ıyacı ıçın şartnamesı mucı ınc ra a yazı ı 

.. '
1
" 111 •e motorin pi1illitna 'Mtın abnacaflndan vermek iıte· 

•tn ' . Cib ~ın " 7,S güvenme pıral.riyle hizalarında yazıh ru~.ıerde 
""-z •lıde Levazım •e mübayaat fabulne gelmeleri. (951) 

Oz türkç~ Jiarşılıklar 

2. Ürkütmek. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentderı Karakôy • KöpriıD.i}ı 

1 c:l.42362 - 'iiri:ecı Mühürdaı ıadr 

·-- Harı J eltfoı ~740 --
J skenderige Yolu 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı namına 

ANKARA Vapuru 26 Şubat 1 

Salı saat 11 de lıkenderi-

750 lira mukabilinde birinci derecede ipo .. eki olup yeminli 
üç ehli•ukuf tuafından tamamına 700 lıra kıymet takdir edi· 
Jea Ruınelihiaarı Plo1lafeocri M. Bo,tan S. 3 Y. 2 No. lu 
mababçe bir ev açık arttırma vazcdilmit olduju 27 / 3 / 935 
tarihine mü1adif Çarıamba günü saat 14 ten 1 ya kadar da· 
irede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
mubamminenin % 75 ni bulduğu takdirde. müşterisi ünrinc bıra
kılacaktır. Aksi takdirde en son arttırmanın taahhüdü baki kal
mak üzere on beş glln daha teaıdit edilerek 1) / 41 935 tirihıne 
müsadif Perş~mbe günü saat ) 4 ten l 6 Y• kada.. k~za daire· 
miıde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammineoin % 75 ni bulmadığı takd·rdc salış 2,80 No. lu 
~a~un abklmıa~ tedikan sreri bırakılır. S tış pe ındir Arttırmaya 
ııtırak etmek ısteyenlerin kıymeti muhamminenin ~. 7,S niıbe· 
tinde pey akçeai veya miJJi bir bankanın t~CDiaal rne tu unu hamil 
bulunmaları llıımdır. Hakları tapu s.citli ile ırabit oımıyan ipo· 
tekli alacaklarda diğer alllcadaranıo ve irtifak ha kı sahiplerinin 
bu haklarını •• busuıile faiz •e masarife dair olan iddialarını 
evrakı müıbitelcri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün 
ı~~h~~· dair~mize bildirmeleri llıımdır. Akıi ta"dırde hakları tapu 
ııcdh ıJe sabıt olmıyanlar sabı bedelinia payJaımaaından hariç 
kalırlar. Müterakim •ergi, teaviriye, tanzifiyeden mütevellit bele· 
diye rummu ve Yaluf borçları borçluya •ittir. Daha faıJa malu· 
mat almak isteyenler 10 • 3 - 935 taribiDden itibaren berke1ia 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırmada ıart• 
nam si ile 934 - 2463 No. lu dosyaya müracatla mezkOr dosyada 

yeye kadar. (968) 

Kendir ve keten 
SANAYii T. A. Sirketinden: 

' Kemlir 'e Keten Sanayii T. A. Ş. 
Ticaret kaııuııunnn 361 inci mad • 
<lesine ve dahili nizamnamenin 4~ 
uncu ma<l<leı:ıjne te' fikan 21 Mart 
1935 tarihli Per§eınhe giinü saat 14 
de Galutada Kürekı:ilenle Manlıayın 
lıan ü~iincü katta şirket merkezind~ 
:ııli surette a~ağıdaki ruznaırıeyi ınii· 
zakere etmek iizere toplanacağından 
en az be~ lıiı:ıseye malik hissedarla· 
rm içtima giinünden hir hafta e\\e• 
line kadar şirket merkezine veyu 
milli hankıılar<lan birine hisselerini 
te\'di eclerek ınukahilinde duhuliye 
varakaı.ı almaları iliin olunur. 

RUZ~A:\IF.l MÜZAKERAT 
1 - l\lecJisi idare \·e milrakih ra· 

porJannm okunarak bilançonun tel· 
kik ''e tasdikiyle Meclisi idarenin ih· 
raı;ı. 

2 - Sermayenin 400 (Dört yiiz 
hin liraya) ibJiiğı (yeniden 100. bin 
liralık hisse çıkarılması). 

3 - Heyeti idare azalarının ~İr· 
ketle it yapmaları için @aliihi) et \ e· 
rilmesi. 

4 - Kano sureti takllimi. 
5 - Mlirakih intilıahı ile 'erile • 

cek ücretin tayini. 
İDARE l\'lECLISf 

SATILIK DÜKKAN HlSSESl 

Tophanede Topçular cadde -
sinde, Nusratiye camii ittisalinde
ki kemer kahvenin üçte biri acele 
satılıktır. 

Görmek için müıtecirlere, pa • 
zarlıiı ~İd .. ınnl\&tada Deniz 
kütüphanesi Md. B. H. Tahıine 

müracaat ed:Jmeıi. 

mevcut veaaiki görebilecekleri ilin olunur. (988) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Lira K. Miktarı Kalem Lira K. Nevi 
Teminata 

273 40 73 20 50 Alit ve edevatı Baytariye 

19 Şubat 935 Sah gDnü aaat 14 de Fındıklıda Güzel San'atlar 
Akademisinde Yükıek Mektepler Muba1ebeciliğiode açık eksilt
me auretile ihale edileceği ilin edilmit ol•n 73 kalem al•t •• 
edevatı bayllriyeyi vermeğe talip çıkmadığından eksiltme mfid· 
deti on gün daba uzahlmııtır. 7 Mart 935 tarihine müsadif 
Ptrşembe gllnll saat on dartte Fındıklıda GUzel San'atlar Aka
demisinde Yüksek Mektepler Mubaseber.iliğine ihale edileceğin· 

' den şartnamuini g8rmek istiyenler Pendikte Bakteriyolojihınei 
e.,ıerı EaatitDal MOdlriyetiae Ye' elr•iltmeye girmetf Mı,.~ 
yukarda g&ıterilen gtln ve ıutte Fıadıldıda Yeksek Mektepler 
Mubaaebecil ğiade alım ve satım toplanh11na gelmeleri. (989) 

Öz Türl<çe l<ar,ılıklar 

Kurulmak, 8. Türemek. 8. Gönülmek, .9 YanaŞınak, 1 O. 
Yazlmmak, 11. Yönelmek,, 12. 
Yönenmek, 18. Yüz tutmak, 

Tevhit (etmek), 1. Biretmek, 
2. Bitiıınek, 8. Doldurmak, ( Çu -
kur yerleri tesviye man.) 4. Dö -
lendinnek, 5. Dölertmek, (Topra
ğı tesviye man.) 6. Döl eştirmek, 
7. Düzeltmek, düzletmek, 8. Dü
zetmek, 9. Düzmek, 10. Ödemek.. 
(Borcunu tesviye man.) 11. Sağ. 
lnmak (Hesabı tesviye man.) 12. 
Uydurmak. 

Teıekkür, 1. Alkış, (Daha çok 
tahsin, takdir, hamt, sena man.) 

Teveccüh cel~~ ı: Alki'Ş 
kazanmak, 2. Yaranmak. 

T eveııul (etmek), 1. Menger-
lllek, 2. Uğraşmak. • 

Tevehhüm (etmek), 1. Eymen -
ınek, 2. Kocunmak, 8. Kurmak, 
kuruntulanmak, kuruntuya düş -
ınek, 4. Kuşkulanmak, 5, Üı-ü~ • 
ınek. 

Tevekkül (etmek), ı. Gönül ur
nıak, 2. lşanmak, 3. Tanrıya sığın
ınak, 

Tevellüt, Doğum. 
Tevellüt etmek, ı. .Bütmek, Doğ -
ınak, 3. Toğmak. 

Tev'em 1 Eş 2 1k. 3 Kur -d , . , . ız, . 
a3. 

Tevveaaü (etmek), 1. Bolal -
nrnk, 2 .Bollanmak, 3. Genişlemek, 
g~nişlenmek,, geniş olmak, 4. Kin
k7un1ek, ö. Sıymak, 6. Sonınmak, 
· Y ayra]mak. 
Teveaıül (etmek), Sarılmak. 
Tevettür, 1. Gerilme, 2. Kurul • 

ına (Yay hakkında.) 
t 

1 
Tevezzü, 1. Botrama, 2. Dağı -

1 nıa, 3. Paylaşılma, pay edilme. 
1.1 Tevfik (etmek), 1. Uydurmak, 

3 
Ygtın ,getinnek, 2. Yakıştınnak, 
· Yakl~ırmak, 4. Yar3§tmnak, 

lJ Tevfıkan, 1 .Göre,, 2. Karay, 3. 
Yarak, 4. Yarasa. 

IJ:tTe-,JiT (etmek), 1. Arttınnak, 
tırnıak, 2. Çoğaltmak. 

Teyhit (etmek), 1. korkutmak 

2. Birlemek, 3. Birleştirmek, 4. 
Birletmek, 5. Bir tutmak, 6. Birli
ğine inanmak (Vahdaniyeti ilahi
yeye iman man.) 7. Dimeştirmek, 
8. Koşmak. 

Tevil (etmek), 1. Çeviıınek, 2. 
Değiştirmek, değiştirmek istemek. 
3. Döndürmek, 4. Yansnat, 5. Yor· 
mak (Tefsir, tabir man.) 
• Tevkif (etmek), 1 .Alıkomak, 
alıkoymak, 2. Bekletmek, 3. Dur. 
durmak, 4. Eğlemek, eylemek, 5. 
Pekitmek (Takviye ve tahkim), 
6. Pergitmek, ~. Perklemek, 8. 
Turgurmak, 9. Turguzmak, 1 O, 
Tunırmak. 

Tevfik edilen, Bulun. 
Tevkil (etmek), Yerine bırak

mak, 
Tevkir (etmek), 1. Ağırlamak, 

2. Saymak, 3. Ululamak. 
Tevlit (etmek), 1. Butlamak 

(Deve için) 2. Doğurmak, doğuıt
mak, 3. Gunnamak, kunnamak, 
(At ve eşek için), 4. Kulanlamak 
(Kısrak ve sair hayvan için), 5. 

Yenitmek. 
Tevriye, ı. Alttan alta söyleme, 

2. Gizleme, 3. Ortük, 4. Ortiilii, 
söz, 5. tJ stil kapalı anlatma. 

Tevsi (etmek)' 1. Açmak, 2. 
Bolartmak, 3. Bollaştırmak, 5. 
Gendürmek, 6. Genişletmek, 7. 
Genitmek, 8. Kinkürmek, 9. Ul • 
gartmak, 10. Yadınak. . 

Tevsik (etmek), 1. Berkıtmek, 

Tesviye olunmak, Düzlenmek. 
Teıatu, 1. Balkış, 2. Işın. 
TepfU etmek, ].. Balıkmak, 2 . 

lldrrmak, 8. tltmnak, 4. Parılda -
nıak, 5. Yıldıramak. 

Teıaup (etmek), 1. Ayrılmak, 
2. Budaklanmak, 3. Çatallanmak, 
çatallaşmak, 4. Dallanmak, 

Teşçi (etmek), 1. Davrandır • 
mak,, 2. Eriğlemek, 3. Yüreklen • 
dinnek, 4. Yürek vermek. 

Tetdit (etmek), · 1. Artnınak, 
Rrttırmak, 2. Azıştırmak, 3. Sağ -
lamlaştınnak, 4. Sıkmak. 

T eıebbüs (etmek), 1. Anıtla -
mnk, 2. Davranmk, 3. Dürüşmek, 
( Ceht ve gayret man.) 4. El at
mnk, el koymak, el vuıınak, 5. Gi
rişmek, 6. Kalkmak, kalkışmak, 
7. Kılınmak, 8. Sarılmak, 9. Yapış
mak. 

Te,eddüd (etmek), 1. Aıtmak 
' 2. Azmak, azışmak, 3. Cepreşmek, 

4. Yeği.nlemek. 
Tc,ekki (etmek), 1. Sızlanmak 

' 2. Yamkmak, 3. Yanıp yakılmak. 
Te,e'kkül, 1. Kurluv 2. Kuııı -

Juı;.;. 3. Kumm. 
Tc,ekkül etmek, 1. Dürümek, 2. 

2. Kulduk, 3. Tav. 
Tcıekkür etmek, Tabu etmek, 

tapuğ etmek, (Daha çok ubudiyet 
arzı man.) 

Te,emmüs, 1. Gün çalması, 2. 
Güneş çarpmsaı, güneş vurması. 
Teıemmüs etmek, Güneş çarp

mak. 

Teıennüç, Bunış. 
Tetennüç etmek, 1. Burtarmak, 

2. Kurulmak, 3. Sinir büzülmek, 
4. Sinirçekilmek, 5. Yindirkemek. 

Teıettüt, 1. Bulgak, 2. Çatallaş
ma, 3. Dağılma..: 4. Karışma, 5. Sa
pınlış, 6. Üleşik. 

Teteüm, 1. Erim (İyiye ve kötü
Y_e şamil olarak tefeül man.) 2. 1-
rın, (Alelumum tefeüül man.) 

Teıeüm etmek, 1, Kötüye yor -
mak, uğursuz tutmak, 3. yom et • 
mek. 

TeşeYvüş, 1. Altut, 2. Alt üst, 
3. Kargaş, kargaşalık, 4. Karışık -
lık. 

Teıevvüt husule getirmek, I. 
Alt üst oJma,k, 2. BurhaJmak, bur
başmak, 3. Karca.şmak, kargaş -
mak, 4. Kaıışmak, kanna kanşık 
tJlmak. 

Tetfiye (etmek), 1. tyi etmek, 
2. Onartmak, 3. Sağ nrnak. 

Tethir (etmek), 1. Adını du -
yunnak (mr3hur etm le man.) 2. 
Belgürtmek (Me~hnr etmek man.) 
3. Çavlandırmak (M rshur etmek 
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il Atatürkün Nutku i se :ıı « \ 
§E Türk harflerile basıldı i 
U 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 1 
:§~ Reiıicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır-1 
~\ "-aıı büyük kongreainde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa-JJ 1 

~j " tarafından Türk harflerile zarif bir tekilde yeniden buılmıt • \\ 1 

~~ !:ır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav jf 
iğ ~~dan bir kutu içeriıine konularak satııa çıkarılmııtır. ~ 

)} Üç cildin değeri (600) kunqtur. ( 
~~ VA KIT' in Türkiyenin her tarafında bulunan bayilerinden .1.i = = :. ı: 
Ş/ de bu tarihi ve çok kıymetli eıerai tedarik mümkündür. ~~ 

~~ Müracaat yeri - "VAKiT,, lıtanbul - Ankara caddesi ~f -- = 

Ankara Valiliğinden: i 
1 - Ankara atadyom ve hipodrom ..ı...ı dahilinde (573&0) lira 1 

ketif bedeli 2150 m. tulünde 0.60s0 .90 hk ve 1290 m. tulünde 50 cm. 
lik çimento boru fe11iyle muayene bacalan ve toplama kuyuları ve di· 
ğer teıiıat illf&&tı kapalı zarf usuli le ekailtmeye konmuıtur. j 

2 - Eksiltme 7.3.1935 perıembe günü saat 15 de Ankara viliyetı 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin tekliflerini A - Ticadet oduı veıikatı B - 4119 

liralık muvakkat teminat makbuzu veya nümunesine uyıun banka ke
f alet mektubu C - Stadyum komisyonundan alacaklan fenni ehliyet 
veıikalarile ayni gün ve saat t 4 de kadar Ankara vilayeti daimi encü
meni reiılijine tevdi etmeleri lizı mdır· 

4 - istekliler bu husustaki ıartnameleri 287 kurut mukabilinde 
Ankara Nafıa Bq mühendisliğinden alabilirler. (762) 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 

Kumbara Sahiblerine: 
lı Bankasının 10.000 Lira mükafatlı 
9.35 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 9.35 de ANKARAcla noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kur,aya 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 9.35 tarihine, yani 
Şubat sonuna karlar bankaqa en tqağı 
2.5 lira uatırmış olmaları lazımdır. 

SbF.ALt; 
• C~KM6K • 
iSTbMl;;25I;N 

BiR 

~UM BARA 
AL 

•ADAPıa~C21·Tfl2.1( TfCARET· ı!ı.A~~r· 

Sahibi: ASIM US 

N .... fltıl•i• 

REFiK la"'-' SEVENCIL 

• 

Tahmini bedeli"85400,,lira olan yukarıda yazılı kasnak kayqıan 27 

ıubat 935 tarihinde Çarıunba tünü ıaat 15 de Askeri Fabrikalar 
Satınalma Komiıyonunda pazarlıkla atın alınacaktır. Şartname 
''427" kurut mukabilinde maktr komisyondan v~rilir. Taliplerin 
mu•aldcat teminat olan "5520,. lira ve 2480 numaralı kanunun 2 
ve S cii maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona ıel· 
meleri. (958) VAKiT Mat ...... - lıtanlaal 

DIŞ DOKTORU 

Dbeyt Salt 
Fatih Karasümriik tn..-1 

daralı, No. 4 

Öz Türkçe liarııhklar ----------------
man.) 4. Göstermek (Herkesin Ö· 

nüne çıkarmak man.) 5. Yaymak 
(Gizli bfr şeyi herkese duyunnak 
man.) 

Teıhiri ıilib, Çekmek (Kılıç 
çekmek, tabanca çekmek.) 

Teıhit (etmek), 1. Aynınak, 
ayni. etmek, 2. Seçmek, 3. Tanı -
mak. 

Teıkil, 1. Biçime koyma, 2. Kı
lı '· \·eııne, 3. Kurman, 4. Kurum. 

T ~şkilit, Yasa (Nizam, kanun, 
man.) 

Teıkil etmek, 1. Biçim~mek, 
biçime sokmak, 2. ltmek, itimek, 
3. Kıhklandırmak, kıhk vermek, 
4. Kılmak, 5. Kumıak, 6. Tasla • 
mak, 7. Yaratmak, 8. Yasamak. 

Teımir (etmek), 1. Çemremek, 
2. Çmu-amak, 3. Sığamak, sıva • 
mak. 

Teıne, 1. Dudağı hw'Umuş 
(Teşnelep man.) 2. istekli, 3. Su -
sr ~ - ·L Susamış, 5. Susuz. 

Teıne olmak, 1. Can atmak, 2. 
2. Ist~mıek, 3. Susmak. 

TeJni (etmek), 1. Çekiştirmek 
(Z ... m ve tahihman.) 2. Danlınak 
(Tayip ve tekdir man.) 3. İlen -
mek, 'Tel'in man.) 4. Kötü söyle
mek. 

Teıpih (etmek), 1. Benzetmek, 
2. Okşatmak. 

Teırif (etmek), 1. Buyurmak, 
2. Gelmek, 3. Gitmek. 

Tepifatpere.t, Alkışçı. 
Teırih (etmek), 1. Açmak, 2. 

Anlatmak, 3. Ayınnak, 4. Dlimek, 
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5. lç~ni açmak. 
Teırih ameliyeai, Dilgi. 
Tetrih (etmek), Ortak etmek. 
Teşriki mesai, ı. El birliği, 2. 

İmece, 3. öbeleme, 11. Yardnnlaş -
ma. 

Teırini evvel, 1. Bürkün ayı, 2. 
Koç ayı, 3. Orta güz. 

Teıriniaani, 1. Esmek, 2. Koş, 
3. Kuş, 4. Kurtuyak ay, 5. Küskü 
ay, 6. Son güz, 7. Ulu ürgön. 

Teıvik, 1. fsteklendiriş, istek 
veriş, istek uyandınş, 2. Teme. 

Tetvik etmek, 1. Ayınnak, 2. 
Ayartamk, 3. Buşgurmak, 4. Dav· 
randırmak, 5. Dehmerlemek, 6. 
Dürtmek, 7. Ilrktırmak, 8. Kızış -
tırmak, 9. Kışkırtmak, 10. ön ver
mek. 11. Yalkamak, 12. Yeltemek, 
13. Yol açı_nak. 

Teıvit (etmek), 1. Alt üst et
mek, 2. Aykamak, 3. Depretmek, 
depretmek, 4. Kanştırmak, Kar. 
makan~ık etmek. 

Teıyi, 1. Gönder, 2. Göndürü, 
3. Gündüıii, 4. Yallabı. 

Teıyi etmek, 1. Esenlemek (Se
lametlemek ma.n.) 2. Geçinnek, 3. 
Gdndermek, 4. Gönetnıek, 5. Kol -
damnk, 6. Otkennek, ötkürmek, 
7. Oıücmek, 8. Uğurlamak, 9. U • 
zatmah, 10. Ütüıınek, 11. Yola 
çıkarmak, 12. Yolaklamak, 18. 
Yola Sdlmak, 14. Yola vurmak. 

l'etabu (etmek), 1. Bağlaşmak, 
2. Biribiri ardınca gelmek, 3. 
Dirdeşr.nek, 4. SIJ'8lanmak, ö. Sr • 
ravardı gelmek. 

Öz Türiee anı1ı1r1ar 

Tetabuk (etmek), 1. Biribirine mek, 8. Uıiikmek, 9. Yalruzhktan 
uymak, 2. Çakışmak, 3. Isırgan - korkmak. 10. Yalımsamak.. 
4. ürkütmek, 5. Yıldırmak. Tenkki (etmek), 1. Çekinmek, 
6. Uyuşmak. 2. Gocunmak, gocunmak, S. Kay· 

Te:tanoı, 1. Dağca, 2. Domucu, nlmak, 4. Korunmak, 5. Sakınmak 
3. Dongucu, 4. Donucu. 6. Saklanmak. 

Tetebbü (etmek), 1. Araştır. ı Tevakkuf, 1. Bağlantı, 2. Din· 
nıak, 2. Arkasına düşmek, arkası- gi, 3. Durgu, duruş, 4. Tutkar. 
ru bırakmamak, 3. Barlamak, 4. Tevakkuf etmek, 1. Bağlı ol· 
Eyretmek, 5. trtelmek, 6. lzle • mak (Merbut ve mualllk olmak 
mek. man.) 2. Barm larmak, S. Dur• 

Tetbit (etmek), 1. Belinlendir- mak, 4. Dursunmak, 5. Duruk· 
mek, 2. Korkutmak, 3. Şaşırtmak, mak, 6. Eğleşmek, 7'. Eğlenmek, 

Tetfin (etmek), 1. Astramak, 8. Güymek, 9. Kidirmek, 10. Tok• 
2. Gömmek . tamak, 11. Tuhtamak, 12. Turduk· 

Tetimme, Tükellik. mak. 
Tetkik, 1. Bağu, 2. lrteş, 3. Sın Tavakkuf mahalli, 1. Durak, 2. 

mak, 4. Uygun gelmek, 5. Uymak, Eğlek, eğrek, eğlik, eğrik. 
4. Suraltı, 5. Surav, 6. Tergek, 7. Tevali (etmek), 1. Arası kesil .. 
Tergev, 8. Tökel. memek, 2. Biribiri arkasından gel· 

Tetkik etmek, ı. Araştırmak, mek, 3. Koğala.şmak, 5. Sürmek, 
inceden inceye aramak, 2. Oynaş- sürüp gitmek, 6. Ulamak, 7. Uy· 
mak, 8. Barlamak, 4. Çendelemek, lamak. 
5. Çınlamak (Tahkik etmek), 6. Alettevali, 1. Arası kesilmeksi .. 
Denlemek, 7. Endelemek, 8. lr. zin, 2. Arka arkaya, 3. Biribiri ar .. 
delemek, 9. trdemek, 10. Sonnak, dmca, 4. Sıra vardı, 5. Sntı srra • 
soruşturmak. ya. 

Tetkik ettirmek, ı. Eşitmek, 2. Tevatür, 1. Ağızda dolaşma, 2. 
Irtetmek. Ulaş, 3. Yaygaz, 4. Yayılma. 

Tnafuk (ebnek), 1. Kelismek, Tevazu, 1. Alvak, gönüllülük, 
2. Kelişmek, 3. Pirikmek, 4. Uy- 2. Koyuluk, 8. Tmyalık. 
gu gelmek, 5. Uymak, 6. Uyuş· Tevazu ıöıtermek, 1. Burlamak 
mak. 2. Tdanmak, 3. Yingelemek, 6. 

Tevafür, 1. Artına, 2. Birikme, Yatmnak. 
8. Çoğalma, 4. Ureme. Teyeccüh (etmek), 1. Arlrur-

Tevahhut, 1. Çekinmek, 2. Irk- mak, 2. Çevrilmek, yüz çevirmek, 
mek, 3. Kaçınmak, 4. Korkmak, 5. 8. Doğrulmak, 4. Dönmek, 5. DiiŞ
Uçkunmak, 6. Uçunmak, 7. Urk. lenmek, 6. Gelmek, 7. Gönelmek, 
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