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dıssıplın .&. b Jı l' -1 l ı.. .. ~j••lerdclııgHtmde (Vaver - DiJn gece seyahatlerini se' er er a ue tutuqor ar 
seçime~ hlahalli bir seçim oldu. Bo b1ti1e1ek kentimize 
'!.'trıA ... 1°ıı e~awr parti (23.000) onur verdiler Muhtelif sınıflara mensub ltalyan kıt'alan, Habeşistana 

t' "" J e g· d" n ı İtıi ır ı. una karşı işçi par- (AA) R' d 1 k .. M k 
dcğn3.· se}~~~ıcnleri (15,611) den çok ı.tanbul, 25 . . - I• sevke i me uzere esinaya a ID ediyor 
ıı · lo)·I "k yaseticümhur Kalemimahıus aınzc ı· k e ı ·en işçi partisinin 
ile ij t~.1 onscr\"atiirlerin namzedi - müdürlüğünden: 

tın rrcf <l" M · 'J • o ı. Dün •abah armar11 en 
lı"J "eçım i-.le · J ı· · ı· 1 R · · ·· h ı ('n . .. rın< e < ıssıp ın < t'· hareket buyuran eıncum u-
hilıtıı" ~e) ın dcğiınini ( clıcmmi)'l'tini) k L. __ 
1. }eııler · . b rumuz Atatür uugün •aat 
•ab1,1 1 •çın u. usalrr (lıaıısıfo 21,5 Je Eğe vapuru Üe /.tan • 
ger~ek~( ~r) hir şey değildir. Ancak 
tutarı en ohnu~tur. İşti parti~ini bulu ıerellenJirdüer. 
elhirı· ... :Çınenlcr sıkı bir dissiplin ile Vali, kumandanlar, devlet, 
İ~in ,;• c~lcre.k bir tek işçi namzecli vüciyet ve belediye erkanı va • 
sinde l"lllı:ı;lerdir; konsen •atör parti- nara •elerelı Atatürk'ü karfı-

11 olan 1 . "k' r- D 
~ed k eçmen er ı e ı ı nam - laddar· 
tıı 1 1 a<ltfı uıda kalmrç iki,·e ayrıl -

• ar B :.• • 
l~r 11 rr. tından dolayı konserrn-
ka>!a lltıızetlerindcn hiç biri seçimi D •• b hk • J 1 
fan ll~~atnr~tır. fü)yJeJikJe topJu O· un sa a l ze zeıe 
iu a~ rgın ğücü dağınık olan çoklu· 

B ctmiftir. 
ile) .u ohız (/uidise) ()zenle (di./ı·kcıt 

ll~ncelcnıcğe (ıcıkihc) değer: 
lıtnd ır kez İngiltere demokrasi yo • 
be; a .. ı:ok yıllardır. deneme (tecrü-
erj~u;ıııii~ hir iilkedir. İngilizler 

o;lld ;~1eı·in<le iyice olğunlaşımştır. 
lllek a 

1 
ıe~ ki~i parti dissipJini ne de

fa l 0 ılugıınu ı>ek iyi bilir. Bunun· 
ttıu'Cı·alıeı· göriiliiyor ki, böyle bir 
Sa Q;•k cçnıenleri hile siyasal kar ~ 
ka~t 1 

Iara kenclilerini pek kola~ 
la111 /~1) or. Bu yüzden ara~ıra onu· 
<.:ıla/~cak (tamir cdilcmiyccck) !1• 

t 1 e karsıla~ıyor. 
den tıgiltercde partilerin sayısı iki · 
leı· llt~ık (/azla) değil jken İngiliz· 
l~td e~ıın j lerini iyi yiirütcbiliyor · 
kııtı~~cak araya hir .de itçi parti i 

n ~oııra """ uıKeıw ı:JJ il. cıl 

ASIM US 
Oetaııı, ı 
'-._ lncı sıı~ ılanm s Uncu .Otµııuııla 

Yer sa1sıntı.sı Girid ada
sında evler yıktı; iki ölii. 

ve beş yaralı var 
Kandilli raıathanesi, dün ıa• 

bah aaat dördü 53 dakika 12 sani
ye geçe, cenubu garbi istikametin· 
den gelen oldukça tiddetli ve ıü • 
rekli bir zelzele kaydetmiıtir. 

Tel haberlerine göre, yine dün 
sabah, Girid aduında f uılalarla 
iki dakika ıüren tiddetli yer ıar • 
ımtrları hiısedilmit ve aaraıntıları 
yer altı ıürültüleri ve karanlık la· 
kib etmiıtir. Bir çok ev yıkılmıf 
veya az çok tahribata uğramıtlır. 
llP 1r-.; Al"'i9e "-• 'irisi ~ Yaralan• 
......,. .. Zeh ıa. Slllat- ackfııinfutiı 
Morede, Kahirede ve Mııırcla da 
duyulmuıtur. __________ ............................. ____ ~~------

Yeni Saylav/arımızla konuşuyoruz 

Zongul~ak saylavı Dr. 
Altok hayatını anlatı1or 

Dr. Mitat Alhok 

"an~ayıav~aııınızla konuşmağa oe 
C. li. F edıyoıuz.. Zonguldak-tan 
~çil · naınzedı olarak saylav 

en ve Ylld h' . ~ . Salısın 1 ızmetınde degerlı 
hir is· a arıyle temiz ve değerli 
l\Jidh ını kazanmış olan doktor 
eden at Altıok, kendisini ziyaret 
ı ll1Uharı. · · e anı t ırımıze hayatım şöy-

a n11ştır: 
-- Doktor ·· L--~lltıind YllZ-ıısr olarak 323 

kıh Cüttıe aakeri tıbbiyesinden çı· 
Itır iJun 

1
&ne .hastaneıinde ıitajı· 

"e efre a . ett. m. Emerazı cildiye 
t\aiı~11~~ıye tubeıinde bir sene 
\r an M Ya.pa.rak 325 senesinde 
~iiteJı erkez Askeri hastanesine 

•ıı ta . 1 l'leıinde Yln o undum. 328 ae 
llJlcla \' Yapıla.n meb'ua intihaba· 

"" Mel,• . ikin-

ci devr~i intihabiyede mecliıe itti· 
rak ettim. Arnavutluk hadisesi ü· 
zer :ne mecliı feıhedilmit ve Bal• 
kan harbi zuhur etmit olduğun· 
dan Balkan harbine iıtirak ettim. 
Edimenin ittirdadı ile Edime haı 
taneı · nde mütarekenin aonuna ka 
dar bulundum. Mütarekeyi müte· 
akib aıker olduium halde ıiya• 
ıetle iıtiplimden dolayı divanı 
barb karariyle niıbeti askeriyem 
katolundu. Umumi harbin nihaye-
tine ve mütarekeye kadar Bolu 
ve Buna ittihad ve terakki kitbi 
meaullüklerinc:le bulundum. Umu• 
mi tevkifat ııraaında ben de Bur
sada tevkif olunarak Bekirağa bö
lüğüne gittim. Bekiraia bölüiün-
de on dört ay kaldım. Tehcir me
selesinden dolayı on seneye mah· 
k4m olduktan aonra Gümütauyu 
hattaneıinden Buraaya kaçarak 
Kll"f'Vayımilliyeye iltihak ettim. 
Anac:loluya geçtikten aonra Nem• 
rud Mustafa Pap. tarafmdan fi. 
ranm esbabı müıeddededen aayı· 

larak llJ&ben idama mahkam e
dildim. Bunum it1alinden aonra 
Boluya ıeldim. Bir ıene Gerede 
hükUmet doktorlujunda, bir sene 
de Bolu Sıhhat ve içtimai Muave
net Müc:lürlüfünde 'bulundu~ 
.onra lekln V ekiletinin tqekkü
lünde lıkln Mmtaka Müdürlüifi 

~ 9 cu u)'lfamn 3 cu ınatununda), 

Sıhhat 
Şfirası 

Ankarada dün ilk 

ltalyan Somalin hududunda bir Üeri karakolu ve Habeıi•tan 
imparatoru Haile Selauie bClfıncl a tacı oldqğu halde büyük bir me. 

7cuİme giderken .. 

1 

Napoli, 25 (A.A.) - Conte 
Biancamano vapurunun hare • 
kelinden ıonra, bugün Lombar • 

l 
diyadan gelen Nasam Sauro va
puru, mühimmat, erzak ve ame
le ile hareket edeceği gibi, Leo -
nardo de Vinci vapuru da amele 
nakledecektir. 

Bugünden itibaren muhtelif 
yerlerden, muhtelif sınıflara 
mensub krtaların Mesinaya akın 
edecekleri haber verilmektedir. 

Bay Mu1101ininin Meımaya 

gelerek bunların hareketi esna • 

Devamı 9 uncu sayfanın ı ıncı ailtununda) 

t~la•hsını ya..rtı.~:ııa--&:mı....... d 
Sıhhat Bakanı, Sıhhat UŞDJgJD gilf ere eD 
'61·:;~:~ .!f::~!~ecek çıkarılmasını istediler 

Ankara, 25 (Kurun) - Umu -
mi hifzıuıhba kanunile kurulan 
yüksek sıhhat turası, 1935 ilk top 
lantısını bugün saat 15 de Ba • 
kanlık binaıında yaptı. Şura, 

Sıhhat Bakanı Bay Relilt 

Amerikada idam ınahk.Uınları bir 
elektrik sandalyasr üzerine oturtu • 
)ur ,.e başından ,·erilen k.unetli bir: 
elektrik <'erevanı ile mahkum bir an 
içinde ölmüf. bulunur. Lindbergirı 
çocuğunu öldüren Alman Haupt -
man, Temyiz mahkem~i tarafmdan 
idam kararı reddedilmezse yukarnla 
resmini gör()üğünüz sandalyaya otu· 
racaktır. 

lngiliz sosyalist ve komünistleri "Avus
.turga Faşist diktatörünün,, lngilterege 

ayak basmasını protesto e~igorlar 
Londra, 25 (A.A.) - Bay Şuı

nig ve Berger Valdeneg dün ~aat 
17.20 de Viktorya iıtaıyonuna 
varmıılar ve orada Sir Con Simon 
ile Harbiye miWeıarı Bay Sanhop 
ve Fransız büyük elçisi Bay Kor -
ben tarafından ıelamlanmıtlardrr. 

Londra, 25 (A.A.) - Dün ileri 
sol fırkaları tarafından, ipizleı 
leh:ne tertib edilen nümayitde, 
Avusturya baıvekiti 8. Şuıingin 

lngiltereden tardını taleb eden bir 
takrir kabul ve AVldturya fatiıt 
diktatörünün lngiltereye ayak Ava•haya B'lfbakanı üzerinde 

maktul Dollomn retmi bulunan 
mcucuı b'lftnda 

Kralcılarla Cumhuriyet
cilerSelinikte çarpıştılar 

Atinıa, 25 - Elki Yunan kralı 

Koıtantin için Selinikte Beyaz. 

kulede yapılan bir ayinde, kralcı· 

lar ile cümhuriyetçiler araıında 

kanlı kavgalar olmuttur. 

Ayinden sonra kralcılar, sakıt 
hanedan için nümayiJ ve tezahür

ler yapmağa kalkıımca, cümhuri

yetçiler ile çarpıtmaya ba.tlamıf • 

lardtr. Zabıta kuvvetleri, iki tara· 

fı ıüçlükle ayıra'bilmittir. Çarpıt
mada, sekizi ağır olmak Uzere on 
kiti ~aralanmlfbr. 
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uvu. 

Avam kamarasında bir sorgu Gümrüklerden geçec 

l &l• d b k B ı s . . 1 . d günlüpamuklumensuc 
ngı lZ lŞ a anı er- eçım iŞ erın e Ankara, 25 (Kurun) - Fransn lor üzerine kunılınuıtıır. Bııll 
l • • ' "" • • ' dissiplİn ahdı tarifesine dahil )Ünlti, pamuk- lıerabcr Giimriikler kanunu, 

ıne gıd.ecee1ını UnlUlJOT Ba malwlcden dcı:am lu mensucat temsiliitlr resimlerinin rük meınurlarmm licrcti alaka O 28 Şuhl!t tarihinden itibaren fe hi· tıırafımlan Yerilmek üzere ın 
diizen hozulmu~tur. İste on eı;.umu Giiınrükler Bakanlığmcla hiiyük hir ali lınricindc de ~ahş111nJarnu 

Londra, 25 (A.A. - Avam 
kamaruında ıorulan bir suale 
cevab veren Hariciye Bakanı Sir 
Jon SaYJ11en demiştir ki; 

İngiltere ile Almanya arasın· 
da noktai nazar teatisine müte • 
allik Alman teklifini almış olan 
lngilter hükUmeti bu temaıın 
Fransız ·Alman tebliğinde mün
deriç bütün meselelere pmil o -
lub olmıyacağını öğrenmek iıte
mit ve Alman hükumeti de bu 
husuıta müıbet bir cevab ver -
mit Q}duğundan Alman teklifini 
faydalı addediyoruz. 

Siyam üdafaa 
Bakanına 
suikast 
Bangkok (Siyam), 25 (A. 

A.) - Bir adam, bir futbol maçın
dan sonra otomobiline binmek 
il zere olan Müdafaa Bakanına a • 

teı etmiftir. &kanın yarası 
ağır olmadığı zannedilmektedir. 

Londra, 25 (A.A.) - Londrada 

Kral taranndan olan Siyam ma • 
hafili, Banıkok ıuikaatinin }>üyük 
bir siyaalt.1 manası olduğu kanaa -

tindedirler. Zira müdafaa Baka • 
kanı krahn memleketinden ayrıl
masına sebeb olan hadiselerde 
mühim bir rol oynamıttrr. 

KURUN - Siyam Müdafaa Ba 
kanını vuranın, kral taraftarlarm· 
dan biri olauğu anlaıılıyor. Sıyam 
kralı memleketinde değil, İngil -
terededir. Orada bütün kuvve -
ti hükumetin eline geçirmek iste -

yen bir parti, kralın memleketine 
dönmesini her aUn biraz daha ge
cikti~iyor .. Bununla berp.ber, her 
iki tarafın arzulf,nnı birlettirmek 
ve krah getirmek üzere ıon defa 

Sıyamdan f nıiltereye bir heyet 
gelmiı ve kralla konuımaya girit
mif lerdi. Bundan henüz bir netice 
çıkmnmııtır. 

Bu gar - Yugoslav hudu
dunda gümrük geçitleri 

Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar -
:Yugoılav komiteıi, 'hudutta açıl
ması kararl~tırılmıt olan yeni ge
çitlerin açılma•ına aid ·tedbirleri 
görütmüılerdir. 

Şimdi polis ve gUmrük servisle 
rinin çalıımakta oldukları yerler -
de hemen geçitler açılacaktır. Ko
miıycm yarm yapacağı aon top· 
lantıda nihai protokolu kabul c -
decekti"r. 

Kayseride Atatürkün 
· heykeli 

Kayıeri, 25 (A.A.) - Büyük 
Önder AtatürkUn belediye tara· 
fnıdan ;yaptmlan heykeli K1ty .. 
seriye getirilmiı ve kaideılne ko
nulmuıtur. 

Heykel bir M~rta kadar örtü· 
lü bulunacak ve bir Martta açıl
ma reımi yapılacaktır. AçıJma 
resmi için bir komite çahımaya 
batlamııtır. O gün için zengin 
bir program hazırlamaktadır. 

Alman hükumeti vermi• oldu· ı·Y· ( · ; h k f l' d y .ı Gü "k ı .. · ı· -r ver< ısı sonuç m~tıca unu pe · n· an ıyet obunıu. rpru te m tur· ctmı~ ır.,, 

ğu bu cevabında bizi Berline da· ı 

vet etmittir. Yakında Berlinc gİ· 
dcceğimi ümid ediyorum· Hare • 

ketim tarihi h nüz tesbit edilmit 
değildir. Fransız ve ltalyan hü · 

kiimetleri, bu ziyareti muvafık 

gönnütlerdir. 

çık giistermektedir. Şimdi diişiinii · )il mnllan hulnnanl:ır lmnlarm ten· 
len şey §mlur: Hugiinkii Jngiltcrc ziliitlı tnrifo üzerinden çıknrılmn ı· 
l'arlfıınento ll hu yıl içjnde yeni bil' nı temin için i lical söstermekteclh-
6eçim ile değiştirilecekti. Çokluk pnr- ler. 
tisinin htiyle hiç hcklenmcz hir hi • İnhi:.arlnra gelen mahiınata grire, 
çimde \e ı;e~menlcrinin en ı;i.içlii lıilha~:.a İstanlml, lzmir giiınrükle . 
hulundıığu bir yerde böyle nzhk rinde telıacilm yiizünden memurlar 
parti i önünde alt olu§u konscrva • muameleye yeti emeınektedirler. Bu 
törlerin şeflerini düşüncliinncktedir. vaziyet karşısında ne gibi tedbirler 

Dmniştir. 

Yarın genci eçime haşlanınca ne alındığım sordnsuın salahiyetli bir 
Başka payitahtlara gidib git • gihi hir sonuç ile karıılnşacpklarını güınriikçü: 

miyeceği sualine cevaben Sir Jon hilemcdikleri için her eyden öncı• - Giimriik te~kiJtı nonnal e as . 

ögr~ndiğiınc göre 27 Şubat 
§:ıınmn kndnr güınriiklerdeıı g 
yiinlü ve pamuklu mensucatın 
kfımı bir milyon kiloyu ~!:ec 
Bu yiiz<len hazine mühim )lir 
fnnt görecektir. Giimriikler B~ 
~ı. nıülıtelif ımln§ınalarla bu. 
eleler için temin cdilmi~ konteJ 
rı giiınriiklere yeti tirmeğe ~.alı~ 
tadır. 

Saymen, bu meselenin henüz tel· 

kik edilmede bulunduğqnu söy • 
lemittir. 

lngiliz Bakanları 
Varşovaya 

g·idecekler mi ? 
Varıova, 24 (A.A.) - lngi -

liz nazırlarının yakında Varıo • 
vayı ziyaret etmeleri ihtimali ü • 
zerinde yazı yazılmaktadır. Pa
ris, Londra, Berlin ve Moskova 
arasmd~ cereyan eden mUzake -
relerin tekli ıerahatle anlatıldı • 
ğı bir zamanda, Lehistanı ilzam 
edecek her hangi bir yersiz teza. 
hürattan çekinilınal...le olduğu 

anlatılıyor. 

Varıovada, İngiltere hükume· 
tinin Şark misakı meselesinde 
bir hal aureti teminine teıebbüs 
etmesi beklenmektedir. 

Pat Ajansının Londra muha • 
birinin izahına göre, mlitekabil 
yardım misakının evvelce Lehis
tan ile Almanya '1e Lehistan ile 
Rusya arasında aktedilmi§ olan 
ademi tecavüz misakları esası 

üzerine müıtenid isti§ari bir mi
saka ta.hvili dütünülmekt~dir. 

Bu misakın, şarki Avrupada, 
bu tarzda muahedeler yapmıyan 
memleketler arasında yeniden a· 
demi tecavüz misakları akdi ıu • 
retiyle ikmali mevzuu bahistir. 

Bütün bu misaklar, tarki Av
rupaya aid İ&tİ§ari bir misak ile 
bağlanmı! olacaktır. 

Almanyanın şarkında 
gerginlik .. 

Berlin, 25 (A·A.) - Voelkis
cher Beobachter gazetesi, Avru· 
padaki g rginliğin azami l .ı sa -
f et gösterdiği mıntakanın evvel
ce Almanyanın garbında iken 
§İmdi Almanyanın farkına inti -
kal ettiğine dair bir Jngil:z ga · 
zetesi tarafından yapılan netri • 
yattan bahsederek diyor ki: 

"Bu mütaleanın ak•i de varit 
tir. Çünkü ıiındi en az emniyet 
misaklarına ihtiyacı olan yer, 
Avrupanın farkıdır. Burada bir
çok emniyet misakları vardır. Ve 
hiçbir uluı, komıularının teca -
'Vü:ıünden endiıe etmektedirler. 
Yegane karıtıklıJc ocağı, Litvan
yanın baıına buyruk hareketi yü
zünden, Memel razisi olmuıtur. 
Bura<la, Memelin idareıiııin tek
li hakkındaki ahdnameyi imza e
den devletlerin karariyle vaziyet 
derhal değiıtirilebilir.,, 

parti i~lerini yeni hir cliizene koy · 
mnk gerekliği duyulmaktadır. 

Hu clunıma göre önümUzdeki 
giiz içinde yapılncası s<;yJenen ı;e • 
ncl cçimin gelecek ilkbahara ka · 
dar uzayacağını eöyliyenlcr ''ardır. 

ASIM US 

Bakanlar heyeti 
Ankara, 25 (A.A. - lrra Ve

killeri heyeti bugün Baıvekil 

ismet lnönünün reisliğinde top
lanarak muhtelif itler üıerinde 

görutmelerde bulunmuf ve bu it
lere aid kararlar vermittir. 

Vali, .SayJav seçilen Şehir 
Meclisi azalaniıa 

ziy f et verıdi 
lstanbul Vali ve lielediye reİ· 

ai Bay Muhittin Ostündağ, Sehir 
meclisi aıa11 olanlardan ıaylav 
seçilenler §erefine Park otelinde 
bir akıam ziyafeti vermiştir. Zi· 
yafette, Daimi encümen azaaı, 

Şeihr meclisi reisilik divanı, dai· 
re müdürleri bulunmuıtur. 

Belediye reisi muavini Bay 
Hamid, vali namına bir nutuk 
söyliyerek mecl'aten ayrılan ar -
kadaıları için duyduğu teessürü 
anlatmıf, Erzurum Saylavı Ba -
yan akiyeN buna kııa bir cevab 
vermİ§tİr. 

Ziyafete Erzincan Say lavı 
Bay Saffet, Manisa Saylavı olan 
lstanbul müddeiumumiai Bay 
Kenan Korer iştirak etmiılerdir. 

Hitlerin 15 yıl önceki 
programı 

Münih, 25 (A.A.) - B. H:tle· 
rin 15 eene evvel büyük bir toplan 
tıda proğramının 25 tezini izah 
ettiği günün yıldönümü dün mera· 
s:nıle teı'id edilmiştir. Merasimde 
Ulusal Sosyalist Önder muav:ni 
B. Hes ile Himaye müfrezeleri 
Ba§kam B. Himler, Bavyera Bat· 
kam B. Zibert ve diğer bazı zevat 
hazır bulunmuşlardır. 

Bavyera Bakanlarından B. Vag 
ner bir nuhık ıöyliyerek ezcümle 
demittir ki: 

15 ıene evvel Han edilen 25 
umdede o zamandan beri h:ç bir 
değİf iklik olmamıt ve ıbir kelime
si bile çıkarılmamıfhr. Bu tezler 
istikbalde de ayni kalacaktır. 

Metr Salem davası bitti 
Ankara, 25 (Kurun) - Metr 

Salem davasına bugün de devam 
edildi· Müddiumumi, eski karar 
mucibince suçlunun cezalandırıl
masını istedi. Muhakeme l<arar 
için 4 Marta bırakıldı. 

Balkan konseyi münakalat eksperi 
Martın on birinde Belgratta teplanac 

Ankara, 25 (Kunın) - Bazı 

gazetelerin yazdıkları gibi Bel . 
gradda toplanacak olan Balkan 
iktisad konseyi değil, konseyin 
münakalat eksperleridir. 

Salahiyetli bir zat diyor ki: 
"- Belgradda toplantı 11 mart 

ta yapılacaktır. Son defa l\tinada 
toplanan Balkan iktisad konseyi 
nin verdiği karara göre ikinci top 
Jantı 1 niıanda Ankarada ola • 
caktır. Belgradda toplanacak 

münakalat eksperleri, niıan 
lantısına aid ruznamesinin 

nak:alat kısmına lazım gelen 
lômatı hazırlıyacaktır. 

Bizden Nafıa münakalat 
Bay Rif at, Okonomi Bakanl 
dan denizcilik müdürü Bay 
Posta ve telgraf umum mad 
ğünden telsiz mühendisi BaY 
nü Kazım gideceklerdir.,, 

Eksperlerin, martın bet· 
hareketi muhtemeldir. 

Buidau uolsuzlujunu tetkik l!den 
komisyon raporunu vermek üzere .•• 
Ankara, 25 (Kurun) - Buğ

day itini tetkik eden komisyon 
hafta iç'nde rar.srunu bitirerek 
bakanlığa verecektir. 

Mevaukan öğrendiğime göre, 
denildiği gibi binlerce liralık bir 
sui · sti.mal olmadığı anlatılmıştır. 

Ziraat Bankası lstanbul Şube
si Müdijrü Bay Ahsenin işten çı

karılmaaı, silolardaki çürük buğ

dayları m\inakıuaya çıkarmadan 
huıusi anlatın~ ile bir tüccara sat
masından ileri ııelmİ§tİr. Salahi-

YUksek Tedrisat genel \ 
müdUrlU!}U 

Ankara, 25 (Kurun) - Yüksek 
tedrisat genel müdürlüiüne latan· 
bul Yüksek Muallim mektebi mü-

dürü Bay Macidin l!'yini kararla§• 
tırıldı. 

Ortatedrisat genel müdürlüğü• 
ne Kültür Bakanlığı müfettiılerin. 
den Bay Rıfkının tayini ıöyleni .. 
yor. 

Qlresunda bir idam kararı 

Giresun, 25 (Kurun) - Met -
resi Hnmideyi, Galib ve Süley • 

mania birlikte öldürmekten ıuç -
lu Muhtar Oam{lnln Ağır Cezada 
devaJ!l eden mukahemcleri ıonun· 

da idamlarma karar verildi. Bu 
işte göı;cü1ük yapıntk ve ıı ık tut • 
mak ıuretlle yardımda bulunan 

diğer arkada!ları muhtelif ceza -
larla tecziye olundular. 

Aydın demrryolu 

Ankara, 25 (Kurun) -Aydın 
Demiryolunun satın alınma i,leri 
mü;ı:akeresi, şirket mümessilinin, 
faiz ve amortismanların itfasın • 

dan ötürü Londraya gitmesi do· 
layısiyle kısa bir müddet için ae· 
ri kalmııtır. 

yetli bir 
buğday iıleri, Ziraat Bankaı 
ve iktisad, Ziraat Bakanlıkl 
dan birer mümessilin ittir• 
tc1kil edilen komisyon tarafı-. 
idare olunmaktaydı. Eğer yo 
luk yapılmışsa bundan komi• 
mes'uldür. Bununla beraber 
da büyiiltülmeğe deler bir ıe1 
madığı, tahkik heyetinin yakı 
neıredilecek raporu ile de 
lac.aktır .,, dedi. 

Poata Umum mUdUrUll 
teftltl•rl 

Anktra, 25 (Kurun) -
nub vilayetlerindeki pott. 
ni teftit etmek üzere ıitn.St 
Paıta umum müdUrtl BaJ H 
önilmüzdeki hafta batmda 
da bulunacaktır. 

ıran 'ahının m•lftlellelf 
ziyaretine •ld fll"' 

Ankara, 25 (Kurua) .
gün sinemada lran Şahının . 1 
kiyeyi ziyareti filmi gösteril 
Bu sırada Iran elçisi de ıiıt 
da hazır bulundu. 

Yunan hudutlarının t•h;. 
Atinada, 25 - Harbiye :~ 

kanlıiınca tayin edilen ? 
komisyon pek yakında 1 , 
Trakya ile Makedony•y• ·~"', 
rek Yunanistanın Bulıar ~~ 
tindeki hudutlarının ~ 
planlarım tanzim edec~tir·~ 

Gelce.ek ay. Selinik civ• vl 
Scdes tayyare kararıihntlll 
kimine baılanacaktır. 

Dil komi&Jonu "" 
Ankara, 25 (Kurun) - l~ 

bulda ~alıfan Dil konıi•JCl".'-.:a 
bugünlerde Ankaraya dö~ 
pe:< yakında aö,; karıılıkl 
ilk kısımlarının netrinc 
caeı söyleniyor. 



İMLER I[' 
~~biyat için savaş 
olld J .., l KUltUr i•leri 
. b'l ~Ozanlar, edipler kendi. Bugün an ıyacagız 
İrı~ dırn bileli biribirlerinin göz _ • 'üniversite talebesi 
'
1
°YQrlar biribirlerinin de • c;;ehir pıanını hangı 'ı 

o rtıalarına tah'ammül ede - "Sütehassıs yapacak? için yurd yapılacak 
·, er. Haua. bir firma altında ml t b 1 planı etrafında üç ec· l Kültür Bakanlığı üniversite fa. 

ı:rub · • d san u 
. ı~m e damğalanmıf 0 • b" ütehassısın hazırladıkla • kültelerinde okuyan fakir talebe· 

Qr bile b" "b" l •... 1 ne ı m • ·1 . . 
' t' . ırı ır erını oy e çe • ı rı tetkik eden jüri he • nin yatırılması ve yedırı mesı ı· 

11ırlcr k • • rı rapor a 
• .. ı, ınsanın hayretten t" b u··n saat on bette son top rin bir yurd yapılmağa karar ver 

.. ı a~ık ı al ye ı ug y 

Ce : ır. l ntısını yapmıya çağırılmıştır. mittir. Alakadarlar tarafından 
~en "ll d b • b ·· .. k a · h 'lQ l ncsı er en ıze uyu B .. ku·· toplantıda raporlar - yurd hakkında bir proıe azır -

P cır .. l al d ugun .. 
ile ı ' 0 mez eserler k ma ı. d b" · kabul edilecek, bundan lanarak Kültür Bakanlığma gon-

Qlf. ed b" "k d an ırı 
0 _ e ıyatın declı o aıu, a· b mütehassıs lstanbula derilmiştir. 
~11 ~ek· l" .. .• sonra u 1 k lf ırme usulu, sovme .ay ~ I k plan kendisine yaptı- Kültür bakanlığında top anan 
" ;· cddı. Edebiyat arsasında gö çalgırıkatra bir heyet projeyi fakültelerde o-

:ı cı~ h . k rı aca ır. . 
l <ın er yeni adam elıne a kuyan fakir talebe sayısın•: ıım • 

~.Q67ad~n: bir misra baıarma • Üktruva geUri yıldan di Kadirga talebe yurdunda ya~ 
~ b•, hıkayeye ba§lık koyma- yıla a~ahyor mu? dım görenlerin mikdarını ve yem 

•• 
11 

§ey öğrendi: Batkaları • Oktruvanın gümrüklerce alın· yapılacak yurdun kaç kifilik ol-• irı:o;~~~·. BQ§kalannı alabildi- ması ii.zerine belediyenin y~lda ması lazım geldiğini slormuştur. 
8· . 1f ırmek.. ~ buçuk milyona varan varıda· Kültür Bakanlığı ge en cevaı>: 
e/:ırn edebiyat tarlasının ıuyu :ı•rgeçen mali senede ancak bet ları tetkik ettikten sonra haziran 

'el o:lu, bu suyu çıkaran boı • yü:z bin lirayı bulmuıtu. B·ı sene dan sonra yurdun yapılmasına 
"ele ;~cıb, da aaclece ifliyen çe • ıubat başına kadar ancak üç yüz 

1 başlanacaktır. 
~' ır. Bu tarlada yetişen ne. bin lire. verilmiştir. Sene tonuna Ü . "t R ktörü Z"" taauı,, canlılığını, lezzeti kadar bu defa beı yüz bin lirayı nıversı e e • . 

•iı: hesab eclin. d" tutamıyacağı anlaşılmakta - Cenevreye Sll th 
Üniversite rektörü Bay Cemil 

tof De; ... 1• b" J . • • ı~ el 
D tir '"' 1 ır e ebıyat ıçın ıu e 

e;enıerine, bostan clolaplanna 
· lı ciddi, ağır baılı hakiki ecle 
~Qt kiift" ·· "h • •• r a· . urune l tıyacımız .,a • 

• ~' 111birini yandan, biribirini 
IS §tein- b • "b • • • 'l..aJ . • .... • yl ~~ -•, ırı ınnı arR an ., ... 
., ~i4ı:~ncıt değerleri anar!iye v~r 

iı: 1 •anat yurcluncla artık bır 
·uetia· w ırler daha acısını •öyliye-

'}t fil• "b c1· d' le,, 1nı süpürülmek üzere ır-

1) .. 
ııj 

/ 
~er olacak bütün kuvvetleri-
edcı t • l d' s· "l... l • • ~k e ml§ er ır. ırı01ır ennı 

l;.;CQ tt.,,,ek için ba,kalannın yıl
l'ri lı Çalı§ma ile elcıe eaemıyec~R 
'IQ) 'Ymetlt?ri bir eluiklik, bir ci 

et r:rib" •• • l c1· a Q l gosterntl§ er ır. 

,- olı1 ~ kcıvgalann kötü bir oerimi 
( ltiiJ~.: ~~ebiyatsızlık, ed~biyatın 
1ıı ~l~,tıi~ii~, kültürün, çirkin gü 
,# Yerıru kapıyor. 

lta.v c .. 1 clerai.vet ~~,,. - Kaclınların me
ke,.rn e •zmeti •aymakla tü -e.z.,. 

dır. Bilge dün akşamki trenle Ce· 
orta halli zanparalan güldürmek nevreye gitmittir. 
he>Jlandırmak için uğrQfanlarclır· Bay Cemil Bilge orada yalnız 
Banlar büyük savcqı ıonrasınclan tetkikatta bulunacak ve on bet 
beri bütün acun edebiyatında ge- gün sonra şehrimize dönecektir. 

ne gibi musallat olmuıtur, Güzel b"r birleşme 
Edebiyata bar, kafqantan ve 

n bu meyhane çqnııt vere 
havanın önüne geçmek ge • 

rektir. 
ikincisi, edebiyatın kapısın -

elan ·giremediği halde bQfka yol· 
lara bQf vurarak bQfka yollardan 
edebiyat gölgesine girmek için 
pasaport alanlardır. 

Bunlar cemiyetin bütün sosyal 
değerlerine dayanarak edt>biyat • 
sızlığı edebiyatmıf gibi göster • 
meğe çalııırlar. 

Soıyal davaları, siyaşal mue • 
leleri mevzu olarak alırlar. Dava 
lann firmasrnclan, firmaların preı 
tijinclen iıtilacle ederek bir ~debi 
yat çefniai ortaya atmak ııter • 

ler. 
Değersiz oldukları için kalem· 

lerincle sosyal davalar gülünç o
lur. Bu ela ayrı bir zarardır. 

Fakat ıiyaıal prestijlere da • 
yandıkları için eclebi~a~•ızlık, 
kültür.üzlük bir zaman ıçın ed.e
biyat ve kültür gibi görünür. Yı. 
ne sava§tan ıonra Avrupanın ba
zı memleketlerinde kurumlardan 
yardım gören bu edebiyatııdığın 
töhret bezirganlığına •on vermek 
gerektir. El birliği ile yapdacak 
ıeY edebiyatı, ekol, hatta felsefe 
farkına bakmaluaın edebiyatsız 

lıktan kurtarmcıkhr. 
Bilmem bizim eclebiyatçdar 

böyle bir edebiyat savcqına girer 
ler mi? Sanıyorum ki bu •avcqın 
günü gelmiıtir· 

Sadri Ertem 

M l A c1··nyaaa olan biteni •.• eıe a u 
bize dinleten radyo yok mu? .• 

İstanbul lisesi mezunları geçen 
cuma günü bir toplantı yaparak 
cemiyetin "lstanbulıpor,, kuru • 
mile birleşmesi meselesini görüş 
mek ve birleşmeye karar vermiş 
lerdi. lstanbulspor kulübü ~e ya· 
kında bir kongre yaparak birlet 
mele üzerinde konu,acalelari:lır. 

Üniversite Tarih ve Co§· 
rafya tubeslnde imtihan 

Üniversitenin tarih, coğrafya 
ıubesine devam eden altı talebe· 
nin imtihanı evvelki gün üniversi 
tede bir heyet önünde yapılmıf • 
trr. Talebelerin hepsi de muvaf -
fak olmuttur. Bunlar öniimüzde
ki yılbatında lise ve orta okul ho 
calıklarına tayin edileceklerdir. 

Tütüncülerin lüzumsuz 
gördüğü noktalar .... 

Tütün tacirleri perşembe- gunu 
öğleden evvel tpplanacaklar ve 
son zamanlardaki tütün duru -
munu gözden geçireceklerdir. 

Tütün tacirlerinden bir kısmı 
ta.rafından tütün alım ve sRtmun 
daki beyanname lüzumsuz gö -
rülmekte; bundan başka beyan
namelere yapııtırılan bir liralık 
pulun da fazla olduğunu ileriye 

sürülmektedir. 
Okonomi Bakanlığı İstanbul 

Ticaret odasından bu itin tetkiki 
ni istemiştir. Tütün tacirlerinin 
vereceği karar, oda tarafından 
Bakanlığa bildirilecektir. 

•.. T amamile kaclınların eıaıını 
kurdukları, medeniyete hediye et 
tikleri bir eıerdir.·. 
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Ağızlıkçılar 

Arasındakı bir davaya 
dün bakıldı! 

Ağızhkçılık eden Salahaddin 
ve Şükrii isimlerinde iki }tardq, 
dün akıam üzeri polisçe müdde
iumumiliğe gönderilmiıler, iki 
kardeş, derhal Sultanahmed ikin 
ci sulh ceza mahkemesine çıka • 
rılmıtlardır. 

Mehmed isminde bir ağızlık -
çının iddiasına göre, yanında ya 
mak olarak çalıtan Salahaddin, 
dükkanından yirmi tane fil diti 
ağızlıkla bet parça fil dişi hamu 
runu alıp götürmüt, bunları kar
deıi Şükrüye vermif. Ağızlıkçı 
Mehmed, ıimdi bunların kendi 
malı olduğu, Salahaddin tarafın 
dan kendisinden izinsiz olarak a 
hndığı iddiasında ... 

Polise böyle ifade veren Meh 
med, mahkemede yoktu. Hi.kim 
Seli.haddin Demirelli, önce iki 
kardeıten Seli.haddini sorguya 
çekti. O, §U cevapları verdı: 

- Bir müddet evvel benim de 
batlı başına düki.nım vardı. Kar 
de§ime verdiğim filditi ağızlık -
larla hamurlar, benim malımdır. 
Kendi dükkanımı kapattığım za· 
man eve götürmüttüm. Evde Ü -

zerlerini işledim. Üç ay evde dur 
du. Bir hafta evvel kardeşime ver 

dim. 
Şükrü de, kardeşinin müdafaa 

yollu sözlerine iştirak etti. Şahit 
ler çağmlmak üzere muhakeme 
bir nisana kaldı. lki kardq, ıer 
b.et Lırakddı. 

D11berı ö.düren 
Eyüpta Dilber kadmı kıskanç 

Irkla öldürmekten suçlu Azizin 
muhakemesi, lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde dün devam edil -

miıtir. 

Dünkü muhakemede, suçlunun 
müdafaa ıahitlerinden bir kaçı 
dinlenilmiştir. Batka bir kaç ıa
hid çağırılacaktır. 

Şeker kaçakcılığına 
aid evrak 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
bundan bir müddet evvel Bulga
ristandan memleketimize ıeker ka 
çırmak suçile bet tüccar v~ yedi 
mühacir hakkında tahkikot yapa 
rak, dosyaları sekizinci ihtisas 
müddeiumumiliğine vermitti. 

Suçlu görülenler hakkında la
zım gelen araıtırmalar yapılmıt· 
tır. 

Görüşler 

Vatan • • 
pıyesı 

yasak mı edilmiş? 
Bir iki gündür gazetelerde fı• 

kan haberler arasında matbuat 
umum müdürlüğünün oynanmaıı 
nı yaaak ettiği bazı piyesler sayı
lıyor. Dün bunların araıırıa Na
mık Kemalin Vatan piyesinin de 
adı karııtınldı. 

Türk tiyatro edebiyatının ilk 
çağlanna iliıik bir tarih kıyme
ti olan Vatan piyesi bir 93 mqru 

ti;yetincle, bir ele 324 meırutiye -
tinde oynanmııtı; o gün bugün • 
dür bildiğimiz. ıahne repç:rtuarın 
Jan ıilir. ı:ıiıtir; yalnız edebiyat, 
tiyatro tarihlerinde adı ge~er, 
yurd ıevgi•i, yurdu koruma bor· 
cu yolunda ileri atılml§ bir aclım 
olarak, o da kitaplarcla, tanıtılır. 

Bugün ıahnede olmıyan, ıah
neye konulmaıı ihtimali de bu • 
lanmıyan tarihe g~mif bir piyeıi 
bir ke: oynatmağa kalkan olmaz 
diye düıündüğümü: i~in dünkü 
akıam gazetelerinde yaa:ık edil
diği yazılan piyeıler ara•ında 
"Vatan,, adını da görünce bu ad 
ya matbaalarda yanlt§lık1a karıf 
mı§ olacaktır, yahucl yasaklar a· 
raıına katılan gene Vatan adı 
verilmiı bQfka bir piyestir de

dik· 
Matbuat umum müdürlüğü. ti· 

yatro ve .inema itlerini yakın 
dan görüyor. Kültür iflerine tek 
bir yön verilmesini öteclenberi ya 
%tb utiyoruz.; matbuat umum mü
dürlüğünün •anat i§lerine uzattı
ğı eli öğenlercleniz. 

Bu i§i benimsemekten bekleni 

len gü,.el verimlerin ~ok 8~fme · 
J•n olınacaiı amalar. Of"' 

Matbuat anuım müdürlüğünde 
sanat iflerile mqgal olanlo.r, de
ğerlerine inandığımız k~mseler 
olmaıı cl:ı bu umuda kuvvet ve -
rir. 

Dün bu matbaa yanlı§ı konuıu 
lurken ıakacı bir arkada§ "aö • 
züm yabana!,, cliyib ıair Eırelin 
uki bir kıtaaını okuclu. O zaman 
iar kitaplar için baıkıclan önce 
de sansör usulü vardı. 

E§rel Hayret aclındaki ıair ar· 
karlaıını koruyarak bütün san • 
sör heyetini batırmak için clemif 
ki: 

Eserlerden yala nymdı§ çizerler 
bir takım , ·erler; 

'A.:dzim, sanma ldm yalnız senin 
ılit:unı çi.;:;mi~lcr •. 

Geçende cnciimendc yogikeıı 
hayret, biitün lıcycL 

AraJ?!:a bir kitap ::anneyleyip 
Kur'am çi:::mi.Jer!. 

Şimdiki halde dosyaları seki - 1 
zinci ihtisas hakimi Bay Atıf tet 
kik etmektedir. Suçluların duruı 
masına bir kaç gün İçerisinde bat 
)anacaktır. 

Eıref devrinin ele tarihe kant· 
tığına füphe yok· Onun ;çin biz. 
yanlıılıkla da böyle bir ıey olur 
demiyoruz. 

Vatan piyuinin •anat önünde
ki yerini ne biz konuıacağız, ne 
ele matbuat umum müclürlüfün. 
Dr' (Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

•.. Eğer kadın olma&aydı kti§if 
ler radyoyu akıllarından bile ge-

çiremezlerdi ... 

- Amma yap~ radyo Ue W.. 
nın miinascbctini anlamadım. 

- Bunda an~ılmıyacak bir f6'1, 
yok, kadmm biri dedikodu yapo 
mı ,·edi mahalle duyar, ifıe rad1!1 !!. 
mm esası! •• 
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Drama müftüsü 
Bay Musa Kazım 
Adapazarında öldü 
Adap:ııarmda i kin edilen sabık 

Drama müftüsü Ray Mu a Kazmun 
hir kaç gün ev'\'el ,·cf at ett~i hahr.r 
ahnmıftır. Kendisi Balkan h:ırbinde 
Dramanın Bulgarlar tarafından iı · 
ğali csnasmda bir çok hadi eleı c 
gÜğüs gennif, ve zulüın gö~en hem· 
şerilerini 'ikaye hususunda büyük 
hir cc :ırctle hareket ederek Dram~\· 
hlann hürmetlerini temine mm·aF . 
fak olmnc:tu. lkinci Balkan harbiylt~ 
bu havali, Yunanhlarm eline geçin· 
ee kendisi ıniiftü intihııh olunnuıı: 
'e bu ,·azifeyi kabul ettiği günden 
mühadil olarak Türkiyeye geli~inc 
kadar ge!:cn müddet zarfında hi!: 
durmadan 'e dinlenmeden 1ake . 
donyacla İslam hukukunun müdaf aı:ı 
'e muhafaza ı uğnında c;alı~mı trr. 

Zaman zaman ha§ gösteren fev • 
kalade hadiseler karşı ında B. 1\lusa 
Kô.znn hiç fütur getinne<len bü) ük 
Lir cesaretle vazif e8İni yapını~, vali· 
ler ~e kumandanlar nezdindeki te · 
fehbüsleri ile birçok ma!tım dindaş· 
larrnı çok nhim akıbetlerden kur • 
tannağa muvaffak olmu~tu. 

Medeni cesareti ile şöhret alan 
Bay Musa Kazını, fzm.irin orılulnrı· , 
mız taraf ındnn istircl:ıdı üzerine Yu· 
nanistanda te:ekkül edr.n ihtilal hü· 
kUmeti ve Türkiyed'n gelen Rum 
muhacirlerin çok taşkın hnrek.ctlerı· 
le de mücadeleye giri§nıekten ~ekin· 
memişti. 

Ancak ihtilıil hüktimeti. dinda~· 
larmm intihnbı ile miiftüliik makn· 
nnor i§ğal eden Bay f ma Kazımı 
bir emir ile İfğal eylediği mevkiden 
adeyliyerek onun faaliyetinden 
Müslümanları mahrum etmek i te • 
mi5ti. Buna rağmen Bay Musa Ka· 
r.nn dnrmaım!, ve dinda~lnrınm hu· 
kukunu muhafaza hmuı:unda daha 
büyük bir cesaretle ~ah~ağa ba~ • 
lamıştı. 

O her gün evinden Çıkmakta, 
köylerden rıeripn bir ıurelte Dra • 

' mhya ~ltlc:-..a etlen köylülerle temas c · 
. abr~k onhlii' teselli eylemekte, cami 

'e medreselerde iskanlarını temin i· 
çin büyük bir gayret ı;öetermektc 
itli. 

Bay Mwa Kizım, Makcdonyanm 
hu buhranlı zamanlarında da daha 
cv..-elk.ilerde olduğu gibi hiç yonıl· 
madan çah:mıt ,·c nihayet lıüküm .. ı 
onu da Hıtiyar lıaliyle, Yunanistan • 
da mtl'·cudiyetlcrinden korkulan di· 
ğer Türkler gibi tevkif ederek men· 
faya göndermi~;ti. 

Bay l\Ima Kazımın hu mcnfu 
hayatı ilıti)·arlığı rüzünden çok hn· 
zin olmu§ fakat lıcrabcrinde hulu • 
nan dincla:lan kendisine gösterdik· 
!eri hUnnet ve muhabbet ile onun 
hu hür.ün ve teessiirüoii tadil eyle • 
mi§lerdir. 

fülihara aerhest bırakılan ,.~ 
Dramaya dönen Bay Musa Khm•, 
mübadele i~lerinde <le çalışmak İb • 

temiı. Iskat menfa<la geçirdiği ha· 
yat, bu dinç ihtiyarı çöktünnüstü. 

Türkiyeye geldikten sonra Ada· 
pazarında iskan edilmi§ti. Keneli ı, 
CV\ elee rncktd> muallimliği etti~ Yt: 

hmuııi ııurette dere ''erdiği için bir 
çok kiıi tarafından tanmınakta ''' 
kendisini yakından tnnıyanlnr tara· 
fmdan da lıiirmet giinnekte idi. 

Day Muııa Kazmıa Allalun rah • 
metine mazhar olmaemı temenni e· 
derken kederdide aile!ine ve oğlu 
Adapazar Türk Ticaret Banka6ı 
merkez muha1ebe memurJarmJwı 
Bav Bedrc<ldiııe <le taziyetlerimiıd , 
bildiririz. 

• ı u ..,. ... ......, ı ı wwwwaa ..... ~~·• .. 

dehi. tetkiklerin ba bakım.:lan ya 
pılaccığı •Öylenebilir. lnıarıın kq· 
ki yayıl.o diyeceği ..erler ele ek· 
•ilı olmaJıiı halele ••• Anccıla •'" .. 
çekten bir meraklı çılnb da (Va· 
tan) ı yenülen oy11atmaya ktil .. 
lııımıııa bunda bizim umr.ım mü· 
dürlüğün yapacağı, eıcri yasak 
etmek değil, devrin hükümdarı 
için tahnedekilere çok yafa bağır 
tan ıon bir iki cümle ile bir iki 
yerinde geçen "Oımanlı!ar,,ı çlz 
mekten ibarettir, ıanıru;. 

MüttelilıimU Romanyalılara 

clodlulı olaun Jiye utf!rıek piye • 
ıin adından Siliıtreyi .ilebiliriz; 

Borsada 
Devlet istikra·ılarının 
bu~ünkü fiyatları 

l - 1918 yüzcle 5 faizli istikrazı 
dalıiJi tnll\· ilutı: 

İtibar kıymeti 100 T. ı... olan hu 
tahvilin yıllık geliri 5 liradır. nu . 
günkii f itıti 96.50 lira olduğuna gi;. 
re yılcla yilz<le 5ı25 gelir temin et • 
mckredir. 

:? -1933 ikramiyeli Ergani Ltik· 
razı tahvilatı: 

f tihari kıymeti l 00 T. L. olan hu 
tahvilitı yıllık geliri 5 liradır. Bu . 
günkü f iati 97 lira oldn~una gifre 
yılda yiiıdc 5.125 gelir getirmekte· 
dir. AJTmı yılda ild defa ikmariyeJi 
keşideleri de Yardır. 

3 - Erzurum Sivas i tik.razı tnh· 
,·jlatı: 

İtibari kwmeti 100 T. L. olan bu 
ta1n ilin yıll;k sel iri 7 liradır. Bu • 
günkü fiati 95.- olduğuna ı;örc 
yılda : iizde 7.125 gelir getiriyor. 

4 - 1933 yiiı:de 7 1/ 2 Türk hor· 
cu toln·iliitı 2 ind tertib: 

İtibari kıymeti .500 Frnm;ız fran· 
sı yani 4] ,50 T. L. olan hu talı' ilirı 
yıllık geliri 3i,50 Fransız frans• 
karşılığı 3.JO T. L. dır. 30.- lira 
olan bugünkü fiatma göre yılda yüz. 
de 10,625 gelir getirmektedir. 

5 - 1933 )iizde 7 J / 2 Türk bor
cu tahvilatı 2 inci terlih: 

ltibari kı) ıneti 500 Fransız fran· 
gı yani 41.50 T. L. olan hu tahvilin 
yıllık geliri :n,50 Fransız frangı 

kar~ılığı 3.l O T. L. dır. 28.60 lira o· 
lan lmgUnkli fiauna gör.c yılda ) Üz· 
de 11.125 gelir getirmektedir. 

6 - 1933 yüzde 7 112 Türk hor· 
cu tnln·iiatı :~ üncü tertib: 

İtibari kıymeti 500 Fran ıı fran· 
gı yani 41.50 T. L. olan hu tahvilin 
yılhk 1;~liri 37.50 Franaız frangı 
kar~ıJ ığr ,10 Tr. • ır, 29.- . L. 
olnn bugiinkü f:iatma göre yılda 
yüzde 11 gelir getim1ektedir. 

7 - Anadolu Deıniryolları taln·i· 
)atı 1 ,.e 2 inci tertib: 

itibari kıymeti 250 fs, içre frangı 
yani 102 T. L. olan lm tahvilin yıl· 
lık geliri 11,25 f-viçrc frangı karşı· 
lığı 4.60 T. L. dır. Bugiinkü finti 
47.60 olcluğuna göre yıldu yüzde Ht 
geHr getinnekteclir. 

8 - Yiiı:de 60 tediyeli Anadolu 
Demin·ol u lıisse scne<li: 

İtibari kı,-ır.cti 150 İ6'·içre fronı;ı 
vani 61,20 'İ'. L. olan hu hio;senin 
;·ıllık geliri 6. 75 lııvi~re frangı knr • 
şılığı 2. 70 T. L. clır. Bugiinkü fiatı 
2:l.90 T. L. ol<ln6-ıma göre yıl<ln yüz· 
de 10.75 gelir getirmektedir. 

Gcfü lercle bugiinc /radar i~lcmi~ 
faiz hcsab cdilmiftir. 

.-uwmec ı ,..,., ın ana-~~ 

Bulgar komıumuza hak etmedi • 
ği bir kar§ılık olarak "ArkadtJ§ -
lcır. Tuna boyuna gideceğiz. Ta· 
na bizim i~in abıhayattır; ı: una 
aradan kalkarıa ı:atan Y!l§amaz, 
vatan yCJ§amazsa vatanda hiç bir 
inıan yaşamaz!,, diy:m lslam Be 
yin bu •Özünü Tunasız kalmıf va 
tanda ıöyletmiyeb:liri: ... 

\ 

Fakat bize öyle gelir ki, sava 
fa Manastırlı bir kızın gö • 
nüllü gittiği bir tiyatro pi • 
ye.ııni iı;!nde ya,adığu,u: günler 
de temıil ettirmek için bi; me -

r:ıh.lı arasak yeridir. Bugüne ka· 
dar hiç bir eıer dalıa (Vatan) ın 
Abdullah çavu§unu o kadar Türk 
olarıık konu§turamadı· Hatta Na I 
mık Kemal kim olurıa, ne olur:ıa 
dc:.:n, tekleri toplu yapma.l.!, yurd 
için iyi duygular kaynağı ıJlmak 
bakımından (Vatan yahuJ Siliı· 
lru) adının bugünkü neıU üzerin 
deki hakkı büyiiktür. 

Vatan piyeai oynanmaıının de
iil okunmasının yaıak olduğu u· 
zun, karanlı~ clevirleı·i geçirdi, a
Jını yanlqlıkla olsun böylf. bahiı 
lf!re karııtırarak incitmemelidir. 
Yazıcı arkadaılarımız daha dik
katli olmalıdırlar. 

Polis haberleri : 

Kamyonla Tramvay 
Evvelki gün şoför Mithatın ida 

resindeki kamyon ile vabnan Ra 
gıbm idaresindeki 167 numaralı 
tramvay çarpıfmışlar neticede 
her ikisi de zarara uğramışlardır. 

KAÇAK ET- Sudi adında bi 1 
rinin Çifte cevizlcrdeki :lhırında 
kaçak olarak hayvan kestiği ha- 1 
her alınmış ve 35 kilo kl.\çak et 
yakala:ımı§tır. 

YÜZÜNDEN YARALADI -
Kumkapıda kalafat yerinde elli 
dokuz numaralı evde oturan on 
üç ya§larındn Hayik admda bir 
geni elindeki tahta parça3ile ay
ni aokakta Mari ismindeki kızı 
yüzünden yaraladığından yaka -
lanmııtır. 

P ARLIY AN GAZ - Y c.diku
le gazane fabrikasında kok kö • 
mürü yakmağa mahsus ocağın ı . 
smması için hava gazı musluğu 

açıldığı sırada gaz birdenbıre par 
J.amıı. orada bulunan fabrika a• 
miri Abdullah gözünden, dıvarcı 
113tası Jorj yiizünden yaralan -
ım§lardır. 

Fransa ile aramızdaki 
Ticaret muahedesi 

Fransa ile aramızdaki ticaret 
muahedesinin müddeti bitmek Ü· 

zere olduğundan muahedenin ye 
nilenmeıi için bir teıebbüı yapı .. 
lıp yapılmadığı hakkında dün 
F ranaız elçiliğinden sorugturduk. 

Şimdiki halde Fransız ticaret 
ateşesi, Jfühfimetimizle temas et- 1 
mek üzere Ankaraya gitmif bu • 
lunmaktadır. Ve henüz yeni mu 
ahede konuımalarma ~iritilmiı 

değildir. 

F ransanın "fürkiye elçisi Bay 
Kamerer ile yeni Fransız konao
losu da Pariste bulunmaktadır • 
l.ar. 

Mukavele uzatılmazsa ıubatın 
yirmi yedisinden itibaren Fran • 
sız mallan memleketimize yük -
sek gümrük resmine tabi olarak 
girecektir. 

Fransa ile §İmdiye kadar ara • 
mızda bizim lehimize yüzde o -

"' tuz farklı bir Klering anlatma • 
sı tatbik ediliyordu. Bu tarife ile 
Fransanın memleketimizde yüz 
milyon franga yakın bluka para
sı birikmİ§tir. Bu vaziyeti Fran .. 
sanın Türkiyeden ahtım daralt
mıt olmcuı doğurmuştur. Yeni an 
latmanm bu açığı kapatacak ıe • 
kilde olacağı umulmaktaciır. 

Terkos havuzlan 
Terkos terşih havuzlarının bir 

kaç aydanberi süren İn§nab ya • 
km bir zamandn bitecektir. Bu 
yapı bittikten aonra günde daha 

çok su tasfiye edilebilecektir. 

Pul yaphrılıyor 
Uluslar arası Kadınlar 

birliği kongresi 
Kadınlar birliğinden öğrendi -

ğimize göre, bu yıl §ehrimizde 
kurulacak olan uluslar arası ka -
dınlar birliği kongresi içın bazı 
hazırlıklar ıeshit edilmiıtir. 

Uluslar n.rası kadınlar b;rliği -
nin merkez büroıu, nisanın on iki 
sinde ıehrimize gelecek, Yıldız 
konferans salonundaki dairede 
görilfülecektir. 

Kongre sürdüğü müddetçe, 
büro burada kalacak ve kongre 
prensiplerine göre çalı§ılacaktır· 

Gelecek kadın murahhaslar i· 
çin büyük otellerde ve bunlara ci 
var olan diğer otellerde yerler ha 
zırlanmaktadır. 

Kadın murahhulann fl:hrimiz 
de bazı aileler arasında misafir 
edilKeğine dair bir rivayet çık • 
mıısa da, bunun doğru olmadığı 
nr anladık .. 

Diğer taraftan bu kongreye 
bir hatıra olmak üzere posta ida 
resince pullar yaptınlmaktadır. 

Difte~i aşısının tatbikine 
başlandı 

Şehrimizdedifteri &fııının tat· 
bikine dünden itibaren baılan ~ 

mııtır· 

Muhtelif yerlerde açılmıı olan 
on aı ı istasyonuna bir çok anne.. 
ler çocuklarını getirerek aıılat • 
m11lardır. 

Sihhat itleri müdürlüğü her ço 
cuğun a,&ılanması için icabeden 
bütün tedbirleri almııtır. 

Diğer taraftan okullarda da 
dünden itibaren altı ile on ıki yaf 
arasında bulunan ~uk1ar atı • 
lanmağa ba§lnmıştır. 

Talebenin çok olması dolayııi 
le dün her ekip kendi mıntakası 
na verilen okullardan ancak biri 
le meşgul olabilmiştir. A~ılanan 
çocuklar o gün evine gönderil • 
mektedirler. Aşı dolayısile okul
larda ayrıca bir tatil yapılması 

mevzuu baha değildir. 
Okullarda af ı bir haf ta kadar 

sürecektir. 

Memleketimize Mısırdan 
seyyah getirmek için 
Geçen yaz lıtanbula Mııırdan 

haylı seyyah gelmitti. Bu ıene 

daha fazla ıeyyah gelmesini te
min için belediye seyyahin tube
since ıimdiden hazırlıklara bq.. 
lanmııtır. Arapça ve lngilizce Ja. 
tanbul broşüründen ve rehberin
den Mrııra fazla mikdarda gön • 
derilecektir. Bundan başka lı -
tanbula aid manzaraları eöste • 
ren afi§lerde Balkan memleket • 
lerine dağıtılacaktır. 

Yarın ak,amdan itıbaren 

MELEK Sinemasında 
Unu' ulmıyacak bir film ..• Bir musiki ziyafeti .• 

MAGDA SCHNEIDER ve 
WOLFF ALBACH-RE11r 

Viyana Filarmonik orkestrasının iştirakile yarathklau 

Viyana, Aşk Beldesi 
Musiki: JOHANNE STRAlJSS 

Yerlerinizi evelden temin ediniz!.. Telefon 40868 

SiYASA ----· Kalkınma ka 
nun'!ln yeni saf 

Bir kaç gün CV\ el Amer~ 
lıurrei i 1ister Roo~evelt, fil 
kmınn idaresinin ömrünü ikİ 
lıa uzatmayı, Amerika kon 

6 istedi. Jıu idare 1933 yıl.rn 1 
rım giinünden haşlryarnk . l 
geçmiş 'e o zaııınnclnn berı > 
ğm tenkitlere uğramıştı. Bu 
)ere güre kalkınma idaresi l 
kayıtlarla İ:.: hayatını clurdll 
hu<l biiyük teşkilata fazla 11 

rerek küçük rakiplerin ortad' 
ma~ma seheh oldu. İş föahip 
idarenin amele ııandıknlarfll1 

etmesinden "e toplu pazar~ 
üzerinde ısrar etmesinden; 
onun kendilerini tatmin e 
sinden ücretleri yükseltn'IC 
yiibeltmesinden hıılanıyorl 

Bu ç id sızıltılar pek ile 
dığı için Amerilıa uyanı 
yapmağa karar , ·erdi. 

Milli kalkınma idare.<ii, bef 
rikolıyı alakadar ettiği için b' 
tenkitlerin , ·ukuu bekleniyor* 
nun1a beraber Amerika C" 
isi milli kalkınma idaresinill 
tibariyle İ}; ve sağlam bir it 
ğuııa, hunları terketmekle e. 
mesai alemine buhranın yen• 
kim olac;ığma, milli kaJkrnd' 
sinde takriben dört rnil)•on i 
verildiğine, onun için bu yol.it 
vam edilmesi lüzumuna ka 

Milli kalkınmanın hedefi 
rnakineıünin yeniden isteıneJJI 
her onu yıkan amilleri de • 
mek, yani muzir rekabetlert 
dan kaldırmak, :r:iraive sınai. 
rollerin fazla istihlfıkini t~ 
mek idi. .Milli kaJkmma icıtr".ı 
yolda çah§arak ve bu sayede 
Rooseveltin dediSi gibi " 
ıstısmar etmek mcl'aoeti 
kalk.mı~, milyonlarca işçi 
''eya fazlo çalıftınlmaktım 
• .,. .. ~., ou...a Al....ı&i erefSJ.Z 

de~ tahripkar ticaretler ya 
komnmuş, istih18k eden h ·· 
menafii de sıyanet edilmiştir.::'.:J 

Bununla beraber Mister V'ı 
'e1t, milli kalkınma kanun~ 
doğu gibi kabul edilmesine . 
de~ildir. Geçen tecUhele~d.eIJ ., 
de edilerek kanunun tadıhne, 
tadilatın kongredeki komitelef 
f mdan yaprlmasma tarafıarcld'• 
ta kendi i yapılması ltızım olaJIJ 
}ere de işnret ve hu uretle 1 
nun Hiyiha mm kabuliinü ıeftıt' 
miftir. 

fi ter Roo eveltin 
kunetini muhafaza ediyor~ 
1933 yılında milli kalkınma ıo'. 
nunun ual iz kabul olunma~ -
kal>il yeni kanunun dnhn ın~ 
rait içinde geçtiğine hnkılırs~ tf 
pılan tenkitlerin mühimce b~ 
raklı~mı kabul etmek icnb ~ 

ö. R. ool' 
----------~ 

T E P E B A Ş 'sıJ 
ŞEHİR TlY ATRO 

TEMSiLLERi 
Bu &ece saat 20 de 

Zehirli l\t.ııı&uı ecrıl. 
Kucak Şrl hlilrl11'ıllliyl • 

Davetiyeler Hal 
kevinde ve Mü .. 
hendis mektebin Jll 
de verilir. U • ., 

Buı:ün operet ıııınn 
yoktur. ~ 

1 j Kongre 1 e!,/ 
1 V crcm Mücadele Ccmi?·e~ 

Cemiyet yıllık kongresıoı {;I. 
1935 Cuma giinü snat l O da 1tfj 
oğlumla Hal~e' i salonunda ııJdl r 
caktır. Bütün azanın her h 
ıneleri rica olunur. 

Okul}ucularımıza 
hizmet 

KUPONU 



BOYOK DENiZ ROMANI 

~ Endülüste Kemal Reis 
Yazan: l•hak FERDi 

fünun. ~ilini ~oy~etnıis gi~i ~ovrnn~ı. 
fn~oıos ~imeri onu ~o~ ocınııstı 

t Çolak Hüseyin eve geldili 
lrtıan s· 

ı d 1 ınan yatakta yatıyor -
u. li" 

i . Uaeyin, gen~ kızdan önce 
~ttıye • d' d d gır ı ve Sinam uyan ır -
1,, Q A d v \' na ...,.yteyi nasıl tanı ıgmı 
e '"e 1 . d'V' "'' nası aldatarak getır ıgı-.. ı g'• 0Yled ikten sonra; 

te- Su kızdan çok teyler öğ .. 

1 h
llehiliriz, dedi Melik Abdul -

l 1 , 
,.,,, n sarayında tanıdıkları var -
"'lif, 

~~fe dıtarda bekliyordu. 
uaeyin: 

0-:- İtte hastamız .. Yatıyor .. 
t' 

1Y~rek Ayfeyi kolundan çek-
ı., Sı · 

e d' nanın yattığı odaya ıetır -
ı. 

l't Çolak Hüseyin, rolünii bura
l'tı kadar çok mükemmel oyna -
t 'tlı, fa.kat sahneyi hazn lar -
tten s· f .. h ' ınanın Türk kıya etını 
· lltrla.tan elbisesini duvardan 
ındirın . 

eyı unutmuftu· . 
A.yfe hastaya selam verdi .. 
ba.11 ucuna oturdu. 

b \1 e odanın dört kö§esine ıöz 
''ld' ırıneğe batladı. 
l'tı A.yfe, duvarda asılı olan sır
r' Sepkenli elbiseyi görünce 
-~heye dü§müttü. Gerçi bet 
lt ~ heri tehir muhaıara al -
tır"n bulunuyordu. Onun ima -a. (>"' 

~ .ore h rlçtc4 o"'""''"''"' 
lıtlar hile giremezdi. 

ı - Bu yatan adam bir Tiirke oen • 
Zıyor. 

De- k . d' H"' . . b'• -·ıC ıste ı.. useyının 
,,u~·· 
k dune dikkatle baktı. Fakat 
ır e k t, n endini topladı· Garna-

le ~~ bir Türk değil, 9eytanın bi .. 
gtııtıeai irnkanıızdı. 

ı~rdO, Eınir Abdullahın Türk -
l'tıi ~n )'ardım istediğini iıit .. 

th, 

e ; Eğ~r kale kapıları ııçık ol
Re~ ı., bu delikanlı lıtanbuldan 

nu~ derdim. 
~iye aülüınaedi. 
Sınan d 'ddA b' ··ı·· J.. a yarı cı ı ır ıu Uf· 

'" &ene k ·1 'f . t' ~ ıza. ı tı at etmıt ı, 

- Ayte, Hüıeyine döndü: 
l'o - Sor bakalım, beni tanı • 

r ınu? 

'" ?~ui. Hiiseyin gözünün ucuy· 
l~a.tet d'k s· nil. \'er ı ten sonra, ına • 
•ordu: 

; Bu hanımı tanıdın mı?. 
,, •nan baımı salladı .• 
D liayır .• Tanımadım.,, 
eınek istedi. 

leri; ~Y~e iğildi .. Sinanm göz-
111 ıçıne baktı. 

l 
.._ B . 

lk,, enıın gözlerimden par -

........ H:·· 
uıeyin cevah verdi: 

'i ,}; Sıhhati bozuk değil ya .. 
IJ: dil' • :ı_ b 

~İtt !n ını Kay etti. Bunun İ· 
4 Uıtariptir. 

t,rnCl~!e dudağını bükerek mü -
ltı'YordıYen Sina.nın yilzüne ba • 

u. 

· ...._ End"I" d' •11a11 u uı ılberi her ıeye 
acak k d 

hl aiı b. a ar saf ve muhake-
Jihl b. ır kıx değildi. Babası i· 
ktıt- ır •damdı.. Kızını da o • 

•0tıthı 

ı A.yfe, Sinan .. .. d 
't•nın tu 1 gorunce amar~ 

koParc tuıtuğunu ve kalbinin 
~ın1 h.••ına Çarpmağa baıladı -11•ed' O . ıyordu. 

!tındiye kadar Garnatada 

bu derece sevimli ve yakıt ıklı 
bir delikanlı görmemitti. 

Sinan da 1stanbulda tanıdığı 
kızlar arasında bu kadar cana ya
kınını hahrlıyamıyordu. Ane ne 
(Altınay) a, ne de (Navarin) de 
'"len Franreskaya benziyordu. 
o ~ b' 

Ayşenin ezici, öldürücü ır ca-

zibesi vardı. 
Sinan, Ayşenm bu çek:ci ve ~

yuşturucu güzelliği karşııında tıt
riyor, eziliyor, mahvoluyordu.· 

Hüseyin, genç kızla konuşma-

ğa ba!ladı: 
- Bu delikanlının dilini açacak 

bir ki~i varmıt· 
-Bulamadınız mı o adamı? 

_ Bulduk amma, yanına bırak
mıyorlar ... Konuşmak kabil deiil. 

- Sarayda olmalı!.. 
-Nasıl bildiniz? Bu hastalığın 

ilacı Sultan Abdullahta mevcut -
muş. Fakat, onu görmek mümkün 

değil. 
- Garnatada saraya girecek 

yolu bulmak hem çok güçtür, hem 

çok kolay. 
_ Tuhaf şey! Bu ne demek? ... 
- Emir Abdullah lspanyol dil

berlerine bayılır. Eğer dilini lıay
beden, tesadüfen bir İspanyol kı
zı olsaydı, ona sarayın kapıları 
derhal açılırdı. Böyle (l~biliye) 
elen aelmiı bir ha5tava nray ka -
pıaı kolay :kolay açılamaz. 

- Peki .. şimdi ne yapacağız? 

Bu delikanlıya yazık değil mi? 
Dilini bulması için, bir İspanyol 
kızı kıyafetine girecek değil ya! .. 

Ayşe gözlerini, Sinanın gözle
rinden ayırdı: 

- B-enim biraderim de ssray -
da memurdur. Ona söylesem, a -
caba faydası dokunu:- mu? 

Sin.an gülümseyerek genç. kıza 
bir şeyler söylemek ister ~ibi, mı
rrldandı .. 

Hüseyin: 
- Biraderiniz sarayda memur, 

öylemi?! 
Diye sordu. 
Aıye tekrarladı: 
_ Evet .. Ben söylenem, uma-

rım ki aize bir yol gösterir! 
Ve tekrar gözlerini Sinana çe-

vidri: 
- yazık .. çok yazık.. Bu deli-

kanhyı dilsizlikten kurtarmalı. 

Ane bu şüpheli evden çrkar • 
ken, dizleri titriyordu. Çolak Hü
seyine, ertesi eünü ayni s~atte tek
rar geleceğini ve biraderınden a
lacağı cevabı bildireceğini söyle 

Ayşe yolunda giderken, Sina -
nın hayali gözünün önünden ay • 

rılmıyordu: 
(Arkası var) 

Metre usulü 
Uluslararası ticaret oduı met

re usulünün bütün dünya hükU • 
metleri tarafından kabulün~teınin 
etmeğe çalışıyor. Norveç. mıllf ko
miteıinin daveti üz rine bu mak· 
aatla t~ekkül eden komite ilk iç • 
. t Umumi harpten 
tamamı yapmış ır. 

ısonra on iki kadar memleket ~et
re usulünü resmen kabul etmıf -
tir. Şimdi başhcı. mesele lnıilte • 
re ile Amerikanın bunu kabul et
mesidir ki uluslararaıı ticaret 0 • 

dası bunu temine çalıımaktadır. 

iktibaslar 

Bir görüş 
Balkan andlaşmasında 

Yunanistana düşen hisse 
Atinaiki Nea ,gazetesi Balkan 

antlaşmasının yd dönümü müna -
sebetile şunları yazmıştır: 

Balkan antlaım sının imza e
dilmeaindenberi Yunaniıtan sıya
sal istiklalini kaybetmiştir. Bu ant
laımayı imza etmezden önce Av
rupa grupları arasında mühim bir 
vaziyeti vardı ve kendi dıt sıya -
saıım müttefiklerine uygun bir 
tarzda ve tam bir serbesti içinde 
tanzim edebiliyordu. Bugün, Fran 
ınz blokuna bağlı olan Küçük iti
laf ile bağlanmıt bir Balkan ant
latmasında son sırayı İfgal ediyor. 
Burada kendisine üçüncü mevki 
verilmittir. 

Balkan antlaımaaına girmekle, 
Yunanistan İtalya ile olan dostlu
ğunu, vakıa bu devletle harb et • 
meğe mecbur tutulmuyorsa da, 
kaybetmİf bulunuyor. Diğer taraf
tan ne Türkiye ne de Yuıoılavya 
ile olan münasebetlerini daha zi -
yade kuvvetlendiremez. 

franıa Küçük itilaf ile, Balkan 
antla§maıım Balkan harici itlere 
ıevkediyor. Bu ise Bclgradla s1kı 
bir birlik çalışmada bulunan Tür
kiye dostluğuna dokunmaktadır. 

İtte Balkan antla§masından 
Yunaniıtana düşen hisse. 

Bayram tebriki masraf
larile çocukları 

koruyalım 

Din hanımlarında yapılım telı· 
rik 'c zi) ~ret ına raUarınt "Çocuk 
" ırgem~ -unımu , n ı \ rm izi .ri • 
<':t ederiz. 

Ricamızı kııhu 1 edenl rin isimleri 
Jıarranıdıuı e\' el Genci merkez ta • 
ı·afmclıın g~zetelerle ne§rolunnrak, 
hu "tıretlc im iyilik ·r.\'en insanlar 
do ılarını kuthılaınış 'e dostlarının 
tebrik n~ zi)•aretlcrini kahul etmi~ 
ı.ayılacaklarc1ır. 

Avrupa H Aıııerikad.ı iilii çelenk· 
leri, diiğiin hediye mnerafları bili' 
çocuklar ' 'e yok ullar kııruınlarına 
'erilnıektedir. 

Yurdumuzcla adetleri sayısız olau 
~ok ul yıwnıcuklar için ~ok değerlı 
olacak bu u ulün henim enm<-..sini "' 
yayılına~ını dileriz. _ _ 

nkıırnd~· hulu nan Genel merker. 
taraf ındıın pnra almntıt) a başlan -
ımştır. K ıırhan ha)·raını 15 Marta 
rastlry or. 

Kadın hekimlerinin 
aylık toplantısı 

'l'Urk Ginekologi Kurumu hu a -
)ın toı>lnntı ını Prof. Ali E ati Bir· 
olun hnşkanlrsı altında yaptı. Uu 
toplantıda: 

Dr. Ahme<l \ mı Ömer: Jki haz· 
neli , e iki rahimli bir kadını, tek 
hazneli Ye tek rahimli bir hale getiı · 
mek için yaptığı ameliyatı anlam 
, e ameliyat afhnlarına aid re imler 
gösterdi. Profesör Ii E ad Birol: 
ıneliyattan onra meydana çıkan 

ve deri ile rahim ar SJnda bulunan 
hir fi tül ,•aka ı gösterdi. D. Hadi 
1h an: Dosnm P. nasında çocuğun 
gözlerimle lıusule gelen tru·nıalar • 
dan hnlısctti. Dr. Ahmecl A111m O -
nur: Bir dı§ gebelik \'aka ı takdim 
, e bunu mehhi yolunda ne uretle 
c·ıkardı"ını anlattı 'e çıkardığı piye· .. o 

si gUstercli. 
Profe ör Ali E ad Biroh Gebelik 

ile karın urlarınm te~hieindeki ı;Uç· 
lüleleri 'e hu hu usta modern Jllbo· 
raltmır usullerinin kzymetini anta • 
tarak, lli;ntgen filınlP.ri göılerdi. 

) .. apılan r enni münakaşalara: 
Prof. General Refi Münir Keskin İ· 
le Ali E ad :Birol, Fuad Fehim Ca· 
culi, Alımed Asım Onur, Orhan 
Tahsin. Aziz Fikret, Hadi İhsan, ~u· 
ri Sülc)man katıldı. 

,..., 
Adananın Kur uluş 

-Mücadelesi atıraları 
ı 11 ı Yazan: Kars Saylavı Esad I' ~ 
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elana \C lıa' ali i höyle medeni- ı ıııu .. tur .. , 
yet \ 'C jnıaniyet iilemini nmıtarip • Ureınoımn lıntıratınclan: 
edecek hir f eraat İ!;İnıle çırpınırken uKolonel llrcıııoıı Fraıı.. lıüki\ • 
Dliriik Gazinin Sam una a)ak ha • 
:-ıp oraclan ela .Erzurıuıı \C ::Sh a ı lef· 
ri~leriyle i tiklHI 'e ıne,·cudi) etinıi· 
zln kurtulma t ve taınamiy~ti miil· 
kiyemizin temini gihi pek kuc1 i e· 
mellerle kongreler nkid, aldıkları i· 
ı;alıctli kararların Kilik) ıı ıınılıitinc· 
de 11k eyleme i Çukuru\ u çcwukları· 
nnı kıılpleri 'c mane\ iyatı lizcrimle 
c•anlı ve km , ·etli te irlC'r gii termi ti. 
Hu emir 'e i aret lwr tarafta lıaliiı. 
, e ncc:ıta lıir mnkadclinıei lıl';ıaret 
teliıkki olnnnrnk inf ılfık halinde u • 
rımıni bir hareket ha~laını~ 'e lın · 
kesin :ızim 'e ıııukın eıııetiııi arttır· 

ınıglı. 

tali'ım olduğu Ur.ere lıir çok anu. 
caclelelerden, çetin foıtihan ele\ re • 
sinden 110Jıra Biiyiik Şefin ınümt ı. 
~alısiyetleri, kudretli el1eri, değerli 
kunıandanlarımıtla kalıranıan ordu· 
larıınızm 'e yliksck milletimizin f<'· 
clakrlıklariyle i tikliil 'e ıııe\ cıuJi · 
yetimiz ar ılm~z bir urette se!U • 

mele çık,nış, hu muzaff eriy«'t w 
nım aff akiyetl t: cihan tarihine ) eıı i 
\ e rlıedi bir uumakihi ınetharet 'r. 
ahaınet ih e eylemiılertfir. 

Bu gür.el Hbllc:dcn ietifoıle ede · 
rek ıııilletiınizin hama etine diğer 
hir tlestanı melınret olan Adanadıı· 
ki miicacleleden 'e 1'oro aı· lan la · 
rınm hir ınenııkıhindım hah eder.r· 

sim: 
Boı.anli cihetlerincle '"':\1eil.. na -

ıııııula hir Fran ız kumandanı 'arılı. 
A kerinin mevcudu ela 5 - 6 yfü~ 
kaclardı. SiliihJarı 'e toplurı ile Et -
malı cilıetin<len 'l'arnuı taraflarına 
ı;ekilınek iatiyonhı. 

Bilfino,·a~ı tahir oluııan yere 'ar· 
clıkları ınınan uihayet 40 - 60 ki i· 
)'f ı;eçım,•en köyHtlenıt pusu una dit· 
şerler, nralarmcla ufak mfl ndemr. 
hn Jıır. AF. hir ınuko' eınetten oııra 
hu munln7.anı a ker ım:ı te Jimiyete 
mm:tar kalır. Ilımlar tauınmİ) le esir 
alınarak Çnmnlana getirilir. Bu Do· 
zan ti mm ııf{nkiyeti \dnn:ı kurtuln~ 
nıllcnclclelcrinin parlak apfalarm • 
dan lıirini ıe kil etmekte olduğun • 
dan hunıı burada iikranla kayıt et· 
mck i terim. 

Bremonun hatmraları ve 
cevablarem 

Drerııonuıı lıntıralarmdnıı alın • 
mıştır: 

"Kilikyada hiç l)İr "akit idare tı· 
ulii tatbik e<lilmetli. Ve etmek trı 

istenilmedi. Kilikyada idare daima 
Oı;manh meınurlarmın elinde kal • 
mış "e 'aıifesini terlcedih gidenle -
rin yerlerine O manhlar tayin olun 
muştur.,, 

"Harpten e' el Jtin Türkler tir.a· 
rel mahkemelerini lağvetrniılerdi. 

Çünkü mahkemelerde e hain me
... alih kapitUlılııyon rejimiml~n i tif a. 
ele edil·or \'e ernehi tchn ı olanlan 
d11 konıolo hane terciimımlarıntıt 
ıııuavenetindcn mii tefit (-thı> orlar -
dı, Du mahkemeler Bn kumandan -
lığın t'ntriyle tekrar açıMı. Bu mnli· 
kc-melerin aznlıklarma Hri tiyanlar 
\'e riya eti nliyelerine Osmanlı Runı
]arı ta)İıt edildi. Çiinkii hu malıkc· 
melere yalnız Hristiyanlarla Avru · 
pahlara aiti i ler geliyordu. 

Tilrklerin muıımclitı ticariye i 
yok gibi icli. Ba~kumandanhğm c • 
,·amirine na1.1rın hu mahkemeler 
aid oMukları kon olo lianeuin tayin 
ettiği bir memurun dahi bulunması 
§UrLiyle ecnebilere ıid muüakcm tt 
riiyet ecleceklerd i .. , 

Bremonun hatırntmdan: 
'·Janclorma müfettiıliğine tayin 

olunan yib:ha§ı "Lope" Türk: uhit
lerinin gnıpunu tenkis, Türk: efra • 
dmın ni betini yiiıdc yirmi hcıe 
tenzil ve bu yüzde yim1i he ten dn· 
lıi mn' zer ıılmarak ellerine J:'r4nsıı
ların eski tiif enklcrinden Hrilm si 
'azifc 'e sal5hiyetini lıaiv.cli. 

Bremonun hatıratından: 
"Kilikya' mütareke mcvadr Jcııha· 

tmdan olarak i galdenberi Oırnanlı 
memurları tarafından idare ohm -

meli tarııfınclmı Ermeni tarı \dıııi -
ni lratlirlü~iiue tavin olunmıı:tur .•• 

'·Geneı·al ( \llmLi) l"ilitoliııılı• 

icru>j lınrekıit edrıı Hulelı '•' ~ıııııc 
i.ğni flyliyf'n müttf>fil in kııaaı111J11 
bn kumoııdııın idi. l\fht.ırı~kt'ılı•ıı 

uııra Kildiyatln~i Fr n tz 'e iıı~i • 
liz kıtııntı lııuıuıı emrine 'erilınis: • 
tir,,, 

Bremoııuıı lıııtıratmdan: 
"O ıııımlı iılar~ makine i; miit -

tefikiııe miltemnyil memurlar ta) in 
ederek ı lalı etmek 'e ele\ airi kon • 
trol, işğnl kıtaatrııın a a) i i temin 
eylemek ınaliyeyj eıkı konlrol altııın 
ahnak.,. 

'"Ja111larnıa 'e poli idarelerini 
diizeltmek.,, 

"Biitiiıı a11ali) e tanı mii n' atl.ı 
nıuııınele yapmak.,, 

'·Bir ~ok defalar ehir clalıilincle 
iğli a at oldu. Diikkiinlar knpanılı 
Türk 'e Ermeniler lıirhirlcrine ga· 
zup nıızar)ar atfetın<-ğe hn,laını laı. 
dır.,, 

•· 'l'Urkler miiiellfilı. Ermeniler 
gıı) ri mii ellalıtır.,, 

Hrcınonun hatıratından: 

'·Kem alilerin ) nptıklnrı propa • 
ganclıı netice i jandarma neferleri 
ınlıitlerinin kumunda ı alımda finu· 
ettiler.,, 

Jlrenıomm lıatıratnıdnıı: 
'" lrıgilizlcrlı• Frnn ızlnr ara. ındn

ki itilnf nıucihiıwe Adonaılaki 1ngi
liz kiıaııtı yl!rİne Ji'rnn 1z kıtaatı· 
nm ikaıncei kararı;ir olıııuş • 
tur.,, 

Brem onun ]İalıroımdan: 
''Kiirt Yu~ur çete inin zuhuru 

Türklere hüyiik iimit verdiği '~ e"U· 
en hu harekatın onl rın ten ip "' 

j~ıiraki} le izlıar ohındu~u öylen • 
mektedir.,, 

Kolonel hadinin " eriııılen: 
J\) rntap mulıa nrnsı nanı iyi~ 

Fran ır. Erkiını Harı> kayrnnkmnr 
hadi tarafından }Rzılan "~ •likkate 

enran ohm lıir e,serde "Ji'ran ızlarıu 
Kilikrnya gelmesi '\c 1darej lıiikfı • 
metine mfülahale etme i hu unıeti 
t:ılırik ec.1en elıep]erdendir.,, 

. i ınon Damat yan na ıl dairei 
Jıükfuneti j sal \ ~ \'aliliğini illin et· 
mi§ icli. Bremonnn bund11 rolii 'e 
nıak~aclı ne olabilirili ?. 

Ilrcınonun miid halelerini ve ha
tıratında dana viliivetirıi allikaclnr 
eden kı ımlttrmı aynen yukarıda 
gösteriyorum. Hatıratıma uraııiyle 
ce h \'eriyorum : 

J - Miitnrek'enaıııecJe nılittefiJ:'. 
ı~riıı emniyet.ini tehdit edecek b;r 
\'aziyet zıılıuruncla i~gal o1unabile • 
cci;i yaz1yclı. Öyl~ vaziyet 1ıadiı; ol • 
matlığına gUrr. i§sal için l1akh a lıi 
bir elıeh voktu. 

2 - A;alarında yaptıkl rı prolo· 
liol ahkamnın ı;öre ilk önce 1ngi1iz 11 

kerlerinin gelme i ir..ab ederdi, lıö). 
le yapılınacJıktaıı ha ka C\"\e18 Fran· 
ızlar 'lLcjiyon Ermeni) an,, denilen 
I~rmeni ala) ı He beraber geldiler. 
İngilizler sonradan gelmi§lerlCen az 
biı- znmaıı onr tahliye ederek rnii1· 
ki jdarcsini derulıtc ~den J;'ran ızlar:ı 
lıir ıle a k'eri idaresini deni le lirıı 
C)'lemi~lerdi. 

·(Arkait var) 

~ ·Bu gece u~ 
ii Nöbetçi eczaneler il 

1 
Samııtynda: Rı<h an, Fenerde •

1
~ 

Vitali, $elızadelıa~ınc1a: İbrahim • 
Jlıılil, Şehreınioind : :rznn. Ka· 

r.I. ragürnrükte: Suad, '.Ak ara) da: F. n' 
•• Perte,·, SirkcriıJe: Ue§İr Kemal, ! 
!;. • 
' Dfranyolnml.ı: ]~ ncl, Be ikta ta: j! 
H Siileyınnn Rel't>h. Kuınkapıda: Iİ 
~I JJelkı , Zeyrektf": Hult'"ısi, Galatı· 1 
ı. <la: Hidayet, Bt>yoğluncla: "an - J 

1 
zok' \'~ GHne , Pangaltıda ı., Knra· İ! 
kin, Kuı tuluşta: Necdet I• krenı, ı} 
Kııımııpıı§oda ı Yeni Turan, Halı· ı. 
c~oğluudıı: Yeni Tiirkiyc eezaıtP· fi 
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MIZD 

Emed'de bayındırlık lzmirde 
--~-

Eski eserleri 
s~venler cemiyeti 

lzmirdeki çifte cina ye 
nasıl · olmuş ? Bugüzel şarımızın adı Türkçedir, 

değiştirmiye kalkmamalı! Şimdiye kadar neler yaptı? Kömürcü Sabri kız l<ardeşini Ahmetle nişanla 
EMED, (Huıusi) - Şarımı -

zın adının ne dilden olduğu son 
yıllarda burada hayli konuşmala
ra ıebeb olmuttu. Bu arada öz 
türkç.e bir iıim bulup Emed adı -
n!!l değİ§lİrilmeıi de ileriye sü -
rülmüıtü; vilayet genel kurulta -
yı üyelerinden bazılaTı da Emed 
sözünün yerine Özkent adını koy
mak istemıilerdi. 

Emed adının buraya naııl ve
rildiği hakkındaki araştırmalar -
dan önceleri tam bir netice ·alma
mamıttı. Kütahya kütüphanesin -
de gördüğüm meşhur Dede Kor
kut hikayeleri kitabındaki bir 
kotuk (man.zume) bence bu me -
seleyi kat'i surette halletmiştir. 

Dede Korkut kitabı, bilindiği gi
bi Türk dilinin Oğuz lehçesi ile 
yazılmıı, Oğuz Türkleri arasın -
dan toplanmıı halk masalları ve 
şiirleri ile doludur. Bu kitaptaki 
sözlerin hemen hepsi Türk diline 
yabancı sözlerin henüz karışmadı
ğı çiğlara aittir, onun ıçm öz 
türkçedir. Bu kitapta Salur ka -
zanın evinin nasıl yağmalandığını 
anlatan masalda §U sözler var: 

Emed soyunun aslam, 
Kara çoğun kaplam, 
Kara atın ayası, 
Han omzun aJ.:ı.sr, 
B&ymdrr hanın kö-yğüsü (gü -

Kalın oğuzun devleti, 
Kalmış yiğit acası. 

veyisi) 

Dede Korkut hikayeleri bize 
eski Oğuz Türkleri arasında bir 
Emed soyu bulunduğunu, Emed 
sözünün en eski Türk isimlerin -
den olduğunu gösteriyor. Bu böy
le olduktan ıonra artrk öz türkçe 
Emed adını değiıtirmek için hiç 
bir ıebeb yok demektir. 

Emeci buyuyor 
Emed Kütahyanın 94 kilomet

re batısmda,kendi adıyla anılan, 
ve kaynağı kendi toprağından çı
kan büyük bir ıuyun iki kilomet
re aralığında bağlık bahçelik i
çincle, (3400) nüfuslu bir kaza o

lup bu kentin krrk tane büyük 
köyü o1an Örencik nahiyesinin 
,(94) tane köyleriyle birlikte nü -
fuıunun tutan (40000) i bulmuş
tur. 

Emed toprağının keskinijği 
(münbitliği), el değmem,2 zen -
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ginlik kaynaklarının çokluğu ile 
kazalar arasında üıt ve ün almıt-

lzmir ve havaliıi asarı itiıka sonra nişanı niçin bozmuş ? 
muhipleri cemiyeti kongresi ya - lzmirde Çorakkapıda Osman - demittir ki: 
kında toplanacaktır. Kongre mü· zade yokuıunda bir nİ§&n bozul- - Benim tabancam yoJd11' tır. Toprağının orta verimi bire 

sekiz on, pek çok verimi de yirmi 
yirmi beşi bulur. Buranın en başa 

r,asebetile cemiyet bet yıl içinde ması yüzünden çıkan cinayette metle kartılatmca beni --·-· 
yaptığı itleri bildiren bir rapor iki gencin öldürüldüğünü yazmıt· zere belinden tabancasıJIJ 
hazırlamıttır. Cemiyet reisi lzmir k 

alınacak ziraat işi de afyondur. 
Bilhaasa cümhuryietin ilimndan 
beri buranın halkı benliğini, var-

tı · Atet edeceği ıırada elindeO 
valisi general Kazım Diriktir. Adliye ve zabıta tahkikatına trm ve atq ettim, çıkan k 

Cemiyet; lzmir ve havaliıinde- göre cinayet hakbndaki yeni ma- lardan birisi ile Ahmetteıı 
J<i asarı atikayı bütün cihana ta - lilmat tudur: bir ıahsın vurulduğunu b. 

lığını duymuş; ökonomi ve genel 
iılerde kazanmıya (muvaffak ol
maya) ant içmiştir. Beş bin dö -
nüm Emed bağlarını filoksera ha
rab etmişken on bir yıl içinde halk 
didinerek o büyük suyun uzayan 
etrafını cennet gibi bağ ve bahçe 
haline çevirmiştir. 

mtmak ve alaka celbetmek için 
Kömürcü Sabri denilen bir §ah- rum. 

şimdiye kadar muhtelif dillerde sm hemıireıi bayan Sehere kolacı Katil Sabri müddeium 
yirmi bir eser neıretmiş ve bu e - Ahmedin müteaddit defalar vu - ten üçüncü karar hikimliğiol 
serleri dıı memleketlerde pek çok ku bulan iz~ivaç teklifleri Sabri rilmif, i~ticvabından sonra 
turist müesseselerine göndermiş .. tarafından daima red ile muka • edilerek umumi hapisaneye 
tir. bele görmüftür. derilmİftİr. 

Bu propaganda sayesinde ıon Ahmed arzusunda ısrar etmit Sabrinin eskiden de bir 
yıllarda lzmire toplu halde aey • ve araya elçiler koyarak Sabriye lama sabıkası vardır. 
:vahlar gelmeğe bqlamıttır. Ce • ve Sabrinin aileıine ricada bulun- ,...,/ 

Dicle taştı 
Milli mücadelede Emed 

miyet; bundan s.oma memlekete muş, nihayet ricası kabul edilerek 
daha çok seyyah celbi için çaht - bayan Seherle niıanları yapılmıf. 
.makta ve tedbirler almaktadır. Ni§&nlandıktan ıonra Ahmed, Sab 

Maarif vekaleti; cemiyetin bas· 
tırmış olduğu kitaplardan mühim 

rinin evine girip çıkmağa batla • 

1921 yılı ilkbaharında, lıtiklal 
Savaşımız sıralarında, dütmanın 
Kütahya, Afyon, Eskişehiri iıgal 
ettiği ve Sakaryaya uzandığı sı

ralarda Emed halkı düşman bağ- mikdarmı satın almıı, bu değerli 
rımıza basamaz diye, ulusal duy- '!serleri Türkiyedeki bütün mek • 
gu ile, Menemenlilerin Yunan or- teplerin kütüphanelerine gönder • 
dusuna, Ayıntaplıların Franıızla- mittir. Cemiyetin elinde bugün 
ra kar§r yaptıkları coşkun kayna- 3755 lira değerinde daha 21298 

mıttır. 

Günün birinde Ahmed hakkın
da duyduğu bazı fena haberler -
den dolayı Sabri, kız kardeti ile 
evlenmelerine müıaade etmemek 
kararını vermit ve hu makıatla 
nitan yüzüğünü Ahmede iade et· 
mittir. 

yışlarının bir eıi olarak evveli E- cild kitab vardır. 
mette bulunan düşman kuvvetini lzmir müzesinin iyi bir düzene 
yok etmek için şafak sökerken konmaaı, eski lzmir hafriyatının 
dütmanın barındığı hükumet ko- ilerlemesi, Bergamada bir ilim 
nağı binasını çevirip (6) saat de- ıevi inşası hususlannda cemiyetin 
vam eden kavga ve çekişim so - J 1>üyük yardımları olıİıuttur. 
nund!l dü~an an ir işi a m • Şhndi d ... R. • .,-.-..::A.lwoı-~ .. .,. 

Ahmed, yalnız nitan yüzüğü
nün iadesine razı olmamıf, nİ§&n
la birlikte ıönderdiği diğer et -
yanın da ayp.i zemuıd& kendi.i -
ne ıadeıını \ekht eım!!lır., 

yıncaya kadar hepsini yok etmiş. bir şose yaptırılmaktadır. Bu f05e 

Bunu duyan dü§man kumandanı bittikten ıonra Berıamada yeni 
Eakitehir ve Kütahyadaki kuvve- meyda?a çı~an a~arı iti~ ~e mo
tinden iki tabur Simav Gediz dern bır ıekılde ınta edılmıt olan 
Balıkesirden iki ~abur d~ha Emed Bergama müzesi de değerli eser· 

Bu ıırarla Ahmed bir kaç de • 
fa eve gidip gelmif, fakat Sabri
ni·n tenbihi üzere eve kabul edil
memittir. Bu arada Sabriye de 
bir mektub yazarak kendiıini ö -
lümle tehdid etmittir. halkı üzerine tekrar sevketmif. 

Halk gene benliğini korumak için 
Emede iki saat uzakta, Ceviz de
resi denilen alanda yer tutarak 

düşmanın iki tabur askerini ta -
mamen öldürdükten sonra halk 
kendini siper almak için deniz 
düzlüğünden (1850) rakımlı Eğ

rigöz dağına sığınınca diğer dii§
man kuvvetleri Emedi kimsesiz 
bularak battan ayağa yakmıftı. 

O zaman yıkıntı halinde bıra
kılan bu güzel kazada bugün hal
kın çalışıp didinmesi sayesinde 
ortaya çıkardığı evler, binalar, 
hele kazanın girecek çrkacak ye • 
rine düten resmi daireler, Ata -
türk heykeli çevreıindeki park 
görmeğe değer ve halkın çalıt -

)erile pek çok seyyah celbedecek-

Perıembe günü alqam üzeri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tir. 

kanhğım tanuklatır. Ahmed tekrar nif&Jlhıınm evine 
Emedln zenglnllk giderek talebini tekrar etmif, ev• 

kaynaklar. den kadınların feryadı üzerine çe-
Emedin Çayır, Saldibi, Kızıl- kilip gitmekte iken kahveden ge

bük, Değirmiaaz, Dereli, Sülyeler len Sabri kendisine tesadüf et • 
köylerinde halen itletilmekte olan mittir. Sabri Ahmedi görünce be
Botnak Muıtaf a, Osman, Hüse • 1indeki tabancayı çekerek üç el 
yin ve Hurıid, Halid Ziya ve Ah- atet etmit ve çıkan kurtunlardan 
med, Is.mail Acemoğullan ve A - briisi Ahmedin arkasmdan gire· 
merikan tirketlerine aid kömür, rek derhal ölümüne sebebiyet ver· 
krom gibi bir çok külçe (maden) diği gibi bir serseri kurfun da tam 
ocakları vardır. Bunlardan bqka o ıırada Oamanzade yokufundaki 
daha itletilmiyen ıondaj itleri ile köteyi saparak evine gelmekte o
uğraıılan aayııız külçeler, hiç içi- lan makinist Hayrettinin gözüne 
ne girilmedik ormanlar, yvadı • iıabetle onun da derhal ölümüne 
htın en büyük verimini Emed çev- ıebebiyet vermittir. Katil Sabri 
reıi toprağına verdiğini göıterir. 1 ifadesinde nifan hidiıeıini yuka -

M· Erten nda yazdan tekilde anlatınıf ve • 
yazarken bilıeniz ne kadar üzül
müttüm ..• Eğer yazmasaydım bel
ki timdi daha iyi olacaktınız! .. 

Bana yer gösterdi .. Naııl ikram 
edeceğini bilemiyordu •. 

Yerine oturdu: 

- Solamz nasıl?. Ne güzel ço
cuktu, değil mi?. Şimdi büyümüt· 
tür .. Belki de evlenmiflir?. 

Dedi ... 

- Evet.. Yakında evlenecek , 
timdi nitanhdır •• 

Diyarıbekirde, bir z 
düzııün ııiden havalar bird 
bozulmuı, devamlı kar ya 
bqlamıftır. Bir taraf tan y 
yaiıtı yüzünden Dicle nehri 
mıf, bir çc;k bahçeleri ve tarl 
ıu basmıttır. Mardinkapaı dff 
nndaki ıeftali bahçeleri ıu .ıt'. 
da kalmıt ve ıu aeviyeıi IC 
köyüne kadar çıkmıttır. Su bir .. 
ağaçlan kökünden çıkarıp 
müftür. 

Hacriıa köyünden bir 
bir erkek ıuyun ıürükledijİ 
lan toP-lanaak iıtA .. lr•- --...-, ~ 
mı,tlaraır. Köylüler kadını .,. 
kurt,.rmıtlardır. Fakat erkek., 
iulmuttur. Dicle üzerindeki 5'1 
han.köprüıü yıkılmıttır. Did• ~ 
rinin uzun zamandanberi bll 
kilde t&flığı ıörülmemiftir. 

Ölüm cezasına çarp~ 
genç 

Malatya AğIT ceza mahk 
Hasan admda bir ıencin ~ 
kemeaini bitirmif, kendisini 
r.ezasma mahkum etmittir. :/. 
Haaanın yqı küçük olduğu 

bu ceza, altı yıl ağır hapse Ç '-' 

mittir. Haıan, Petürkenin S 
nahiyesine bağlı T ekedere k61' 
dendir. ,,J 

Huan, bu köyden anı~. 
kızı on üç yqmdaki AyteJI d' ( 
lenmek vaadile kandırıp kell ~ 
~ne götünnilJ, orada boğuP 
tlürmüftilr. 

Hasan yakalanarak Mal•~ 
ıetirilmiı, muhakeme edilııı•ft 
~uçu itlediği ortaya çıkmıftll'/ 

YAZAN : Kadircan Kaf lı 
- Çok yqlı görünyorıunuz ... 

Snçlarmızın çoğu ağarmıf .. Sene -
ler ne çabuk ıeçiyor.. . 
-Ben sıhhat müdürünün Ahmed 

Naci iıminde bir zat olduğunu itit
mi!tim ..• 

- Çok hiati bir çocuk olacaktı .• 
Annesi gibi .• Nitanbıı kimdir?. 

affeder ve belki ıiz borçlu ~ 
dımz •. Ben de ıençlikte se• '-'. 
Ben de atkı gördüm ve yata dİ 
Fakat Selmanm ıizi sevdiği ~ ~ 
ıevebilecek bir kadım ha~~ 
ııichramadan ••• O bir meJektl~ 
ziın... Birçok hastalarımın, :-_;1 
mın ve çoculdanmm öliiJl!IO'·~ 
gördüm... Buıün bana dete~ • 
"onlardan yalnız birisini d~ 
ceiiz .• Hanaiaini istersin?,,~~· 
dütünmeden "Selmayı!,, d ~ 

lzmirin havasında ciğerlerime 

çöken bir ağırlık vardı. Bot geçen 
hiç olan zavallı hayatımı bu ağır 
hava altında güçlükle ıürükliyebi
liyordum. 

Yeniden küçük ve ıssız bir kaza 
merkezinde doktorluk istemek 
için Sıhhat Müdürlüğüne uğradım. 
Saçı sakalı bembeyaz bir meslek -
lafla karıılqtım •. Kendimi tanıt· 
tım. Birdenbire gözlerini açarak 
bqtıan ayağa kadar beni süzdü. 

Elini uzattı: 

- Y aaaa ! .. Bir gün görütmek 
te kısmetimizde varını§ ... 

Onu hiç tanımıyordum. -Bunu 
bakışlarımdan anladı: 

- Sahi hiç yüz yüze gelmedik. 
Ben, Aziz Fikret.. Hatırladınız 
değil mi? .• Siz Silif kede iken u
zun bir mektub yazmıştım... On 
yedi, on sekiz sene oluyor sanı -
rım .. Nasıl? Hatırladınız, değil 

mi?. Evet! .. Ta ii canım, elbet 
hatırlayacaksınız!.. Yazık ki ıize 
iyi bir haber verememİ§tim ... Onu 

- iki gün evveline kadar doğ
ru idi. Ben dün ite bqladmı •• Ne 
yaparım •. Harpten aonra lzmir • 
deki eıki kazancı bulamadık. ... 
Bu yafta vilayet, vilayet dolatan 
memur olduk .. Siz nasılsınız? Ne· 
_..) •• ? 
n:ueaınız. •• 

Ona bir kaç tözle bu halimi an· 
lattnn ..• 

Kesik k•ik cevab verdim.. 
~ Koltuğa yaslandı. Elleri ıöi • 
ıünde, gözlerini yan yarıya yum
du. Rüyada konutur ıibi tunları 
söyledi: 

- Gözümün önünden hiç ıit • 
mez ..• O ne yalvarıftı.. Günahını 
aöylerken ne derin ain çekiyor • 
du bilseniz.. Selmayı affetiniz, 
değiıl mi? •.. Eğer affetmedinizse 
yazıktır ona!.. Size hak vermem .• 
Eler bana onları aöylerken ya .. 
nında bulunaaydmız eminim ki 

- Sizde mi onu ıeviyordtl 
üıtad?. "~ 

- Baba gibi aeviyorduJIS·•. d' 
. k . Aff ..... : .. it1 ııze verece tını... ettısaa· ıbi" · 
daklarımzdan itilecekti .. IC~' 
de düğümlenen derd, yok o~ 
b. Bana öyle ıeliyor ki t "f"'.. 
kanıtılctan, her parçaıı bir / 
dağıldığı, " irla aaYrUld..,_ 
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1 • ş E _H_ı_~_o __ E __ ._r 
Oynanması yasak 

edilen piyesler 
Türk-lngiliz Ticaret 

muaheçlesi konuşmaları 
Matbuat Umum müdürlüğünün Bir ara Ankarada baılayıb ıon 

ra her iki tarafın teklifleri ıöz 
den ıeçirebilme.i için duran, 
Türk - lnıiliz yeni ticaret anlat 
maıı konuımalanna dair yeni bir 
haber çıkmamııtır. Ankaradan 
ıelen lnıiliz Ticaret ateteai KC>6 

'ilZazl: Ni,m AJımed Obn Tefrika No. - 88- tetkikinden geçen bazı piyealerin 

De-1e'er, eaı·rler, ô.limler mezarlıtJı ~-~~::::":!ı: U ~ L~ Y' ~ ' haberlere göre, Matbuat umum mü 
C!._ dürlüğü e•ki piyesleri de taafiye -

.. P ye ı u uftur. Bunlar araıın-1:.... -mata. arapları Jıtanbula ıe ı keneler paf& (1) dır. 897 de yap - dır. Altı cild olarak Jlıe!rec:lilmit tab• t tm 
~erlettikten aonra tehi,. çok tmnııtır. Harab olduktan aonra olan Meaneviıi, mesnevi tercüme- da Halid Fahrinin "tık tair", lonel Vudı bili. tehrimizde bu 

lunuyor. '1lıl alıklqmıtb· Bu yüzden yan da Halveti zaviyesi olark kulla - )erinin en güzelidir. lımail efen - Klod Farerden tercüme "Katil 
krıa :~ baıladı. Bu aebeple, hal - ıiılmıftır. Sonradan Kuımpqa dinin Şerhi nıakti füsua, Şerhi he- kim?", "Simon Mari,, "Atala,, pi-
" ueyoğluna doğru yayılma11 mevlevfhanesini kuran Sırrı Abdi ya:kilinnur, Minhacülfukara, yeıleri aahneden kaldmhnııtır. 

Kolonel Vudı, Türk - lngi • 
liz ticaret konutmalarında lnıi 
Jiz murahhaaı olarak buluauyor 
du. Geçen hafta, )ngiliz elçiıi ta 
rafından telefonla hemen Anka. 
raya gelmeıi İltenmiıti. Fakat 
Kolonel çok geçmeden döndü 
Yeniden çağmlmuma ihtimal Ye 
riliyor •.• 

J'ol açıldı. Dede buruının mevleviha.ne ol - Miftahulbeligat ve Miabahulfua- Bunlardan batka tbaenin "Halk 
F ..... __ 1 dik L . ec:1· k nc1· • hat, Niaabumevlevi, adlı büyük e· dütmanı", Oktav Fuvven"ın "Ko··r · -...., nıiltere, Vene , e duiunu ıapat ınce, Yer e ıaı- 1 d "" 

.. _ - . 1 F 1 h d 1m· ""ld"'kt ser er en batka daha bir çok mec. oeneral,, Devlet ,_, ... u, Oçu"'zler, nuu:ariıtan, aveç, e e • ne tevci e i ıf, o u en sonra • x-T 
ıaa-L R mualar, küçük riaaleler yazmıt - tuliiat kumpanyalarının proCFl'am-
1 ~'llt aköze, Pnıaya mümesail da Mahmud Dede yerine ıelmit - •· 

11~. •ıra ile bugünkü lıtiklAl cad· tir. M __ abm .. ud D __ ec:le 1041 d~. ölmüf, tır. larma gıren Rahibin atkı, Le 
..._llıd - Bat ucunda: Rouıe davaaı, Reji kızı, Karnaval 
~ e büyük binalar yaptıra • Söndu camım ruşen çıragr Ey kaş" if esrarı nilmn hazreti kokozları, Namık Kemalin Vat•n 

hrleıtiler. ölümüne tarih düpnüttür. -., 
ille Franıız aefarethaneıi 1831 Mahmud Dededen sonra Adem Şarih Cenab Şehabeddinin Kör ebe, A- Bununla beraber, Anb.n.da 

bulunan elçinin de cuma günü 
tehrimize ıeleceii söylenmekte 
dir. 

hıılrb.- Ded f d" tekkey - h olmn• Diye bqlıyan ve otuz iki m11· dalar tarkııı, Bir millet uyanıyOl", 
. •·&&111da yandıktan ıonra ye· e e en 1 e T-Y -T' Değrimenci kızı, Ekmekçi kadm 

l!ideıı Yaptmldı. Jngilterc aefa - öldüiü vakit, Müıtakim zade: radan ibaret olan u~ bir man - piyealeri de oynanmıyacaktır. 
~esinin yerine ille sefaret. Adem Dede rakseyliyerek erdi zw;;..;;.t~ANIM: D-- ucunda: 
lll. 911 Lord Eltin kurdurmut • . cinana ~ 

İtalya aefarethaneıi 1695 yıl· Mısraı ile ölümü tarihini dü. Ney gibi ah ederek yaremi şer-
~da yapdmıttı. Polonya aefa· türülmüıtür. het Leyla 
~ilesi 1650 de yapbnlmıt iken Adem Dededen sonra Mehmed Şarihi mesnevii hazreti Mevla.. 
~ Yanpnında yandı. Polonya Dede, aonra Naci Ahmed Dede naya 

inıda tat binayı Raköze kon ve daha bir çok dedeler ıelmitler- Beyti yazılı olan Leyli bamm, 
'°~ Loku. doKirigo yaptır - dir. Divan Edebiyatında hayli tiir bı-
:-:"1.. Kendiıi de burada oturur· Burada ıömülü olanlar ara - ralanıttır. 
1 d Bınanm üatünde ıunlar yazı- amcla tarihte ad bırakmıı bir çok Bahar eyyamı geldi başladı bül-
r ır: kümelere rutlanmaktadır. Bun - büller efgane 

11
;'Brita.nyamn babı mütaıa (i. !ardan biri, methur "Hüınü qk" ı Nola rişkeylese cennet bu mev-

Tarihi binalar 
Tarihi binaların ve abidelerin 

belediye tarafından tamirine ka
rar verilmiıtir. 935 senesine kona 
cak bir mikdar tahıiıat ile bu ite 
bqlanacaktır. 

Umumi yerlerde - Umumi yer 
lerde temizliğe dikkat edilmedi -
ii yapılan teftitlerden anlaıılmıt 
br. Belediye zabitaaı memurlan 
tarafından bu gibi yerlerin tefti. 
tine devam edilecektir. 1-.. llezdinde birinci tercüı11am O· yazan teYh Galib Dededir. Galib simde gülistane 

loku • dö • Kirigo itbu bi • Dede (1757 .. 1171) de doimUJ - Diye batlıyan "Bahariye" ıi Yol paraları 
:)'ı 1720 aeneainde İnf& ettirm;! tur. mqhurdur. Yol paralannın ikinci takıiti. 

• Galib Dede divanı hümayun Leyli hanımm bir gezelini alı - nin mart ayında toplanmaıma 
~l\Car aefaretaneti 1871 yanp kalemine devam etmiı, latanbul • yonım: bqlanacaktır. Haziran sonuna 

~d• Y&ndı. Bu binanın temel da Y enikapı mevlevih&Mıinde çi· Sit'§ikim söndürür mü ateşi aş- kadar bütün yol paraları toplan-
~ı Balık pazannda Ka!yoncu le doldurmUflur. Methur Hüsnü . kİm benim cana mıı olacaktır. Para vermiyenler 

1 ~ ?ılr 90kaftnclan At&fı iııerken AM adındaki e9el'ini yirmi e.ltı ya- Dili J>Ürsuzumu teskin eder mı ise mayıstan itibaren belediye yol 
tio ~a birincı ıokakfa bir demir· tında iken yamufbr. C&liGfD &lü- hiç yedi derya ıfütamidi çallfbnl&CUJanllJ'. Sun. 
,..~n depoau albndadır· Prusya münde aöylenen: Rakibin hanesinde her gece vezk ~ann liıteai lı~ırlanmaktadır. 
.. &rethaneıi Saloz ağac1 ıoka - Geçti Galib Dede candan yahu eyler ol mahım Kua 
lilldadrr. Mısradan ölümü (1798- 1213) 

Göriinmez işrkı biçareye amma I••• ~elıir ••••• ~ #1- ,,. tarihi olarak çıkarılmaktadır. hilal asa v• 
D~ Haberleri 

1) ~oğlu mevlevihaneai Jkinci Bat ucundaki levhada ıuntar Yine ağyar ile hem meclis olm~ 
~,_ bd KONFERANS - Bugün Ünh·er· 
~ Zıd tarafından (1492 • 897) yazı ır: sın i§ittim ben sitenin konferans salonunda saat on 

>'"Plırılmıttı. Tekke bir defa J Galib mutlak olurdu sözde Neler var kalbi işikte sonra ben dört buçukta Bay Suad Tahsin ha . 
:'ndrlctan sonra ikinci defa yap. ttse merda.n suhan ana gulu söylemem amma zırladığı doktora tezini müdafaa e· 
lr'ıldı 8 1 bul Kıldı eflake edüb ruhu unıc Bu nı""tbe 6~:nkı m6cnıhuna cevnı decektir. Bay Suad Talısinin tezinin 

.1 • u mevlevihane, ıtan - ~ ~ (T k q• L •• 1 Şeb" · d ın· cefa etme menuu ür iye Cümhuriyeti , •! .... ._.Q
1 
.... unan. mevleviheoelerin en 1 mırac a azını m u k K 

-IQ ıd B Mıs" lini ziri felekte bulamaz onıyucusu amal Atatürk) tür. 
~. ır. urada ıuna ifaret et· Bulursun nızu mahşerde bana et- TAYYARE CEl\IİYEİNDE -

•iterim ki b t kk biıçok Etmesün yok yere devran tekapu tiklerin ferda Bay Şükrünün saylav seçilmegi do. 
~ u e e Çı" leı· lahde çekildi gı"tti J · 1 ık 1>1-rda "Gal t Me J ibane- Sana ben halim anett"'""" zul- ~>:181Y e aç ka_lan Tayyare cemiye· •i'' .ı_. a a v ev Erbain ı"ç•e o merdi niguA ~ ti d '- · l 'k \QJe 1 F kat hudud ~, mün eyledin efzun ı are merAezı reıs ı muaYinliği· 
İtibarjJ anı mıtbr. a Ah serdile dedim t.a.rihin ne Şehir meclisi azasından ve erkim 
ttıı· e daha ziyade Beyoilu aem· Geçti Galib Dede candan yahu Fetaden payına düştükçe sen ey- harb yüzba§ılığmdan rnütekaid Bay 
tıed'·" nıalı olmuı lazım ıehnek • lersin istiğna Feridun tayin edilmiıtir. 
~ . . . -

Leyla Hanım, bat ucundaki 1 
ı,e Bununla beraber, mevlevlha. ISMAIL EFENDi: Ankaralı. beyte hayabnda iken UJIDUf tu Gelenler, gidenler 1 
'lb ~,m~ddet "Galata mevle - (1) Hadikalüoevami de "921 beyti ~ııtı: NORVEÇ ELÇiSi-Ankara. 
~ı d17e amlmıftır. tarihinde maktulen vefat etmiştir. Nice ben olnuıyim ol dergahın da bulunan Norveç elçiıi ve ka. 

tö ~~eri uıl kuran, Boaıada Kasabai Kanhcada vaki camiin· memnunu ihsanı nıı Bayan Bentaon dünkü 
"C~ulu olan ikinci Mebmedio de metfundur.,, denmektedir. Cild Bütün fitnatt.a.ki feyzi bana hah- elupreale tehrimize ıelerek Pera 

ıf-- H ,, 1 ı 2 sah"f 42 şetti Mevlana palas otele inmi..;r . ...., ·~ ana 11 diye anı an •· , ı e · re 

'bile ~ o dertten kurtulamıya • 
~ °:··· Acaba beni affetti mi ? .. 

e ınliyecek ' 
d~zlerinin y~dıiım ıörüyor-

t0r :-~~ çoktan affettim, dok -
Ziitıneyin ! .. 

- H.ıcıo ffıttıeJc dır .. Bunu ondan eair· 
a· , dotnı delildir. 

ıl' dakik. "k" . 8· ı ımız de ıuatuk.. 
~e :_radz aonra eıki haline döndü 

-vt u: 
- a· lı lr ~nıriniz mi 'V'ardı?. 
l'.leınen .. ı· o ~ki soy ıyemedim. Acaba 

le ıurbete çıkmak pek ıülünç o
lurdu. 

Aziz Fikret 8efe, evveli ka • 
zanç olmadıfmdan, ıeçinemedi • 
iimden bahaeclec:ek, böyle bir füp 
heyi Jrarıılamıt olacaktım. 

Tam bu anada kapı vuruldu. 
Aziz Fikret Beyin: 

- Giriniz! .. 
De · · '- -Llemeden tokma • mamı DCa1 

iı döndü ve kapı açıldı. 
Dönüp bakmadım bile .. Yalnız, 

aevindim. Çünkü tC>zlerimi topar
lamak için bana vakit bandn- • 

Batımı kaldırdım ve dayımla 
kartıl&fbm. •• 

Yatı eltiyi çoktan geçen bu a
dam, birdenbire yirmi Y&f ihti -
yarlanut ıibiydi. Saçı sakalı uza
mıflı. Gözleri titmit, yüzü burut
muttu. Çok yorgundu. 

- Sen, burada ha!.. Nurlım 
V edad ! •• Artık bizi unuttun ya -
hu!. Batımıza gelenleri bilaen. .. 
Allah bilirya dokuz sündür ıözü. 
me uyku ıirmiyor, Y&f&llllyorum, 
cehennem acılan çekiyorum ben.. 
Evin içi cenaze evinden farksız •• 

- Ne oldu, ne var? Hayır ola?. 

Yağlar açık kablarda 
sahlmıyacak 

Yağcı dükkinlarmda aahlaa 
yağların Üzerlerinin açık bir haJ.. 
de aatddığı aörülmüıtür. Bütün 
yağ tenekelerinin ve fıçılannm 
Üzerleri teneke camlı .kapaklar 
la kapanmaaı alakadarlara bildi 
rilmittir. 

Sör okullan 
Sörlerin yakında mekteplerini 

kapahp bqka ellere ıidecekle • 
rine dair haberler üzerine bir Sör 
mektebinde aoruıturmada bulun 
duk. Ve bu haberin tahakkukunu 
Pariıteki merkezlerinden gele • 
cek talimata bağladıklannı öğ • 
rendik-. Bu teıkilatın umumi mer 
lcezı Pariate bulunmaktadır .. 

Cinayet değilmi§.. 
Zabıtanın verdiği habere göre, 
ToıJkapı ıurlan üzerinde Blü o

larak bulunan Mııırb Ahmetle 
Mulakta bulunan maranıoz Ha 
zaroıun cinayetine kurban ıit • 
medikleri anlqılmıttrr. 

Matbaamıza gelen aalertla: 

Uya;., devirlerinde 
"T - · ı· ercume" nın ro u 

Profesör Hilmi Ziyanm uzun e· 
meklerle, derin tetkiklerle birçoli 
kaynaklardan alarak ' ücuda getir -
diği yirmi bet f onnalık güzide bir 
~erdir. Son formalan doğrudan 
doğruya memleketi alakadar eder. 
Bası~ı da büyük itinalara ve zah • 
metlere mal olmu~tur. Ehemmiyetle 
tavıiye ederiz. 

VAKİT yurdu Dün ,.e Yum 
Türkçe neıriyatmm 26 mcı kitabı· 
dır. Fiati yüz kuruştur. 

)er. Karım, çı}am gibiydi, kendi • 
ni denize attı .• Halbuki yüzmek 
bitmiyordu, ıene tatiimiz Yarmq, 
o ıırada Kokaryalıdan ıelen 
körfez vapurlarından biri ikisini 
de, kenarına tutundukları anda • 
hn yanından aldı .•. Fırtınada Q;,,. 

tepe iskelesine yanapmadıtı için 
Konak iskelesine kadar ıötürdü. 
Hemen bir otomobile atladık, oD
lan abp eve ıetirdik. •• 

- Vah, T&h !.. aeçmit oltun, 
büyük korku ıeçirmitainiz ! .. Fa • 
kat mademki kurtuldular, ned• 
böyle telif ediyonun? •• tlııydı .,~nı ye~i teklini anlıyae&k 

kend· • albukı bu, benim için 
l ~ llnle berabe . . "z11n 

1 
r mezara gitmesı 

1( 0 
&Q bir sırdı. 

en ~ ~iırode. büyüyen, benden 
Jnaı .:•rırıi be, Y&f küçük bir pnç 

mıftı. 

-Hot ,-idiniz doktor! •. ~, ne 
iyi oldu talihim varmıt 'bennn ••• 
Hızır ıibi yetittiniz ... Bütün ümi· 
dim ıizcle. •• 

Bunu Aziz Fikret sordu.. 
Dayım nefes nefese otUTdu. 

Kesik keıik anlatb: 
- Geçen yaz Solmazı mühen

dis Nevzad beyin oğluna nİfan • 
lamlfbk. Yavrucak çok mes'uttu. 

Suadı aeviyordu. Nitaıılıaı da o
na çok baihydı. Neredeyae düiün· 
leri olacak, evlwceklerdi. Sua -
din ötedenberi denizciliie, hele 
yelken kulmanmaya merakı var •. 
dır. Havalar güzelleıince sanda· 
lı denize indirirdi, hemen hemen 
her Üf&Dl Solmazla beraber ıez. 
meie çıkıyorlar, mehtapta dolatı· 
yorlardı. Biz de trasada yahud 
balkoncı. oturuyor, onları gözleri
mizle kovalıyorduk. ••• Fakat, bu • 
ıun tam on yedi gün o'luyor, bir 
akpm oldukça açıklarda iken bir
denbire bir aaiaıJ,ak, bir fırtına 
çıktı, yelken alabildiğine açık ol • 
duiu İçin Suadin toparlanmuına 
vakit kalmadı. Sandal devrildi ... 
Ah, bilsen ne korkunç zama .. ar 
geçirdik... Sahilden yardıma ko -
fUf&Dlar oldu, bir türlü ıidemedl-

- Evet denizden kurtuldular • 
Suadin hiç bir feYİ yok.. Ukin 
Solmaz fena halde ÜfÜIDÜf, o aün
desrberi ha.ta yatıyor ... 

'9llaelc, onun rizünclen böy-
- Hot bulduk, CeTdet beyefen-

di, bu,urun, tö1'e buJUlUft ! .. 
- Yeaaa. .. nesi var? •• 

~< Arbm var ; 
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HiKAYE 
Hırsızı kaçırtan kim? 

iki katlı p..l bir evin üat b . 
tına çıkan kibar kılıklı ıeJK bir 
adam bir müddet durarak etrafı 
nı dinledi. Ondan IOllra m•di • 
ven kapuına "1dqb, cebinden 
bir d....t maymancak ~dı ve 
mahir ellerile bein• ite bqlach· 
Bir 'kaç a.ni19 arfmt-la kilidi aç 
b ve içeriye sirdi. 

8a iti IHtirclikten IOnr& kapı· 
yı tekrar kapadı ve arkadan sür • 
melemeyi unutmadı. Şimdi artık 
ite hqlıyabilirdi. Hismetçi kız 
her halde bir aaattea enel ıeri 
clhemezdi. itler yolunda gidiyor 
du. Ev ıahibinin yazihanede •e 
karııınm da si,.ret için sokağa 

çıktıpu 1riliyorda. 
Hırıı~ Ült katın daaında dur 

du ve etrafını tetkik etti. K.pı • 
ların hanıi odalara açıidığına 
birer birer baktı. Ondan ıonra 
eneli 1atak oduını ıözden ıe
çiıııaefe karar vererek o,.ya ıir· 
di. Tuvalet muuının çekmele -
rinden birisinin içinde bir iki mü j 
cevher buldu, zahmetinin bota 1 

çıkmıyacajmı anladı· Bu hırıız 
esaıh bir ıurette çahımafa alıt • 
km oldufundan çamqrr dolapla 
rını da araıbrdı. Bu dolapların 
küçük kilitlerini kırmak ,Uç ol -
madı. 

1>olaplann içindeki çamqırla
n birer birer 7ere atmap ~la
dı. Uıta hırıız. oldupodaa 1ca • 
dınlann, tasarruf etb1deri para -,r&vw 
ları çamafırlarının arasına sakla-
dıklarını biliyordu. Çoktanberi 
biltecriilte bildili t. (lakikate bir 
kere daha phid oldu. Bir arfın 
içinde iki tane .UiMJ' liAlık bul
du. 

Hınıs, t.u .muftffakiyetind-.m 
dolayı memnua olduktan Ye ya • 
tak odas111da an•cak IMtb bir 
§eY kalmadığına kanaat ı~tirdik 
ten 10ma .., iahlblnln çalıtma o

dasına ıefti. Burada bT:.- defa 
pencerenin &ntlne kadar giderek 
ao.kala 1>aldı. Makaa .. lıjlerin yo 
hmda ıidib sitmecliiine bir kere 
daha kanaat setirmekti. Sokak -
ta bir detifiklik yolda. Herk• 
ıehb ıeçi)'or, normal aokak ha • 
nb de•am ediyordu. 

BUD11J1 berine lunss J&&ı ma
aaıma yaldqtı. Mauam ~. 
)erini açarak muayene etti.. Gi -
nl bir lipra tabakumm içinde 
•kiden kalma Mr kaç altm para 
ele seçirdi. Bulduldarmı ıeviPÇ 
içiude birer birer ceplerine yer • 
lettirdi. Onclau eonra ev aahibi,. 
nin ıiı..,_ kuıu.undan bir ıicara 
1-Urak içmeie b.flaclı. 

Artık itler tamam olmuttu. ev· 
den çıkıp ıiclebilirdi. Fakat bunu 
yapmadan enel pyri ihtlJtri o
larak bir daha pepçereyı yak • 
latb Ye aokaia baktı. G?rdüjii 
mamara kanuıncla o kadsr kork 
tu ki benzi idil pbi oldu. Çiinkil 
halle ıokaja birikllaif, kapmın Ö· 

nü hınça 1'~ clolmııftıı. YüzJer
ce kiti ıöslerini onun bakbiı 
pencereye .likmiıti. Hınız pen • 
cereden bakar bakmaz bu yüz • 
leree kiti hir anda ellerini kald1-
ran.k: 

- "lıte orada, itte orada!,, di 
ye baiırarak kendiıini p.termit 
lerdl. ( 

Bu feryatlan ititen hınız tim· 

Çeviren: Arif Cemil 

1 TAKViM 
SAl.1 Çatşamba • :ö6 Şubat ~ Şabıt 

~:!Zilkade !3 ZilkaJe 

GI• 4otutu 6.40 6.M 
Gün batısı 17.56 17.1 7 
Sabah Hmuı ır.,! 5.~2 

Oğle nam111 12.~7 IU7 
lttedt aanıu. 11.3• 111.33 
Aktım aa111U• 17.16 ıı.~7 
Yıuı namızı 10 • .,8 19.'l;' 
imsak 501 , ,O l 
Yttıı ~fÇCD tinler! :'16 1!7 
Yılın kalan ıliıılerl 310 aOi 

1 Ankara Mektupları 

.çocuk esirqeme kuru 
na5ıl çalışıqor? 

Kurum Baıkanı doktor Bay Fua 
muharririmize beyanatı 

yapmıyacağını yurdee\•erlik 
Jan altında ileri ıiirenler, a 
'·Çocukları Eeir~me Kuruıu• 
hu ziyaretler için ayırdıkları 
da gijndererek bildirmelerini 
mek,, dir. l"akat bu yolda ha~ 
,]eceklcr Jıeın yurdun muhtaç fi 
vallı çocuklarını memnun 
hem ile maddi 'e manevi rahı 
nı temin eylemi§ olacaklardır. 

aym doktordan biraz da 
lıapislıaneleri ' 'e çocuğu iyilet 
yerleri hakkında beni tem ir e 
ni rica ettim. Bu mevzu j.izeriııdt 
sayın Bay Fuadm kuruma yı 
olduğu beyanatı aynen yazıyo 

'"Eaki devirlerin hise mirlf 
raktıkları acınacak müesıeıel 
biri de lıapishanelerdir. Bu i 
müesseseleri Cümhuriyetimize 
yik bir §ekle sokmaya çok ih 
vardır. 

Hapishaneler için KurultaY• 
teklif yap'"'ak f ~rinde idim. A _.11 

Bakanlığının bu lıuımataki hdJI" 
ğmı işittim, ona intizar ediyo 
Diğer hapishaneleri ıalaha çal 
la beraber yurdun bir veya iki Y 
de nünıune hapishaneleri ya 
buraları mekteb \'e san 'at e\•İ 

koymak f aydahdır. Buraya koll 
çok .eneler mahkftmlarmı mu 
bir müddet hükılmet bealed 
ıonra yiyecekl~rini keımeli, 5't 
e,·inde eJ emeğile geçinebilmel" 

Okuyup yazmayı bilmiyeD 
riıahluim hapishanede ilk ta 
ikmal etti mi mahkUmiyetiııddl 
k11mı affolunmalı. bu mahklımO 
tıbtfüni temin eden mahkümd 
lı.'e.r.a :ıpalıMuniyctlu<1en hır kısO' 

olunmalıdır. Orta tedrisi hapi• _, 
nede yapan ve yaptırana daha r'· 
niı bir af imkinı verilmelidir. 

San'at kısmında çalışıb uıtt ~ 
)anların ,.e hariçte para kazan . 
kadar san'at öğrenenlerin ,.e ha~ 
ha~edeki kazançlarından mu 
bir miktar ıermaye yapanl~ıf 
mahkumiyetlerinden indirilmeli; 
Jf cr iki ıekilde de mahkfımlaroı t.' 
laklarmı düzeltmi§ olmaları §art 
fUlmahdır. Tetkil edilecek h!~ !'.t 
yetin yapacaAı tetkikat ve ~..: 
ı, bu malıkiunlarm vaziyetlerini 
bit nıtimköadür. --" 

Çocuk hapishanelerine gelİ'.:1$ 
bunlara Hlaltbane (çocuğu iyil~ .. 
ren yer) demek dalıa doğnı olur·_~ 
yerler mektepten farklı olm.V:: 
aynca nıhiyat mütehuı11lan ~ 
fmdan tetkik edilec~k ç°<:~lar.ıf' 
itledilderi rünne göre ıyıle§U 
yolları tatbik o1unabilmelidir. 

Bizde bir in an 18 yaıma ,;il; 
çocuk addolunur. Çocuk m~. ~ 
}erinde hu ya§ keyfiyeti hedeıU .;.! 
değil, dimağın inki§ar ya~ı ol fi. 
ıuızan itibare almak munf ıkt~ 
zı memleketler mücrim bir k~ 
!l ya,ma kadar ~ add ~ 
ıalıhhanelere göndermekled eli 
Bunlana istinat ettikleri nokta 
ınağ yatının derecesidir. . ,,,/1 
~uk mahkemeleri; AdbY 't• 

i~in cidden hir tekamül sayılır~ 
sisi Cümlıuriyetimizin muvaff t' 
ve ~refini arttrracaktl1'. Ancak~ 
cuk mal.ıkemelcri_n~ tabii °!'•~ il' 
pı timdtdeıı yetııtırnıek Juod ( 
Çocuk ruluadu anhyacak :, 
nun i~lediği cilrümae :ııe d~ , , 
ye kadar ~uurlu olduğunu tes1'::- ı 
debilen bedeni doktmlarla, ctl _. 
de ailesinin, muhitinin tetir dd~ ı 
celerini bildirebilecek içtimtl ,,_JJ • 
torlara liiııwn vardır. Çocuk ıJ. 
kemeleri bu d~ktorların ve~ dl ' 
raporlan ıetkik etmek ihtiyacdl 
dırlar. ... c~ 

Adliye Bakanı Bay Şük~ 
oğlunun hu Ulsumlu m6 ~.:..11 
Cllmhuri~H llyik. bir ~ ·' 
11P"'iııa11P.Vud çctk.J.Ur." 

Koılri K•mol K; 
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B. Şuşnig'in lngiltereden ski Italyan muhripleri 
seferber ... 

Sıhhat 
Şô.rası çıkarılmasını istediler 

• CBaı tarafı ı inc:i aayıfada) 
da h 

e}d· azır bulunması ınuhte • 
ır. 

Itoına 2 • İiı ' 5 (A.A.) - Harb1ye 
~ ia~rı e\'Velki gün Katan ve 

1 
Zada tahanüd etmif olan re . 

h~h rı tef ti§ ettikten ıonra bu 
ıı r'-· Meainaya varmıt ve orada 

ı ıı:ı Af 'k ı ~hı rı aya gitmeye amade 
e t~ tıan askerleri de teftic etmİf· t • s 

ba:!~hirde büyük bir faaliyet Vf> 

"e a ket Vardır. İçinde zabitler' 
dıı" 1 

erler ve harb malzemesi ol· 
de~a~de dün ak~am Napoli .. 

t Sitan~sına.ya gelmit olan Kond 
~... l\.llllıano vapuru bu ıabah 

~ına,,..,. d 
ııı bir Ja. gelmiş ve oradan a 
~ tıı-. ~ok asker ve malzeme almıf· 

~b·uu lıenıinin içinde 100 kadar 
• 1 e 2 1

1; QıaJıe 600 nefer ve üç bın ton 
~ rne vardır. 

tol> uhtelif §ehirlerde piyade ve 
h'aı çu, istihkam krtaatiyle müta • 

1 ~& atneleler gelmektedir. 
1 lltı Unlar Leonardodavinci va • 

tuna b' 
~k ıneceklerdir. 

i muharipler seferber 
~ halde .. 

A.fa 0ına, 25 (A.A.) - htefani 
!'1 bildiriyor: 
ı:.ak· 

tı)l! 
1 

1 rnuharibler kurumunun 
sa k . d 

to~ı 0rnıtesi dün aylık muta 
fesi a.~~ısında, "Medeniyet vazi • 
~ 2°rınek üzere,, doğu Afri -

•nah hahb areket eden kıtaata mu-
•il'ah et)~. bir ıelam göndermit ve 
~tlt~ll g?~leklilerin gönüllü ha • 
\\ tn ~ııı_ı methederek bütün es

•• fetb uharıplerin kendilerini se -
er b' e d~. ır halde tuttuklarını bil· 

' •ttir. 
l?r1ı: Q.h:tı~ _sel, 25 {A.A.) - Be1çika 

lı-.. tı, ltalya ile Habeıistan 
' b,qtnd k' 

lldl!d a 1 münazaalı mıntaka 
~om· unu tahdid edecek muhtelif 
,... ''Yonun . . . . ~'- t 
~•te k m~aısıne 19tırax e · 

S ce lerdir. 
1 

lttya. elçika hükUmeti, bu karan 1-
Fırıınn~n l~alyan - Habeş ihtila • 
~Ud h allıne bitaraf unsurların 
dll~ua . ~leıine kaJ'§ı yükselbniş ol
Qit ıtırazlar üzerine ıalmıttır. ;'af rnıntaka meselesi 
iıab· .an gaze~,~sinin Roma mu • 

ırı b ·ı ilci. ı diriyor: 
ti a.r lya sefiri ile Habeş hükW:ne· 
"~ır a~•nda geçen müzakerelerin 
iL ttıtrnes. 'k' . dak' Qtilaf ı, ı ı mıllet arasın ı 

l~kle !? halledilmesinde olan güç 
. tı ıap d 

~ııillll . a.t e er. ltalya, hududun 
lirak eaı için ecnıebi zabitlerin it-
" ~ttir1 • • J()r \> nneaıne muhalefet edı • 
~ a.: Yalnız İtalya ve Habeşista
kurn;er~lan İŞierde icab eden hü • 
~ırn <>l~n ... serbestçe verilmesi la -

Q Ugunu söylüyor. 

bııtı,~ mukabil İtalya bitaraf 
~. ka'- lda. bedevilerin dolaıması-
1 ou ed· e bir h ıyor. Her ne kadar böy-
tel'li!en :~eket, mmtakadan bek -
lia~ I a.ıdeleri azaltacaksa da 
llq l'e .. · lllparatorunun bir arzusu-

• ine 'l' '8.ade d' ge •nnek için buna mü. 
<>ltıraa ~ 1~or. Doğrusu aranacak 
ker <>la [rıka. kabileleri içinde as· 
liraiıd· n arla. olmıyanlar pek be • 
Ceıı ır. Fl'anaa bu . . C .. 
. ubundak· • 1§1 ezaınn 

)ı bili 1 tecrübeleri ile pek İ· 
kar,,,{ı0~· O da, İtalya gibi ayni 
d, buı 1 

"e a.Yni işgaller karfllın· un-li .. •'Uf tur. 
r..1_ er ne ol 

1 
• 

~ on k'I ursa o sun, va.satı ola-
ıerine ı: ?metrelik bir geniJlik ü
llıın.t ... L ! 111 edilecek olan bitaraf 

"'IQl 1§° d 8~leaini lı ~ en •onra, Ualual me-
t~. Bilin ~ ... ~~e~ sırası gelecek· 

-- (Bat tarafı ı inci sayıfada) ~ Baş tarafı birinci 8ay:f ada 
halli Romanın arzusuna göre H~ 

memlekette bilgilerile tanınmıt b t t d'I · · 
be•istanın vereceği tazminata bağ asması pro es o e ı mıttır. 

3' dokuz zattan mürekkeptir. Ayrı· B0 I ·· • • H d p k 
lıdır. Üçüncü it de SomaU ile Ha- ın erce numayıtçı ay ar . 

ca vekillik müsteı:arı, hıfzıssıhha d k k V'kt · be•istan arasındaki hududun çi • :ı- an çı ara ı orya ıstasyonuna 
3' b içtimai yardım umum müdürleri d - "tm k · t · ı d zilmesidir. Habet hükumeti u • ogru gı e 1s emıt erse e, za • 

*f yük' sek KUraSIDID tabii azasıdır • b t t ) nun bir bitaraf komisyon marı e- :r ı a, en ernasyona martını teren-
tile yapılması fikrinde bulunuyor. lar. nüm eden nümayi§çileri idareye 

1 Bu münasebetle beyanatta bu ff k 1 t ltalya Ualual ve Af dub hadise e • mu va a o muş ur. 
b 1 lunan Sıhhat Bakanı Bay Refik B d ·· · ·1 A rini yapanlarm müteferrik ka i e- u saye e numayışçı er vus • 

ler olmadığını iddia ediyor. diyor ki: turya Başvekili Viktorya istasyo . 
· · d İt 1 "- Bu toplantıda müzakere nunu terkettikten on be• dakika İtte bu tartlar ıçın e, a ya, T 

d d - edilecek igler arasında radyoloji, sonra istas·"nna gelebilmi~lerdir. meseleleri biribiri ar ı arasıra og 
rudan doğruya halletmekle neti • radyom elektroterapi müessese • Londra, 25, {A.A.) - Bay Şu§· 

d .... f'k · leri hakkında bir kanun lôyiha • nig, bir mülakatında, ilk defa gel· ceye varmak icab e ecegı ı rını 
aı vardır. Bu gibi mües•e•eler §İm diği İngiliz toprağına ayak bastı • 

ileriye sürüyor. d k b" · • diye ka ar anuni ır çer~eve ıçı ğından dolayı bahtiyar olduğunu 
italya-Habeş görUşmeleri ne alınmaml§ olduğundan umu • ve Avusturya ulusunun lngiltere • 

Adis aba'btan Deyli telgraf mi sıhhati muhafaza için böyle nin dostluğunu takdir etmekte bu· 
gazeteıine yazılıyor: bir layihaya lüzum göriilmüş • lunduğunu söyledikten sonra: 

ltalya ve Habeıistan arasında· tür. Bundan bQ§ka, hava harbin "Eğer ziyaretimiz İngiliz - A· 
ki müzakerelerde henüz hiç bir den korunma, sihhat işleri hak - vusturya bağlarının kuvvetlenme
terakki kaydediLmemiftir Ha.be, kında bir talimatname projesi ko sine hizmet ederse ç.ok memnun 
Payıtahtında bulunan ltalya Sefi· l akt T ba'-et §Ubeleri sa ı "' D · t' nufU ac ır. a u o acagız.,, emıt ır. 

ri Romadan sormac!rkca mevzuu· natlarının icran kanununıın 75in GörUştUler •• Fakat tE bliA yow 
b~hs meseleleri münakaşa edemi· 1 ci maddesi mucibince, tababet 

· H b h.. Londra, 25 (A.A.) - lngiliz-
yeceğini b]dirmittır. a eş u· §Ubelerine aid sanatların yapıl • 

b k ·ı Avusturya bakanları arasında bu kumetinin seri ir arar verı me· masından doğan suçlarda mahke 
Si

• ve hu'·kum" ler tayı·nı"nin gecikdi· • sabah Hariciye Bakanlığında vu -meler tarafından şuranın reyıne 
' d k · b' kubulan mülakattan sonra hiç bir rilmemesinde ısrar e ere yen: ır müracaat edilmek mecburidir. Bu 

nota vermesi ihtimali vardır. Neti h d' tebliğ neşredilmemİ§tir. Bu ziya • 
defaki toplantıda böyle üç a ı· ret, pek kısa oldug"'undan, her han· 

Ceyı' beklemekle beraber Habeşiı· .d k t tk"k d'l k 
•eye aı evra e ' e '-ece • gı· bir Avrupa meselesi hakkm~a 

tan, İtalyanın Afrika farkına as· tir. Bunlardan ba1ka bazı §ehir • 
"h" t go"n hakiki müzakere yapılmadıg"' ı ıı:üp-ker ve mu ımma_ • lerimizde görülen difteri, grip :r 

d ')d'"' 0 
• b'l' ve muka hesizdir. Evvela Avusturya nazır· 

erı ıgını ı ryor • salgınları hakkıncla alınacak ted larının Habsburg hanedanının tek 
b:l harb hazırlığı olan karşılık birler konuşulacaktır., , 
tedbirlere müracaat etmiyor. Ha· rar tahta avdeti meselesini görüt-
hef bükômeti ihtilafın halline ya· y . 1 J meği arzu edecekleri zannedilmit-
rayacak bir usul bulunmasını ulus enı say av arımız IC de şimdi bütün Avrupayı ala • 

lar birliğinden bekliyecektir. la konUŞUYOfUZ kadar eden büyük meselelerin 
italyan elc;isi, Jon Simon mevzuu bahsolduğu böyle nazik 
t•rafından kabul edildi - _..., (Ba, fa,rp1ı 1 ncl aalıilcCteri~J,ir zamanda 'bu mes leni ·ı rİ 
Tan gazetesinin Londra muha-. ile Trakyaya g'ttim. Bir müddet stlrülmesi pek az varid görülmek

bir1 22 Şubatta gazetesine qağı· çalı§arak 11fıhatimin bozulması tedir. 
daki haberi telefonla bildirmi§tir: Slr Con Simon Krah 

d d ı ı ı üzerine istifa edib Düzçeye gel· ziyar&t etli Roma an ömnüf o an ta yan ... 
Sefiri Bay Grandi lngiliz Dıt itle· dim. On sene kadar serbest dok· Londra, 25 (A.A.) - Kabine 
ri bakanı Sir Con S'.mon tarafın· torluk yaptım. Bir buçuk sene ka· toplantısının, bitmesini müteakib 
dan kabul edilmiştir. İngiliz Baka dar muvazzaf olarak C.H.F. Bolu Sir Con Simon, kra1ı ziyaret et • 
nınm, ltalyan - Habeş meselesi· Vilayet idare Heyeti Re'sliğinde mişlir. Bakanların Sir Con Simo
nin tesviyeıinde ısrar ettiği zan· bulunduktan sonra Umumi idare nun Berlini ve tarki Avrupa pa • 
nolunuyor. iyi malumat alan ma· karariyle Zonguldak C.H.F. Re's- yrtahtlarını ziyareti meselesini gö
hafil'.n zannına göre İtalyan hü- rüşmüş olduklan zannedilmekte • 

liğine nakledildim. Ve son seçim· 
ki'imeti bu günkü ihtilaftan istifa· dir. 

d be · de de fırka namzedi olarak Zon-de ederek bir çok zaman an rı 
Habeıistandan istediği bazı tic.n· guldaktan saylav seçild'.m. 

ri imtiyazları elde etmeğe çahıa· ••••••••••m•••~ 
caktır. • *" : -A • i 

Deyli telgraf gazetesinin yaz· 
dığına bakılırsa Londra hük\ıme· 
ti böyle taleblerle ve Habef hü· 
JcGmeti tarafından Uluslar Birliği 
nin müdahaleye davetiyle netice· 
lenecek olan meseleyi teessüfe ıa· 
yan görmektedir. Gene bu gazete 
ye göre böyle bir vaziyetin vere· 
ceği fena neticeler hakkında, Lon 
dra hükumet; ltalyanın nazarı dik 
katini celbetmek mecburiyetinde 

kalmı§tır. 
Britanya hükUmetinin fikrince 1 

lngiltere ve ltalyayı da alakadar 
eden ticari kolaylıklar meselesi 1 

daha sonra ve daha ba~a bir ha
va içinde görütülmelidir. 
Japonyanın Habeş:standaki 

ökonom k rolU 
Tan gazetesinin Moskova 

Denizyo~ları 
iŞLETMESi 

Acenıelcn Karalıôy Koprüb.ı~ı 
ı .. ı . 4-.?!it>2 - 'iırlıecı M ühünıaı ı:ıdı I•-- Harı T'elcfor 22HU •-•I 

1rabzon Yolu 
CUMHURİYET vapuru ~8 

Şubat PERŞEMBE saat 20 de 
Hopaya kadar. (1014) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 28 Şubat 

PERŞEMBE saat 11 de Payas'a 
kadar. (1015) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 27 Şu· 

bat ÇARŞAMBA saat 19 da 
Ayvalığa kadar. (1016) 

Habısburglar1n dönm~si 
bar1ş hjln fe':lket mi olur? 

Londra, 25 (A.A.) - Muhafa· 
zakar Daily Telgraf gazetesi: "in· 
gıltere hükumeti, Avusturyamn 
müstakil, arazisinin tamamiyeti 
müemmen bulunmuını istediğini 
bildirmiştir.,, Diyor. 

Bu gazete ayni zamanda Baı -
vekil Şu9nig ile Bay Berger Val • 
deneg'in seyahati dolaynile lngi • 
liz efkarı umumiyes!nin duyduğu 
memnuniyeti kaydediyor ve mese· 
leleri biribirlerile karıttırmamak 
ıcab ett=ğini söyledikten sonra, ya
zısını §Öyle bitiriyor: 

"Habsburgların tahta iadeleri 
bir felaket olacak ve Roma uzla§· 
malarmm &emere vereceği hakkın
daki ümitleri tamamen sıfıra in -
direcektir.,, 

Matbuatın heyeti umuıniyesi 

Avu!turyanın, istiklalini muhafa. 

za uğrunda sarfettiği gayretleri 
kaydediyorsa da liberal ve İtçi ga· 
zeteleri Avusturya nazırlarının iç 
sıyuasını takdire kadar varmıyor· 
lar. 

B. Şuşnhıin Flandene 
tel yazısı 

Paris, 25 (A.A.) Bay Şuşnig, 
Buloyn SürMer'den Bay Flandene 
gönderdiği bir telgrafta Pari&te 
gördüğü güzel kabulden dolayı te
§ekkür ederek Fransa ile Avustur
ya arasında samimi bağların kuv· 
vetlendirilmesini tekrar temenni 
etmiştir. 

Bay Flanden kendisine cevab 
vererek, teıekkürlerini ve Avus -
turyanm istiklali ve refahı hakkın
daki temennilerini bildirmittir. 
:lu da Avuslurwa ve Fransa 
dış bakanlar1 araa1nda •. 

Paris, 25 {A.A.) -Avuıturya 
Hariciye Bakanı Bay Von Berger 
Waldeneg, Polonyadan, Fransa 
Hariciye Bakanı Bay Laval'a çek
tiği bir telgrafta, Pariste cereyan 
eden ıamimi müzakerelerden do
layı derin memnuniyetini izhar et· 
tikten sonra, "HerkHin haysiyeti· 
ne ve her hükUmetin hakimiyetine 
riayet etmek auretile aarfedilen 
müıterek emeklerin, Avrupada ha 
rrtm istikrarı için müeasir yardı -
mı olmasını temenni ettiğini,, kay· 
detmektedir. 

Fransada kasırga 
Paris, 25 (A.A.) -Dün Savo

ie havalisinde , :ddetli bir kasırga 

kopmuttur. "Pa~ia - Soir,, a•ze· 
lesinin hususi muhabiri, oradaki 
bir kaç köylerin, bu kasırga yü· 
zünden uğradıkları felaket hak
kında malumat veriyor: 

Annecy civarındaki b · r köyde, 
fırbnadan kilisenin çan kulesi yı· 
kılmııtır. O anda hara.b olan kili
sede, biraz evvel 80 ~ocuk bulunu 
yordu. 

Leman gölünde iki büyük va· 
pur batmı§tır. 

Revard' daki kıt sporları iıtas· 
yonunda rüzgar, otellerin çatıla
rını uçurmu§tur. 

Sen Pier Dalb
0

nyi'de, ruzgar 
iki bin kilodan fazla ağırlıktaki 
bir çatı parçasını 100 metrel:k me 
safeye sürüklemittir. 

Bir çok nahiyelerde evler yıkıl· 
mış, bir çok kimseler de ölmüş ve 
yaralanmIJhr. 

lngilterede de fırtına 
Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli 

bir fırtına, lngliterenin kısmı aza· 
mı üzerinde hüküm sürmektedir. 

Fırtına yüzünden, yol ve ıimendi· 
fer münakalatı ciddi surette müte
essir olduğu gibi, bir çok vapur· 
lar da, Manı ve Şimal denizi li -
manlarına ilticaya mecbur kalmıt· 
lardır. 

Hizmet uçuşları yapan birçok 
bombardıman tayyareleri de mec· 
buren yere inmiı1erdir. 

muhabirinden: 
Pravda gazetesi, ecnebi gaze· 

lelerden aldığı hüli.saları net • 
rederek Japonyanm Habctısta~ • 
daki ökonomik rolünü kaydedı • 
yor ve bunda Afrika pazarlarını 
elde etmek için büyük devletle • 
rin bir mücadelesi manzarasını 
görüyoruz. Japonyanın Habeşiı • 
tandaki bu ökonomik hulwü İtal
ya • Habef ihtilifiy)e ali.kasız o· 

A vrupahlara verilmiyen bir ta • 
kım iktisadi menfaatler Japon • 
lara verilmi9tir. iki sene ev-

Küçük Y ozgatta Su Arama Sundajı 
ve Bilahare Kuyu Açılması 

lam az. 
· tarafından 

vel, Habet Dıt itleri Baka
nının Tokyo seyahatinde bir ö • 
konomik anlatma yapılmı§h. Bu 
tarihten beri Japon mallar Ha • 

beş pazarını istila etmittiı. Bu -
nu müteakip te Japonlar Habe • 
,iatan kuvvetli mevkileri elde 

edilmiıtir. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 61000 Jira olun yukarda ynıh iş 13/Mart/935 

tarıbinde Çarşamba q-ünü stat 15 te Askeri Fabr kalar ıahna1ma 
'komisyonunda lu•palı ıarfı a yaptırılacaktır • .şartname 305 kuruı 
mukabilınde komis~o.,dao nriJir Talip!erıo MuHkkıt teminat o'ao 
4300 lirayı havi kapah ıarfl11ın1 saat 14 e lcıdar "orrsivona 
vermeleri ve mez.kür gün ve saatte komisyona müıacaatlara. (10! l) 
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ııınnbnl Kıınaııdanıııı hboııı Kımısronu HHnları 1 
7 kalem ilaç açık eksiltmeye 

ft>nmuttur. lhaleıi 10 mart 935 
pazar günü aaat 16,30 dadır. Is • 
tekliler §artnamesini Fmdrklıdaki 
lıtanbul kumandanlığı Satmalma 
komiıyonunda görülehilir. Ekıilt• 
meye gireceklerin 163 liralık te • 
minat ınakbuz ve Ticaret oc:luma 
kayıtlı olduklarına dair vesikala. 
riıle birlikte vaktinden evvel ko -
misyonda hazrr bulunmalan. 

(411) (892) 
• • • 

1 O kalem ilaç kapalı ıarfla ek· 
siltmeye konmuıtur. lhaleıi 1 l 
mart935 pazartesi ıiinü ıaat 14,30 
dadır. Tahmin bedeli l 1325 lira .. 
dU'. lıtekliler şartnamesini Fın • 
dıkhda İstanbul kumandanbit Sa· 
ımalma komisyonunda görebilir
ler. Eluiltıneye gireceklerin 850 H .. 
ralrk temina.t makbuz veya ınek .. 
tup ve kanunun 2, 3 cü maddele .. 
rinde yazılı olan vNikalarile bir • 
likte teklif mektuplarını ihale ıa
atinden on az bir saat evvel ko • 
misyona vermeleri. 

(415) (893) 
.lf •• 

2S kaleQ'l aıhhi malzeme b.palı 
zarfla eksiltmeye konmuttur. Tah
min bedeli 8469 liradır. lhaleei 11 
mart 935 p~zarteıi ıaat 15,30 da
r.hr. istekliler §artnamesini Fındık
lıda lıtanbul Kumandanlığı Satın• 
-alına komityonunda. görebilirler. 
Ekıiltmeye gireceklerin 636 lira • 
lık teminat ınakbuı: veya mektup 
ve kanunun 2, 3 cü pıaddelerinde 
yazılı olan vesikalarile birlikte 
teklif mektuplarını ihale aaatin • 
den en az bir ıaat evveline kadar 
komiayona. vermeleri. 

(417) (894) 
I> «T 1(. >(. • 

~ 1000 Uilo Aıit ~elit saliailik açık 
eksiltmeye konmuıtur. lha1eıi 10 
rnart 935 ~ar ıünü aaat 16 da -
dır. Tahmin edilen bedel 3120 li
radır. lat~ldiler 9artnamesini Fm
dıklıd(l İstanbul Kumandanlığı 
~atınalma komiıyonunda aörebi .. 
lirler. Ekıiltmeye gireceklerin 234 
liralık teminat makbuz ve Ticaret 
odalarına kayrtlı olduklarına dair 
\'esikalarile birlikte vaktinden ev• 
vel komisyonda hazır bulunmala• 
rı. (414) (888) 

• • • 
Muhtelif numa.radan 40,000 

kutıı kat küt kapalı zarfla ekıilt· 
nıtve korımuıtur. lhaleai 10 mut 
935 pozar ıünü ıaat 16,30 dad.tr. 
İstekliler §Cl.rtnameıini Fındıklı • 
da btanbul kumandanhiı Sahn • 
alına komisyonunda görülebilir.Ek 
:liltmeye g!:-eceklt-rin 660 liralık 
teminat mahbuz veya mektup ve 
kanunun 2,3 eli maddeleTinde yazı 

· )ı olan veıikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale ıaatinden bil· 

saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. 

. 
(413) (889) . "" . 

22 Kalem sıhhi malzeme kapalı 
zarfla ekailtmeye konm~tur. T ah 
min edilen bedel 83eO iradır. lha· 
leıi 11 mart 935 pazartesi günü 
ıaal 15 tedir. lıtekliler şartna • 
meıini Fındıklıda latanbul kuman 
danlıiı satınalma komiıyonunda 

görülebilir. Ekıiltmeye gıre-

ceklerin 629 liralık te • 
minat makbuz veya mektup 
va kan\lnun 2, 3 cü madde'lerinde 
yazılı olan veıikalarile birlikte tek 
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir ıaat evveline kadar komiı· 
yona vermeleri. 

(416) (890) . . .. . 
25 kalem tıbbi ecza kapalı zarf 

la ekıiltmeye konmuttur. İhalesi 
10 mart 935 pazar günü ıaat 15 te
dir. istekliler ıartnameaini Fındık· 
hda lıtanbul Kumandanlığı Satın· 
alma komisyonunda görebilirler. 
Ekailtmeye gireceklerin 713 liralık 
teminat ınakbuz veya mektup ve 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde ya
zılı olan veaikalarile birlikte tek· 
lif mektuplarını ihale ıaatinden en 
a~ bir ıaat evveline kadar kornia· 
yona vermeleri. ( 412) (891) 

• • • 
Kıtaat ihtiyacı için tahmin e • 

dilen bedel 264 kurut olan 150 a
det ıu fıçııı pazarlrkla ıatın alına· 
ca:ktır. Pazarlığa 28 tubat 935 per
şembe günü saat 16 dadır, istekli
ler §artna.mesini Fındıklıda Satın
alma komisyonunda görebilirler. 
Pazarlığa gireceklerin 30 liralık 
temi1-t makbuz ve Ticaret oda•ı'~ 

na kayıtlı olduklarıl\& dajr vesi -
kaluile birlikte vaktinden evvel 
komiıyonda hazır bulunmaları. 

(421) (917) 
il- :(. ,,. 

Kıt'at Hayvanatı ihtiyacı için 
21 O ton yulaf veya arpa kapalı 

zarfla ek~itmeye konmuştur. Yu • 
'laf ve arpadan 'her hangisi daha 
ucuz teklif edilirse ucuz olanı ter
cih edilecekıtir. Yulafın beher ki • 
Ioaunun tahmin edilen bedeli 5 
kurut 75 santim ve arpanın beher 
kilo.sunun tahmin bedeli 5 kuruş· 
tur. ihalesi 14 Mart 935 pel'§embe 
günü ıaat 11 dedir. Şartnameıini 
Fındıklıdaki aatmalma. komiıyo • 
nunda ıörebilirler. Ekıiltmeye gi
receklerin yulaf İçin 906 liralık 
ve arpa için 788 liralık teminat 
mektup veya makbuzları ve kanu· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
aika1arla birlikte teklif mektupla· 
rını belli gün ve ihale ıaatinden 
en az bir saat evvelin.e kadar ko -
mi.yona vermeleri. (430) (1010) 

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 

T ahmint bedeli yüz bin lira o lan yukarıda yazılı kimya malze · 
mesi aakerf fabrikalar umum müdürlüğü Satınalma komiıyonunca 

9 mart 935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de pazarlıkla ıatm alı· 
nacaktır. Şartnameai heı lira ınuksıbilinde komisyonda verilir. Talip
lerin (4000) lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerindeki veaaikle mezktlr gün ve ıaatte komiıyona mü • 
ncaatları. (915) 

Kasnak Kayışları 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; 
Tahmini bedeli"85400,,lira olan yukarıda yazdı kasnak kayışını 27 
şubat 935 tarihinde Çarıamba. günü aaat 15 de Askeri Fabrikalar 
Satmalma Konıiıyonunda pazarlıkla satın alnacaktrr. Şartname 
"427'' kurut mukabilinde mezkUr komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminllt olan "5520,, lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki veıılikle mc:ıkur ;ün ve saatte komisyona gel
ıneleri. (958). 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

21ı21 1935 vaziyeti 
AKTiF 

Kasa ı 

:~~~~;1a!f. ~~.'.~.~~~ ... ~~.·:~~ .. 1.~~ ~ ~ ;::~~~:~~:· ~ 
Ulaklık ...... ~ ............................ \1 ,, 718.154. 76 

. . 
Dahlldekl Muh•blrl•r ı 

Altın: ~an l\g ........... 1.788-024 ll L. 2. 515.004. -
517.250.32 Tür~ lirası .................. : .......... 1 .. -----t• ar lçtekl fi. uhablrler : 

Altın . Sarı kilogram 3.807 - 024 fl 5.:354.894. 75 
>\!tına tahvili kabil Seı best dövizlt' jl 15 935 612 05 

Hazine Tahvlllerl: 
Deruhte edilen evrakı naktiye l 
1< arşıh~ı · L.158.748.~63.-
Kınunun tı ve 8 inci mad-
delerine ıevlil;an vaki ıediyaı ~ .. 10121.623.-

Senedat Clizdanı ~ 
[Jazine bonoları ........ ....... -~ L. 3.711.637 60 
ficarl senetler ...................... · ~, •. 4 8fı8. !:ıi I 6~ 

Esham ve TahvlUlt CUzdanı: 
esham { Deruhte edilen evra-ı 

ve kı nsktiye karşılı~ı .. ~0349.327.19 
ıahvilAt ' f itibari luymetle ] 

--ı 

Lira 

3258412060 

3032 25432 

PAS iF' 

Serm•ye ........................................................... 15.~ ':·::. :::;~:·;··::~:~:,;:::· ·············· ······ ı 
Deruhte edilen evrak1 nıl<tiyt !L 158 748 56.~ -
Kanonun 6 ve 8 inci madde· 
lerhıe revfikın vı'<i tediyaı 10f21 6'iJ -

Oeruhte ediltn evra:o na'•tiyt 
lıa~ıyesl ................................... T 48 626 940 -

21 290 506 80 Karşılı~ı tamamen altın olaral.: 
t d .. , a J"l ''f. 15688000.- rM.S 14 

148626 940-

8 580.00925 

e ıvu t. \T T.e ı t"n .......... . 

TUrk Lirası Mevduatı ~ 
v.desiz ........................... ~ r 8 220 070.4-7 

18 
c;J.O· 

Vadel! .............................. \1 

------ı Döviz Mevduah ı 
Vadesiı 

Vadeli ~::::::.::::::~::::.::::::::: ~ 1049~ 7~8 .24 1 1 27~! 
.78Ul02 :-~ 

Muhtelif ·········••4•···········"································. 533J9 

Esham v~ Tahvl1At ......... .,. .... •. 4.8tl4.4f 8 2:1 35.213 745 44 

Altın 'e döYiz (i,ıerine ı.v&ns ~ ". 23.:157.92 
Tahvilat Ü7~rine avans ![ .962.3:34 39 985 69231 1 

4500000- ı 
7 982 392 17 

Hissedarlar ................................................... ·· 
muhtelif 

YekOn ~95.~~o.~9 I YekOn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
l•konto haddi ,uzde 6 1·2 Altın Uzerine avana ,uzde j 

TC!IQ KiVS 

~-~IR-~A+ 
6ANK~I 

• 
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Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

ve arın ) a p arı Tifo ve parwro hastalı kların:a tucul-
Dünya b .., .

1 
. J • mamalı: için ağndan alınıı.n tifo h:ıp· 

~ nın en çok tanınmış ve egenı mış eser erı ları ıJır. l liç rahat ~ ı ılık vermez. l lcr 
1 urdumuzun en saldhiyetli bilginler; elife kes alabilir. Kutusu s- Kr 

güzel dilimize çevrilmektedir. 
~1'111 1 kitabı birden edinmek ve ~ok de§erli bir kü· 

İstanbul lcra hakimliğinden: 

lıtanbul Çiçekpazarında Fın • 
drklıyan hanı altında 54 No. lu 
mağazada fanila ve çorap ticare
tile mütteğil Hüseyin F ehminin 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Kırıkkale Fabriblan için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. latekli -

lerin imtihap İçin iıtlda ile nka rada fitek fabrikasına, lstanbulda 
Bakırk5y barut fabrikaıına, zmi rdekiler Halkapınar Silah tamir · 
baneıine müracaatlan • (526) 

tUphaneye ••hlp olmak lat~or•anız 

Dün ve Yarın Tercüme Külligatı'na 
Abone olunuz • : konıordato için mühlet verilmeai 

1 talebile vukubulan müracaatı Ü -

zerine icrakılınan tetkikat neti • 
ceıinde kongordato talebinin na
zarı itibare alınmasına ve icra Ye 
ifliı K. nun 286 ve 287 inci mad
deleri mucibince borçluya iki ay 
mühlet verilmesine ve lstanbul -
da &u,et hanında avukat Ab • 
dülhak Kemalin komiser tayini • 
ne ve itbu mühletin ilinile bera • 
ber icra ve iflas daireleri ve tapu 
sicil memurlarına ve ticaret malı
kamelerine bildirilmesine karar 
verilmif olduğu ilin olunur. 8530 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

Yla Bu külliyata abone olmak için müracaat etmekte olan oku
cularırnıza bir kolaylık olmak üzere abone prtlarını yazıyoruz. 

·!~?~e şartları: Onar kitaplık ı inci •erinin fiati 
•• ' •kınci serininki "504,, kuruıtur. 

~deıne şartları: Birinci ıeri için "236", ikinci ıeri 
•çın ''2 
tı·ı 04,, kuruı peıin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve-

Otek ·· uzere taksite bağlanır. 
r - Hangi seriye abone olurıanız olunuz, peıin alınacak pa-

r,Ydı IÖnderir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar tat· 
' ak· Ilı 1 okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın-
&z:. -

5000 ili 8000 kilo boru ve Levha halinde hurda kurıun açık 
eksiltme ile •atın alınacaktır. Muhammen ltedeli "l,760,, liradır. Ek
siltme 27 - 2 - 3S tarihine rastlıyan Çarıamba ıünü aaat 14 de An
kar.tda Posta T. T. alım ıatım komisyonunda yapılacaiından istekli
lerin o ıüıı tayin olunan ıaatte (132) liralık iğreti ıüvenmelerini vez

neye yabrdıldarına dair makbuz veya muteber bir banka teminat 
mektubu ile ve 2490 No.h kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaiki hlmilen komisyon riyasetine müracaatleri, ıartname her gün 

111 
Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -

-:ınu~aa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mek~- Hizmet edecek bir kadın 

Ankaracla binalar ve Levazım Müdürlüiünden, lstanbulda Beyoilu 
Poıtahaneıinde Levazım Ayniyat Mua•inliğinden parasız olarak alı-
nabilir. (695) 

ıöndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bır 
eııı.f vev t" · · b')' ,,a uccara ımza ettır' ı ır. • 

Bir yatlı kadın yanında oturup 
ev itleri yapacak yalnız ve yaılıca 
bir kadın aranıyor. Matbaamız 

kahvec:ıine müracaat. 

500 Metre Mik'abı Ceviz Tomruk 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Bu çok değerli külliyata abone olmakta acele ediniz. 
~ .. 

ura.caat yeri. Yakıt Matbaası ·Ankara caddesi. - lstanbul 

Matbaa makineleri 
' aranıyor 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Bir vilayet matbaatı için en az 

68X 100 eb'adında baskı, pedal, 
keıki, dikit makinesi isteniyor. 
Makineler kullanılmıf, fakat iyi 
itler, iyi muhafaza edilmit olabi

lir. Satmak iıtiyenler (T) iıare· 

tiyle nıatba•mıza bildirmelidir· 
ler. 

Muhammea bedeli 27500 lira olaa yukarıda ımktarı yuıh 
Ce,iz tomruk 7 Mart 935 tarihinde Perıembe günll 11at 15 de 
Aıkcri Fabrikalar aah•ılma ko•iıyonuoda kıpılı zarfla satın 
ahnıcaktır. Şartname bedeli 137,S kuruı olup komisyondan veri· 
lir. Taliplerin munklıat teminat oJaa 2062,S liralık teminatı 
mu~akkateyi hahı: 11rf l1rı mezk6r ıDnde ıaat oa d6rde kadar 
komiıyoaa Yer•eleri •• 2490 numaralı kaauaua 2 Ye 3 Madde· 
terindeki Ye11ikle 11at on beıte komiıyonda bulunmalar.. \867) 18

· ci 1 erlip 5. ci Çekiş 11. ~fart 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
4g DIŞ DOKTORU 

,.ıca 10.000., 4.QOO, 3.000 liralık ikramiye-

Yeni Kitaplar 

Hayali sosyalizm - ilmi sosyalizm 

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. ilbeyt Sa t 
11ııııı..._ Fatih Karaılimrük tramvay 
~ duralı, No. 4 

Meıhur Enıelı'in bu evrensel Jataörgütü Haydar Rifat tarafından 
tltlliidse ltU,clk Wr .,,..,,afılretla pmlmff Hlb p11lmlflar. 

Öaenle tavsiye ederiz. Fiatı 50 krı. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!:!11!!11!!!1~!1!!1!!19 (il lkJacl l'etrlD 1 iM •111D1ıı:4aıl beri lllrl1or.) e!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~!!!l!!!!ll!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~ 

Öz türl<çe 1Carı1T11cfaı 

2. Anmak, 8. Bışkannak. 
Tezkir, 1. Andırmak, 2. Ansıt -

nıak. 

Tezkire, 1. Bitik, 2. Dilken, 3. 
Fitik, 1. Okuluk, okuntu (Davet -
naınc, davet tezkeresi ma.n.) 

Tezkiye (etmek), 1. Arıtlamak, 
2. Antmak. 

TezfiJ (etmek), 1. Al~klamak, 
2. Alşaymak, 3. Düşürmek, değe -
rinden düşürmek, küçük düşür -
lUck, 4. İndirmek, aşağı indiı:mek, 
d('ğ\!rini indirmek, 5. Küçükle -
mc:;, 6. Küçültmek, 8. Yensemek. 

Tezviç (etmek), 1. Evermek, 
2. Evlendimke, 3. Göçümıek, 4. 
Y adarnıak , 

Tezvir, 1. Bezen 2. Cıltaklık, 
3. Dolan (Yalanla birlik -kullanı • 
lır) · 4. Dolandırıcılık, 5. Yalan, 
Yalan dolan, 6. Yalancılık, 7. Ya· 
lan kanştımıa. 

Tezyif (etmek), 1. Alaya al -
n~-~k, alay etmek, 2. Çürütmek, çü
ruge çıkarmak, 8. Eğlenmek, eğ • 
11en~eye almak, 4. Gülmek, gülünç-
eştııınek. 

lJ 
Tezyif (etmek), 1. Ekmek, 2. 

lamak. 

B Tezyin, tezyinat, 1. Beçek, 2. 
eder, bedir, 3. Bediz, 4. Bezek, 

8
5· Çeki düzen, 6. Çekim, 7. Orek 
·Süs. ' 

n·:rezyin etmek, 1. Bez.emek, 2. 

4 
uzen venuek,, 3. Düzüp koşmak 

8
· .. Ona.kiamak, ö. Orelemek, 6. 
USlemek, süslendirmek. 
Tezyit (etmek), 1. Arttırmak , 

2. Aşılmak, 3. Çoğaltmak. 
Tıbaat, Basma, basımcılık. 
Tıfl (Tıflı), 1. Bağana (Kuzu 

man.) 2. Çocuk, küçük çocuk, 3. 
Gızım, 9. Kızan, 4. Oğul (E,·Iat 
man.) 5. Uşak (Oğul ınan.) 6. 
Ya,·nı. 

Tıli (etmek), 1. Sılamak, 2. 
Sürmek (ilaç, merhem, altın yal • 
dız sürmek man.) 8. Yaldızlamak, 
Yaldız sürmek. 

Tılsım (Tılısım), l . Arbağ, ar -
pağ, 2. Büğü, büyü, 3. U ğrarn, 
urasa (Hurafa man.) 

Tımar, 1. Bakım, bakmtı (Hiz -
met, tedavi, tebdili hava man.) 2. 
Suyurgal (Eski usulde muhariple
re ihsan edilen malikane man.) 
Tımar etmek, 1. Asaımak, e

sermek (Bakmak, tedavi etmek 
man.) 2. Bakmak( Tedavi ve hiz
met man, 3. Ot eylemek, (llfıç 
yapmak man.) 

Tınnet, 1. Çınlama, çınlayış, 2. 
Ses vcııne, 3. Sıyırdama, 4. Tın -
Jayış. 

Tıpkı, 1. Benzer, çok benzer. 
2. Çımçık. 3. Öylece, 4. Uyar. 

Tıraı etmek, 1. Kazımak, (Sa -
kalını -) 2. Yülemek, 3. Yülümek. 
Tırq ettirmek, 1. Kazıtmak, 2. 

Yülütmek. 
T.ıyn, 1. Balçık, 2. Çamur, 3. 

Toprak. .. 
Tıynet, ı. Doğuş, 2. Kılıg, 3. Ya-

radılış. 
Ticaret, 1. Alını satım, 2. Alış 

veıi~, 3. Alver, 4. Argış (Zirai 

Oz Türkı; JCüiılılclu 

mahsulitaaid), 5. Kı119, 6. Satığ, 
7. Satığcılık. 

THivet, Okumak. 
Tilmiz, 1. B~gut, 2. Taşgut, 

3. Tılmaz. 
Timaah, Nak. 
Timaal, 1. Kurçak (Abide, hey

kel, put man.) 2. Oyuk, 3. Uyuk. 
Tiyatro, 1. Görmek (Manzara 

nıan da.) 2. Köıınük ( Spectacle 
man.) 3. Oyun. 

Tiz (Çabuk ınan.) 1. Bat, 2. 
Calt, 3. Cıldam, 4. Cirik (Çalak 
n1an.) 5. citiz, 6. Çabuk, 7. Tez. 

Tiz (Keskin man.) 1. Cura, 2. 
Itik, 3. Keskin. 

Tizmizaç, Titiz. 

Tizreftar, 1. Çapkan, 2. Çığğm. 
Tohum, 1. Atmaca, 2. Bider, 3. 

But, 4. Çekirdek, 5. Dan, 6. Do -
ğum, 7. Döl (İhsan ve hayvan to -
humu olan nutfe man.) 8. Ekenek 
10. Ozek, üzek, 11. Taram, 12. Ta
nk, 18. Tohum, 14. Tokun, 15. 
Urluk, 16. Uruk, 17. Yumurta 

'.(Bazı böceklerin tohumu.) 
Tomar, 1. Büıiim, 2. Sargı, sa • 

rıh, 8. Tegzinç, 4. Tomar. 
Totem, Ongun. 

Töhmet, 1. Suç, 2. Yala. 
Trampa, 1. Değiş, 2. Değiş, t0 • 

kuş. 

Tribün, 1. Orun (Mevki man.) 
2. 'fömee (Mimber, kürsü yük.C>ek 
hitabet yeri man.). ' 

Tufan, Urkün. 

Tufeyli, 1. Asalak,2. Çanak 

yalayıcı (Kaselis man.) 3. Dalka
vuk,, 4. Ekti, 5. Eydi, 6. Karabo • 
boğaz, 7. Uınducu, 8. Uyuntu. 

TufeYJi nebat, Çekem. 
T uf uliyet, 1. Bağnalık, 2. Ço • 

cukluk, çocukluğ çağı, 3. Küçük .. 
lük. 

Tuiyan, 1. Azgınlık, 2. Basıl -
dıru, 3. &.su, 4. Boynağuluk, 5. 
Şay (Masiyet zina, fuhş man.), 
6. Taşkmlı.k, 7. Urgün, 8. Ürkün. 

Tugyan etmek, l. Azmak, 2. 
Boyun geıınek, 3. Kaynamak, 4. 
Taşmak, taşkınlık etmek. 
Tuıyan halinde, Kargın, kay • 

Tuhaf, 1. Bambaşka, 2. Görül • 
medik, görülmemiş, 3. Gülünç, 4. 
Eğlenceli, 5. Tan. 

Tuhafça, Ayrıksağı. 
Tuhafiyeci, Tansucu. 
Tuhfe, 1. Antlaş (Hatıra man.) 

2. Armağan, 3. Savgat, Sogat. 
Tul, 1. Boy, 2. Çokluk, (Tulü 

emel) 3. Turk, 4. Urk, 5. Uzadı, 
6. Uzunluk. 

Tulani, 1. Söbü, 2. Suba. 
Tulen, 1. Boyca, 2. Boyuna, 3. 

Uzunlamasına, 4. Uzunlaydı, 5. 
Uzunca. 

Tulü emel, Uzak umunc. 
Tulfı, 1. Ç~lğma, 2. Çavna, 3. 

Çoğına, 4. Doğma, 5. Şaşma. 
Tuluu ,ems, 1. Gün aglma, 2. 

2. Gün çadı, gün çavma, 3. Gün 
doğuşu, gün doğması, 4. Tan. 

Tulu zamanı, Ertan. 
Turfanda, 1. Alasulu, 2. Ası, 3. 

- 373-
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8 Atatürkün Nutku H 
(i Türk harflerile basıldı (j 
~~ 3 Cildin Fiyatı 600 Kuruştur 'J n Reisicümhur Atatürkün 927 yılında, Cümhuriyet Halk Fır- =-~ 
~~ kası büyük kongresinde söyledikleri tarihi nutuk Devlet matbaa· ~ 
~N u tarafmdanTürk harflerile zarif bir tekilde yeniden basılmıı • ~--
!~ tır. Nutuk, üç ciltten mürekkeptir ve bu kitaplar bir arada mukav 
~f vadan bir kutu içerisine konularak satı§a çıkarılmıJbr. ( 

~g Üç cildin değeri (600) kuru!lur. § 

.. 

Kumbara Sahiblerine: 
iş Bankasının 10.000 lira mükafatlı 
935 kumbara keşide/erinin birincisi 
1 Nisan 935 de ANKARAda noter 
huzurunda çekilecektir. Bu kıır'aya 
iştirak edebilmek için kumbara sa
hihlerinin 1 Mart 935 tarihine, gani 
Şubat so11ıına kadar bankaqa en aşağı 
?..~ lira uatırmıs olmaları lazımdır . 

SATILIK EV 1 
Çemberlitaş, Dizdariyede, Şi.. 

tir sokak çeımenin kaqıaında; kö
§e başında, elektrik ve terkoı ıu· 
yu olan mutamba döteli (7) odalı 
( 13) No. h bir ev acele şatılıktır. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 

SATILIK HiSSE 
Tophanede, Topçular cadde • 

sinde Nuaratiye camii ittiaalinde
k! kemer kahvenin üçte biri acele 
satıhktrr. 

Görmek için müatecirlere, pa -
zarlığı için Kaaımpatada Deniz 
kütüphanesi Md. B. H. Tahaine 
müracat edilmesi. 

Mubammmea 
Lira 

Gedilıpaşa : Şehıuvar malıalleıinin Kiliıe 110· 
kağında eski 31 Ye yeni 27 No. 
hı eYin 114 hiuesi. 

875 Hazine 
llh ile. 

Kumkapı : Mubsınc Habıa maballeainin Çq· 450 
me ıokağında caki 4 Ye yeni 14 

Hasköy 
sarılı bahçeli e~io 1/4 bi11esi. 

: Abdüııelim mahallesinin Ceza· 1.50 
irli oğlu ıokajlada eski 40 Ye 

yeni 62 No. lu harap hane. 
Uıküdır : lcadiye mahallesinin DOadar •i• 800 

ıokağıoda 41 ve yeni 67 numa· 
ralı ev. · 

Bayant 

" 

" 

" 

" 
,, 

,, 

/\ V AKIT'in Türkiyenin her tarafında bulunan b"ayilerindenii 
~F Be bu tarihi ve çok kıymetli eaerai tedarik mümkündür. ğ ------------
fi Müracaat yeri - "V AKIT,, latan bul - Ankara caddesi ~ Sahibi: ASIM US 

: Sekbanbap Yakub ata mahalle· 400 
sinin Simitçi ıokaiJada 9 nu
maralı dOkkinın yarı hiaeai. 

-= ~ Nap-_.iyal MiMıüNı 

REFiK Ahmed SEVENGlt; 
VAKiT Matbaan - latanbul 

Yakandaki m•tlar 3/3,,35 P•zu tihıtl ••st OD aörl e • 
arttırma auretile Hblacaktır. lıteklılerin mabammea bedelio A 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile mDracaatJan. (M) t7'' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (21 lklncl Te§ı1.ıı lD3t Myımızd&.Jl bert IJUrU7or.).~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!l!!!!l!!l!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll""" 

Öz TürJ<çe liarırlıklar 

ÇiHek, 4. tmağı, fi. Yeni yetişen. yüzünü asmak, 2. Burtarmak, 3. 
Tuvalet, 1. Düzünüp koşunma Çatınmak, 4. Somurtmak, 5. So • 

~. Kılavlanma, 3. Ku~ntı,, 4. Süs, rııtınak, 6. Yüz asmak, yiiz çat ~ 
si.i~lcnınc. mak, yüz ekşitmek, yüz gülme -

Tüccar, 1. Alıcı (Bayi man.) nıek. 

~. Ahın satımcı, 3. Alverçi, 1. Ucube, Tanglançığ .. 
Sart, 5. Satı er. \ Udul (etmek), 1. A \'ışmak, ~. 

Tülbent, 1. Büıi.imcek,, bürün - Büksiilmek,3.Geri dönmek, 4. Sap-
cek, 2. Bürümedi, 3. Ceki, ıL Cuna ınak, 5. Vazgeçmek, 6. Yoldan 
5. Yaşmak (Başa veya. yüze örfü- çıkmak. 
len tülbent man.) Ufk, (Ufuk), ı. A~ıt yeri, :z. 

Türab, 1. Kav, 2. Kok, 3. 'l'op - Bulut altr, 3. Gök bitimi, 4. Gör -
rak, tl. Toz, toz toprak. cek,, 5. Göz erimi, göz irimi, göz 

Türbe, Bark ilimi 6. Gi.in kankı, 7. İlgm, 8. Ka~ 
Türrehat, 1. Boş lfıkırdı, boş 9. Kavşut,, kvaşak, (Telaki nok -

!'ÖZ, ~. Saçma, saçma sapan, 3. tası, miilteka ınan.) 10. Kryr, 11. 
Sandırak. Şara, 12. Yir gök kn·aıu, 13. Yıl .. 

Türt, Ekşi. dam. 
Türş ru, Ekşi yuzıu. Uful (etmek), 1. Batmak, 2. 
Tüvan, Güç. llayımak, 3. Coyulmak. ..ı. Dolun-
Tüvana, 1. Dinç, 2. Güçlü, 3. mak, 5. Dulunmak, 6. Dumulmak, 

Iğe, yiğe. 7. Karmak, 8. Ornamak, 9. Süril-
Tüveyç, 1. Bilbik, 2. Yapırgan, mek, 10. Tolunmak, tulunmak. 

u 
Ubudiyet, 1. Ba~mu (İbadet, 

perestiş ınan. da) 2. Kölelik, 3. 
Kulluk, 4. Tapı, tapu. · 

Ubudiyetkar, Kulgur. 
Ubur (etmek), 1. Aşmak, 2. 

Atlamak, 3. Geçmek (Suyun öte 
~:akasma geçmek man.) l. Ötmek 
ütmek. 

Ubuıet, 1. Asıklık, yüz asıklığı 
2. Çatıklık, 3. Gülümezlik, yuzu 
gülümezlik, gülmez yüz, 4. Kıl\, 

~. Yüz ekşiliği. 
Ubuıet göatennek, 1. Asmmak, 
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Ufunet, ı. Ağırlık, ağır koku, 
2. Çürüklük, 3. Koku, kokuşukluk. 
4. Kötü koku, pis koku. 

Ufunet peyda etmek, 1. Ağır • 
laşmak, 2. Çürümek, 3. Kokmak, 
kötü kokmak, pis kokmak, 4. Ko 
kuşmak, 5. Şişmek. 

Uhde, 1. Boyun, 2. Sırt, 3. Üst. 
Uhdesine almak, 1. Boyuna al· 

ınak, 2. Söz veıınek, 3. üstüne al
mak, 4. Yüklenmek ( ınec.). 

Uhdesinden gelmek, 1. Altın · 
da kalmamak, 2. Başarmak, 3. Be. 
ce~ek, 4.' KüciUemek, 5. Üstesin
den gelmek. 

2. Peklemek, 3. Sağlamlaştmnak. 
Tevaim (etmek), 1. Ad koymak 

2. Ayamak. 
Tevzi (etmek), 1. Böleklemek, 

2. Bölüştürmek, 3. Dağıtmak, 4. ts. 
lermek, 5. Paylaştırmak, pay et • 
ınek, 6. Sabıştırmak, 7. Ülemek, 
8. Üleştirmek, 9. Ületmek. 

Tevtin (etmek), 1. Denkleştir
mek, 2. Elbelemek, 3. Taylaşmak. 

Tayakkun, 1. Biliş, bilme, 2. 1-
nan getiııne, inanç götürme, inan
ma, 3. İyi bilme, 4. Kökün, bilü, 
5. Öğrenme, iyi öğrenme. 

Teyakuz, 1. Ayma, 2. Saklık, 3. 
Saknukluk, 4. Uyanıklık, uyan • 
ma, 5. Uykudan kalkma, 6. U
zuğluk, 

Teyesaür, 1. Genez olmak, 2. 
Kolaylanma, kolaylaşma. 

Teyit (etmek), 1. Gerçekle • 
mek, 2. Güçlendiıınek (Takviye 
man.) 3. Kollamak (Himaye ve 
takviye man.) 4. Pekmek, 5. Per -
gitmek, 6. Perkiştin11ek, 7. Sağ • 
lamlaştırmak • 

Teyit ettirmek, Çınlatmak. 
Tezahür (etmek), 1. Açılmak, 

2. Beliııuek, 3. Bilgirmek, 4. Gö • 
rünmek, 5. Gözükmek, 6. Közün -
mek, 7. Pelgürmek. 

Tezat, 1. Aynlık, 2. Birbirini 
uymamazlık, 3.Karşıhk, karşuluk, 

karşı karşıya gelme, 4. Karşıtlık, 
karşutluk, 5. Terslik, 6. Uymaz -
lık, uyuşmazlık . 

Tezauf, 1. İki anca olma, 2. İki 
kat olma. 

Tezayüt (etmek) 1. Artma, 2. 
Aşılmak, 3. Çoğalmak, 4. Okli. 
mek, 5. Tabramak, 6. Üremek, 7. 
Uzremek, 8. Yeğnilemek. 

Tezekkür etmek, Çiçek açmak, 
çiçeklenmek. 

Tezekkür (etmek), 1. Anmak, 
(tahattur man.) 2. Düşünmek, 

(Teemmül ve müzakere man.) 3. 
Konu§mak (Müzakere man.) 4. 
Könğlemek, 5. Lakırdı etmeK 
(Müsahabe ve müzakere man.) 
6. Usguıınak, udgannak, 7. Uş -
kürmek. 

Tezellül (etmek), 1. Alçalmak, 
2. Bularnıak, 3. Büzdeklenmek, 4. 
Sinlemek, 5. Yüz suyu dökmek. 

Tezelzül (etmek), 1. Depren -
mek, 2. Kağşamak, 3. Komaşmak, 
4.Kövelemek, 5. Sallanmak, 6. 
Sarsılmak, 7. Seygenmek, 8. Sıltı
mak, 9. Tebrenmek. 

Tezepzüp, 1. Bulgak (Kargaşa 
man.) 2. Bulanıklık ( mec.) 3. Da· 
ğmkılık, darmadağınlık, 4. tkir ... 
çenme, 5. Karcaşma, 6. Kargaşa, 

Kargaşalık, 7. Karışıklık, karma ... 
karış olma. 

Tezevvüç (etmek), 1. Almalt 
(Kan almak man.) 2. Evlenmek, 
3. Karı almak, kan edinmek. 

Tezeyyün (etmek), 1. Bezen ... 
mek, 2. Düzenmek, 3. Düzünmek, 
4. Giyinip kuşanmak, 5. Gönen • 
mek, 6. Kuzanmak, 7. Süslenmek. 

Tezhip (etmek), 1. Türtelemek 
Yaldızlamak. 

Tezki.r .(etmek), 1. Andamak, 
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