
Kamutayda dün hararetli 
görüşmeler oldu 

- 2 nci sayıfada -

-s-
KURUN 

Hediye 
Kuponu - Ke~p saklayınız 

Yazı lıteri Telefonu: 24S79 PAZAR, 28 "l•an (4 üncü ay) 1935 
ldare Telefonu: :Z4S70 O Sayı•ı 6 Kuru• 

18 .1 inci Yıl • Sayı : 6213 • 153 

} olculuk notları: 1 
Almanya 12 tahtelbahir yapmıya karar verdi 

Tayyare ile Breslavdan Versaq muahedesine bir darbe dalı.a 
Dresdene ve Münibe.. Bay Göbels: "1 Mayıs, yeniden kazanılmış Alman ulu

sal hikimiyetinin sembolü. olacakhr,, diyor 
MUnih 25 rtisan 1935 

lstanbuldan ayrıldığım gün • 
denberi ilk defa olarak gazeteye 
tnektup yazıyorum. iki günümüz 
tren içinde geçti. Bu iki günde 
dünya hadiselerinden tama.men 
ayrıldık. Yalnız (21) Nisan günü 
tren Sofya istasiyonundan geçer· 
ken Bulgar buhranı hakkında ha· 
zı haberler aldık. Sofyada eski 
diplomat Toşcf'in Başbakanlığı 
altında te§ekkül eden kabinenin 
devam edemiyeceği kanaati var
dı. Yerine Zlatef hükumeti tara • 
frndan sürgüne gönderilen Çan • 
kof'un 'hürriyetini alarak kabine 
teşkil edeceği söyleniyordu. Çan • 
kof'un sürülmesine sebep gizli bir 
beyanname neırederek z~ .. tef hü - R;;;I..~;~'!:'.". 

kumetini orduda dissiplini bozmak 
ASIM US 

(Sonu 9. cıı sayıfanm 1. ci sfltununda) 
Münihten bir görünü( 

Yunan Krolı dönmiyeceğini söylüyor -Yunan ulusu isterse 
siyasal rejim değişecek 

!~ ____ ........... ,. 

KURUNun 
Sürprizi 

Sayın 

Okurlarımıza: 
Bugün beşinci gün. Kunın'

un üst başlığı yanında her sa -
yıda değişmek üzere basılmış 
bir numara, bir numaralı ku -

pon veriyoruz. 

Bu numaralar (Kunın) un 
size hazırladığı sürprizi tertip 
ediyor. Sürprizin tam sürpriz 
olabilmesi için simdilik gaze -
temizin sizden dilediği bu nu • 
maralan kesip saklamanızdan 
ibaret kalacaktır. 

y ...... ...,., ...... e

relim ki lceeilip ealclanan ku • 
poalarm üstündeki numaral.r 

ıayet baıit bir h~ ameliye -
sine temel olacak ye ounun ne· 

ticMi .... ~ m\iki.fatlar 

ka .......... . 

Bu taıponlan kesip sakla -
D1&Y.I ihmal etmeyiniz. 

Sonradan yerine koymakt.\ 

güçlük çekecebiais 

General Y akup Şevki 
Peştede 

Pe,te: 27 (A.A.) - Orgeneral 
Yakup Şevki aözlerini tedavi ettir 
mek üzere bir kaç rün evvel bu
raya celmiftir. Sıhhi vaziyeti iyi
lepıiftir. Yakında tamamile iyi 
olarak Peıteden ayrılması mu'hle· 
meldir. 

9 Mayıs 
Mulıalil lırt.a ,.;.ı.nritlen Ktilan'<l aTi• muluılienı• irin Ji~anı baTbe fırka Kurultayının topla
•önJeriliT/ıen (oioil olanı) bu reüleri ""'~lıem• etlen Jıuanı harp DIŞ güıiünde lstanbulda 

rei•i Amiral Salıelan• merasim yapıl k 
Londra 27 (A.A.) - Eski Yu· dra arasındaki mesafeyi kateder - c·· . H a~~ ' .. 1 ·ı Ak. be anatın - umhunyet alk partısı Jıtan· 

nanistan kralı dun akp.m Lon • ken gazetecı ere va 1 
Y b l ·d h · d.. . .. da) u ı are eyetı un valı muavını 

draya gelmi§tir. Douvres ile Lon· (Sonu 7. ci sayJfanın 3. cu sutunun B R••J_ dd. L.-el d. . ==~~~=::~============::==::::=:=====-~:== ay UKne ın, ue e ıye rcıs mu· 
Futbol ü rro li zd eki hava değiş rn ezse avini Bay Himit Orluıyın ittiraki· le bir toplantı yapmıttır. Bu toplan 

tada 9 mayısla baıhyacak partinin 
dördüncü umumi kurultayı tünü 
lstanbulda yapılacak tezahürat 
pr'>gramı etrafında görütülınütt 

tür. 

. 
[omlra, 27 "(A.A.)' - Neva • [on(lra, rt "('J;.X.) - Alman -

Chronicle gazetesinin diplomatik yanın her biri 250 tonilltoluk ız 
muhabiri iıtihbarına göre, Al • denizaltı gemisi inf& etmek kara • 
man a, tt r biri 250 tonilatoluk 

1 

rı, Berlindeki lnıiliz Ataıenaval • 
~2 deniz altı gemisini derhal inıa ma tebliğ edilmiıtir. 
etmqe kar•r vermittir. (So"" 6. el .. aınlansn ~. cR 3uf1mu"do) 

Habeıistan Ankarada elçilik kuruyor 

ilk 1-labeş elçisi dün 
şehrimize geldi 

"Uluslar sosyetesine emniyet bes
liyoruz fakat hücuma uğrarsak 

müdafaa edeceğiz,, diyor 

\ 

Habeı1stan hükUmeti Ankara • 
da bir elçilik kurmaga karar ver
mit ve ilk Habet el!risi Bay Ato 
Berhas Markos Hnbeıishuım mcr• 
kezi olan Adisababa'dan dön ıeh· 
rimize gelmittir. Birkaçgüne ka -

palaı otelinde kendiıile ıörüf81l 
muharririmize demiıtir ki: 

dar Ankaraya gidecektir. 

"- Haliq laülıWfteıi, ~olıtan • 
dar Anlıtirada bir elçililı ltrırrrvılıi 
idiyarclu. Bundan bir nriilJet ao
ıJel Anlraraya müracaat etlilı. K.o-

yeni Habet elçisi dün Pera - (Sonu 5. el ıagılamn 4. cil ritntinda) 

Matbaaeılığın Türklere intikali 

ilk önce radyo 1-le Ankaradnkı 
Kurultayın açılıt nutku dinlenile
cek, &<>nra her kaza idare heyeti
nin hazırlıyacai• program daire· 
sinde partinin te,ckkülü, tarihçesi 
etrafında konferanalar verilecek· 
tir. Ayni gün tehir tiyatrosu bina· 
sın da 30 kiıilik bir heyet tarafın-
dnr rrıı'!;J<İ 11'\l •aınere111 verileceği • .. -~Oll'ı . .wt,..., 

~ıu"bilı.;· ı gibi . Al~ykötk.unde de bir piye~ ~ .limiyecle yapılan ilk cleıılet maılHumnın yeri ( imJ"lı • 1.. _·r• • .1 ) 

Ca!ibn lı:ıl.cmler"1ıa bu qıudciet Jonra sa dlar an boyl 
celtlerl 

teımıl echleceılctır. l f ı ı naaı.T&e - Yazısı yedind eayfada -
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Dün Kamutayda hararetli müzakereler oldu Adliyede yeni tayini~: 
Denizgollarına verilecek on milqon 

liralık tahsisat kabul edildi 
Ankara 27 (KURUN) - Tokat kuk hakimliğine, Od~ct;,ir

sorgu hakimliği muavinliğine Kars kimi Bay Mehmet Faik ~ 
adli ihtisas müstantiki Bay Ahmet tantikliğine, Mut ":'ü~~ 
Hamdi, Urla sorgu hakimliği ve- Bay Muhtar, Silivrı ~ l 
kiHiğine Sinop adli iıhtisaa müatan miliğine, Çölemerik JJl • fi 
tiki Muatafa Zühdü, Bilecik müd- misi Bay Mustafa N:,;.; 
deiumumHiğine Lüleburgaz müs- müddeiumumiliğine, ~ ~ 
tantiki Bay Hüsameddin, Adana zunlarmdan Bay !~tbı S-f
hukuk hikimliğinıe Lüleburgaz vas müddeiumumilığı~r ~ 
adıli ihtisas mahkemesi müddeiu- Mehmet lrf an, Sıvas aza~ 

Ankara, 27 (Kurun) - Kamu
tay bugün Fikret Sılaym baıkan -
lığında toplandı. Deniz yolları iı
letmesine, kartılığı on senede ö -
denmek üzere ve vapur almak tar· 
tile verilecek on milyon lira ve -
"rilınesi, kanun liyihuı rörütül -
dü. Layihanın müzakeresi müna -
kaplı oldu. lzmir aaylavı Hüsnü 
Kitapçı, tarif eler yüzünden eski 
Seyrüsefainle vapur kumpanyala
rı arasındaki rekabetin ve mülhit 
zararlarının önlenmesi için nak -
liyatm inhiaar altma almdığmı ve 
bunun da iyi gitmediğini, vaziye
tin ıslahı için yeniden vapur alı -
nacağını söyledi Tersane yapıl -
masım teklif ederek Okonomi Ba
kanının fikirlerini sordu. On mil
yonu dıtan vermiyerek bir kıs -
mile tersane yapılmasmm müm
kün olduğunu ileri ~ürdü ve : 

- Şimdiki tersane ne baldedı,. 
Ne kadar, ne zamanda İfliyebilir. 
istenecek f edaki.rlığın derecesi 
nedir, diye sordu ve aözlerine !ÖY
ie devam etti: Mevcut vapurlann 
mübrem ihtiyaçlarını önliye -
lim. Fakat artanile tersaneyi ku -
rahm. Bu suret~e sanayimiz de ge
nitliyecektir. Bugün yeni birçok 
masraflarla karfılaııyoruz. Bayın
dırlık ihtiyaçlanmız fazladır. E -
ğer şimdi bu İJ için hazırl~.nmı! 
m'ütehassıslarımız yoksa geçen -
lerde Baknnın söylediği gibi ulu -
sumuzun lcabiliyetinden istifade e· 
delim. Sonra geçen yıl kabul edi
~en bir kanunla ikinci bir şirket 
kurulacaktı? Bu hususta teıebbüs 
erbabına müsaade verilmelidir. 
Soruyorum: Bu vazifenin be.Ik ta
rafından yapılması imkanı var 
mıdır? Fakat bu dütünce yalnız 
tahsi değildir. ikinci bir tirketin 
piyasada yer tutmasına müsaade 
vermek faydalı olmaz mı? Eski 

Seyrüf esain Karadeniz seferlerini 
8000, diğerleri 6500 liraya yapı -
yorlardı. Aralarm.da rakabeti me
nedecek kanun o zaman yoktu. 
Şimdi kontrol tanzim aalahiyeti 
vardır. • 

Bay Bakandan soruyorum: 

Şilepçiler vapur alınaya müsaa
de istemiıler. Onlara alacaktan 
vapurun on bet yqmda . olması 
söylenmif. Potta nakliyat vapur -
lan için 27 yaf kallul edilmif. 
Halbuki insanlan t&fıyan vapul -
lar için böyle bir kayıt yoktur. Bu 
hususta iyi tedbirler almması la-

hm. Sonra Maliye V. den soruyo
rum. Bir it için Avrupaya bir be-
yet gidecekmif. Bu da bir döviz 
meselesidir. Yılda bir milyon li -
rahk döviz vermekte Maliye V. 
mahzur görmüyor mu? Muraf it
lerinde salahiyetli ağızlardan teh
likenin olmadığın~ dinlemek iste-
rim.,, 

Kamutaya gelen Okonomi Ba
kanı bay Celal Bayar uzun boylu 
izahat verdi. Vapur alınmuına 

milli ökonomi ve nakliyatın iti 
namına ihtiyaç olduğunu söyliye· 
rek dedi ki: 

"Tersaneden bahsettiler. Mem
leketimizde medeni ve muasır bir 
ıantiyenin vücude ge1mesi bizi 
fevkalade mütehassis eden, milli 
zevkimi, milli gururumu okşar. 
Ancak bu milli zevk milli guru -
run yanı bqmda bir de me liyet 
hesapları vardır. Ve en nihilyet i
tin verimli olup olmamasr gibi 
mühim bir mesele vardır.,, 

Celal Bayar bundan sonra tica
ret filomuz için memleket ;çinde 
bir pntiye vücude getirmekte 
menfaat olup olmadığı hususunun 
salahiyettar bir zata tetkik ettiri
leceğini ve müsbet bir neticeye 
varılacak olursa hükômetin bu hu
susta ayrı bir tddifi kanuni ile 
Kamulaya geleceğini söyledi. 

Okonomi Bakanı Celil Bayann 
izahatını müteakip maddelere re· 
çildi ve kabul edildi. Buna naza· 
ran: 

''Deniz yolları ve Akay iıletme 

idareleri 500 bin liradan qağı 

dütmemek ve 1935 senesinden 

batlıyarak 10 senede ödenmek ü· 

zere 10 milyan liraya kadar re-

lecek senelere sari taahhütler ic -

rasma ve mukaveleler akdine ikti
sat vekili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince Akay i
daresi için yaptırılacak gemilerin 
bedeli 600 bin lirayı geçemt=z. 

Alınacak gemilerin bedelleri i· 
darelerin sermayelerine ilave olu
nur ve 2248 numaralı kanunun 12 
inci maddesi mucibince denızyol
ları iıletme idatesinin senelik ki.r
lanndan umumi heyet kararile 
inkiıaf tahsisatı tefrik edilmiye -
rek birinci madde ile tahsis edi -
len 9.400.000 liı-a maliyece alacak· 
blara ödeninceye kadar kann ta
manıı hazineye verilit. 

zım değil midir?,, . 
Ilı.san Toköz söz aldı ve dedi Çankof ve Gorgiyef ser-

ki: best bırakıldılar ve 
"- Yeni vapur ted&Tiki için Sofyaya döndüler 

verilecek on milyon liralık kre - Sofya. 27 (A.A) - Burgu ya-
dinin yüzde altı faizinin binde kmmda Sent - Anastazi adumda 
altı yüz bin, on binde alb milyon geçenlerde hapıedtlımif olan eıki 
lira eder. Fabrikaların yüldiyebi - başvekillerden Tzankof veGrigOT· 
lecekleri bir takım bqka masraf- giyef, yeni bükUmet tarafmdan 
lar da vardır. Bu borcu iltikbale serbest bırakılarak bugün Sofyaya 
yükletirken alınacak vapwların ıelmiılerdir. 

kıymetlerini bilmiyoruz. Bakandan Sofya: 27 (A.A.) - E'Aki bat· 
bunu öğre~ek isterdik. BövJe bir vekillerden B. Çankof ile B. Geor
borç altına girilirken kendilerini giyefin Sof yaya muvasalatlan hi
burada göremiyorum.Maliye V. ne disesiz geçmiştir. Çünkü kendile
dütünüyor. Bu itibarla Hüsünün rini bami1 olan tren her türlü nü· 
fikirlerine ittirak ediyorum~ On mayiıin vu!ruu öni..'ne geçilmek ü
senelik borç altma gır:neı-..tense zere şehrin haricinde tevakkuf 
timdilik birkaç tane vapur ala - dmittir. 

Aramızda .. 
DULLAR 

Bir .kadın imzuı, hemen hemen 
ilk olarak demeliyim, kadmlığm ken
di meaelelerinden blrinJ, dul kadınla -
rm meselesini ortaya atıyor. 

Dul bir kadma bağlanan yetim 
aylığı, bu kadın evlenirse kesilir; ka -
nunun eski hUkUmlerinden biri .. · 

Bayan Sabiha Zekenya diyor ki': 
"Memurun devlet ka.!aaına yatır -

dığı hayat rigortaa' neden kadına kal· 
mıt miraa değil de tilccann bıraktığı 
hayat rigorttm bir miraahrt Bu 'k'i 
hayat rigorttm araaındaki fark ns -
dir1,, 

Bu aoruya kartıbk bulmak gerçek· 
ten gtlç olurdu: Eğer memurun 
devlet kuuma yatırdığı bir hayat 
sigortuı pirimi olsaydı; yahut Ttlr • 
kiye devletinin hazinesi, sCSz misali, 
Anadolu Sigorta şirketinin kasasma 
hUkUnı süren haller, ıartıar içinde 
dolsaydı' verilen para ile alman para 
ara.anıda ne kadar nlııbetslzlik oluna 
oleun, bu iki durum blribirinden a -
ym:ledilemez. Bunda aaym yazıcı ile 
bir olmak, aoruauna birlikte k&!'§lltk 
aramak yerinde olur. 

Ancak, Tllrk kanunlarına giren gö-

mumisi Bay İbrahim Senih, ve liğine, Hukuk mezunl 
Alqehir azalığına Y eni,ehir ceza Baha tayin edildiler. 
hi.kimi Bay Kadri Kuşadası hu-

Bazı maddeler resimsiz olara~ 
gümrükten geçecek ,J. 

Ankara 27 (KURUN) - Teı- den sonra getirilmesi ,.e ~ 
viki aanayi kanunundan istifade ip1rik ve çorap imalinde -_ıı;_J 
eden smai müesse5elerin gümrük ma:k ve 934 yılında ~· 
resimlerile mumam resimlerden ipliklere inhisar etmek ~ 
ve muamele vergisinden muaf ola- bin kilo iki numara tek t1-f 
rak ıetirebilecekleri iptidai mad- muk ipliği, 2 numara .. e 
deler cetveline 935 yılına ait mua- pamuk ipliği. · ~ 
fiyetler bir buçuk milyon lirayı Yeni kararnamede . 
geçmemek tartile fU maddelerin ğinin 120 bin kiloyu g , 
de katılması kabul edilmi,tir: ve yalnız 934 malt senet' ,,. 
Teneke, kalay, kakao çekiı·deği harcanması lazmıgelecel' 
ve yağı, sut kostik karboniyeti, sut ve bunların bir mayıstan 
yom, tasfiye toprağı, fahmi hay- tiri1lmit bulunması tasrih 
vani ve nebati, çorap fabrikaları tedir. 
için 34 senesi altıncı ayının birin-

rUt ve dUtUnUf, tekaUt aylıklarını y • f d • b• • 
geriye verilen bir hak gibi saymak - unanıs an a zengın ır gazıno 
tan her zaman uzak durmuttur. Te - "' ) •• ld •• d •• 
kaUt tertibinden verilen aylıklar dev- amCaSJDID Og U 0 Uf U 
let hizmetinde geçen mUddetlere göre 
hesaplanmıyor mu! 

Bu bakımdan, tekaUtlUk, pirim -
Jerl, ayhklannı eksik vermek gek -
linde almmıt bir algorta parasma 
benzemiyor mu? Ne olur8& olsun, ka
nunlan yapanlar, bunu tızerlerine bir 
itçlnin hUkmen ödediklerini geri ver
mit olma yerinde almıyorlar; çalı§Illa 
zamanını doldurmq, yahut bir zaman 
çallftıktan aonra geçimi kendi U.ze -
rlne olan klnuıeler bırakıp ölmtlt, me
murlan için daha bir saman .urtıp gi
decek bir yardım sayıyorlar, bu 
yardımı da gayet tabiidir, bir yandan 
yardım edenin, bir yandan yardım e
dilenin ihtiyacı ile ölçüyorlar. 

Yoksa, bizim tekaüt işlerimiz, bel
li ki, hazinenin sırtında gUn geçtikçe 
yUkUnU daha ağlrlqtınyor; bu da ve
rilmesi gerek paraları vermek o ka -
dar kıaırganmakta iken... Sigorta şir
ketinin bildiğimiz kazanç dilşUncele -
rinden uzak dursak da, bundm böyle, 
bu şirketlerin tehlikelere k&r§I temi
nat vermekte güttükleri ince heı!lap -
lara uygun bir yol tutmak bize bl!' 
bütçe zaruretinin verdiği keskin emir
lerden biridir, samnz. 

••• 

Atina 27 (Hususi muhabirimiz
den) -Yunanietanm Monte Kar· 
lo Lutraki gazinosunun tiracaısı 
P~ea amcasmm çocuğu tara
fından öklürülmüttür. 

Perihares çarfıdan öteberi al· 
mak üzere giderken arkumdan 
amcumm çocuğu yaklqmq ve 
biç bir söz söylemeden tabancuı
m çekerek il-zerine atef etmiıtir. 

Ha.Ik korkuya kapılarak kaçıfma-

Ziraat enstitüsüne yüz ı 
talebe daha alınacak 
Ankara 27 (KURUN) - Ziraat 

Emtitüaünün yıllık maaş yekunu 
bir buçuk milyon lira olarak b· 
bul edilmi4tir. Enatitüye gelecek 
sene yüz fula talebe alınacaktır. 
Enmtü jeoloji profaörü Bay Vil
helm Anadolunun jeolojik vaziye
ti hakkmda rapor hazırlamakta· 

dır •. Profesörün Ana doluda yaptı
ğı .eyahatten sonra hazırlayacağı 
rapora ilim bakmımdan büyük bir 
eh~iyet verilmeıktedir. Ya dullar? Kanun koyanlann dil· 

şilnüşleri öyle, yahut böyle olsun, bu- Şerbetciler hakkında 
nunla dul meselesini halletmiş olını- yeni bir karar 
yacağız. Bu yazıdan öğreniyoruz ki . 
.. Maliyece hazırlanan yeni bir layiha Ankara 27 (KURUN) -Anka-
metres hayatı yaşıyan kadmlarm da ra belediyesi ~ir hazirandan iti
tekaUt aylıklannı kaybedeceklerini baren dond.urma, tel"het, limonata, 
aöyliyor,, mwı. Bayan Sabiha Zekeri- su satanların mutlaka lastik teker
ya sinirlenerek soruyor: lekli beyaz boyalı araba kuUamna· 

"Dul kadın evlenmesin, metres M- ·larım mecburi kı1dr. Satıcılar artka 
yatı yCJ§amtmn; peki ne yapsın' Bir _, 'l'kl' d' k ı 1_ ..ı 
'.L-kkt t' .,_ • 'L: "'.Lt' aan ı ı ı ve ız apa anna •Kauar 
iKi n, zarure ' '"' zarurı UlT ın ıyacı • • . l 
t•lif etmek mümkiln müdür' men bırer beyaz gömiek gıyecek er 
~ " B . 1 Bir an için, bir kadının hazineden dir. una riayet etmıyener ça ıı-
aldığı tekaüt aylığı bir sigortalının tırılmıyacakları gibi ayrıca ceza
miras<;ısma bıraktığı paradır diye - landırılacaklardır. 
lim; bu parayı kendini metres haya - t!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!"--~!!!!!!!!!""'!"'!'~~~~ 
tma vermenin bir cezası olarak kes - kesiyorlar; çünkü kendisini geçindır -
mek TekaUt kanununa sosyal bir va- me borcu · artık kocasının boynuna 
zife gördürmek bakımından ne kadar geçmigtir! 
doğru götUrUlürse evlenme ile metres 
yaşamanın maddi netlcelerindeki bir
lik bakımından da bu kadar tabii gö
rülmelidir. 

Amma yalnız metres olunca değil, 
jşte evlenince de kesiyorlar. Bunda 
niçin keı!llyorlar? Diyeceksiniz. 

Bana §(Syle geliyor: Evlenince de 

• • • 
Ailede geçimden yalnız kocayı mc

sul tutan kanunlar! .. 
İşte her evlenme, yahut her dul 

kalma bahsinin ayaklarına takılan da
va, sosyal nizamın dünya mikyasm -
da ehemmiyetli bir davası! .. 

* • 

ğa düldcanlar da kepe 
dirmeğe bglamıtlardır. 
fin e iibancası buluntl 
kaçarken halle taraf 
narak yakalaDm.J!lır. 

Katil, evvelce maktul 

da gazinoda çalqıyordu 

zamanlarda Perihw 

itinden çıkanldığı ciheti• 

almak için bu cinayeti 

Ankara, 27 (Kurun) 
rilen arzu üzerine S 
karlan burad&' iki gün 
caklar ve bir Mayııta 
bulunacaklardır. San'• 
tanbuldan sonra lzmire 
ceklerdir. 

MALiYE TEŞKİ~ 
LAYiHASI 

""" Ankara, 27 (Kurun) 

teıkilat layihası bu h~, ft 
Kamutaya rönderilecelı" , , 

haya göre, maliyede b~ .~ 
müdürlüğü ihdas olu~ ~ 
nunlar müdürlüğü b~u fV" 
dürlüğe bağlanacaktır· ""J 

KAYMAKAMLAR ~~ 

Ankara, 27 (Ku~) ~ 
kaymakamlığına. esk• S'f':J 
kaymakamı bay failır ~~ 
kaymakamlığına Siaı•• .,f'~. 
makamı Bay Ömer f-' :..-4 

~~~~~ lşwtl ~if 
Ankara, 27 (KUfUO) ~.J 

Bakanlıjı lıtanbuldıall , ~ 
karada yapılacak tiytı'° ti1') 
ile tesis edilecek de .. ıet ~ 
etraf mda araıbrrıaları,-.,ı;tl 
etmektedir. lstan~1 trO, 
Muhittin lıtanbul ~ 
rafmda Bakanla 1 



SiYASA ----· Mışırda milliyet 
cephesinin 

galebesi 
Kısa bir zaman evvel bu aü -

tunda Mısırda olan biten hadise
lerden bahsetmit ve Mıstr kralınm 
rnühim bir vaziyetle k8llılattıiı • 
ru anlatmıtbk. Mesele §Uydu: 

Mısır kralının hariciye nazm 
lbraıi pqa kralın hastalığı ıaa • 
anıda siyasi iılere kantmıf, kra -
im Baıvekilini bile kabul edeme
diği sırada kral namına emirler 
verrnişti. Halbuki bu zat, mea' • 
ul bir mevkide değildi. Ve bu ıe· 
kilde harekete hiç bir şe-.kiJde hak 
ve halahiyeti haiz bulunmuyordu. 

Vaziyet anlatıldıktan ıonra 
kral kendine bir bafmabeyjnci 
tayin ebnif ve bu suretle mesele 
bertaraf olmuftu· Fakat çok geç· 

" Ankaradan çok şey öğrendik 
'' Atatürk tarafından kabul Cümhur Reisimiz Kamil 

edilen kadın murahhaslar Ankaradan geldiler -----
"Türk kadını bundan sonrada insanlığın iyiliği için 

bütün dünya kadınlarına el uzatacaktır,. 

3-K 

ı=;:=======-==~==-.==::= 1 Gezi;fiJer 

Göçmenler 
Karşısında · 
içli bir vaktime mi raatlatlı, ne

dir bilmem; okuduğum •atırlar 
gözümden •ilindi. Gazete yaprağı, 
bir 6İnema perdesi gibi titriyerek 
yarıldı. Dalıp gittim. T unanın ö
te yakasından Macar ooalarına 
doğru uzayan tozlu sarı yollar ö -
nüme •erilmiıti. Bu uzun dertli 
yollarda, yollardan uzun göç ker 
oanlan akıyor, kağnılar gıcırdı • 
yor, atlar ki§niyordu. YaklQ§tık -
ça yüzler belirdi. Botları altın bir 
bulutla kaplı kızların ıılak gözle
rini gördüm. Onlar,geride Nem -
•e atlılarile ftıTpıfanlann yavuklu
/an idiler. Delikanlılar, bunları 
Kcuakların eline düıürmemek için 
geçitleri tutmuılar, •on atım, •on 
ltılıç, •on tırnakla boğufuyorlardı. 

rneden ayni zahn perde arkaım • 
da ıiyasi roller oynadığı anhıdı • 
iı İçin kralın ya bu adamı maiye-
tinden atması, yahut bizzat ken - , __ _ •. _ - " 
di Yerlerine bir saltanat naibini~ Kacl iitiırahlia.ıar Haitlarpaflİtltl - J\",;;,;lian mürtilıliaı ve-.hngr enin matbuat 'büro.ıı 

•Bine karıı birin yatağan •allayı
ıı, zaferden de büyük ve parlak 0 • 

luyor. Fakat iıte o kadar. Kaz.ak
ların elinden kurtulanlar tlam•ız 
han avlulannın taıları üstünde 

ıelıneıine razı olması meaelesı ın . Faat soJı takdir ettiği Türk gazete cilerintlen 6ir~e beraber. 
çıktı. 

feli Bayaı. 
can rJerdiler. Göç kervanları ha•. 
talık, a~lık oraklarile biçildi. 

Mısır Bqvekili Nesim Pap. hu 
mühim meseleyi halletıneden a -
dıın atamıyacağııµ, Mısırda par -
liınentolu hükWDet devrini aça · 

lllıyacağmı anlamıf tr· 

Mısır Kralı, baaa nazın lb -
!'af İ pqadan ayrılmağa razı ola -
rak meseleyi haUetti ve bir ıal • 
tanat niyabeti tesisine lüzum ııör· 
rııediğini gösterdi. 

lbrqi paıanm saraydan ayrıl
rnuile Mısırda anıızm bir deii · 
tiklik basıl oldu. 

Mıaırdan gelen son haberlere 
1röre, artıh Mıou1 pcnlamen

1

tolu 
~ lr*Wtfuimak için hiç bir 
mani kalmanuttır. Hatta vmlen 
malumata ıöre kral, lbraıi pap. · 
yı attıktan sonra (Vefit) fD'kuı
na temayül göstermeğe baılamıı 
ve 1923 kanunu eıasiıini iade et· 
meğe razı olmu§tur. 

1923 kanunu esasisi, Vefit fır· 
kasının iadesini istediği .kanun • 
dur. Çünkü bu kanun tam mana • 
sile demokratik bir kanundur. 

Bu kanunun iadesi ise Vefit 
fırkasının it bqına gelmesi de • 
mektir. 
- Vefit fırkası,-ötedenJ;eri Mıaı · 
nn kahir ekaeriyetini temsil ettik
ten b&fka, Mıaınn en tanınmq ı 

ricalini de ıineıine almıttı. 1 
Fakat (Vefit) in uzun bir za·ıt 

ınan it batından uzak kalması, ve 
bir •ralık son derece ıiddetli. taz· 
Y'iklere uğraması, ba§lıca nca • 
linden bazılarının ondan &fT1lma• 

aını ve muhalif cephe almala-;orııı 
intaç etmitti. 

Bugün (Vefit) in bunları tek· 
rar toplaması mevzuu bahia de • 
ğilıe de onunla birlikte eski re • 
jime muhalefet göıteren Abrar gİ· 
bi fırkalarla birlqerek tam ma -
nasile milli bir kabine tetkil et· 
rneai beklenir. 

Dtiİlya Kadmlar Birliii murahhu • 
Janndan Anka.raya gidip Cümhur Rei
ıiıniz tarafından kabul edilen otuz 
kitilik heyet dün teJırimize dö~müt ve 
heyetten bazdan aktun memleketleri -
ne doğru yola çrkmıılardır. 

Heyete dünya kadınlar birliği reisi 
Bayan Korbet Etbi riyatet etmekte idi. 
Jngiliz parlimentolU azasmdan Leydi 
Aetor ela ... laeyet anamda bulunuyor· 
da 

Bir mulıarrimiz Anbraya gidenler· 
le ayn ayn koaapnaı J.epainin intiba
larmı yazmrıtırı 

LEDl ASTOR DİYOR Kl : 
Leydi Aıtor ıunlan söylemittir: 

"- Ankarayı çok beğendim. Heni en 
çok al&kadar eden it. Türkiye Cümhu· 
riyetinfn gençlife verdifi ehemmiyet • 
tir. O,Unilıl mabedile. tarihi kaleaile 
seçmiti temall eden eaki Ankaranın ya· 
nı bquıcla genç Ye büsbütün mo -
dem bir tehir belirdiği gibi dllnkil ne•· 
tin yanı bqrnda da büıbiltiln modem 
yepyeni bir gençlik yetiımektedir. Eıki 
yi yeniletmek çok zor ve faydasız ol -
duğu İ§iin, Türkiye CUmhuriyeti eskiyi 
kendi halinde bırakarak, bütün kuvve· 
tini yenilere aarfediyor. Ankaracla gör
düğümil.ı asri mektepler, enstitüler hep 
bunu gösteriyor. İtte beni alakadar e . 
den en mühim nokta içtimai sahada h· 

hakkuk ettirilmiJ olan bu büyük inkı· 

:<Murahhaslann Ankaradaki ziyaretlerine ait resimler son sayıfadadır.) Yine biliyorum, ki bu ilk kanlı 
yerin her yanını gezmemiı:e müsaade et· izlerden daha birçok göçmen a .. 
ti. Pemokraıinin bu derecesini biz A - kınlan geçti. Kiminin ağzında 
merikada görmemiştik. Amerika Cüm • " J 

mevzu üzerinde açıkça konuımak ka
bil oldu. Her ıeyi sordum. Ve hiç bir 
mevzuu cevapsız bırakmadılar. Netice 
itibarile ıu intibaı edindim: Kamil A
tatürk, bütün biiyük askerler gibi ha -
kiki bir sulhseverdir.,, 

BAYAN EŞBlNtN DUYGUSU 
Birlik reisi Bayan Eşbinin dedikleri: 
"- Cümhurresi Atatürk hepimizle 

ayrr ayn iki saat kadar konuştu. Önce 
ben soz alarak Türkiyede gördüğümüz 
kargrlanmadan ve Yıldız saraymrn kon· 
gremizc tahsis edilmesinden dolayı te
şekkürlerimizi bildirdim. Kısaca birli -
ğimizin gayelerini anlatarak Latife Be
kir Işığın icra komitemize seçi!rnesindcn 
duydu~muz memnuniyeti -anlatmağa 

çalışarak Türk kadınının bundan son • 
ra da dilnya hemşireleriyle birlikte ça . 
lrgabiJeceii ümidini gösterdim. Türki • 
ye Cilmhurreiıi buna karşılık Tilrkiye· 
de toplandığımızuan dolayı memnuni • 
yetini anlattılar. Ve Tilrk kadınına ve . 
rilmcsi mümkiln olan bütün hakların 
verilmiş olduğunu söylediler. Türk ka· 
dınınrn bundan sonra da insanlığın iyi· 
!iği i~in bütün dünya kadmlanna el 
uzatacağını bildirdiler .. ,, 
AMERİKAN MURAHHASJNJN 

SÖZLERİ 

Buain,, in Je•tanı, kiminin dilin-
hurrcisi de hazan kadın heyetlerini ka • ti "V"d" ,, . . • d T 
bul eder. :Fakat Cümhurreriyaaeti bina- e ı ın ın meraıyuı var ı. a-
sının bellibaşlı bir yerindeki kabul me· na uzaklarda kaldıklan •onra da 
rasiminden sonra derhal dışan Siıktlır.. göçmen damarlarının kanı dinme· 

Bundan batka genç neslin yetiştiril- tli. Balkan, Niı, Bosna, Her.ek ve 
mesi için sarfedilen gayret gözümüze daha vn'/ıın rag"'lard-.1 L R mel" 

Y · b. • ,,_ ~ U&IOROCa U 1 
çarptı. epyenı ır neııl, modern bir iç- • k -l: d lıo 
timai hayat görülüyor. Ankaradan §iOk n; uc"'"5'1ııln an pan yurtsuzlar 
şey öğrendik.,, • ı topra anmı.za boıandı, tlur • 

M111r murahhaıı Bayan Nab11rui: du. Bu milyonlar ıimtli neretle -
''Atatiirk hepimizde derin bir tesir Jir? Anatlolunun bomboı ovala -

bıraktı. Bizimle konuşmak IUtfunda rında hangi göçmen kcuabaıım 
bulunduğu zaman kendisinin yalnız gö•terebiliriz? Kimleri barındır .. 
Türklerin cleğil bütUn şark milletlerinin dık ve sağ kalanlar kendi güçle • 
babası olduğunu söyledik. Çilnkü Tür- • J 1..--k h : 1 - J 
kiyede cereyan eden herhangi hidiıe nn en "Uf a angı rJar ıga aya-
§ark memleketlerinde derin teıirler br- naralı Yllfayabiltliler?.. Ti.laya, 
rakacaktır." Mora, Kalka, bütün Rumeli, ilri 
• Mıaır murahhası bayan Nabarui ay- yü~ elli yrldanberi bugünkü eınır

n~. ~da ıazetecl old~~u için M111ra /anmı.za Türlr ,ağlıyanlan akıttı. 
donduiu zaman muharnrı bulunduğu B l d • E • 
"R ·· E.. • ., un ar nere e... ngın Türk de -evu Jıpaıyen mecmuaıının bir nÜı· • • d .. 
hasını tamamile Türkiyeye hasredecek- nız.ı, unyayı haplıyan o ilk tatlıın 
tir, med' tlen •onra, ağır ağır gerile -

Umuıniyet itibarile murahhaılar di ve lıendi içine devrilen her Jal
Cümhur Reisimiz, BaıvekiJimiz, ve • ga, bir kucak Türkü de birlikte 
kitlerimiz, birçok aaylavlannuz ve fır • getirdi. F akaı de·•let maL1"n••ı" ı.. -

Amerika murahhuı Bayan Faal ve ka 1 •-~ ., R ..... oo-
ş genera -tibi!11izle Ankarada tamf. zıılıtu. ÇarMar biribin"nı· ,,.,·;;ney• -

eyn Ankara ziyareti hakkında diyor • mak fırsatını kazanchklanndan çok mÜ· ~ 0 "" 

lar iri: / teha11iı aörünmekteclirler. rek dönüyor, kendi kentlini öfü -
"Ankarada tam bir demokrasi hU • Amerika murahhası hayan Şeyn Pnr . tüyordu. Böyle böyle milyonlar e-

kilm ıUriiyor. Cümhurreiıi bizi bUyUkl aayı rezdikten IOnra buradR 1 h.oık) ritli ve topraklanmu; Tiirlıten ~lr 
bir aamfmiyetıe kabul etti. Bulunduğu vaya aiclecelrtir. Türlı muarlarile doldu. 

-":-:"--~~-:-------------....;..--:_______ Demin olnıdufam ıaute Tralı· 

ıaptır. . . . 
Atatürk'e gelince, sevimli ve kudret 

ifade eden bir ı:-1hsiyettir. Kcndialle ber 

~a ıöçmen ıarlarının karalJu • 
lamı aöylüyordrı. Beni aneı.zın çoAı 
ealıi •~miflere, tô ViJin nırlan. 
na, Budin palangalarına sürültli -
yen İfte bu idi. "Muratlı,, da ye -
niJen iki bin ev yapılmq. Çıplak 
bir dağ eteğinde koca bir ltasaba 
belirmif. Bulgarütandan, Roman
yatlan gelenler yerleımifler. Tar -
lalannı •Ürmüıler, bahçelerini 
bellemiıler, korJanlarına petekle • 
rini dizmiıler. iki yıla kadar ea • 

yılan bq yüz bini bulacalımıf. 

Şüphe götürmiyecek bir nokta 
Mııırm mukadderatının yine mil· 
liyetperver]erin eline geçmek üze· 
re oldujudur. 

Bu vaziyt kartııında Londra 
gazeteleri, lngilterenin her teY · 
den evvel Mısırda mes'ul bir hüktl
nıetin tetkilile alakadar oldujunu 
söylemektedir. 

Dün çoculE yeClirünilnün l>efin-J 
ci pnüydü. Halkevinde 5, 6, 1 O, 
13 ve 44 üncü okulalar arasında 
.uzel ı3r ve okuma müsabakası 
yapıldı. 

Diinldi mü.alHikoilan ilti intiba 
204 Perran ikincilikleri, betinci 
ilk okuladan 374 Nazif ile altmcıf 
ilk okuJadan 329 Nihal üçüncü • 

lüleleri kazandılar. Halkevi tara • 
fından da müıabakaya çaiınlan 

Dün göç, Türk tarahinden kan
lı bir yapraktı. Bu,ün yeni .zaler
lerin bayrağı gibi tlalgalanıyor. 
Trakytula inlnlibum~ın yeni bir 
~en ,içek açh. Meyvaeına ka -
nacağımız günler de uak değil. 
dir. dan da OakuC.:ar dahilindeki oku . 

lalarda okuyan fakir talebeye Oı- S. Gezgin 
küdar HiJe ıinemi1tnda bir film ~~=========~~.,.....,..-
göıterildi. Kültür Müdürlüğünde 

"' . Maarif müdürlüiü talimatna
meai mucit>ince lıtanbul Maarif 
miidürlüfü üç inama avrıJmıftır. 
Kültür kıamma Bay Şevket Süre _ 
,ya, Zatiflerine Bay Adil muha y 
be" • ik , ıe-

Bu da lngilterenin Mıaırla ara• 
llnda bir muahedeyi ancak mes'ul 
bir hüka...tle yapmak iıtediiini 
ıöeterir. 

ö. R. Do§rul 

Birincilik on üçüncü ilk okula
dan 405 Fitnat& verildi. Bundan 
sonra ikiter tane ikinci ve üçüncü 
seçildi. 44 üncü ilk okuladan 180 
Mukaddes, He 10 unca okuladan 

üç çocuk arasından Üıküdar 22 
nci okuladan Necdet de dördüncü
lüiü kazandı. Bu çocuklara kitap
lar hediye edildi. 

Dün Oalcüdar hallcevi taraf•n· 

Buıün çocuk yediıününün al • 
tıncı ıünüdür. Halkevi üyeleri ta
rafından tehiryab ve darüliceze -
deki çocuklar ziyaret edilecek ve 
h.diyeler dafıtılacaktrr. ıltatı.t Ye evrak llaamma Bay 

Turan babcMdır. 



Bay 
dın 
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Rejim 
Mahmut Esa
dünkü dersi 

lzmir savlavı Bay Mahmut Eaat 
Bo2kurt, inkılap künüaündeki 
dersine dün devam etmiftiı'. Der· 
ıe §Öyle bqlamıttır: 

Sarı yerde iki ölüm hidisesi 
Bir genç kız kurşunla vurularak öldü, bir ihtiyar kadı

nın iplerle bağlanmış cesedi bulundu "Yeni Türk rejimi ile muasır 
rnjimin mukayesesine bugün de 
devam ediyoruz. Bizde milli irade 
iki derece intihapla tecelli etti. iki IÜP sarfında Sar17•rde iki larm merakını uyanc:lırmıı, erin PoHe ıolmlt kapı sene açılmamıt, 
Bu dıereceler etrafmda Türk dev.. vaka olmuttur: kapııı bir hayli çahndıiı halde a· bunun üzerine kırılarak içeriye gi· 
rimi yeni bir şey yapmadı. Meşru- Sarıyerde olman doktor Bay çrlmayınca, komtular dün sabah rilmittir. 
tiyette de vaziyet böyle idi. 93. 95 Hacı Nurinin kızı Bayan Belkis vaziyeti polise haber vermitlerdir. Evde yapılan arqlınnada, ka· 
meclislerinde de vaziyet bu idi. ile Cenıeftdiyünde oturan Ba,. lb- -======-=ı;=::=-;s=ıııı::;ı=====---ı dınm iplerle ballı olan ceMdi ile 
Yalmz devrimi başaran Cümhuri- rahim Etem mninde bir ıenç iki Bir lacı· a kartıl.tılaıq, ayni aunande. ceıe-
yet halk partisinin programında, ıene kadar nitanlanmıtlarclır. din bukmdulu odadaki etJ&nın 
bir dereceli intihabın gaye olduğu Evvelki ıün saat yanmda ilci altı ült\ine ıetirildili, etraf kar-
zikrefülmektedir.,, ıenç Sanyerde Hamdi pqa koru· Bir kuyu çöktü, ku• makarııık oldutu ıarülmilftür. 

Bay Mahmut Esat, Kadmın lutum ıiderek funclabldv an.un• • 1 k "ld" Allı.dar memurlar demal 
ıaylav olaımı ile başarılan büyük da bir mittldet oturmutfv, elma, )'UCU ezı ere O q tahkikata ıiritmitl_.lr. Ci•yetin 
muvaffakıyeti ve diier uluılarda tatlı yemiflerdir. Bu oturma etna• lcadmm paruma tamaan eclil~k 
kanunun kadına verdiği hakla an· ın~a ikiai arasında bir münab.ta it1e1t41ili lcunetle tahmin olun· 
lattı. lta1yada milletin iradeaiıte çıknuı, bir müddet IODnl bir ıtlih mal\tatl1r. Tahkilcat, ..._i7.tle 
Ftiıt rejiminin hakim olduiunu da patlamıf, pnç 1cal»laden ~a· derinı._tirllmekte. ciaaJelha faili 
izah ederek Hitlerin iati9ari mahi- Tak almüıttir. Kıs 8lünce ıenç te ve failleri aruulmalctadır. C...t, 
yette iktisadi mecliıler kurmak bayım bir hald• ceMdin baımc:la morsa 18nclerilmlttir. 
istediğini söyledi. kalmııtır. Tahkikatı yapan po1iı, bir taraf. 

Bay Mahmut Eaat, Sovyet Rus· Kızın cesedi morga kaldmlmıf, taıı da ciuyeti adliyeye 'hildinnit, 
yayı anlatırken ıunlan töyledi: Bay İbrahim Et~ de hu vakadan . müddeiumumi muavinlerinden 

- "Rusyada iş hakimiyetinin suçlu olarak tevkif edihnittir. Ferhat Dömeke, vaka yerinde ta.h· 
tezahür ve tecellisi esastır. Yeni Tahkikat yapılmaktadır. kikat yapm~ üzere, Sarıyere ait-
kanunu esasiyi, Komünizm deni- ikinci vaka da ıudur: mittir. 
len Marksın ilmi sosyalizmi ilham Sanyerde oturan Takuhi imıin- itin ~JÜrin\in 1Nsün etraflı 
etmiştir. İntihap sistemi işçiyi va- de altnutlılc bir bdınm dört ıün· ıqretff meyd•na çılcacaiı mnul· 
ziyete hakim kılmak için hazırlan- clenheri evinden çılanayııı koJDtu· malctad1r. 
mıştır. Rnsyada bizde olduğu gibi -===mıı=-=~~=ııııı:::==--~~™™'- --===-------=--..-~ 

kadın erkek intihap hakkını haiz- Eroin kaçakçıları Nakliyat tarif esi 
dir. Şu kadar ki orada intihap. 
dıört beş dereceye kadar çıkar.,, Dedeağaçtan lıtanbula 

Bay Mahmut üat Rm Tetkili· ~roin kaçıranlar yakalandı 
Dün sal;all ıaat 8 30 da Fatih- Deniz yolculuğunda temin 

Diln aabah bir da 
betinci hvlmk 
Nafia imıinde bir 
me koridorunda ""1 
mit, adliye doktoruna 
mit, kadm teda•İ 
mıfbr. 

Elektrik ıirketi d' 
Kindorfun hademeti 

lunda Balık 90kajnıda 
lunu kaerelc •orla · 
ımı almaktan ı~lu 
nin muhakemeıi, lı 
za mahlcemeeinde dibi 
mıttır. 

Mahkeme, g~lecek 
şahitleri dinliyecektir. 

Tehditten muh 
"Son Poata,, aaıeteti 

cleıı Halil LCitfiYi tehd 
ıuçlu Şevketin muhalı 

tanbul ağır ceza 
dün d••aaı ohınm 

Dilakü 
aafhuma vanmı, m 
JI tedrilre almıtbr. Yı 
karar bilidirilec*tir. 

tı eaasiyeıinin mukaddemetini o· ., . 
kuyarak tahlil ettikten eonra ita!- n.d~agaçda bul.ıman bır tebeke 

te, Çırçır caddeıind~ arpacı Ha - edilen ucuzluk 
aanın kuyuıunu temizlemek üze- Bir kcmaitJOD tarafından ham· Romen talebe 

ra, Almanya, Ruaya kuıuııu eaa· ~ıtuıyle Bulsariltaa v~ Yuna
ıllerini mukaye1e etmit ve. bir de· nıetandan T(ho)dyeye Yea&lr mem· 
receli kanunu kabul ettiii IÜD • leketlere erohin 18nderildili za· 
millt iradenin tecelliıiudc TOrkiye b~...,: ~-:; tefkU!': ı:: 
nin en yükıek nınki alacainu an· ~a an iki ~ Dmılfl' uhaf 
lntmıttır. amn~. l\ID en-e m aza 

P f 
.. b _ _3 .. __ , __ • ve polıı memurlarımız da Dedea-

ro eıor, UIJIQ&D tonra ITMU' .. ı· I .-LJ- _,_ y bıta • 
1 E 1 . d.ıklan Komü • aa. 119U'Çr-a anan sa me 
,. nıe rın ~~ ırilt murlarfte birlikte makinist Koıta 
beyenname:nnı de anlatarak f11D• • i d biri • inci tr 
ları töyledi: ı1m n ~-- nm3 k~lo eh~rqbulmmıa 

"K t · K .. · • . y&pmlfrar ve ı ero ın U! 
ıyme = ış. omunızmın ış- 1 d M murl d --'-1 

t. t t k . ted'ği . 1 . ar ır. e ar ev e INLK" anmıt· 
ına e me ıs ı pemsıp emı lar 1 b 11.b ı b d , JUllD 1Mt 80nra ne ıe en 
e ı aş ısı u ur. K--&- . _ı_ı-- lard .,. -.-&-. "'9M'YI y ......... , ır. ~ ıu· 

Markam ortaya koyduğu bu tez, çuna itiraf etmit letanhuldaki 
il~ ~e?ndlen bir rey kaybet- arbdqfarmm lableriai aöyleınit· 
ml§ değildir.,, tir. Memurlar bmıua \berine dün 

Bay Mahmut Eaat, Marbın hu aabah tebrimize dönerek Bulgar 
ı.sine verilen c:en.plan anlatarak tebaaamdan Jttepan Y anef Ye Ro
muıJc.y"9Jer yaptı" Mabm Irak bert Farhi ile bunlarm üç arkada· 
lı o~uhaıa, Yerilen cenplarm ımı yakalaanıflardır. Tahkikat e
.,_....,.., olduiana aalattı, it hemmiyetle devam ebnektedir. Ya 
•e JKIAID tanmmuı ile mocleı n kalamnlar qlamu itiraf etmit· 
nillüetçil;jin kurulabitecetiai i· terdir. 
zU etti. Şunları e6yledi: 

- ''İşin ve işçinin hakla wrll
medikçe, hakla t.anmmadrkça, mo
aem milliyetçilik de mavzuubahls 
olamaz. Bu bakımdan Marksın 
bu t.ezi ile Türk rejimi arumda 
bir fark yoktur.,, 

Bay Mabmat Eaat banclan eon· 
ra tarihi maddiyatçıhlt anlatarak, 
bu aa11 kabul etmi19Dlerle, he
nimıeyenlerin fikirlerini lrartllat
tırdı. Bundan soma mnf bvaaJa· 
rı meae!esini anlattı. Markım ma· 
anzlan ile müdafilerinin fikirleri· 
n' tahlil ederek denine son verdi. 

Hayriye liıeaindeki ha
dise etrafında 

HaJriye lileaindeld bldieenin 
tahkikat.ile müddeiumumi muaYia 
lerinclen Ekraı, menal olmala 

bqlunq, dün mektebe ıiderek, •· 
likadartann ifadelerini -..... 

İCtlltUr müdür maaYialerinden, 
Ba7 Şftiret SGre,,.a da aynca tah· 
ldbt J'&pmaktadD'. 

Zührevi hastabklar 
ISTANBUL BALKEVINDEN: 

re kuyuya inen Mehmet, bet met- lanan deniz yolcu, yük " haJftll müsamere 
re derinlifinde üıtüne çaken top - naıldiyatı tarifeaf &riimmxleki çar· Remen üniftl'liteli 
rak ve ~!arın altmda kalaTak 61· ıamha dnünde. a.a..,..._ '-"~ 
mfiıtür. Hlalıe yerine relen poliı edilmeie batlaJlacaktır. Türic talebeı.iJle be 
ve itfaiye kuyuyu temizlemeie Bu tarif.,., ıör• Wceleler ara· nuaJı konupnuttardır. 
bqlamıılardır. Mehmedin ancak tmdeJd mıntaJra acledi ... ıtılmıt 
buıün çıkanlabileceii aöylen • ve Ucretlerde ele udmalal' 7&11ıl· 
mektedir. IDlflır. Ancak birind mntd ile 

Son günler ele ikinci defa vuku- )'Olculuk JapNtlar biletlerini Je
bulan bu kuyu fac:iuı üzerine a .. meldi otarak alacaklardır, Bun· 
llkadar mak•mlar faali1ete ıeç- Uıı batka ıelip ıitme biletler. de 
mitlerdir. Müddeiumumilik tah - J&prlmıt •• tnanlvda ela yüzde 
kikata bqlamıftır. Bu kazadan yinni temillt küul eclihnlıtlr. 

' meı'ul olanlar cezalandmlacak - Diler taraftan, Denbyolan ida 
tır. reıi ve vapurcuWc ıirlceti aralann 

Jimnastik şenliğine ait 
bir düzeltme 

Rektar Yekili Ba1 
mieafirleri b.ltıladı 
nutuk .&ylemit, Za 
Teodora buna ka.11rlrk 
dir. Misafirler, burad 
nlye cam· :rıe ılıderek 

Romen ta1ebelerl, 
T epebatı tehir tiy 
bir dottluk mütamer 
diT. Mtlaamereye iıf 
bqlanmrı, aonra R 
ıı çalmmlfbr. Romen 
a&yliyen koro heyeti 
kwi relıi Profeeör 1 Evvelki ıün Kadıköyünde F o· 

neft>ahçe stadmda ,..,dan jim· 
nutik tenliklerinde, Kadıköy kız 

ortamektebi miiclürii Feridun O .. 
tünel tarafından tiirleamiı olan 
açılma mıtku,bir yanlqhk eMri 
neticeainde, eluik olarak çdamt
tır: Bay F eridım hazır bulunanla• 
ra nutkunc:la, Ciimıburi,_ denin· 
de mekteplerdeki tahıil •• bedm 

da l»w anlatma~ hale bilet· 
1erl yapmlflanlD'. Bu ttilerler ele 
hir mayntan itibaren aatıh-.al• 
J,qlanacak" bir deneme mahiye
tinde oldutundan Aiuatot tonuna 
kadar devam edilecektir. idare etmittir. 

Halk Wletllrl IPn ~ mmtaka 
b.W edllmiftlr. Birinci mıntaka 
Çanakble, Bartın& kadar 
bir ay arfmda bir yolcunun i.te· 
dili kadar ltinmeai tutHe birincı 
mntd 20, ikinci, 15, slYerte • Hra 
dır. 

terbiyeai aahumda yapılan terak· ikinci mmtaka lsmirden Samtu~ 
kilerden hahıetmit, beden terOi· na kadarcl ... Ve biletler iki a,.lılc· 
Jeti teıdiklerinin ifk müretti1>i tır. Birinci SO, ikinc:i 12, süftl'te 
olan Selim Sırrı Tarcanm bu hu- 11 liradır. 
SUita kırk Mnedenberi J&Pbiı biz Oçiadi mmtaka Meraincl• Ri· 
metleri anmıfbr. Daha aonra Ata· HJ• tcadar ye iki aylMlr. Birinci 
türk 1&Jetinde memleketimisin 
erittili biyük ilerlemelerden balı· 85, ikinci 57, ,Uverte 20 llnclır. 
aeden mektep m~ürü, Tüı1' ıenç• Bu biletler yalnız hlr kiti,. maJı. 
liiinin Atatürke ole.n derin minnet IUltur. Ve fototrafbdır. Yaka hu 
ve tacfakatini ifaret ederek nutku- biletle muayyen müddet zarfında 

Bundan ıonra Bay 
açış nutkunu aöylenıİtt 
hudutları muhafaza 
mi yazıanı B. A. Lun 
rica Türılderi ha.·~00-" 

ram vermittir. 

Konferanstan ıo_.. 
Zoıaiceo taraf mdaıı 
mit Ti.~rk halk prkıl 
Bayan Miıara Vo4 
Türk1eri milli o ... .., .... ~ 
nrit tir. 

Bundan IODra R 
leri aöylenmit, ROlll
lan oynanmıt ve ç .. 

fı, ile çok aamimt .,.
bitirilmittir. 

Kumkapıda bir kaza 
Dün Kmnkapı aahilincle fırtına 

yüzünden bir kaza olmut, lnıebohı· 
lu Hüseyin ve Süleyman& ait on 
tonluk mavona, balıkçı Kiıkw ile 
daiya ait iki mavonaya çarparak 
parçalamıttır. Hüaeyin ile Süley
man, kurtulmuılardır. Kuanm 
tiddetl~ bir rüqi.r yüzünden oldu· 
iu anla,ılmqtır. 

İstanbul (Deri ve Zührevi hasta - nu bitirmit ve çok al:kıflanmqtır. \ıtediği kadar yolculuk yapabile-
lıklar) Jnmnnu tarafmdan Evimizde cektir. kad 
düzenlenen <Zührevi hastalıklar) Diier taraftan, biri kız talebeye Şimdi1e ar 
k111'8lannm dördilaeiiei pnn saat diieri erkek talebeye Yerilecek Finlandiya elçisi u kükürtler A---
(18,30) da Cağaloğlu Merkez salo · buketler de Kadıköy Halk Fırkası Finllndiya e~iıi Bay Talu dün te idi. Bu yıl 1'~ 
numuzda olacaktır. kaza merkezı' tarafmd•... oo"nd- fab~- · ~ileri _.. • ~- ıehrimize gelmittir. naaıı zıraao.y 

Bu k111'Sta - Dr. Kemal Osman rilmitlerdir. Finllndiya ile Ttirtd)'e araam • lecek bir katitecle 
tarafmdan (Bel!ofukluğu - sirayet • = --------- ve ticaret münuebedea inift inldta· IDUftaffak olwafl"'• 
yollan - Kadın " erkekte belsofuk· mUcessem görünUıleri, boyab pllnt • fı -hmda -_-•--L---'-__ ......._• b-'-- L._ 'iaklrt.., 
lutmaclaa Deri gelen Akamet, kirltlk tarla hakiki resimleri Te bu kurnn ~- ~-..... ~-·llKSIRIT .rnaa vu • 
"' saire ıfbi mutakbel tehlikeler) temas ettiği filmler gisterlleeek. Elçi bir iki cUne kadar Anlrara· ı geçen yıl gelmit oı.o 
anlatılacak ft mulajlar •zertnde Ba k111'8 herkese açıktır. ya ıidecektir. iyidir. 
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~ultHI n~~uıın~, o ıece. cnriyelerinin 
~o:ınrı arnsın~n eııeni,or~u ! 

ı-

Versay muahedesine bir darbe daha 
( Baıtaralı l inci ıagıfada) 

lngila hükumeti, bu kararın 
Mayısta Londraya yapılacak olan 
lngiliz - Alman deniz müzakere
leri üzerindeki tesirini nazarı iti • 
bare alacaktır. 

nazaran kendi hava kuvvetlerinin 
dun bir vaziyette bulunmasını in· 
gilterenin kabul etmiyeceiini ya· 
zıyor. 

Londra, 27 (A.A.) - Neva • 
Charonicle ıazeteıi, diyor ki: 

2 - Tayyare fabrikalan çoıal• 
tılacak ve birçok ... nayi müeaae • 
aeleri icabında inpatta kulland· 
mak Uzere hazırlıklı bulunduna • 
lacaklardır. 

3 - Birçok mütehaurı amele • 
ler, yeniden it batına ıetirilecek· 
lerdir. 

- Evet Sultanım! Cenup kapı· 
Şeyh Nurullah Garnataya ımda bekliyomn•t··· 

nasıl girdi ? Sultan Abdullah kahkaha ile 

Her iki tarafm, ıelecek müza • 
kerelere bir ba1la:na1Ç olmak üze· 
re teati ettikleri fikirleri ihlal e • 
den Alman kararı, lngiliz Bakan
lıkları mehaf ili için büyük bir sür
priz olmuıtur. 

Son Bertin, lnıiliz - Alman 
müzakerelerinde bu mesele mev • 
zuu babaedilmemiıti. lnıiliz ka • 
bineıi, yakında hattı hareketini 

'1Bugünkü sünde, lnıiliz hü· 
kUmeti, Alınan hava kuvvetleri • 
nin batta deniz qm memleektle • 
rinin kuvvetleri de dahil olduiu 
halde lngiltereninkine faik bulun· 
duğuna tamamiyle kanidir. 

INGILTERE DE ÇABUCAK 
SiLAHLANACAK 

4 - Madeni tayyare infaatr 
inkitaf ettirilecek ve bu suretle 
fazla miktarda inıaıı temin edile
cektir. 

1 MAYIS BiR SEMBOL 
OLACAK 

Nöbetçiler bu seıi ifidince fa • güldü: 
taladılar.. Biribirlerine balata· _ Nöbetçilere hayaletler gö • 
raık bir kaç dakika teredd~ va • rünmüf .. Haydi, çabuk buraya ça • 
kit geçir.dikten sonra, içlerinden ı jır bu haberi getiren nö~i~i ! ... 
birisi bqmı aarkıtb: Nöbetçiyi çağırmağa gıttıkllen 

_ Biraz bekleyecek~iniz, :a zaman, sultan kapıda duran cel • 
teydi t Saraya haıber verelim .. Bı • lada ıeılendi: 
zİın elimi7.Cle bir fCY yoktur.. - Palanı çek .. Ve hazır ol!. 
Şeyh NunıUah: Saray muhafızı, nöbetçi ile bir-
- Burada bekliyonmı .. Sulta • likte sultanın huzuruna girerken, 

na hemen haber gönderiniz!. Cellat palasını kaldırmıftı.. Ki • 
Ve atından inerek ka1e kapısı min batına indireceği belli c:leiil· 

Önünde bir tqın üstüne oturdu. di. 
Şeyh Nuruilahm geldiğini der- Sultan AbduHah, içeriye ıireı 

hal .araya bildirmiflerdir. . . nöbetçiye gülerek tonlu: .. 
O ıece sarayda 'bir ejlentı tertip _ Sen Şeyh NuruUalu nıyanda 

edilmifti. mı ıördün? · 
Sultan Abduflalı eariye1erinin - Hayır aukanım ! Bize ~en-

arumda bir ıedire uzl""'qtl• • di. .. Atmm kitnedifini kulakla • 
Saray muhaf ıa, cenup Dtesm· nmala duydUk ... Cenup kapıam • 

den ıelen nöbetÇiler ~i _ha· da iradenizi bekliyor. 
beri SulWia bildirmek niyetinde - Etrafmda qiretleri görme· 
dejildi. Fakat, kale bpısma b· din mi?. 
dar ıelen Şeyh Nunıtlah öyle ko- - Hayır, sultanım! Yalnızken· 
lay kolay .avutur bir adam nuy • dilini ıördüm... (Sultanı ziyarete 
dı?. • relclim, kapıyı aç!) diye baiırch. 

Saray mullafaı ICenGı 1'en~ıne: - J..,anyol n5betçtlerinclen hu 
- itte bil' fellket daha.. ...ı itiden olmach ms?. 
Diye saylenerek S........, ,_ · - l.panyollar alqundanberi 

na sokuldu. cenup lcapNmda göriinmüyorfar, 
Abdullahm ıömi çok C1aman • IUltanım ! .. 

hydı .. Y ann ne ola~~ biID:1iJor, - O ıhalde aıireti ile birlikte 
Y•t nu rlii&iinw-.lc ibıle memıyor... aelmit ve İapanyo arla ha:rl>etmif 

.,..,,.,.,...._..Sultanın Mr da:,1ince.ı ...nlr: allı .... 'lfeQ kral Ferdinandla aulı 
SAraymd.n Ye etlen~ uhdea &7 • ~ üaereyim •• Onlarla d6ri • 

... - ...... teinin bpmnı aııı;arılmamak .. 
lıpanyotlar hana m-'*le Ue 

temin ettikten tonra, onun İçin 
diifünülecek bafka ne kalıyordu?. 

Millet! •• 
Sultan AbduR&ll lnma :da liıy· 

met veren bir hükümdar değildi ... 
Miftetin müthit bir yobulluk ve 
iıtırap icinde knnndlfım kendi • 
sine söyleyen~ere omuzunu silke • 
kerek gülüyordu. 

Zaten al'tlk ona milletten ... Mil· 
Jetin Utirahmd&n babeeden de 
yoktu .. 

Saray muliaf rzı Sultanın Wa • 
ğına iğildi: 

- Kahtanilerin rem Şeyh Nu • 
rullah gelmit, wltamm ! .. 

Diye'bildi •• 
Sultan AbduWiı mt'eli :uma • 

nmcla rahatla etmek de beıblin 
yapacaiı bir it değildi. Sultan bid· 
detlenıdiii --n, lcapıda duran 
c:elllda: 

- Var fUllUD 1iefım!. 
l)erffmn. o Hamın tiatt aer • 

fat wrutardu-
Saray muhaf :u bu haberi ftl' • 

diğine pifiman oJnnqtu.. Fllirat, 
cer.up kapısına kadar yaJdapn 
ŞeJ'h Nurullah, demek ki o taraf· 
.:\ki !ıpanyollan püaküıtmilftii! • 
Şeyh Nurullahm ne makaatla 

-·· Ve muhafnma danerek: 
- Haydi, sen de beraber ait! 

• deci;. Eter bu nabetçi rüya ıör • 
memifse, aöylıec:likleri hakikatse, 
Şeyh NunrDahtan Garnatanm ka • 
pdan açdamryacafını aöyle ! . 
Muhafız IOl'du: 
- Gitmezae, ne yapalım, sulta

mm?. 
- Bir okla beynini delersiniz ! 

Haydi, defolun k&J'fnndan! .. 
Saray mubafm, •ece,ann, bu 

haberi getiren nöbetçi ile heraber 
c.-ap bpınna fitmifti. 

Mubaf ız, kalenin üatiine çıktığı 
zaman, bürçlerin araımda olan 
kale nöbetçileri telit ye heyecan 
içinde, Sultandan ıelecek cevabı 
beJdiyorlardı. 

Saray muhafızı duvarm üttün
den bafmı maltı.. Kapmm önün
de yüzü örtülü bir adam rörc:lü •• 
Atının dizginlerini eline almlf, 
Wcliyıonlu. 
Muhafıza yiikaek sesle hafırdı: 
-Merhaba, ya aeydi! Ne nti· 

tonunuz? . 
- Sultanla ıörüpneie •eJdmı. 

Kapıyı aç•ız ... 
_ Atiretinisle birlikte mi 1(el-

diniz? 
_ Ewet... Maiyetimde oıı bin 

silihh var· 

tayin edecektir. 
Venay muahedeıinin Alman • 

yayı denizaltı 'lemileri İDf& et • 
mekten menetmekte olduiu ebem· 
miyetle kaydedilmektedir. 

lngiliz hükUmeti, bu huauıta 
Berlindeki elç.iai ile muhaberede 
bulunmaktadır. 

Alakadarlar, t!!..noktayı biThaı· 
aa hatırlatmaktadırlar: 

"Almanya, kara kuvvetleri 
hakkında aldığı kararda ayni ıe· 
kilde hareket etmitti. Her iki ha· 
reketi ile V enay muahedaini çok 
atikir bir tekilde ayaklan altına 
almaktadır. 
KAR4'R LONDRADA ENDiŞE 

Londra, 27 (A.A.) - Daily 
Telegraph'ın bildirdiiine ıöre, 
hükumet havai ailihlanma pro • 
lfl'&lllını tadil ve teari etmek ni -
yetindedir. 

Bakanlar, bu meaeleJi ıelecek 
Pazarteai tetkik edeceklerdir. JCa. 
binenin, baTa komeyİ tarafından 
tetbit edilen prorramı kabul ede· 
celi fÜpheıizdir. 

Bu program ataiıdaki tedbir • 
leri derpif etmektedir: 

1 - 1npat metotlarmcla bazı 
deiitiklikJer yapılması ve bu me· 
yanda ıüratin, emniyet tertibatı -
na bir dereceye kadar faik bu • 
lunmaaı. Bazı bombardanan tay • 
:rarelerindtt yedek haddi arttmla· 
bilecektir. 

Berlin 27 (A.A.) - Bay Göb
belı, neırettiii bir beyannamede 
diyor ki: 

"1935 Mayıamm ilk paü, ye • 
niden kavnıln.19 Alman uJuaa1 
bikimiyetinin aembolii olac•ktD'. 
1 Mayu milnaaebetiJle bütün 
dünya, 16 Mart tarihinde ·veritmit 
olan kararın Alman uluaunun b · 
ran oldujwıu tealime mecbur o • 
lacaktır. 

Bay Hitler, uluaun eallhiyet • 
tar ııatiri keliınıdrr. Alman ulaau 
ise, bü&ün diler uhnlar fibi, teref 
ve hak müaavabna te,ne olduktan 
bqlca, Anupanm 7eniclen bral • 
muma dahi olunca lmneti ile it • 
tink etmek anuaundadır. 

UYANDIRDI t9!!!1!!!111!1 __ !!!9m ______ mm!!._ __ ._.mm!!!!!lll!m_. ... m!!!ll ...... 

Londra, 2. (A.A.) -Almanya· 
nm denizaltı gemileri inıa etmek 
hususundaki karan, Londrada 
büyük bir endite uyandrrmlfbr· 
Bu kararın, Mayısın ikinci hafta· 
unda Londrada baıhyacak olan 
müzakereler üzerinde ne ıibi te • 
sirlercle buhmacaiı henüz belli de
lildir. 

Bu nokta pyanı dildrat ıröriil· 
mektedir: "Deniz müzakerele· 
rinin arif esinde Almanyanm bu a· 
Di kararı, Berlinde İngiliz - Al • 
ma müzakerelerinden evvel a1mıt 
olduiu meclMul aakerlik kararma 
benzemektedir. 

Almanya, 16 Martta yaptıjı ıi· 
bi, bir kere daha, Veraay muahe· 
desinin mecburiyetleri tek batına 
olarak çiinemektedir. 

Bu hareketleri ile Almanya, si 
lihlanma meselesini kendi kendi
ne hallebnek kararmda oldujunu 
ıöstennektedi1'. 

Fakat bu, arsruluaal bir silih· 
sızlanma pTOjeainde ileri sürüle • 
c:ek olan lıer hanıi bir kontrol 
muvafakat etmekten sarfınazar 
edeceği enbidreli uintAO, (meılf 
edecejine bir delil olamaz. 

Alman kararından aonra alm
maaı lizım ••len tedbirler acilen 
nazarı itibare alınmaktadır. 
ALMA DENiZ KUVVETLERi 

ÇOKKUVVEnt 

Londra, 27 (A.A.) - Alman 
hava kuvvetlerinin arttınlması 
hakkında intitar eden havadialer 
üzerine Daily T eleıraph ıazete -
si, hava itleri mec:lilinin dün aa • 
bab toplanarak, elyevm lrlanda • 
da bulunan hava nazırı Bal Lon • 
dnoderry ile telefonla temaaa 
ıeçtiiini haber veriyor. 

Bu ıazete, kabinenin vaziyeti 
pazarteıi ıünü tezekkür edece • 
ğini ve cojrafi vaziyeti dola)'J9İy· 
le lngiltereye havadan taarnız e • 
debilecek her hangi bir devlete 

ilk Habeş elçisi 
·(Baı tarafı l ınci sayı/ada) 

1 

Ba tana laarMeı, fiiphU li 
nuımalar neticainde el,ilifin ia- mlla ~ ~ 6ir teltlihılb. Or 
ralm1U1 lıararlllftı. t.ıa iai,6ir ıq )'OÜcn, ..ı,._., 

Şimdiye lrtular T iirlı ue HaH, 6ir millet ilisin "Alriltıqa 6. War 
laiilıümetleri aramıda aİ1fUİ mü • lıııooetli or4altll' .-,lenini BM • 
na.ebat kon•olo.lar ua.ıta.ile te • lar HalMfütana Mrp J_,a-, 'Al· 
min edilirdi. Netekim bugün Ha- riltaya ıöntlailm alıerlerin ..., 
beı ilinde Türk konıoloıu var • da ne İf ıöreceldcrini oe lhme 
dır. Ancak Türkiye ıle münaıebet- karıı hareket edeceklerini anlat • 
leri dalaa .ailanJOfhrmalı i•tedi · malı lüım •elmez rni1 
iimU için AnlıanJa bir JpJilı Bana ralırten bü:, llUldla Cr 
laannufa fiüflllllliilr. ınl~e h,,, Mil bilyii/ı 6ir .,,.. 

"H-., Wln, Tiirlıiy.i• olap niyet be•liyorın. Yalnu flDWI Ja 
bitenlere biiyiik 6ir o/alta 6Ö•ler- uao. etlqim iri, lıikanuı rıfr""ı • 
~itte oe Türlıiyenin laer wiriflifi funu saman lıenJimiai mli4fll1111 
lffe mııoallalı olm1U1nı i,ten dile- .Jecej~ .. 
melttellir. Biz, Türkleri çolı bele- Milletler C-ı·v~-!- .ı . • ,. ..... ,••&na11 11C10t1 • 
nm.z. H'lfmetlu lıralımız birinci mala meııul olacafun amııyoru. 
Haıle Selmi, Türlı milletine ve o- Almanyayı mallkum ettirmelı İfİn 
~n değerli Ônderi Atatürlt'e dır Milletler Cemiyetine ilatiyaa olan 
nnılen malaab"beti oldufa için An- 6ilyii/ı Jeuietln MU/etler Cemi • 
karaJa bir gün euoel bir .I~ililı )'efİnİle pren.ipl'.n.ni 411İma yiilı • 
lrurulmannı emretmiftir. Dolays - - tııtcıhilmelı nere bisim ildi • 
ıile Türlıiye ve Hcıh.,;.tan ara • IGlımuın tla C•evr.Je ltallolun
.. nılalıi ticari ve iktımdi müruue • m1U111e1 laer ltalde ttll'altar ol-.Jı. 
betlerin Je •enqlemeai i~ ayn- fır. 
ca çalııacafız. ileride, bir tica - BunJan 1..--la M"ll il C •. 

' 
lt_J • -L • J ll'Uf ı 1 e ., eml 

re mııa c:ını aıdefmemız •• ~tine iftiralı etmiı Jifer hittlrtll 
malttemelılır .•. ,, milletlerin de büe yartlım etlerM 

Habef - lıal,,.,. llatililı lwılısulıfa meydan oerilmiY«e. 
Yeni Habef elçiıi Bay Berhu finJ• eırtina •• 

M~~k~, Habet - l~lyan ihtili - _on h., ~rmi rnil~ulı HaH, 
fı uzerıne ıonılan bır ıuale de fU milleti bugün •özlerini c.....,, 

b 
. . ., 

ceva ı vernuıtır: H m«lenf Jin7f170 Jilımiftir.,, 
"- HadiHnin Val-Val manta. Yeni Habet elçiai bü,.. bir or-

ka.ında çıkhfını biliyoraınra. Bu dulan bulunduiunu töylerken taJ· 
mıntaka, Habq - ltalyan huJu • yareleri olmadıiına itaret etmİf, 
dunJan 140 lıilometre mualeJe ve demiıtir ki: 

ve ne kadar kunetle ıeılcliii betti 
clefildi. Muhakkak olan bil' 9ey 
varsa, Kabtanl reisinin cenup ka • 
pısma dayanmuıydı .. 

Sultan Abdullah bir müddet 
ıözleri kapalı, dilf ündü. Sonra 
birden beyninden yddınmla vu • 
rulmut ıibi silkindi... Y erincien 
kalktı: 

- Ne dedin? eledi.· Şeyh Nu • 
rutlah mı 'lelmif?. 

- O halde kapıyı açamayız, ya 
_,di ! Çunkü Sultan, Kral Ferdi· 
nadla sulh yapmalc üzeredir. Kra· 
im aakerlerile dögiiftügunüzü tah
m "n ed"yonız! 
Şeyh Nurullah sert fakat itimat 

vericı bir seale c vap verdi: 
Kralın aalc:erleri bana yol ver

~iler .. Kirr.senin burnunu kanat-

madım. Sultan AbduUah Kral Fer. 
dinandla sulh yapmak iatiyona, 
ben de kendisine mii7.aheret ede
ceiim. Kendi arzuau hilifmıda 
hareket ebniyeceiim. Ne dütün
düfünü, ne yapmak i8tediğini ya
landan anlamak için ıeldim. Hay· 
di, açın ıu bpıyı ! 

bulunduğu laalcle ltalyanlar ba • "- Falrat Hab.,utanJcı YGJll. 

raJa yerlqmelı İ•temiflerc/ir. Hal- lacalı tayyare llücmıtl11ruwfan W, 
buki, huduttan 140 lrilometre i'er- netice "kmı)'Gcaluta, .......ıehtl. 
de bulunan bir mıntakatla ltal · mizi tanı)'Glllar taltdir etlerler. Ne 
.>'anların bir iti olann10C01a ba • olar• ol.,,., his ,._ WJe 6a ilr 
bellidir. Bununla beraber, bia alt tilalın Millefler Cemiyeti t;,,.alm • 
Nuerli!i •ö.trem-!' için, ilatilci • dan laallet/Umai lisım w.ldifi 
lın Milletler Camı,_ti fllralınllan no1tt .. nt1,,..,.. eJ~. 
laalledilmuini telılil •ttilı. Haluız Yeni Habet elçiai Ba1 Ato Ber
fılıar.a/ı taminat hile oereeeJıtilı. hu Markoe kırk, kırk bet Jatla • 
ltalya bu l•ltlil• yalıloımaJı. ile- nnda kadar aevimli bir · .ı_ 
el • :! L! al aımamr. 

• enın ua tar ,a diplomatiJı /ro- Şimdilik beraberinde bir had... 
nuımal"!°la laallolanm1U1n1 uteJi. ve 1.ir de büyük bir Hahef ba • 
F alraı bır yandan "a Alrilıa1t1 rajı ıetirmiıtir. Konaoloeluk ~ 
"ur~ aker •öndermeltlen rini ıChmek üzere bir elçilik lclti
r~rr kalmadı. Hatta timdi bile HU- bi anümüzdeki hafta Acliaabal»a· 

(Devamı var) lıiyata "evam ecliyor.. dan ıelecektir. 
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60 yaşında bir köylü ı lzmirde l Devrekte eski bir me 
Köy muhtarını, 

vura vura 
başına balta ile 

öldürdü 

5000 lira 
l 
Nasıl dolandırıldı? 

Köylüler topraktan 
antika eşyayı nasıl 

çıkardıkl-' 
satmışlar? 

.dartmda Kozcugaz köy yolunmı 
Y egenli köyü altında, hiç yoktan 
bir cinayet i.tlenmi!, albnıt yatla
rında bir köylü bir köy muhtarı• 
nın kafasını balta ile ezmiıtir. Bu 
feci va:kamn tafsilatını yazıyoruz: 

Geçen yıl yapılan Kozcugaz köy 
yolu yeniden yoklanrp tamir edil
mek üzere civar köyler halkına 
bölük bölük verilmektedir. Bu 
cümleden olarak,yolun bir kısmı 
da Yeğenli köyüne ayrılmıt ve bu 
bölük de ayrıca ev ba,ma bölüne
rek işe batlanmıthr. Fakat, yolun 
bu kısmı evvelce biraz dar açıl
mıt olduğu için genişletilmesi i
cap etmiş, oraya tesadüf eden, 
!kasabalı bir ·zata ait tarlalardan 
bir miktar yer alınması ka.rarlımış 
o kısmı işaret edihniıtir. Hatt, yer 
sahibinin ortakçısı (katil) Deli 
'.Ahmet çiti geri almak üzere işe 
başlamış, kazrklarm bir kımımı 
Cla çakmıtlır. 

İfte,cinayet bu yüzden ve bu sı
rada olmuftur. Yolu yapmağa iki 
baımdan b&§lıyan köylüler sürat
le ilerledikleri ve çekilecek kısmın 
ise yolun ortasında bu1unduğu i
çin, Deli Ahmedin elini ağrr tuttu· 
ğunu gören Yeğenli köyü muhtarı 
Mustafa, yanına gelerek ona ça· 
buk olmas•nı ihtl\r etmittir. Deli 

Jandarmanın elinden 
kaçan köylü 

Ahmet, ihtiyar ve yalnız olduğunu, 
bundan daha çabuk İf iıliyemedi
ğini ve ça:buk o1maımı isterse yar
dnncı vermesini söylemittir. Ara· 
larında bazı sözler daha geçmiş, 

ahtmışlar, bu aralık muhtar Mus
tafa elindeki değnekle Deli Ahme· 
de vurmu§tur. Bundan hırslanan 
Deli Ahmet, yerdeki baltayı kaptı· 
ğı gibi tersini muhtar Mustafanm 
kafasına biribiri ardınca iki kere 
indirmiş, muhtarın yığıldığını gö
rünce, ba!tayı da bırakmıyarak, 

kaçınağa başlamı§tır. 

"Etrafta çalışan köylüler, zaten 
ikisinin a.tıştıklarını duydukları ve 
hatta cok yakındaki bir iki kişi 
de baltanın inip muhtarın yere 
serildiğini gördükleri için,bir çok 
farı .ka~.an katilin ardından koş
mutlar, onu bir çeyrek saatJik bir 
kovalamadan sonra yakalamıflar
drr. 

Zavallı muhtar, yediği iki balta 
darbesiyle kafatası dağılmıt oldu
ğu halde 2 saat ikadar daha yata· 
mıtaa da, ikon~adn ölmüıtür. 

Hadisenin hükumete haber ve· 
\ ilmesi üzerine Cürnhuriyet Müd
deiumummisi Bay Nureddin, biz· 
7at vaka yerine giderek tahkikatı 
idare etmiştir. Katil tevkif edil
mi!tir. 

Adana hastanesine 
teberru 

iz.mir Emniyet Müdürü Bay Feyzi 

İzmir, {Hususi) Evvelki gün tel
grafla bildirdiğim sahtekarlrk ve 
·do1andırıcıhk hakkında !U meli'i
matı aldım: 

Dolandırılan, Osmanlı bankası· 
dır. İmzaları taklit edilenler de 
lzmirde piyasada tanınmış tüccar 
Kadı oğlu Ahmet iie Mahmut za• 
de Zihnidir. 

Devrekte bir antika hınızlıiı 

olmuttur. Köylüler, gizlice sattık
ları antikaları, Devreğe üç çeyrek 
saat uzaklrktaki Hıtıroğlu köyün
de, Türbetepe denilen mevkide 
meydana çıkardıkları eski bir me
zarda bulmutlardır. Bu mezarın 
bulunup açılması da hayli merak
lıdır. 

Köylülerin ötedenberi yağmur 
duasına çıktıkları Türbetepede, 
meraklılar tarafından evvelce bir 
çok defa gizli arathrmalar yapıl
mış, tepenin muhtelif yerleri birer 
parça kazrlmıttır. Son defa, yine 
tepenin !İmal ciheti de kazılmağa. 
başlanmış ve bu işte Hıııroğlu 
köyünden 22 ki!i çalışmıştır. 

Köyliiler, önce bir lağım açmış
lar, sekiz..metre kadar ilerledikten 
sonra, bir kapıya rastlamıtlardır. 
iki kanatlı olan bu kapı tattandır. 

Üzerinde yine taftan bir kutak 
vardır. Kuıağm üstünde de, çivi 
ile kapıya tutturulmuş hissini ve
ren kabartma çivi batı ,ekilleri 
vardır. Çivi batı §ekillerinin her 
biri dört santim kutrundadır, her 
kanatta 14 şekil va.Mır. Kapının 

her iki ka~adı lambalı {geçme) o
lup, alt ve üst hatlarında da ken· 
dinden miller vardır. Kapı alt ve 

J.,,..i,.Je ;:segguhlur 

ü-st eıiklerde acılmıf, 
geçirilen bu miİıer üst'" 
rek açılmaktadır. Kapnıd' 
tarafında yazıya benzer 
yoktur. 

Köylüler, kapıları sök 
rıya çıkarmışlardır. K 
sağlam, diğeri biraz kır 

Kapıdan geçilince saidt 
da birer oda görülmüştiir·. 
dm duvarları üçer metred 
ları da taş kemerdir· 
odada üç ölüye ait keOI 
mış, bu kemikler orada b 
tır. Kemiklerin yanında, 
vaziyette, başa ve boyu.
için ağaç yaprakları te 
miş bir çok altın varakll' 
muştur. Bunlar, biri 
mak üzere beş dizidir. 
yine kendinden yapıhnıt 
vardır. Bundan hatka üÇi 
biri büyükolmak üzere, 
ikiıer kulplu dört gümüf 
lunmuştur. Yine ayni 

boı, kulplu bir desti, bir 

roz, bir de alan ağız_lık ç 

leniyona da, bunlar ele 

tİI'.. Diğerleri hükümetçe 

edilmiştir. Tahkikata d 

maktadır. 

Bal!kesirde Çağrı nahiye- Adanada fabrikatör Salih taraf m

Hüviyeti ~hal öir ~,., ı-.~ 
kaya giderek doldurulmak üzere 
bir senet almı§, iki gün sonra im
zalı olarak getirmi§, beş bin lira 
çekip gitmittir. 

İzmir (Hususi) - Bugünlerde 
şehrimizde 215 İngiliz ve Fransız 
seyyahı daha beklenmektedir. Sey 
yalıları gezdirmek ve Efes harabe· 
lerine götürmek için tedbirler ah-

l.anil .;JA~I rrc 

• lzmit viliyet medi 

27, (A.A.) - Genel 

masmı bitimiş ve daimi 

üyelerini seçmiıtir. y,· 
yılki bütçesi 670 bin r 
tesbit edilmiıtir. M 
köylüsünün her derdini 

cak bir birlik kurulması 

bulunan ha1kevine M 

ainin Okuf köyünde bir hatliıe dan memleket hastanesine cerı-ahi 

ohnuıtur. Çağış karakolu jandar

ma efradından F eyzuUah, hakkm-

Cla tevkif müzekkeresi olan Okuf 

köyünden Adil oğlu Şevketi nahi 

ye merkezine getirirken Şevket 

jandarmanın önünden kaç.mq, köy 

Iü önde, jandarma al'!kada bir müd 

det koımuılardır. Tam dere için· 

elen geçerken jandarmanın ayağı 

kayarak yere dütmü§ bu sırada 

elindeki ıilih patlamıfrtr. Kur• 

aletler alınmak üzere 100 lira ve
rilmittir. Kendisine Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletinden bir 
takdirname gönderilmiştir. 

Zabıtaca dikkate şayan görülen 
cihet şudur: 

Tanınmamış bir adam nasıl o-

nıyor. 

Şehrimize gelen Etransijan ve 

lur da senet istiyebilir? lıtese bile, Maten gazetelerinin muharrirleri 

Bursada parti toplantısı imzalı olarak getirince ve parayı vali ve belediye riyasetini ziya· 
almak isteyince, hüviyeti tesbit e- ret etmif, tehirde ve Bomovada 

Bursa, 27 (A.A.) - Cumartesi dilmezmi? Senet, evvela istihbarat tarihi ve yeni bi~ok müesseseleri yardım edilmesini karat 
halk partisi, Bursa vilayet kurul· şefine, sonra gifeye, daha sonra gezmitlerdir. Vali General Kazım br. 
tayı kararma göre, kazalar idare muamelat ve en sonra da vezneye Dirik misafirlere, isari atika mu· 
heyetlerinin ve belediye reisleri- gittiğine göre, imzanın taklit ve hipleri cemiyetinin lzmir ve hava· Eskişehir Ha/ke 
nin iştirakiyle parti başkam Bur;; 1 parayı alacak şahsın tarnmamile lisi eserleri hakkındaki fransızca 
saylavı Sadi Konuk'un başkanlığı 1 meçhul bulunduğu nasıl olup da neşriyatından bir seri hediye et-

"' Eskitehir hatkevi~ 
şehir, 27, (A.A.) - J4 

i d .1A ku k . göze çarpmamıştır.? mittir. dı'k" ak • kurs 
şun birkaç adım önde gitmekte a tın a vı ayet rumu mer ezm- lf ve n ıs 

d d b. l ·· Zabita, bu hususta ali.kadar me· ~!!!!_~~~~--"'!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~.!!!~~!!!_~~ b" d t"caret bil ·ıeri olan Şevl<ete raıtlanu•, yaratan· e üç ay a ır yapı an üçüncu ge· ır e ı gı ' 
s bir şahsa para verilemez. Banka- le.miş ve senet,, elden ele dolat· 

muma sebebiyet vermi•tir. Şev- nel toplantı dün yapıldı. Uzun t resim kursları açılmııtıt• 
s nın formalitesi buna manidir. Her mıt ır. 

ketı·n bo"'g"ründen aldıg~ı yara' hafı'f süren bu toplantıda partinin iç ve b t b h l~'--d natlar yolu da bandodall şeyden evvel, onun hüviyetini ta· a ı a, u usuıta a A'K1L ar me-
olmakla beraber Balrkesire getiri· halk hizmetlerine ait konuımalar nımak lazımdır. Kaldı ki bu adam, murları dinlemittir. Emniyet iı1e· caz ve orkestra tetkil 
lerek memleket hastanesine yab· oldu. V erim1i biTÇok kararlar alın ikinci gelişinde muameleyi ta· ri müdürü tahkikata ehemmiyet ni halkevinin yapılmaıdl' 
rılmIJbr. dı. mamlatmak icin uzun müddet bek- vermektedir. mıştır. 

KURUft'un edebi tefrikası: 40 Kaptan. 
- Niçin? 

dakika bek1eyin. Silahları getire
yim. 

Onu böyle doya doY~ 
na seyrederken duyclıar ~ 
zevk damarlarımı çeki,,,. 
Bir sırtlan gibi bu n~ 
üstüne atılıp tırmal...,..... 

Herhalde diti bakıtı değil. Hali, 
görünüıü, giyiniti, tılc, kibar bir 
genç kıza benziyor. Fakat sanki 

üstat bir heykeltrat elinden çrkmıt 
gibi. Taıbebek. Pek tqbebek de 
değil, gözleri o kadar mi.nalı ki .. 
Güneı, ıtık, sevinç, dütünce her 
§eyİ batka renk veriyor. Şimdi ba
kıyonun taze bir zeytin yef ili ... 
mr an içinde söğüt yaprağı gibi 
kurıuni. .. Pek bakmıyorum. Gu
rurlanmasın, mana vermesin diye. 
Fakat göz bebeklerinde yerin ve 

göklerin bütün renklerinden birer 
damla var. 

Kaptan bahsi anlattıktan sonra 
şöyle tamamladı: 

- lıte davamız bu. Şimdi ni· 
ıan tüfeklerini getireceğim. Bizim 
kart cevize itaret yapıflıracağız. 

Herkesin üç kurıun hakkı var. 
Nilüfer dinledi, dinledi, insanı 

deli eden, kamçı yemit gibi ıah· 
!andıran acı bir gülütle cevap ver-
di: 

- Kqki iddia etmeseydiniz 

- Mbafirinize hak versey-
diniz bu kadar üzülmeseydiniz. 
Kendileri de müsterih olurlardı. 

Dayanamadım: 

- Rahatsız ettiğimizi biliyo
rum, dedim. Zaten Kaptana da bu
nu söylemittim. Israrımın sizi bu 
kadar yoracağını bilseydim ... 

Ehemmiyet vermez gibi batını 

salladı: 

- Hayır. Kaptanın arzusunu 
geri çevirmek istemem. 

Hikmet Kaptanın gözleri gu
rurdan şimteklenmi§tİ. Sanatinde 
yapılmış bir metr dotel gibi eğile· 
rek onu selamladı: 

- T eıekkür ederim Nilüfer. 
Komtuluk sevginden bir zaman 
şüphe etmedim zaten... Şimdi bir 

Bir çocuk gibi koıarak gitti. 

Nilüfer ayakta, güneıliğin ke
narına parmağını takmıt denize 
bakıyor. Susuyoruz. 

Onun profilini doya doya sey
rediyorum ... Nar ağaçlarının kö· 
künden f ıtkıran gürbüz, kusursuz 
fidanlara benziyor. Vücudunun 
ana çizgileri estetik kaidelerinin 
canlı örnekleri gibi yerli yerinde. 
Uzun bacakları üstünde kıvrak, 
atlet bir vücut. ince uzun bir her 
yun ve kıvnk bir çene ... Sonra bir-1 
az kalkık, kanatları cjns yarıt kıs
raklarının burun kanatları gibi 
ku,kuda bir burun. 

Yere baktığı zaman yanakları
nın üstünde bir tutam kirpik görü-
nüyo~ l 

lamak istiyorum. • 
Fakat onun o her td',., 

nesi, tat kırıntısı gibi 
lerinden korkuyoruıll• ~ 

Bir ıeyler söyl~,_ 
Faakt dilimin ucuna ,.ı 
o kadar bayağı, oka~ • 
§eyler ki .. Onun iıtib .. · 
Jı, zehir gibi bir pi~" 
gibi kablatmağa kif•· 

Kaptanın sesi oııull .. 
gergin hatları çöı:_d~ 

-Hazırİık mÜK tt' 
fakat biliyor musuP111

' 0Jı. 
dır egzersiz yaptığıOI 1 pı; 

(IJt 



Bizde basmacılık : 2 

Matbaacılığın biz 
Türklere intikali 

Yunan krab 
_.. (BOftara/ı 1 ind •al/ifada) 

8 

T - "11 itON 28 ıımılA HM 
Erganide çalımıga dair bir rapor 

IJk makineler Paristen gelmiştir - Üsküdarda Harem 
iskelesi başındaki bina - JJk eser arapça bir risale 

da aabık kral, kendiıinin tekrar ak 1 r 
krallık tahtına çıkacafma dair o-
lan .haberlerin lama.men muanz • f 
lan tarafından uydurulmuı oldu· ere 
iunu .öylemiıtir. 

madeni şimendü· 
kavuşmak üzere 

Kral fU eözleri ilive ebniftir: 

Yazan : Nuri Boneval 

"Pariıte yapılmıı berhanıi bir 
toplantıdan haberim yoktur. Lon
draya tatil zamanlarımı reçirmek 

Bu temdin ve irfan san'atininl de teıisi ve bu it için bir münasip için ıeJdim.,, 1 
biz Türklere intikali tarihi nisbc- mahaJJin intihabı Jbrahim ve Sait Atina, 27 (A.A.) - Yabancı 
len çok geri kalmıt olmakla be •

1 

Efendilere emir ve tenbih kılın - matbuat müme .. illerinin huzu _ 
raber Türkler için şayanı mefha - mıthr. runda Baıvekil muavini General/ 
ret hususattandır ki, Avru - intihap olunan arsa Üsküdar - Kondiliı, fU beyanatta bulunmuı-
Pada üç asırdan ziyade da Harem iskelesi yokuıunun ba- tur: 

"H .. k" y lllatbuat aleyhine devam eden tında ve ancak bin arıın murab - u umet, unan milletinin 
tiddet ve tazyik politikasının on- bamda umrandan hali bir yerde büyük bir bölümü, böyle bir ar • 
da biri bile, bu san'atin memleke· idi. Zeminden bir arırn kader bu zu röaterdiği takdirde rejim me -
tiıni2de tarihi §Üyuu olan 1152 arsa yükseltildikten sonra vaaab- ıeJeıini ortaya atmakta tereddüt 
ıeneaindenberi, ne hükumet ve ne na dört adet tabı makinesinin vaz- etmiyecektir. İlk ıiyuamızın müa
de haJkça asla vukua getirilme - ına mahsuı ve hali kaimen mev • tacel meseleleri, önce halledilmek 
lllİ§ ve Türk seciyesini manii me- cut kırk arım murabbaında bir gerektir. Siyasal rejimimiz, iıter 
deniyet göstermek gayretiyle ba - bina yapılmış ve etrafına da dai· cümhuriyet, ister meıruti hüküm · 
zı Avrupalı muhbir ve muharrir - ren madar lüzumu kadar müstah- darlık olsun, fırkalar üzerine de -
1 • I k J J h f ğil, halen ulusun iradesine da _ ~rın netriyatı hilafına o ara , İp - demin odalariy e ma zeme a zı-
t'd d k yanmalıdır.,, 1 a ricali hükumet, ve ve pek az na mahsus ambar inıa olun u tan 
sonra da hemen bütün Türk mil - sonra müdür lbrahim Müteferri • General Kondiliı, hükumetin 
J t" b U l .. b' f ulusa) kurultayı kurmak İ"'in ıe -e ince, mat uatın ehemmiyeti bi- kanın ilk iti - ıu u ta ın eva- :r 

hakkın takdir edilmittir. Bunun id ve muhaasenatmı ricali ilmiye- çime karar vermit olduiunu ha . 
aksine olarak vaki olan bazı net· ye anlatmak için olacak ki - A· tırlatmıfhr. 
riyat iıe ciddi tetkik ve tetebbua rapç.a bir küçük risale tabı ve neı- Atina, 27 (Husuıi) - Batvekil 
müstenit değildir. retmek olmuıtur. ile harbiye nazırı yeni intihabat 

Bugün on bir yaşına basan Matbaanın müteakiben tabet - meseleleri hakkında ıörütmüıler-
Türkiy.:: Cümhuriyeti mübecceleıi tiği ilk eser talebei ülum için pek dir. Örfi idarenin devamı ıiyasi 
ise Türkleri tefrikaya düıürmek ziyade lüzumlu addolunan Van - fırkaların intihap faaliyetine ma· 
feniasınr irtikaba ıa•aıan bazı fİ- kulu ve Kamus nam lugatlerdir. ni değildir. Maamafih yeni inti • 
111arık kalem sahipleri müstesna 1 Ve bunun nüsseh kesiresi lstan - :habattan evvel örfi idare kllldırı-
olmak üzere kalemlerinin edep ve bul medresel"·ine birer ikiıer lacaktır. 
n~_zahetini m~hafaza eden .b~tü~ f ~~nen hükUınet ve hayır ıa - Harbiye nazırı General Kondi-
Turk erbabı ırfan ve kalemınr hı· hıplerı tarafından dağıtılmııtır. liı, harp divanları tarafından ve. 
mayeıine alarak haklarında her Vankulundan sonra tabolunan rilen kararlar hakkında ıu beya
türlü neıriyatçılığı revaçlandıra - ilk güzide ve mühim eser Cihan· natta bulunmuttur: 
cak tetvikat ve himaye asarını nÜmadır. Ve bunun tabı ve temsi- - Şayet •on aıkerf iıyan mü
~öslermekten bir an hali kalma - Jinde göıterilen ihtimam ve dik- rettipleri cezalandmlmuaydı buhal 

Dün yapılan toplantının kararı 

mal:ıadır. kat h~IP. dahi erbabı mütaleanın yeni bir isyana kapı açacaktı. Hü· y k J . D" 1ı·· 
~..., k"' b u arı a. un u toplantıian b • .. .. .. '" ... l'.aatentiıer•in tabı makine.i 1a - binihaye takdirlerini celbedecek umet, u İsyanlara kat'i bir ni _ ır gorunuı. ""fagıla: Er,tllliJe Yfllll 

tanbula ancak, Ahmet Saliıin u - mertebede mükemmeldir. hayet vermeılc için eaaılı tedbirler . açılan huyu ağzı 
"":.ın :ni;~det •adrazamlrğında bu - Nüshaları pek ziyade nedret almııtır. Son malıkGmiyet karar - ~anı Bakırı Türk Anonim tir-; dan nehir kenanndQ 1 
!unarak ulum ve fünuna keabettiii cihetle kıymeti bir kaç ları da bu tedbirlerden biridir ketı umumi neyeti dün iki toplan- nacağı yerde iki Josı d ~ akı· 
muhabbeti ve vatanın, ezcüm • yüz lira dereceainde yükaelen bu Siya; Top/antJar K~--' " • tı yapmıttır. Adi olarak yapalan kep bir ~~-·h h . m an murc • 
1 J b 1 h · · · f" • • ...,....., 1 er • ıl> · • t ı ~~ı avuzu ve yukanda e ıtan u ıe rının, her ta- eıen ne 111n bır nüıhur Nuruoa - fertle O/acaJı ınncı op antıya Bay Necmeddin imaJath . 
rafında brrakbğı iıarı hay - maniye camii lcütüphaneainde . Atina, 27 (H~f) _ Yeni in • Mo'lla reiılik etmiı, idare mecliıi cih~zr iJ:nb~rJi=m~ ı~ tasfıye 
rat ile de meydanda olan, Nevıe- mevcut olduğundan erbabı merak trhabatta harbiye Bakanı G - :raporu o~unmuıtur. Bu rapora .gö- nesi inc:;aat l "tm k .!11 ı~ 9U haz 
hirli İbrahim Pa•a zamanında ge- için görülmeğe Jiyiktır. ral Kondiliı, Batbalran Bay eçn~ - re Ercanıdeki faaliyet fÖyleClir: senesind~ ı -~tı hhe "tulze.redır .. 19~ 

ır "C!L .. . . d d . . ah ı· • " 934 . d mu ea ı ere wrılm1111 
tirilmittir. mannuma,, nın ıçın eki he- anıın a ı fırka.ile müıtereken - . sene JJl e geı ek maden olan kireç taş tre 7· 

yete ve husufu küsuf a müteallik çalıf&C&ktır. sahasında, gerek imalathane arsa- sundtınn 1 aK l>?SU, l~komo.tif 
İbrahim Patanın Pariıe sefir smd ı ası n.ntın bına& le 

kırk kadar eıkiJi hendeıiyeden General Kondiliı bu '---- a yapı makta oaln toı>rak tes- bı"r ınt"ıdu·· .. ' 1 
1 ak ·· d d""'" 28 Ç 1 b" M h b" ~1 vi, · ı· r ve U" memur e · b"• · o ar gon er ıgı e e ı e - batka lstanbula ve A vrupaya mü· ır beyanname ile kanun muci • ~ csı mue ıyatr c "l\•nm etmi bir miştir B l . ~ vı ı..-

met ve mahdumu Sait Mehmet E- teallik haritaların tenimin - hince temyiz mahkeme.ine bil - sene znrfmda ahfriyatm yekunu mütcahh ~;} yı ı.çınde rn~na~q,.-ı ile 
fendiler tarafından Babıiliye de Ahmet Efendi namm - ~i~ittir. Atina Poliı müdüriyeti 196933 metre mikabmı bulmuştur. şunlara):: ere ıhale edılen bınalar 
aönderilen bazı matbu aaar ve da bir Türk üıtadının göıterdiii 1ntıhabat münaaebetile alınacak Kal ocakJanndan ve muhavvjfeJer- Biri fe ... 
bunların tarzı tabıları hakkında maharet tayanı dikkattir. Eserler inzibat tedbirlerini teabit etnı" den çıkacak kiikürtJü gazlar için wı diierl n~ı nıuruhhaq azalığı. 
vaki olan tarif ve iı'ar fevkalade bugün bile kusurdan ari denecek tir. Bu tedbirler mucibince ::1~ !80 metre uzunluğunda bir galeri oJı;ıak iize~rı ı:ıemurJ.ar.ı ı_nahsu! 
ehemmiyetle telakki edilmif ve kadar nefistir ve nefiı san' at • Y~ler~e toplantılar, caddelerde ıle 100 nı_7tı~ d':rinliğindc bir ku- bir nmvak~t cie~ hır tarnırha~ 
bu maruzat Macar dönmelerinden lerde namları töhret almıı pek nu~yıtler ve ıeçit reaünJeri ıne- yudan nıutesekkıl olarak geçen transformatör bi ırk sa~.traır, bır 
Fazıl, Şehir lbrahim müteferrika çok Türk üıtatlarından batka DedıleceJrtir. Siyui toplantıl•· sene yapılmasına başlanılan du- i~iJer i,..ı·n . . nası, rnuteııaa. 

cak •= - •n- man mecra.<; · -.."s :r YJnnı od·llı bir b"na, .. ile Sait Mehmet Ef.ye fıaJave edil· hattatı meıhur Hafız Osmanın wyatro ve ıinema ribi ka I mın mşaatr bitmiştir. darchan b·. ' 1 l· 

mit olmakla matbaacılığın Jstan- dahi Türkiyede matbaacrbiın in- ~~lerde yapılabilecektir. F.:: ~almz ku)ıınuıı Jwniiz bitmiycn Erg:ın~d(\~~~c;ı.. . . . . 
buJda teıisi için ikiıi tarafından/ tiprı üzerine üç yüze karip Türk ıki ıün evvel zabıtaya hab• ~ır kısmı kaplamru I bu sene biti- von yu"z b. 

1
. e.,Ll)at ıçın bır mıl-

' ·ı · .. r ve· nlcıcekt" · 1\f d • ın ıra sarfed'J ·şt· vukubulan müıterek aiy ve gayret hurufat kasalarının ~er birine i - n meaı" lizımdır. .. ıı · a cın saha ı Ü7A:rinde R d 1 mı ır.,, 
111a1arifi lizimenin hülciimet~e ıim babalığı etmek vazifeıini gör- Yine muarız ;ki fırka tarafta kunıe]('mnis bulunan cevh(lr] rin k 

1 
apor an tonra bilinço, müra· 

· · · .. ·· .. ••---ı- v=f ıı._ lan biri"b" · r - topra1· kütle] .· d ıp •r raPoru okumnuı id dahı kabulıyJe Parııten Juzumu muftur. ıneae a .,.. utaflan seren- nın ınne yalan ka I ~ ' ı m en ayıılarak J" • d . . • &re naec-
lcadar tabı makine ve malzemeıi-1 li, kif ortadan serenli, kif aon - yerlerde ıiyui içtimalar yapın~ ~ nakJı Jmsuc:una cl<'vanı <'dilmi tir. b•~•.n e".c~:•fa ~enlerle müddeti 
nin celbini temine hizmet etmit - dan .serenli, yalnız kif, kif boru· n mened~lmittir. a a . l\~aden ~nh~. ınr Malatya. Erı,."n- d:.:P. ce 1 nlerın yerJerine ~ni· 
tir. Ju gibi dökme hurufata en evvel Fırka Ra~eri HalılnndaJıi 1' nı ~ımendıfcrme uJaştuınak mak- ~e yapıl1111ıtrr. 
. ~cak tabı makinele~inin. nef- ha~t . Je~eıi~le i~i~ ko;arak D".lnız 6İİn Sonra V .ri/eceJı llTar sadıJe .Eıl!ar!j ! f.asyonu ifo saha a- ba Yeniden ıiı;nl~r .. t~nlardD': Jı 

sını latanbulda kurulup ıtletrlme- mürettıplerın ıtlennı teahıl e - Atına, 27 (Huaual) _ o· ra..~mda hır ıJtısak hattı yapılmak- ~11 umumı muduru Muammer 
si durendiıliğe pek de muvafık den o zat olmuıtur. harp, muhakeme etmekte bu:vanı tad~r. ~attı~ geçtiği ar:ızi sahanın Ent, 1~ b~ka11 tirketler müdürü 
görülmeyip ezcümle o tarihlere Maahaza üç yüz kaalı olduk· duğu muhalif aiyui fırka ~n ~ sevı):esınc msbetlc alçak olduğun- Bay H•mıt Erenif, it bankuı J.. 
kadar el yazıaiyle kitap yazıp ge- ça mutavvel bir Türle hurufat tez- hakmdaki karannı ancaJc ~1 en dan ızabehmıe işfoıniy ı basladık- t~nbul tubeıi müdürü Bay Yvmaf 
çi.nen ı_ıauatların ve onlara tab'an gihmm önün~~~~ ayakta sa.atl~r- pazarteai rünü yani do~: ec~ :ın sonra ~ı~anJacak bakırı ve Z~y~ Önit, Sümer bank umwn mü· 
dıye bır takını müzehhib ve mü - ce uiratarak omur ve •ıfıhatlen • aonra verebilecektir. Har d" ıu kulJanılncak ıptıd:ıi madd ~ıeri t~ı duru Bay NuruHah s...._., Swner 
cellid eanafm te~vikiyle bir badi- ni .. az ~ama_nda Y•p.ratan matbaa J~ı ~ya yortuları m:...:::~ .Jacak olan va~o?lnnn iınnliithanc ~nk idare mecliıi reiıi Bay HU.
re çrkanlmuma ımkin kalma - murettaplermden bınlerce efradm tale ıki •ün faaliyetleri . .

1 
a~=~~na inmesını temin için hattı nu Aydın, Sumer banktan Ba., 

111 k .. 1 . d . b Sad . d" • ı:.t· h f t" 1 ·ı . 1 nı tati et- bıttırrı not .. - ·ı . n H.. ö a uzere evve emır e ıca ı - ıım ı L.Cı ın uru a ıy e verı en mıt erdir. Divanı harb" d'"nkü "" 1\1.a l <' ıma)fühan(' arsası uınü zalp, ve Bay Bedi Rend 
razam ile zamanm Şeyhiılimı a - yazıları ko_l•.yca kaaadan alıp celaeainde muhakeme :;.

1 
u kt a.rasmd~ ve mevcut şo. e yolu üze- Bay Necmeddin Sah;.. ~ 

ruında bilmütavere, talebei u - kumpasa dızıvennek mazhariyet. olan Venizeliıt fırlcuı . 
1 ~~__!I e 1 ınde bır vagon asan örü vaı>tınJ- banlctan Bay Varı· ' 

ı· . . k f , J • d d J ·ı Ö d reıı v11:1n • nuş asan .. .. .. • nnan ve ·~ ~ ıçın pe üzumu olan Jüıat erın .. en o ayı ıevgı i n erimiz lerinden Gonatu ile Sofu)" . .. 1 somn uzerine d bir köp- Vayl'elt MÇihnitlerdir. Adi 
kitaplarmm elıveniyet ve ıühület- Ataturkun ömür ve afiyet uzun - iıyanı uzun zamand be .••haın aon ru kunıJmuştur. tıdan aonra ı '--l'"d • topJan. 
letab k 0 

" d · J ) d an n Zir• n·· ""k · eYIUl a e bır toplanb ı ve te aırın e bır mahzur o - ugnua ua etmekte oldukları bu· ladıklarına ve faal b" 1 uyu ·hır h:ı. tancı , apılın yapdmıt tirle t rtc •• 
nıadıfına dair bir fetva imzalan - rada iıtidraden t~fdckür ve tizha· dıklarına dair çok ar ro ;~na · kadar ameliyat salon~ı' ile 01c~~~ .. 

1
: . .. 

1 
e .me ezınm Anb 

11111 ve her ilıtimale kartı matba • ra ıayandır. vesikalar k n f&Janhı ılrbt yatakb bir disımnser \'1.l··cııde ı ıt_ı t~Y•Baao uru.~•ne karar verilmif 
J buW O 0 u muı ve fe adetle ·ı · · ge ı- ır. zı JIOıuaı d .-1..Lc.1_ ~ atan an hariç. bir mahal· ~üncü yaı Jevam edecek de bulunulmuttur. r- rı mıstır: 1ınnl:1thane i<'in lazım o- edil .... ar a çVgTIIK temill 

lan su DıcJe nehirinden almaca .ıı...- tf!Aaa emetod1ğl ı ıcın on bet l'Ün ....._ 
guı r p and.acelctır. 
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TAKViM .............................. _., 
• Gllıı doğuşu 

Gtlu batıaı 
Sabah umuı 

Pız.ıır Pızartt&l 
28 Nl11D 2,) Nisan 

t!I Muhaarem l6 Muharrem 
ıs.()ı( s.oı 

19.01 19,0ı 

Haırpte 
Kafkas cephesi 'habrala~ 

-- 26 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Santlll - ~ 

Unıumi 

Uô 4.36 

EJDER 
Yazan : Ridin Konner ·· 

' Ofle naınuı 
ikindi namazı 
Akşam aamuı 
Yatsı nanıuı 
lmsat 

12.tl 
1&01 
19.0I 
21).45 
:".09 

ı k b ) Yılıa gtçea gllaalert ıts 
gın ı ve ıa ırsız ıkla söyleniJmİ§ Yılın talan "Üalerı 

l2. ıı 
76.0t 
19.02 
:ıl0.45 

3.07 

Şamua Omara, Slobeg köyün -
de cesareti ile tanınmııtı. En ata· 
iı üç kitiyi dağın dibindeki gö · 
Iün sulanna gömülmekten kurtar
mrtf. O kadar kuvvetli idi ki hiç 
güçlük çekmeden en azgm bir 
boğa veya en vahıi bir aygırla 
bata çıkabilirdi.. Sadece varlığı 
bile köy halkının kalplerinde bir 
emniyet hissi dojuruyordu .• 

!!.J b
. k ~ 23, 
ırta ım sözler diye bakb •• Herı=~~~~~~~~~~~=~ 

halde köylülere kartı yerini tut • ~ı 
maya ve hatta mümkünse daha ---=__ı 

K 
rn 

umandan vekili karargihında ~ ' 
enzildeki zabitanıkıt'alara daği 
mak istedise de mani olundu 

RADYO iL 
çok kuvvetlendirmeğe mecburdu. .-..ıı;;;;;..;;;:.:--===B;;::;u;;::;g;;::;U;;:;;n===;;;;;.,!!;=;;::; 

ikinci parçalanan hayvan da lSTANBUL: 
ayni dit izlerini taşıyordu. Bir ka- 17,30 İnkillp dersi üniversiteden 
pıfta bu koyunun boynunu kopa. Manisa Saylavi Hikmet 18,30 jimnas
rabilecek kadar korkunç vahti bir tik Bayan Azade Tarcan 18,50 Muhteli 
hayvanı dütündüren izler... ptıiklar 19,40 Haberler 19,40 Coldeu-

Havalar da pek müsait 
gibnekte olduğundan fırtınaların 
Rusların hücumlarına mani olma
ıı beklenemez. Erzurum ordunun 
her hwusta depoıu idi. Burası da 
eld~n giderse esliha, cephan-e, 

haldeydi. Bizim efrad~ 
naatkarlığı bir da~bJllletel 
gelınittir. :J 

Dağın dibindeki tarlalarda 
ejder görüldüğü zaman köyde her
kes ona döndü. Peri masallarında 
devleri çekip vuran ailahtörler gi
bi onun da ortaya atılıp ejderi öl
dürmesini umdular. 

Şamus tek bqına, hiç bir yar- : berk Karo heyeti 20 Ziraat bakanıiği 
d namma konferans 20,30 Bayan Tektaş 
ım almaksızın ejderin Petine düt • (Şan) Piyano refakatlle 20,50 Bayan 

meğe karat verdi. Her gün tüfe - Mari 0Bka.n (Piyano) solo)21,20 
ğini ayaklarının önünde, keskin Son haberler -Borsalar 21,30 Radyo 
gözleri aşağıda duran köyün üs . Caz ve Tango orkestraları. ve Bay 
tüne atılmıya hazır, sırtını kabart- Çadıron (çan Tirkce sözlü) 

maJzemei sıhhiye ve saireden ge • 
rilerde hiç bir §ey yoktur .Maruzatı 
vakıam timdiki hali izah eder zan· 
nmdayım. Buraya her hususta se· 
ri bir muavenet lazımdır.n 

Bu telgrafname 4/ 5 Kanunu -
sani gecesi HasankaJedeki artçt 
mevziimizin kendiiiğinden geri 
çekildiği haberi alınmadan yazıl
mıı ve beşinci günü çekilmişti. 
Maatteessüf tahminlerim çıktı. 

Dütman 6 Kinunusaniyi yaklat -
ma ve kenıdiıini tanzim ile geçir · 
di. 7 Kanunusanide 1zermik ve 
Karavelet cihetlerinden birer a -
layla ilerledi. Zevalde Höyükle
re ilk obüs mermisini dütürdü. 
Batka hareket olmadı. 

Fakat bu kanaatkirJıktd~ 
deyi, efradı aç bırakacak fi. 
getirmişizdir. Kıt'alar• _..k 

erzakı pişirtip sıcak Y-;J 
meyi bollukta da iblllal 

dir. ~ 
Topçu kıt'alarmu:ıııı ~~ 

le ayni ferait altında ol":· 
halde taarruzda, çekibııedft~ 
mette mutlaka neferlerine . ..-~ 
mek vermekte oldukları biS"'" 
rülüyordu~ ~ Bu çok güçtü. Ej4erin nereden 

geldiği, nerede barındığı bile bi -
linmiyordu. Bilinen bir fey varsa 
o da: Gece yarısı Joe CuJlman'ın 
taralasında bir koyun parçalan -
mıı olması ve ıaf ak vakti bir dam· 
tan dönerken, yol üatünde hendek
ten ejderin çatırtılarla geçtiğini 
gören Terry'nin onu bir yaban e • 
feği kadar koskocaman diye tas -
vir ebnit olmasıydı. 

mıı mavi siyah bir kedi gibi fun· ============== 
dalarla örtülü gövdesiJe bulutla • tek feyin dağa tırmanmak oldu -
ra doğru tahlanan dağa dikilmiı, ğuna karar verdi. Ejderi yatağın
küçük sandalın içinde gölü bir a _ da araıtınnaya gitmek, bunun dü· 
ıağı bir yukarı dolaştı. tünceai bile Şamua'u ıinirlendiri -

Ta yükseklerde, ancak gölden yordu; amma ne yapıın, batka 
bakılınca görülebilen garip biçim çare de kalmamııtı. Anaları tara
ve yaradılıtta, kimi uzun kimi to- fından kıtkırtılan köy delikanhla
parlak, uçlarında darla§ıp ince -
len ve uzaktan sanki erğuvan ren- n da artık alaya b&§lamıılardı .. 
gi bir denizde binlerce ada balığı Gayet berrak bir ıün, güneı gö
sürüsü yüzüyormuı hissini veren zünü kırpmadan parlıyor, tepenin 
yanyana aıralanmıt acaip kayalar etrafında ıisten bir iz bile görün· 
vardı. Bunların hepıinin üstünde müyordu. Tüfeğini omuzuna aatı 
kule gibi yükselen ve çiçek bozu- bir parça yiyeceği ile soğuk çay: 
ğu bir yüz gibi delik detik olmuı, ınmıkı belinde sardı yola rıktt .. 

Şamus öldürülen koyunu göz -
den geçirdi, büyük dit izlerini iyi
ce tetkik ettikten ıonra böyle bir 
hayvan, tekli ne olursa olsun, mut
laka çok müthit bir canavar ol · 
malıdır, diye dütündü. Köylüle -
rin bu canavarı ortadan kaldır • 
mak mes'uliyetini kendi omuzla
rına yüklediklerini biliyordu. 

Haber dört yam sardığı halde 
hiç kimse yardım için elini uzat . 
mnğa niyetli görünmüyordu. 

Bir gün nasılsa köy hocası kah 
vede ejderin belki de kabletta -
rih devlerden kalma bir ~ey oldu· 
ğunu söyleyiverince, yirmi dört 
saat zarfında, fersahlarca uzak -
lardaki civar çiftliiin sahipleri 
de beraber, herkesi efsanevi bir 
mahlUkun yüzlerce yıllık uyku -
ıundan Sloberg de uyanmıt oldu
ğuna tamamen inanmııtı.Halin bu 
yola dökülüşü Şamus'un hiç ho -
ıuna. gibnetli. Bununla beraber 
töhretini mu haf aza etmek lazım · 
dı. 

Yanında çalıştığı çiftliğin sa · 
hibinden ariyet bir tüfek bir de 
fener alarak karanlık bastıktan 
ıonra tarlalarda dolaşmıya başla
dı. ilk gece hiç h:r hadise olmadı . 
Şafak sökerken soğuktan büzül . 
mü§, yorgun argın çiftliğe döndü. 

ikinci gece de ayni sessizlik -
le geçince Şamus ejderin henüz 
yola koyulmazdan evvel Sloberg'i 
ıöyle bir tenhaca ziyaret ediver -
mit olduğu kanaatine vardı. Ve 
üçüncü gece artık rahat döıeğin
den çıkmadı. Fakat tam o gece Me 
Longhlin'in dağ dibindeki çiftli -
ğinde bir koyun parçalanmıf ve 
kısmen de yenilmiıti. 

ihtiyar Me Longhlin müthit bir 
kıyamet koparıp Şamus'u kasten 
aldırmamazlıkla itham etti. Bu 
mesele Şamus'u öyle bir çileden 

çıkardı ki az kaldı ejderin yerine 
ihtiyarı boğazlayacaktı. Ve ikinci 
bir defa kan batma yütjidüğü za
man etrafındakilerden kendisine 
acaba neden alemin koruyucusu 
ıözlerile bakıtdıfmı sordu. 

Maamafih hiddeti çok sürme -
den yabıtı, sorduğu bu suale kız-

çok uzak olduğu için adeta kesil· 3" 

mit bir beyaz peyniri andıran dik Gençliğindenberi hiç dağa tırman-
bir yar gözüküyordu. Ancak göl- mamıı olduğundan bu yolculuğu 
den seçilebilen bu küçücük delik- çetin buldu. Dikenler, arumdan 
lerin Fıer biri birer mağaraydılar. yol bulmaya ç&baLMftkça, üstünü 
Şamus ejderin bu mağaralar - ba.tmı yırtıyor her ..dimda yiik.el

dan birinde barındığına ta.mamile dikçe dağ ona bqı üzerlDde saMa
inanç getirdi Lakin çok dikkatli nıyonnuş gibi geliYordu. Bir arabk 
araştırmasına rağmen oralarda arkasına baktı, ta aşağıda, top~ 
sık sık tepenin üstüne yuvarlanan, 
d 

ğa gömülmilf büyük bir kalaylı 
onmuş havanın içinde korkunç 

b sahan ıibi parlıyn gölü gördü·, ir dev soluğu gibi asılı duran ve 
güneşin bulutlardan kurtulup her gözlerinin karardığını hissetti ve 
saldırışında ağır ağır geriliyen sis- daha arkuma dönmeden sert çalı 
ten batka bir şey göremedi. lara uıla aaıla, kalçaları, ayak bi-

BöyJe bir dağa çıkmak için en )ekleri ağrılar içinde tırmandı, br
çevik bir adamın bile saatlerce ·mandı .•. 
tırmanması lazım gelirdi. Ejder Batine balığına benziyen kaya
atılgan ayağı sürçmez bir şeydi lara erittiği zaman bunlardan rki
eJbet; sonra hiç füphesiz hileki.r- sinin arasında yere uzandı ve dur-
dı da ... Şamus nöbetine bir gece 
mola verecek olsa derhal 0 gece _ gun kapalı bir ruhla kayalann ıığ 
nin sabahında parçalanmıf bir ko· çatlaklarmdan fıtkıran narin iğ
yun bulunurdu. Halk da artık Şa- reti otlarım seyre daldı. Böylece 
mus'a karıı güvencini bitirmeğe tam yarım saat rüneıin ktzgm 
başlamııtı. Yoldan her geçtikçe kamçılan üstüne indi; kollan ve 
köylülerin başlarım salladıklarını bacaklan teriçinde kalmıttır. Nere 
görüyordu. Onlar dümdüz insan - deyse derin bir uykuya dalacaktı. 
lardılar, Şamus'un hesabına gel • UY'U§u·kluktan ayılmak için ıiJkin
mesin, onu düşündüren incelikle • di, ayağa kalktı ve yoluna devam 
ri kavrıyannyorlardı ... Dağın ete- etti. Nihayet kanbur kayaların 
ğinde oturan çiftçilerse kendi ya . yığmına ve yara iritti. Yarın ete
ğile kavrulan takımındandılar; ğinde dar bir pervaz halinde uza. 
öyle koyunlarının elden gitmesi _ narak inen yoldan doğru iç mağa
ne dayanamazlardı. Bütün var • rafardan birine girdiği zaman he
hkları iki üç tarlayla birkaç koyun yecanmdan olduğu yerde dikildi 
ve sığırdan öteye geçmezdi. Ejder kalıc:lı. Ayaklarmın duvardan du
tarlalara yaklaıamaıın diye direk- -vara vuran le9İ ıinirlerine dokun· 
lere fenerler asıp yer yer büyük a- du. Tüfeğini zaten omuzundan in
teıler yaktılar, birkaçı bir araya dirmiı parmağı tetikte önüne doğ· 
gelerek koyunlarını korumak için ru tutuyordu. Böylece bir zaman 
kol kol dolaşmağa ba§ladılar. La- kaldıktan 90nra bir kaç dakikada 
kin korku ve batıl düşüncelerin bir tekrallıyan İnee, tatlı bir sesin 
tesirile ekseriya bir yerde topla • farkına vardı. Bu ıeı bititik ma
şıp kaldıklarından bu gece nöbet- ğaradan g~iyordu, kapısına doğru 
leri hiç bir iıe yaramadı. ilerledi. Mağaranm tam orta yerin 

de oyulmuş tat yalağa tavandan 
Ejder gitgide daha kumazlq -

mııtı. Avını tarlaların en karan . muntazam aralarla ağJT, iri bir 
damla ıu düıüyor ve her damla 

lık köşelerinde, gizli gizli kollu - bı"r 

(Sona yarı!'l) 

birinin ayni ihtizazlarla titriven 
yor, Şam us ve arkadqlarmın e - aL _ J nenkdar ve aydıntrk bir aea c::rka-
mekleri hep bota gidiyordu. -rıyordu. 

Nihayet Şamua yapılacak bir 

Ba! K. lık vekaleti 3. O. nun iki 
fırka ve efradı cedide ile takviye 
olunacağını bildirdi. O. K. nı da 
7 /8 Kanunusanide Haydarpaşa • 
dan hareket etti. 9 Kanunusanide 
dütmanın bir obüs bataryası Hö · 
yüklere ve Uzunahmet tabyasına 
ate§ açtı. Bizim topların menzille
ri ona yetiıemediğinden mukabele 
edemedik. 10 Kanunusanide ilk 
daEa olaralc Çoha:ndede-Uzer:inde 

bir Rus tayyaresi dolaştı. 

Kıtaat Erzurum mevkiine pek 
fena halde geldiler. Henüz bir 
kuvvei umumiye alınamadı. X. K. 
O. çekilirken depolarında 
1.000.000 ki1o erzak bıraktı. Bu 
K. O. dütmanın tarafından taciz 
edilmeksizin çekilmit olduğu hal
de raporlarında yüzlerce nefer ka
yıp ve binlerce silah zayi gösteri · 
or. Halbuki bu K. O. hiç bir §ey 
zayetmeden acelesiz çekilebilir . 
di. Fakat Erzurum mevkii herkesi 
çekti. XI. K. O. hepsinden fena bir 
halde, kıtaat adeta techizatların -
dan tecerrüt etmiş ve K. O. karar
gah efyasını bile. bırakmıftı. Kıt'· 
alar ağırlıklarının, nakliye kolla 
rmın nerede olduğunu bilmiyor -
)ardı. 

Askerin elbisesi ve iaşesi fena 
idi. iki ıenelik tecrübe ile gözleri -
mizle görüyorduk ki Rus kıt'aları -
nın bulundukları köylerde sabah. 
leyin erkenden bacalar tübneğe 
batlıyordu... Saat dokuza kadar 
herkes bu soğuk mevsimin o gün
kü savletine kartı vücüdünü tak -
viye ediyordu. Dokuzdan sonra 
h&rekit baflıyor ve öğleden son
ra saat dörtte, bette alelusul kesi -
liyordu .. Alınan esirlerin üzerin -
deki melbusa.t evvela sağlam bir 
kat elbise, sonra yün çorapların ü
zerine giyilmit mükemmel bir çiz
me ve onun üzerine geçirilmi§ di
ğer bir keçe çizme ve kalın bir 
kaputtan mürekkeptir. 

Böyle giyinmiş bir nefer soğu -
ğun en şiddetli bir zamanında bilıe 
karlar içinde kalabilirdi. Bizim ef
radnnızın Üzerlerinde eski bir el
bise ile yırtık bir çarıktan başka 
bi ~eyleri yoktu. Bu efrat nakıs 
26 derece ıoğukta yqama.ğa ve 
dövüşmeğe mecburdu. 

lqe meselesi fayanı teeasür bir 

Onların yanındaki pi,..~. 
ları ise bir tek kuru ekJ'ıı~ 
yordu. Ordu ErzuruJJ>Ull .-.,t 
çekildiği vakit peri§&Dı ç~ 
kuvvetsizdi. Abdülkerjdt~ 
vekalete geldiği vakit ordd 
gahrna bir hasım vaziye · 
di. Gerek onun ve ge~ 
K. O. K. lannın fikrine ı" 
karargahı muharebenin h" 
tiddetlerinden, mahrunıi 
den azade ve kendi ihti 
yegane bir zevk merkezi • 

Gene noktai nazarŞ 
K. lığı bir emir ve kuın 
kamı değil, bir menzil ve • 
setidir. 

Binaenaleyli orad 
ların hakkı olan vesaiti i 
hh: :ettir. or-c1u....,.._e: 
kili tamamiyle bu fikirl 

Derhal ordu karargah 
bitleri kıt'a1ara tayin ve 
kalkıştı. 

Diyordu ki: ''Tabur 
birer mülazim kumanda 
bu kadar kıymetli zabi 
rargahta kalmaıı münai 
dir. Zaten ordu karar 
bu teşkilat lüzumsuzdur. 
harbiye reisi tertibatı 
Ben imzalarım. Yaver 
sev keder.,, 

Kendi kolordu kar 
kadroyu tam bulunduraıs 
mandan vekilinin bu 
cevaptan mmtağni idi. 1ı 
K. nın avdetine kadar 
tebeddülat yapdmamas• 
daki emrine muttali oluıs"' 
tatbik edemedi.. Bu:cı,aJif 
menzil te,kili.tmın lü:ı~T 
nu iddiaya baıladı. J.! 

Diyordu ki: "Menziıd' ~ 
dar zabitan var. Fayda"_' .J 
ları ise yok. Efrat ve ~ ~ 
O. lara dağıtırız. Bu~~ 1 
taat erzaklarını 111eP~ ... 

posun dan gelip alırlar· )1 ._..-' 
posuna da erzakı müt_.,.. 
darik edip getirir, verir~ A 

Pata vakti hazer grb•bd ~ 
bitten bahsediyordu ~e "n_ 
runun yapılması kabil • ~~ 
inanıyordu. Vali befİ ~ 
bu niyetinden bahsetti• ~ 'l_ 
erzak müteahhidi buı-;;" I 
ledi. Vali bey hayr~ ~.Jf' 
yüğüne düflllÜJtÜ .. -~ ~ 
mülkiye memurları, ~~ JI 
latı, kıt'alar hep ga~~~ 
ederek bulup, toplayıp ~'. 
n erzakın müteahilit dıl"" 
tedariki mümkün oJoı" 
lattı ( JJI""" 



Tayyare ile Breslavdan 
Dresdene ve Münibe 

BORSA 
1 lıı~:annda T1ldı1. ı,arctı 'llanl:ar üz.c· 

r nde 27 4.935 de muamele ~örenler• 
dir Raıı:amlar k ap:anış fiıt larını ıcöstcnr 

"ukut (Satıf) 
• Loodrı 609 - • Vtyıu 14, -

• Nn:ror~ 125 00 • Mıtlrl 17. -
• Pırl 160. - • Berllo .... -
• l'ı ilin ~oo. - • Varşou u,-

• Drllbc 83,- • Hııdıpeşıc .s. -
• Atlııa .... - • Blitre 16,-

• C"enenc 14 • • • Delgraı 4, -

• <:oı ı Y4, - • Yo .. obımı 34, -

• Aınsıerdı ı 84.- • Altıo 41,-

• rra~ ıoı. - •Mecidiye .... ro 
• ~ıokho m • R,ııhoı !40. -

' 

ımn~uı Ku111~111111 lltıoıııa Koıısyone 1ıınıar1 
ihalesi 4 Mayıa 935 cumartesi giı· 
nü aaat 15 dedir. Şartnamesini 

Fındıklıda Satınalma komiıyo • 
nunda ıörebilirler. Ekıiltmeye ıi· 
receklcrin teminat makbuzlarile 
beraber vaktinden evvel komiıyon 
da hazır bulunmalaı. (1983) 

~ ~ . 
(Baş tarafı ı. el sayıfada) 

la itham etmeıi olmuf. Yeniden 
iktidar mevkiine geleceği .öylen • 
ınekte olnıuına göre bu eski Bul -
gar fırkaCl'lınm Gor:gief it ba§ma 
geçtikten sonra dağıttığını ilin et· 
tiği fırkaıı hila gizli gizli çaht • 

ınaktadD'. 

Yeni Bulgar hükUmetinin Bel· 
ırad siyasi mehafilinde iyi bir 

Çekler (kap.••· 1su 
• * • 

İstanbul Komutanlığı Jmaannm 
ıcnclık ihityacı olan 68 bin kilo 
koyun eti kapalı zufla eksiltmeye 
konmuıtur. Beher kilosuna tahmin 

edilen bedel 42 kufU!lur. lhaleıi 
9 Mayıa 935 perıcmbe günü saat 
16 dadır. Şartnameıi Fnıdıklıda •urette brfılamnamaaı dikkat~ 

değer bir hadisedir. Demek kı, 
Bulgaristanda T otcf kabinesi 
memleket dahilini olduğu kadar 
konıfll milletlerin efkarı. umum~ • 
Yesini de memnun edemıyecektır. 

(21 ) ve (122) Niıan frenklerin 

büyük paıkalyaıma tesadüf ettiği 
için Bulgariıtandan Almanyaya 

ikadar her geçtiğimiz yerde bay • 
l'IUQ manzaralan ile kartılaıtık. 
.Bufgariıtanda, Yugoslavyada, Çe
koalovakyada dükkanlar kapalı i· 
di. Halk, çocuklar ve kadınlar 
bayramlık elbiıelerini ıiymif, so-

kaklara dökülmüt görülijyordu. 

Onun için Almanyada ilk vardıiı-
nıız Breılav ıehri de .ıvardığmnz 
gün bayram yapıyordu. 

(Breslava) akıam üttü girdik. 
Alman matbuat heyeti tarafından 
bizi kartıhyan heyet, bir aat ka· 
dar ıehirde gezdirdi. O geceyi bu· 
rada geçirdik. Ertesi sabah erken 
saat dokuzda tayyare ile (Dres -
den) e hareket ettik: 

Türk gazetecilerinin çofu ta~ 
yareye ilk defa olarak burada bı· 
necekti. Onun içi nbir çoğumuzda 
tayyare seyahati hakkında endi • 
.. .ı.iil; mer ardı. • 
ntrsda aCaı. batam• denecek mi 1 
(Acaba tayyare ta ~abu tekil· 
de dokunacak mı? diyenler '6rü-

zıyorum. 

ASl~US 

Esnaf federasyonu 
Okonomi Bakanlığı, Türkiyede· 

ki bütün esnaflann bir federuyon 
halinde birlepneleri için bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Bu proje 
jMmda Kamutaya venıecektir. 

E..fm çoldufu dolayııiyle fe
cler..,un merkezinin fstan&ulda 
olacafı tı3y)eniyor. 

lüyordu. 
Bindiğimiz tayyare (Luft Han· Habeşistanda 

ze) ismindeki Alman tayyare tir· Soyguncufuk 
keline ait idi. "ç .motörlü büyük Aamara. 27 (A.A.) - Sonun· 

-.-

hava sefer vasıtalarından biri. 1 - culuk vaka!an, huduttan ötede, 
çerisine on altı ikiıi yolcu alabili • Seti'ye yakın Habet topraklarında Hayri pafa vereaeıi tarafından 
yordu. Yolcuların oturmalanna devam etmektedir. namlanna intikal muamelesi iıte-
mahıus olan koltuk1ar mükemmel. Dört Etyopya'lı seyyahın hay· nilen Boatancı Çatal çepne eski 
Bu koltukların iki yanında yolcu· dutlar taraf mdan hücuma maruz 22 numaralı ana müdevver def. 
ları bağlamağa mahsuı olan ka - kaldrkJan ve tamamite soyulduk· terde ve vergide kayıtlı iae de bu 
Yif ilk binenleri biraz dütündürü· lan haber verilmektedir. yerin vakfı ve dcnıhte tarihi olma-
yor, fakat bu kayıtlan alelade ha· ---- ----"----=== dığmdan gerek kayıt ka1eminıce ve 
valarda kullanmağa lüzum olma - Bu gece nöbet~I ecz•neler rerekse Kartal tapu idaresince 
dığı anlaıılmca bu endite gidiyor. IL-----~~--:".~~~~I kaydı bulunamamaaına binaen ae· 
Hakikat halde tayyare içeriıinde amatyada: Teofilos, Fenerde: E· ~tsiz tasarruf hakkındaki ıkanuna 
"""olcu en kürük bir aarsınb bile mllyadi, Şehıadebasında: J mail f"k 
.J ~ Hakkı, Şehremininde: A. Jlamd~ tev ı an muamele yapılmasına lü-
duymıyor. Gazete ve kitap oku· Karagiimrükte: Arif, Aksara)da: nım görülmüı olduğundan bu yer· 
nabiliyor. Yazı yazılabiliyor. Tay· Zi)a uri, DiJanyolunda: Esat, E • de alakaJı taıarrufiyeleri mevcut 
Yarenin alt!nda bir ambarı var ki mlnönünde: Salih "ecati, Beşiktaş· 

Kil olan!arın tarihı 1lindan itibaren 
irerisi adeta bef, on ton sikletin • ta: ·an Halit, LAieiide: Sıtln, • 
~ · Hil il F nd k on be~ gtin zarf mda evrakı mü abi-de e'1a alabiliyor. Tayyare ÜÇ çükpaıarda: HUseyın sn , 1 1 

• 

:rnotörlü olduğu jçin jkjıi bozulaa Jıda: Hilil, Galatasarayda: Ahmet telf'rile b'rlikte bilasale veyahut 
1 Celat, YüksekkaldırımdaK:_' inikopu · mumessili kanun1arı tarafından fa. 

bile gene üçüncüıü tehlikeıiz o a· lo, ~işlide: Asım • Ukrü, asımpasa : 
rak yere inebilir. Onun için bu da: Yeni Turan, Hahcıoğlunda: Yenı tanbul Sultanalmıet tapu daireıin-
tayyarelerde kaza ihtimali sade • Türkiye. de Üsküdar tapu baııneınuflluğu-

k . "ht" r - na veya tahkikat ıünü mahalJ;n • ce ma inenm yanmaaı ı ıma ı Jll n U m "d k -
ne münhasırdır. Bu da pek ender SALA/,IBO aı ece tapu memuruna 20-3-~JS 
olan bir feydir. Almanyada tay • tarih ve 457 dosya numaraıile mü· 
Yare kazuı ihtimalini azaltan di· Flober'in dünya edebiyabna e- racaatları ili!' olunur. (6672) 

• ıı: • 

lıtanbu1 Komutanlığına bağlı 
kıtalar ihtiyacı olan 80 ton ıaman 
açık ekıiltmeye konmuıtur. Sama· 
nın tahmin bedeli 2 kurut 40 san· 
tim olup 1\k teminatı 144 liradrr. 

Satnıalma komisyonunda 108 ku· 
ruf mukab=Jinde alınabılir Eksilt
meye gireceklerin 2142 liralık te· 
minat mektubu veya makbuz ve 
2490 No. h kanunun 2, 3 cü mad
delerindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evveline kadar 
F ındıkhda Komutanlık Satınalma 
komisyonuna vermeleri. (2080) 

• • • 
f stanbul Komutanlığının senelik 

ihtiyacı olan 231,500 ki1o aıgır 
Eti kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
mutlur . .Beher kilosuna tahmin e· 

dilen bedel 32 kuru tur. lhalest 
~ • a:Myıı • 935 perşembe gunu saat 
14 dedir. Şarlnnmesi Fmdıklıd 

Satmalma Komisyonunda 370 ku· 
rUJ mukabilinde alınabilir. Eksilt

meye gireceklerin 2954 liralık 

teminat mektubu veya makbuz ve 

2490 •aydı kanunun 2,3, cıi mad
delerindeki vesikalarla biTlikte 

telc.Jif mektup!arını ihale aaatin· 
den en az bir saat evveline 'kadar 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma 

komisyonuna vermeleri. (2081) 

lıtanbul Yedinci icra memurluğundan: 
Oaküdarda Gülfamhatun maha lleıinde Kuyuluçıkmazı ve Azia 

Mahmut efendi aokafında eski 42 yeni 20 numaralı hanede mukim 
iken elyevm ikametılhı meçhul o !an Bay Fikriye Emniyet Sandı -
jmdan l 7-8-931 tuihinde fel'& iti muayyene dairesinde İpotekli 

olan Osküdarda Gülfamhatun mah ailesinde Aziz Mahmut efendi ao • 
kaiında eski 42 yeni 20 numaralı bir evin tamamı deynin müddeti 
muayyenesi zarfında ademi tesviyesi huebile rehninparaya çevrilme 
ıi yolile yapılan takibab icraiye üzerine tarafınıza icra ifli.s kanununun 
146 ıncı maddesine tevfikan berayı tebliğ taıtir kdınan odeme emri 
ikametgihınızın meçhul olmaaı ha •~bile teblig edilemcmit ve ilanen 
t~hliğat İcrasına karar verilmit olmakla taTihi ilandan nihayt bir ay 
zarfında borcunuzu tamamen öde meniz veya tarihi ilandan itibaren 
nihayet on gun zarfında müracat la borcun tamamına veya birk11mı· 
na veya alacaklının takibat icraaı hakkında bir itirazınız varsa yazı ile 
veya tifahen dairemize 934 2896 doıya numaruile bildirmeniz li
zım gelir. Akıi takdirde müddetin de borç ödemez veya itiraz olun -
mana rehnin satı!acagı malUın ol mak ve 2004 numaralı icra ve if
las kanununun 146 ıncı maddesi ah kamına tevfikan tebligi muktezi 
ödeme emri tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (2214) 

l tanhul Birinci Ticaret mahke- iLAN 
me inden: F. nıniyct Sandıgı Mudurltigun

,~ n: 

Bay Sadık 21 • 4 • 934 tarihinde 
Sandıgı~ıza bıraktıgı para için 
verilen 53249 numaralı bonosunu 
kaybettiğini &öylemi tir. Yenisi· 
verileccginden eskisinin hükınu ol· 
mıyacağı ilin olunur. (6666) 

iLAN 
ger bir sebep daha vardır ki, bu bediyet için mal olmut emsalsiz 

romanıdır. AUpnzade tarafmdan da arazinin ekseriyetle arızasız 
olmasıdır. Tayyare üstünden qa· l&yrk olduiu itina ile tercüme e -

Fe1emenk bankası tarafından 

Calatada Balıklı küçük hanı 13 
numarada Jozef hmir Kohki ile 
Hatapkapılı evlatları tirketi aley
hine adliye yanıınından evvd bir 
dava açrlmıttı. Bu kere doıyuı 
yenilenmiı ve 935 375 numaralı 

i bu dava için müddeaaleyhlcr· 
den Jozef lzmir Kofıkiye gönde· 
rilen davetiye ikametgahını terk· 
ettifinden ve timdi nerede olduğu 

DÜKKAN DEVRi bilinmediğinden teb1ii edileme• 
27 4 935 tarih mittir. H. U. M. Kanunun 141 

SA TLIK 30 ton iıtiabında 

mut. Petrol ile iıliyen ''PAR -

iıya bakılmca bu hal derhal göze dilmittir. 27 forma - 125 Kunıı· 
çarpıyor. Bu memlekette dailar tur. 

0 
z 1 qq n _., 

Balkanlarda ve Anadoludaki dai· SW & 3b Wi l 
lardan deiil, tepelerden bile kü • SATlLIK OT~:BJL KRİKO· 
çüktür. Tayyare hareket etti.ği 11· 1 
rada bava biraz ıiali idi. Bir müd· Aıırlıkları bir tona kadar olan 
det sonra hava karardı. Biraz son· tenezzuh otomobilleri için ıayet 
ra tayyare yafmuıa tutuldu. fa. dayanıklı, zarif ve kullanıth oto 
kat çok devam etmedi. Gene gu • mobil krikoları satılıktır. Fiatları 
neı açıldı. Bir saat içinde (Drer 325 kuruftur. Alıcıların Calatada 
den) e geldik Melek Han No 7 muracaatlan 

ve 3695 254 142, 148 inci maddelerine tevfi~ 
numaralı lıtanbul ikinci noterli • L Nln tebliptm ilin ıuretile yapıl· 
ğinden muaaddak aabt aenedi mu- muma karar verilmittir. Muha· 
cibince Eyüpte Kalenderhane keme 8. 6 . 935 cumartesi günü 
caddeıinde 2 numaralı dükkanda 

ıaat 14 tledir. Davetiyesi mahke
ıebzeci ve kasaplığa ait bilUınum 

me dıvanhanesine asılmııtır. Müd
demir bat eıyayı Naki'ye devir d 

eaateyh Jozef lznnr Kof ski o gün 
eylediğimizi ilan ederim. 

.. . ve o saatte mahkemeye gelmez 
Adres: Eyupte Kızıl meaçıt Bal· .eya vekil gCSndermezıe davaya 11• 

cı yokuıunda 52 numarada Celil yaben bakılacaktır. 142 inci mad
(10928) deye ıöre ilin olumır. (6673) 

SONS,, markalı,8 ıilindirli, 120 ill 
140 beyıir kuvvetinde motörü ha

vi, uzunluğu 23, 75, ıeniıliii 3,60 
metre, ıür'ati 12 mil. Maıif akaju 
ağacından bir salon, bir hali, bir 
büfe, ve saire •. 

ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, evork bey İıanınc:İa 
(Alime Han) 1 - 2 - 3 numara· 
da SIDNEY NOWILL ve ıerikle
rine müracaat. 



10 - KURUN 28 NiSAN 1935 

"Atatürk,, heykeli • Denizyolları 
•• b k 'ŞLETMESi mu sa a ası Accn ıelcn. l\ araltOy i\öıtriırıaşı 

1 e 42:ib2 - irltecı Mübıini.ıı ude 

Denizli Vilayeti Daimi encümeninden:ı•-- ıtan Tc1cıım ı274-0 
Denizl ı de dikilecek "ATATÜRK,, heyke•; müsabakuına ~it ba. 1 rabzon Yolu 

zı maddelerir~ aşağıda yaz 1 olduğu üzere tavı..hina lüzum gôı·ülmüt- KARADENiZ vapuru 28 Ni-
tür: san PAZAR günü saat 20 de 

A - M·j~tı.baka f&rtnam~sinin ikinci madılE"sinde göşterilen müd. 
Riıeye kadar. (2169) 

det 10 - Mayıs - 1935 aktamına kadar uzatı mııtır. lskenderiye Yolu 
B - Şartnameni11 üç~::cü ma 1..desinde y ı:;:ıi• olduğu üzer'! heyke. JZMIR vapuru 30 Nisan SALI 

lin askeri k~yafette kaputl ~ ve son askeri kıyof tt kararname~:ne uy • günü saat 11 de lıkenderiyeye 
gun olması ~arttır. Esasen p~zu hey beltra§m sau at kudretine ~:rakıl • kadar. (2218) 
mıştır. lsfryeıder bütün mas:etfı ken iilerine l\it olmak ÜA!ere bundan 
başka mak~tier gönderebib !er. Fa ~at vilayet\f: ıstenilen ~art!~rda bir 
ınaket gön,!e,;lmesi mecbuı idir. 

c - s,.rtnamenin alt.ı.cı madrteşind~ m1\·~ıa\ için gösterikn 1-15 
eb'adı tabii İ.lüyüklliğe nish:tle de gil, bir buç lk mi&ilde yapıla< ak o -
tan heykelin cesametine n\ .. betledi r Ve maket ;~in yazdan h~ eb'ad 
en az bir had olup istiyenleı daha büyük yap·nakta muhtard:: 1ar. Fa. 
!tat bu tak lırde dahi vilaye~ten ayı ı ca bir ma;taf istiyemezler. 

D - \1 =lnyetçe ayrıcA yaptırı hı.c.ağı zikrıd" !en kaide h.~kkında 
heykel mü uı bakasına i,tiralc edeni erin mütah" beyan r.debi,F.c.eklerİ 

şartnamenirı yedinci madd~:.inde z~ten yazılıd.r. Auu edenle heykeol 
maketi ile c•r:raber mukabitinde bir şey istem.smek tartiyle k::ıide için 
de maket ve~ a proje gönderebilir le:. 

Tenzilatlı 
Halk Biletleri 

Memleket dahilinde &eyahati 
kohrrlaştırmak makadiyle bir 
ve iki aylık tenzilatlı halk bilet· 
leri ihdas olunmu~tur. Biletler 
1 Mayıs 935 tarihinden itibaren 
bütün iskeleler acentahan.elerin· 
de satılacaktır. Tafsilat almak 
istiyenlerin acentelerimize mü· 
racaat etmeleri ilan olunur, 

(2120) 

Maarif Vekiletind 
1 - Orta Tedriıat mekteplerin de Türkçe, Tarih - Co 

bilgiıi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, lngilizc• 
avini olmak istiyenler için bu ıeneimtihan açılacaktır. u~ 

2 - imtihanlar 1 Temmuz pazarteıi günü lstanbul 
de batlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacak larm: 
A) -Türk olmaları, 
B) 20 drn eksik V(; 45 den faıla ya,ta olmamaları, ~ 
C) - Hüsnühal erbabmdan oldukları, cinayet ve c: fll. 

den mahkUmiyetleri olmadiğı hakkında mahalli vilayet ' 
idare heyetinden bir mazba~ ibra-ı etmeleri (halen nıerıı~ 
lim olanla't bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları 
nin Tereceği vesika kafidir.) • 1 

D) Her türlil hastalıktan ve muallimlik etmey~ ııı-:,. 
zalarından selim olduklarını ispat eder tasdikli hekıın r 
etmeleri, tİ 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki dert 
allimlik etmit bulunmaları lazım dır. . dt 

4 - Namzetler imtihıtuda m'..l vaff ak oldukları takdt~~ 
maralı kanunun 1. ci maddcıinde gösterilen deoreceler d ~ 
hangi bir orta tedrisat mualiim muavinliğine tayin edil~ iJI 

5 - Yukarıdaki !artll\u haiz olan namztler bir istıd" 
müracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bağlana 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli tıureti, ~ 
B) Tahsil derecelerine ait tahndetname veya vesikal•,,...

yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfikd 

f.Ai&Jlli ....... .:: ............... llil hh 
sı at raporu, 1 

E) Mahalli Maarif _idaresinden tasdikli ve fotoğr!~llıf 

E - Miısabakl\ nE-tİc~r.•nin ıartnamenin St"ldzinci .11addeJi veç , ::----hile tesbiti ,çin Güzel San'at1ar Akademisinin r.ahi mutaleası alına -
raktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Knzmalı V.lirek ve nal çivisi imali 1çin kump;;: hirer te~isat $İparit e 

dilecektir. Vlütehassıs firmaları tem::~· eden ala~ .• dar!arın vekiietname 
ltrini hamilım bu baptaki ıeraiti an iamak µzer~ \1- mayıs · 935 tarihine 
ıradar Ank·na.da Umum MüdürlükFen tı.ıbeş~;ıe müracaat etmeleri 

(2130) 

f lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eb'adı Adedi 

0,750XO, ssx1,10 75 
0,664XO, 55Xl,OO 150 
0,555XO, 55X0,90 75 

300 
Ke~if bedeli 3150 lira olan Fındıklıda Beyoğlu 13 üncü ilk mek -

tebi için yaptırılacak olan 300 tane talebe muaaı açık eksiltmeye ko

nulmuıtur. Şartnamesi ve ketif evrakı levazım müdürlüğünde eörü • 
lür. Taliplerin 2490 No. lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı ve

aika ve 236 lira 25 kuru,luk teminat makbuz veya mektubile beraber 
ihale günü olan 13/ 5/ 935 pazartesi günü ıaat 15 de daimi encümen
de bulunmalıdır. (1) (2220) 

Cerrahpatada Hobyar Mah. Y o· 
kut çeıme S. yeni 32 No. lu iki 
katlı iki odalı Ahmet pafa mekte-
bi binaaı. I ~ı 

Topkapıda Fatma sultan Mah. 
~.mi avlusu S. Ahmet pa9a med
resesinin 11 No. lu odası. 

Beyoğlunda Hüseyinağa Mah. 

Senelik kiraaı Teminat 

60 4,S 

30 2,25 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 

Fatma Hayriye vekili Sırrı c~ 
la) tarafından, kocası Beyoğlunda 
Harbiyede Be1vü gazinosunda 
mfüıtahdem AbdulJah Sadri (Ab. 
di) aleyhine a~ılan bO§anma dava· 

F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz foto~ 
Bu ve.;ikaların en son 1/ 6/ 19 35 tarihine kadar Vek 1. 

rilmit olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelınif ~ 
evrakı müsbitesi noksan gönderil mit bulunan istidalar h,l'P;' 
amele yaptlmıyacaktır. Keyfiyeti lan olunur. (1957) 

sı üzerine yapılan tebligata rai· ı-------------.................... ......-._-._..... ........ .,........__..~. 
men gelmediğinden müddeiyye 
Yekilinin talebile hakkında gıyap 

kararı ittihaz!a tahkikatı 28- 5 • 35 
ealı saat ona talik kılınmakla 
yevm ve saati mezkiirda yine gel
mediği ve istima kılınan şahitlerin 
tarafeyni dört senedenberi tanı· 
dıkları ve beyinlerinde ıiddet1i 

geçimsizlik olduğu ve müdde· 
aaleyhin karisile kavga ve hakaret 
ettiği ve kabahatin kocasında bu
lunduğu yolundaki tahadetlerine 
ka.rıı tarihi ilandan itibaren (20) 
gün zarfında bir itirazda bulun
madığı takdirde §&badatı kabul et· 
mit addile İcabı hukukisinin icra 
kılınacağı ve bir daha mahkemeye 
almmıyacağma dair yazılan gıyap 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğ'' 
l 5 Ton san sabunlu kösele 
6 Ton rjkoıata köselt; 
5 Ton ıiy~h yağlı kösele 
816 Ton ıar1 vakete 

18fK• Adt.t metin 
6 JO Adet sırımhk ıaph c.erı. 

Tahmin ~ailen bedeli (80000) lire. olan yukr .. rda miktar 
2.ıh malzemı;: Ase eri Fabrika llr Umum Muti ugü a ın 
ronunca 11 ıuayıs 93c; tarihinde cu ınartesi günh aaat 15 d 
me, pazarlık kapalı zarf il~ ihale ed i1t.'cektir. Şatin•mc ( 4 
i:-ilinde kom.tyondan verilir. Taliplerin muvak'• ııl teminat 
ra 2490 nunıııralı kanunun 2 ve 3 m bddelerinddc\ vesaikle 
ve saatte komiıyona müracaatları. (2131) 

Ankarada Emniyet işleri 
kararı mahkemeye dairyazı1an g~- Umum Müdür)Üg\I ÜO~J 
yap kararı mahkeme dıvanhanesı· .nı'!' 
ne a~ıldığı ~~bi keyfiyet ayrıca ga- 1 - Ankarada vekaletler mah aJlesinde vilayetler e · , 

:r.ete ıle de ılan olunur. yapılacak polis karakolu intaatı eksiltmeye konulmuttııt• 

1 
tın keıif bedeli 18834 lira 80 kuruıtur. 

DOKTOR 2 B . . l _1_ 1 d 

K 1 •• - u ıte aıt f&rtname er vo e Vr&K ıun ar ır. 

ema OZSBD A - Eksiltme 9artnamesi, 
Urolog - Operatör • • , 

Bevliye MUtehassıaı B - Mukavele proJeaı 
Kraköy - Ekselsiyor mağazası 

1 
C - Nafia itleri ıeraiti umumi yesı, 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 - den 8 • e kadar.. Tel: 41235 

D - Hususi ıartname 

E - Keşif cedveli TarJabatı S. 49 yeni 45 No. lu 4 
kat 4 odalı ki.rgir ev. 240 18 ,_.EK Z A M A-111 F - Proje p,tl 
Kadıköyünde İbrahim ağa Mah. 

Ko§U caddesinde 15 yeni No. lu 
iki odalı lbrahim ağa mektebi bi-
nası. 

Arnavutköy Lutfiye Mah. Kü • 
çük ayazma S. yeni 24/ 49 No. lu 
iki kat 4 odalı kargir ev. 

Cağaloğlunda Lala Hayreddin 
Mah. Fatma sultan S. yeni 5 No. 
lu 1 Oodalı Hacı Be,ir ağa medre -

36 

72 

sesi binası. 300 

Yukarda senelik kirası ve muvakkat teminatları 

2,70 

5,40 
1 

22,5 

yazılı mahaller 

ESKi DERi yaralarına 

en tesirli deva 

DERMOZ 
Sirkeci Merkez ecıaneai 

ZAYi 

Gazi Osman pa§a ortamektebin· 
den aldığım taşdiknamemi zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan etkisi· 
nin hükmü yoktur. (6671) 

405 Mücahit. 
936 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma- §Uzunköpriicle 11 inci hudut ta
ya konulmuf olup ihalo gününde talip bulunmamış olduğundan art· buru tarafından yedime verilen 
tırma 2 Mayıs 935 gününe uzatılmıştır. Arttırmaya sirmek isteyenler terhis vesikamı kazaen zayi ettim. 

· .. ·1 · b k b ·1 Yen isi çıkaracağrmdan eskisinin hızalarında gosterı en muvakkat temınat mak uz veya me tu u ı e h"km.. 
1 

d v •

1
. 

1 . .. u u oma ıgı ı an o unur. 
birlikte 2 Mayıs 935 pertembe gUnü ıaat 15 de Daımı Encümendeı U k"' .. 

224 1 11 
. . 

ı ) zun opru a ay ıncı ta· 
bulunmalıdır. ( ) (2222 b k ~h f d d 326 d 

Akay işletme Müdürlüğünden: 
idareye ait "SEBAT,, motör teknesi heyeti hazırasiyle ve açık art

tırma ile satılacaktır. Satı§ ıeraitini anlamak için her gün saat 9 dan 
11 re kadar levazım tefliğine ve artırmaya girmek için 29 Niaan 
/ 935 tarihinde saat on beşte idare encümenie gelmeleri. (2119) 

ur ararrıa e ra ın an o-
ğumlu santral Fethullah oğlu la
ma il Hakkı (6574) 

Sahibi: ASIM US 
VAKiT Motbaası - lıtanbul 

Neşriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENG1L 

isteyenler bu fartnameleri ve ev rakt bedelsiz olarak 

ki.Jeti muhasebe müdürlüğüne müracaatla alabilirler. ~ 
3 - Ekıiltme 16/5/ 935 per§em be günü saat 16 dil, 

umum müdürlüiündeki eksiltme komisyonunda yapıla ~~ 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli yle yapıl"çaktır. ~ 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin 1413 lir~._,,,,,,. 
1 minat vermesi ve evvelce 20,000 li rahk bir intaal i§inı _J 

le batarmıt olduiunu tevsik etmesi la:ı:ımdır. Jı ,ıY~ 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede y..ı1 ,~, 

saat evveline kadar Emniyet l,Ieri Umum Müdürlüğii11~1~; 
eksiltme komisyonu resiliiine makbuz mukabilinde "erı 'l 
ta iJe iadeli taahhütlü olarak gönderilecek mektupı-r:,~ JI 
üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olmaıı ve dıt ; f' 
mumu ile iyice kapatılmış olması laz1mdır. Poatada 01' 
!er kabul edilme .. (2204) ,~ 

!inhisarlar U. MüdürlüOill'ld .?. 
ld · 0 h · · · .. · ınuc;ib;o". ~.J aremız ı tıyacı ıçın numune ve ıartnameıı ~ ~~ 

kilo yerli malı kınnap pazarlıkla •atın alınacakbt· '\/ 14 I' J 
lerin 1&-S--935 tarihine rastlayan çarp.mba ıünii ,at~~ 
güvenme paralariyle Cibalide Levazım ve mübayaat t 
bayaat komisyonuna gelmeleri. (2176) 



Karaköy eczanesi Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

5 
HU•eyln HUanU 

Karaköy caddesi 
Istanbul 

no. 
5 

oeuı~ oemiryolları ue limınıarı isi etme Umum i~aresi uıınırı 
Kereste nakliyahna mühim tenzilat 

15 _ 5 - 935 tarihinden itibaren yeni kereate tarifeai tatbik 
edilecek vı ıimdi ana ıebekede ve lzmir hatlannda tatbik edilen ke
reste tarifeleri lağvedilecektir. Yeni tarifenin ücretleri ton ba9ma: 

1-1 oo Km. lik meaafe kısmın da beher Km. için 3 
101-200 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ~ 
201 den fazla ,, ,, " ,, " " 
kuruttur. Nakil ücretleri istaavonlardan öğrenilebilir. "2187 ,, 

-Ankara Valiliğinden : 
ı _ Ketif bedeli (37908) lira (37) kuruıtan ibaret olan Kızd

C4Lhamam Ankara yolunun 19 + 000 ila 36 + 420 nci kilometreleri a. 
raaında İnf& edilecek 11 adet köprü ve menfez in patı kapalı zarf UIU· 

JiyJe ekailtmeye konulmuıtur. 
2 _ Eksiltme 2 Mayıı 935 perıembe pnü ıaat on beıte Ankara 

•iliyeti daimi encümeninde 1apılacaktır. 
3 _ istekliler teklif mektuplarını 935 ıeneaine ait ticaret odaıı 

veaikuı, Ankara Nafia bqmühendialifinden alımnıı ehliyet fenniye 
veaikaıı (2843) lira (13) kurufluk muvakkat teminat mektubu ile bir
likte ayni gün ıaat 14 e kadar vilayet encümeni riyuetiıie vermeleri. 

4 _ lıe ait vahidi fiat, fenni ve buıuıi prbıame Nafia baımü

hendiılifinden (190) kunıt mukabilinde verilir. 
J,bu evrakı almak ve projeleri görmek iıtiyenler Ankara Nafia 

batmühendiılijine müracaatian. ( 1980) 

S·. . 

BOy€1k 

Tayyare Piyangosu 
d·~e kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiıtir. Yeni tertib planım görünüz 

• 

1. ci keşidesi 11-Magıs-1935 tedir. 
Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 

Siz tle !}tlfJFllnuza iş Banlta•ıntlan 6ir lcam6ara alını%. Gelecek sene 1'ıı 
hafta çocuğunuzun da biri/ani# bircolc parası olacaktır. 

E 
n 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
Muktetefat - Dermeç 1 Musafaha - Elsıkııma 

Kıla vuuz : 33 
1 - Oz türkçe köklerden gelen 

•özlerin karıı•ına (T. Kö.) belde
li ( alameti)i konmuıtur. Banla • 
rın her biri hakkında .ıran ile 
uzmanlanmızın ( mütehaau) ya
mannı gazetelere uereceği%. 

2 - Yeni konan lttutılılılann 
iyi ayırd edilmen için, gerefine 
~öre. lrtm6t%Çalan da yazılmlf, 
aynca lrnekler de konulmaıtur. 

3 - Kökü türkfe olan kelime-
leri rı IJugünkü iflenmİf '"' laılla
nılan ıekilleri alınm11tır: A.lı ak 
olan halı, alı ;;pm olan hüküm, 
türlıç• "~,, lıölıiinden gelen ıe· 
kil gibi. 

Mukarrlb - Yakın - (Fr.) 1ıi • 
time 

Oruk: Mukarriblerlnden biri -
Yakınlarından biri. 

Makueme etmek - Uleşmek, bö
lüşmek 

Mukassi - Bunaltıcı, sıkıntılı 
Mukataa - Kesim - {Fr.) Aff er 

mage 
Mukatele (kıtal) - öldtiril§Dle -

(Fr.) Tuerfe 

Muktezasınca - Gereğince Musaffa - SilzUlilk. duru 
Mukayese etmek - Deneştirmek Musahhih - Dilzeltlç 

kıyaslamak - (Fr.) Comparer 

1 

MusalAba, sulh - Banş 
Mukayyed - Bağlı (Fr.) Lie Musallat - Yapı§kan, asılgan 
Mukbil -· Gözde {Fr.) Favori Musanna - Uydurma, düzme 
Mukdim - Çalı§kan Musarraa - GUlepıe 
Mukim olmak - (Sakin olmak, J- Musattah - Düz, yüzeyli 

kamet etmek) - Kalmak Mürei musattaha - YUzeykUre 
Mukni - Kanıtkan - <Fr.) Con - KUrel milct'Meme - YUzeykUre 

,·aicant Mesahaf •thlye - YUzöJçU 
Muktazl - Gerekli Miisibet - Yıkım, yıkın _ (Fr.) 
Muktazl olm:ık - Gerektirmek Malheur, fJEau 
Muktedir - Erkmen Musib - Yerinde, dotnı 
Muktesid - 1 Tutumla, ekonom, Musır <Bak: ısrar) 

2 - Ekonlmiat Muslih - Arabulan, ban,tıran _ 
Munfasıl - Aynk (Fr.) Conclliateur 
Munis - Alıflk, insancıl, canaya • Mu!Jiklf - Kılyaran, titiz _ {Fr.) 

km Minutieu:r, m~tiuleux 
Munkati olmak (lnkita etmek) - Muşt - Yumruk 

Kesilmek Mutabakat - Uyuşma _ (Fr.) 
Munsab olmak - Döktilmek Conformlt6 
Munsif - Hakcıl - (Fr.) Equi • Ademi mutabakat _ Uyuşmaz • 

table Irk - (Fr.) Nouc:onformit6 
Muntabık - Uyuk - (Fr.) Con • Mutabık - Uygun - (Jt'r.) Con • 

forme forme 
Muntafi - Sinilk, sönmfif - (Fr.) Mutad - Belli, alışılmış ~ 

Effad, tt§telnt Mutavaat (Bak: lnkiyad) 
Mantuam - Dfizenlf Mutavassıt - Aracı _ <Fr.) tn • 
Muntazar - Beklenen - (Fr.) term~diaire 

Attendo Muteber - Sayılı, sayılır, ilerlge-
Muntazır - Bekliyen len, geçer 

Mukavele - Sözleşme, SÖlbafl 
Mukavemet (Tahammül) - Da -

yanım, dayanık - <Fr.) R&istance 
Mukaveemt etmek - Dayanmak 

- (Fr.) R&ıister 

Munzam - Ustev - <Fr.) SupplE· Muteberan (Vücuh, eşraf, AyAn) 
mentaire - llerigelenler, ilerigelirler. 

Murahhas - Salgıt, dilege, delege Mutedil - Orta, ılıman, sinemli 
Mukavim, mütehammil - Dayan

nımlr, dayanıklı - {Fr.) REsistant 
Mukavves - Eğme), kavf&Ji 

<Fr.) CoorW 
Makam - Kuvvetlendirici -

(Fr.) Fortllfant 
Maka,.. - Defistirme - CFr.) 

Compara.Json 

furakabe - Teftiş, kontrol - (Fr.) :Modcre, temp~rc 
Murdfa (Murzia) - Sildne Mutekid - inanlı 
Musab (DUçar, giriftar) - Tutul· Mutemed, emin - lnal 

muş, yakalanmış - <Fr.) Atteint Mutlak - fo:altrk - (l''r.) A~ohı 
Musab olmak (DUçar olmak, gl· Mutlaka - üzkes, ille_ (Fr.) Ab-

rlftar olmak) - Tutulmak, yakalan- solument 

mak . Mutmain - Diniz - O'r.) Con ., 
Musaddak - Onaylı vauıcu 

~. 

Mutrıb - Çalgıcı 
Mubdi, halile - Yaratıcı, yara -

tan - <Fr.) CrEateur 
Muttarid - Biteviye 
Mutturl - Bıu.,u,, birdilıllye 
Muvafakat etmek <Razı olmak) -

Oydaşmak - (Fr.) Consentlr 
Muvaffaklyet - Bapnk - (Fr.) 

Succes 
Muvaffak olmak - Başarmak -

(Fr.) Reussfr 
Muvafık - 0) daşık. onay, yt'rfn

de, uygun - (Fr.) Conf'orme 
Muvafıkı hakikat - Hakikate uy· 

gun 

Muvakkat - Süreksiz, ge~ci, ge • 
llp geçici, vakltsel, •treU <Bak: Me,·
kut) 

Muvakkaten - Şimdilik bir za -
man f çin, bir vakit için. ' 

Muvasalat (vusul) - Ulaşma 
Muvasalat etmek (vasıl olmak) 

- Ulaşmak 

Muvasale hatları - Ulaştırma 
kolları 

)f uvaıebet {Bak: De,·am) 

Muvazene - Denklik, denge (llak: 
Mukayese) - (Fr.) Equlllbre 

Ornelt: 1 - Mul'tlZeneıinl ltag~ 
derek düıtü - nen11e•lnl kaybede • 
rek düıtil. 

2 - Aralarında murazene var _ 
A ralannda denklik var. 

Appul 

Muzayaka - Darlık, sıkıntı, bun 
- (F.r.) Gene 

Muzi - lfin - (Fr.) Lwnineux 
Muzir - Zararlı 
Muzlim - Karanlık - U'r.) Ob

~ur 

Muzmehil <MedhuşU mUnhezmi) 
- Sıngın 

Muzmer - Güdre ' 
Muztar (Rak: Mecbur)_ Darda, 

sıkı,ık - (Fr.) Contrafnt 
Muztar kalmak _ Zora ıelmek 

(Jo,r.) Etre. contraint 1 
1\hıztarıb - {;öynüJU, ıöynük _ 

(Fr.) Etr contraint 
Mnztarip - GöynUHI, &iJJ'llük _ 

<Fr.) lnqulel 
Muztarlb olmak - GiiynUmek 
Mübadele - Değl' _ ( Fr.) 

Ec:hanre 
Milbaderet - Davranmak 
Mübadil - DtJlitmen 
Mübahase etmek - Aytrımak, 

çatışmak - (Fr.) Dlscuter 
MUbahf (Bak: Muf&ahir) - 0vU. 

ner, övünçlü 
Milbalila etmek - Abartmak, o-

barmak 
Müballt (Bak: itina) - Sayrı 
MübalAtm - Sayıısız 
IAUbaH - Senli benli, ayawz 
Mübareze etmek - Vuru1111ak -

(Fr.) Se battre 
Tevazün ettirmek - Denkleştır • 

mek, dengeştirmek - (Fr.) Equilib
rer 

Muveç - DOksiil 

MUbayeat - Satınalım 
Mübayenet - 1 Ayrıhk, _ <Fr.) 

Diffuence 

Muzanf - iki kat - (Fr.) Double 
Muzafftır - Yener, Utkan 
Muzaharct ttmek - Arkalamak 

- (Fr.) As."ister 
Muzahir (hamJ) - Arka - CFr.) 

2 - Tutmazlık - (Fr.) Contrute 
3 - {Bak: Tezad) 
MU berri d - Sofutmaç 
Mflbe§§er - MUJdelenmff 
Mübeşşir - Müjdeleyici 
-.: .(LQtfen aayıfayı ,evirinY), 
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Yakında 

ı - 01Conoml Bal[anliğı &rafm'dan Sov yef artistleri gereftııe verilen ziyafelte 
hazır buJımanlar; 2 - µkaraya giden Kadmlar kongresi azaları İsmet Paşa J 

Kız Ensti tUsUnde. 

Mühtedi - Toy, acamı 
Mübteni (Bak: MUstenid) 
Mücadele, cidal - Uğraş - (Fr.) 

Lutte 
Mücadil - Uğraşıeı, uğraşkan 

Mücahede - Dürüşme, ceteleşme 
Mücavir - Komşu 
Mücedded - Yeni 
MUceddid - Yenileştiren 
Mücerreb - Denenmiş - <Tr.) 

Eprouve 
Mücerred - Soy 
Mücessem - ı - Som, 2 - Cisim

lenmiş, şahıslanmış 

Mücrim - Suçlu · 
Milcrimiyet karan - Suç1andır -

ma karan 
Müctehid - Ayman 
Müctemi - Toplanık 

Müçtenib - Kaçıngan 

Müdafaa - Müdafaa <T. Kö.), 
Savgat 

Müdafaa etmek - Savgamak 
Tedafüi - Savgal, savgalık 
Mfidaha1e - .Kanşmak - (Fr.) 

(Fr.) lntenenir 
Müdahale etmek - .Kanşmak 

lntenenir 
Müdirl - 1 - Yüzegiilme 

(Fr.) Cajolerie 
2 - (Bak: Minnet) - (Fr.) Ro -

connafssance 
Müdavat - Emdeme, bakım 
Müdavelei efkar (Taatii efkar) -

()yla§ma - <Fr.) Echange d'idees 
Müddet (imtidat, temadi) - Süre, 

uzar, vakit, zaman 
MUdekldk, mUtetebbi, mUteharri -

lrdelmen 

Müderris, muallim - öğretmen 
Müdevven - Dergin 
Ornek: Şemaeddln Saml'inn Ka. 

mua mlltkPoenatı çok lcıymeUldir -
Şemaeddln Saml'nin Kamua tkrgln • 
leri çok deln-lldir. 

Müdevver - ı - Xuvarlak -

::•'r.) Rond 
2 - Devrolunmuş - ( Fr.) Trans -

mis 
Müdhiş ...:.. Korkunç, yavuz 
Müdür - Direktör 
Müdiranı umur - Yötenmenler 
Müdrike - Anlak 
Müeddeb - Edebli, uslu 
Müessese - Kurum - (Fr.) 1ns -

titution 
Müessif - EsefJi 
Müessir - Dokunaklı, etkin -

(1''r. Tuchant, efffcace 
Müessirat - Etkinler 
Müessis - Kurucu - <Fr.) Fon -

dateur 
Müeyyide (kuvvei - ) - Berkite 

- (Fr.) Sanction 
Orn~k: Bu kanunun kuvvei müey

yideıi - Bu kanunun berkiteıi. ( Ber
gitge'den) 

Teyid etmek - Berkitmek, sağ -
Jamak - (Fr.) Affirmer 

Müfarekat - Aynlma 
Müfettiş - Is pek ter 
M.üfit. n'· fi - Faydalı, asığl 
Müflis - Batkın 
MUfred - Tekil 
l\l&lfrez - Dölek 
Müfrit - Aşkın, aşırı - (Fr.) 

Exagere, extravagant 
Müfsit - <Müqafık) Arabozan) -

(Fr.) Perturbateur 
Müfsitlik, münafıklık - Bozuntu-

çuluk, arabozanlık 
Müfteris - Yırtıcı 

Mühe»'a - Hazır 
Mühim - önemli 
~ühimmat - Cebe 
Mühlet - Önel - (Fr.) Delal 
Mühmel - Savuk, yüzüstü -

(Fr.) Neglige 
Mühtedi, mürted - Dönme 
MühUr - Mühflr 
Müjde (beşaret) - Muştu, müj . 

de. . . 

Mükafat - Öden, öndül 
Mükif at görmek - Odenlenmek 
MUkAfat vermek - Odenlemek 
Mükaleme - Konuşu, konuşma -

<Fr.) Conversation 
Mükaleme odası - Konuşma oda

sı - (Fr.) Jmpose charge 
Mükellefiyet - Yüküm - (Fr.) 

J mposition, charge 
Mükemmel-Tükel 
Müktesebat - Edinçler 
Mülahaza - Düşün 
Mülahham - Şişman, etleç 
MülAkat - Görüşme - (Fr.) En-

trevue 
Mülaki olmak (telaki etmek) -

Buluşmak, kavuşmak 
Mülasık - Bitişik, yapışık 

Mülatafc - Şakalaşma - <Fr.) 
Plaisanteric 

Mülayemet - Yumuşaklık 

Mülayim - lTygun, yumuşak 
Mülazim (ikinci mülazim anlamı-

na) - Astegmen 
Mülflzimi en•el - Teğmen 

Mülemma - Bulaşık 

Müle\·ven - Jloyah, boyanık 
Mülevns - Pis, mundar 
Müleyyin - Yumuşatıcı - (Fr.) 

Laxatif, cmollient 
Mülga - Kaldırılmış 

Mülhak - Ulama, eklenik, bağlı 
- (Fr.) Annexe 

Örnek: Mülhak bütreler - Ulama 
bütçeler. 

Mülhakat - Bağlantı - (l<'r.) 
Dcpendances 

Mülhem - Esinli - <Fr.) lnspirc 
Mülhem olmak - Esinmek 
Mülhim - Esin veren 
Mülk - Mülk (T. Kö.) - <Fr.) La 

propricte 
Mülkiyet - "Mülkiyet - (Fr.) La 

propricte 
Miilteci - Sığınık - <Fr.) Re -

fugie 

Katlıköyünün Ro 
Yazan: Safiye Erol 

Yakında 

... 
· ı - BoJmıf, meeliur yıldnlarm thrl 
olduiu kadar, henüz yetipıekte old 
blıwk genç ve ktlçtllt artia1erin de 
eğlence yeridir. Sinema reji8Örleri ta" 

rafmdan bulunarak yetiftirilmek içlll 
ptlrilen kızlardan hep bir arada eğle
nen bir trup (sol kötede) 

f - 'He~lbe!Hfllttf'cmtt.9'm!ırıctıı 
Mile beraber ejteniyor. 

3 - Mukavemet k()f118UDda kad 
lar: Mis Green Londrada yapılan m · 

aabakada birinci geldi. 

Bu müsabakaya mbhtelif mille 
re mensup 44 kadın lftlrlk etmiftir. 

.Mülteka - Kavuşak - (Fr.) Con
fluent 

Miiltemes - Arkalı, kayınk -
(Fr.) Sollicite 

Mümanaat ve muhalefet etmek -
Dayatmak 

-Mümaselet - Benzerlik, eşlik 
Mümasil - Benzer, eş - (Fr.) 

Semblable 
Mümeyyiz - Ayırtman 
Mümkün - imkanlı 
Mümkün kılmak - Jmkanlaştır · 

mak 
Gayrimümkün - İmkansız 
Münısik - Sıkı, eli sıkı 
Mürntaz (Asli) - Özgü) - (Fr.) ' 

Original 
Mümtaz Cmüntehap, güzide) -

Seçkin - (Fr.) Distingue 
Mümtaziyet (asliyet) - özgün -

lük - U'r.) Originalite 
Mümlazi)et (guzidl'Jik) - Setkin

lik - (Fr.) Distinction 
Mümteni - imkansız 
Mümtezic - Uyuşkan <Fr.) 

Accomodant 
Münacat - Yakarış 

Münadi - Ündeci 
Münaf eret - Se\ i~mezlik, sotuk· 

luk - (Fr.) Froideur 
Münafık, müfsit - Arehozan 
Münafıklık, müfsitlik - Arabo • 

zanhk 
Münakasa - Eksiltim - (Fr.) 

Adjudication 
Münakaşa - Çatışma, atışma -

(Fr.) Discustdon 
Mün'akis - Yansıt - (Fr.) Ref . 

Jete 
Mün'akit - Bağıtlı, bağıtlanmış -

(Fr.) Conclu contractc 
Münakkah - Arığ 

Münasafeten - Yarıyarıya 
Münasebet - 1 - Uyarlık, uy · 

gunluk - <Fr.) N~cessite 2 - ng1 -
(Fr.) Relation, rappol't - 3 - Sıra, 
y_er - .(Fr.). Toar 

Ornek: 1 - Bu tekli/ili 
mllnatebetl yok - Bu ö 
ratla hiç uyarlığı (uyg 

2 - Beynelmilel 
tal nazanndan - Arııul 
bakımından. 

3 - Milnaıebeti gelin 
n söylerim - Sırası (~ 
bu dileğinizi ıöglerlm. 

Münasebet a1mak -
mek. yakışık almak, u 
elvermek 

Münasebetli, münase 
li yersiz, sıralı sırasız, u 
(Fr.) A tout propos 

Münasebetsiz - Uy 
şıksız, aykırı, biçimsiz, d 
Mala propos 

Kat'ı münasebet etın 
mak, ilgi kesmek -
ti ons 

Münasib, muvafık -
rinde 

Münasebet getir111• 
düşürmek, sıra&1a1 ge · 

Münasebetiyle -
den ötürü - (Fr.) AP 

Miinasip Rurette -
(Fr.) D'une façen coa ~ 

Münavebe - Sırat....-- · 
Alternation ti' 

Münanbeten - S,... 
A tour de role ff' 

Münazaa, niza - 1'• 
Dispute 

Münazaa etmek - .,_ 
<Fr.) Se disputer .,,,, 

Münbit, mahsUI..,. 
(Fr.) Fertile 

Gayrimünbit - erek """ 
productif, sterile flf 

'Münceınld - l)ollll~ 
Müncer olmak - 'V ':':...tlılJI 
Mündericat - I~.....,-- · 
Münebbih - Uya~~ 
Mfineccim - Yd....,...-


