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bütçesi ve mezarlıklar 

meselesi görüşüldü. 
- 2 ncl sayafada -

- 2 nci say.tada 

~~~~~~~~~~~,=~~~~~~Y=~~~t~~=m:- ~T~e:~~foo~u~:~2;4~3;79~~~P~A~Z~~AR, 7 "isan (4 ~ci~) 1935 
18·1 inci Yıl Sayı - 8194·132 

idare Telefonu : 24370 O Sayıaı 5 Kurut 

·~..,...._..,.,...------------ At inada divanıharpler üçü buldu -... 
c ' • ı • Apulelter sökülürken halk, namus

suzlar, köpekler! diye bağırdı 
Bir çavuş halkın hakaretine dayanamıyarak bir sivile 

bir yumruk attı; linç edilmekten güç kurtuldu 

-
-~~ 

• mecmuasma göre, Avrupa barışı karşısında Sovyet .. Rus:•· .t~-
Bır Fransn . 1 . k dak. temsili resimle goıterılebılır. 

. 1 1 anın kartıhklı vazıyet erı. yu ar ı . ] 
gıJtere ve ta y d k. f kı • t ettikten sonra resmın a tına §U saatler araıan a ı ar ııare 
Franıız mecmuası 

ibareyi yazmııtır: . . /h I I b · /(•stirifr.bi/rceİ.'· 
- '• Acaba /ngilırn•, /tal ya. !<us ,\ı l atlcrı .m yo un« a ır ~ 

for mi~! .• 

Bay 'Eden Londraqa döndü 
On üç mahkum zabitin aıkeri rii tbeleri kaldırılırken 

Bay Musolini, lngiltere~e 
yeni bir m~htıra verdı 

devletlerin müstakbel 

.. 

Strezada, 
siyasetleri münakaşa edilecek 

Alman 
\ 

Londra, 6 (A.A. ) - R. Eden, 
clün ak,•- bura.va. galm.iıtiX'. 

Lontlıa S (A.A.) - l.ondra-

T ayyareciliği 1 
lnsiliır.: ~e Fransız aaze•e&Pri sık 

ıık Almanyanm tayyar~~ılıkteki 

ilerileyişini yazarlar, çizerler; bu 
devletin hava kuvvetleri ıh ha bu- ' 
günden İngiltere ile Fransamn bir-

1 'k hava kuvvetlerine karşı dura· 
esı 1 w 

b :l ek bir kertede buhm:.ıugunu 
ı ec .. 1 •. 
.. lerler Almanlar bu tu ı ,u ya-

soy . 'Ik 
zıları şimdiye kadar omuz s1 • 

k but dudak bükm~Kle kar-
me 'ya s· 
§ıhyorlard;. lngiliz Dışbaka~ı ır 

l. 'd" elchkten Saymen Ser ıne gı ıp g 

ya dönen 8. Eden kendis;ni ve B. 
Simonun yapmıt oldukları seya -
hatin çok uaycfalı olduğum' söy -
!~it ve demittir ki: 

"Buıüııkü Avrupa vazi 11etinin 
çok mütkül olduğunda hiç kimse
nin füphe•İ yoktur. Ancak. her 
devlet bu mütkülitı yenm~ye yar· 
dım etme~ istediğinden bunların 

1 
bertaraf t ciilmesi imkanstz değil 
dir. Bizim yardımımız iU olma-

"fahkum kaymakam Çigcınteı'in 
apuletleri sökülüyor 

. lıdır: Doğru, azimkat ve devamlı 
bir siyaset takip etmek ve uluslar Atina, 6 (Kurun) - Dündenbe· 
kurumuna ve mü§lerek suth siste i Atinada yeniden iki divanıharp 
mine müz~heret eylemek faaliyete başlamıştır. Divanıharp 

S d M ··ıtakbel Sİ)'l'_. tler lerden biri askeri mektebini, di . 
treıa a u · .... ı ~ · d · d 

M 
.. k a Edilecek ger.ı e lersaneyı ve onanmayı İş · 
una af 1 . 1 • ·ı . h 

A ) S d 
'{a etmış o an as1 erın mu akeme-

Mahkum Miralay Sarali•'İn apu· 
letleri •ökülüyor. 

sile meşgul olmaktadır. Askeri 
mektebini İfgal eden suçlu asiler 
32, tersaneye ve donanmaya el ko· 
yan suçlular da 14 kişidir. 

Bu ikinci kafile arasında Veni
zeloıun vaftiz çocuğu ve Hanya 

Evvelki gün idam edilen Yiizbafı 
Voloniı 

meb'usu Pistolikis vardır. Şahit 
ııfatile dinlenen Atinada em.niye· 
ti hususiye kumandanı Miralay 
Zezas ile iki arkadqı Piatolaki.in 

(Soıııı 9. cıı sayı/anın 4. cii. sütununda) 

sonra ise Almanların bu soru~ 
( meıele) daki durumları h !" denbı- 1 
re değişti. Çünkü Berlin konuş
maları sırasında Alman B-ı.§baka- 1 nı Hitlerin İngiliz Dışbakanı~,m 

e ·ek· Ebir sorgusl•r.a cevap ver ' · . 

Londra, 6 (A. · - tresa a 

~kipedi~~~~~"md~~i - ------------------------------
haber alan mahfellerin&vcrd~kleri ı Başbakan Bı·r Alman san'atkaA rı-

1 

vet, A!manyanın hava kuvv~tl~rı 
ı 'it ·n hava kuvvetl~r• 1le 
ngı erenı 

birdir. Ve belki de fazladn . Ge-. 
ASIM US 

malumata göre, evvela lngıltere , 
hükumeti, B. Edenin yaptıfiı ziya. şehrimizae ı 
retlerin netıcesi hakiunda bir ra- nın eser eri 

ı ( " 9 cu .<ıaiı1fatı1ıı 1. ci siitumrnda) 
( o • " t tıWllda) n Ollll • ~ 

o onu s. ci sayı( anın 5. c · ı ,cııı ı 

F ransada, Nisandaki 
geri bırakıldı terhis · --bu ayın 13 ünde terhisi lazım 

Paris, 6 (A.A.) - Yi.'ı?,ı;ek as- j le,, sınd•tt en az 3 ay silah al -
keri komİtC:'nin müzaker•-~:!ıinden geı~n tutulmasına k~Lrar \'rrmiş -
sonra, gae.:teler, hükumefrı nisan ı t~n a 

da terhis ~-:Jilecek sınıfı, t~~uza tır.Paris, 6 (A.A.) - Sos~lllist li -
kadar ıilih altında tutm::ııJa. ka - d . B. Leon Blum, Popüler gazea 

~ · tmekte ~ır. erı · d') · rar verecegını zanne ..... k ı t sinde nı~.anda terhıt P. ı meın ı · 

P . ,. CA A) Dün y~ıkse e d h b ' ;. . 
arıs, •J • • - • d lazım geıen askerler n :l a ır ı 

ukeri kllmite, gelecek rııtan a .. ddet s ıli h altındo alık•:mulma- Ha.~ lfol.-mıımız l\. <'rıdi.~i11i 
f · ı • altın· mu / / terhis edile' ek sını m sı a.a .. 'dclet • e tenkit etme!. te ve 1.-ar~ı n mı 111·/11 IH1 ralwr 

· : öru• · tarını şı ' il l / 
da alıkouulması meseleıını ~ .

1
" ·ı - h alt ıa alınacak sını fların az "}' w ım'"' 0 

.. .. .. b' , verı e· sı a u . . B b k G 1 muıtur. Bu, un ır .<arar ı m.evcı•t'uluru meselesmın a ncak aş a anımız eneral smet Yukarıda gördüğünü:: A.tatürk'ün ve Hitleı'in büatle1t bir Alman 
cektir. . 

1 
a- 1936 c?a ınev:ıu· t bahsoltı!ıilecegi- İnönü dün Ankaradan şehrimize ı heykeltra§ ıa;afından yapı!ınııtır. Bu huıuatak: yazımızı yedi:ıci •afi• 

Paris, 6 (A.A.) - Sıy ıj:J m ı . d' r f d '· l k . .. k ·i komi· nı kayJetmekte 11. ( Sorıu 5. ci .-ıalJI arıın 4. cii siiiımımda) 1 amrz: a vu aca sınız. 
fıa(ıle n.lzı ran, yuce as ,.. 



Hiçlir devirde bug · nkü kadar zar
lık işlerile meşgul olunmamıştır 

Hmual (Kurun) - K.matay ı ,dı mun.fı 73.230 lirac:lır. lanam maarlıkludan seçerdi. 
bulün F"alaet Sdaym bqkanhftn· Bundan IODl'a ~ tehrf i . E•lerimls mezarlıia bakardı. O 
ela töplandı. Batkan toplantiJı a• t mar müdürlüjü 935 Jıtı bitçe81 • hal mi iyi icli, "siiDkii mü? Elbet 
~ Vaa ıalü ifletme idareai"· Din miizakereabıe ıevlldi. Mutia ~bal daha iri ota.ktır.,, 
nia 935 yılı bütçesinin milzakere· ıaylavı bay Huan Kitapçı, Türki· ı Şükrü Kaya ~an IOIW& Alı· 
8ine devam eclilecetbıi bildirdi. ye Cümhuriyetiııe lirık bir ms - karada yapılacakoluı aul maarb· 
iç itleri •anı Bay Şiilaıü Kaya kez haline ıetirllmeal itini biran im yeri ta,ta ecliı..k istimlik 
al• aldı Ye c!edi ki: evvel bqarmak m•kedile tefkil muameleainin de JNtıldıimı eiJ. • 
~an ıiHG ıeçmit cleYirlerin ecli'lmit olan imar müdürliijüne '-it •• teklif eclilece1c tabaiaat 

ea mamur köte!erinden bir aahayı verilen tahaiaab az bulduğunu verildiii takdirde intuma batla ~ 
yeW:ıeriae bath,aa bir ~ deais- .CSy!ecli. lçit?eri Bakanı 8. Şükrü nacatım kaJdeylemittir. 
dir. Türklütün ilk devirlerinde A· Kaya buna cevap verdi, dedi ki: Bu söriif1neler tonunda kapup 
aadoluda büyük büyük deYletle • "Ankara imar müdür'ütüaiiD r•1• konclu ve ba tniidürlüie 193& 
rin brulmuı merkez,eri iç denizi c;ok büyük itleri vardır. Yapı Te mali 11lı .......nan brpbiı ola· 
leli. Mütemadi ihtilaller, ihmaller, 10llar kanununun kendiıiae JOll · nk 171.IG lira taluieat lrabal • 
harpler Va ı&lilnii Van'ı Te et· .ettili yazifelerle.,.......... lı.icle dilcll. 
rafmı harahe!erle dola bir saba Kamulaya aunlacak bir kaaunta Kanuaaa reı- lcoaulmaaa .e. 
haline ptinlriftlı'. biı:çok YUifeler daha •erilecek • tıealdp tekrar ldinGJe ..... 8. 

fakat ha TUivet Van ı&lü " ı~. Mmaleketin btltUD ıehirlwlnla llkrtl Kap, alkltJuta llU'llllal ... 
Rllaiala oolrafl Te lkcmomds !:warmm mUnlrabeaini " oalara fU .a.ı.t ll1leclh 

_,.MtliQ!i .. bilh111a Tiirklü merı._.. 1apılablleoek prm.la· ..,_._.. .............. . 
.... DM Ye-prmiıt TuiJ"ltl it\ba- rr le'91n edecek Mı merka ...._ ...... ...._ ...... miı.ı.a ltM • 

el,..ı ••mlıetlni ...,.. ...- olacaktır. Bu itibarla ba.m lptla .-ı ....twek Mr ..... 
•• ~emlttir. ••ıuıu biru daha taJm,e eltiL aldaii. Arkadqlanma da ı"la et· 

COmhuri1et $•1h Salt nbam- lhthnal ld ıelecek aw blru clüa 11MJi YUlfe bilirim. E~ .. 
._ " onu takip eden hlditeler • takYi19 eclecetb.,, llJ'Wlllm ılbl htlktmtıt hıldb • 
den IOIU'& icap eden lulbatl tacl. Ba:r Ahmet lh1a11 Tok,as, mi• ten maarbklar meieleaiJle il,. 
birleri tamamiyle aldı. Onu mü • dürlük '1ütçeaine nıezarlık yapıl · dlduiu ve ıi•in verdiiiniz eh• · 
teakip de oranın umranmı rfzet • IDAll için lconan dlrt bin liranın mlJetle mltenuip bir amette met
tL Bu muntazam bir program ha • D\ltçe etM:ümeDİ tarafmdaa çıka · pi olaıalrtaydı. Bu it ben Trak • 
liliıl• devam edecelctir " cleTam r~nu 1•rinde halmadıtım "1· yada " lltaDbulcla •• tekrat' 
etimeai ele lbımmr. le:ll. maarlıklarmmm taasiml iti· me.aabahlOlımat •• Mall19 Ve • 

Van ılll ltletmeal Taparlan ne Wrua ftftl baılemnalıclır,.. idil apmm da taftl,..U. 
Van ıill alaWerbiüa " o haftll.. dl. ..wlaldarm tam mıcl.t " aıla-
1ÜD bU. lrtlhat YUıtalarldır. iki .... EDcGmel nW .... ... hl ........ ,...ı.... NJckm • 
kay aruiilda, ilrl telıir ..-..ela y..& Aabracla wl Mr _. cl& llm ..... parum ...W •· 
.ı .... ıet ~ ,...n.. ...ı o- _.. .._ ltla IOO- 400 WD an •llikatı1 ........... - .. "° 
aua ,.Jliial cletn, memJAetla in. h1* lilr lllı•..t IH • ..tiri, •latfaıo - "- ela arlra-

Bu yaz K~tahyada Seramik fabri· 
kasının temeli atılacak 

ktltalqa, t. (kunm) - SU.. 
Bank midarii le ltil'IU. ~ 
elan.....,... ..ı- Ölmaaml la· 
kw ı.y c.aı lqar, ... ...... 

Wr midcletteDMrl Yill,.t le••• 
..... 11ı aamJiiDha ham madclelr 
ri~memareclU. 
11tbancı ....... ........... ile 
Ylklek I eallitlail _.., 
prof..arlDUn " Sümer a.lc .a. 

laeMialerln._ mtitalet.laruu el 
mit n fabribnm KltalaJada b 
......... kararmm ....... .. 
mGttiir- Falarikaıua iN yas ...... .. 

-.eH atılacaktır. KitahJWD 
....... Pil teqlhlarmı, 
... alraat aletl..ı 
.._lalranekfemtiaila 
rap cllmalftir. 

Fazla suç it yenleri 
nasıl indirile 

Ankara, 8 (ICunm) -Kama· 
ta7 Adli1e eneimeni 2330 sayılı 
af DaUllUDUll ~ maddeti 
fada ~ itJipaleria .. ıuç itli • 
~en fula affa mazhar edl-
.... .ı.ı içia yaptıiı tefıirde, W. 

il• fula q i1U,..JWr-..ıı1a91 
her bif IU9 için veribnit .,.,.. 
rilecM olan eaalarclaa aJn, • 

iBdirilmek ........ tadaik 
•• hiilmıMiaii ......... . 

Ankara imar müdürlüğ\i idare 
heyeti kaldırılacak 

Ankara, 8 (Jtunm) - Ankara 
lma°r müdürlülialin Kamata,da 
bW edilen 931 bütpaine s1re. 
müdüriyet ıeçe yıl ittilırulann 
itfuala kullamlmak •e artam ,.. 
niittı.lllıW...._ ....... 
6-ere bu J'll 350.000 liraya kadar 

lttikraz yapıldilecelttir-
Bunclan .... imar idare 

,..ıt ll'tYecJUecelt, .*m. uan• 
miatefan Aıibr.a belediye 
mahaaebat, lufzıu'&bba, yon.; 
- •llUriinclea mtlrekkeit 
heyet çalıpcaktır. 

ldıafım ~a.tn-.., vu ı11Ua.1a 1t· rm. • ~ hllcleclea!!!'!sabnl-t!!~ ........... ~~ ... teWll_..,;.: ... ~;'~~~wu...;JµDi~·~v~a:;.n::ı;:m~uih~a~swe;.:b~a~titMa=ik;i r?i;'!:~~-=~~ 
.. ır ... ~nakliye ~iti 1m 
k8pt6, hfi .... tellkkf e&lllmeli • ·~~- IHI!• hll*' edelim 
&lir. Bu Mr ..... himaetldV. • .,. .tirU.sa Mlth haptı sellir • 

Bir Irat membaı •!:Idir. Ve lealrcll. leJalihllmhdn • sOsel 
..-...ı. blJI• _..._ eclecek· ,.1.-1 ..-rbldu4ı, bammla ,_. 

. v. 111- ••tat .................. , ..... ..,.. .. 

ecltl111 iç n~ a&e u 
..amealereil&'ft eclllea uahklu 
lgla Hf1m ,.,.ıdı ft meclle pa • 
~ ..... , .......... -. ...... 

olclalti- .... ..., llltlJa· •ut. 1-11at "" 1'a1de l.U.. s .. -.--.................. ----------------e-:!m ~~ !:':!"-...; Göbel "Dantziglil~rin Almanlığın· 
mühim itten eYYel Van ıölüade dan eminiz,, didi 
itlba Tapurlan ıerek '°naJ itlba. 
riyJe ve ıerek lra,flyet ve kem • Dantais, 1 (A.A.) - Alman l blıimı ı~ kM'inea 
llÜJ•t itibaiyle PC•lbaak ihtiJa • Propaıanda Bakam bar Göbele emiaila.,. 
cmı hİlledec:ekJer.clir. • bu aabah ln.a,a 1e1ml1 .,. llJle- LEHiSTAN • MALlYE BAKANI 

O sUniba mecliaiae ıelip bad- cliil nutukta Duwı'lilerhl Al · iSE AKS~ı iDDiA EDJYOR 
a&p Mt on milli taW. ittiJe. manlıldanm müdafaadan kat'i:r.. Vaqoya, 8 (A.A.) - Duıma 
ceklerdir. Bu ,.ı •• bir münakale Jea faril olmacbldanm vo barplea topraklarmda Lehliler tarafm ... 
ilati,.. .telil, a,m _...da bir ...,. cebrea bbal etdrtlea IUD'I ıapl1aa intihaMt topl•Dblıitda 
luibatl Ye bayındırlık itiyle &le hu :lutlann Dantzlg'lu.i an&Y& • Lehlataa mali1e Bakanı M. Be • 
mliü.pebetlardır. Eli•izdeki bu tana bailJJ&D manevi bai!an ko- dmiclıl danciıia Lehiataaa tıkı 
kntük ~at ....wlan oı.. . paamadıimı b1detmipir. ıılafa kilı olclupu .. t.aptl 
aayclı WIGn Ain üzerindeki et . Bay G&be!ı, ba alqam Danbiı menfaatlerinin de Lehiatanla o • 
ki,.alarm tiifek aetleıi elan ititi • h&llana h~ben netrett:ti beyan · lan mlbluebetlerbü karphldı &n· 

leCeliti. Büyük ~manaıı _ namede tle demittir ki: lqma ~inde inldtaf ettirmek ol • 
sm deierli "Ye Jiikaek çalıpna Ye "Bundan iki ay enel Sar1ılar ....... tö,U.iftir. 
Mi,oık fedaldrlıkJaıVle I01la ..,_ bütün dünya ~nünde Alman ol • Lehletaa Mallre lüallı. "Le • 
nlaa tekafttba tınldHade ha il . duklarını bpat ettiler. Daatslı hletaa .,.....,.. ,.._., ... Lehll-
ltln ele mtih'm ro1t • ha'kmm da arai IUNtle llank.t l.na • .._. il&Jet ...... . 

• ılhle ifllyea iv iç e:!ecetindea •e Alman al11111 ca • wu,...,, a&il.ı,11 -*- bl • 
matlr " iki ,..JkealW. ~. alaima " onun tefi Hit•er'e ba•· tlnüttlr. 

Anbra, 1 (Kunm) ...- Diftlll 
maha .. battakl açık uahk seçblal 
hakkında Kaaautay muhtelit ea • 
dflllleal mu1-tuaaı TerclL 

Namıet olarak Dinıumahw • 
hat mtlddeiumumlal Ba1 Eımwle 
eaki mlddeiumumt" timdi1d ma-

11,.. ........ ........ 

,. -·-miiclibü.., ıweııa..~ 
li ıilteru.ittir. •Y Meb..ı Alililn .... 
.....,_.. mulat...ıdlı. Ses• 
aıtetiye yapılarMtu. 

Ölçüler miidürü fetkika- l Tarih tetkikleri yakin 
ta gidiyor neıredilecek 

Ankara, 8 (l'uruD) - lktıat· r Ankara, t (Kunm) -
Balcenlıtı llsüler müdüril Ba7 Dili Tetlo1ı lcmuma am tarla 
Bekir SıtJa Baha memleeWori- rlnchki plqmalarma dnı• 
ne ıitmek l\zere hareket etti. mektecHr. IC111"19BU1l 

Romun, Yqotl&YJ&da Jelli Wlılklerhl ,.Jaada netti lllıal9'1 
ölçüler etrafmcla tetkikler J&pa • m.tdlr. 

rak cllnecekti"' Olçiller bınuaan • Bay Emin An karaya gl 
da ,.pılaeak delltBdlr, memur· Ank•ar 6 (Kurua) _ 
ların merkaden 1a1'nl itleri hale- ' 
kmdald ll,U.alar ha tetldlderden Maarif miiltet•n Bay &iia 
IOhn Kamala,. YeriJec.ktir. ka1'a7& .. leli ..... lııal 1liaarlf 

Bay Ahsen Ankarada :........._ Jiai yeniden 111 
Aalrara, 1 (Kurma) - Ziraat IJOr. 

Bankw 1...-ı tall•ımla ..w 200 AVUKAT HAKIMIJg 
müdtiril Bay Ahaen Ankarac1a bu- iSTiYOR 
lumaJGI'. • ... ,., • ( 'T 

Bay AlaMD tetkikab biten lı • intihabat endimeQi hl1dmleria 
B _.c1a dubalar M dır. 
Bu v o mmtakan HuWuma 
ml4e latllA ec!ea lmnetleria in .,. 
ıaktıiı cUrtik pnk malzemelede 

tanbal balda, lllliatimali bak • • ......... l ............ : 

J 
' 

f ecld f kmclald rapor 6urine wrilecek ille talip olan "takatlana ı" 
apon lmpar atorunun il bi vaıi e ni r etm 1 eoa karan öirenmek için .. lmit. riDl te\1d1de ~ 

Jalhlıintbr 
Orada bir ele ter•...ıa •ar • 

••· Tenuede -.111 lllotlrleri • 
•la tuali ecllldlli siW ~hallin 
icat eıtlrdJll .._..iN ppıbr " 
ıerlllerin •Jd&tan tamir 
ft ba•a da ,_.... pprlmalda· 
tlır. Van ı11- 11aii1aki ...... . 
lı ............ ,.,. kadar .. . ... 

.. , ~ x.,.... ı.a balaa. 
tılk!aa toma kanun reye konula • 
.... w edtrcli. Bu iclareliba 935 

TokJO, 1 CA 1' ) - Japoa 9 ( mi taralmclaa MrlllJ& caldlmit .. tir ~• 
parat"'11mm 1161 ns'f.terlal tir. PrOf_.... nuariyabadea ANKARA BEl.EDlYESlNE • Al~- .... o.m11ı ..-, 
reddeden ıaasarlJ.,t orta,. ata ...,.._.,. .......... Aılcal tak· MUAYINLIK kimlik İttiJm ·~ 
Prof..ar Mlnocle'ain bu na.arif• dlrcle ...._f Mı emirname ile pro. Ankaar, 8 (Kurun) - Ankara 200 11 ıı.-ektecl1r~ 
ıl e~fmdald mtıca•ele tldcletlen-

1 
f..arllkta Te lpn mhlmclan beled17etinde ildacl bir maaTlnlik GOMRO"!;~ • 

mektecfb.-. Prof..ar mUdd ... uma • uWlleceldlr. ihw edilecektir. Baıaya JUi it• TB&Kla.AT 

Ş.mali Kafkasyada beş idam 
a.11a, 1 (A.A.) - Moekon • 

elan pin haberlere ıa,., timalt 
KalllUpda Mr takan idam mm. 
ldmlarnn para mubhlllnJ• ha • 
piihaaedon kaçsrala •e balan 

defterde idam edilmiİ pl\i ıa.te
nn bet adli1• ve hapiah~• me • 
mana idama mıltldba edilP1i ... • 
clir. 

leri mtklilril "-1 Taheinin taJiai Ankara, 1 (Karm) -
ll1lenlHyor. W~,........ 

MALiYE MOŞA vtR lit .... eri tatbilra __.. 

AVUKATLICI tetldk m1W1ı6 S., ---
Ankara, 1 (Kanın) - Hulmk ,arm latanlNla alcl_..ılr. 

doktora Ba1an Bedia Zt,. M.ll • sllmıilc Jıtldlltı • ...., 
J• mlfam aTUbdıjma taJ.ba e • lar ~ tetkik edilerek. 
clilclL mata,a ~clL 
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ı • iMLER l 
Yeni ilim: 
Konf eransoloji 

SavQf·• Bu söz 1914 ıtenberi 
korkunçtur. Gün geçtikçe daha 
çok umacıla§ıyor. Savcq ıöziinü 
tekrarlıytınlann gözleri dönüyor, 
dudakları titriyor, kafalarda 1914 
- 1918 filmi çevriliyor. Büyük 
sal)a§Ut kazananları, kaybt'::lenleri. 
sava§ diyince ya kaaz.namc:dıkla
ranı, ya kaybettiklerini hatırlıyor· 
lar, amduklarını bulduklarile mu· 
kayeıe ederek benizleri •a"onyor. 
En akıllılan §öyle huap .vapıyor: 
Kazanan saVQf bile aıtarı yüzün
J en pahalı düıüyor. Bu.,un için 
ıava§ korkusu sinirlerden ıinirlere 
bir Ürperti gibi, bir korku f t.rtıncr 
sr gibi Jol04ıyor. 

Muahed€ler, ıavtJfın gömüldü· 
gü toprakların üıtüne yağılmıf eh-

1 

ramlardı. Muaheclelerin ~(rer kö-ı 
şe6i yıkılıvt-rirıe ıava§ hort:ağı ba·I 
Ti§ ha.,asına bir cadi ruhu gibi ka· 
rt§masın diye elele vererek ıayııı 
yüzü geçerı paklar birer muıka gi
bi benzi uçuk ıa"Clf ıonr.aı ner 
linin 11e ihtiyar dünya kurumları-
'"" boynuna aııldı. 

Eskiden gecenin, gündüzün, 
göze görünür, görünmez tehlik~ 
Zerinden korunmak için bazan bir 
çalıya bir iplik bağlanır, bir veli
ye bir kurban adanır, mabutlara 
tapındırdı. Bugünkü korkunun 
onlardan hi~ farkı yok, sadece a· 
dı daha durul~mıfhr: SavQf kor 
kanı .. 

Zorla para almağa 
Müddeiumuminin 

davranış ve 
ceza isteği! 

~~~~~~------~--~~~~~~ 

bildirdikten 
müdürü olmak 

gösterdi! 

Müddeiumumi B. Kaşif mütaleasını 
sonra, suçlu Şevket, başta Emniyet 

birçok müdafaa şahidi •• uzere 
''Son ;.ıosta,, gazetesi sahiple- ' 

rinden Halil Lutfiyi tehdit ederek! 
para almağa davranmaktc<n suç
lu Şevketiı. muhakemesin~. lstan-

1 

bul ağırceze mahkemesinde dün 
öğleden tonra devam edildi. 
Mahkem~nin tahkikat tafhası 

bitmit ve müdeiumumi Ki.ttf, doı· 
yayı tetkike almıştı. Dfü!kü cet-

1 
sede müddtiumumi Kaşif. eıasa 
dair mütalu.ıını bildirdi. Şöyle 

Burada ot:.ız yedi şahit di.ııf"diniz., dımda bulunmak makaadi'fle da -
Bunlar, heı;.ıinden yardım ~steyip vet ettiğin~. o gece evine Relece • 
alabildiği para, Halil Lutfinin o- ğini bildığir.e ıahitlik edec~kleri 
na insanlık duyguıiyle verd~ği pa- iddiaımda bulunuyordu Göı • 
radan çok daha azdı;. Ve Şevket, terdiği tcthitler ıunlardır· lıtanbul 
buna rağmen, kendisine h ilik e • emniyet tJ:üdürü Hasan F ebmi, i
den bu adamı, bıçak •alın alıp öl- kinci ıubedt"n lamail Rasil\. haı· 
dürmek fiktini besledi! memur Zeki Pangaltı ve Şiıli mer· 

Müddeiumuminin bir 'lokta • kezmemu.-ları, muharrir Enis 
daki müt:ıleasma iştirak ~tmiyo - Tahsin, Haaan Rasim, Burhan Ca
rum. Eve giriş, zorla gir:ştir Po- hit, M. Zekeriya, Selim Ragıp, 
lis tertibat o.ldığı içip kaptnın açıl-1 Murat, Rell"Zİ, Arif, "Hüs~ai.: Tabi-

- Dav~da birçok ıahil dinle • mı! olduğu noktasından goruş. at., matb,.nsmda Ahm~t, Pangaltı 
dik. Bunlar suçlu Şevketm yal • i~in ruhuna uymuyor. Şevket yıl- komiseri Nazım, polis Asıır. ve 
nız dava~ıdan para çekmeie te - dırım tel~raf getirdiğini ~5yleyin- Ahmet, kıraathane sahibi Trabzon 
ıebbüı etmt.kle kalmadığım, hat • ce, nasıl olsa kapı açılacaktı! lu Hakkı, "Diİberzade11 m1ğazaı1 
ti tanımadığı kimıelerdewı bile Davacı vekili, burada biı: tahli1 sahibi Selar.ikli Habip, Ş~för ıs. 

dedi. 

para istediğini açıkça anbttılar. yaparak, ~öyle devam etm3ştir: mail.. 
Bu vaziyet, ıahitlerin hiribirini - Küçük yaştanberi 1şaiz do • Davacı vekili, bu §ahitlerden 
kuvvetlendiren ifadeleryle tama • laşmağı Vt: başkasının sırtından büyük bit l< rsmının evvele_, dinle • 
miy)e anla,ılmıftıT· geçinmeğl ipti1a halinde j7Özeten nildiklerine, suçlunun 0 zaman 

Suçlunun davacıdan cebir ve mahluklar, iJlet cürmüyle malul şimdi sorJ.c1\ğından bahsettiği te· 
,iddet iıtimaliyle para almağa te - parazit mücrümlerdendir. Cemi- yi ıormadı~ına, müvekk:Ii tan. 
ıebbüı ettiği de, 9ahitlerin ifade - yeti beıe ·iye iç.in tehlike::dirler. fından d:lvet vaki olmamakla be. 
ıiyle uıulü dairesinde Hbittir • Hayat içhmaiyenin kıskanç düş _ ı raber, fatzmıahal olarak olsa 
Yalnız, eve zorla girdiğir.i biz u • manıdırbr. Hapishaneyi isti - bile, suçbnun bıçakla gelmesinin 
.ulü dairesinde sabit görmüyoruz. rahatgah sayarlar. Sab•kalarını gizli mak1adını açıkça gö~tf:rdig"i-

Tt111trı korlauu edebiyle . nktr k k · · k ld .,ı,,ıe bir sürü bilgi[~, san'atlar Çünkü, kapı içeriden açılmıttır. para çe me ıçın mü • emei ne itaret •ili, bu phitlerin celbi 
Gerçi su~tu kendisine telg!af me· tehdit yaparlar. Bunlar ~ yük· ı iıtefinin reddi lazım gelet.~ii fik-

ortaya atmıftır: Teoloji gibi... sekt en ıiddetli ceza ile cemiyeti · · 
N. tce yıiz.yıllar bu korkunun 11;;.ı. muru süsünü vermiş ve "Yıldırım rını ortayJ t-tlı. ,..yr. telar af .,, t" d' d · 1: \J,.,.eri,,cdcn 'cc~\ clilmel!1.l"1r\er1. M'' dd · K 

tretn. altında teoloji san' atın. Oe İl· er eO ır ım~ emıf Ve Kapl• ~ " p. '• ı U e ,UmUIDİ a~if, gösteri • 
min çatı•ı oltla. nı~ açılm~ın; bu ıuretle temin et· I Davacı Halil Lutfi d-e birkaç len müdafaa ,aihtlerinin dinleni • 

Gezintiler 

"Vartan,, için 
Gazetey~ ilk girdiğim günlerden 

birinde orıt• 'örmÜftÜm. Çıplak 
bir maaaı1~n yanına ilifmİffİ. Fena 
açılmıf küçük bir kurıan ·"o/emir 
le tak.,im kôğıtlarının arka..na bir 
§eyler yazı)ordu. Dama.-!ı büyük 
elleri. varclı. Siyah gayt.:ı., kor· 
donlu kel~iıek gözlüğü, burnunun 
tümseğinde hOf bir çayµıklıkla 

parlıyordu . Kıranta trtıfı azamı§· 

h, burun kanatlarından çene.ine 
iki bıçak yaran JerinliğiJle inen 
çizgilerde acı iki ıatcr okumuftum. 
Alnında ömür ıavafının siOP.rleri· 
ni andıran bunııuklar vardı. 

-Kim bu? 
DeJim. 
- Vartan, canım, JeJil,,,.; tam· 

maz mı•ın? Bizim ermenice müter-. . 
cımı. 

Tıkanık, ince kan Jamarlarının 
morarttığı yüzü bana Jönd~. Yor 
gun, bulanık gözlerinde bir Y"f ır 
laklığı, aeçmi§tim. Konupnaya 
bQ§layınca, görünüıünün verdiği 
acılık ıilindi. SözleıinJe bira 
"Diyojen,, i andıran lıüıkün bira.. 
lay çınlıyor gibiyJi. 

Uzun ıakoau, ıerl la•tik yakalı· 
it onu oltluğunJan Ja rok sr.alıo 
göıteıirdi. 

Bir bC!§ka giin Vartanı, "Tar 
miı,, den çe11irmeler yaparken gÖT· 

Jüm. Eıki yolJa renkıiı: lalrat 
düzgün ve açık yazardı. 

Son yıllar, Ytıfİle birlikte omuz· 
lartnın yükünü de arffırmtfh· O· 
nu kaç kere elleri mürekkepli toz
larla kapkara, kılife oJıuından çt· 
karken gördüm. Gazetedm önlü
lünü beline ku1anır:1 lokmalannı 
~amurdan toplardı. Arhlc lıôfıdı, 
kalemi. bırakmııtı. Onla.,,, yeri· 
ne bir tahta parçaaiyle çir:.Ş rana
ğını kullanır, lıolleknyonl.:ın dü· 
zellirtli. 

.• Bupn de ayni rulr.. ayni laava mıtae de, bu halde yüz doban Ü· söz söliyerek, kendi iyiliğ;ne kartı lebileceğini aöyledi, reit Sakıp, 
ıçıntle, barır m«elrlerinin kanatla- çüncü m~ddenin ikinei bendine ıuçlunun kemlik l'Ö•terdi~-ini ile·/ aza Abdtirrabman Şeref vt- Meli· 
rı yolunmcuın, •avQf caJıaı it.art- uyar mahiyette delildir. Gecele· ri ıürdü. 'aktile naarl yardım et·ı ha Kemal ~ahitlerden he .. bir ... ~e lamasın diye yeni san' atlar. yenil yin eve zorla girmekten beraati lifini anlatıp buna kartı onun ha· birer lira rol masrafı verilmesini, Hi~ birimiz onan birıeydcn yük-
bilgi/er icat edildi. 1914 denberi li.zım aeUr kanaatindeyim. reketinin cozaaı •iır olması IU.m eier •uçlu gelecek pbithrin yol rinJülünü bilmeyi.:. DarlıA içirr-

Suçlu Şr\'ket, davacının paraır geldiğinden bahsetti. f ı. de niTündüfü halde lrirmeclen bir insanların korku damarlarını bcu- b 8 d mana ını ut• hesapça vezne.ye ya· • bil nı ce ir ve tiddet iıtimaliyie zor· un •n sonra suçluya ne di _ cıgara • e utemezJi. Tadı ve 

t k al.i

n• cadı-na kar!" nıh· 1 tırır ve m:ıkbuzunu kaleme D
0··n • ırma ' B -J" 

0
• :r a almağa tetebbüs etmit ve zabt- yeceği ıo'"U1du. Şevket, bir liste 

0 

cana yakın bir açık yürekliliği Om'· 

l 
' ' k . 'n r'kı' yem' ilim 1 d derine, ~uhitlerin ı"hzaren r•g"'ı • .J ' 

an m'"r •eıc:me ıçı ta evvelce iti öğrenip ter~;bat al· ver i. Müdiifa şahidi olarak yir- ' Y- aı. 'Ruıo,, nun hiçbir ,-(;mai . d'IJ· . b 1 rılma)uını ittifakla kararh,tudr • . ıcat c ı .ıı: dığmdan ve içerisinde cürmü mı ir kişir.in mahkemey~ rag"'ırıl- 1 Vartan kadm kentlisine .vcıJıln.0• 
(K I l 

·· K. I r- ar. Muhakeme, yirmi y~di Nı" • ...,. 
on eranıo oır = on eranı· methut halinde yakalanmıf su- ~asını istiyor, bu 9ahitlerin, Ha-ı mamtftır. 

l 

' 'l ') ı 1 1 L"'" f' san cum.utui günü saat on dörde Ô cır ı ı mt çunu tamamlıyamamıştır. Ken - 1 ut ınin kendisini evine yar • bırakıldı . /en Vartan İfte böyle bir tr 

r~~n~=·~~~~U ~~n~o~"~~dm~ =~~=~~~~=~~==~===~=========~~B&~~u~~~ 
1918 denberi hudutlar arcuında kanununun altını! birinci madde_ı lJı "' l - ça ekmek ona .,Karun,, un tolJa .. 

k k 
_ _, mumı top anfılarını u h 1. _, 

bir ıivriıine hızlca Jnaaını si gözönünde tutularak c'i-irt yüz ney e ıaaa önündeki ğunu verirdi. 
kaldırıa clerhcıl arıaluıal bir top· doksan betinci maddeye ~öre ce- gŞahpmıgan şirketler kazanın muhakemesi Ben, lreruli payıma, onJaki. ba 

l t l M el ~ t ı J-.ıa d ı · t ·m e ir anonim 9irketler;,, .. ın top-anı yaptır.. eı a z.an aa zalan nurnaaını ıı en · lantılarında bulunmak üze;: latan.. Geçen ıene Teırinevvelinin irkin ve engin ralıaçok lıer~lainr 
bir balık karaya kuyruğunu uzat· Davacının vekili _ .esk.· adliye! b 1 altıncı gecesı" Heyb ı· d ki renmİftİm. - u a gelen Okonomi Bakan] .. e ıa a açı a • 
sa acaba yeni biçim tahtelbahir mi l müıteıarı Ferit, 9ahsı ıdd•ftyı teJ· "f . ıgı rından "Füruzan,, vapur.yle bir Ayanda "Azarvan,, lar ..ı.::-~ 
d

. b" k I l p t mu ettıılerinden Bay Nah'tt Ba ., vugn-• ıye ır on eranı top an!r. a a· rih içn ıöz &ldı: Adnan ve Bay E;ırem bu :ı...a.: motör çaq>afmı9lar, mot=irün ar "' donanmcuına ıcrf vaaak "Bi· 
llonyadan Siyama katlar nice, ni- _ Suçlu Şevket, vakti!e iste • Ankaraya gideceklerdir. Bay~Hu··,a- kasına bağJr kayıkta Dulwıan Ya_ zi bofazladınız katilin!,, Ji1e ba-
ce diplomatlar dünya barı,ını kur- dig"i parayı vermiyen birin~ öldür- ·· · M . . d lova köyl:;.f,:rinden birçok yolcu iırılarken. Vartan, renmni J-X.:•. 
tar k · b l k k tla nu He :.rl ıçın e umur.ı; heyet d · ' •· ·•~ ma ıçin eyaz me e ana • mu··· bı'r mahluktur. Bu suçunun 1 enıze Y!.i 1 b .. 1 tirmecli. O kara yılların n• l.u-••L, 

l 
"l top antılarwı yapanuyan dort t'ır- ' 'lt..r anmıt ve O~\& mut • ~o .,-" 

rtnı takarlar, dillerinde c/ııa ar U· cezasndan e..f kanuniyle kısmen k 1 d 
0 

k d bir imtihan ae1>iJi olJuıtt.nu u· • etin toplantısında bulunmak ve ar 1
• Dil aza an dolayı Hüsnü e r e- • 

ça u~a gelirler... Ya bir ıarayın, 1 t ı b F ·k ı_ hep biliriz. . b. kurtu mut ur. akanhğın kendisine verm~ll oldu- ve aı l\&ptanlar aleyhir.de ta· ı 
ya ı r otelin salonunda tünerler... Mu··vekkJ"lı'm Hal.ı'l Lutfi ona .. T T '-'b t a·· ti""''' .. " T L gu rakyadaki bazı tetk:'< mes • ~• a yapam19, neticede dna Is • om ugumaz a am, ür

11 
Btr 

1918 denberi JeıJletlerin kon.· merbametlı" bı'r 
1
"nsan sıfat'_\l'le acı- 1 ı · · b' · k · e lanbul "' hk 1 z.etecili~in~n bı·r Jalaa vet!•-- bı·· e erını atırme üzere tehr:mizde ag:rceza ma emes.!le ve. ıs rT "T,._ , 

leranaoloii İçin -ıeııiklerini bır l yarak yardımda bulunmuf, iyilik kalacaktır, Umumi heye'. toplan· rilmiıti. tipiydi. Berı, onda baıtm t:ırilıinin 
kenara biriktirıelerdi, Himaliıytr l etmı··, fakat kemlik görmüttür. tıs d D·· ı. h ı yapraklarmı ao"ru··r mb: -•-

d 

:f .mı yapamıyan ört tirket yirmi un .. al,;a muhakem~,e de _ • •· ' onu-

an daha rıöbekli bir altın Jağ el· .............................. N k d ı J K L il L d•t1• ___ J 

J 

c ............... ·ı /,. . JSana .ı ar toplantıları~• yap - vam o uıın.uş, Yalova Çİ<lftlig"'in- 1 um. ır" yı '" ı ınme, ~· 
ec:lerlerdi. 1>eıe.,inen,kıı,lı11gü.en (rı."ar: k · · d 1 I k k t ·.ı·k -~· r h ma mecburıyetidedirler. e. ça ıta,,n_ Murat, kl'.ptan l\'uatafa! ıya ır saa genırı vermecıı. 

1918 den sonraki dipfomatlık Silah ıatıcı61·· Ve nası at rıenyor: r F k Eme;;in de mı· all'ak ve --'P.ff r ransız aazetecı"lerı• 1 ret, c..renköy,, vapuru .süvari• D 3' C.V,T--

mevaim ku•larını, leylek ve kırı Bar••ı ancak .Uôhla koruvacaksı- .., ., b"l 1ı·ı :t' "3' A k si H.. .. ·· k ar, ı mem ı .• 

l l h l t b ko mak 
;~· . n araqa gı"tt1·ler usnu. 2umrü memunı E -angı' sürü erini atır a ıy;Jr. nu;, canım, arıfı m :ı-•n sr S. Gezgin 

Diyar diyar Jo/afmak, diyarı ze güzel gü:el silôhlar yophm, Uç gün •vvel tehrimize gelmi• tem, He•İıeli nahiy• müdür••· ------------;__-
elan diya1'a barııı t~.,.ır gibi gözük·ı' ben de ıava§tan korkanm haydi olan iki Franıız gazetecisi dün ak: kiJilVahd • tahit olar.9k dinlenil • Berberler toplandı/ar ~ k k miş erdir. K 
mek .. Bütiin bunlar korkar.un te-ı canım, bhr iane alın... ,am i e spıeıle Ankaraya ıritmit· azanç vergiai üzerinde p 
aJ/Wdir. Barıfı korumak için ıfülerinize !erdir. Bunlardan "Lentr&n Si· . M~h.akune, bazı müdafaa p • rütmek üzere 19hrimi• berberleri 

Korku okaJar çoialıyor ki, ı.aJar aildh/anın.. yant., gaze!••i muharriri e •• Mar· bıtlerımn '"iırılma•ı için yirmi dün müt!eı•k eanaf hüroaando 
dünyanın dört lıöf .. inde fi' söz· sel Savaj memleketimizin ~mumi l.et niaan sabahına kalnu ;tır. toplaıumtl•ıdır. 
/.,.; :.itiyoraunaz: Eğer bi.,. gün, barış için harp ~ surette yeniliğini gözden ~eçire • ·-t . -h·-'""'_, .. ___ ,,_,.., ........ r___ Bu toplıııntıya cemiyet idare hr 

-=r ~, esı mu arriri Bayan Pol Malar .. · b k 
Bat#I her ne saretlP. olrır•a ol· lurıa, bu muhakkak 1914 -- 1918 cek ve bir ay kadar sürecek olan d . b"lh yetı at dnı Bay lımaH Hakkı _ o ıse, ı asaa memlekPtimizio ha k 1 k 

-.Aoru-.x-. hayaletini ~örür gibi olan !idamın bütün Ar.adolu seyahati tıetice • k d . k f anı t.bnittir. Berberler dünıı .r-ug- a ın ın it:ıfmı tetkik edecektir. kü k 
Aal telalike, araJoaunu fJTttıran ı ıavcq korkrıwndan tetiği çehiver- sinde, gazetesinde bir seri maka. F ODUf'llalarmda bütün jstekleıo o 

1 
• rans12 muharrirlerinin mem • · • t t l b korlıaJalır. Korku arttık,a. ba- mesintlen Joğacak.. 1 esı netreiecektir. ı k rını op amı9 ar ve unlar. alaka• 
B 

e etimizdeki etütleri aonradan dar 1 b"ld" 
'l'ff melJılm •öz -ları Jöktiik· Sadri Ertem eraberindeki "Maten . ıaze.. k" h 1 yer er.e ı ınneğe karar ver-

• .T.-OÇ ılap a inde çıkanlacakt~ mitlerdir. 
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IL.f oskovadan dönüş 

Film 
nasıl 

festi vah 
oldu? 

Bay Burhan f oprak'ın 
verdıği izahat 

Moskovada yapılan büyük ai • 
nema festivalinde bulunmak üze· 
re gönderilmiı olan Kültür Ba. 
kanlığı genel müfettişlerinden bay 
Burhan Ümit Toprak, Sovyet Rua· 
yadan dönmüıtür, bugün An.kara
ya gidecektir. Bay Burhan Ümit 
Toprak, kendisi!e görü~ bir ya· 
zıcımıza şunları aöylemiştir: 

- Festivalde .sekaen delege bu. 
lundu, bir çok milletler i§tirak et· 
mişlerdi; Amerikalılar, lngiliiler, 
lta1yanlar, Polon.yalıJar, Fransız -
lar, Çinliler, lranh:lar, ve daha 
başka birçok miHetJerden sinema 

rejisörü, sinema fabrikası müdür· 
leri ve artistler gelmiılerdi. Fran
sız film sanayii sendikasına men· 
sı:p on dört kiti gelmiıti. Aiman
laı· iştirak etmediler. 

Sinema yıldızı Mari Glori de 
gelen murahhular arasmda idi. 

Festivale iıtirak eden milletler 
tarafından yapılmıı bir çok film· 
Ier gösterildi; bu arada bir Çin 
filmi de gördük. Polonyaltlann 
«Genç Osman», Franıızla.nn «So
nuncu milyardeı-», Amerikan -
İngHiz «Günlük ekmeğimiz» film· 
leri takdir kazanan filmlerden • 
dir; bunun!"l beraber en çok Rus 

filmleri sükse yapmıılar; 'bunlar a• 
rasında Maksimin gençliği, Çapa
yef ve Aviyograd filmleri vardır. 
Festivalde gösterilen 'bütün flim · 
ler arasında. Ruslarm Çapayef fil
mi birinciliği kazandı • Festival, 
Rus f~ 1mciliğinin telmikteki üı • 
tünlüğünü meydan~ çıkarmIJbr. 

Murahhaslara Moskovada Mos. 
film stüdyosu, Lenfngradda Len · 
fi~m stüdyosu gezdirildi. Bunlar 
birer muazzam müeueaedir. 

Me~hur Sovyet tiyatrola.rmın 
temsillerinde de bulunduk. Bizim 
Aysel filmi festivale yetifemediği 
için o zaman delegelere göaterile • 
medi. Şimdi Moakovada halka 
gösterilmektedir. 

Ben, ayni zamanda müzeleri 
gezdim ve eserlerin yazılma ve 
gösterilme tarzla.n ve metodlarile 
meşgul oldwn. 
SJJ•mııt11,.ıııımııın11:11ııııttıııırıııınıın•ıı'mn~ 

Para kaçırma 
Dün gece Köstenceden ;;ma • 

nımıza gelen Harziyon ad!11da in· 
giliz bandıralı bir vapurun acen
tesi memuT!armdan biri V!!pura 5 
bin İtalyan lireti götürürken mu· 
hafaza m~murlan tarafmdan ya
kalanm'lfm. 

Gece yarısı yolcuları taııyan 
motör, vapur yana§acağı ~unan, 
durdurulmut ve acente memuru 
sorguya cekilmiıtir. Ken'Jisi, ya
nında an~ak iki Türk liru1 oldu
ğunu söylemittir. Fakat üzeri a
ı·andığı nkit ceketinin içe;-iainde 
kaçırmak i :;tediği beş bin Hret bu· 
lunınuştur. Suçlu hakkında kanu
ni muamelfye başlanılmı§hr. 

0

lsugece nöbetçi eczaneler! . 

Samatyada: Teofilos, Fenerde: 
Vitali, Şehzadebaşında: lbrahim Ha
m, Şchremanetinde: Naznn, Kara • 
gümrükte: Suat, Aksarayda: E. Per· 
tev, Divanyolunda: Esat, Eminönün · 
de: Salih Necati, Beşiktaşta: Nail 
Halit, Kumkapıda: Belkıs, Zeyrekte: 
Hasaıı HulUsi, Fmdıklıda: HiW, Ga· 
Jatasarayda: Ahmet Cevat, Yüksek -
kaldmmda: Vinikopulo, Şişlide: A -
sım ŞUkrtl, Kasımpa§ada: Merkez, 1 

lJasköyde: Halk eczanesi. ( 

SiYASA 

lrlandanın istikl~ 
davası 

Paris kongresinde konuşulanlar lrlanda BQ§velrili Bay De f 
lera, lrlan.tİanın hür ve miil,J 
bir cümhuriyet olmak istecl;ğirJ 
çıkça ilan f tti ve ancak ,,,, al~ 
nün gerçeklqmeıiyle lngilter'1 
lrlancla a·ıc.smda dostluğun, rJ 
ma birliğinin sağlamlaşacald 
söyledi. 

inkılap 
lnlalap kürsüsünde dün Mani

sa saylavı bay Hikmet den ver -
mittir. Bay Hikmet Paris kongre· 
sinde bizim için görüşülenleri an
latmağa t!evam ederek konferans
ta murahhas1ann ileri sürdükleri 
fikir1eri saymış, ermeni murahhas. 
larının, istedikleri araziyi Avru · 
panm yirmi yıl idare ettikten son
ra kendilerine vermesini ileri sür· 
düklerini anlatmı§tır. Bay Hikmet 
~öyle demiştir: 
"- lngilterede birtakrm rica], 

Türkleri !stanbuldan tamamile çı
karmak istiyordu. Bir kısmı, bu ol· 
maz, diyordu. Fransa ile Ingilte -
re anla.§"amryorladı. Fransa, deniz 
aşın bir hühılmetin lstanbula sa -
hip olmasını istemiyordu. Birçok 
ihtilaftan sonra tstanbulun ismen 
Türklere kalması ~bul olundu.. 

1920 senesinin şubatında, !stan
bulun Türklerde kalacağı ilan e · 
dildi. Bunun başlıca amilleri, o 
-~·~1nı1r1111JaNt•nn .. t•mı"'--"""mtıım11rrrın 

içler acısı 
Yediğim iz yağların 

haline bakın! 

kürsüsünde verilen ders 
vakitki düşman ricali tarafından 
izah edilmiştir.,, 

Bay Hikmet bu noktanın ne ıu· 
retle i:1:ah edildiğini anlattıktan 

sonra şunları ıöylemittir: 
"- 24 nisan 1919 da ftalyan -

lar, Paris sulh konferansını terke· 
dip gitmişler, Anadoluda bazı yer
leri işgal etmişlerdi. Bu, İngiliz ve 
Yunanlılar için iyi bir vesile ol • 
muştu. İngilizler lzrniri gizli bir 
muahede ile ltalyanlara vaadet · 
mişlerdi. İtalyanlar çekilince, 1z -
mir Yunanistana vaadedilerek Ve .. 
nizelos ~ağınlmıştır. 

Beş mayısta, İngiliz, Fransız 
ve Amerikalılar toplantı yapıyor -
lar. !zmiri Yunanlılara vermek i -
çin bir emrivaki hazırlıyorlar. tz. 
mire Yunan askeri çıkanlması em· 
ri veriliyor. Yedi mayısta İtalyan
lar tekrar konferansa giriyor. Fa • 
kat üç gün sona üçler gizli bir top. 
lantı ile, Yunan taarruzunu karar
laştrnYorlar.,, 

Bay Hikmet, Avrupada mevcut 
bir propagandaya temaa ederek, 
"lzmire Yunanlılar girmese idi, 
Türkiyede milli hareket olmıya -
caktı,, şeklindeki sözün doğru ol • 
madığını, daha önce Adanada 
Franıız'larla savatıJ.dığını anJatmıf, 
bu propagandanın, Damat Feri · 
din: 
-" lzmire Türkiyenin sevdiği 

bir büyük devlet girae •. 11 

ranaa çağınlıtını ve onun cehli ve 
budalalığı yüzünden düşmanla -
rımızn fikirlerine i§tirak gösterdi· 
ğini işaret etmiştir. İttihat ve Te -
rakkiye mensup olup F ransada l 
bulunan!arın iadesini, Arabistan 
vilayetlerinin verilmesini, Avru · 
pa veaikalarına göre Abdülhamit 
kurununda bile ermenilerin hiç 
bir vakit ekaeriyeti teşkil edeme • 
dikleri şark vilayetlerinin ermeni· 1 

lere vel'ilmesini istiyen Damat F e- 1 
ridin, ermeni tehciri hakkında 
mevcut propagandaya uygun ola , 
rak söylenenleri tasdik etmesinden 
konferanstan kovulduğunu anla . 
tan bay Hikmet, bun:lan sonra 
şarktaki vaziyete geçmiştir. 

Atatürk'ün Samsuna çıktıktan 
sonra vücude getridiği eserleri, 
Erzurum kongresini ve beyanna • 
meyi anlatarak, beyanname mad· 
delerini tahli1 etmiş ve deraini bi· 
tinniştir. 

lltllUllllnll~llftftlllNlttltlOUltıllfllllSıftUllUIUltlf41LlrtllllOllflflUllJlll1ıtJlltnllllflllllJHlllfMIUf 

Huhuk talebesi 
lmtihan talimatnamesinde 

neler değiştirilmeli? 
Hukuk fakültesinin imtihan tali-

matnamesinde bazı değişmeler yapıl· 

masını istiyen Hukuk fakülte.i son ın· 
nıf talebelerinden üç kiıilik bir heye • 
tin Bakanlıkla temasta bulunmak üze
re Ankaraya gittiklerini yazmııtık. 

Dün Hukuk fakültesi son sımf tale· 

De Valeranın, 1931 de ithal 
gelmesi üıerine, lngiltere kral' 
kar§ı sadakat yemininin ila ~ 
memesi için Üeri aürüle11 ıefl' 

daha sonra lngiliz ticaretini tfl 
lamak için alınan birtakım '' 
birler yüzünden lngiltere ile lrll 
da arasında iktisadi bir ıaoaf bl 
laml§h. 

Bu iktis<.ıdi sava§ yiizürı:ieff 
raatçı bir memleket olan Irl~ 
büyük zararlara uğramıı aıe ı 
ökonomik baskının tesirinden I" 
tulmak içın elinden geleni yapffl 
onun için Irlanda ziraat ile birli 
te birtakım sanayii de inlzlfal ,1 
rerek istiklal savQ§ına deıJaJJI 1 

mi§tir. 
lrlandalılar, lngilterenin kel 

memleketl~rini yedi bu~k d 
önce istili ettiğini, kendUerİ~ 
o :zamandanberi bu istila)". atttl 
için sava!hklarını ve sav ı9ma'i 
Jevam edeceklerini söyli.iyot! 
Gayeleri, tam hürriyet, ve nııısr 
istiklaldir. 

Dö V a:era ba emeli an~aht~ 
fU •Özleri ıöylemif tir: Belediye müfettitleri tarafın -

dan Yemi§, Babkpazar ve Küçük· 
pazar aemtlerindeki yağ yapılan 
yerlerle yağcı dükkanlan arkı bir 
teftiıten geçirilmi~tir. Alman yağ 
ni.imuneleri belediye kimyahanesi
ne aıönderilm~. ta.Mil edi!l:mi.t.ir. Div,. A:l~~ hir lif .. ~-.rlA...., ... ;.,._ ı.-.. : '-' .... -'--· ' ·· • 

den doğmuf olduğunu da ilave et4 miılerdir 

"Biz huıriyetimizi ka-ıım.J 
azmettik. Bu maksada do2ı1' 
rürken hi:; bir kimseye z:ı~~.~ 
mek istemiyoruz. Hatta bu üV 
müzü gerçeklettirmeğe ça!.1 
ıı;en gıu.ı..• i;:)'C Aııf!l ifllFha 

Piyaaada satılan yağ]ann yüzde 
kırk~.ın kanşık ve ırhhate muzir 
olduğu anlaıılmı§tır. Yağlar bozuk 
01-duğu anlaırlmıftır. Yağlan bo · 
zuk çıkan dükkincdar eezalandı
nlım§lardır. 

miştir. '' - Yeni imtihan talimatnamesini 

Bay Hikmet bundan sonra Tür- çok ağır buluyoruz. Biz imtihanın güç-

hissiyle h .. 1l'eket etemmek!:eyi.r 

Dö V alera ancak bu eaaııı 
nınmasından sonra iki taraf:~ 
lıyan menfaatlerin en mutl' 

tarzda h'Zllolunabi!ceğini sD 

lüğünden çekinmek değil, çalışmak i -
kiyeye ıevkedilecek ordunun ne çin imkan ve zaman aramaktayız. Hal-
kadar olması lazım geldiği hak · buki yeni talimatname bize bunu ver . 
kında yapılan münakaşalardan miyor. Değişmesini istediğimiz mad • 
bahsederek İngilterenin lzmiri deler fü;tür. Birincisi imtihanların es· 
Yun~istana verdikten sonra al • kisi gibi aralı olması. İkincisi gene Ey· 

dığı siyaseti anlatmışbr. Bu siya _ Iul mezuniyet ikmal imtihanlannm ko· 
set, Türk düımanlığmı İngiltere nuJması, üçüncüsü de tahriri imtihan-

yor. 11 
Buna kar§ı lngüterenin nOI' 

nazarı lr!anclaya Britanya ~mpİ 
torlug"' u icınJe kalmak sadil1 

. 1 

latanhuldan Trabzona İçyağı 

gönderildiği ve bunlann orada iyi 
yağların kanıtrrı!dığı da bua.rada 
anlatılımlflrr. Yağçı dükkanları 

'bundan sonra daima ve aık ark tef
ti§ten geçirilecektir· 

ların eleme mahiyetinden çıkarılması 
üzerine tekasüf ettirmemekti. Bay ve bu imtihanlarda muvaffak olaıruyan 
Hikmet, bunun için lngilterede talebelerin şifahi imtihanlara kabul e • 

nunla anlatml§, ancak irrı1' 
torluk içinde kalmak pa~a11ı1'~ 
na diğer Jôminyonlar gib; 1"' 

mele etmektir. 
Türk lehine hareketler baıladığı • dilmesidir. 

imtihanda kimler 
kazandı? 

nı söylemiş, Damat F eridin konfe· Hukuk fakültesinde son sınıfta on 
IWl•""''""'"'m11ımnı1111-•""'"°',_ımınnmıı.,.m,.ııımıwuıııımımnııımıı iki dersten teker teker imtihan yapıl - al 

. . , 

Yol paralarını toplamak üzere 
alınacak otuz beş memurluk için 
açılan imtihna girenlerin evrakı 
tetkik edilmetkedir. Tetkik per -
ıem·beye kadar bitirilecek, kaza -
nanlar ilan ediloektir. 

C. H. F. 
Kaza başkanları 
dün toplandılar 
C. H. F. kaza idare eheyetleri 

Ford fabrikasındaki ba~kanları dün C. H. F. İstanbul 
gümrük kaçakçılığı vilayet idare heyeti başkan veki-
"Ford motör kampan~ .• fahri· li bay Ali Rıza Eertemin bafkan

kaıındaki rümrük kaçak;~!ığın • lığı altında toplanarak fırka işle· 
dan suçlu förülenlerin duru~ma • rini konutmu~lardır. Alman kara
nna bu aym on üçüncü cumartesi ra göre bundan ıonra kaza idare 
günü baıianılacaktır. heyetleri reisleri her ayın ilk cu • 

martesi günü, fırka vilayet mer -
Gümrük ve inhisarlar Bakanlı • ... . keıinde muntazaman toplanacak· 

gı müıteıarr Bay Adilın v~ güm - l d K "d h tI · · .. . ar ır. aza ı are eye erının, 
ruk müfettiş heyetinden m~fettit b··t·· h' k t k'IAtı • u un na ıye ve oea eı ı a nı nı· 

Bay Zekinin arastrrdığı bu mese • · · d t ft' .. etm 1 · k . ~.., san ayı ıçın e e ı'!r e erı a • 
lenın tutan, a!dıgımız m 1,.Iumata 1 t ı tı M · · d . rar ~ m mı, r. ay11 ayı ıçın e 
göre, oldukça mühimdır. Tahki · de vilayet idare heyeti aza~n, kaza 
kat evrakı sekiz yüz ıayıf(l.yX geç· merkezlerini teftit edeceklerdir. 
mektedir. Canlı ve muntazam bir fırka fa. .. 

Uzüm ihracatımız 
Triyest~ yoliyle }af ve kuru 

üzüm ihracatı yapmamız temin e· 
dilmittir. Uzüm ticareti il~ uğra-

tan tacirkrimiz timdiden faaliye· 
te geçmi§lerdir ve bazı tetkikler -
de 'bulunmuılardır. Bun hr ara
amda ambalaj meselesi de var 
dır. 

aliyetinin. devam etmesi için de · 
ğerli karalar ittihaz edilmiştir. 

Şehrımizdekı Almanlar 
Alman konsoloshanesi !'ehri " 

mizdeki htilün Almanları7"a adres · 
Jerini ve leiefon numarafa'"Jllı kon
soloshan ~ .;<: bildirmelerini kendi 

dill~ri?de 5'.'kan gazetelerhıle ilini 
etmıştır. 

mak\adır. Bu imtihanların biribiri ar· 
kasma yapılmasına imkan yoktur. 
Çünkü imtihanlara gündüz sabah sa • 
at dokuzdan itibaren başlanacaktır. Ve 
imtihan gece on ikiye kadar sürebile · 
cektir. Talimatnamenin muvakkat 

Deyli T elgr gazetesır•ıtı fi 
mütaleası lngiliz noktai n.,,za 
hüliisa edebilir: 

"lrlanda iktisat Vl" siyaset; 
kımmdan da tek ba,ma yaŞ 

maz.,, ..1. 
maddesine göre her talebenin imtihan- Ohald ·k· aJ J. tJ"' e ı ı tar arasın tı ı L!t 
da en az on beş dakika kalması lazım · ,,.. 

devam edecek ve bu savcqıtı 
dır. 

Düşününüz Hukuk fakültesinin bir çok salhaio.rına şahit olac:-jlıı· 
sınıfında altı yüz elliden fazla mevcut ö. R. Oo~rll~ 
olursa bu şart dahilinde günde ancak U1111111111"111111'111111111111111 llllllllllllNll\llllft111W"ll llllllllllflllllllll"111111111llllpl a 
80 - 90 kişi imtihan olabilecektir. Heı· Hi15.1ial~mcr ta.~af.~ndan ye~ek ve;tt 
gece talebe s1rasmı saat on ikiye ka - mektedır. Kultur Bakanhgı 1' j 
dar gelmesini bekliyecektir. Ve bıı müdürlüğüne b;r tam;m yolhY. tJ 

bekleme günlerce devam ederse talebe- yardım gören talebe saymnı isteırıı§_, 
nin sıhhi vaziytinin de bozulacağı şüp· Duyduğumıua göre Kültür Ba" 
hesizdir. lığı ya:>lığı tetkikler neticesinde .bil I 

Sonra ikinci mesele daha var: Av· kullarda yardıma muhtac; talebenın ~ 
rupa Üniversitelerinde okunacak her ha c_::!>k olduğunu görmüş ve bu t~\,, 
dersin birer kitabı vardır. Fakat bizcfo lere de yardım edilmesi için yen• 
henüz bu yoktur. Talebe ancak nota . tedbirler almıı:ttr. 
lardan çq.lışabilmektedir. MEZUNiYET iMTİHANLAR~ 

Bu vaziyet karşısında Eyh11 mezu : Kuleli ve Malte:ıe aakeri lis~let i 
niyet ikmal imtiharunm da kaldırılma· dünden itibaren yıl sonu me.zunıyet 
eıı bizi müteessir etmektedir. tihanlanna başlımmı~tır. f mtihanJsl' 

Bu imtihanlarda muvaffak oJamı • 
yan talebe ancak bir yıl sonra tekraı 
Haziran imtihanını beklemek mecburi
yetindedir. Aramızdan seçtiğimiz he -
yet bunları birer birer Bakanlığa bil -
direcektir. 

Bakanlığın bize hak vererek istedı 

ğimiz değişmeleri yapacağını kuvvetle 
ümit etmekteyiz.,, 

Fakir talebeden kaçına 
yemek verilebiliyor? 
llk okullarda okuyan fakir talebeye 

beş gün sürecektir. / 
BAY tBRAHIM ALAETTI~ 

Kültür Bakanlığı genel müfetthf 'J 
tayin edilen talim terbiye azat1111 
Bay lbrahim Alaettin dün Anka"'bJf 
şehrimize gelerek yeni vazifesine 
lamıştır. 

HAYDARPAŞA LlSEStNDt t 
Kültür Bakanlığı tarafından HıtYdl 
paşa lisesi önüne büyük bir bahçe 'f' 
pılacaktır. 

Bu bah~edo bir t!)Or sahası ih• tıf' 
düriyet salonu bulunacaktır. 
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Hicret maddeleri nasıl ıarm.İan yuıeçirmei• tefebbüa de ifliyen hüyük otoltiisler sefere kon • dövmilfti1r. Hldiae mahalline ye· 
kabul edilmişti? etmiyecektir. Zaten çok ııkıtık bir mattur. 

1 
BiR Tr., ... OT titen poliı, ikiıini de yakalamıı • 

1- Garnata halkından BELED YEDE - • 
Premea Sal" (c-iDe) ye.I• halde yqıyan · LOK- Fırka dört eenelik menıur olan tır. 

cliii aman ; eeularmı karar· a1tmııt IJÜD içinde hicret e~ belediye miifettitleriDf'!' Bay o...,. NE iSTiYORDU? - Oıküdar • 
cak 'lan tae,et, ayni kit • tiyenlere aynca yol par&ll v Akaunsur kendi isteii1le tekaüt edil • da ve Bajlarda oturan Huan a· 
~ • ;. ealoDU11c1• toplan • 1 ve nakli mümkün olan 91yalarnı~ miftir. dmda birinin ıece Huanm kah · 

ıemt ır birlikte ıötürülmeaine bükUmetı . Mfilkiye •• Hukuk mezunu olan veıine aarhot olarak ıelclifi, IUlta-
IDIGttı. l Ferdinodf!t ile maiyeti miz de maddeten yardnn edecek. Bu Osman Aksuqura Vali "itele. h bıçakla etrafa ..Wırdqı, kah. 

.. erwn --...esin ıel. tir. Bu müddetten eonra tekrar tib• relai Muhittin Oıtündal t..-kkür L-J 1.- N • 
erkanı peacered;:;;-.;.itlerdi. hicret etmek iatiyealere hCldbnet ebnittir· venin kartııınclaki ·ua ı~ı ecmı· 
dilini alrliace ._.,. kendi ken- üç yıl mühlet verecektir. Bunlar ım:.LM_!~:,r:_v A,:.;- Aı:;;.,: nin •Yine de taarruz edeNk lllÇ&k· 
Prensei SaHaa H mmtakumı d . müaaadeJ• mazhar ola • 1>ori)r,, isimli seyyah yapW'Ullun •• • la kapıJ& vurdulu haber vsilmif, 
eline ........ eli. arp 11...--.- .,._. aklaJDI d h"'-A-et, birlikte ıö- · --•--·hm L=.d1• ... mahalline plen polisler, 
.-a.:ı ed•,........ eıuvw.w IW'9& ca '11& a, ua11111 fak b" '-1,.ceii _..,. tbr· .... - •--d 
• _,.... KraJipDiD .-...d•ile ıeç· türecelderi hayvanlardan u ar Aym selmiade plecek aenah •• • Huanı yakatamıt...- ır. 
v~~ verıi almala mecbur olacaktır. paru 70ktw'· BiR HIRSIZLIK - Kalyoncu 

iati la L-- La.nmne s.ı.c.ti yuılmq ft-h m.,... m.ndo arkadatlarma: Müslüman murahhu r vu ,...m ...., .... U.teline sirmif olu h11 kulluiunda Serim aobimcla otu-
Don F•~ .. umduiuJllm: za • maddenin altında siztenen mel'a· ..,urun nifia s•lmediiini düa ..... tır. ran Huan, Kemalin oduma si • 
- Sulh "':'aba çabuk bitirece- neti ketfedememitlerdl. Hep hir • tWs. rerek bir tabn elbi1e ile bir ha -

~d~:'m· ed:.-um· den: 5enah acentelerinclen &irinden, hıını çaldıtmdan yablanmıfbr. 
pısı ·~-· - ~- -ı>orlk., VÇurunun bu 711 "'esa.- ıel· 

Dl k merdivene kıfftu. - Çok 11111 •• .....ı menuu hahsobmdrlı,. )'Olanda KENDl TABANCASILE -Fe· 
~:Sait, premeıi, ~ '-': Diyerek k_alNI .~itler ~ebat~ Wr ceY8P aldık. riköyüncle oturan Murat, Aleko • 

1ca Mr oduna& almıftr:· ~~~ bir maddenm muzakeretine ıeç ------------ nun bahçeıinden toprak atll'ken 
do' merdi•ead• iDclıimı IÖ4 mitlerdi. . Çocuk bayramı belindeki tabancuı ,_e düf1D6t, 
; Halbuki lıpanya hükGaleti ıulh Yirmi üç Niaan çocuk bayramı- çıkan lmrıun kendiıini yaralamıt· 

- Sis dsakereye de~ı~~li - muahedeıine böyle bir madde koy• nm yakınu.ımuı üzerine ~ün her br. Çocuk h .. taneıine kaldmlmıt· 
• cledL Ben biraz sonra ge 111111. akla ~ütüa müılümanlarını mıntaka itk okul bat boc1lan na• tır. 

nısG.neraı. Emiri selim ıyarak :inden çıkılmu bir uçuruma dü- hiye müdüı JUklerinde toplanarak BIRIBIRLER1Nl YARALADI · 
telaW ,akanP çdftı. ıürüyordu. • • çocuk hayra.mında yapılacak it· LAR - Aamaaltmcla Burmalı 

a...'Mliil'li1!Hıriı!İlıi'; ..... ... 
Berberiyenla illi•~--.... .. 
olan iskelelerine 7U'la 
yakın muhacir ıittln. 

Demitti. Diler lapanyol m~ 
bulan da ayni mütaleayı JÜl'Ül 

mütlerdi. 
1 panyot murahhasları bu tah • 

mi~ hanıi huaba utdurarak tay· 
Jemiılerdi? 

E dUIU.ten yarım milyona ya -
km :.U.ıOm&Dm uaakl~ı 
kolay bir it dettldi. Bunlar_m bı~ 
kınnaun yollarda aç ve sef~ ~ 
larak telef olacaklan ıüpbesızdı. 

Miiatüman murahhatlan bu ::.::.::::::;:..!:=: 
lan ve clBtllM*İS inıanlarcb· A~Jk 
ni ..... ,. ~ dala& 1 

Jc!>mqutt& itiru etaıifti. . . 
........ Sait, EndüiütteD bır ~ : 
,_.,.liiman~~
fi kartı..- ela kaha, • 
•• bhal -~ ' fiiplae •• 
vardı? 

General Ferdiaando ~ 
aldıiı mahNm talilnat a......-
111addeyi ,a'Wıs..,_u mtlllüm&D-
1 bbal ettinDel• ı.amrlamnıt· 
b~İr Saiclin yoklalaDd• ittif~· 
de • ._. '* ~ rabm':' ı· 
fade ettlli manaJI ıa _..tle ısa· 
ha çabftlı 

• bitilDmU• 
- ·-·- bfiktmeti • 

1 -nwnllarm makMdl fU ıdı: l L• _, __ ı--• M b 
•..-.;_1:-... _.. iJİ l:tilijorlar· leri ılrUtmüt er ve Dlr prosram handa otanD çu~ ..... ı e • 

....,~ ..- hamrlamıılardır. met ile Hüaeyin kavıa ec1..- bi· 
nd Garnatada Will &CHIDI du· Vef ı· . an--~aki ribiırleriDi 1aralum1lardD'. Her i-,arak bat bldıracak binlerce a . ıae8l ·' • mu kili ele yakalanmııtır. 

müılüman vardı. Bunların tehir hına~ ıstiyor KEND\S\N\ OöVMO~LER -
iSlüde"Dttııa\ari;hp••i)°"'d.-\el\ v.n. lisiii müCl•lüiii tarafinclan r---1 L---•-- =·· .. 04 
için ..,. ..,.. .. Mr teiamrtleıt1dl ••11• ......, &".....,.. ........ .... ..,. 
ech6HirdL ~ lA ınr l'r mı Vt6a •11• ı ..... -.. in ..... mi • 
~-·-~11- ... •• wlll• it•• .. ..- ..... ,... .... . .... ...... ... ..,.... ... .. • .. * .... .... .. it' iH - ....... tkdll z.a.••· ..... 

_ ...... talMrl 8 .... ,.. .. " w.a ...... ..,, a&ı• .,_ rıll la • ele, Zeki ile bnıı Müfidenin ken· 
..._ 1111 • .. ~ • ...,.. .. 411eini clariüldel"ini fik&1et etmit, 
ftl.Hd... ~-~· 

Bu madde ıüpbetiz ki yabm 
Gamata için muteber delildi. BU· 
tün Endülüa baabalanna tamit • 
eli. 

lıpanya Kralı. EnclGIWi, bu IQ• 

Muaikimiz için 
Tllılr Lh '+ TWls ---i Ü· 

........... ledllral ~ karar 

...... '"' ... ..,......_ üzere &er. 
lia musiki alaı....W uumdan Profe. 
... Pal Hiacllmltl ........... Nınl • ..... 

Pnlealr _...ua sün ALnan,.-
telarimae plaıİf •• aktun treniyle 
Aakan,. sitlDİftİr. 

Kısa hizmetliler retle tehlikeli int&Dlana yenid• 
bir kalknmla t.arebtl ,.pmalan • 

m-.ı-- ..-eden laa1armq Emiünü '.4.ılcerlik ıubennJen: 
na -J uau ı - UO tlolw b •• hunlarla .... 
olacak, ilk muJlacİr bfil•ini En· ....a. .-.. ı..a ...... tlilerin ehliyet • 

düliiaten usaldafbrd~ aonra, ...... w.n 1 - Maru - 931 ta ilati • 
ikinci bir tarama itine Iİriteceık • :rat ..wt melstabiae söaderilecelderin-

.._ 21 - Nitaa - 936 ele ,.-,. ,. • 
ti. • . ..... 

Enclülüt ~ içinde topra • 1 - ~ orta ehliyetliler ı -
jını kolay kola1;.:;-ııyac~= Tenunas - 93S de. tam~.,. 
da yarfılı, I~. •~- Z: lik t - Erltl - 9U de ve yflkaek ebU • 
bunlardan pkiniYoraarua• e ,.... ... ._. lllUfnua .,....._. olan • 
hanedan• aralarmda lıpaDJ& dn· llr ı - lldacitetria _ 1.11 • ... ı. ta. 
ı-s- .__1 koyacak hemen bir iti ................ ...._ .....,. :ra•r· 
_._ _." ..,..ıar calnı- rialeriadea enel 
fert bile yokta. .-.,. a&tet 111.-i ilan olunur. 

F~IFerdinand\~hulan. ------------.... ----
na .entiti sbH talimat ile., met • diyorum. 
hur müealdtlenlen (Mh~~ ....... ~ Demit ve konutulmaar biteD 
diri olarak lepanya uaulll'RIDe madd~lerin altını birer birer im. 
..U-I ___. da temat edilme- zal••lflı· 

t. . illW .tmifti. General F ..di • Erteai sin tekrar ıuUı konut • ::C.o Kralın bu ihtarım ihmal muma devam eclllecekti. 
etml,_da. Emir Sait konutma aalonunda 

Sorguya çekilen Bulgar 
serbest bırakıldı 

Polise~ ~dliyeye Sama!yada o
turan Sak·ılu OYakim itimli bir 
Bulıar ıanderilmiıti. E•inde bir 
aıker kar;aiını aaldadıiı !ddiaıiy

le aorpfa çekilen 'bu adm1, aer
but hırôı)mqtır. 

Tahkint devam edi1or. Albn
cı ittintak dainti pbitleıi dinle
mektedi.-. 

ispanya ile ticaretimiz 
lıpany• ile aramızda yarılacak 

yeni ticaNt anlatmaıının müza • 
kere etUhın Ankarada teıbit • • 
dilmit va~;yettedir. • 

Madrit:t" konutmalar y•,acak 
heyet, bu.,anlerde lapanyaya yo -
la çlkacaldardır. 

Başbakan 
Şelırimizde 

(Battarafı 1 ine; llYJ~•da) 

ıelmittir. Gen.al lamet lnönü lı· 
tanbulda •ali •• belediye niai B. 
Muhittin Oatiinclai, polis müdürü 

Alman 
Tayyareciliği 

{Bafmüalden devam) 
rek Almanya, ıerek laailtere ... 
va kuvvftlerine Framaam laa
va kunetleriJJe beraber oluacı
ya kadar artbrmah&br.,, dedili sl
rüldü. 

lnailiz DıtNlcanmna bu sorp 
ıu ile Alman Bqbakaoının hu aor
ıuya verditi cevap Avrupa tarİ· 
hinde unutullnqacak IÖ%1erden· 
dir. Çünkü bu töaler diicıya Jii· 
zündeki büyük aüel ( culteri) ve ıİ· 
yual deiitildikleri pek canlı o ... 
rak ıöatennektedir. 

Mant d~niai ile Avnıpanm lra· 
ra parçuından a1r1lmıt olan Bri· 
tanya adalannm emniyeti aon yıl
lara ıelinciye kadar yerindeydi. 
lnıfltere en atalı iki blyü)c AYN
pa devletinin denb lnaY\'etlerln• 
kartı dural:tllecek deniz harp fllo
lan hulundurmak ııyuuma da· 
yanarak adalan üzerinde rahat, 
rahat oturuyordu. Halbu1d tay. 
yare kuvvetleri harp alanmda ... 
nia kuvvetlerine kafa tutacak •• 
belki de bu kuvvetleri alt.edecek 
bir durum alınca l..,Uialerin le
lerine ıüpbe kurdu dUftü. Daha 
sonra Almanya pbi Yenay and· 
lqmaıı ile harp tanaresi kullan
maaı yuak edilmit olan bir dev· 
letin ıialiden ıidiye h•nrladılı 
hava filolarının lnsilter• tanaıe 
filoları ile boy ölçütebilecek ltir 
kerteye ıelmit bulunduiu dopu
dan doiru en büyük Alman devlet 
adamının, apnd• itititince lla 
tüphe bir t~llt halini aldı. 

Şimdi acaba lnsiltere hüktmr 
ti ne yapataktır? 

JıiD önemli (mıiltim) olan Jlıo 
neJİ ( cllMI) tuclur ki Almu fP. 
rikalarmın yeni tanare JQ•ık 
kabiliyeti )&.lnıı. lnıiltereden de
jil, lnıilia, Franam, ltalran .,..,_ 
ribı.rm.n wpancluı dUa iiltiD 
olcluium ..... lqilis .. ....ı.n 
psmütadır. Nud ld (DeJli 
~I) ....-i Almaa fabrilsala
nnın haftada hin •• Jl(&la elli Wa 
t&JJ&n yapabilcliii halde Ameri
lwuıı yılda ancak üç bin, Fw· 
nın iki hin, ltalJUUD iki l.in, lr 
silterenin bin tayyareden al,U. 
yapamıyacaiuu ileri aUııaMtetlir. 
Bu iddia içinde biiJ(ik bir tiflrme 
payı olaa bile ıene ebe..U,eti 
bü;vüktür. 

Genel harp bittikten eoara 
Veraa1 muahecleıiyle Almanyanm 
birçok ıiliblan bomlurke.a, lurl
lıp, dökülen tanarelerin MJlll • 
Mt hini buimuttu. 0 YUit bile ... 
ıilizl•le Fraıwalarm ta"....ı.l 
bu l&)'ldan çok uclı. 

Şimdi 6J ıe ıöıiilüyor ki A.lmaa
ya kara Vf! d..U. harp ıiWdarm
clan siyade hava all&hına lmwnt 
vermekt.cllr. 

Bu halcı•dan (0.Jli Me,I) p
zeteainin .Alman tananıcllili 
hakkında yazdıiı yazılarm lql 
bir deie•·İ olacaktır. lnaUi• D.11" 
bakanı Sa .. Sayınenia 
Alman b&kOmet ...... ffitJliılıia 
verdlli cnap da laaa mçwia 
maktadır. 

lnıllterenln, Almanya.ya btM 
ıittillçe daha uyaal bir clanllll 
lanmaıllllal Mbepleri aramrlll9 
tanare Jmnetlerini u L.~~ 
katmak lbaacl1r. 

·r-ı- ~anıı· 
hacirlerin ,.olda .,.. istir& • 

fula duramadı. Onu qaiı'Ja çe • 
Qener&I Ferdinando maddeleri ken müthit bir cuihe vardı. O 
'bak çabuk okuJUP seçiyordu. Premet (Saliaa) Jı Jalnız bırab. :..ir Saidin JUbnJa çıkması u - mazcb. Memleketini dütmana tea-

bay Fehmi Vural, tehrimizde bu· l=~~~lll!!!!:!!ll!!!l!!!!!==ııı~---~ 
Welerde bitin ihtiyaç " 
bati • • --: .. Necektir· Endfllit 

enm - yerde .,..... 
mahacirı.i ~ _.1eMlecek· 
eami "fa 1D91Cit lap ca 
lerdlr •• ....,. MlkGmeti ha ha • 
1mtamallaeblereUmnl,,~: 
......-"lrf ve &d...
pfederincle ~ Wr delifildlk 1AP" 

JIAlllltb. Ve niha,.e ....... olanca, lim ederken bile aöaü kaclmdan 
Emir Sait bet dakika için mtiza • 'batka bir teY ıörmiyen Endülüa 
kere salonuna p.ek: INDti o ıece ae•ailialle batbaf& 

_ Arkadqlanmm kabul ettiti blacak, prap içecek eilenecekti· 
maddeleri ben de aJDft kat.I.. (Sonu yarın). 

hman aaylavlar •• bir çok yurt • 
clat tarafından karftlamn•ftır. 

Bqbakan•nz ietuyoadan hir 
otomobille Kadıkiyüncleld hemti· 
resinin evine ıitmiftir · 
~ıs .. brhnise Mr kaç 

tin dinleamels bere ıelmiftir. 

_. A .. i mili ..... , kir ... ,. 
ıi ....... -. ~-
...... ii ..... sh ..... . 

.,,. o-...... ....... , ... 
laam da._ papa ittlnk ıi11A *' 
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• 
MIZD 

lzmir belediyesinin 
• 
ımar programı 

Şehir "declisi azası beş yıllk program~n 
değiştirilmesini istıyorlar 

İzmir, (Husussi) - Belediye
miz, yeni kanun mucibince, beş ki: 

Ve söz alan zevat demişlerdir 

yıllık bir imar proğramı hazırla . 1 - Bu kısım, bir tetkikin 
mıştı. Şehir, Karşıyaka, Mersinli, mahsulü değildir. Harita üzerin
Bayraklı gibi civar köyleri ve ka · l •'e hc:.zırlanmıştır. Halbuki şehrin 
sahaları da hududuna aldığı için bazı kmmlarında ve bilhassa yu
eskiye nisbetle çok büyümüş, ihti . karı ve kenar mahallelerde hele
yaçları da artmıştır. Ayni :.r:aman- diyenin yapmağa mecbur olduğu 
da, şehrin tam ortasında kordona okadar çok işler vardır ki buna 
kadar uzayan geniş bir yangın sa- cevap vermeğe mecburuz. Binaen
hası vardır. Yani bir belediye mü- ı aleyh program, yeniden gözden 
euesesi böyle bir şehrin medeni 1 geçirilmelidir. 
sthhi, asri ve beledi dileklerini Filhakika, hu ihtiyacları tama
karşıJayabilmek için, çok dikkat- men karşılayahi!mek için bütce
Ji davranmağa ve çok çalışmak nin de müsaadesi lazımdır. Ancak, 
mecburiyeti~dedir. esasa taalluk eden mühim işler 
İzmir de lstanbulu andırır.. öne alınırsa maksada daha kolay 
Muayyen yerlerinde belediye erişilir. Azaların iliştikleri cihet 

faaliyeti ve eserleri vardır. Hal - fen heyetinin bu proğramı, şehiri 
huki şehir merkezinden muhite gezmeden hazırlamış olmalarıdır . 
doğru ilerledikçe, faaliyetin yavaş ki, hakikaten dikkate şayandır. 
yavaş aksadığı ve kenara gelince, Meclis uzun konuşmalardan 
hiçe intliği görülür. lmar ve bakım sonra, proğramı tasvib etmemiş ve 
isl~rin :le, daima bu zihniyet ha . bir heyet tarafından yeniden tet -
kimdir. kikini kararlaştırmıştır. 

1:-mirin dağ mahalJelerinde, Te- Bu meyanda Karşıyaka sularını 
pedk. Kemer Darağacı, Karşrya- kısaca mevzuu bahsetmek iyi olur 
kanın Alaybey, Soğuk kuyu semt- sanırım: 
Jerini .de n;anlar, bunu daha vezıh 
olarak görürler. 

lznıir111edenidir, uğrak yc:aiJ~., 

ökonomik bir hususiyeti vardır, 
tanınmıştır, zengindir, şudur, bu . 
dur, fakat yukarı mahallelerde öy
le sokaklar vardır ki, ne temizlik 
görür, ne kaldırımı vardır, ne ten
viratına bakılır .• 

Bu sokaklara tırmanmak, herke
sin harcı değildir. Tıpkı, ancak ke
çilerin tımandığı dar, tehlikeli pa -
tikalan andırır .. Kıt olunca, bura
da patlamış lağım pisliklerini sü -
rükliyen çayların, sellerin çağla -
yışı görülür ... 

Kenn·· ,.e aşağı 
keza öyle ... 

mahalleler de 

Bux: •arı, yeni belediyeyi hedef 
tut:nıyarak yazmıyorum .. Eskiden 
beri, bu böyledir ve ancak son yıl -
la~ da biraz göze alınmağa haşla -
mıştır. Fakat bu gün toplanana 
şehir meclisittdeki münakaşalar 
göstermiştir ki, eski çalışma siste
mi hali yıkılmamıştır. 
Proğramın birinci yıllık kısmı 

azaların dikkatini çekmiştir. 

Karşıyakaya Yamanlar suyu te -
sisatı yapılmıştır. Bu tesisat, ade-__ .... ___ il!. 

başlamıştır. Su, geçen sene Ağus
tos ayında Karşıyakaya akmış bu· 
lunacaktı. Tesisat bitti, fakat bir 
sürü arıza çıktı su hala akıtılama
dı .. 
Karşıyakada günün hadisesi, 

hemen hemen, Yamanlar suyudur. 
Şimdi de yeni bir haber dolaşıyor: 

Su azmış, kafi gelmiyecek miş 
ve guya, diğer bazı kaynaklar bu
raya akıtılacakmış, amma, civa-: 
köylüler itiraz ediyorlarmış.. lz
mir belediyesinin bu iş üzerinde 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Şarap fabrikası 
müdürlüğü 

Tekirdağ, (Hususi) -Tekirdağ 
şarap fabrikası müdürü hay Hadi 
Kastamonu inhisar müdürlüğüne 

nakil ve tayin edilmiştir. Yerine 
Adil isminde bir müdürün gelece
ği söylenmektedir. Bay Hadi mu -
bitine kendini sevdirmiş, değerli, 
tecrübeli, dürüst bir zattı. 

KURUh'un edebt tefrikası; 20 

Balı kesirde f 

Soyguncu çetesi 1 

Kimlerden mürekkcpmiş, 
ne zaman kurulmuş? 
Bahkesirde Çamlık bayırından 

şehre silah sokarken yakalanan 
Arnavut Deli İbrahim hakkında 
zabıta ve adliyece iki kol üzerin· 
den tahkikata devam edilmekte • 
dir. Deli lbrahimin bazı düşünce
sizleri başına toplayıp bir soygun
cu çetesi teşkil ettiği tahakkuk et· 
mektedir. 

Bu çeteye dahil bulundu -
ğu anlaşılan Manyas nahiyesinin 
Yağcılar köyünden Ali ve Biğa -
diç nahiyesinin Okçular köyünden 
İsmail adında iki kişi yakalan 
mıştır. Ali ile lsmal müddeiumu · 
mi muavini Hilmi Çil ve emniyet 
müdürlüğü kısmı adli başkanı 
Fehmi Karabekirin huzurunda De
li lbrahimle yüzleştirilmiş ve olup 
biteni olduğu gibi anlatmışlardır. 
Yağcılar köyünden Mehmet Ali 
ve Kırkağaçtan Ali çavuş adında 
iki kişinin de bu çeteye dahil oldu
ğu tesbit edilmiştir. Bunların da 
bir kaç güne kadar yakalanmaları 
beklenmektedir. 

Tahkikattan anlaşıldığına göre, 
bu çete bir yıl evvel teşkil edil -
miştir. Bu çete 934 haziranında 

Soma taraflarında müsellehan bir 
soygun yapmak istemiş, fakat ha· 
zr sebepler dolayısile bunda mu -
vaff ak olamamıştır. Bu çetenin o ___ ... _ 

11'1.J ___ _... .... _ .. ~ _ 

ğu, soygun yapmak üzere daima 
f rrsat beklediği anlaşılmıştır. 

Deli lbrahimi silah kaçırırken 
yakalamak suretile soygun çetesi
nin meydana çıkmasına amil olan 
Mirzabey mahallesi bekçisi Şükrü 
vilayet trafından on lira nakdi 
mükafatla taltif edilmiştir. 

1 ekirdağa f!efen 
~öçmenler 

Tekirdağ, (Hususi) - Vilayeti
mize Romanya ve Bulgaristandan 
gelen göçmenlerin yerleştirildikle
ri yerlerde evlerinin yapılmasına 
başlanmıştır· Göçmenler tamamen 
yerleşmişler ve aldıkları tohum · 
luklan ekmişlerdir. Kısa bir za -
manda müstahsil vaziyete ge -
çeceklerdir. Vali Bay Haşim ltcan 
göçmen işlerini, ev inşaatı çalış -
masım yerlerine giderek çok ya · 
kından takip etmektedir. Yakında 
yeniden göç.men geleceği umul . 
maktadır. 

Bir şey değil, benim sırf bir kişj 
fazla olursa daha çok eğleniriz, 
konuşan bir ağız daha kazanırız 
fikrile yaptığım nezaketi kendine 
bir kompliman diye alındı galiba .. 
Bu kuş beyinli komşu kızına şim

___J di içimden surat etmek, hatta alay 
ı....:::::====~~~============[)ürhan Cahid etmek geliyor. 

Yuvarlak masa genişti. Karşı!<i 
koltuk beriki iki arkadaşından 
biraz aykırı kalıyordu. Halbuki 
Nilüferin solunda bir boş yer da · 
ha vardı. 

Bunu, işaretini beklemeden yer 
almak isteyişime bir ceza olarak 
yaptığı ınuhakkaktı. 

Hikmet Kaptan bu ehemmiyet
eiz görünen vaziyetin farkına var
mamıştı. Coşkun bir neş'e ile ba· 
hkları nasıl tuttuğunu anlatıoyr 
du. 

Eski gemi kamarotunun hazır • O Hikmet Kaptanla konuşur · 
ladığı yemekler pek güzel şeyler- ken denizi seyrediyormuş gibi göz
di. Berrak, mavi bir hava, güneşin lerim uzaklarda, meşgul görünü -
altında rengini belli etmiyen sakin yorum. 
bir deniz ve nefis zambak koku - Bir aralık durgun halimi Hik · 
ları. Her şey, bütün bir hafta yo · met Kaptan farketti: 

rulan bir insan için sevinecek, haz 
duyula~k kadar güzel. Fakat bu 
münasebetsiz komşu kızı bütün 
neş'emi kaçırdı. 

Şimdi yemeğimi yerken ısrar e

dip onun yemeğe kalmasına sebep 
olduğum için kendime kızıyorum. 

- Ne o, Feridun. Birdenbire 
gevşedin ... Yarışı kaybedişin ca -
nım sıktı galiha. 

Kaµtan bilmiyerek tam &inirime 
basmıştı. içimdeki birikmiş acı 

duyguları boşaltmak için can atı
yordum. 

Karadenizde kışın en 
emin liman hangisi? 

Hükumet Bartın boğazı ile Amasra da tetkikat 
yaptırdı, tesisat yapılacak 

BAR T l N - Hükurr.et, Bar- hakkındaki tetkik ve müşahedele-

tm "Boğazı ile Amas - rini, mütalealarile birlikte vekale-

ra limanının temizlenmesine te verecektir. 

karar vermiş ve bu iki limandan ı 

hangisinin daha önce temizlenip 

yapılmasının gerekli olduğunu te~ 
bite lüzum görmüştür. 

Vaziyeti tetkik etmek üzere, 1k-

Öğrendiğimize göre, hükumetin 

bu tetkikattaki maksadı tudur: 

Bartın ve Amasra limanlarından 

en elverişlisi, kışın gemilerin ko • 

laylıkla girip barınabileceği bir 

hale getirilerek yolcu ve ticari eş-
tısat Bakanlığınca tavzif edilen 

iktısat vekaleti liman hizmetleri 
ya nakliyatının selamet ve emni • 

müdürü bay Hayri Baran, Amas • 
yetle yapılması temin edilecek, bu 

raya giderek limanda tetkikat 
suretle vukua gelmekte olan zarar 

yaptıktan sonra kara yoluyla, Ba;· 
tına gelmiştir. ve ziyanın önü alınmış olacaktır. 

Ayrıca, iç Anadolunun eıya ve 
Bay Hayri Baran, alakadarlarla . . . 

·· .. ·· b l lA yolcu naklıyatının da bu emın lı-
goruşmuş ve azı esas : ma umat 
almıştır. man vasıtasile yapılmasını temin 

M t .. ı b ~ 'd"I · d 1 etmek, hükumetin bu işteki başlı-
o or e ogaza gı l mış ve e- .d. 

. ~py~ı~ 

nıze çıkılmıştır. Bay Hayri Baran 
iki limandan birisi üzerine ka-

rar verildikten sonra teahit edile • 
ırmağın ve Boğazın vaziyetini tet· 

kik etmiştir. Kendisine, ayrıca, 

Bartın iskelesinin ticari vaziyeti- nin yapılması hükumetin çalışma 
ne aid ihsai rakamlar .ve belgeler programına alınacak, bunun için 

de verilmiştir. yeni yıl bütçesine tahsisat konu -

Bay Hayri Baran, her iki liman lacaktır. 

Diyarıbekirde Atatürk 

Diyarıbekir, 6 (A.A.) - Büyük 

önderimiz Atatürk'ün Diyarıbeki· 

rin he.mşeriliğini kab~l ettikleri 

güne rastlıyan 5 nisan Diyarıbeki· 

rin Atatürk günüdür. Bu münase· 

betle bugün belediye önünde bü -

yük merasim yapılmış, Atatürk' · 

ün büyük şahsiyeti ve yarattığı 

devrimleri hakkında söylevler ve

rilmiştir .Gece de zabit yurdunda 

halkevi orkestrası tarafından bü

yük bir konser verilmiş, Ata · 

türk'ün adının her anılmasında 

şiddetle alkışlanmıştır. Diyarıhe -

kir Atatürk' ünü çok büyük bir sev

gi ve heyecanla kutlulamıştır. 

Yürgü gazetesi 
lzmirde, bay Zeynel Besimin 

haşmuharrirliğile bu isimde bir 

gazete çıkarılmağa başlanılmış 

tır. 

Ehemmiyet vermiyen bir dudak 
büküşile: 

- Yarışlarda bir takım kaide · 
ler vardır bilmez misin Kaptan, 
dedim. Yarışçılar arasında kate -
gori ~ranır. Komşunuzla bu nok
tada ayrılıyoruz. 

Yan gözle baktım. Nilüferin ka
şı, gözü oynuyordu. Bir şeyler söy· 
lemeğe hazırlandığı belliydi. 

Devam ettim: 
- Böyle ağır sporlarda kadın • 

larla bizi bir tutmazlar. 
- Olabilir, diye atıldı. Fakat 

o kadınlardan herhangi biri erkek
lerle koşabileceğini iddia ederler
se kabul etmemek korkaklık de · 
ğil midir?. 

Kaptan söze karıştı: 
- Onu, bunu bilmem, ben kom

şumun denizcilikte bir erk"!k ka -
dar dayanıklı olduğunu gördüm. 

/zmit ve Adapoza rı 

Adapazarı, 5 (A.A.) - J~ 
orta mektebi voleybol takımı şe\'r 
rimiz orta mektep takımiyle jl<İ • 

maç için bugün geldi. llk maç y•· 
pıldı. lki seans beraber üçii11CÜ se

ans iz.mit orta mektebi taknn1 

1 - 5 sayi ile oyunu kazandı. 
Yarın ikinci oyun yapılacak. 

Adapazarı, 6 (A.A·) - Düıt 
gençler birliğile - Sakaryaıpor ~ 
ve B takımları arasında yapılan 

maç'ta B takımları 1 - 1 'e kaldı
lar. A takımlarından da Sakarya
lılar 2 - 1 galip çıktılar. 

İzmit idmanyurdunun daveti
ne giden Hilal futbol takımı oyu· 
nu 4 - 2 kaybetmiştir. 

İzmit orta mektep Voleybol 
takımlariyle şehrimiz orta mek
tep tak?mmın ikinci karşılatmala
rında İz.mit takımı galip gelmittir. 

Isparta gazetesi 
"İsparta,, arkadaşımız on üç 

yaşına girmiştir. Kutlularız. 

Lakin bizim Hasan Reisin enginar 
dolmasını nasıl buldunuz .. Kuıuı
var mı? 

- Böyle ev işlerini kadınların 

daha iyi bilmeleri lazımdır. Onun 
için komşunuza sorsanız. 

Nilüfer yüzüme bakmadan ce • 
vap verdi: 

- Mükemmel... Bir kadının er 
kek işleri yaptığı kadar, Hasan 
Reis de ustalık göstermiş. 

Sinirlenmemek için kendimi tu· 
tuyorum. Bu kızın lakırdısı gibi 
hali, hareketleri de gözüme bat • 
mağa başladı. 

Sesimi çıkarmadım. 
Kaptanla gevezelik ederlerken· 

~ğr. ::.ğı~ ;·~mcğirni yedin:. 
Hasan Reis kahvelerimizi ge • 

tirdiği zaman, bugün bugün tellen· 
dirmek için yanıma aldığım bü " 
yük sigar paketini çıkardım. Bun· 



••• 
• 

elbiseleri ... Torak, Ber )indeki atelyesinde Türkiye 
için bir abide hazırlıyor 

1'1anerna ayazm••• 
. . ömleğinin \ yılda bir kere büyük meraıimle el 

Hazretı Mery~~~ 1 . .1 biıeleri ziyarete giderlerdi . 
.Ayvansaraydakı kılıseye ıetın. 
meti fÖyle riYayet edilme.ktedır: 

kuru Bu kiliaeye büyük kerametler 
imparator Birinci Leon nun-
da 457 _ 474 yıllarmc:la Galibuı atfedilirdi. Latinler lıtanbulu zap· 
ile Kandiua adlarında iki kiti, mu· tettikieri zaman, kiliseyi de Litin 
kaddeı yerleri ziyaret etmek için kiliseıine çevirmi9lerdi. 
f;Jiıtine gitmiılerdi. Bu arada Ca· Türk gemileri ile Hizam gemi · 
pern.aum denilen bir yere uğramış· \eri araıında yapılan bir deniz 
lar, bir yabudi kadının evinde mi- harbinde güya, Hazreti Meryem 
tafir olmuılardı. iki arkadaf, Haz· yardıma kotmuf, bu yaroım, müt
reit Meryemin elbiHai iakb bulu- bit bir rüzıir doğurarak ~ürk. ge· 
nan aanclıim hu evde buluncluiu milerinin bepıi batmıf, eıır edılen 
nu öjrwnmİfler, uocbim ölpiaünU Türkler Vlihema kilisesinde din-
..._....,. Kudü.e dönerek lerini deiittinnitler. 

.,..ı boyda bir ıandık yaptırmıt- lıtanbul fethe!!ilirken yanan bu 
lar, tekrar yahudi kadının evine 1.ilise 0 vakit me~'um sayıldı. 
mia&fir olmuşlardı. Bir gece için i la k; 
de Hazreti Mer:remi~ -elbiı:!ıİ bu- j _ Bizi kurtaran ktliıe yandı, 
1-.ı tan~kla kendı ıan:lı!d;:u-uıı ar~k mailU., olacajız. Diyorlar · 
daiittinqitler ve oradan doiru Is· mıı. 
tanbul yolunu tutmuılar, aandığı Bugün, küçük bir ayazmuı ka
Viiberna mahallesinde bırakmıt • &an bu kiliıenin muazzam bir ıey 
!ardL o'duğunu ıöateren eıki ki~aplar. 
Hıureti Meryemin elbiaeainiıı imparatorların ziyaretlerini fÖyle 

t tanbula ıetirilmeai, az sonra anlatmaktadırlar: 
'

1 
lk aırnda duyu'lmuf, bunun ü- ı "İmparator muhtelif merasim -

ı.a ar h-d· H . 1\1 "t · ·· le~i ıetirenler, a ııe· elen sonra azr~tı eı yeme aı O· 
;.?rıne gom e • ı . . a· k"l" . . . t haber vermıt er, lan elbi~evı zıyaret e ıp ı ı.:enın 
"ı ımpı.ra ora . • k"I . d d l t - 9:..:-· Leon da bir kı muhtelif mcv ·ı erın c ua ar e 
imparat~r .. ..-ı --•- . ..k k b" d • ırarak suıdığı içinde aaa· tikten sonra yu se ır o aya ge-
n. yapt lir orada hazır olan ı esmi hamam 
lfSbDlfb. ,_. 

1 
• b" ·ftll!k ha,demeleri imparatorun elbiselc • .____,_ w eluıse erı ır ı.,_. S . d ·ı .. 

....----.:--·'. . u üzeri· ıini çıkararak cntıum enı en or-
~ ıçeruıne koym 'it b" tii ile öıterler ve bu merasim ha· 
ni mühürledikten sonra a m ır <lım ağalaıı tarafından yapılırdı. 
gndık içine koydurmuf. . 

1 
Sakallı ve bıyıklı kimse buluna· 

Bir rivayete ıöre de elbı~ er, azdı Bundan sonra imparatoı 
bu altın tandıim içinde pır-~tda· ın kaddes hamama girer, orada 

!t.:-... • bir mahfıu;a a mu d N 
dan yap.&mt uua-1 • • e tasvirleı e dua eder, ve oı a n a • 
saklı imit- l.tanbul f~hedıh~:!ı- tatoryom denilen yere geçer 'e 
kadar bu kilse, bu elbıteler yu d b hamamcı tarafından hazırlan j 

. k" . tarafın an aş .. d l k den yüzbınlerce ıtı d mı olan suya uc dera a ara çı-

kardı. Bundan onra mabeyncileı 
tarafından giydirilerek kiliseden \ 
giderdi.,, 

Vliherna kiliıeıi ile beraber, 
bir de ayni adı tafıyan saray var
dı. Bu saray hakkında şu malu
mat verilmektedir: 

"Jkinci T eodos payıtahtı geniş 
letirken Yaldızlı kuyudan Halice 
kadar büyük suru yaptımıııtı. Bu 
eınada Vlaherna mahalesi de ıu
run içine ahnmııtı. İmparator A
ııaıtaa 491 - 518 de burada dik 
bir tepenin üzerinde küçük bir sa
ray yaptırdı. Bu saray, uzun müd· 
det kilisedeki Hazreti Meryemi ı ' 

elbiselerini ziyarete gelen impara-ı 1 
torların gezme yeri olmuttu. 

Saray, sonraları büyütüldü. Bu 
mahallenin nüfuıu da hayli artmıı 

f olduğundan mahalleyi diiJmanc:lan 
korumak için, Herakliyüs (610 -
641) bir ıur daha yaptırdı. 

On birinci yüz yılda Manoei 
Komnen kurun.unda ıaray erkanı 
Ayaıofyadaki büyük sarayı bıra · 
karak burada yerleımişler. lmpa -
rator, sarayın sura çok yakın ol • 
duğunu görerek her hangi bir teh· 
likeyi önlemiş olmak için suru da· 
ha uzaklaıtırdı. 

Latin imparatorları da ıehri 
zaptettikleri vakit bu sarayda o • 
turdular. Fakat kaçarlarken, ıa • ı 
rayı harap ederek kaçtılar . 

Buralar, surlara yakın ?~matı/ Heykeltrq Joaef Torak, liugün· vaftlD'. ıc.;&liatatürfE'ıe Adolf 
yüzünden, lıtanbul fethedıhrken . .. A'- h k it 1 ta f Hit" le . b::...aı . • b" . . ---' b" d d ım rman ey e raf arın en • I rm ""'ennı ınncı ..,,.a. 
harap olmuş, 1~ yangın a a ~a- mnmı§\ar nt\an b1ridir, Ber\in<lc mızda koyduk. Batadaki reıimde 
nabilecek kııım arı ~~nmııtı. u yqıyan hu heykakrq, timdiJle b- ele he,blwat Joeef rr--... .... 
gün toprak altında luhae ve sara · d 1 1._..ı_ı...! .__ :._..ı or.:ı..ı.! •. 

b
. _,_ "k 1 bul ar bir çok muvaf ak ohnut ner t11UC&1 ate.,a1DUe a unuye JÇm ya ait ır çvıa veıı a arın wı • • . • • . 

duiu iddia edilebilir. Buralar hak- vücude l'etirmittir. Kendisinin hazırladıiı bır ibide kaide.mı na· 
kile kazılına, hayli veıika elde e· muhtelif eserlerine dair ortaya ko· ııl yaptıjmı ıörüyonunuz. 
dileceği muhakkaktır. Eski eaer • nulan pek çok yazı, onun aan'atine Aiman mecmuumda, bu hey • 
)erden tek bir ıütunun bile kıyme· kartı takdir ifade eder neticelere keltrqa ait olarak çıkan yazıCla 
ti olduiuna göre Ayvansaray top- bağlıdır. töyle deniliyor: 
rakl~rı haylj mermer sütunlar ve Bu heykaltraı, abide olarak di· "Hindenburg'un başını alçı Ü • 

belkı de altınlar saklamaktadır. kilmek üzere de heykeller, ıütun zeıinde canlandırmak için, heykel-
(Sonu 'arm l kabartmaları yapmıttır. Şiındi a • traşın Hindenbw-g'u yalnız bir de· -· ................ -111--• -----·---" .............. Vo!eybol maçlarımız telyesinde yapmakla met1ul ol • fa karşısında oturttuğunu işiten, 

bugün yaplhyor duğu bir abidenin Türkiye heıa • her halde şaşar. Bir buçuk saati 
hına ıiparit edildigv ini yazan bir çerisinde ı·şı·nı· tamamlamış olduğu 

Mekteplılcr şampiyonası idare ko ' 
mıtcsındcn: Alman mecmuası, bu heykeltratm bir hakikattir. Bu heykelt~~ pek 

Bugün ya,,ılacak voleybol maçları heykellerinden bazıları aayıyor ve kavrayışlıdır. Sür'atle çallŞll' ve 
ıunlardır: birkaçının resimlerini koyuyor. O- başarır. Eğer Hindenburg'u daha 

K.ubuıas 1ılın nda: 
Saat 16 da Şi•ti _ Kabataıı, saat nun tarafından yapılmıt eserler a- evvel gezintileri esnasında gör • 

16,30 da istiklal - Yüceıılkü rasmda Kamil Atatürk'ün bronz - miiş olduğunu farzetsek bile, hay• 
J\1a .. tann hakemi· Feridun. dan, Adolf Hitk · · tattan büstle- ret ve takdir duymak, yerindedir. 
l>11riiot1hıloa ~ ılıasımlu: ri, Hindenburg'un ve Mu11olininin Çünkii, Hindenburgu tıpkı tıpkısı• 
Saat J6 da· Dnrussafaka - Yeni -

lise. s:ıat 16,30 da: Vefa - Ameli Ha- büstleri, eıki dünya bokı tampi na kendisine benzetmiş, simasın • 
yat yonu Makı Şmelingin bir ılatüaü, daki karakteristik hatlan, kuvvet 

Ma,.ların hakemi· Talat Ö:r.ı ... ık "Aııne ve oğul,, iıimli bir abide. ve maharetle çizmiştir.,, 
. dT di imparatorlar a ş 

zıyaret " r ır · . k yanır.ıızdan ayrıldı. I iıi.1 qçıb~ı ıgı, hani yakın olsa 
. . t• Alay ııyere . . d . 1 ~ 

lan BrüJuelden ıetırmıf mı. Hikmet Kaptana: nız evınız e panııyon o acagım. 
· m ... ı,3.•aşa e:lecek gibi vaziyet al· - Uç bekarlar yalııı ..• VaHahı 
dı: 1 

güzel. Şuruını yavaı, yavq Ay • 
etmek için bir tanesini Kaptanın _Dik kafalı bir teYe benzi · Hikmet Kaptan, fırsat bulmut 
ukala komıusuna uzattım: . yor komtunuz, dedim. gibi atıldı: 

- lçeniniz tabii. Bu da bır Hiç kadm hali yok. insan~ ken · 1 - Ne olur sanki, dedi. Burada 
apordur. dini adeta bir mahalle çocugunun ı klllıana .... Buradan her gün latan. 

Erkeklerin her yaptıiın• yap • kart111nda sanıyor. . bula, itir.e gidip gelenler çok 
mak iddiasında olan kadınla.ra Bunu ıırf, hakaret .. olıun dıye Hem ıen bilirsin ki, ecnebiler o· 
zaten kızarım. Haydi bakalım, ıç- .c;ylediiimİ ben de bılıyordum. turdukları yerle, çalııtıkları yer a-
ain de ıörelim. ~ . Hikmet Kaptan: ruının uzak olmasını daha doğru 

Nilüfer töyle bir baktı, dudaıı - Yok, Feridun, dedi. Nilüfer bulurlar. 
mn ucu ile cevap verdi: iyi yürekli, temiz bir.k_ızdır. Onun- · üldüm: 

- Zaten sigara kullanmam· 1 yeni göriiftüğün ıçtn, daha ya· G 
T ed · a d s· k k - Doğru amma, bu kadar uzak etekkür enm. kından tanıyama ın. ır ere a-

Ve ıülendc deYam etti: fadar ol.an ne cana yakm oldu - değil. Buradan lıtanbula bir bu 

S -"' x....aanlar böyle teY· ruk saatten evvel gitmeye .imkan - pona u •• -..-- ' junu anlarım. ~ 
lere dütkün otmamalı~ _ a • Huır koltuğa yaslanarak, ıiga· yoktur. Bunu biç olmazsa bir ıa . 

B k .- ate indirmek kabil olıa eh, ~iki' u patavatsız ız, • ramı çektim. 
car bir ıporcu olduğumu bihnıy~r. - Şimdi o kadar rahatım ki, Bu mumkün değil. Fakat ben cu-

E.kı. ••ntrfor'un eözü kızmal• I olma · - · maları galebilmek için gayret e • - • kimse ile meııu ga my~ım 
bafladı. NT' . yok. Doğruıu sizin bu yalı botuma decejim sanıyorum. 

KahYeleri içitikten ıonr~ . 
1 ~ ıitmeie batladı. Hele, Hasan Re- Hikmet Kaptan, ciddi bir teklif 

fer biraz annesini ıörecejlnı SOY· 

- Yok, Feridun, eledi. Cumala· noroza çevirebilir miyiz denin?. 
rmdan birini ihmal ettiğini görür- Yalnız ıana pek ıüvenemem Fe 
ıem gücen=rim. Mukavelemizi boz. ridun. Biz Hasan Reiıle artık fa-: 
ma ... Burası baba evindir. Bekar tımızm hırçın, talıın, tehlik 
kaldıkça, cumaların bu evin ola · bölümünü geçirdik. Halbuki eea, 
caklır. tam uçmaja alıf,&ll yavru kut 

Güldüm: ıibiain. Farkında olmadan bir 
- Benim evlenmeğe niyetim aeye tutuldun mu zor kurtulunUlle 

yok Kaptan. Şu halde buraıı, üç Gen; yafta eYlenenler ejer d 
bekarlar yalıaı olacak ıaliba. ta kılıbık olurlarsa bu zincir ar 

Bu lakırdı, onun pek ho9una tık ölümlük olur. 
gitmişti. - Onu hatmna bile ıetiı' rmı~ 

Bol bol güldü. Bu kabkahala • Kaptan. Ben Avrupada neler 
rın muaikiıi bana mektep baya • düm, ne kadınlarla dütüp ka11Jd1~ 
tımın gecelerini hatırlattı. Kap • Sana söyledim ya. Bence 
tan biz.a misaf;r addi~ .-e~la --• kad -.!I.. _ _.. --.....-• &• en SU-1 tr., U&üiizw• ....... 

onun bu kahkahalarını yaUıjım boJUDbaiıdır. 
yerden, dinliye dinliye uyurdum. 

Doya doya ıüldükt-n •nnr• t~· 
rar etti: 



e!!'!!!!!!! 8 - KURUN 7 NiSAN 1S35 

TAKViM 1 

!'AZAR Puartw ' 
7 NIHD s Nisan • 4 Mohaarem 5 Ma.barrcm • 

Uınumi Hür.pte 
Kafkas cephesi hatıraları 

Israr, . muvaffakıyetin 
qoludur ! 

lngilizceden -
Ne .;ıu-ip bir hareket mektubu!. 

" Sizi tarumıyoııım.. Tanımak 
da istemiyorwn .. Ben namuslu bir 
kadınım .. Peşimde koşmayınız !.. 
Sizin yaptığınız • açıkça. bir al. 
çaklıktır !.,, 

isken der F ahrettin 
zaten çok dürüıt bir adam oldu • 
ğum için ha.yatta daTına. böyle mü· 
n:ısehetsiz:ilderle kartılafmm., 

Bir, yazdığım mektuba bakın! 
Bir de aldığım cevaba .•. 

liJo •• 

Onu günler geçktikçe sevmeğe 
Ben onu bir futbol maçından batladım .• 

dönerken görmüt ve sevmi§tim.. Tuhaf ıey! .• Bana yazdığı mek
Pe§in-e takılnıadım... Kalabalık, tupta n-eden: "Ben namuslu bir 
beni onun arkasından sürükledi. kadınım!.,, diyor da : "Ben evli 

Ve birkaç defa gözü gözüme bir kadniım!,, demiyor?. 
ili§ti... itte bu §Üphe günler geçtikçe 

Hatta eli elime değdi .• Cildinin beynimi kurd gibi yiyor.. Hükmü 
ateıi kanıma kanıtı .• Ve elini çek· ! mü verdim: O, evli bir kadın de • 
medi.. ğildir .. Öyle o'lıaydı, bana cevab 

içime, eliyle ve gözüyle ilk atqi bile verme1jdi •••• 
koyan odur.. •• • 

Y anmda maymundan daha çir- Dün gece yatarken, şair 
kin bir adam vardı .. Bu galiba o· (Longfellow) un tiirlerini okuyor
nun kocaaı idi· Onun yanında hız- dum .• Gözüme föyle bir mısra ilİf· 
h hızlı - yani bana itittirerek • ti: 

GOn doguşu U4 
Güıı hıtısı 18,,9 
Sabah namaz 447 
Oğlı: nım.ız• 12.16 
ltfndı namaz. 15,H 
Akşam nama.t (8.3SI 
Yatsı namll1 t'\(!t 

imsak ~.so 

Yılın geçen giinltri 91 
Yılın talan ııü.nlcri 261 

,c 

il RADYO 

BugUn 
lSATNBUL: 

5.3S 
IMO 
446 

l-t.16 
.~.ll6 

IS.40 
~. ili 

S.48 
9j 

260 

il 

17130: niversiteden nakil (inkılap 
dersi) Menisa saylavı Hikmet, 18,30: 
Jimnastik (Baya.n Azade Tarcan) 18, 
50: Karmen (3 Uncu perde) 19,30; Ha· 
herler. 19,40: Sitar Solo - Çrayber -
20: Ziraat Bakanlığı namma konte • 
rans, 20,30: Oda musikisi ve muhte · 
lif parçalar pJAk. 20,~: Sayisko Gol· 
denberg idaresinde koro heyeti, 21,15 
Son haberler - Borsalar - 21ı30 
rürkçe sözlü şan Çadırcı: Radyo c~. 
ve tango orkestralan ile beraber. 

. 
r-BORSA~ 
\ l Hiz1lannda vıldız lşueti ">lanlaı üıc· 

rinde 6 4 • 935 de muamele ~örenler· ' 
dir.] Rakamlar k .ıpanış flaılmnı ,;östcrir . 

konu§uyordu: "larar, muvaffakıyetin yolu .. l'fukut (Satıf) 
- Bu gece nerede yemek yiye· dur! • ., lf•-=.=L=o=-nd-ra==6U-8-=. =-_:::;:;;; •. ;V;iv.;:An~a==t--4-. _--ıı 

ceğiz?. Aman A!tahım! Bu ne güzel.. • l\eyyor• m. - • Mıdrtr 11. -

d l • Parls 169. - * Berllo 4.\ -- Gran ote in g· azinoaunda .••• ne dogwru ıöz! ••• Babam da·--: •·1 ı ~~~ • ,. 1 tno 209, - • Varşovı 24. -
- Sonra?. zorla aldığını söyler dururdu ••• rrük5e 8'. - • Budapeşte ~5. -

- Evimize gidip yatacağız.. Fakat, ben baham kadar deli•men ti 
11 24

• - • Hükreş 16• -
~ • Cenevrt 814 · • • Belgraı ı;4, -

- Bu gece otelde yatsak ..• Çok ve hırçın değilim •. Daima sakin ve • Sofya 24, - * Yokohlma :ı•, -
yorgunum ... . Gran·dotelden Ruva- makul olmayı tercih ederim.. • Amsmdı n 84, - •Altın 946, -

• Pnı IOl. - * Mecidiye 4j, 50 ı 
yal palasa kadar gidemem·. • ~rothnırn l\2 .• - .. Rntı:not 240. _ 

Bu muhavereden anla9,,Jıyordu ki Doğru amma.. Şairin sözü de 1 Çekler (kap. sa. 16) = 
Ruvayal palas caddesinde oturu· kulağrmda çınlayıp duruyor: 
yorlardı. "lırar, muvaffakıyetin yolu • 

• Londra 
• l\evyorlt 

6ıt. • Stokh\m 
0.79~S • Viyana 

12.03 • Madrfr 

s 167~ 
U!J;i 

uo:.s Muhavere bi1ım.edi.. • dur!.,, • r; r s 

~a~ırı ı-or.du: 

- Rardeşimıe yanlq adres ver· 
miııin galiba! •• 

Hala eve gelmedi •• 
- Hayır •.• Verdiğim adreate:ı 

çok eınin:m .. Kristal apartrmannl
da 38 inci daireye gelmesini yaz • 
mı§tım .• 

- Kendisiyle görütmeık iıremez 
• • ? 

mısın .. 
- Ben kentlisin~ ıabah1eyin 

ıekizde evden çıktığımı ve akşam 
ye:liden ön.ce dö.nmediğimi $Öyle · 
dim .•. Evde bulunduğum saatleri 
bilir.. Beni görmek isterse, hu aa -
atlerde beni gelir, bulur .•. Görüıü· 

rüz .• 
Genç kadm bu muhavereden 

aonra, gözünün ucu ile bana baka
rak gülümsedi •• Kalabalığa karış -
tık .. Biribirlerimizi kaybettik. 

Bu kadar açık davete kim icabet 
etmez ya?!. 

iki gün sonra kendisine bir mek. 
tub yazdım .. 9turduğu apartrma , 
na • kocasının bulunmadığı bir 
ıaatte - elden gönderdim. 

Tuhaf şeyt Bunda kızacak, kö -
pürecek ne var? ... Siz ·benim ye -
rimde oltaruz, böyle hareket et -
nıez misiniz?. Hem ben, yazdığım 
mektupta neler söylediğimi pekala 
ha hrlıyorum: 

"Sevgilim! - demiştim .. - Dün 
sizi çok beğendim .. Ben uslu başlı 
ve seraeriH:!.den hoş!anmıyan bir 
erkeğim .. Karım iki yıl önce öldü. 
Bana gösterdiğiniz iltifattan oesa
ret alarak sizi §U kısa mektubum · 
la rahataız etmeğe karar verdim ••• 
Y anı:ruzdaki erkeğin kim o1duğu
nu bi!miyorum .• Bilmek de iste · 
mem ... Madem ki bana iltifat etti
niz .• Serbest bir kadınımız de· 
me~tir ! Sizin1e tanışmak, görüt • 
me~t ve evlenmek istiyorum!.,, 

Bir kadına bundan daha namm
luca bir mektub yazılır mı?. Ben 

-c"~"~•""l.--·~.~ ....... L.._ ..-:0•· "·=~-
Hele bir mektub daha yaza-

yım •.•• 

* * * Aldığım cevabı okuyorum: 

• ıı.1111110 o.~03 ~ • BerUo · * rrın:ae ._DO ti • v arşon l:I» 
• Atlnl RS.~85 • Budap~şt' 4,4894 
• Cene•re 2.f.'f.~ • Bbkreş 78,7690 
• Sofya t~30 • neıırıı :\S. l8 -
• Amsttrdam ı. 177~ • Yokobımı 'l.786!\ 
• PraJ! 18/ll\75 • Mo~kova ı JOt 75 

. "Si:ı; hakikaten kibar bir adama I_ E S H A M 
benziyorsunuz!.. Mademki beni ı :;;.;;======;:;;=====ö=:4 

k L d' • n • l d iş Baoku• lO.-ço tteğen ınız .. ı::.enım e sa e<:e , Anadolu 2uo 
1 ramv&y •!>,-

• ~·ımeoto u 12.6~ 

ta9mmak isti.yorsunuz! Peki.•. Bu ReJı '27 Onyoo De~. -.·· 
akıam sizi saat be§te evimde bek- sır. Havrtyt ııı.~o 

Merkez Baııkuı 6'?,!I:> 
'arlı De,!. -.-
Balya -.-lerim!.,, 

Acaba şairin ke§fet.tiği muvaf • 
fakıyet yolundan sendelemeden 
yürüyebHecek miyim?. 

Tereddütle yola çıktmı .. 
ilk gelen mektubu unuttuğumu 

sanmayın! •• 
"Peşimde koımaym .. Bu bir al -

çaıkhktır ... Ben namuslu •bir kadı-
n1om .• ,, 

Bütün bu kelimeler beynimde 
yer etmişti. Ona, sevgim kadar, 
kinim de vardı ..• 

Kalbim çarpıyordu .. Kapıyı ça -
larken, ~airin sesini de duyar gibi 
oldum .. Kulağıma birisi sanki tu 
sözleri üflemi·§ti: 

=Yürü .. Korkma.. Korkacak 
biri varsa, odur .. Sen ondan 
rüat ve nanualuıun ! .. 

işte o! .. 
Kapıyı açtı •.• , 
Gülüyor .... 

d .. u-

Aman yarabbi! Bu nasıl bir ka
dın? Anadan yeni doğmuf gibi, 
çıp~ak ..• lneecik bir tüle bürün· 
müf •. Beni karşıladı: 

-Buyurun. •• 
içeri girdim ..• 
Konuşuyoruz: 

- Beni ıahiden ıeviyor musu -
nuz?. 

- Ağzım yalan söylese bile, 
ka1bim ya!an:lan çarpamaz, güze
lim r .• Hele fU göğsümü bir din·leyi-. 
nı,z •••• 

- inanıyorum .. Beni ıeviyorıu
nuz !. ö gün ranımda gördüğünüz 

tı. Sf~ort<ı -.oo ~·ark m. ecza -.-
Pomontl ı t,80 reıeron -.-

1 lı.t lcrazlar tahvlUer 

l~TllrkBor. ı :ıo.su &lektrllt 

!
' • . . , il 27,7~ framvay 
• • .. - IIl ?l!.'i .~ Rıhtım 

lstlkr.l.zıDahlll 1 97,211 * Anadolu ı 
ı trıt&ııl lstlkruı 99. • Anadolu ıı 

1Qi8 A M ıo, Anadolu il] 

S•vu-Frzunım 9.:;, - • \IUnıcı>sı o\ 

' 

-.-
!l,70 
17,00• 

4195 

43,951 
46.
"0ClO 

adam zengin bir lord idi Fakat, 
ben onu &evemedim.. Kocam ge -
çen sene öldü .. Bir oyuncalc fahri • 
katörü idi. Lord benimle evlen -
mek istiyor.\. • 

- Ya ıiz?. 
- Asla ... Ben sevmediğim er • 

kekle evlenemem .. 

- Benden biç hoılanmadmız 
mı?. 

- Çok ho,Iandnn... Hatta ilk 
gördüğüm gün ... 

- O halde ilk mektubunuzla 
beni neden kırdınız?. 

Genç kadın ıen bir kahkaha ile 
güldii: 

-Şair (Longfellow) un .kita
bında okumuştum: "Atkta baka.· 
ret yakınlığa ip.rettir. Sevgi'liniz 

sizi tahkir ederae, bu, onun kin ve 
nefretinden ziyade, kıskançlığın -
dan doğan bir neticedir!.,, diyor -
du .. Ben de öyle·yaptım .. Onun d-e
diğin yaptım ..• 

-Ah fU f&İr, ne hayır sever bir 
adammış! BaJka batka yollaTdan 
ikimizi de bir noktaya aevketti •• 

7 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih 

Taarruza başladığımız noktaya dön
dük - Türk ordusu kahramanlık 
ve fedakarlık misali gösteriyordu 

Haaankaleden sonra eski 
kumandan Mehmet Fazıl patayı 
gördüm. Enver pata onu Bağ • 
datta tetkilib mahsusa yapmağa 
memur etmif, yeni itine gidiyor · 
du. 

Yollar yuab vehuta ile dolu .. 
Yolun etrafı hayvan !etleriyle Ör· 
tiilü, yollarda bırakılmıf on iki 
;ıntimetrelik toplar; Azap mev -
.iinde olduğu gibi bırakılmıt man 
elli bataryalar görünüyordu. Köp· 

ra topu, 99 ıeri cebel topu, 16 i.· 
di cebel topu ve 39.623 hayvan idi. 
9 Kanunuaanide ise bakiye takri· 
ben 8900 ıteferden ibaret kalmıt· 
tı. 

KöPRU KOYONE DöNOŞ 

Hevik köyünün timalindeki te· 
pelerde olan 34 fırkayı dütman 
sıkıştırıyordu. Fırka tutunamıya

cak hale gelmiıti. Küçücük köy
deki karargahlar. fırkanın hareket 
ıerbestiıine mani oluyordu. 

Fırka geri çekilirse bütün ka· 
rargahlar, kafileler, kollar veaai· 
re karmaka rıtık olacak, kamil en 
düımanm eline dütecekti. 

rüköyünde bir doktor bırakmıf • 
lardr. lllcı yok, Azaptan sonra 
ileriye doğru götürülmeğe uğra · 
§ılan birkaç 12 Sm. lik topa raa -
geldim. Bilmem ne yapacaklar! Fuka .kumandanı ordu ve ko

SARIKAMIŞTAN SONRA lordu karargahlarının çekilmesine 
Kanunuevvelin otuzuncu gü· tavuıutumu rica ediyorlardı. 1 

nü aaat on bir buçukta "haliku kö- Kanunusanide veziyeti Hafız Hak
yünde Hafız Hakla paıaya yetit" kı pafaya anlattım. Ahvalin ica· 
tim. 11 kolordu kumandanı Ga· batından ziyade kahramanlık duy 
lip paşa ile beraberdiler. Cepheyi gusiyle hareket edem kumandan 
ve civarı dolaımaktan geliyorlar • dedi ki: 
mıı. Hava pek ıoğuktu. Her ta· "Gidersek, kaçtı derler.,, 
raf derin karlarla örtülü idi. Ho • Nasıl çekilelim? O gece bir te· 
rum mevziini gezdik. Muhtar pa· ıadüf, bir fıraat çıktı. Menzil 
•anın 1293 tekı' tahkı'matı go"ru"tu·· • f • • E 1' • 'Z ~ mü ettıtı ve rzurum va Hı ' an· 
yordu. Akpm üstü Hevik köyün· zak,, köyüne gelmitlerdL Ordu 
dehl karargaha geldik. Ordu, lCumandanı ile görüJmek istedikle
kolordu, fn·ka karargihlan, ııh · rini telefonla haber veriyorlardı. 
hiye bölükleri, .ağırlrklar, kollar Bu mülakata gitmek lüzumunu 
hep bu otuz, kırk evli köyün kulü· sözliyerek geceleyin yola çıktık. 

,_ 11. 11._..___,. -··~-·~•-ı U.Q.ııı\ a~Gl"&UQ ; ~-= or".Ju ır=ara •'I:; kl" 1' o 
• .. u Öc rganmm na ıyeıerı ıe· 

cıvarına sıgınmıılar, dolmuşlardı. r"ıye er k t• w - d ·ı 

Ordu karargahı diğer kuman • 
danları maddi, manevi he! husus · 
ta sıkıyordu. Şimaldeki tepede 
askerlerimiz muharebe ediyordu • 
Askerlik usul ve kaideleri kuman·· 
danlann hepsine ayn yerler ve u· 
zaklıklar göstermif iken bizim köy 
hepsinin brııtığı bir§ey olmuıtu. 

Başkumandan vekilinin 9 ko • 
lorduya yapı§arak merhametsizce 
sürmesi ve kendi gözü önünde mu
harebeye sokması hem mezkiir 
kolordunun mahvolma.sına, hem 
de 1 O ve 11 kolorduların günlerce 
emirsiz kalarak wnumi harekette 
faydalı olamamalarına ve ayrı ay

rı düşman tarafmdan ezilmelerine 
ıebep olmuştur. 

Hafız Hakkı pa.Ja Sarıkamıt ta· 
arruzu hakkında bana dedi ki: 

"Enver paşa her iki kolordunun 
dolaıacakları kavain niıbetini dü
tünemedi. Biz onuncu koloı·du ile 
dokuzuncudan çok uzun bir yol 
dola§mağa mecburduk. Onuncu 
kolordu Sarıkamıt - Karı demir
yoluna yetiştiği vakit geride kalan 
ve çok olan döküntülerini topla
mak, istirahat ettirmek lazımdı. 
Ve o niyette idim. Fakat doku -
zuncu kolordu biribiri arkasına ve 
yalnız b&1ına Ruslara yaptığı ta· 
arruzlarla erimit olduğundan En
ver pa.şa onuncu kolordunun mut
laka cenup istikametinde taarru
zunu emrediyordu. Bunun jçin biz 
de elimizde olan bet bin mevcutlu 
ve çok yorgun kıt'alarla taarruza 
kalkıştık. Ruslar bu defa da onun
cu kolordunun bu kıt'alarmı mağ
lup ettiler. 

9 Kanunuevvelde Sarıkamış 
taarruzu baıladığı zaman ordunun 
mevcudu 118.174 nefer, 69.650 tü
f ek, 73 makineli iüf ek, 88 ıcri aah .. 

za ge ırmege gon en m 
hiçbir yerde kaydi yoktur Aı · 
kumandanın eşyalarını götürmek 
için ancak iki mekkari bulundu. 
Diğer eşyalar ertesi gün gönderil· 
mek üzere bırakddı. Y <tlumuzu 
yalnız karın beyazlığı aydmlah • 

yordu. Cilalı parke haline gel • 
mıı yollarda hayvanların nalları 
ateı çıkarıyor, hayvanlar kayıp 

düıüyor, yolun dııarısına çıkan· 
lar karlara gömülüyordu. Düten 
derhal binip yetİ§İyordu. Çünkü 
geri kalmakta donmak tehlikesi 
vardı. Zivin <lereıini bir metre 
karla geç.tik. Saat birde Zanza· 
ğa geldik. Vali ve menzil müf et
tifiyle kumandan patanın görüf • 
mesi uzadı. 

34 üncü fırkanın o günkü mu
harebesinde fırka erkl1ttharbi 
Mesut Ef. şehit olmut v~ fırka 
mevcudu (650) ye inmitfi. 

Enver pa§anm dediği g:bi or • 
du karargahı hakikaten harcan -
mı§tı. Şube amirleri hep yeniden 
tayin edilip gelmi9lerdi. 

Ordu kumandanının bundan 
sonraki hareket hakkında rnütale· 
asını sordum. Dedi iri: 

"Artık dü§manın arzu~una ta
biyiz. Bizi nereye kadar &Ürerse 
oraya kadcu çekileceğiz. Enver 
paşa giderken hana dedi ki: Hafız, 
ıeni ordu kumandam yaptı:n. Düş· 
manın taarruzunu durdurursun, 
döküntüleri, perakendeleri toplar
sın. ikmal efradı alının. ister
sen dütmana taarruz etmeie de 
mezunsun. Ben de bundan sonra 
gidiyorum. Benim kararım bu • 
dur. Bakalım düıman ner'!de du· 
racak., 

(Sonu yarın) 





.--.-.---------·----- -

Bir derdimizi münakaşa 

Muallimler köylerden 
kaçarlar? • • 

nıçın 

Kiliste bir ilkmektep başmuallimi terbiye ·doktoru 
Halil Fikret Kanad'a cevap veriyor 

Terbiye doktoru Muallim B. Fikret 
Kanatl'ın gazetemizde çıkan ''Yan · ı 
mn mllallimleri naaıl olmalı?,, btlf • 
lıklı bir sıra 11azu1ı terbige muhJtinde 1 

alôka ile karf'lcıMUftJT. 

latanbulda bir genç muallimin bu 
yazılara ceoap olarak yazdığı bir ma
kale, geçenlerde Haber arkadafunız· 
da ç.ıkmıştı; 

KUi8te 7 Ktinun~vvel ~ktabi 
baş mualllml Vehbi Ocel imzmdgle 
aldığımız yazıyı da aşağıya ko1111yo • 
ruz: 

!ettiklerinden çok uzak ,.e ona taban 1 

taba.Da zıt ve feci bir keyfiyettir. A • 

1

. 
çık olan bu hakikati görmediklerin · 
den de anlıyorum ki, değerli ınünek · 
kit köy muallimlerinin l"Bzfyetlerine 
tamamen biglnedir. j 

Yedi senelik bir muallimim. Bu 
müddet zarfında lzmir ile Van ara · · 
sında mekik dokudum. Bu arada mu
allimlik yaptığım 'ilıi.yetlerdeki köy 1 
hocalarının vaziyetlerini çok yakın -
dan tanıyorum. Eğer insanlı bir adam 1 
çıktp ta bunlann sicil ve hüviyetleri· 
ni tetkik zahmetinde bulunsa idi. on· 1 
lardan dörtte ikisinin cezalı, dörtte 
birinin vekil, muallimlerden ibaret 
bulunduğu fecaati ile karşılaşırdı. 

Maarif dairesindeki katip ve hat
ta hademeler bile bunlara surat asar· 
lar. 

"' ,.. ·- ,. • t .... 

Yeni Çıktı 
.ıııııııi D8n ve Yarm 

• Tercllme ldllUyab 

Sayı: 29 

Pr. Gaetan Pirov 
A. HAMDİ BAŞAR 

Kapitalizmin 
Buhranı 

~\\\\"''"''''~ 

~w ~~~~ 
İstanbul - 1935 

Satıldığı yer: 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 

24 - Mart - 935 tarihli KURUN 
gazetesinde: (Yarının muallimleri! 
nasrl yetittirilmelidir?) baflıkb ve 
H. Fikret Kanat imzalı bir 
yazı var (Türk vatanının terakkisi 
birinci derecede Türlt köyiinün yük • 
selülmesi ile mümkün olacaktır) di · 
yen bu yazı sahibi hakikaten fizerinde 
ısrarla dftşünülmeğe Jiyik ehemmi · 
:retli ve ~ deierli bir me'ml aeçınlt· 
tir. 

Onlardan aile geçindirmeğe mec
huf olanlar bazan şehir muallimleri Kadıköyünde Osmanaga mahal· 
ile beraber alamadıkları maaşlarmı lelesinde Rızap&.fa sıetmeai cadde. 
yüzde 10 hattA yüzde 20 kırdırmak sinde 63 No. lu hanede mukim 

Fakat AYll deler muharir ya ilk mecburiyetinde kalmıtlardır. Fatma Ca.miyor vekili avukta Sab· 
mektep hocalığı yapmamı.§. yahut ta Ktiltür Bakanlığının bir tamim ve ri tarafından Fatihte Horhor çet
ıu yazısında biraz o'IAD: hak kazan· bir karan vardı: "Her muallim üçse- meıi caddesinde Mulla Hüsrev 
mak için köy hocalan fie teması dahi ne köyde hocalık yapacak.,. sokağında avukat Muıtafa Faiğin 
lüzumsuz görmüt olacaklar ki, ila • Şu mıntaka Maarif müdürlerinden hane.inde mukim Melek aleyhine 
betle teşhis ettikleri marazın tedavi • sorulsa ata.ha "görülen lüzum üzeri · açılan vesayetten azil davası üze-

10 - KURUN 7 NtSAN 1935 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpatada sif ıupalan teslim ıartiyle ve klaring kanalı il' 

muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet komple telgraf fincad 
açık eksiltmeye konulmuftur. 

Ekıiltme 2/6/ 935 tarihine rastlayan pazar günü aaat 1 S de Anka' 
rada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

lıteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 35,10 liralık muvakkat t• 
minatlariyle birlikte ayni ıün ve saatte komiıyonda bulunm&ları lio 
zrmdır. istekliler bu huıuataki fartnameleri paraaız olarak Ankarad• 
Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (1652) 

Devlet nımiryollnrı ve lf mnnf orı i~letme Umum i~aresi ilônları 
Hayvan nakliyatına mühim tenzilat 

Yeni tarife 1 Mayıs 1935 tarihinden itibaren tatbik edilecektir• 
• Ehli, yabani ve yırtıcı bilumum kanatlı ve kanatsız hayvanlar, bu ~ 

rifeye dahildir. Dört ayaklı ehli hayvanlar tam vagon bamulesiy1' 
nakledildikleri takdirde nakliye ücretleri, verilecek vagon1ann ı.. 
ban satıhlannın beher metre murabbaı üzerine hesap edilecektir. 

Nakliyat sahiplerine kclaylık olmak için yeni tarifeyi ve her rıı~ 
safedeki nakil ücretlerini göaterir haremli tarifeler satılacaktır. Fat 
la tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1723) 

Yeni Çıktı 

Değişişler 
O Ji I D 

S. Z. AKTAY 
Ovld eski Romantn en bUyUk klAsik falridir. De§I· 
9işler bUt t.. n orta ~a~ları kaplayan tairin en UnlU ve 

en özlU eseridir. 18 forma - 75 kuruı 

r 

sinde kuJJandıklan il"'" illeti biraz ne,, kaydi He köye atılmış olanlardan rı"ne mu··ddeı"aleyhanın ikametgahı- O " y · V k M b f b l 
~ ba .. 1r .. ka ........ ııı · k .. d k. aoıtma en - a ıt at aası - stan u daha müzminleştirmekteıı bqka bir ~ ç !i"""ır mua mı oy e 1 ar • b d ,,, 

kadqt ile yer deti§tirnıitıtir? nın meçhuliyeti uebile ava &1'· ~, ........................... 91''1 tesir yapmamıştır. hali d · ·ı~ •• 
Bazı maarif dairelerince askere zu zan.rma Üner 1 anen ve 1 L A N Emrazı dahiliye .... 

Kanaatlerince bugtiakl muallim giden merkez muallimlerinin köye mahkeme divanhanesine taliken !.---• (i(l---..-
mektepJerinin zararlan faydaların • tahvil edilip vekiJlerinin köyde ~lış- teblii kılındıg"ı halde gelmediğin· Maaı kuponumu zayi ettim. Ye- VEREM, Gö S 
dan çok daha fazla imi§. Ve badntin 1 1 k b · . · k ... d k' . · Mütehassısı Muallim Doktor tırı muı bir prensip O arak a al e· den müddeiye vekilinin talebile en.. Olltnl ÇI aracagrm an es lllnln e 
muallim mektepleri; içinde dünün •· Ş E K i B H A 8 1 
damğasını taşıyan mUesae&elenııiş. dilmi§tir. Asker bulunduğum zaman yaben tahkikat icrasma kadar ve- hükmü yoktur. (6192) 
Bu bir tellkki ve şahst bir kauaat me· köye tahviJim!~ sebebini al~adarJar- rilerek tahkikat 4/5/ 935 cumar- Silivri Selimpaşa mektebi mu • Avrupadan dönmüştür. Ayasof· ,-
selesi olaJıi!ir. lhtivac hiwdildiği dan sordum: Vekilfmfn koyde çalış.. tc.LH.at ona bırakılmıa v~ ~~ ~liD\ t~ii.Ji• ~~ ~-~,~ ~-- ~ ~u't.4i:r~~1:nı?ı~:.s:!~~'A;~Dlfi ~ 
takdirde Türkiyede bunlardan daJ'ia ..... ' • - ·www-• -·:--· -rrlen- i\ln ve saatte "ne eelmedig"'ı: ·-

b ,.n;bek bak lık vasıtasıyle gu Y1 ° Ö şamba. Perşembe öğleden so iyi neticeler verebilecek muaJlim ceva mı ,,.. an · kd. d b d d . KiRALIK SATILIK K ŞK 
tebellüğ ettim ve bu münasebetle ken· nız ta ır e gıya mız a evam o Tel: 23035 ---~ 

mektepleri tesis edilebilir. Hangi f e · 1 ... d · 1 k Erenköyünde Suad iye hat bo- __/ 
na itiyat n müesseselerimiz vardır disine şehirde bir sınıf verilmiyen ve- unacagına aır yazı an gıyap a· -·----------
ki, faywızlıklarrnı anlar anlamaz kilime. köyde başlı başma üç sınıflı ran mahkeme divanhanesine aaıl· yunda vaıi bahçeli ve derununda .. -• E K Z A M A 
onları bir yıldırım hm ile devirmek bir mektep teslim edildi. mıı olduğu gibi lreyfiyet aynca iki kuyuıu ve elektrik tesisatı 
veya isteğimize uyğun şekilde deliş. Muallimleri köyden kaçmak dirü· gazete ile de ilan olunur. (6187) mevcut nezareti kimileye haiz do
tirmek için biraz olsun beklemek ih- mü ile itham eden Terbiye doktorun · --------------
tiyacmı hissettik.. dan eoruyorum: Farzedin ki, bir ev · 1 L A N kuz odah45 numrolu kötk kiralık 

den diierine naklinde bile ölüm teh • ve ıatılıktır. Talip olanların itti-
Belki iddia edildfjf ribf muallim likesi bulunan kör, kötürüm, kimsesiz Kunduracı kooperatifinden eı· 

mekteplerinin faydalan az olabilir. bir babanın kızısmın, 0 vaziyetteki ha. kiden aldığımız ellişer liralık his· ıalindeki 47 numroya müracaat· 
Lakin onların ıslahını isterken hakla· banrz size bekçi, 8iz ona hastabakm, ıe eenetlerini zayi ettik. Yeniıini ları ... 
nnda ancak medreseler için reva ıör- ayni zamanda muallimsiniz •. Ortada alacağız. .(6184) --------------
düfümliz tarzda fikirl~, kanaatler makul bir sebep yokken vaziyetiniz . Fazıl, Mahir, Fikri 11--- LESSING---ırtılııı. 
ihzar etmek hiç değil8e bir nevi hür . deki hususiyet te göz önünde tutul • ----------------
metsizlik değil midir? mıyarak apdeshanesi bile mevcut ol . İkinci tcra memurluğundan: 

Cümhuriyet devrinin bin bir itina mıyan dağ başındaki harap bir köye Bir borçtan dolayı satılması 
ile kurdufu mttemeselerin ve onun tahvil ediniz. Hayatınızın idamesini . .. 
yetiştirdiği mualJimlerin aleyhinde memuriyetinizden bekliyorsunuz. Şu kararıır olan 64 adet ıurıen ıan· l 
bu derece bedbin kanaatler serdeden, elim ve ıztır&ri vaziyetler karııstnda dalya iki adet portetif karyola yir 

1 

ba kadar ümitsizliklere kapılan muh· samimiyetle itiraf ediniz, idealiniz ne mi adet küçük ıandalya takımı ve 
terem muharrire aoramu mıyız ki, olabilir Ve sizi köyden kaçmağa ic .

1 

. I 
8 4 

935 rt 
cerek vatan müdafaasında ve gerek- har eden hakiki sebep nedir? ıaır etya ar - - paza e-
se yapılan cezri inkılaplarda becerik- Hülisa köyleri, izah ettiğim şekil- ıi günü ıaat 9 dan itibaren açık ,.. 
sizliklerini kabul ettiği muallimler a· de, muallimler için menfa olmaktan artırma ıuretile satılacağından ta· 
caba ha~ sahada; ne zaman, hangi kurtarmak her şeyden önce yapılması lip olanlann tarihi mezkUrda uzun 
zlimreden daha az İ§ yapmı~lar ve lazım gelen bir ıslah hareketi olmalı · ç.arıı 50 numaralı sandalya imalat. 

LAOKON 
Çeviren: 

SUUT KEMAL YETKlN 
Fiatı: 30 Kuruı 

V AKIT Matbaası İstanbul 

KURUN' 
GUndelik Siyasi Gazete 

ESKi DERi yaralarına 
en tesirli deTa 

DERMOZ 
- Sirkeci Merkez eczanesi ~ 

Kira ık köşk er 
Bakırköyünde Karta1tepe Met' 

rutiyet caddesinde 13 diğeri t1 
numaralı vasi bahçeleri her t~" 

fa nezaretli elektrik, suyu mükeJll• 

mel biri 10 diğeri 6 odalı havad-' 

sanatoryom ıibi köıkler tamamell 

veya kısmen ayrı ayrı ucuz kiraY• 

verileceğinden Galatada Kredi 

Lione bankası yanında Melek ha" 
nında 7 numaraya müraqat. 

(4086) 

1 

beklenilen vazifeyi bapramam.ıflar • dır. hanesine gelmeleri ilin olunur. 
dır? VEHBi ôCAL . (6196) 

lstanbul Ankara caddesi, (\'AKIT> yurdu 

TELEFON NUXARALARJı 
Yu.ı lflerl telefonu: U379 

.. ................... 1, 

Vapurculuk fdare telefonu ı 21870 lstiklAI harbinde aenelerce yeti§ti· 
rllmiş bir zabit mahareti ile kahra • ,_ ___________ -w ••••••••••••••1•ı 

manca savapaa•nı bilen, inkıllp ve lstanbul Kumandanlığı Denizyolları 
Tel~ra.f adnwlı ltıtanbul - (KURUN) 

ABONE BEI>ELLERt 1 Urk Anonim $1rketı 

f stanbul Acentalığı vazife namına Denimde, Menen\ende Satmalım Komiıyonu llinlan 
hayatını milletine armajan etmek._ __________ , __ _. 

sureti ne bugün iftiharla her törldiD Kumandanlığa bağlı kıtaat 
göksünü kabartmağa VMile tqkil e • bayyanatı ihtiyacı olan 185 ton 
den bu zümre niçin ve hangi mülaha· kuru otun ihalesi pahalı görüldü· 
za ile Cfimhuriyetin, bu günün istek· ğünden tekrar kapalı zarfla ek .. 
lerine cevap vermekten aciz bulun · siltmeye konmuıtur. Beher kilo • 
sun? 

taunun tahmin edilen bedeli 4 ku· 
Muharrir "Türk mu•lliml temiz, ?Uf 25 santim olup ihalesi 8/Niıan 

milliyetçi, demokrat ruhlu ve ideali&t 
olmalı., diyor. Bugün böyle deiil mi_ /935 pazartesi günü saat 15 de .. 
dirler? dir. Şartnamesini her gijn öğle • 

Köy muallimlerinin az zaman IOl\" den evvel Fındıklıdaki Satınalma 
ra ş~hre kaçmaları kendileri için bir Komiıyonunda görebilirler. Ek • 
idealmiş, bunun yeglne sebebi de: ıilbneye gireceklerin 590 liralık 
Gıdasını milliyetçilikten alaeak olan teminat makbuz veya mektubu ve 
idealizmin, muallimin ruhunda de • kanunun 2, 3 cü maddelerindeki 
vamh bir lflkla parlamaması imi§. 1- veaikalarla birlikte teklif mektup
tiraf etmek llznndır ki, hakikaten larmı ihale saatinden en az bir 
bazı kCSy muallimleri için şehre gel · 
mek bir gayedir. LA.kin bunu bl? ide· saat evveline kadar Komisyona 
al şekline koyan şey, muharririn kf.f- vermeleri. (1448) 

iŞLETMESi . 
Acenıden KarakOy Köprübaşı 

Teı 4130:! - '°'irkecı MühürdaHade 

Han Telefon 22740 

lskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 9 Niaan 

SALI gün aaat 11 de lıkenderi· 
yeye kadar. ( 1764) 

İstanbul dördüncü terasından: 

lJAn UcreUerl ı 
T1car1 U&ıılarm ııa.n aayrtalarmda san • 

ttml 30 kuruştan başlar. tık ınyıfada 250 
kuru§a kadar çıkar. 

BUyüJ(, tuta devamlı ll!D verenlert 
a1d ayn tenzll!t vard:r. 

Liman ban. Telefon: 22925 

1RABZON YOLU 
GÜNEYSU vapuru 7 niH.n 

PAZAR saat 20 de Rizeye ka· 
dar. 

,,, 
:::::=::::::::-.::::::::::•ıt 111 llH Hllllllll 

..... 

'es~~~~:~~: bir satırı ıo kuru§tuı ~i s~:!~!iaAt~!~'! A~!ı~aJ 
Bir defa so. iki cıeraaı 50. Uc; defası sr, :: d ki b. dak'k dör 

Bl'r borçtan dolayı mahcuz o . :ı ura arına ırer ı a dört defası 75 ve on defaaı 100 Y.uru§tur :: 

1 1 1___ ı.. im b 1 o ... aylık llf.n verenlerlıı bir defam beda ::1 der odalı iki bölük ve altınc.IJ up ıatı maıı AAl'"&r~tırı Jf u - " · 
lunan 600 liralık oavri mübadil ,,.·adzr. Dört satırı ge~n lllnlarm razıs h dükkanı bulunan havadar ve .u· 

• <T • liiı!!•a•tı•rı•ıın•b•P~•k•u•ru•ş•ta•n•h•e•ııa•p•e•df•ll•r. __ ~t :: yu vesair müıtemili.tı havi ~ 
bonoau 8 - 4- 935 pazarteai aa· 1.ı' satılıktır. Her gün 16,5 dan aoıı: 
at 14 de lıtanbul borsası önünde Sahibi: ASIM us Ak K al ddetl 
ikinci artırma ile aa.tılaca.ktır. lı • VAVIT Matbaaıı - lıtanbul il ra ll!lray em P&f& ca ) 

~ i: No: 113 e müracaat. (6109 __.. 
teklierin mahafünde memuruna Neıriyat Müdürü: ;::::::m:::::::::::::::m::::::ım:::r.r.::::__ 
müracatları ilan olunul'. (6207) REFiK Ahmet SEVENGIL 

' 
. 



Atatürk Heyk: r-
Ait Mü abaka n : 

milli olacak " 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuz : 12 
iJ .. k(8 kökl rden ıeleı•ı yalnu tluracalı.,,...,,,.... yoktur. ı eıı le prolonıemeftl lıypoıhelique dP.ı lacak ,ol.lor = Ayral tlun'1nlard., 

l - :: ıur K"') belde~! 3 - Bu İfİ ~ ün eliıU:- ill acienee ıuıulacak )Ollar. 
ı&lerin karf&llM (T. B~ her den gelir, falud ba,"1 ifleriıtUi bırak· P....U,.. Asta. (Fr,) Hnote.e latima Ana (Pr.) kception 
(,,Jôıneıi) konnıuf"";i. ıanaanlann" manu launtlır Bu if# btlfll9kar • Ömek: lliın N /tll'YUİye - ilim ı·e Ömek: J'~ aranncla laiç. 
biri lıalJcında "'°" asılannı goete • ma/c ıiU eliıi&"'1n ıellr, 1U tJGr lci, asıö: - La ICiMee eı rhypo&IU.e bir bakımdan uıiana yolctur YurJ. 
mı (müıelaauıs) '1' (ıu '-'-" a:ar iri) ba,ı. iflerjıWıi bı· Müddea 1'111 = (Pr.) Thhe d'lflar arasınJa ldç bir balnından a\. 
z..e ~ plıklarlll i)i rakmali•JtU. Ömek: Miitldeflllll& iyi i-1a el • ,. yoldur. 

! - Yeni 1ıonall ~~göre. Fakir Yolclul • ....U. · ti Tö:iiıw iyi anlauı il a bicu BilüaW.. A,...... (Pr.) Sa'" 
ayırd edilnuııi ~ rı~ .. -i,,.ek. Fala= Yoksallak explique"' ıWıe exception 
1_p,..gaı .. ,..,...,, ~ Örnek: Biiliin Aayaıi /alır ifıiıul,. Abi macWea Yaabtö. (Pr.) Ömek: Her oalantitlfll' Wluıu 
ıc;. u ,,_..,.....,,,,,. ~ . .ıeçli - Büıün ,..,_ yolclullalc için· Antitbta biUıidi.na •yanel eımelı tlGİ/emi: • 

3 - Kölfü ..,._ # ,,,,,,_,ıa,1 de ~eçıi. Örnek: Müddea ve akai miüldea dir ller )lıe-dtltlf'• ltakkını ayraaı; 
rı. ,,,,.,.,. ..,......, &W leol< F.ıi llur Yim, .,_ Töz: ve yanti& Tlae.e eı tılllitlaeae korumak 6orcumusdur. 
~~:~ıll"!'~·~· ömek: Bui,ı.rinilerlerwiııi ... ya. ~···~. Tumu _,.- lı~ 4,...Jdı 
flllı.,.... # ~ ~~ nnki tlifüoeleriaUiıl de olocapac' Örnek: SUin de benim 1-ltır bu Mütehrıik A,,m (Fr.) Diverı 
kölıüntlen geleP ıekil gün. /ali iaa)T addederi• Bu ifleria i · itle aUl«ıt#r oUaiunıu;u ftınetrM.k Örnek: ltlüıe/errih hat•adisler -

lerlemesini, yanıılci dÜfüncelerimi • iacerim Si.si de "-im """4r bu ~- .4) ralc bilgiler. 
an fk ~ yibn ıaycınm. le il,;li ..,Y.MOls ( IUlınM) illerim. Tefrik Ayırtı 

fim - Rmk Fuia (wcibe) Dfiterp Öı·nek: AJırtı (tefrik) kaimi tıl· 
FAmi - Ola Örnek~ lıalnlGp ufruıulo büıiın me:. 
Örnek: Her U.... flıtidir, /aka1. varlıi&nım 11ermelc nailli ftll"İJ:anaus • Tefrik etmek A,....ü 

üuanl&ia 6ıraht.als yülııe_lı bilgİkı dır = Devriırı "'"""1a hüıün varlı. Ttfrilla (nifak anlamana) A~ll' . 
balcülir ::: Her ._ öladlr, annılr İanua& tıe....M ulUIGl di.İferıeınUdir. p (Fr,) Diacorde, deaunfon 
:-·-'·~hı.,..,,,,,. yi/ı#h bil(iler Fark(....,_) - ~ •rat Örnek: Yaıaıultqlar anuuıa ıe/rı· 
"--e· Örnek: Bu ilci IÖ3 tl1"fllUlda büyiil.· kG sokmamalıdır YurtÜlaflar anı-
~· 1 - Pi. 2 - Tiken (ae- bir /arlc t1Gl' Bu ilci IÖı oraaında IUla ayırga sohnaamalıdır. 
ri1 -:..-> büyük bir aynın (aywe) Nr. Tefrika (cuete terimi) 818.n 

ÖID ek• 1 - Fena bir if = Köıii Farlsetmek (temyiz etmek) = A. • (Fr.) Feuilleton 
d • J'irt)uaak, -~ 

bir İf. B ôlem bir alemi fenadır= Firilca Arm-ç Öraek: ea...,,.q yarın reni bir 
z .-:-.- wr &üken ~- Ömek: ilmin en büyüle fôrilcaaı. ıe/rikaya ba§lı)or Ga:eıeınU ya • 
Bu~ (L~-) T.atalaa ki, dİ· bir niwıı daireıi-L IO-'·---La-r rın :>-eni bit böleru baf/,ıypr • 

.. ....- .. _.. •tu«r ~'""'"' Fart, ifrat Apn, apfthk, ..-. 
~ ld. Bilimin en büyüle ayırmac&, bir dü • .,lonldc 

Ornek: Faraô ~ dofrıı .ıen içinde çalıpna/cıır, Örnek: 1 - Farta ınulıabbeı = ,4. °"""""" lıabul e11s1ı ~ -:- Diye. lstima etmek A,....._ - (Pr.\ fll1 (tlf/an) ıevgi 
Iİlll ki (ıutaluıa W Jediiini:: dofn • Exltpter 2 - lfıfuhabbeue ifrat Sevıültt 
dur: anoaJc... Örnek: Bu hoicW.a yalnu 6iı Gfll'llalc (aı/nıehlc). ;ami As.... (Pr.) Hypot- kelimeyi iıa.n. eımelülir Bu b. ifrat...... A..,. aitmels 
bCtique ral"'1n yalım bir *ii ~- Örnek: Hü; btr teYde ifrat elm • 

ö ek: Felıe/• ilmin /arai il lltlmai A7NI (P'r.) Excep.. melidir Hiç bir f8)'cle aıın pııne. 
uıiıal. • Filoso/i bili"!'- Mö- tlonael • & • ınelülir. 
zeı bir ..,,,..... La plAloıo~ Örnek: /.,,,,.. ~ ıutu· Fuallat - u..,_ 

~. 
Ful -(Bü•Bab) 
...... An.uük 
FUit Bank 
Ona.-: Zalfliri foaül 
F.at 8-t 
Ömek: lleınlMeııe /..,, ""'° 

ma/c İlll)enlere /uırp büıiia • 
naaıe,alelütlir - Ou..ıe ,,_, • 
--- İllİ)'fllllere -. hiiliit U)--.,.. 

IW elmek (Pitne •nlenm11 
...... (Pr.) Con-.pıe 

Örnek: Gançliğirı aAıa
..... (Uttfen •Jlfa1ı se•lrlDls). 



Kadıköglüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Elmastan model! 

lanılmıştır. Son günlerde paskal

.Eden Moskovada 

Kadıköq/üler yakında 

kendi roınanınızı 

okugacakslnız 

konuşurken 

lngiliz diplomatı Bay Eden Moskovayı ziyaretten sonr:ı bugün Londraya dönmüş bulunuvor. Ya· 
karıki resim kendisini MoskovaJa iken Sovyet Rus ricaliyle yaptığı konuşmalar esnasında Krem!'~ sara· 
yında çekilmi§tir. Resimde Bay Edenle yanyana oturan Bay .Stalini, Bay Litvinofu ve Sovyet Ru11yanıtı 
Londra, lngilterenin Moskova elçileriyle diğet diplomatları f]Örüyor ıunuz. 

Pariste, me§hur Prentan. mciğa-I 
zasının haliı elmastan yapılmış bfr 

modeli Huaman bulvarı c:ımekan

larından birinde tqhir edilmekte
dir. Bu modelde 4253 elmas kul-

ya hediyeiC'ri için Prımtan mağa-/ Takr~/;-en iki sene önce velat e'1en Kral r:"aysalın reltkası ve iim"Jiki Irak Kralı Bir;nci Gazinin ati' 
xası ucuz fiatlerle büyük b\r elmc.s ı?sİ de birkaç gün evvel !Jelat etmiştir. Ole 1 kraliçeye resm' bir cenaze alayı yapılmış, cenazede Kral 
holleksiyonu hazırlamı§tır, ile devlet adamları, Arap reisleri bulunmu§tur. Resim Arap eşrafından birinin Krala taziyetlerini 

etmek i.~tiyenf ,.,,. 
Gcnı,:liğin ahlıil.-ını 
fere aman yoktur. 

aman yoktur =-1 
bo:::.utma/; istiyen-

İfsad etn°ıek (nifak sokmak anlami • 
na) - Ara bozmak -:: (Fr.) Metre le 
discordance. 

Müfsid (münafık anlamına) 1 - A-
rabozan (Fr.) pcrturbateur. se· 
diticuz 

2 - Bozutcu 1 
Örnel~: O. miifsid bir adamdır :;: 

O. bo_7u~cu bir mlamclı~. ı 
Müfıııd (munafık an.amına) = A -

rabozan - (Fr.) Corruptcur 

Örnek: Grmr• hir miifsit/i/;: cderr/, 
mırı bana lwr.~ı /11.•hcrttı - Gene ıir . . 
aralmzarılıh ed<'rt•k onu bana hm-~ı 
laşhıruı. 

faşetmck (ifşa etmek) ....., Dile vcl·· 
mek, açığa vurmak, açmak - (Fr.) 
Divulguer 

Örıwk: Sı rm11 fa~<'llİ -- Sırrı,,. 
tlilı• ı·rrdi {ar;ıj'fa ı •urdu) - İl a eli 
ı·11ll{ue son s<•t•ret 

lf§aat Gizaçı (Fr.) Divulga • 
tion, revclation 

Ürrıek: İw•ili:::. lforicive l\'n=tn. 
Pari~ mii::ala•rrlr·ri lıaldmıtlu ba.:.ı if · 
.~tırılla lmlunmu.~tur İrıgili:::. dı.~ im. 
ham. Paris si;y/rşmcleri lıold•ındn biı 
tnhım gizm.;lardıı lmlurımıı .~tur. 

Fatih (Bak: cihangir) - Alp:ıy 

Örnek: Tarih l>iiyiih f atilıl<'riı· 
ndhınnr lıiimwıfı• ımflr - Ta,.ih bit · 
Yiil.- alpnyltırm wllurılll sny~ı ilı• fi • 

ıuır. 

F ethetr.ıelc Açma!-., almak 
( Fr.) Co~ıquerir 

Ürıw!...: İstıınlmru ı.1frlımr'd il. al
cll (fı•tlıNıi) 

Fatiha Başlangıç 

Örnl'k: f~iu daha fntilıa~ında . i/.-r•ı • 
hiiviih mİİ§hiillPr hrnclini g(İ$lı•rdi 
İ ~in dnlın bn.~fongırtndn ikrn biiyüf,· 
giir:liikfor hc11tlini gi;.~ırrdi. 

Faza - Uza 

Örnek: F11yıızı 11<İmalulud u;ırw 
sr•rpilmi.~ oları yddız 1.-iimf'lr'ri --= Uc. 
ML::: lmt'.mz ıı::a İ<;İtıc :J(•rpilmiıı ol<m 
-rıldı::: friimdt'rİ. 
- Fazahat (Bak: denaet) =- Alçaklık 

Ürıwk: Ru lwn•f,·,,tr• /a:::.ahattr.H 
ba~ka bir ad bulmmyomm =-= Ru lıa
n•kf'lt' al<;af,·lı/amı f)(l~ha bir nd bn 
lamrw>rıım. 

F-azilct -= Erdem 

Öruı.:l...: Fo:ilr•l in.~ rın yiihsc>!.-liri 
nin alıi111Ptidir Enlrm. in.o;mı yii · 
rcli~i11i1ı b<>ldı•ğidir. 

Fazla - Artık, çok, ileri 

Ürnrk: l - R11 lalarn:::.u yiizbiıı· 
dt'rı fazla lms/ırmalı Bu lalanc::.11 
yiiz/Ji11dnı çol.- ( nrtrh) bastırmalı. 

:2 - Fazla gidiyorsun - Çoh olıı
yorsuıı {ifrri gidiyorsun.) 

Fecr - Tan 

f>ı nek: Fı•r·ritı il/; ı~ıldarı uf f,11 

yayılll":/f'll - Tarım illt ı.~ıl.-ları uf/, ,, 
yan it r!wn. 

Feda c{mek Veı·mek, uğruna ver. 

me!c 

Ürııc!.: 1 rıtmı İt;İtı ranımı::.1 f Pdtı 
ı•tlrri::. }· ıın/ iı·;rı <''mımı::.ı t"<'riri::. 
l'urtl u~nıwlıı • iiı: t;ocıığıı11u rer.li 
( feda <'ili ) . 

Fecla1tar 

F edaltar!ık 
Özveren 

Özveri 

Örnek: Yoııtığmı:::. f<•rfol.iirlı~ı lıiı: 
wwfm<1111 - Y1111ıı jimı:::. ü::.ı·criyi hiı; 
llllllllllOm. 

Fehmctmek (idrük etmek) An -
lamak 

M~fhum Öklem 

Örnek: l frr nwf l11wıun lu•ıuliıır • 
!{Öre bir manm;ı ı·ardır - Her öklc • 
111i11 ltı•ll(/inı• gürr bir mılumı ı·nrdır. 

Fek Ayırma, açma, koparma 

Ürııl'k: FPl.-ki miidiir - MiUıni 
l.optırma. 

Fekkelmek - Ayırmak. ac;mak 

bildirirken gösteriyor. 

lnfikak etmek = Ayrılmak. 

Örnek: Bu Sll'ada Anlwradan in. -
f ildik ct 11u1k bnıim için pPk giiçtiir = 
nıı .~ır(lda . lrılwrodmı ayrılma/~ be . 

nim İ('İn fJ''h giiçtiir. 
Felah Onum 

Örnek: V al arı lıorcunu ih/Pmiyı•n . 

I<'"' f ,,Jcilı yola 11 r = Y rırcl lıorcıuuı 
iid0 111in•nlt•rc orıum yoktur. 

F el~ket felaket 
Felç = inme, salkı 
Felce uğramak - inmeye uğramak 
Mefluç - İnmeli 
Felek -= Gök, çığn 
Feın = Ağız 

Fen (tatbiki ilim yerinde) - Fe.1 
(T. Kö.) 

Fer - Fer 

Ürn<'k: GihiimdP fı'r lmlmadı. 
Ferağ = Geçirim 

ÖrnC'k: flıt rl'İn .sizf' /<'nı~ı içiıı 
ı ·r·r~i.~ini i)dı•mf'nİ:;; lrlzwıdır = Bu t:· 
ı·in ,,;=,! gp~·irimi iı,:in 1·ergisi11i öde . 
m<'lisiııi=. 

Ferağ etmek - Üstüne geçirme!,, 
Üstüne çevirmek 

Feragat = Özgeçi 

Ü l'lll'k : Mi ili i ;I n·dı' f r.ragnt ~ijs -
Lı•nıwk ltl:.ımdır - Ulusal ı~f,,rıfı • 

Ö=fr<><:İ ~iistrnıwlitlir. 
Feragat elmek Bırakmak, çekil • 

ınek, vaz::!cı;mek, clçekmek. 

Ömrk: l - Gr•liu. bu i.~tr11 /<'rn . 
gaf f'rli11 - Gı1lin bıı i.~i bımlmı 
(;ı•lin bu i.~t<'tt l'<IZ(;t't;İn Gelin bu 
i.~tı•n ı:ı •fdliıı. 

:2 - Kımllıl.·ımı fr>rngat l'lli -

Kımllıhtmı ÇPl.-ildi. 
Feragat sahibi - Özgeçen 

Örnek: Bıt gNıç gerçelLterı kra -
gat salıibi bir adammı~ -= B•t gen~ 
gnt;Pf\I rıı Ö=g"<;<'rı bir tıd om mı.~. 

Menfaatpereııt - Asığcıl 

Ürnek: ı\ft'nfrı<ttprrPsf olnnlnrdrm 
nıt<ınn lıayır gı>lm~= = Asığcıl olan • 

/ardım yurda lıayll" g('lmr.:::.. 
Fer ah = Ferah 
Feraset - Y algörü 

Örnek: /Wyii/;: siyasi i~Lı?rc giri . 
~<'1ılı1rf' t•ıı /(ızmı olan ŞP)', f <'rcısr.t • 
lir - IJiiyiilı: .~ıyosal işi<'r<' girişım/c>n• 
en gt•rt•ldi olun ~ı·y. yalgöriicliir. 

Ferasetli - Yalgörür 

Örnek: Fcra.\etli aclam, <'n gi:lı 
ı ·r kamrılıh Şf'ylrri de ÖtıcP.dt•rı g(; . 
riir :- l"olgi>riir ml<ım. <>rı gi::.li ı•e 
lwrrmlıh ·~''} iNİ dı' ij11rr•clnı gi>riir. 

Ferd = Ferd (T. Kö.) -= (Fr.) İn
dividud 

Ferdi = Ferdiğ = (Fr.) İr . .:ividuı;-1 
eı·diyct Ferdiyet - (Fr.) İndiyi 

clualitc 
Feı·di aferide = Hiç kimse 
Feri Dal, ayrıntı 

Ürıwk: 1 - JJ11 nw .... ı•l<•niıı rlôı ı 
fn'i ıarılır - IJıı sorummı düıl dalı 
rnrrlır. 

:! - İ.~İrt uslmn ba!.rılrnı. /<'rrlcı i 
bir ymw ti""·'"" -· İ.~i rı a.~ı ına bnkıı · 

F eryad - Haykırı 

Örnek: G<'ccnin 1.-aranlığr. içinıle 
bir fı•ryaıl dııyultlu. = Gec<'tıin J.·ıı· 
rcırılığı iı.,:itlclc bir lıaykırı duyuldu. 

F eryad etmek - Haykırmak, bl'l • 
ğırmak, çağırmak 

Örnek: Neye f Pryad ediyor.~ll • 
1111:;; = ı'Vı• lw) lı'lnyımwnu::: (Nc)r 
lw~ı11p ça~ınyor.,ww::.) 

F erzend - Oğul 

Fe~h = Bozma, dağıtma (Parla · 
mentolar terimi). 

Örıwk: 1 - A rrzmı::.dahi mu/\flrt• 
lryi f<' .... lı r•ılr •lim = ı 1rımıızdal.-i sö: • 
l<'~m<'yi IJıJ::.alım. 

2 - Fransız hııbiw·.~inin ıırırln · 
11w11loJ ıı /r.'ilıi ii:::rriıw - Fransı:::. J.·r· 
biw ..... irıiıı parlamc11toy1L doğttması ii· 
::.erme. 

O~ERGELEH 

l\ılam:. ~ii:.fori iizrrinr•. lıcı /istı • l 1111. nn 111 t ıltın bir yamı d 11 rsmı. 
Füru, teferrüat -- Ayrıntılar 11i11 ( l f,lı. ') /il çıhtığuıtlan lmş/nmfıl• 
Füru (arda terimi) = İnenler İİ::.t'r bir ay içimlı'. istiyrrıl<'r )·e • 
Usul (arda terimi) ::. Ağlanlar rıi biı iiııt'rt;t' ilt•rİ ,,iirebilirlı•r. Buıı 

l '/' lJ '/' (" ( ' l K . . ı ·- '' Ferid - Tek, eşsiz tır • • • •· '""c ntıp Lgme ~ 
- ferma • buyuran, süı·en, emre · ı ·~('/iil alımda f!,i)tıtl<'rilccl'/ilir: 

den. 

Orııcl..: lliilu'im/ı•ıwfı - lliikiiııı PP•••••••••••••••••lll 
~;;,.,,11 1 ( hmmılır.a . .•.... l.:<'liuu•sttw l\t 

Ferman (Bak: emirname) Buy . lm•ll::.tla •.•. • .. . k(lr.~ılı"j'{mı uygııı 
rultu ( ralwı: r<'lcr) gömıiiyorıwı. 

F ermanfeı-ma = Hükmeden ."ı'l'fn•ui: ( lmacr;) .......•• • 

- ferr.n - bitiren, bırakmlyan 

Ürıwk: Tııhr•t/<'r$ıİ = Giiı; bitİl'f'll ; 
Talın111111iilfcrs<ı - Dayanıl-.- brrıı/ .. 

1111 rmı 

F ersucle Eski, yırtık, yıpranmış 
F crşetmek Yaymak, döşemek 

Mefruş Döşeli 

Mefruşat Döşeme 

Tefriş etmek - Döşemek 

............... 

. ... .. ......... . 
Ö11cr1;t•m .~wlur: • • • (1) 

İm::.a 

( 1) Burada bir önerge gösteril · 
miyen yazılar üzerine bir şey yapıta 
mıyacaktrr. .lllllal ............... .... 


