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C. H. Partisinin üç bü
yük kongresinden ilki 

O zaman (Anadolu ve Rumeli Müdaf aai 
Hakuk Cemı"geti) adında olan kurumun Sı .. 
vastaki kongresi milletin maddi, manevi savaş 
kuvvetlerini bir gere topladı. Damat Ferit 
hainine ilk darbeyi oradan vurduk,· manda 
taraftar lığını orada kırdık. 

Atatürk 15 Birinciteşrin 
,ögle demişti: 

r-.......... 

• 

... rı kan.ıJ~ _ao 12tıra,g sene-
leri fçf nde mlltetımızın hayatı v 

~Wihlt ve BaıliaJianumz Tür'Tt Kuıu Xurunmnda ii>ylev vm10rtar:. brfaii'd ~ratlrlt, ınororıfız 
1 -tanare lwıltlı:lltJoı ..nı .. doludi flinli7Wt 

erefı için gösterd(Or yaksıe azım 
ve iradenin momesslll olarak bun
dan dokuz sene evvef me'Y(fana 
çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rum
ellye şamil olmak üzere ilk umumi 
kongremiz Sivasta aktedlfmtştt., 

'Kamôl 'Atatürk, Sıvas Kongren Azalan ararntla 

Önümüzdeki perıembe günü C.ı temsil ve idare ebnek üzere, Sı· · 
J.f. Partisinin Ankarada toplana- vasta umumi, milli bir heyet top-
. cak büyük kurultayı, Partinin Jamak kararındaydı; bunu 18 Ha- . 
dördüncü büyük kurultayrdır. ziran 1335 de .Amuyadan Trakya. 

Birincisi, hatırlardadır ki, Milli ya verdiği bir direktifte ipret ~~İ· 
'1iicadelenin ilk bayrak açtığı gün- yor, "Trakya oe Anadolu teflıilah 
lerde, Sivasta toplanmı§tır. milliyesini tevlıil ve şaJayı milliyi 

Atatürk daha basta 19 Mayıs gür 8 aJe cihana duyuracak emin · 
.1335 de Samsuna a;ak basarken bir malıal olan Slva•ta müıterek 
~dolu ve Rumeli milli teskili: ve 1ttıvoetli bir heyet tqlti/i mu· 

'tsbrıı hirleıtirerek, bir merk;zden ka"erJir,, diyordu. 

Afı· Büyük Onder, 21/ 22 Haziran 
ıl8.staki irtica lıadisesi 1335 gecesi "tekmil vilayetlerin 

l/Ekemenıik~--.../ Venizelos ve General 
~-- Ulusundur! 

fq:Z::~~!~;~ !,;": Plistras idama mahkiim! 
karııltayı iPtı onarılmaktaJır. 
E•lıiJen .alonJa aılı bulunan 
oe .anroı T iirlı latırlleriyle yazıl
malı i~n lıolJrnlmq olan "Ha
lrimiyet MületinJir,, leoha111 
Türlı lttırlleriyle öz:JilimizJe 
"Ehmenlilı UlumnJur,, biçi
mimle yGdrrrlmrftır. Bcqkanın 
mlttmnJalıi özgü yerine asıla
caktır. 

Olimpigakos Güneş 
takımını yendi 

(Buna ait yrw S inci ~yılaıla) 

Kunduros ve Miralay Canakakis 
de kurşuna dizilecekler 

Sıgasal partiler başkanlarınJan Gonatas 5 gıl ha
pis yatacak; öteki parti başkanları beraet ettiler 

Atina, 5 <Hususi muhabirimiz de Venizeloa ile General Pliatira· 
bildiriyor) - Harp divanının 11 son iıyanm mürettip ve idareci· 
IOll toplantısında aakeri müddei • si olmakla ıuçlanc:lırarak her iki • 
umuminin, muhakeme edilmekte sinin de id•ma, Venizeliat bakan· 
1 1 . lardan Maria, Kunduroa Ar • o an ıryua partıler batkanları . , ııro-

IIKI ı ı ıanameıı ort ıa- • M k . . . ' 
t ·· d.. cı u ovıtıs, eakı aaylav Surda. 

a sur u. , ~ ~~-

hakk - .ıak· .dd" . d.. 1 puloı, mıralay Canakakiı l'azete· 

M .. dd . • ·d~· . roa un mueoued küreğe, Veni:e -
---------------u--e-ıum_um_ı:_' _ı _a_ı.:...an:::am=e:•:.::ın:_· losun oilu Kiryakoaun 10, gaze • 

tecilerden Y anopulo.un 6, eski a· 
yan azumdan <Y aıonidiı) in 5 
eaki aaylav Hacıbeyia'in iki ytİ 
hapse mahkum edilmelerini iste· 
di . 

Müddeiumumi, General Gona • 
taam 8, Papanutaayunun 5, Milo· 
nasın 4, Kafandariıin 1 ay hapa«' 
mahkimiyetlerini, f'azeteci Umi· 
rakiı ile Venizeloaun muhafızı 
Kipariıin beraetlerini istedi. Sofo-
Jidia hakkındaki kararı divanın 
reyine bıraktı. 

Müddeiumumi dört aaat süren 
iddianamuini ve ıuçlulann müda-

. faalanm dinliyen Harp divanı 

hakkında her Jivuından milletin itimadına: . . .... 
1 mazhar üz murahhuın hemen yo- 1 Almanyaya gıden ve butun Almanyada tayYarc ile bir tetkik yolculu"' a 

busün aaat 15,15 de kararını ver· 
di. Bu karara ıöre; Venizeloı 
General Pliatiru, Kunduroa, Mir: 
alay Canakakiı idam hu··1cm·· . 

'iltleri Bakanh§ı mUste- I ık I b"ld" d" Ş k . ı p.n heyet j~indeki baı yazrcrmmn mekt uplanru gu"nü .. .. k gu Y • 
t•rı aç an maaı,, nı ı 1r ı. ar vı- 1 B r d 1 b . gunune oyuyoruz. Dün 

nın sözleri ikinci ••· A • d E er ın en ge en u resı:n, Almanya propaganda Nazın Göbelı'in .. .. . . 
»ıfa1n d layetlerı namına 10 Temmu:r; a r-ı yayan Angrif gazetesinin \ "k tü • ti f d . . . duıuncelennı 

iZ adır. 1 •. • • • an a nı tara m an çrzılmıştir. Solda Bertin bü • 
yuk clçımu: Bay Hamdı, ortada bat yazı cırmz Asım Us sa~ d uı . 

(Sonu 7. ci sayrfanın t. ci 3iitununda) lcrJarmdıın Burhan Bel~e görülüyor. g a us gazetcsı yazı· 

• UI'~ 
dıler. Kafandariı Papa ... ·----
s ~ 1· ' ........ yu, 

oro ıı, Milonaı A--, Li , ··-m, m -
(T,,(ıtfm •yrfayt çeviriniz) 
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Fransız - Sovyet 
manyaya karşı 

antlaşması Al
bir tehdit! 

Almanlar iddia ediyor: Fransa, Sovyetlere, askeri 
maksatlara harcanmak üzere 5 milyar frank vermiş 
~e.rlin, 5 (A.A.) - Havu mu-ı lerinin, Çekoalovakyada üuülha-[ 

habırınden: rekeler teaiı ettiiini, Romanyanm, 
ittifak, muayyen bir devlet aley
hindedir.,, 

Alman dıtitleri bakanlıiı, Fran. Ruı kuvvetlerinin kendi toprak • 
aız • Sovyet andlqmaarnı, doiru- lann~a~ geçmelerine . izin ver • 
dan doğruya Almanyaya kartı bir mek ıçın Sovyetlerfe bır mukavele 

. . . aktcbni• olduğunu yaznrorlar 
tehdıt mah ıyctınde aaymaktadır. . ~ •J • 

Polıtııc Koreıpondanz diyor 
Bakanlık, Almanyayı amaclayan ki: 
gizli bir askeri ittifakın varoldu -
ğuna inanmaktadır. Franıanın, 

Sovyetlere, bir takım askeri mak -
satlarla 5 milyar frank ödünç ver • 
mi! olduğu iddia ediliyor. 

Gazeteler, Sovyet hava kuvvet-

"Fransız - Sovyet andlaıması, 
Almanyanın Ulusll\r Kurumuna { 
kartı husumetini arttırmaktadır. 
Uluslar Kurumu bundan böyle bu 
iki devletin nüfuzu albnda buluna
caktır. Andla,mada lafı geçen 

Germania gazetesi: 

"Bu andlaıma, harpten önceki 
tellkkilere avdet olunduiu hak • 
kında vahim bir delildir.,, diyor. 

Volkiter Beobahter de, Franı 
ile Sovyetleri yeni bir acun ':"a
tı hazırlıpnakla auçlu ,..,~terıyor 

ve diyor ki: 
"Parisin mü~ ıt ulusa.l siyasa11, 

Avrupayı J.Jl9evikliie sürükle. 
mektedj .... ,, 

Yevtiç listesi kazanıyor 
Mi/astaki irtica / 

lıô.disesi 

iç Bakanlığı müsteşarının 
beyanatına göre hadise SC'

dece müddeiumumiliği a-
akalandnan mahiyettedir 

Bir arkadaıımızın yazdığına 

göre Milista, merkezi f ıpartada 
olan ve baııncla Sa.idi Kürdi adın· 
d\\ bir şeyh bulunan bir irtica fe· 
bekesi ortaya !:ıkarılnı19, Milu 
zabıtasınca 8 krıi tevkif edilmit -
tir. 

K ürt isyanında lıtiklil mahke· 
nesi tarafından İspartaya sürülen 
ı.>u adam, Aydın, Mili.a, Eğerdir, 
Bolvadin ve civarlarında müritler 
peydahlamıı, kendilerile d-aimi 
bir muhabereye girişmiıtir. Yapı • 
lan ara.stırmalarda, dini ileri süre· 
rek rejimimiz aleyhinde bulunan 
birtakım vesikalar, mektuplar e· 
le geçmi~tir. 

Hadise etrafmda malumat isti· 
yen Ankara muhabirimize lçi,leri 
Bakanlığı müsteıarı bay Vehbi de
miştir ki : 

"- Ortada İçişleri Bakanlığını 
alakadar edecek bir vaziyet yok · 
tur. Yakalanan adam, tarikat ve 
şeyhlik gibi bir suçtan dolayı tev
kif edilmiş olabilir. Bu da İç Ba -
k~nhftım değil, adliyeyi alakadar 
ed · . 

ö),onomi 
Bakanımız 

Okonomi Bakanı Bay Celal 
Bayarın Ağustos içlerinde 
Sovyet memleketinde bir se • 
yahatc ~ıkacağı haber alm
nuştır. 

Bay Bakan bu seyahatinde 
daha çok memeleketi elek
triklendirme işleri üzerinde 
araştırmalar yapacaktır. 

4"91Wntllh1 1 t "' 11MU••uueunr1• .. tttltttt .. hlNUH•• .. .... " . .. 

birakis, Karapanakiyotiı, Meksiı, 

Lenardos, Parseloa, Dedidakia be
raet ettiler. 

Mo&kovitis, Mariı, Argiropu -
los 20 ıer sene, Burdaraa on bet 
sene, Kiryakoı Venizelos 10 ıe • 
ne, Gonataa 5 sene, Hacıbeyis 
S sene, Ciparis, Yiğanopuluı San
diı ikiter buçuk sene, Haviniı, 

Jasonidia üç seneye mahkUnı ol· 
dular. 

Protesto 
Muhalif namzetler seçim 
dairelerinde serbestçe 
dolaşamıyorlrrmış ! 
Belırat, 5 (A.A.) - Batbakan 

B. Y evtiç, bugünkü ıeçim netice • 
teri hakkındaki nikbinliiini "a M 

kmıaarlıimı,, izhar ederek, He. • 
vaı ajanıı muhabirine tunları IÖJ· 
lemiftir: 

"Ayırıt - muha.lefet - parti • 
lerine anu edilen propasancla ta • 

memen memnuniyet verici mahi
yette olacağını ve ulusun bugün 
tetebbüs ettiğimiz ve devam et -
meğe karar verdiğimiz izer - e· 
ser - i tasvip edeceğini umarım.,, 

6 ıubatta dağıtılan Skeupçina 
için 360 üye ıeçilecektir. Afağı 
yukarı 4 liıteye ayrdmı§ 2.000 a· 
day - namzet - vardır. 

Birincisi bay Y eytiçin hükUmet 
partisi listesidir. lkiıtcisi, 1929 da 
dağıtılmıı eski partiler birliği o
lan Maçek aymf - muhalefet -
listesidir. Üçüncü.ti, faşi•tliğe eiM 
ğin - meyyal - ulusal Liotiç lis
tesidir. 

Daördüncüsü, Y evtiç hükUmet 
partisine bağlanmıyan ulusal Yu
goı1av partisinin bir kımııdır. Bu 
da Maksimoviç listesidir. 

Milyonlarca seçici yazılmııtır. 
Seçim açık olacaktır. Seçici, seçim 
komitesi önüne geldiği zaman 
hangi liste için oy - rey - vere· 
ceğini ıöyliyecektir. 

Skeupçina'daki üyeliklerin bett• 
üçü memleket ekteriyetini topla • 
yan liıte kazanacaktır. 

Belfl"&t, 5 (A.A.) - Avala a • 
jansı bildiriyor: Seçimde elde e • 
dilen ilk sonuçlar ıunlardrr: 

Belsral, Zemun ve Pançevoda 
oyların yüzde doksanı bay Y evtiç 
listesine ve yüzde onu da öteki 
liıtelere verilmi,tir. Deniz kıyı • 
aındaki Susak f ehrinde oyların 
yüzde sekseni Y evtiç liıteıine ve
Tilmi!tir. 

LiubHanada ıaat dokuzda 2494 
kiti oylarmı bay Y el'tiç için, 5 ki· 
ti bay Maçeke, 5 kiti bay Liotiçe 
vermiı, bay Makaimoviç ise hiçbir 
oy alamamıttır. 

Osküpte ıaat on bir buçukta oy
ların yüzde 75 i bay Y evtiçe ve • 
rilmiı bulunuyordu. 
Boınada Ben"!Taluka 9ehrinde 

l Venedik 
konuşmaları 

ilk toplantı yapıldı; dört 
saat sördü 

Venedik, 5 (A..A) - ltalyan 
- Macar ve Avumırya müme11il· 
leri aruında ilk müzakere, dün 
aaat 16 da batlayıp, Mat 20 de 
bibniftir. 

Söylendiiine pre Macaristan, 
Yugos)avyanın Martilya suiku. 
tine d&ir Ulualar Kunmıuna ıun• 
muı olduiu istida meıeleıinin Ro
mada toplanacak Tuna konferan
sı açılmazdan önce halledilmesi -
ni imyecektir. 

Yeniden ıillhlanma bahsine ıe· 
lince, Macaristan, bu İ!İn Roma • 
da resmen müzakere edilmesini 
dilediği halde, İtalya, bunun mün· 
hurran Uluslar Kurumuna •İt ol· 
duğunu iddia etmektedir. 

Milli Müdafaa 
Bakanımız 

Milli Müdafaa Bakanı General 
Kazım Özalp dün sabahki trenle 
Anka.raya dönmüıtür. 

F.SKl SÖZLFR YERiNE 
YENi SÖZLER 

Ankara, 5 (Kunm) - Eski 
ıözler yerine yeni mlerin kulla .. 
nılmaıı hakkında hazırlanacağı 
söylenen layiha henüz kararlat • 
mıt delildir. 

Layihadan önce, bakanlrklarm 
özel tedbirler alacakları, Bum 
kongresinde matbuatın bu yolda • 
ki ödemelerinin daha eaulı ola · 
rak tayini söyleniliyor• 

--------------------.... ---,· oyların yüzde 75 inden artığı bay 
Yevtiç listesine verilmittir. 

Zairepte bu ıabahta.nberi ıeçinı 
iıleri büyük bir Nl«lnet içinde ya
pılmaktadır. Bütün memlekette 
öileye kadar aaayif bir dakika bi. 
le bozulmannftrr. 

Belarat, 5 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: Hınati.tanda ıon 
ıünlerde aeçim dolaynile birçok 
kimseler tmif edihnittir. 

Muhaliflerin batkanı bay Ma -
çek, krallık naibi prens Pol'a bir 
telgraf çekip, muha1if namzetle · 
rin, ıeçim dairelerinde serbestçe 
dolatmak imkanını buluıadıkla • 
rmı protesto etmiftir. 

.. 

s 

Anadolurıuv kurak yerlerini sulamak 
içjn 1eşebbüslere girişildi 

a.nka 5 (~urun) - Bayın dırhk Bakanlığı Anadolunun ku-
ft ~ ak . 

rak 
1 

ı ·
171 

ıu)JJlak için elektrik le ıu çıkarın üzere tetebbüıe ıır: 
er en . F' I' . d b'k .ltıııl . • lı mittir. Bakal"ık, lnıili~lerın. ı ıstin ~ tat ı etl'IK erı ve veriJll 

neticeler aldıllan uıullerı tatbik e decekt11'. . 
Yükaelrziraat enatitüsü profesörü Bay Salamon Levi ve Bay Saıt 

Alt bu me~ üzerinde bir rapor ha zırlamaktadrrlar. 

} aş 111eqva1 Ü)'iim 

Türkofis anühim bir 
pr'J"e hazırladı 

>..Aara, 5 (Kurun) - Türko-
çı.ı, yaı meyva ve üzüm ihracab 
hakkında mühim bir proje hazır
lamı§br. Buna göre ya§ meyva 
ihraç edeceklere çok kolaylık göı
terilecektir. Bilhassa bize rakip 
vaziyette bulunan memleket mah
sullerine rekahet için nakliyatın 
en az bir tarife ile yapılması temin 
edilecektir. 

Ökonomi Bakanlığı, bunun İ· 
çin timdiden Bayındırlık Bakanlı
ğına müracaat etmittir. 

ANKARADA GÜREŞÇiLiK 
Ankara, 5 (Kurun) - Anlca

ra spor mmtakast, Ankara güret 
çiliiinin yükselmesi için ıenit ted· 
birler almııtır. Güreıçilik antre
nörü Bay Peter yarın latanbuldan 
bura.ya gelecektir. 

TORK·BULGARPROTOKOLU 
Ankara, 5 (Kurun) - Yarınki 

Kamutayda Türkiye • Bulgariatan 
araımda 23 Eylül 933 de Sofyada 
imzalanan protokolun tasdiki Jl. 
yihuı konutulacaktrr. ltlimalle
re ıare Kamutayın bundan aonra· 
kı toplanma ıuntemecı LO Mayıa-

tır. 

SPOR ALANLARI HA.KKINDA 
UYIHA 

6utday i'i . 
Bay Aluen hakkındaki 

tahkikat evrakı 
Ankara, 5 (Huhust) - Zirast 

Bankası btanbul tube direktoııı 
Bay Ahıen hakkında, buğday iti• 
nin idaresi yüzünden açıldığını 
yazdığımız tahkikat evrakı lıtao· 
bul vilayeti idare heyetinden De\"' 
let Şurasına tevdii karariyle bura• 
ya ıelmittir. 

Bu kararın sebebi evrakı tetki• 
ke bqlıyan idare heyetinin, tahki· 
katta alakalı olanlar arumda ken· 
di mmtakasmın dışında ve met· 
kezde bulunan bazı kimselerde 
olduğunu görmesidir. 

Rivayete göre Bay Ahsen di· 
rektorlukça yapılan i§lerin verileıı 
talimat dairesinde yapıldığı mü· 
daf aasmda bulunmuf, bunun ii· 
zerine de müfettişler Ankarada tU
benin fefinden ğe izahat almıt• 
tır. 

Talunin olunduğuna göre lstaıt-
bul idare heyetinin Devlet Şur&" 
sınca tetkik etmek ve buraca bir k• 
rara baflamak için evraka burayı 
göndermesi bundandır. 

lstanbul ıazetelerinin bazıla" 
... :J- ~...1.-aı1 bu c::YJ a1uaa ı-.. 1..- t.J .. 

tetkikte olduiunu ıtiateren haber• 
lerde yanhthk vardır. 

CEZA ALACAK KURUMLAR 
Ankara, 5 (Kurun) - Öpen· Ankara, 5 (Kurun) - Ank~ 

diiime ıöre fırka konıreainden I:>elediyeıi, yanndan itibaren et" 

aoma Kamutay& spor aahalan bek· za alacak kurumların ve dükkinl•· 
kında bir kanun liyihuı verile- rm adlarını gazete ile neıre baıb· 
cektir. Buna ıöre bütün beledi· ya.c:a.ktır. 
yeler ıpor sabalan vücuda getir- TÜRK _ BULGAR TiCARET 
mek için bütçelerinde tahıiıat a • GOROŞMESI 

yırmata mecbur tutulacaktır. Ankara, 5 (Kurun) - Bulıar-
ZIRAA T ENSnTOsO !arla yapılacak ilk ticaret anlat " 

REKTORO mut etrafındaki müzakereler bu -
Ankara, 5 (Kunm) - Ziraat ıün Dııan itleri Bakanlıimda ı,... 

enatitütü rektörü Ba1 Hater yakın- pnldr. 
da Almaliyaya sidecektir. Yarın Türkofiate teknik konut-

KONYA BELEDiYE malara bqlanacaktır. 
BAŞKANI 1 

• 
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Ankara, 5 Kurun _ Büyük TORK - ROMEN nCARET 
Kurultayda bulunmak üzere 'bu• Ankara, 6 (Kurun) - Türk - ri 
raya ıelen Konya belediye bat • Romen ticaret münasebetleri dur 
kanı Bay Şevki, vilayetin fırka ve ıunlujunu muh.aza etmektedir: ~ 
belediye itleriyle uirafacaktır. Ökonomi konseyine ıon vaziyet' e 
BOYOK KURULTAY DELEdE· anlatmak üzere ıiden Roman,- l 

LERINE ROZET ticaret heyetinin yakında Anka,_ .. 
ya ıeleceii tahmin olumnaktadır· 

AnkaTa, 5 (Kurun) - C. H. 
Partisi Bü,iik Kurultayında bulu • iDMAN CEMlYETLERl rrrt- " 
nacak deleıeler gelmele baıladı • FAKI UMUMi MERKEZi 
lar. Kurultay deleıelerine mine Ankara, 5 (Kurun) - ldd11 

ü.tüne i9lenmit altı oklu hatıra cemiyetaleri ittifakı umumi m'f" 
rozetleri verilecektir. kezi t:r>lantılarında bulunmak ii• el 

TUZ LA Y1HAS1 zere geİen f ederuyon mümeaaille' l-' 

Ankara 5 (Kurun) - Kamu.. ri lstanbula döndüler. Umuılli u 
tay gümrük encümeninde bulu .. merkez batkanı Erzurum sayla"1 
nan Tuz liyihumın kanunlattı • Bay Aziz Apak da yarın lıtanbul' d 
rılmaıı tetebbüıleri baıladı. U .. gidecektir. 
yihada tuz itlerine ait çok mühim Yapılacak itlerin bitirlmit ol ' 
maddeoler bulunmaktadır. maması yüzünden umumi merk'1 

16 YAŞINA KADAR OLAN lıtanbulda da toplanmalarına cJr 
ÇOCUKLAR ve SiNEMA vam edecektir. 

AnnT'&, 5 (Kunın) - Kamu - lllh11t1ılJ1fllNmqıııııııtt1fflllltHIJU#UllfftlllUn11111t1"ııR11m11ıt1' 
tay Mae.rif eneümeni 16 yaıma 'T' l ·ı , .. 
kadar olan çocukların ıeceleri ıi· .l e gazııarımızın a 
nemalara girmemelerini ve her tanı 9.cu sayıfrda. 
filme kabul edilmemelerini teklif lllıtıınııırııtNllll ıııuııııııııııııııııııııııtlllllffittıııııınııııııııııunıı~ 

eden liyihan onayle.dr. 



r-i-,-a-r_e_t_l_e_r----=ı 

Sovvetler ve Fran-., ---
sa andlaşması Ak p ı· k k ) k 
Sovyetler cümhuriyetile Fıan- saray 0 JS ara 0 0000 ta arşı• 

IQ araaında konufmaları epey u- .sındakı· du·· kkaA Dl soymuşlar ! 21rn ıiiren anclltJJma nihayet imza·ı' 
1Qlıdı. Bu ancllQ§manın gerçekten 
Grtaıı Hitlerdir. Cuma geceıi saat üçten sonra 

3 - KURUN 6 M H J::; 19 .~ lllll!!!W! 

Bu nasıi bahar 
böyle! 

Üç gündür Jeli poyraz. eıiyor. 
lıtanbulu Mayı•ta Kônunclan art
ma ai•li, puılu havalar •arJı. Kal
dan Kal'a kapalı gökler bO§ana· 
yor, •açaklar ağlQ§ıyor. Sokaklar
da ıel ve çamur var. 

c 

Roma ve Londra konufmalann· Aksarayda bir hırsızlık kav' ası ol· 
dc:tn •onra Almanyanın rcuiıt bakı- mış, polis .karakolunun karımndlıl 
"1ından dünyayı görüıü ve bu gö· bulunan Ad~m ve Ahmet birader
'İifü gerçekleftirmek için aldığı lere ait bir dükkan soyulmuştuı·. 
1edbir/er, mesela Almanyanın Tam karakolun kar§ısında bu· 
\' erıay muahedesinin beıinci ltu· lunan bir yerde hırsızlık yaran -
ı,,,, ortadan kaldırma1t, mecburi Jarın kim olduk'ları henüz anlaşıl· 
Qılterlik usulünü tatbik etmesi bir mıf olmamakla beraber, bugün, 
1Graltan Stre:r.a konuımalarına, yarın faillerin ele geçeceği mu • 
Streza konu3maları Uluslar Birli· hakkaktır. Tahkikata baflıyan 
ii konıeyini~ toplanmasına sebep poliı, bazı izler bulmu,, üç kiti de 

Bir halta önce atılan paltolar, 
yenibQJtan ıırtlara tırmandı. Yol
/ardan omu:r.ları kalkık Ü§Ümuıc 
adamlar geçiyor. Tomurcuklar 
yarılalı daha ne oldu?. Ağpçlarcla 
genç yapraklar, fCl§kın ve yatlı 
gözlf'Tle biribirine bakıyorlar. Bu 
na•ıl bahar böyle? .. 

i· 

f" 

... 

olciu. Fakat bu toplanmalarclo zao altına alınmı,tır . 
4urupa barıfının Doğu, Batı ve Yaptığımız tahkikata göre hır-
Orta kııımlan için garantiler biri· sızlrk §Öyle olmuflur: 
~irine ben:r.emiyordu. Bu toplan· Hırsızlar, bu dükkana biti§ik 
lrlarcla Batı Avrupaıınrn havadan, bulunan kadın berberi bay Hüse· .-__ ııa:~~"'.;· 
ltaradan uğrayabileceği tecavüz.· yinin katına çıkan kapıdan ~ir.ip f . . IJ. :Aksarayda soyulan aükkin ve karşısındaki p~lis. m~rkez'. 
le,o birinci planı alıyordu. Hal· nazarı dikkati celbetmemı9tır. gırmı§lerdır. l sonra burada bıra ıçtıklerı de ttr. · 

&..iti Avrupanın emniyetini bir Dükkanın dıt kepenklerinde hiç Hırsızların takip ettikleri yot ; Jqılmıftır. 
ltiiı olarak düıünenler bütün Av- bir kırıklık görülmemiıtir. Berbe- kar§ısında bulunan polis karako· Haber aldığımıza göre, dük . 
l'rıPaya §amil olacak barıı andlQf· re çıkan merdivenin alt dükkana lunun ve orada bulunan memurla- kinda çalıfmakta olan bir çırak
'ttaır iıtiyorlardı. Nihayet bunu açılan küçük bir kapı bulunmak· rın nazarı dikkatini celbedecek la berber ve diğer bir ki!i nezaret 
"etılize edecek bir tedbir olaralı tadır. Söylendiğine göre bu kapı, şekilde değildir. Hır11zlar da bun- altına alınmıttır. 
Ooğu ancllQ.fman ile Tuna ancllaf· dükkan sahibi tarafından cuma dan istifade etmi§lerdir. Emniyet müdürü bay Fehmi 
'ttcr.ı bir e•cu olarak ileri mrüldü. günleri bazı müşterilere öteberi Dükkandan çalınan eşyalar da hi.diae ile yakından alikade.r ol ~ 

Doğu ancllQfmaıı gerfekleıe· satmak için açılmıttır. :Kapı gece- kat'i olarak teıbit edilmiş değil • nuq, hırsızların biran evveJ or _ 
'ttedi. Buna kar§ılık olarak Fran- leri küçük bir kilitle kapatılmak - dir. Dükkan sahibinin iddiasına taya çıkarılmaımı emretmittir. 
IQ ue Sovyetler cümhuriyeti ara- tadır. göre üç yüz liralık e§ya çalınmıf· Duyduğumuza göre bu hidiıeden 
"l'tda bir anlaıma, bir korunma İ§te hırsızlar, dükkana biti - tır. Fakat yapılan tahkikatta bu dolayı Aksaray merkezinde dik -
'bıdlQfmcuı yapılma•ı bir fikir o- tik kapıdan binaya girdikten son· kadar mal çıkmadığı görülmii9tür. .katsiz görülen bazı polisler de dc-
lQr ı.. ra ıt.. __ kuç·· ük yoldan da dükkana Hırsızların dükkana girdikten iittirilmittir. 

aff ortaya çıktı. uu 

Sovyet Rusya ile Franıa ara · 
•ırtclcıki anlafmaya zemin hazırlı· 
l'Qrı hadiıeler araıında Avrupa· 
~~,., siyaal haritcuına büyük bir 
fite ayırmak gerektir. Naırl k; 

c ı 11 aynı ~ı..ı ""'~ .. , 

İnci yıizyılın ilk günlerinde 
~i devleti ayni §ekilJe birleş· 

ır. 

eğe sevketmitti. 

I llugün ele buna benzer hadi.e· 
" G . (J ortada ve ayaktadırlar. erçı 

ı.,.ılar Birliği vardır. Mütecaviz.in 

Fırıncılar 
Anlaşıyorlar 

Marten Vegner ----Belediyenin yeni fen he
yeti müşaviri ne diyor? 1 

Kendini biJmiye
cek kadar sarhoş! 

NarkJ~n ucuza ekmPk I tanb..ıl b lediyc i fen heyeti' Balıkçı Halit yak/andı 
ki mi!§avirliğine getirilen Almanyalı hk J ' 

sathrmıyaca ar .. t h 8 M t v "' . ma emeue ceza yedi mu e assıs ay ar en e.ner ı· 
Kadıköy mın~kaıınd~i fırın·ı maJ bürosunda çalıtmaya batla- . Balıkçılık eden Halit iıminde 

ların aralarındakı rekabetı kaldır- t B ı· b 1 d' · f h bır gelV" Sirkecide "Kemalbe mı§ ır. er ın e c ıyeaı en e-1 -~, y,, 
mak irin anla,tıklarını evvelce · · ı· v • • l . sı"nem••ı o··nu··nc:1e k d' · b'I · 

>" yetı reıs ıgını yapmıı o an mute- - en iDi 1 mıye-

yazmıttrk. hassıs ıehri gezerek tetkikat yap- cek derecede sarho9 olarak dolath 

Elli aaattir gıinqin parıltısını 
bir kerecik olmn görmeJik. Yıl

dızlar ya.ta; sular, kış akıamları
nın içli IO§luğuyla kararıyor. Kum
rular kabarık, serçeler hıçkırır gibi 
ötüyorlar. Karıı bacadaki leyle
ğin dütük kanatlarında bir halaiz.
lik, gagcuının takırtrııncla bir kır· 
gınlık ıeziliyor. Bu na•ıl bahar 
b .. l , oy, e ... 

Bir haf tadır balıçelercleki '1· 
feklerin yeıil damarları eıkisi gi
bi kaynayıp vurmuyor. Duvarlara 
tırmanan hanımeli ve kahkaha· 
lar boıuna yoruluyorlar. Günqi a
rıyarak uzanan nazlı boyunları1 
kü•kUn luvrılıılarla eğildi. Renlı
leri de ne •olgun! Aktam bulutla· 
rı kadar tatlı erguvanlarda artılr 
o cana yakın aıcaklık yok. U
z.aktan .önük bir abajoru andırı
yorlar. 811 na•ıl bahar böyle? .. 

Yollar •••ız. Kırlarda ıuriilerle 
~banlarJan bQ§ka kimıeciltler 
görünmüyor. 

to..!ı. k h• (} • .,., yapılmıftır. Fa at gene 
1~1 B" l'"'' · . te-

Haber aldığımıza göre Oıkü • maktadır. Mütehasııı bir muhar- ğı ve bu ıırada Hatice iaminde bir 
dar mıntakasındaki fırınlar da ririmize demiıtir ki: kadına tokat attığı iddiaıile yaka-
böyle bir anlatma yapmıtlardır. - Yeni geldiğim için henüz bir lanmıt, polisçe dün ak,am üzeri 

Halbuki geçen cuma, çimenler 
ipek eteklerle dö§enmiş; tarlalar 
.ivri lopuklar:la bellenmiıti. Yeni 
gİyİnmİf ağaçlar altında yanakla
" allanmıı tazeler vardı. Boyun· 
lan çapkın dalgalı, göğüıleri ahla 
dolu, gözleri ıııltılı tazeler fimJi 
nerede? .• Belleri kwrak, omuzlan 
oynaktı. Yürürken körpe &Jıi-

cutları Jile geliyor, etleri konutu· 
yordu. O güzel yerlerde ıimcli bir 
~akal bile yok. Bu nasıl bahar böy. 
le? ... 

ar ır ıgı nızamnameıı 

~QUiize uğrıyan devletin Birliğe 
~rcacaat etmeıüıi ıart kotar, mü· 
~avize .karıı tedbir almayı da an· 

Bu anlaşmanın esası ıudur: §eY ıöyliyemem. Yalnız İstanbul- adliyeye getirilmiftir. 
Belediye ekmeğe azami fiat da yapılacak binalar, eıerler ıağ- Müddeiumumilikçe Sultanah • 

~Q#t Uluılcw Birliği ittifakla karar 

1• hna alabilir. E1'-a Vlualar Bir· 

koymaktadır. Bazı fırınlar, amele lam, dayanıklı, eıaılı tetkikler· met birinci sulh ceza mahkemeıi· 
yevmiyesinden, fırın kiruından, den geçirildikten aonra yapılmalı. n~ gönderilen balıkçı Halit, hi • 
vesair bazı kısımlardan temin et· dır. Mimar Sinanın eserleri nasıl kım Retit tarafından ıorguya ce • 
tikleri taıarruflar1a çıkardıkları aıırlarca dayanınıtsa yeni şerler kilmiı, tokat attığının farkında 
ekmekleri narktan daha &f&iı ve- de böyle yapılmalıdır. Dünyanın olmadığını, sabahleyin uyanınca 

Kaf gecedir karfı koruyu bir 
orman aojulıluğu kapladı. Ağaçlar 
gecelerden claha kara bir zilt, bir 
katran karanlığile uzanıyor. O, 
daha üç gün önce leylak renkli bir 

.~. 6 
f/tınden ittifakla karar alınmaua 
~letler keneli baflarınrn çaresi· 

'ti düıiinürler. 
Sovyet - Fransa amllQfmaa bu 

~oda bir birliği ilaJe etmelıte
~ Bu manada iki devlet biribi-

,, rl A.vrupada tecavüze kartı mü-
ttlaa eJeceklerJir. 

• }' • • .. Jl 
~ em ımuılanan bu ancı Ofmayı 
~~~.bir anlQ§manın Jah~.talıip 

,, l~ et!eg, anlQfdıyor. Üçüz.la anJ
'>ii ~ 11erçektlen bir aıllı lıcuantft 
">aQ Cfıc/a getirmek emelintlen Joğ-
1" 

1
4ta olduğu hiuini verecek İfa· 

tf 
er t'lfımalrtadır. 

'>ı Aleaeıa üçüzlü andlQfmada Al· 
tJ'/' ~a i~in de yer vardır. 
ii• (J f/ ~lizlü andla§miıyı imzalıyan· 
lr l':;; herhc:.ıngi biri mütecaviz; vazi. 

"'iı ile girecek oluraa üçüncü teca· 
~ tıirayana yardım edecektir. 

""h "Ya banşı için bir garanti ol
,.._ nda füphe olmıyan bu antllllf
·oq , .. 
"ıı 11.ttyatlaki ..,/h•everleri mem-

"edecektir. 

Sadri Ertem 

~~===== 

:rebilmektedirler. Yanyana bulu- en güzel tehirlerindcn bir olan la- kendiıini karakolda bulduğunu 
nan bir fırında ekmek dokuz ku- tanbul bu esas dahilinde ımar c- aöylemittir. 
.ru,a satılırken, diğerinde yedi bu- dilmelidir.,, Hatice, mahkemeye gelmemit· 
çuk, sekiz kuruta satılmaktadır. fırıncı dÜn demT;lTr"'ki7" .... ti. Hikim Rctit, dosyayı ıözden 
Bu hal Kadıköyünde de olunca , geçirdi, Halidin on lira para ce • 

' - Kadıköy, Usküdar, Pangal· 
zengin ve sermayedar fırıncıları tıdaki fırıncıların aralarında an- zası verme.ine ve serbest bırakıl· 
kendilerine rekabet eden bil"kac maama karar verdi. 

)aştıkları muhakkaktır. Son bir 
küçük fınncıya günlük kazançları sene zarfında otuzdan fazla fınn· 

daman yumuıaklığını dalgalanJı
rırılı. Atqböcekleriyle yıldızla
nan bu leylak renkli dumanlar i
~incle bülbüller öter, efini arıyan 
üveykler aeılenirdi. Şimdi clal
larda kargalar tünemiı. Bu nan/ 
bahar böyle? .. nı vererek fırınlannı iılemekten BaşmuaHimlcrin makam 

1 d er iflas etmiı, işini bıralanıttır. Boğaz, alçak bulutlar altında 
geri bırakmıt ar ır. Bunun da sebebi fırıncıların biri· paraları 

· b .. ··k fırıncı ne kadar dertli 0 örünüyor. San· 
Bunun üzerıne uyu · birleriyle öldüresiye rekabet el· Vilayet bütçelerinden çıkarılan ° 

ek k fiatı.ni narkm ·ık dalların lıumıallara yu .. züıtu·· kapa· 
Jar hemen me melerıdir. Bu gibi fırıncılar be· ı tedrisat müfettit ve bqhocala-

d ... · f' t k nnı•lardır nııı ağlıyan insanlar gibi bana Jo-g&ter ııı ıa e çı a :r • lediyenin nark dahilinde verdiği rının makanı tahsisatlarının tek • 
Kadrköyünde yapılan bu an · karı feda ettikleri gibi keselerin • rar verileceğini yazmııtık. lıundu. Gökıu bir famur tlerai 

Iaıma iyi bir netice verince Üs . den de zarar ederek rekabet et • Bu tahsisatların kaldınlmaaı i- olmuf. Kıyıdaki nergiJerle nilü-

ku .. dar cihetindeki fırıncılar da an· mekte, sonunda da ·o··yledı.g"'ı'm ç· b. k ferleri görmeyin .• Hepıi gögu" .. Je· 
" ın ır a.nun mevcut olmadığı ve 

1 1 rdlT gl'bı" ı"flaA etmekt d" 1 b 1 Tini yırtmı§lar. Yalnız yazma oelı·n-qmı9 a · s e ır er. ~.n a .. rın verilmesi lazım geleceği • 
D 1 dere ve P&;111altı cihetin· Fırıncılar arasında bu rekabet K it B kanJ cikler, al canleı ıalvarlariyle /n. o ap k 1 u ur a ıg" ı tarafından & .. 

d k. ba fınncılann da ayni te i · d d b k :r- rıtıyorlar. e 1 zı . . . . evam e erse ir ac sene sonra bakanlığa yazılmı,, vilayetlere 
de birlettikleri bıldınlmektedır. piyasada pek az fırın kalacaktır. tebliiat yapılmıtb. iyi amma bir çİfekle yaz olur 
Gene mevsuk bir membadan al· Bunun için fırıncılar anlatmakta - Ancatc b·· ·· ı mu? Bu ncuıl bahar bövle? •.. 

d 
.. -aiüınata ıöre lstanbul d ı utun vi ayetler yeni " 
ııımız ... ır ar.,, yıl bütçelerini tanzim ettikleri ve S. Gezgin 

cihetindeki fırıncılar da anlqmak Diğer taraftan fırıncıların bu t.a.ıdike bile göndermit oldukları ==,....,.,,~=~-=---~~~-.::...--
~ elere batlamıtlardır ı ı b 1 d' 'k b nız bundan ayrı olarak müfe~ttı'tle için ıörufDI · an aşma arı e e ıye ı tiaat mü • ıçın u tahsisatların tekrar bütçe-

Yalnız bu cihetteki fırınlar çok ol- dürlüğünce haber alınarak tahki - ye konabilmesi;için bir çare arana. rin makam ücretlerinin bir kanun. 
dufundan anlatma iti uzamakta· kata ba,lanmııtır. cakbr. la kaldırılarak asıl maqlarının 
d A 1 ·ı kta f 1 yükseltileceği, bunun i"İn de b"ır 
ır. n atma ı e nar n az aya yeni gelen bir emirde de yalnız ;ı-

/(QRUN'a abone 
olunuz 

B 1 r da Uyutu-· lstanbulda km k 1 v h '-'--'- kanun yapılıncıya kadar 1'1k ted. una ·- e e satı amıyacagr mu alUUlK verileceği bildirilmektedir. 
d k"•n ·-iı ekmek aatılmı. im w b 1 L--h risat müfettitlerinin makam ra-h. a nar: .... -T- o asına ragmen u an atmanın ._, ocaların makam tahıisatl• .. 

1 
-

__ .... lrhr k i 1 1 d w t tk'k d 1 .... ıiıatlarmı almakta devam edecek-.,.--·. anun o up o ma ııı e ı e i e· Bu emirde ilk tedrisat müf ettit-
Bu anlatmalar etrafında bir cektir. 1 )eri için hiç bir madde •oktur. "al- nm pençe l#wtunan iki öndere izi . 

., • · leri söylenmektedir. 
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C. H. P. 

Kurultay günü 
lstanbul nasıl donanacat,? 

Cümhuriyet halk partiıi dör • 
düncü büyük kurultayı günü olan 
9 Mayıı perıembe günü ıehrimiz· 
de yapılacak tezahürat proiramı 
tamamen hazırlanmıştır. 

Per§embe günü partinin ocak, 
nahiye, kaza ve vilayet tetkilati
le İstanbul ve Beyojlu halkevleri 
gündüz Türk ve parti bayraklari· 
le, gece ışıklarla donaııacaktı1. 

Bun~an liaşka belediye daire· 
leri, spor klüpleri, eınaf kurumları 
bankalar, deniz ve karadaki vaıı· 
talar, iıttasyonlar binalar da gece 
ve gündüz donanacaktır. 

Perşembe günü saat on beıte 
parti teşkilat merkezlerile halkev
lerinde toplantılar yapılacaktır. 

Evveli radyo ile dördüncü bü • 
~k kurultayın açılıt söylevi din
lenileccktir. Bundan aonra parti · 
nin tarih~eıi proğramı, çalıımaıı 

meydana getirdiği itler ve inkılap 
hareketleri mevzuu etrafında ko
nuşma.!ar yapılacaktır. Bu konuı
maları yapacakların iıimleri ;e 
yerleri şudur: 

1 - lıtar.bul Halkevi ,ehir ti
yatroıunda : Yilbek mu,.llim 
mektebi müdürü eski halkevi reisi 
Bay Hamit, 2 - C. H. P. kaza 
merkezinde: Bay Süleyman, 3 -
Bakırköy: l•tcınbul 1. ci mektep 
bat muallimi bay Adil, 4 - Be-
9ikta! kaza merkezinde ve hal -
kevind~ bay Uhami Nafiz, 5 -
Beyoğlu: Mustafa Tunalı ve Müç
teba, 6 - Beykoz: Bay doktor 
Hüsnü, 7 - Eminönü: Ba~ Agih 
Levent, 8 - Fatih: Bayan llaıe -
ne Ilgaz, 9 - Şehremini nahiye-
sinde ve halk.evinde: Bay Nurel· 
tin, 10 - Kadıköy kaza merke · 
- inde ve halkevinde: Bay Zühtü, 
11 - Sarıyer: Bay lımail Hakkı, 
12 - Üıhüc'ar kaza merkezinde 
ve hai!<::evinde: Bay Macit Oktay. 
bul~brdan batka parti nahiye ve 
ocnk knrağlarında konferanslar 
veri1ccektir .. 

Balo ve müsamere: Gece ıaat 
22 de parti viliyet m~ezinde par
ti balosu verilecektir. 

Şehir tiyatrosunda gündüz ıa· 
at 16 da 30 kitilik bir konser he • 
yeti tarafından konser verilecek
tir. Gece 8aat 20 de Alaykötkün· 
de halk evi temsil heyeti tarafın -
dar halka temsil verilecektir. 

Diler parti kaza kura.ğlarmda 
da gece toplantılar yapılacak, mü
samereler ve-;1~~A1·tir, 

Seyyah vapurundan sigara 
alan kurtuldu 

Limandaki bir ıeyyah vapuN· 
nu gezerken büf eainden 76 yaprak 
•igaraaı satın alınaktan suçlu La· 
~i oğlu Jan Gevot kaçakçıhim· 
dan dolayı sekizinci ihtisas mah· 
kemeıine verilmiıti. 

Jan müdaf aasmda ıöyle dendt· 
tir: 

"- Ben vapurda büfeden aiaa· 
raları alırken ınuhaf aza memurla
rı beni görüyorlardı ve büfeci 
de ıiıaralarm gümrük reımi veril· 
mit oldutunu ıöylemitti. Muhafa. 
za memurlarının beni ikaz etmeme 
si Uzerine büfecinin ıözüae inan· 
dım ve sigaraları alara1' cebine koy 
dum. Bunun hiçbir zaman ıüm· 
riik kaçakçılığı olduğunu ıannet· 
miyorum. 

F,kat beni aa.londa yakaladı
lar, poliıe tesliuı ettil,r.,, 

Mahkemece, Jaııın hareketinde 
cilriim bati ıöriilmediiinden 1Je. 
raatine karar verilmiıtir. 

Araba kazası 
Balıkpazarında yağcı Talatın 

arabasmı idare eden Hüseyin oğ
lu Muetaf a arabayı yokut &!ağı 
ıürdüğü bir 11rada atlar ürkmüs . ı 
Tahtakaleye dolru arabayı ıürük
lemeie baılamıılardır. Araba cad. 
dede bulunan Jbrahim oğlu Yqa· 
ra çarparak çocuğun ağır yaralan
masına aebebiyet vermif, arabacı 
yakalanmıtbr. 

iKi OTOMOBiL KAZASI 
Takıimde kıtla ı~idinde 21 

numarada tamircilik eden Cemal 
adında biri, !oför Kirkorun idare 
ettiği 1800 numaralı otomobil ta
rafından çarpıldığını iddia etmis
tir. Suçlu ıoför yakaJ.anmııtır. • 

Mcırutiyet caddesinde oturan 
65 yatında Nimetullah, Asmalı· 
meaçit sokağında. toför ihsanın i
daresindeki 2289 numaralı oto • 
mobil tarafından çarpıldığını ve 
yaralandığını iddia etmit, suçlu 
yakalanmıftır. 

YANGIN BAŞLANGICI 

Karaköyde dere sokağında 20 
numarada Küciy;'" apartım~nın

da, Verçin Niktaryaya ait odada 
yanmakta olan sobanın kurumlan 
tututmuf iıe de yangın çıkmadan 
aöndürülmüttür. 

NARA A TTICI iÇiN YAKA
LANDI 

Aksaray.da Tevekkül hamam 
caddesinde 8 numarada oturan 
ıeyyar ıatıcı Etref, dün gece sa -
at 24 buçukta Saraçhane cadde · 
ıinclen geçtili bir ıırada nara at
mak ıuretile herkesi rahatsız et • 
tiğinden yakalanmı§hr. 

DÖVÜLMÜŞ 

Şi91i tramvayında F'-?lçi Sa -
dık polise müracaatla depodan e· 
vine ıiderken Jirayir ile arkada!ı 
Mehmet tarafından dövüldüğünü 
iddia etmi!tir. Suçlular yakalan • 
mıılardır. 

ELIN1 ET MAKlNESINE KAP- . 

kişi ----
Be!ediye n1üstahdemin 

idaresine yazılacak 
Belediye kanu. 

nunun on betinci 
maddesinde ya. 
ı:ılı olan eanafın 
·,elediye müıtah-

emin ıubeıince 
kaydedilmeleri 
mecburidir. Ka-
yit için bir ay 
mühlet verildi· 
ğinden berber, 

Bay Relik aıçı, hamamcı ve 
diğer esnaf cemiyetlerine müra· 
caat ederek beyanname almaya 
bqlamıtlardır. 

Bu beyannameler doldurulduk· 
tan sonra belediye müstahdemin 
ıubesine verilmektedir. •snaf 1 be
lediye sıhhi heyetince muayene e· 
dilecek ve sonra kendilerine müs
tahdemin ıubesince birer cüzdan 
verilecektir. Hastalıklı olan esnafa 
sıhhat cüzdanı verilmiyecek' ve 
kendileri çalı,tırılnııyacaktır. 

Cemiyetlerine kayitli bulunmı -
yan esnaflar da uelediye müıtah • 
demin ıubesine yazılacaklardır. 
Müıtahdemin tubeıine kayde -

dilmeleri icap eden esnafın mik • 
tarı (80.000) kadar tahmin edil
mektedir. 31 Mayıstan ıonra be· 
lediye şubelerince sıkı bir kontrol 
yapılacak, aıhhat cüzdanı olmıyan 
ve müstahdemin ıubeıine yazıl
mamı§ olanlardan ceza alınacak-

Doçentler niçin , 
ayrılmışlar? 

Tıp fakültesi asistanlanndan 
Bay Alaattin ile doçent bay Niya
zinin fakülte porofeaörlerinden 
birile aralarında çıkan anlatama· 
mazlık do)ayısile iıtifa ettikleri 
yazılmıttı. Dün bu meıele etra • 
fında yaptığımız tahkikat netice
sinde bay Aaliattinin ııhhi vazi· 
yeti dolayısile bqka bir servise 
geçtiii ve doçent bay Niyaziniıı de 
Tahran büyük elçiliği hekimliği • 
ne tayin edileceği ve bu sebeple 
üniversiteden ayrıldığı anla!ıl · 
mııtır. 

1 as !19 

QkON©Mi 
::..... itil A -

lspanyollar 
Yumurtalarınıizı a~acaklaf 

İspanya hükUınetinin yumurl" 
larımı~m lspany~ya girmesini yr 
sak ettiğini ve yumurta piyasaıo•· 
zın bu yüzden sarsıldığtm yazısıJf 
tık. 

S ' . 
on gelen haberler, vaziyeti' 

birdenbire değİftiğini, lapaıı1' 
ile bir anla!ma temin edildiij; 
ispanyanın yumurta aiacajım bil
dirmektedir. 

Bu haber piyaaayı derhal c-' 
landımııı ve bir yumurta aand•' 
nın fiati üç yiiz franktan 325 f~ 
ga fırlamıthr. 

Bundan yumurta ihraçatçıl• 
rı, ellerinde bulunan yumurtalı 

Esnafın kazanç vergisi rı lıpanyaya göndermek üzere 
hak kında anket zırlamaktadırlar. Karadenizd 

Hemen hemen bütün esnaf ce- gelen ve 13 bin sandık yumu 

1 
yüklü olan Alman bandıralı K 

'nlİyet eri, kazanç vergiıinin for • • _L 

1
• · d k rera vapuru dün limanımızdan P' 

ma ıtesm en !i i.yetç.i idiler. Ber-
be 1 d 1 

kacaktı, fakat tüccarların iateİ 
r er e ara arında bir toplantı ve Türkofisin müracaati üzeri" 

yaparak, verdikleri kazanç ver · bugüne kalmııtır. 
giai niabetinin diğer esnafa naza. Yumurta tüccarları, vaziyeti' 
ran fazla olduğunu ileriye sür - deThal düzeltilmeıinden doW 
mütler ve bunu alakadarlara bil -
dirmi§lerdi. Ticaret odau tetkikat hük6mete teıekkür telırafları çİfl 

mitlerdir. 
ıubeıi de bu iddiayı tetkik et -
miı, yerinde bulmuıtu. Bunun Ü· ltalyanan B~e V erdifi 
zeri~e esnaf İ§leri ıefliği, eınafın Kontenjan 
verdıkleri kazanç vergiıi üzerinde ltalya Türkiyeye verdiii Ma,-
anket yapmağa karar vermiıtir. ayı kontenjanını bildirmiftir. 9' 

Bütün eınaf cemiyetleri an . miktar geçen yılın Mayn konttı' 
ketten haberdar edilmİ§tİr. Esnaf janından yüzde yüz fazladır. 
kendi aralarında toplanarak ka • ihracat Tacirleri 
zanç vergisi hakkındaki dütünce· ihracat tacirlerimiz bugün 11' 

tır. 

lerini esnaf itleri ıefliiine bildi • caret Odasında toplanarak y8' 
recektir. Şeflik de bu cevapları Ö- yapılan Türk. Alman anlaıınd 

Müstahdemin tubcai müdüı-" konomi Bakanhiına gönderecek - nın ana hatlannı ko~cakl 
Bay Refik yenibattan tanzim et- tir. dır. .ı 
tiği şubede esnafın kolayca kay- F d .. . . b.. .. ıııııı1111ııınnımıhu11ııılll"""""m""""""'ıuıı-htınııı' 
d l 

.
1 

. . . . . or muessesesının utun G · v , 
o unabı melerını temın edıcı ted- h l b eçmış n.urunıar: 

birler almııtır. esap ıuına akı1acak --" 
F d M f" K . 8 ftlaan 1~· 

Halkın sıhhatiyle alakadar o- • or . ?. or .. umpanı ~enle · _ Beyazıtta Sekbanbqı mah•ll' 
lan bu kayit itine çok ehemmiyet ıınde hır ıumru~ ~~~çıhıı. ol: sinde dokuı yapnda Vahide i1111btl 
verilmektedir. Hazirandan iti • ınuı, bu meseleyı ıumruk ve mhı· bir kız çocufu uyku hastalıilll& t11 
haren müıtahdemin tubeıinin ıarlar Bakanlığı müıtetarı bay tutmuştur. On ıündenberi uyum~ 
teıkilatı da kısmen genitletilecek- Adil de _iö~den ıeçirmiıti. Yapı- tadır. .. 
tir. lan 29 hın lıralık gümrük kaçak- - Rusumat muhafaza mem~ 

çılığı iki ay zarfında idi. Bun'dan nn~ m.aa~lan taludsatı !.evkal~• 
TiRMiŞ 

T k 
· d A d d dd . d lstanbul Müddeiumumi-

• sım e Y e e ca eıın e • .., • • • 
kaıap lbrahimin dükinında çalı- hgıne kım tayın olunacak? 

evvel de k k 1 k l l d verılmı§tır. Memurlar g®dtrd 
... . a~a çı 1 ~ ~p ~ .ma ı· mektupta eliyorlar ki: 
ıının tctkıkme sekızıncı ıhtiıas "- Acizleri nuumat ""'"aliJ. 
mahkemeıi tarafından lüzum gö· memuri'arındanu. Maaıı alimiz '"ıJ 
rülmüıtü. maatalısisnt 2200 kuru§tur. Her ' f&D 29 yatında Hayri makinede et Manisa ıaylavı olan Yuıuf Ke

kıyarken ıağ e!inin parmakları- nan Korerin yerine lıtanbul müd· 
nı makineye ltaptınnak ıurc.tile deiummniliğine kimin tayin edi -
ağırca ynralanmıttır. leceği, henüz belli 'olmamıttır. 

Müddeiumumilik işleri vakileten 
ba,muavin Salih Esat tarafından 
idare ediliyor. 

Üniversite imtihanları 
OniYerıitenin bütün fakültele· 

rinde dersler bu ayın yirmi üçün· 
den itibaren keıilecektir. imtihan· 
lara da ayın yirmi altıncı cumar· 
tesi günü batlanacaktır. 

Talebenin imtihanlarda muvaf. 
fak olabilmeıi için dera kitapların· 
dan hqka yabancı dillerden yar· 
chmcı kitaplar tercüme ettirilerek 
kendilerine veribneıi düıünülmek. 
tedir. 

Diğer taraftan hukuk fakülte· 
ainin imtihan talimatnameıinde 
değiımeıini istedikleri maddeler 
fakülte meclisinde görü!ülerelc 
'bakanlığa bildirilmittir. 

Bakanlık bu ıııeıele etrafında 
tetkikatını yaparak önümüzdeki 
hafta ıonuna kadar neticeyi rektö
Te bildirecektir. 

Oniversited.e dil dersleri altı 

Mayııta kesilecek ve imtihanlara 
on iki Mayıata batlanacaktn. Dil 
imtihanlarının tahriri kışımlarına 
•irıniyeııler tif ahi imtihana alın · 
mıyacaklardır. 

İstanbul müddeiumumiliiine 
bu ay içinde tayin yapılacaiı u -

muluyor. Üçüncü ceza mahkemesi 
reisi Hikmetle ağır ceza mahke
mesi. reis vekili Kemalin iıimleri, 
müddeiumumiliğe tayini kuvvetle 
muhtemel görülenlerin batında 

gelmektedir. 

Kitapçı ve matbaacıların 
nazarı dinllatine 

lstcuıbul /Jmun Kurumundan: 
2:) Mıı) ıs 193> tarihinde Mtkarada 

toplanacak olan matbuat f<ongresin • 
de kitapçı \ ' C matbaacıların da tem • 
~il edilmeleri Matbuat umum ınüdür· 
liiğüncc mm af ık görülmü:. tür. 

Şehrimh:de bulunan küçük ve bü
yük bütün matbaacı ' 'c kitapçıların 
arnlınından birer murahhas seçme • 
Jeri için :Mnyıs 193:-i çarşamba günü 
o;;ant 1:3,30 da Kurumumuz mtrkezin· 
de bir toplantı yıtpılaraktır. 

Ayrı a) rı davetiye gö11derilemedl
ğinden §ahsi davetiye yerine geçmek 
iizere alAkadarların o tarihte tetan· 
hul Bnsın Kurumu merkezine ıelme· 
leri ilan olunur. 

Bunun için ticaret odaıından 
bir, gümrüklerden bir ve maliye r 

den bir aıa alınarak üç kitilik bir 
tetkik ve fen heyeti yapılm19tır. 

Bu heyet F ord Motör Kumpan· 
yaımın kurulduiundanberi tutu • 
lan bütün hesapları gözden ıeçi • 
recektir. 

Üç suç birden ... 
Petrol işleri ile uğratan ıümrük 

kaçakçılığı yapmaktan ıuç.lu Ya -
fOYa Beharın, durutmaıına dün 
sekiıin-ı:i ihtiıaı ınahkemeıinde 
devanı edilmi~tir. 

Dün!tii duru9ma.da Y ... ovanın 
üç ıuçuna birden bakılınııtır. Bun• 
lar: 

1 - Büyük kabotaj için alman 
motörUnü küçük kabotajda kul • 
lanmaar, 

matı§ılUl:ı bu uekıln u~erinden al•' 
ken bu ay rü:;umat idarui tatl 
gilmrüiünü tayin ettirdik baltaJıli. 
le elimize 340 ar kuru~ verdi. Ali' 
aşkına beyefendi: 340 kurUfla naaJ.'.! 
lur da bir ay idare ol1'ruz. Eıball" 
sorduk. Para, gümrük aarflyaC 
tamiratına sarlolunmuı ...... 

~ıııu111111-ıııııııu1ıuıt1ttm111111t111 

~ece nUb•ttjl eczanel 

Samatyada: Rıdvan, Fenerde: 
mil) adi, Şehıadebaıında: Hal! 
Şehremininde: Nilıım, Karagü~ 
te: Arif, Aksarayda: Z. Nuri, B 
taşta: Süleyman Recep, Lllctll 
~ıtkı, Küçlikpazarda: Hüseyin Hil' 
nü, Di\·~nyolunda: EMt. Eminöııii• 

.de: Hüsnü Haydar, Galatada D~ 
yolda: Merkeı, Beyoğhında Jsti1' 
caddesinde: Kemal Re bol, Tünet•' 
Ma"lcovlç, Oımanbeyde: Şark, ~ 
sımpatada: Yeni Turan Halıcıoilr 
da: Yeni Türkiye, 

il - Gümrük cezuile beraber yeni çıktı 
seksen bin lira tutarında "'olan. 
saf petrolü ham ıöıtenneıi. . KANTI AN P ARÇALAfl 

111 - Mühim bi? nıikd•r pet • Bay Emin yazmıı oıd11• 
rolü hiç ıüııırük retmi vermeden iu bu kitap, lıtanbulda V•' 
memlekete sokmasıdır. kit kütüphaneıinde, tatn.da V•' 

Romanyadan iıteniien cevap l<it kitap bayilerinde ıatıhr. 
gelmediiinden ve YafOVa Bahara Tem iz bir baıkı ile ıoeyd.o' 
ait muhasebe defterlerinin tetkiki gelen bu kitabın fiyatı yalnız 'JI 
bitmediiinden durutm& batkt. bir kunıttur. 
güne kalmııtır. l _, 



fBCJVOK DENiZ ROMANI ·---Endülüste Kemal Reis 
T elrika No: 94 Yazan: lıhak FERDi 

Dünkü maçta Yunanlılar kazandı! 
Olimpiqakos 2, Güneş takımı 1 

fünonı se~ye ile eve ıetirmisler~ı.. HYH 
~opıyı o~ınco Hsırmısıı.. 

l<apının önündeki sedyede Ayee o vakit çocuktu.. Fakat, 
çok iyi hatırlıyordu.. Annesi ona 
dolapta duran küçük bir kaıenin 

içinden birkaç damla iliç içirmiş 
ve babasını bu suretle ölümden 
kurtarmı§h. 

Yunanistan şampiyonu O . 
limpiyakos takımı dün üç 

Bu golden sonra her iki takım 
gayrete geldi; fa.kat hakimiy~t yi· 
ne Yunanlıl;lrda idi. Nitekim iki 
dakika sonra santrforları solaçık
larmdan aldığı çok güzel bir pa • 
ıı kafa ile Güneş kalesine soku -
verdi. 

kjm vardı? 
Gece ya.nama doğru Ayşenin 

evinin önünde birtakım ayak ses· 
leri işitildi. Ayşe uyumuyordu,, 
Perdenin arasından sokağa bak • 
tı .. lki adam sediye içinde birini 
iÖtürüyordu. 

Ayfenin kulağında anasının şu 
sözleri çınlıyordu: 

"- Kızını, hatırında bulunsun, 
evde biri zehirlenirse, dedemiz -
den kalma şu ilaçtan birkaç dam -
la hastanın ağzına akıt .. Zehirle -
nen kimı;e derhal kurtulur ve ya· 

tar!,, 

bin kişi kadar bir se • 
yirci önünde son maçını da oyna• 
mış ve Güneş lstanbulspor muhte
litini 1 - 2 mağlup etmi!tİr. 

Sarı fanila, lacivert donla sa • 
haya çıkan Güneşliler maç baş .. 
ladığı zaman şu şekilde dizildi -
ler: 

Her iki tarafın da bundan son· 
raki gayretleri bu neticeyi değiş · 
tirmedi.Yunanistan şampiyonu son 
maçını bu şekilde 1 - 2 galibi -
yetle bitirdi. 

Adamlardan: 
- Ay§enin evini ben biliyorum. 

Burasıdır .. 

Corceviç, Faruk, Reşat, Enver, 
J::lasan, İsmail, Salahaddin, Bam· 
bino, Rasih, Necdet, Rehii. Diyerek sedyeyi yere bıraktı .. 

Oyun Güneşin akmile başladı. 
Toprak sahada oynamağa a • 

lışkın olduklarını söyliyen Yunan-
1dar dün, galip gelmelerine rağ
men, fevkalade bir oyun oyna mı§ 
değillerdir. Güneş takımma ge • 

lince birinci haftaymda daha ha .. 
kim oynadılar. Oyunu kaybetme -
!erindeki en mühim sebep ikinci 
haftaymda şişmeleridir. Yunanlı -
lar maçı nefesleri, mukavemetleri 
sayesinde kazandılar. 

Ya va~ça kapıyı çalmağa başladı. 
Ane, Sin.anın vurulduğunu tah· 

lllİn ederek kapıya koştu: 
Ayşe, anasının sözlerini hatır • 

Iamı_ftı. 

Ve Güneşliler Yunan kalesini a • 
damakıllı sıkıştırdılar. Sağdan 
Salahaddin Bombino, soldan Re
hii kalenin önünden ayrılmıyor "' 
lardı. Bu esnada Salahaddinin 
kuvvetli iki !Ütünü direk kurtar
dı. 

- Ne iatiyonunu? Sedyede 
Hemen kendi odaıına çıktı .. Do

labı açtı .. Ve üstünü örümcekler 
saran kasenin kapağını açtı. 

Yatan adam kimdir? 
Diye 1<>rdu. 
Adamlar: 
- Tanımıyoruz .. Sarhot o)muf. 

Ha1buki ka,ıenin içindeki ilaç 
kurumuftu.. Dibinde ince bir pas 
taba.kasından ba§ka bir şey gö • 
rünmüyordu. 

Artık misafirlerimiz ilk daki • 
kalardaki şaşkınlıktan kurtuldu "' 
la.r. Yavaş yavaş topa hakim o • 
luyorlardı; sağdan ıeri bir akın 
yaptılar. Bugün hernedense o ka
dar iyi oynıyamıyan Faruk ıska 
geçti. Güneş kalesi büyük bir teh· 
like içinde sağiçleri mükemel bir 
pas aldr. Kalecile karşı karşıya 
geldi. Herkes gol derken sağiç to
pu kalenin dört misli irtifamdan 
yükseğe attı. 

Bize, Ay,enin evine götürmemizi 
söylecliler .. Ane 8İZ misiniz? 

Diinldi maçtan lieyecnnlı bir görürıiiı .• 
nik itibarile zayıf olduklarından. 
gol çıkaramıyorlardı. 35 inci da -
kikada sol haf İsmail yaralana • 
rak çıktı ve yerine Asım girdi. 

Diye cevap verdiler. 
Ayte sedyeyi içeri alarak: 
- Aradığınız ev burasıdır, de

di, bu adam da biziın akrabamız
dandır. Fakat, ona bu kadar içki
Yi kim içirdi. Haydi, bana söyle • 
Yİniz, siz nereden geliyorsunuz? 

Sinanı getiren adamlar cevap 
Veı·meden çıkıp gitti1er • 

Ayşe, ağlamama:k icin kendini 
:üçlükle tutuyordu. Sinan neden 
bu kadar içmifti? 

Ayte saçlarını yolaı-ak: 

- Allahı?11, bu ne talihsizlik .. ! 
Diye dövündü .. Genç kız, Sina-

nın ölümüne nasıl dayanacaktı? 

Onu kendi evinde ölüm tehlikesin· 
den kurtarmayı mukaddes bir va• 
zife bilen Ayşenin dizleri tıtre • 
meğe batlamıştı. 

Kaseyi dolaptan çıkardı .. İçine 
birkaç damla su koydu .. Kanştır
dı ve birden Sinanın ağzına atık· 

Tam 38 inci dakikada yine Yu
nanlıların bir hücumu esnasında 

top Faruğun eline değdi. Penaltı. 
Soliçleri bunu gole cevirdi ve va
ziyet böylece 1 - 1 berabere ol -
du. 
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Kısa 

Mektepliler şampiyonası 
Gazetemiz tarafından tertip edi -

len Yoleybol miisabakalanna dün de
,·am edilmiştir. Darü~t0:afaka saha -
~mda Yüceülkü ile AO:eli Hayat kar· 
~ıla~nu~hl', Oyuna Bay Sezainin ha
J,cmliği altmda başlanmıştır. 

Ameli Hayathlar her iki denede 
tutuk O) namışlardrr. 

Birinci d<'ne t:i - 8, ikinci devre 
ı :; - 4 Yüceülkünün galibhetiYle 
bitmiştir. · • 

ıu ··~ ...... !>ug .. uu u .. ~ .. •· v:u-u.ı~ı- lT 

Bundan sonra Güneşliler tek -
rar hakimiyeti ele aldılar. Ve ha· 
sım kaleyi sıkıştırmağa ba§ladı -
Iar. 

--Şehir __ _ 
Haberleri 

!kinci Maç Darüşşafakn ile Kaha· 
tas takımları arasında olmuştur. Bay 
Nazn1inin hakemliği altında oyna • 
nan oyun ilk clencde ıs - 13 Kaba -

tı.ü iyice yokladı. Acaba vurulmut· 
llı.uydu? 

Ayşe, biraz sonra, genit bir ne-
f eı alarak : · 

- Yarası falan yok. Çok içmi9 .. 
4.dam akıllı sarlıot olmuf. Jy\ kj 

Ayte, Sinanın gittikçe sararan 
yüzünü gözya!larile ıslatıyordu. 

- Sinan, ketke seni göremesey· 
diİn ... Senin öfümüne ben nasıl ta· 
hammül edebilirim?. 

20 nci dakikada Necdet R~hii
den güzel bir pas aldı. Duı-durma
dan kaleye çekti. Top kalenin sol 
zaviyesi üstünden direğe çarpa -
rak geri döndü. Kaleci topu ya -
kalamak isterken kaprdr. Rasih 
derhal yetişti. Hafif bir vuruşla 

topu ağlara taktı. 

* BELEDlYf; nmGII,ERl~t t~:;;l~larm galibiyetiyle Bitmiştir. 1 • 
V.EHl\flYORLAR - Bazı nıii,.ssesc - kıncı clenede Darü~şafakalılnr hiraz 
fer ve yetimhaneler ha.} ir ceml.) etle· a<'rlmı~Janhr. 
ri olduklarını sÖ)'liyerek belediye - De, renin Mnuna doğru her iki ta
nin temizlik, a) clınlatma n•~imlerini kım 14 - U beraherc iken Darüs.;;a • 
H.rmemcktedirler. Bu hus usta bele • r.akalılar beynelmilel nizama muha • 
dh·cce tetkikat yapılmaktadır. lıf olaı-ak yer dcği~tirmişler, Kaha • 

()ııu yolda çevirmeıniıler ... 

Diye sevindi .. Yüzüne gülıuyu 
•erpti .. Odada ödağacı yakarak 
dunıamnı Sinanın yüzüne ıavur • 
du. 

Sinan.m benzi uçuktu .. Kulaklaft 
rı gittikçe morarıyordu. 
Ayıe, Sinanı yataia yatınnlf • 

h. 

Sinan o kadar hareketsiz ya .. 
hYordu ki, yataim içinde bir ölü • 
den farkı yoktu. 

d 
Ayte kendi kendine düfiinüyor• 

U: 

- Sinanın dıtarda içki içecek 
Pa..ra.sr yoktu. Büyücü Hayyat'ın 
~~ gitmesi elbette iebepıiz de
iildir. 0

1 
dqarda kendini kaybe • 

decek kadar içki içmezdi. 

b 
Ve dikkatle Sinanın yü:ıün• 

aktı. 

O ne?! 
Sinan gittikçe sararıyor, mora • 

tıyordu. 

Sarhoş bir adamın bu kadar sa• 
;a.rıp morannasında ıebep yok • 
f u. Ayşenin biraderi de birakç de
t~ kendini kaybedercesine içmi§ -
ı .. Fakat, hiçbir zaman böyle mo· 
tarnıamr,tr. 

Ay§e zeki bir kızdı. 
- Bu morartı ölüm alimetidir ! 
I)• 'b'f •Yer:" Sinanın omuzlarını ve 

1 eklerıni oğuıturmaia haıladı. 
t .. Sinan kendinde değildi. Ya · 
&.gın içinde pestil gibi yatıyordu. 

t AJ!e, •hirlendiğini anlamış • 
l, 

Diyerek çırpınıyordu. 
Gecenin korkunç karanlıkları 

arasında Ayte kimden yardım gö 

rebilirdi? 
Gamata derin bir ölü sessizli· 

ği içinde uyuyordu. Ayıe, gece 
yarınıından sonra kimsenin kapı 
ıını çalamazdı. 

Anenin bir ümidi vardı: Ver· 
diği ilaç teıiTini kaY'betmemi,se 
Sinan kurtulcaktı ! 

O, bahasının bu ilacı içtikteıt 
bir saat sonra gözleri açıldığın' 
hatırlıyordu. 

Ayte bu bir saati nasıl hokliye~ 
cekti? Sinan, dakikalar geçtikç• 
ağrr1ıışryor, sararıp soluyordu. 

Ayıe: 

- Nihayet, hayatta sevebildi · , 
ğim bir erkekle kartılaştım. Alla 
hım, se.1 onu elimden alma! 

Diyerek mütemadiyen göıya.t1 

döküyordu. 
Sinanın ölümü Ayşenin mane · 

yiyatını kıracak, hayatını altüş.t 
edecekti. Ayfe, Sinansız yaıaya 

mıyacağını biliyordu. 
· _ Sen ilk sevdiğim erkeksin. 

Sinan! Ve ıonuncııtu da şen ola · 
cakım ! Diyordu. 

(Devamı var) 

• •• • Ticaret ve sanayı muzesı 
Türkofis müdürü bay Akil Em· 

rullah dün diğer bazı kimselerle 
beraber Sulhtanahmet, ticaret ve 
sanayi müzesini gözden geçirerek, 
bu müzenin daha ziyade istifa · 

ÇGnlcü, Anenin ·'habası da bir de edi1ir bir şekli alması için ya
ktç :n1 önce zehirlenmiı ve ölüm pılacak ıslahat hakkında görüş • 
d(). ... . .. t" :regıne d"' .. t·· ı mu§ ur. U§UlUf U, 

Bu golden sonra her iki tara • 
fa bir durgunluk geldi. Ma~ hızı· 
nı kaY'betti. Olimpiyakos kale1i 
ön.ünde cirit oynıyan Güneş mu
hacim1eri yornlmuş gibi idiler, a
çıklar topun peşinde koşamıyoı· _ 

. * l~A Y FERlDUN - Tayyan' Cc- ta~lılar huna itiraz ederek sahayı 
n~ıyl)tı umumi re=s muaYiııi Bal Fe-, terketmiRlcrdir. 
ndnn A'lka radan ~l'luimizc "elmiR Hal K b" .. k • ,.., ·' ~ {Cm abataşlıları -sahaya ca • 
ır v•ın ·aldıktan :-onnt ıliin :ıkı;anı gırıııı:;.sa da Kaba ta .;J ılar g dmcmis • 

An!iaraya dönmu"~tt'ı'r, • l"r l> ·· ~ . " • unun uzerine de D"ı·u·· ·~ f k 
"' BAY B " s,..a a a • URHANBTTJN - Va - lılar hiikmen galip ilı'in edil • · t'. 

puı\~uluk şirketi mü<lür muavini Bav Saha ela bulunan muh·~'~ '.' · · 
Iluriunettin rahatsrzJı:;ını ileri ısü ·_ l\CJfiJ eti ko.miteye bildirmiş~r:. 1~1~

1~ 
rerek "l'azifesinden çekildiıl-ini Vapur· c111 kkrarı ı t Necdetı'n ve Salahaddı'nı·n ka- ı ı:. ~ • s cnmektcdir. cu uk şirketi müdüriyetine bildir - r b 

Çırdıg~ ı iki fırsat sayılmazsa bıı mrst t tif h ı k . ~a ata~ sahasrnda ise lstikhU Ye 

lardı. 

. ~ ır. s nsr a < rnda bir cernp '\'C· Şışlı Terakki liseleri karsdasmıstır 
dakikalar hemen hemen tamamen rılmemekle beraber, kcn<llsi avın ha- Bay Haındinin hakemligii •• :~it "d · • 
öl" t" d b'I' B' . . ~ındanberi vazUesine gelmem. ek•e • .. rn a ge. 

u geç ı ene ı ır. ırıncı devre dir. " çen. birinci dencde ~işli 1'erakki li _ 

bödylecb~ Güne§in hakimiyeti al . . .. tD::\IAN CEMiYETLERi lTTl . ~?sdı t~~:dmı 13 -:-- ı_:; Galip gelmiş, ikin· 
tm a ıtti. FAKI TOP 1 e\ 1 c e stıklal Li!'ıesi .. l 1 · ' · LANTISI _ Ankanıda · ~ guze ıır o· 

İkinc! devre haşladığı zaman yapılmakta olan ldman Cemi)·ctJn .· yuı~ ~.}namı~. hunun la beraber 9 • n 
G

.. . k d b 1 t'f • ,11 maghıp olıııu :. tur. 
uneşın ta ımın a ir değişiklik t ~ n~ı top~antz::;rnın Per§embeye ka· ~ 

yaptığı görülüyordu. Celal Şefik daı sureceğı samlmaktadrr. Gtkes elzir edilen maç/ar 
sağaçı.ğa, Salahaddin sağiçe, antrenörii Bar Pctrr de Ankarada~ ıJlc.kltpliler !)Umpi11omrsl iciare li:o· 
Bamhıno soliçe alınmış, ve Nec _ ~u toplantılarda bulunmak üzere ca- milcsinde11: 
det çıkarılmıııtr. g~rıl?1ış ve diin ah~am .Ankarn~·a 'l'chir edilmis madard"n 'k" · b 

'S gıtmıştir. .. , • ~ " ı ısı u-
Maç başlar başlamaz Yunan _ gun~ Şerl'f tadında npılacaktır. 

hl arın daha canlı oynamag~ a ha _ J i b / C9 /'~at 16
· ı;: lloğaziçi - Pcrte\ ni • 

ld k) 
.. "la ·· S ş s an U 4'emtlerinı·n r.a. saat 11,ı:;: llaydarpa'a - Yeni· 

ı arı goru u. ağ ve solacık _ lısc. :> 

!arı çok iyi koşuyor, ve topu ;ürü· 1 arihi NOT: 

yorlar. Güneş müdafaası da bir Bugün 9 uncu saylfada ./Ju.rıiin nyna!lacak takımların <fa. 

türlü topu kesip oyunu açamıyor- _-:.;::_===::...::===:=..::...: rctryelerini (KURUN) Kitap satış 
du. kı:mttndan almaları l<i:mıdlr. 

Fk G YENı-a at üneşli muhacimlerin to- Vefalılar çağırılıyor 
pu geriden aldıkça ilerlemekten ANADOLU · d d _ J'efa idman }'l(rau (;l'nel yazıcı-
gerı uramıyorlar ı. 7 nci daki _ KUtUphanesi lıguıdmı : 
kada Salahaddin mükemmel bir f t f , . ı· Kadıköy • Alhyolag-·ı 7 - E) lül - 9;14 tarihinden bugii-
ırsa ı srr sür atsız ıği yüzünden .. ne k ·l.d a ı · k:ı) ıtla nııı yenilemiyen 

kaçırdı. D •• y; ki Ü) cfcrimizin lJ _ .i _ '> -> ta .h.es-Ull Ve arın ,,. ı· ı ıne 
Zaman geçtikçe Yunanlıların 

0
_ k:ıdar C'ıımartcsi g ü nl<'ri ~ .. d "· 

K··ıı· t t 16 ' ,.,un uz ~a· 
yuna da.ha hakim olmağa haı;la . u ıya ı a. . ~ -- ~s. Kere 20 - 22 ve Paz:ırte· 
dıkları görülüyordu. Günes ·ta • V. k f AT ~1 ~~ıı1eı1·~ de gece gene 20 - 22 ara-

k d 
• a l ıveşriyatı :-;mua ~eyazıttakl klü . 

ımm aki yorgunluk ve dagwınık- "' 1 1 •· P merkezınc 
1 

nın satış yerfdı·r. ı ,..e er<' ' "rtyıtların.ı yenile 1 . 
ık pek ziyade be11i oluyordu. l•••••••••••••..I hu tarihe k:ı daı mür t me en "'e 

Fakat Yunan muhacimleri tek· 1 Ierin kayıtla rı nın .1.acaa •. e_t~iyen • ~1 ıneccgı ılan olu
nur. 
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Mektup yazdıracağız diye çağırmışlar . 
Mehmedin başını balta ile parçalayıp cesedini çitin kena- Kaçırılan Nıkol bulun
rına atmışlar; cinayetin meraklı safhalarını yazıyoruz du mu, bulunmadı mı? 
. E_f~~~~, ~~uıusi~. ~ Niı:-nınf avlunun dibinde yatmakta. olanf müdeiumumiliği haberdar edilmit
~~1. uçuncu sah .~~~u gecesı _Ef- maktülün bulunduğu yerde tetki- tir. Hadise mahalline gelen müd
l~~ı~ın ~ocacık ko>:1nde mahıye· kat yaptıktan sonra katil hadise- deiumumi ayni mevzular üzerinde 
ta. ıtı~arıyle ~srarengız ve çok feci ıinin burada deüil, batka bir ma- tetkikata batlamıştır. HükUmet 
hır cına!et ıtlenmi,, _ay~i köyden halde itlendiğine kanaat getirmi! doktorluğunca ölü gömdürülmü§

Kaçırılmıt olan küçük Nikolün ( randevu vermit, bu randevuda yr 

Ka~ı oglu Meh~et ısmındeki on ve bazı ıöz arqtırmalan yapmıf, tür. 
sekız yaımda bır genç, kafası Mehmedin yötedenberi Süleyma • Katillerin elbiseleri 

bulunmak üzere olduğunu dünkü 
sayımızda yazmı,tık. Bu haberin 
Pariate ) ... yılmaar üzerine Lö Jur
nal gazetesi Şamberiye bir .muha
bir göndermi§lİr. Bu muhabirin 
yazdıklarına bakılırsa bulunma 
meselesi pek garip bir safha göıte
rıyor. 

balta ile parçalanmak suretiyle öl- nın kar111 ile olan münasebetini 
dürülmüttür. öğrenince doğruca Süleymarun e. 

Bu tüyler ürpertici vak'a hak· vine gibniııe de evde yapılana. 
kında aldığım tafsilitr aşağıya ya~ raıtınna neticesinde bir iz bula • 
zıyorum: mamıttır. Hadiseyi muhakkak 

Mehmedin, Kocacık köyünden surette nurlandırmal azminde o
Kadı oğlu Süleyman karıaı Ferah- lan BaY. izzet bu evden çıkarak 
nazla ötedenberi münasebeti var· Süleymanın kızkardeti Zülfiyenin 
dır ve gene bu iköyden batka bir evine gitmit ve odalardan birisi -
kadınla Alaçat köyünden Kel Mus nin zemin tahtalarının yeni yıkan
tafa namındaki ıahıs arasında da mıı olması genç müdürü derhal 
ayrıca bir münasebet mevcu~tur. dikkat nazarına. çarpmıttır. Ken
Mehmet kendi köylüıü bir kadın· diainden füphe edildiğini sezen 
la ya:bancı bir adam olan Kel Zülfiye bir hukukçu ağzıyla so • 
Muıtaf a araaındaki gayri meıru rulan sualler karı ısında bucala -
vaziyeti duyunca bir gün Kel Mus· mı!, biribirini tutmıyan ifadeler 
taf aya: vermesi üzerine yapılan aranma 

- Senin bu köye ne fikirle gel· sonunda yatak ve yorganlarda ba
diğini biliyorum. Bir daha seni bu· zı kan lekelerinin görülmesi dola. 
rada görürsem, it fena §ekil alır, yısiyle cinayete ıahne olan odanın 
dem it ve Kel Mustaf anın itini boz. buraıı olduğu anlaııldıktan aonra 
mak iatemittir. Bundan muğber it derinleıtirilmit ve evle maktu
olan Kel Mustafa; esaaen kar111 lün bulunduğu yer arasındaki aa
ile aralarındaki vaziyeti bildiği i· ha üzerinde yapılan tetkikat ıo
çin Mehmede kin bealeyen Süley· nunda biriıinde tulani !ekilde ya
manla birleterek Mehmedi öldür· rım pençe bulunan iki kundura izi
meğ karar vennitler, kararlarını ne tesadüf edilmittir. 

tatbik etmitlerdir. Süleymanm kunduralarmda 
Hadiae, bir hukuk mezunu o • yarını pençe olmadığı anlqılır an

lan i&Miye müdürü Bay izzet Ay- lqılmaz Atacanlı Kel Mustafanm 
Jrut'un "bu itle cidden büyük bir da celbolunarak ayakkaplan mu
kudret ve zeka göstermesi sureti· ayene olunmuı ve toprak üzerin-
le aydınlatılmıttır. deki izi bırakan pençenin Kel 

Çarıamba günü sabahı nahiye Muıtafanın kunduraaında olduğu 
müdürü Bay lzzt Aykut'a müraca- olduğu görülünce hadise tebeyyün 
at eden Kocacık korucusu köyle- ebniıtir. Bariz ve ıarih deliller 
rinde, harmanlardan birisinin av• kaqıaında cürümlerini saklamakta 
luau dibinde Mehmedin ölü olarak mana kalmadığını anlıyan katiller 
görüldüğünü ve kafasının balta i· itiraf ta bulunarak cinayeti ne ıu
le parçalanmıt bulunduğunu söyle- retle yaptıklannı anlabnıtlardır. 
mit, bunun üzerine Bay izzet Ay· Salı geceai mektup yazdırmak 
kut yanına nahiyenin jandarma bahanesiyle Mehmedi Süleymamn 
karakol kumandanı Mehmet onba. kızkardetinin evine çağrrmıılar, 
tJY1 alarak derhal vak'a mahalli· Mehmet içeriye girdikten sonra 
ne gibnif, ölünün vaziyetini tel· Süleymanla Kel Muatafa Mehme
kik ettikten sonra tahkikata bqla- din kaf aıını baltayla ÜÇ yerinden 
mıf.. parçalıyarak kaf uma ceketini se-

Münevver ve itini bilen biri- çirmiıler, harman çitinin dibine 
dare i.miri ııfatiyle yaptığı çahı· nakletmiılerdir. 
ma ıonunda cinayetin vukuu key- Balta Kocacık köyünden Satı 
fiyctini ıu suretle tespit ederek itminde diğer bir ıahsa aittir. Satı 
katilleri yakalamıttır. da maznun ııfatiyle karakola cel-

Bay izzet çitten örülmüt bir bolunmuf, vak'adan Cümhuriyet 

KURUft'un edebi tefrikası: 48 

üzerinde 
sinin de pantalon paçalannda kan 
yapılan tetkikler sonunda her iki
lekeleri görülmüı, bu lekelerin 
maktul yere düttükten sonra sıç
radığı meydana çıkmıştır. 

Celal Salih Güney 

lsviçrede Bal !ehrin.de bir pa
pas Komutan Maraıkoya bir mek
tup gönderiyor. Diyor ki: "Bir a· 
dam beni ziyarete geldi, küçük 
Nikolü kaçırdığını, fakat vicdan 

:(. lıpartaJaki hazırlık - lspar· azabından kurtulamadığını söyle. 
ta, 5 (A.A.) - 9 Mayısta topla- di. Çocuğu iade etmek için Şo -
nacak olan C. H. F. partisi büyük mona gitmeyi dütünmüş fakat 
kurultayına Atatürk tarafından Fransız adliyesinden korkmuJ .. Bu 
verilecek söylevin halkevi salo • sebeple buraya tarafınızdan bir 
nunda radyo ile dinlenmesi için vekil göndermenizi, fakat i~in 
tedbirler alınmıtlır. gizli tutulmasını rica ediyor.,, 

O gün için parti ocakları, par· Bunun üzerine komutan Ma -
ti ve halkevi binaları donatılacak· rasko hemen kayın biraderini 
tır. Gündüz söylevler, konferans· göndermiftir. Çocuğu kaçırdığını 
lar, gece de müsamere verilecek- papasa ikrar etmİf olan bu adam, 
tir. O aünün herkesin ilgisini çc- küçük Nikolün hayatta bulundu · 
kecek bir surette geçmesi için §İm- ğu ve iade edileceğini temin etmiş, 
diden çah§ılmaktadır. lakin önce bazı muamelelerin ya· 

~ AJanaJaki aıcak - Adana, pılması zaruri olduğunu bildir -
5 (A.A.) - Havalar birdenbire mi§tir. 

ısındı. Dün sıcaklık 37 dereceye Kadmbirader Şomona dönerek 
frrlamı§tır. Şehir halkı bağ ve meseleyi Komutana anlatmı~ ve 
yaylalara göç etmeye ba.Jlamıftır. iş İsviçre hususi polisi Roşaya ha-

-~ Pamuk ekimi-Adana, 5 (A. vale edilmittir. Bu defa kaçırana· 
A.) - Sürekli yağmurlardan ekil- dam Rotaya da baıka bir gün için 
mesi geciken pamuk tohumları ============== 
birkaç süne kadar tamamen ltit -
mit olacaktır. Buğday ve arpalar 
da iyi bir durumda olduğundan on 
güne kadıır biçme iti ba!lıyacak· 
tır. 

~ Aclanaclaki. andaf; - Adana, 
5 (A.A.) - Atatürk heykelinin 
yerine konulması dün bitirilmittir. 
Baıka eksiklerin de bitirilmesine 
gece gündüz çah.tılmaktadrr. 

~ AJanadaki maç - Adana, 5 
'(.A.A.) - Şehrimiz klüpleri T. 
T. kurumu menfaatine yaptıkları 
futbol maçları dün bitmiş, Adana 
idman Yurdu Cemiyeti koyduğu 

kupayı kazanmııtır. Kalabalık 
bir halk önünde galip takıma ve· 
rilmittir. 

• Bir kır gezintüi - Adana, 5 
(A.A.) - 200 den atkın f ırkah 
dün Cakıt ırmağı yakınına giderek 
akıama kadar güzel bir kır eğlen· 
tiai yapmı,lardır. 

• Yol çalıtmaları - Adana, 5 

rak göğüs geçirmen bu kız !İmdi 
kendinin de bir erkeği olmasından 
duyduğu zevkle ~vinmifti. 

Herkesten uzak bir köıeye yer· 
lettik .. 
-Adın ne?. 
-Meri ... 
- Nerede o~unıyouun?. 

( />. A ) - 'Vilisetimi7.df'! :ırnl f.,. 

liyetlerine batlanmıJtır. Adana • 
Miıiı yolundaki bozuklukların dü
zeltilmesi müteahhide verilmittir. 

:f. Ticaret OJalan lıongrui için 
- Adana, 5 (A.A.) - Bu ay için
de Ankarada toplanacak Ticaret 
Odaları kongreainde okunmak Ü· 

zere vilayetimizi alakadar eden 
bir rapor hazırlanmıı ve Okonom; 
Bakanlığına gönderilmiıtir. 

:;. AJanaJa film ve tiyatro 
Adana, 5 (A.A.) -Adananın u
lusal savattaki kahramanlıklarını 
filme almak üzere harp akademisi 
film merkezi grupundan üç kiti· 
lik bir heyet ıehrimize gelmiıtir. 
Uç aya yakın bir zamandanberi 
hazırlıklariyle uğraıılan Mete pi
yeai önümüzdeki 9 Mayıs pe~em· 
be günü oynanacaktır. 

Halkevi temail kolu bu piyese 
çok özen vermit ve mükemmel 
hazırlanmıttır. 

Kendimi Taksim bahçesine at· 
tmı. 

_ Bonauvar - Sakızağaç, Kumru sokak. 
Sokuldum: - Baban var mı?. 

Beyoğlunun yazlığa gidemiyen 
insanları burada avunuyorlar, ga· 
zino tarafında tek tük aileler, ço· 
cuklariyle tatil aktamı geçiriyor· 
lar. 

Ağaçlar araaında dolaııyorum. 
Kartıdan kendi halinde bir kız ge
liyor. Fakir, batında rengi atmıf 
bir bere var. Selam verdim: 

- Bonauvar matmazel. 
Hayretle güldü: 

- Gezelim mi? Batınt kaldırdı: 
Baıtan apğı kıyafetimi süzdü. - Yok?· 

Alay edip etmediğimi anlamak ia- - Nitanlın? · 
tiyordu. - Gitmiı, Atinada ! .. 

Koluna girdim: - Haydi bakalım, içelim .. 
- Gel, ıurada bir bira içelim. Suaamıttı galiba .. Bardağı so • 
Önüne çıkan bu garib insanın 1 nuna kadar boplttı .. 

ne buhran geçirdiiini hiuetmeden - Kız aenin ne giizel göwria 
yürüdü. var ... 

Kim bilir, biraz ileride yeyip Güldü, kırıttı .. 
içen, cülüp eğlenen çiftlere baka • Siyah gözler bana bir feY aöy-

ni mütkülit çıkararak poliıi Li' 
yona, Lükaemburga, Brüksele ~e 
nihayet Lileje göndermiıtir. So 
seyahatler neticeıinde hic bir tef 
elde edllememittir. 

Telefon meselesi de yanJı,ur 

Vakıa telefon eden Roıa ise dt 
Komutan Marasko ile değil, istaJ' 
yon büfesile görüşmüştür. ŞomoO 
gazetecileri büfede toplandıklaı1 
için onlarla konupnak iatemiıtir• 

Maamafih adliye bunlara bak 
m_ıyarak tahkikatını yapmaktadır 

Cezalı gazlar 
Belediye depolarından 

yerlerde kanuni ve nizami mi 
dan fazla bulunarak müsadere 1 

dilen gazlar, belediyenin Çu~ 
ludaki depolarına konmakta, 
hiplerine tebliğat yapılmaktadd 
Bu gazlar sahipleri tarafından d 
polarda satılmakta, yanar ceza 
larak belediyece alınmakta, y 

sı da sahibine verilmektedir. 
Son zamanlarda belediye d 

polarında ceza verecek bu ıi 
gazlar hayli yekuna varmııbr. · 
kısım ıazlann sahipleri aylard 
beri uğramamaktadır. Beledi 
yeniden tebliğat yapmıım. Sa 
bipleri gelmiy~n gazlar belediy 
satılacak, belediyenin ce!-Uı al 
dıktan sonra geri kalanı sakla 
cakt1r. 

KURUN 
GUndellk Slyut Gazete 

lııtanbul Ankara. c&ddeaf. (V AKD') ,-urdll 
TELEFON NUJUB.\l·.&u: 
Yazı leleri telefonu: ıu'l9 
idare t.elefoaa : la'TO 

Telrraf adttıel: lsıanbal - (ltUBtJN) 

ABONE B&DEJ.J:att 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

Senelik HOO Kr. 
6 aylık 730 ,, 
3 aylık •OO • .., 
ı aJhk l~ .. 

ltAn ücretl"rl: 

1450,, 

IOO • 
ıoo • 

Ticart UAnl&rm UA.n aaytfal&rmda un • 
tlml 30 kuruıtan baflar. nk aayıfad& 280 
kuru~ıı kadar çıkar. 

BQyUk, fazla devamlı 1lAD Terenler' 
ald ayrı tenzlllt vardır. 

'esimli ilanların bir satın 10 kuruJWf 
KUçUk Ublar: 

Bir defa 30, 1kl defası :50, Qç defaal 6" 
dört de!uı 7ri ve on de!uı 100 JaıruttUf· 
üç aylık tıa.ıı verenlerin bir defan ~· 
vadır. Dört ıı&tın geçen flAnl&rm faJI' 
ııatırlan be' kuruotan heap edfllr. 
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" kurultaylar~;~GMAiiki-· 
tI ile müzakerelerini bitirdi. Buı-:;;;~:::::::===========~__::._ ______________ =_==--Cümhuriyet Halk Partisi 

_.. ( Bll§ tarafı 1 ınci sayı/ada) 
ZUnunda kongre olacaktı; eğer Si
vaa kongresi murahhasları o tari· 
he kadar Sivasa yetişebilirlerse 
Erzurum kongresi azası d~ Sıvas 
toplantııma gelebilir, deniliyor· 
du. 

Erzurum kongresi 13 gün ge

cikerek 23 Temmuz 1919 da top· 
landr. Esaslı ve ıümullü prensip
ler ve kararlara vararak 7 Ağus
tosta kapandı. 

Bu kongre milletin mevcudiye· 
tini bildiriyordu. Tarihin bunu 
"Ender 11e büyük bir e•er olarak 
kaycledeceği,, nde ~üphe yok
tu. Ancak Erzurum kongresinin 
ı>rensiplerini, kararlarımn bütün 
memlekete şamil kabul manzarası 
Sivas kongresinde vücut buldu. 
Onun için Sivas kongresi Cüınhu· 
riyet Halk Partisinin de ilk kong· 
resi mahiyetini aldı. 

Atatürk ile yanma aldığı dört 
etl'kadat 29 Ağustos 1919 da Er· 
zurumdan çıktı: 

Erzincan boğazı methaline ge· 
lir gelmez bazı jandarma neferle· . ' n ve zabitleri heyecanlı ve müte· 
liti bir tarzda otomobilleri tevkif 
ettiler: 

- Dersim Kürtleri boğazı tul· 
nıutlardır; tehlike var. Geçilemez. 

Bir zabit merkeze laıvvet gönde· 
rilmesini yazmış. O kuvvet gelin
ce tertibat alacak, hücum edecek, 
bu eıkiyayı tardedecek ve yolu a· 

çacak imi, ..• 
Pek iyi amma, bu eşkiyamn 

kuvveti nedir? Neresini, nasıl tut· 
ınuı? Ne kadar kuvvet ve ne va
kit gelecek? 

Atatürk, kendisi, diyor ki: 
"Bu muammalar halledilinciye 

kcular eri, Erzincctna dönmek ve 
kim~·ilir ne kadar günler beklemeh 
IQz;ım ! Bizim iıe i§imiz pek acele 
idi. Ben, Erzurumla Siva& arasın· 
claki mesafeyi mutat zamanda ka· 
tedip, muayyen günde Sivasta bu· 
lı.rnamaz•am, §uracla veya burada 
fll veya bu sebeple tevahhuş ve te· 
Ualıkul ettiğim, Sıı;asta ve her 
ta.rafta şayi olııraa, panik bcqlıya· 
bilir, itler altii•t olabilirdi. 

O halde karar? Tehlikeyi göze 
CÜıp yola J.e(}am etmek, ba§ktı ça· 
remiz J e yoktu. Yalnız ulak bir 
tertip almayı muvafık buldum. 

• • • • Bu tertip ve tarzı hareke
ti makul ve emniyetli görmiyenler 
bulunabilir. Gerçi bu tarihlerde 
Elcizfa V aliıi Ali Galip Beyin Der
simde dolcqtığJ ve bazı teavUat 
ue tertibata çalııtığı malum idiy
•e de izah edeyim ki ben el)vela 
hakikaten boğa.zırt tutuldıığuna 
kani olmadım. Bunu hiikUmeti 
1"erke:z:iyenin mümCl§aatkô.rı olabi
leceğini tahmin ettiğim bazı kim· 
•eler tarafından, mahaza beni te
Ucıhkuf a mecbur etmek için tas· 
l'li edümi§ bir plan telakki ettim. 
Saniyen Dersim Kürtleri boğazı 
:ı.rt?1"flarsa bunların alabüecek
l en tertibatın uza.k tepelerden yo· 
er cıfe§ etmekten ibaret kalması 

bence çok muhtemeldi. 
Hulasa yürüdük, boğazı geçtik 

Ve 2 Eylül 1335 günü Si(}asa muva· 
•cılat ettik. Ahalinin, şehrin çok 
lrzaklarından başlıyan büyük ve 
PC1rlcık tez.ahüratile karşılandık.,, 

Sıvasta heyeti temsiliye için li· 
~~ binası ve kongre için de bu 
h~n~nın salonu hazırlanmıştı ki 

ala. lisede Atatürk'ün bulunduğu 
oda ve kongrenin toplandığı salon 
olduğu gibi saklanmaktadır. 
d Sivas kongresi 4 Eylülde başla· 

r. 12 Eylülde de açık bir toplan· 

kongrenin ilk üç günü, (kongre a. ' l 
zasmm ittihatçı olmadıklarını te
yit için yemin ebnek lüzumu ile 
ve yemin formulü hazırlamakla, 
padişaha ariza yazmakla ve kon
grenin küşadı münasebetiyle gelen 
telgraflara cevap vermekle ve bil
hassa kongre siyasetle iştigal e
decek mi, etmiyecek mi? zemini
nin münakaşasiyle geçti. 

Atatürk'ün nutku diyor ki: 
"içinde bulunulan mücadele ve 
laaliyet siyasetten ba§ka bir ıey ' ~ 
değUken bu son zemini münaka§a SiıJaa li•e'linde kongrenin "toplantlı ~ı tarihi al 

h el 
!:.!1 'd' , ı:> s on 

şayanı ayret eg" mı ır.,, böylece aaklanıyor 

Sıvas kongreıinin toplanaiğı SiıJaı ltıeıi binaıı 

Kongre asıl maksada dördüncü =============::o· 
gün temas etti ve ayni günde Er
zurum kongresi nizamname!İ 
muhteviyatını konu,tu. Atatürk 
bunda yapılması lazım gelen ta
dilleri zaten hazırlamış, icap e· 
denleri de tenvir ebnişti. 

(Konya saylavı General Ali Fua
dm babası. llk devrede bir aralık 
Nafıa vekilliği de ya:pmıttır.)~ 

İ§te bu tadillerle Şarki Ana
dolu müdafaai hukuk cemiyeti, 
Anadolu ve Rumeli müdafaai hu· 
kuk cemiyeti oluyordu. 

Heyeti temsiliye "Şarki Anado· 
lunun heyeti umumiyesi,, ni değil, 
vatanın heyeti wnumiyesini temsil 

edecekti. 
Erzurum nizamnamesi ''her 

türlü işgal ve müdahale Rumluk 
ve Ermenilik tetkili gayesine ma
tuf addedileceğinden müttehiden 
müdafaa ve mukavemet esası ka
bul edilmiştir,, diye yazılı ibare, 
(her türlü işgal ve müdafaanın ve 
bilhassa Rumluk ve Ermenilik teş· 
kili gayesine matuf harekatın 
reddi hususlarında müttehiden 
müdafaa ve mukavemet eaası ka
bul edilmiştir) şeklini alıyor, it•· 
laf devletlerine karşı hasmane 
vaziyet daha açığa vuruluyordu. 

Bu kongrenin en önemli yüz· 
\erinden biri de İ&tanbuldan sı
zan {Amerikan Jllandasmı kabul) 
taraftarlığının kongrede açtığı 
müzakere oldu. Mandayı himaye
den f arkh göstererek ve kendimizi 
Amerikan mandasına verip ,imdi 
işin içinden çıkarsak ileride ondan 
daha kolayca kurtuluruz, diyerek 
nedense manda tarafını tutan bir-

kaç aza vardı. 
Bu manda müzaker~i, taraftar-

larını iskat edecek bir neticeye 

vardı. 
Kongre 11 Eylülde bitti. 12 

Eylülde Sıvulılarm da bulunduğu 
açık bir topla.atı yapıldı. Nutuk· 
lar söylendi. Bu arada, 9/10 Ey
lül, Sivu kongresini lstanbul hü
kumeti ve dütnıanlar tarafından 
basmaya memur Elaziz valisi Ali 
Galiple ayakdaşları Malatyadan 
kaçabildiler. 11 Eylülde ve 11/12 
gecesi her tarafta kolordu ku· 
ınandanları telgraf merkezlerini 
j,gal ederek lstanbulla muharebe
ye çab!tılar. 12 Eylüld~ lstanb~ll~ 
bütün muhabere ve irtıbat kesıldı. 
13 Eylülde mebus intiha~~a ha
zırlrk emri verildi. 2 T eınnıevvel-
de Damat Ferit çekildi. . . 

işte birinci Sivas kongr~ı ~ıl: 
l
. .. cadelemizde böyle hır ılerı 
ı mu . "h --tı atılış olarak tarı e g-:ı- • 

Ve işte bun~n .~çiı~~ir ~.i, 
(KURUN) dorduncu .. Bı:: 
yük l(urultayı~1 ( 4 Eylul) .. u 
partinin kendı bayra1~1 ?'u -
nü olarak kabul ctmesını ar-
zu eder. 

Sıvas kongresinde 
bulunanlar 

REiS: 
ATATÜRK 

RElS VEKiLLERi 
Merhum lsmail Fazıl 

Hüseyin Rauf. 

KA TIPI.:ER. 
lsmail Hami (lstantlul murah· 

liası olarak, timdi azlık mekteple· 
ri hocalarındandır.)' 

Mehmet Şükrü (Afyonkarahi
sar murahhası. Birinci devrede 
mebus olmuştur; ıimdi Afyonda 

avukattır.). 

AZALAR: 
Bekir Sami (Tokat murahliuı. 

Sonradan Tokat mebusu ve harici• 
ye vekili olmu§, birkaç yıl önce 

ölmüştür.), 
Miralay Refet '(Canik murah

h"ası. Şimdiki lstanbul saylavı Ge· 

neral Refetdir.)J 
Miralay Kara Vuıf '(lstanl>ul 

murahhassı; birinci devrede me
bus; bir timendifer kazası netice

sinde öhnüttür.l. 
Küçük Ağazade 

"(Denizli murahhası; 
Denizli saylavıdır.). 

Necip Ali 
§İmdi gene 

Dalhanlızade Melimet Şükrü 
(Denizli murahhası.) 

Hoca Raif {Erzurum murah
hası; birinci ve ikinci devrede Er· 
zurum mebusu idi.) 

Şeyh Hacı Fevzi (Erzincan mu. 
rahhası; birinci devrede mebus ol-

muJtur.) 
Ahmet Nuri :<Bursa murahha-

sı.) , 
Osman Nuri '(Bursa murahha-

sı. Birinci devrede Bursada mebus 
olmu,tur. Şimdi Bursada avukat.) 

Sipahizade Halil lbrahim (Es
ki§ehir murahhası. Birinci devre
de Eakiıehirden mebus olmu§tur. 
Şimdi Eskiıehirde tüccar.) 

Bayraktarzade Hüseyin ·(Eski· 
ıehir murahhası; birinci devrede 
Eskitehir mebusu Hacı Velinin oğ. 
Iu.) 

Hüsrev Sami · (Eskitehir murah~ 
hası; şimdi gene ıaylavdır.) 

Macit (Alaşehir murahha11.) 
Gerizade Salih Sıtkı (Afyon

karahisar murahhası.) 
Zeki (Kastamonu murahhası.) 
Bo§nakzade Süleyman ( Canik 

murahhası.) 
Mehmet Tevfik (Çorum mu

rahhası.) 

Abdürrahman Dursun (Çorum 
murahhası; birinci devrede mebus 
idi; o zaman Ankara sultanisi e
debiyat ve felsefe muallimi.) 

Tellalzade Hacı Osman (Nev
!ehir murahhası.) 

Halit (Bor murahhası; şım

di Niğde saylavıdır.) 
Mustafa Hiln:ıi (Niğde murah

hası; birinci devrede mebus.) 
Mazhar Müfit (Hakkari murah· 

hası; şimdi Denizli saylavıdır.) 

--=(Devamı 9. cu aayıfada)" 

Sıvas Kongresinde 

Atatürk bu söylevi 
söylemişti 

Sıvas kongresinin ilk toplantısı 4 • .-• - .....,,,,. 
E.ulül 1335 .. ( = 1919) da Atatürkün 1 Bır tarıh belgesi 
bu· açım soylcd ile açılmıştı. 1 ~ f k . V: • 

B t 
·hı .. · ,.,ıvas a ı .ı emın 

u arı soylevın bazı parçaları· nı buraya alıyoruz: Sıvasta toplanan birinci kurul· 
Muht f . taY. üy_eleri şöyle yemin etmkler-

. . ere~ e eneliler, vatan Te di: · ~ 
mı!l~tm halasını istihdaf eyliyen :-e- ''Scuıdetü selameti vat .. ·ı vaıkı miicb· · • anıt mı · "e . . ıre, sızlen bunca meşak letten başka kongrede hiç bir mak· 

me\~anı k,ar~ısmda Sivasta topla • sadı ıalısi takip etrıılyeceğime, iL· 
d~. Ccladetpen-er azminizi tebrik ede- tihat ve Terakki Cemiyetinin. ih . rım ya • sına çalışnugacağıma ve mevcut 

l\fafümduı· ki, milliyetler esasına fırakı siga8igeden hirbirisinin a· 
ınü ·tenit va itler üzerine miitareke ı~ali si11asiyeainc hadim olmryaca· 
aktedildi. l\liitarckcnamc ahkamı va- uıma vallahi, billtilıi,,. 
tan 'VC millctimiı: aleyhinde her giin ._ _ _ ____________ _. 

bir suretle tatbik edildi.,, 
'' ... Ve biitün bu hak~ikcn tasad • 

dilere kar;:-ı hükümcti merkeziye ih • 
timal ki tarihte bir mis1i daha görül
memiş surette tahammiil etti ve da
ima ZH),f ve aciı bir mevkide kaldı. 

lştc bu ahval milletimizi şedit bir in
tihaba scykctti~ 

Şarkta lıarhi zailin her türlü 
me~l<kat , .c elemlerini görmlis ve 
bilhas..-.a. Ermenilerin vahşet , .e ;u • 
lümlcrinc .sahne olmuş matemıedc 

hudut ,-ilayctlerimiz, namus , .c istik· 

Jflli milliyi kurtarmak maksadiyle 
müdafaai hukuku milliye, muhafazai 
hukuku milliye cemiyetleri tcı-ıkil et. 
tiler. Şarktan ve cenuptan ~tehlike 
hisseden Diyarhckir vilayetimizde 
de müdafaai vatan cemiyeti tesekkül 
etti. s: 

Garptc Yunanlılarm tecavüzü ih
timaline kar~ı te~ckkül eden l\füda • 
faai Hukuku Milliye cemiyeti Yunan· 

Jılarrn se,·gili topraklarımıza ayak 
basması üzerine ilhakı filen redde 
kt:)am etti. 

Trakyada, Kilikyada \·e her taraf· 
ta miJJi cemiyetler tesekkül etti. Mil· .. 
li cemiyetler düşmanlann esaret bo
yonduruğuna girmemek kasdiyle 
milli '\İcdanın azim , .c iradesinden 
doğmuş )egfme te§kilat oldu. nu sa-
) ede aslt'landıınheri miistnkil yaın • 
yan milletimiz mevcudiyetini al;me 
göstcrmeğe başlad1.,, 

''Efendiler, milletçe carci ha • 
Jasm ancak kendi ruhunda~n ve kendi 

taazzuvundan doğacağı kanaati ta • 
hakkuk edince bariz tehlikeler karst • ::ı; • 

sında bulunan Barkı Anadolu vilfı. • 
yetleri "Erzurum kongresi,, ni davet 
etti. Bu sırada :idi ki, cereyan eden 
muhaberat ve saik olan hadisat ve 
zaruret ile de halası umumü ta 
. t'h va m 
ıs. ı dar ed<>n "Sivas kongresi''. bu p 

gün hcy<>ti nrnhteremenizin \"Ücude 
getirdiği umumi kongre ?1 II • 133~ . . ' .., azıran 
•• ·> tarıhınde karargir olmuştur.,, 

''Efendiler, burada azim teessüf • 
Jer1e hey~ti aliyenize arzedeccğim lii, 
memlekctın \e milletin mukaddesa -
tını teminde aciz ve meskenetten b 
kı b' . .. aş-• ır ~ey gostermemiş olan hüku • 

met~ merkeziye, ~adayı milleti boğ • 
mak, revabıtı müsterekeı· m·ıı· . k :. ı ıyeyı 

ır~ak ve bu suretle milleti daima 
magl "p .. · .. u gostermek gıbı ancak düs • . 

manlarrmızıR hesap ve menfaatine 
kaydolunan harekı\tı mezbuhane n 
mütehalifede bütün celAdetini takııt· 
dr. 

Du hal, tarihi millimizde .. bit • 
tabi h~kumcti merkeziye hesabına 
pek §aıbedar bir faslldır.,, • .. -. 

l' - Erzurum kongresi yalmz ~a ıı. 
ki Anadolu murahhaslarmdan tc . 
şekkül etmiş bulunduğu için salahi • 
yetini bu daire dahiline hasretmek 
mecburiyetini nazarı dikkatte tut • 
muştur. Bununla beraber, efendiler, 
Erzurum kongresi (Bütün memleket 
ve milletin ittihat ,.e ittifakı nokta • 

smda Şarki Anadolu vilayet1erince 
vi1ayatı saire ile her noktai nazar • 
dan iştiraki mesai temini emeli kafi· 
dir) üssül-csasmı kabul eylemiştir. 

Bittabi işbu Sıvns umumi kongre
mizde, vatanımrıın yekpare. milleti • 
mizin yekvücut olduğunu lüzumu gi
bi ifade ve isbat edecek esasat ,·azo· 

lunur.,, 

"Efen diler, Millet Meclisinin «Jp
lanmnsı i~in ötedenberi gösterilen 
amali milliye karşısında hükümeti 
merkeziyenin bidayettenberi llldı • 
ğı ihmalkar Ye bilahare mütemerri • 
dane ve kanunu esasiye külliyen mu· 
gayir eharı son günlerde cernanı 

mim tesiratiyle mümaşatkar bfr ·rn . 

ziyetc girmiştir. İntihabata emir ,·c . 
rildiği rnalümunuzdur. Bunun tabak

ku~unu azim n celadetiniz vücuda 
getırecektir ... 

''Ancak, huna tekaddüm eden sar
hai vakayide müteaddit veya münf e
rit ecnebi mandaterlikleri gibi doğ . 
rudan doğruya hayat ye istiklalimiz· 
le alakadar bir mesele mevzuu bah • 

solmaktadır. 

Meclisi millirıin henüz toplan • 
mamış olduğu bir sırada mahsur n 
istiklalini zayi etmiş olan hükumeti 
merkeziyenin menfi ve gayrımeşru 

bir kararı ye yahut amali millive . )• 

muhalif bazı tekalifi hariciyeye inkı 

yat ve serf üru etmiş gibi emri k'J 
. "ht" 

1
. va ı e· 

rın ı ıma ı zuhuruna karı:ıı E .,. rzu · 
rum ,.e Sn·as kongrelerı·nı·n h .1 ı·u u mı. 
Jiyi t~msilen ve biribirini takiben i~ 
timaı muhakkak bir fali h . . . 
l
• tt' a:nı 'ese· 
ame ır.,, 
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\HlillAYE 
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Beceriksiz hırsızlar I 
Fransıçeden Çeviren: ismet ULUKU1 
Bay ve bayan Piyedöbit'in o ak

~am misafirleri vardı. Bay ve ba
yan Piyedöbit'in daima ayni d0&t· 
ları kabul etmek id~tleri idi Bu 
adeti hiç de deği§tirmek istemez
lerdi. Sakin bir burjuva halinde 
yurtlan )'le fazla heyecan, ne faz• 
la ihtiras! Bunun pek şairane bir 
şey olmadığını söyliyeceksiniz 
amma bir de filozof gözile bakar
samz pek makul bulaca.k11mz. Za· 
manımızdaki karmakarışık, ge '!' 

çimsiz yaşamalara niıbet ederse -
niz onların bu müvazeneli hayat
larına "Aman ne saadet!,, diye • 
ceksiniz. 

Bay ve bayan Piyedöbiş'in ya
şama tarzlan işte böyle pek uy · 
gundu. Bay memurdu, bayan ev 
işlerile ve dostluk münascbetlerile 
uğraşudı. Çok iyi geçiniyorlardı. 
Biri bir hata yapsa öteki buna e· 
hemmiyet vermez1 görmemezlik -
ten gelirdi. 

Bay Piyedöbiş bir otomobil sa
tın aldı. Artık •hayanın keyfi ye -
rinde

1 
ailede görülen bu terakki

nin kar§ısında koltuklan kabarıp 
dunıyordu. Bu kadar büyük bir ae· 
vince yalnız onun kalbi tahammül 
edemez, buna ba~kalarmt da or· 
tak etmeli değil mi? Sofrada a~ -
tık otomobilin güzelliklerinden 
bilJka ne konuşulur? Boyasunn 
ne-f ~s e~;t motörünün mükemme1 • 
· \!~, h~)e o sür' at1 hele o kon -
:~?, Ya benzini az sarf etmekteki 
İ:;}r, ya o karosöri, ya o ••• 

Zavallı .misafirlerin, aonu gel .. 
mi yen bu öğünmelerden· kaf alan 
.şiıiyor, bazısı omuz ka1dırıyor, 
bazısı bıyık altından gülüyor .• Pa• 
riıte binlercesi bulunan böyle bir 
otomobil bu kadar da methedilir 
mi? Oof, artık. 

Misafirler yemekten sonra biri
birleri1e konu!uyorlar: 

- Aman, bıktık !U otomt>hil
den; boğulacaktım vallahi. Sanki 
dünyada bundan batka araba yok-
muş. 

Davetlilerden bir genç, Roje 

Erteıi günü bayan Piyedöbiı 
telefona cevap veriyordu. Seıi pek 
tabit idi. Ne bir telif, ne bir heye· 
can! Olabılir a, mutlaka kocaaı 
arabanın çalmdıimı kendiıine 
söylememi§ o!acaktr. Dur bakalım, 
onu da anlanz: 

-Ya zevciniz? Nasıl iyiler mi? 
- iyi, tetekkür ederim. Otomo-

bil ile orman etrafında bir gezin
ti yapmağa gitti. 

- Ne? Otomobili ile mi? Ciddi 
mi ıöylüyoraunuz? 

- Tabii; dün gece arabasını 
garaja götürürken uzaktan bir gü· 
riiltü iıitmişti. Ne olduğunu anla
mak için otomibile binip gitti. 

- Dün akıam mı? 
- Evet, dün akıam. Neden 

sordunuz? Ay takın ltior şey olma· 
sm ! Başına bir kaza mı geldi? 

Olur şey değil. Miıafirler git • 
tikten ıonra Piyedöbi9 otomobili 
garaja götürmüt, sonra tekrar bi
nip gitmiş. Olur mu hiç? 

Greguar telaı1a bağırdı: 
- Ben işi anlıyor gibiyim. Ça. 

buk, gidip otomobili bir görelim. 
Hepsi koşa kQo!a merdivenlerden 
indiler. Otomobil kapı önünde du
ruyordu. Fakat Piyedöbiı'in ara • 
bası değil. O halde •.• 

Mesele anlqıldr, beceriksiz· 
ler Piyedöbit'inkidir diye kapı 
önünde duran bir ~tka otomo .. 
bili atırmıtlar. E w n".lhakak; fa
kat bu beceriksizliğin hiç de ho
şa gitiniyecek neticeleri de olacak. 
Şaka derken, gerçekten hırsız ye
rine geçmek, sorguya çekilmek, 
gazetelerin ağzına düımek, ıayı· 
sız dedikodulara sebep olmak ve 
daha ve daha ... 

Hepıi iJi düzeltinceye kadar 
korkulu ıaatler, yürek çarpıntıla· 
n geçirdiler. Hır11zhğın takası bi· 
le kendilerini iyiden iyiye üzüyor· 
du. Sonra biri•birlerinden ayn • 
lırken başlarını salladılar, çene -
lerini oynattılar: 

- Ah ıu aptal Piyedöbiı !.. 

gizlice fııddad.ı: Asliye 6 er hukuk hakimliğin -
den: - Benim aklıma bir şaytanhk 

Mehmet tarafından karısı Ci· geliyor. Bu aptal Piyedöbiş'in oto· 
bali Sivrikoz mahalleıinde mü • mobilini çalalım! 

SAL! • Pazartesi 
6 Mayıs 

~ SE~ER 

ı MaylS 
4 SEFER. 

Gl1• doğuşu Ul 
Glln bat111 19.10 
Sabah .aamu. .uo 
oııe namazı l!.10 
ltlndl namazı 16.H 
Alı:~am ııama.tı 19.10 
Yatsı namazı to.S6 
im sat ,,5' 

Yılın iı'ÇCll ıUııltrl 136 
Tılıı:ı taları ııflnlerl 230 

RADYO 
BugUn 

lSTANBUL: 

Uıl 

111.ı t 
418 
li.10 
,6.05 
19,U 
ıo.sı 

sı~şa 

ıat 
t!9 

I_ 
17,30: inkılap dersi, üniversite • 

den nakil, Sinop Saylavı Yusuf Ke· 
mal, 18,30: Jimnastik, Bayan Azade 
Tarcan, 18,50: Muhtelif plAklar, 19, 
30: H a.berler. 19,40: Mayistro Golden· 
berg idaresinde koro heyeti. 20 Zira
at Bakanlığı namına konfe"rans, 2.0, 
30: lki piyano caz konseri (Ştrobel 
ve Mali), 20,50: Keman solo Bayan 
Kazım, 21,15: Son haberler, borsalar, 
21,30: Radyo orkestrası, 22: Radyo 
caz ve tango orkestraları ve ÇadJTICl 
<Şan). 

17S Khz. MOSKOV A 1724 
11,15: Senfonik konser, 15: Sözler. 

17,30: Parti yayım~. 18,30: Opera 
temsilini nakil. 22,53: Almanca ya • 
yun. 23,05: lngilizce. 24,05: Almanca. 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m. 
12: Kilise konseri. 12t30: Radyo 

ork~trJSı. 13,30: Mitica Gretzu or • 
kestrası 14,15: DuyumJar. Konserin 
devamı. 17: Köylü saıı.ti 18: Diniko 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19,13: Ha
fif musiki. 20: Konferane. 20,20: 
Pl:l.k. 20,45: Konferans, 21: Radyo 
tiyatrosu. 22: Spor. 22,05: Şarkılar. 

22,35: Radyo orkestrası. 
5-i5 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
19,15: Salon orkestrası. 20,2.5: 

Sözler. 21: Varşovadan nakil. 21,35: 
Şarkıh konser. 22,40: Duyumlar, 23, 
10: ~ J Mırtaj, 23,45: Çingene musiki .. 
si, 24,25 : CazbaJ'! d. 

841 Khz. BERI .. tN 357 m. 
20: Radyo orkestrası ve korosu. 

20,45: Duyumlar. 21: ŞaiıokıJı konser. 
23: Duyumlar. 23,20: Spor duyumla· 
rr. 23,4:>: Dans. 

223 Khz. V ARŞOV A 1339 m • 
• 19: Oda musikisi, Sözler~ pl!k, 
20,35: Musikili skeç, 21,30: Viyana 
vals plılkları, 21,!'>3: Sözler, konfe • 
rans. 22,43: Duyumlar. 23: Reklam. 
23,15: Senfonik konser. 24,05: Dal$. 

592 Khz. VİYANA 507 m. 
20,05: Genç besteklr eserleri. 20, 

3;>: -Şarkılar. 21: Leh halk musikisi 
(Varşovo.dan) 21,30: Viyana musiki -
popurist 23: Duyumlar. 23,25: Dans. 
24,85: Sözler. 24,50: Viyana Kuartet 
musikisi. 

180 Khz. P ARtS 1648 m. 
22: Napolyonun doğumunun yıl 

dönümü mUnasebetiyle asker mızıka· 
sı. Duyumlar. 23,30: Hava raporu. 
23,35: Dans musikisi. 

ezzin Mehmet sokağında l 1 sayılı - Aman hızlı söyleme, işitir • 
ler. evde oturan L!itfiye aleyhinded~ı- F eriköy Kolman çivit fabrikuı 

-Ç 1 1 ? N 1 1 ? lan boşanma davaıında mü eı - ittisalinde Bilgir ıokag" mda 17 nu-a a nn mı. ası ça arn: . aleyhin ikametgahı meçhul oldu • :r 

ACELE SATILIK EV 

- Bu Roje de ne luhaftrr? Hep marah ev satılıktır. Taliplerin Ba-
ğundan hukuk uıu1ü muhakeme· h l h böyle fevkalade §eyler dütünür. rut ane caddesi 149 numara ı a-

Roje hepsine cevap verdi: leri kanununun 141 inci nıaddesi neye her gün öğleye kad~r müra· 
P k b . d. . b·ı mucibince arzuhalin on be§ gün caatlarr (

6919
) - e aaıt, iı!iınmeye ı e 

müddetle ilanen tebliğine karar,--------------değmez. Piyedöbiş arabasını kapı •-
verilmiş olduğundan bir nüshası önünde brrakhğım, misafirler git· 
mahkeme divanhanesine asılan tikten sonra garaja götüreceğini 
dava arzuhaline ilan tarihinden isöylemiyor muydu? Otomobilin 
tibaren on gün içinde lıtanbul a1-kap15ını da kilit1emezmİ§. Artık 
tmcı hukuk mahkemesine müra -ötesi kolay. Ben direksiyona bir 
caatla cevap vermesi lüzumu teb-g,.,,.tim mi, f ırrrt ... Yarm da ken-

~ liğ makamına kaim olmak üzere diaine telefon ederiz; gelsin, ara-

M"'tbaamız:a gelen eıerlerden: - .Afyon 

Unıumi Haırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

••• 33 .. Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih 

Ruslar şiddetli bir topçu ateşinden 
kesif kütlelerle cephemize sonra 

hucum etmeğe başladılar 
Xl. K. O. K. Abdülkerim ları devam ediyordu. X. K. O. 

Karg~ınazarının cenubunda 2750 23 Kanunusanide düşman kara· - .... 
dan kıtaatla ve denizden yedi rakımlı Mahoğlu. tepesinden ba! -
h · ·ı ı :ı: • ta J:f . · · lıyarak Haramikaya, 2993 H• -arp gemıaı e ~zıs n mu rezeıı· 99 
ne taarruz ve 24 te de taarruza de· vu:ılarbaşı, 303~, 3o2o, 

9
2
3
76AS, 2

1
6 _ 

. . . r rakımlı tepelerı 91. ve . . ar 
v&m etti. Müfrezemız gerı çekıl- 1 T 1 k'" t eler·ı 96. A· 

bu ld 1~ . h" a, af ı oney ep meğe m6c r o u. azııtan ıa. ı· la Karagöbek 94. A. ln 1 ve 3, 
linde derelerin a.muden denıze Tb, 1 ·1 K agöbeg'"'in gar " 
. . h bil . . . .. arı e ve ar 
ınımelerı aıe . e arazının vazı • hındaki Mecnununba§ı, Karagö . 
yeti yan tarafın daima dü!mana bek tepesi Mezarlık tepesi 2667 
açrk bulu~aımr icap ettiriyordu. rakımlı te~e dört taburla tutul " 
Bu cenaıha düıman ıemilerinin a- muştu. Ruslar da mukabil ve ayni 
tet etmesi ve cepheden de taarruz irtifadaki tepellerde idiler. 
olunması kıtaatrmızı terki mevziye Rakımlardan da anla9ılac.ağı 
icbar ve düşman piyadesinin iler· veçhile bu çek yüksek tepelerde 
Ieınesini teılıil ediyor. Bu Taziyet yapılan muhareıbel~T, .iki üç metre 
Trabzona kadar hep 'böyle devam kar içinde ve her türlü mahrumi ~ 
etmiftir. ~ yellere kartı yapıldığı dü9ünülür' 
Baı K. lık vekaletinin sekiz ta· ıe vatan müdafaaııiçin evladmııı 

bura muadil lutb~iu 32 ağn· mit· imkandan f azlasmı yapbğı anla " 
ralyöz ile iki tayyare ve bir cebel şılır. Her ak.tam gelen raporlar bıJ 
bataryasile ba.zı mühimmatı hamil feda.kir askerin yalnız bir mınta
- Yavuz - Trabıona geldi. E§· kadayinni, otuzunun donarak kat 
yayı çıkararak serian döndü. Tay· lara gömüldügünü ihtiva ederdi. 
yerelerin karadan nakli düşnülii· x. K. O. dü,manm tazyikı üz~ 
yor ve veaait yapdıyordu. Hazır· rine 30 Kanunsanide yukarıda ya" 
)anıyordu. ak k S l ~ 

zılan hattı hır ara u tanmura 
Tayyare zaıbitleri uçarak gel· tepesi, Kötk yaylası, Mığırın tepe· 

meği teklif ettiler. O. ca bu teklif si, Karagöbek tabyur, Gireköeel4 
kabul edilmedi. Tayyareciler rırar Cüngörme21 hattına ~ekildi. Diğd' 
ettileı. Nihayet uçarak gelmeleri" Kolordu1arm cephesnide düımcı iP 

ne r- ,ÖC''\ade olundu. Birisi dağlar nın ilerlemeti devam ediyor. / I 
aruımıL -llüttü. Diieri de ıakat bir F ab.t hattımu: her tarafta bü • 
halde rzincana eldi. Tamir o • tttn ahldettyle p.rpıııyor ve ftua • 
Junclu. Fuat bazı malzemesi nok· ları ~wu· zayiata uğratıyordu. xı. 
ıan olduğundan bir kere bile ha - Kolordu kumandanı paıa bugüıı 
va1anamadı. Hiç bir ittifade edil· beni telefonla çağırarak dedi ki: 
medi. Kanunu.aninin gayet ıiıli "Kumandan paıaya söyleyinuı 
geçen 25, 26, 27, 28 ci günlerinde menafii vataniye neyi icap ediyor" 
mühim harekat olmadı. O. nun sa onu icra· zamanı ge1mi§tİr.,, 
takviyesi için gönderileceği evvel- 31 Ki.nunuıanide her tarafı. 
ce vadoİunan 10.F. nm bir taıburu muharebeler çok"' !iddetli olara1' 
25 Klnunusanide Ulukı!laya çık· devam eti. X. Kolordunun pek ıı " 
tı. Lazistan müfrezesi Abo neh • krlmıt olan cephesi XI. Kolordu .. 
rinin geriıine çekildi. Ovacık müf· nun 34 üncü fırkaıiyle takviye e" 
rezeıi kendiaine taarruz eden düı- dildi. • 
manr tardederek 32 neferle 2 za· o'l dud 1 bab r-
bit esir aldı. Dört, heı gündenbe- l Fdakhat k. ord m:~:vınemanet im:i-
• • KA • er a a zıya e 

n devam eden 111 30 anunuaanı- k 1 d w düımanm ,c. 
k l H t nı a ma rgını ve 

de artık a mamı,tı. ava l&.l'e Kolordu cephesindeki ilerlemeıi 
bern.ktı: Düım~n X. ve XI. .K. O. da.ha ziyade tavakkufun Erzuru" 
lar üzenne keııf topçu ateş.ı tev • 'h . ed v• • wo·· ... 

fta · _ ..ı ·ı mun ı atasını ıntaç ecegını o cih ederek her tara pıyMJe ı e . d B. 1 h t k -v• 
1 d K 1 ,_ terıyor u. ınaena ey er 

de taarruza bata ı. a e topm • . . b' l tu Bıı 
. tahhyeıı ır zanıret o muı · 

rı bu topçu ate9ıne mukabele ede· .1• h . b a'--11...,aıı meebu .. . 1 • ıevgı ı 1e nn ır Kn...,. 
miyordu. Sahra batarya1arı ı erı 1 riyetinin verdiği elem tarif olun• 
ıürülerek mukabeleye mecbur ol · · l 

1 . maz. . duJar. Dil9man taarruzu gece eyın 
de durmadı. Tarruzun en ıiddet • Müdafaa11 deruhte olun·an va" 
lisi Höyükler, Uzun Ahmet, Ço • tandaılarn dü!manm uluvcenahı" 
handede mevzileri)e X. K. O. cep- çok büyük azaptır. Ordu ka. .. 
besindeki Köık ve Karagöbek iı· na bırakarak çekilmenin h;rabı 
ttkametlerinden yapılıyordu. IX. ragahr. bu elem ve azabı çok de• 
K. O. cephesinde 1 ve 2 No. lı tab- rin duydu. 
yalarla Y rkrkdağ ve Çırpı isti -
kametlerinden hafif İtgal taarruz· (Devamı var Y 

ilin olunur. (6920) 
basını alsın. Na.sıl iyi bir oyun de: ----------'------
ğil mi? İstanbul beşinci icra memur .. 

luğundan: 

Türkiye uyuşturucu maddeler in
hisari, dünyada ve daha ~ok Türki • 
yede, afyo!' ekimi, işlenmesi, alrm ,.e 
satımı hakkında öz kaynaklardan 
topJadığr, belii başlı malı1matı bir 
cilt halinde topbyarak Türkfyede ve ı .. ------.. Ömer Naci için 

Beşide otomi·bile yerleştikten 
ıonra, bundan hakki le istif ad eyi 
düıündiiler. Bütün gece gezip dur· 
dular. Ooh, ne iyi e~lenmişlerdi. 
Şimdi de nasıl ve nereden tele • 
fon edeceklerini kararlaştırmak 
lazımdı. 

Bay Freduaks en iyi çareyi bu1· 
du: 

- Yarın yemeğe bize gelirsiniz, 
bizden telefon ederiz. 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen ıbet fıçı yağlı boya, 
üstübeç ve saire 6-5-935 tari
hine müıadif pazartesi günü ıa.at 
9 dan itibaren Galata.da fermene· 
cilerde 115 numaralı dükkan ö • 
nünde açık arttırma ile satılaca -
ğmdan taliplerin yevm mezki'il'da 
mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. (6922) 

dünya~a afyon,, adiyle ne§retndştlr. 
Kitapta ayni zamanda LA.hey, 

Cenevre mukavelelerine, afyon ka -
nunlarına, Türkiye - YugqsJavya 
afyon anlaşmasına yer ayrdmışbr. 

Ititap güzel k!ğıt üzerine resimli 
olarak güzel bir !7tkilde basılmrştır. 

Büyük Gazete 
Büyük Gazetenin 28 inci sayısı ga. 

yet güzel dört renkli bir kapak için
de tanınmış muharrirlerin yazı1ariy. 

Merhqm Omer Naci igin •ergüzeıtçi ;aradılmıf anlamında. 
yazmıf olclufum bir kelime hiç aklıma getirmediğim surette an· 
la§ılmq olduğunu JuyJum. • 

Ben Ômer Naciyi çok iyi tanıdım ve takdir ettim, kendi•int 
Jaima •evgiyle anarım. Verdiğim .ılat onu küçültmek içifl 
değildi. Onun ncuıl milliyetçi bir heyecanın kanatları üıtün~e 

k d•. . ti yer yer kofUp çırpındı(ını söylemek ve bunu en ı ıç .evgım~ 
duygumyla duyurmak içindi. Ômer Nacinin ~ocakları müıterıh 
olsunlar. A. Samih 

Je ve güzel resimlerle çıkmıştır. Tav.iL------~-----------------~ 
siye ederiz. 
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1 TEL Y AZIL .. ARI 

Tefrika No. 

KıztaŞı ve efsanesi 
tr ~ •zans kurununda imparator lerini Koca Ragıp paşa, yaptırmrş-
aı·siyen'in bir heykelini taşı - lardır. 

Neşriyatı 

Fransız 6~şbaka
nının uğradığı kaza 

Okser, -Fransa - 5 (A.A.)
Başbakan F!andin'in kolu, kendi 
otome>bi!i ile ba,şka bir otomobil 
arasında vukua gelen bir ccırpıs· 

Seri tamamlandı 
1
, ma neticesinde kırılmıştır. - 'l: 

Baş.vekil, bu sabah rey vermek 

~ Abone Şaıtl;;;;-ı_ için, belediye reisi bulunduğu 

3üncü • 
~ Domecy'ye gidiyordu. Yanında 

~akta olan meşhur Kıztaşr, 1908 ŞEHZADEBAŞINDA: Hotka • 
\ı~çır yangınından sonra ortaya dem sokaimda Sarim lbrahim pa· 

• b'ı·lllıştrr. Bu çıkı§, o vakte 'kadar şıa, Molla Hüsrev mahallesinde 

1
'. ınrniyordu, manasında değil • Sadrazam Derviş pa§a, medrese 

~ıt. l<rzlaşı, yangmdan önce bir aebilin.i İbrahim pafa, Ho.1kadem· 
• d a.hçe içinde bulunurken yangın • de diğer .bir çeşmeyi Ankaralı İs-

Birinci seri 10 kitap karısı, kızı ve damadı bay Fran -
236 sı peşin ve her ay sua Brege vardı. Bayan Flandin 
100 14 uruş olmak Uzere ile bay Brege, hafif berelenmişJe,·, 

636 kuruştur hayan Brege ile şoföre ise hiçb~r 
şey olmamıştır. 

an sonra meydanda kalmıttır. mail Efendi, Burmalı mesçit çeş-
• I Sütunun, Fatih camiine karşı o· mesini Mercan Ağa, Kapamacılar 
• a~ Yiizünde iki kanatlr bir peri res I çeşmesini Ha1il Paşa, Şehzade· 

Sal o 
Alfons Dode - Haydar Rifat 

Aüe Çemberi 

Bay Flandin, Oksel hastanele . 
rfoden birine yatırılmıştır. Birkaç 
gün kımıldamıyacaktır. Halinde 
hiçbir ağırlık yoktur. 

ltıı O'.. •• ı 1 b d l . . lb t ~oru mektedir. Solda ·bu unan aşı ve me reıe çeşme enm · -
• ·~'illin elinde bir mersin ağacı rahim Paşa, Camcı Ali mahalle • 

1 e bir haçlı levha vardır. sindeki ç~meyi Ümmügülsüm ha· 
1 8u res~in altında bazı delik • tun, Kalenderhane mahallesinde· 

A. Maurois - l. H. Alişan 

Ticaret~ Banka, Borsa 
I' ·. ::"' · : ::h!is ~· n• 

Filipin isyanı neden 
çıkmış? 

• l~r göze çarpmaktadır. Bu delik· : kini İbrahim Paşa, Kapamacılar · 
;r 19 lince bir kitabenin harfleri· 1 dakini Rüstem Paşa, Emin Nuret

,;bt~tm~ için yapılmıştı. ~u ki - tin mahallesindek~ni ~aracalı za· 
:ı b -de; bu sütunun Tatıyanos de Mehmet Efendı, Gulhane soka· 
e /'Yos tarafından imparator Mar· ğındakini Ahmet Paşa, Mahmut 

1Yen • · d k. · H b Ah e ~I ıç111 rekzolunmuş,, yazıu efendi sokağın a ını o yar · 

Devlet ve ihtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

Sosyalizm 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

J. Rasin Külliyat l 

AL ~eşit - H. Nazım 

Manilla, 5 (A.A.) - Hüku • 
met, Sakdalistlerin başkanla -
rmdan Ramos'un teslim edilmesi
ni, Japonyadan dilemek niyetin -

dedir· 

Tokyodan alman Ameikan tel· 
yazılarına göre, Bay Ranıos, bir • 
takım nüfuz sahibi Japonyalıla _ 
rın yardımını kaza.nmağa bakı. 

yormuş. Ramos, lngiliz, İspanyo], 
Japon ve Tagal dilleriyle yazılı 

ve "Müstakil Filipin,, adlı bir ga· 
zete çıkarmaktadır. Bu gazete, 

.. llnduğu tahmin edilmektedir. met Paşa, Çukurçeşmede Fevziye, 

·- ~~~u _taşa ''KıztaşT,, denmesinin Mimar Ayas, Şehzadebaşı çeşme • 
ıt d' ebı bir yanlış anlama neticesi· lerini Ragıp PaJa, yaptırmışlar 

lşçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydaı· Rifat 

• ~ ''· Bizans kurununda Afrodit dır. Ruhi hayatla liifııur 
0 

Q 'ı'ltelini ta1ıyan biroütun varmış. F ATIHTE: Kirmatsi mahalle . Dr. Y ung - Dr. Hayrullah 

,. 1 ~ 'Ütun üçüncü tepe üzerinde •ind• Fatih, Mimarsinan mahal • Isfahana doğnı 
1 ı: ~n~yonnuş. Sütunun şöhreti lesinde cami ve diğer bir çeşnıevı Piyer Loti - L H. Alişan 

1 
ırrıı§: Buradan geçen genç kız· Hafrz Paşa, Boyacıkapıda Meh · J. Rasin Külliyatı U 

ll.t, biraz mevlederlerse, kızhğı met Ağa, Büyük Karamanda Fa~] Ahmet Reşit - H. Nfizım Filipin adalannm, Amerikanm 
zulmünden derhal kurtarılması i· 
çin, Japon ulusunun yardımını di-
1eyen bir beyanname neşretmiş • 

• 

"' 

~ ~<lYbedip ctm;dik1eri anlaşılır • tih, Srrakasaplarda iki çeşmeyı l .. --J-k-.--.---. -,-0--k-.----
L" 'ı~. Nakşidil, Hacı Muhittin mahalle· rncı serı ıtap 
'1 ı ~u •Ü\un, Bizan• imparatorv sinde fetva emini Ahmet Efen • 

20
• Ü peşin ve her aıı ı" ~~t 100 kuruş olmak Uzere 

, eu'in baldızını da göstemıi~, di, diğer iki çeşmeyi vezir hacı 834 kuruştur 
'1 ~ıttı-u duyan imparator baldızını Ahmet Paşa, Hoca Hayrettinde / i ı,trı M d Gorio Baba Manllla, 5 (A.A.) - Manilla -

S .. 
en idam cttirmi«. Birinci Mahmut, imar.sinan a d h , ~ Babak - Haydar Rifat a t~· auun etmiş, birkaç yüz asi· 

~ı ;. ~leymaniye camiini anılahr · Hafız Paşa~ Büyük Otlakçıda Av- ı•-------------.-11 l '~ b F h H f Deliliğin PBikolojisi nin üzerine yerli bir jandarma 

J ... u sütunun camide kullantl • cı Mehmet, diğerini ati , a ız· k l '

1

t F h N Dr. Bemard Hard - izzettin o u sevkedilmiştir. 
" tlı1 yazmıştık. paşada Hafız Paşa, ati işan w 

\ ÇE .MELER casında Ömer Efendi, Ruimefen· h - llkbıihar Selleri Zabıta, iİilerin elyevm Japon· 

[, s,,,,'Yaz•l. Şehzadebaşı, Vefa, dide Saman~[ Zade, Yenihamam TifrgCJ>yef - Sami z. Süreyyo yada bulunan hatları tarafmdan 
' "I~ ·:~:.\:n:'-·e vP Fat1htP. kurulmuıt sokag~mda Yahya Tevfik Efendi, ı.· k d gönderilen ve mühimmat yetişti· 

.. " J '$ ı::..ngere üğüm.ü 
t<\ ili ~eş:n~ler ve bu çeşıneleri ku· Sarıgüzelde lbrahim Paşa, İsken· F. Moryak _ Peyaoll Sefa receğini vadeden bir ın"ktup ele 

:, •t' •"n adları, .eıntler tarihinde derpaşada Mehmet Emin Ağa, E- geçirmiştir. 
• \~11 hh- yer tutmaktadır. Burada mirbuharide Derg1i.h çeşmesini J. Rasin Külliyatı 11 

Nev-York, 5 (A.A.) - Filipin 
ı; 1"1ııtlerde çeıme ve kuranları Beıir Ağa, Kalaycı sokağında Ahmet Reıit - H. Nbnn adaları Senatosu Başkanr Bay ~a,., S I'h H B kk I adeye Zey Samimi saadet Kuezon, Sakdalist isyanının, ı't -

• s~ yazacağız. a 1 a anım, a az -~ 'iı ÜLEYMANIYFDE: Hamam nep hatun yaptırmııtır. Tol•toY - 1. H. Ali,an halitm ta!hdidi üzerine ihasıl olan 

• ı,, ·~ ınahalleıindeki çeşmeyi Şa. Bütün bu çeşmelere gelen su · l.ıatialik hoınuı.uzluk yüzünden patlak 
• ıı,,~ga, DökmeCilerde mektep çeş· [ar, Zal Mahmut Paşa, Ayvansa· Andret., - Suphi Nuri verdiğini söylemiştir. Bay Kue. 
• 'ııı '

1
ni Darüşşifa sokağınd• ray, Nif3ncı, Fatih, Beya21t, lkın· ':;ocuk diiıiirenler zon, her iki memleketin rnenfaal· 

' Cl.tet · · H k ci Mahmut, Nuruosmaniyc, ve sn- H. G. Mensuier - J. F. Rıllim lerinc uyguıı bi» tarzda, istiklal 
aıtıd ceşmestnı, amam so. a · . . . • <., •da iki, Dökmecilirde iki f!o· ir hızmetlerınden gelmektedır. ilim ııe Fel•ele ya•asının tadilini tavsiye etmekte· 

• "'-~"'za sokağında bir çcşmele- ı (Devamı var) Morio Şilk - Hilmi Ziya dir r. -H- - •• b •• •• k Cemiyetin Asılları Bir Alman tayyaresi 
: \..~ • Partisinin UÇ uyu _Frederik Eng;ls - Muhittin düştü • •• Berlin, 5 (A.A) - Birkaç gün-

k 
. d . Ik. Uçüncü seri 70 kitap denheri kaybolan bir Yünkers tay-o ngres ı n en 1 1 132 si peşin ve her ay yaresinin içindeki 7yolcu, Çek9a 

100 kuruş olmak üzere lovakya sınırları yakınında Fihtel 
'1ıııııı..._ - -- ) 532 kuruşlur 
.....- (7. ci sayfadan deıxun) 1 nmı), Şeyh Fevzi (Erzincan. • dağlarında ölü olarak bulunmuş. 
ffakk Mümtaz (Ankara), Mazhar Müfô! Yeni ilmi zihniye# lard.r. 

h:..,. . ı Behiç (Denizli murah· B • H z· D \ı~iİt~~~ devrede, bir aralık maliye (Hakki.ri)' Hakkı Behiç (D~."i)7.· ac_ - , ıya umanh havada yolunu şaşıran ıgı etmiştir.) li), Hüsrev Sami (Eskişe ır , Hükiimdar milleı tayyarenin bir dağ duruğuna çarp-
lh, 1 . Mu•tafa (Niğde), Hacı Musa Ru•el - Galip Kemali mış olduğu anlaşrlıyor. 

~ r&,th a ıım Süreyya (Saruhan mu-
Q a (M tkı') Komünizm Yolcular, Alman generallerı·n. 

- ~ll', •ı; şimdi Kocaeli saylavı- u · • J Şimdi gene Trabzon saylavı o· Len;n - SıaHn - Buh.,in den Höriııg ile karısı ve kızı, tay· 
ffik lan Hüsrev Gerede eski (Tahran Hayda• Rifaı.. yare teğmeni Braun, bir pilot ve 

•ilı'.) n:ıet (Trb Fakültesi mümes- - ·ı· · 11 c·· ·· •kt d. · l 'k· ·ı büyük elçisi) heyeti temsı ıye.smı unun ı ua t l§ eri t ı pı ot namzetinden ibaTetti, ka-
tı Prof. Dı·. Suphi Nuri zaya u v b t · h 1 
"U ı ki.tipliğini yapınııtır. · grayan · u ayyarenın u . 

, '~hh ,ıı ardan başka kongreye mu- Cümhuriyetler durulma., için yapılan yardımdan 
)oJ •• olarak seçilınemişlerken ROM ADA AT y ARIŞLARI 1 __ .;.K;;:s~c-~1e;.;.;fo~n~~H::..· .::.;R:;if=.a::..t ___ 11 ötürü, Alman hükumeti, Çekoslo-

~~:dn Uzunluguv , taşıt olmaına~n yii· Tercümenin rolü vak hük' ~ t' kkü 1 ., ) A 1 l ume ıne teşe ·· r erinin i-

tııı. .. ,.hen ·kongreye aelemiyenlerle Roma, 5 (A.A· - rsıu u~~ - H. Ziya Ülken fades' p d k. \(• ... h *' I n d n ıne, rag a 1 ataşemillterini 
>ı,. h as olmaksızın kongrede ha- 10 uncu manialr at yarl'i an a u Deifüİ§ler memur etmiştir. 

lllunanlar da vardı. başlanmıttır. Ovid - S. Zeki AKTAY Hitlerci gençleri 
lfegeti temsi/iyede Eskilino ınük&f~ı iç~ Tbu· Laokon ı ı hırpalayanlar 

k:. • lan birinci yarışa • orte z, span· Leuing - Su ut Kemal 1 K 1 h 

S 

ım/er vardı ? yol, Romanya, Holanda, İrlanda, ---;:-~~-".'.~...,_-.;.... __ . ar sru e, 5 (A.A.) - Havas ~ .. •Yas ko . . 1 . k d 1 1 b·tı . . Kapitalizmin Buh•c..nr muhabirinden: Gizli devİet zabı . 
~;~ ngresmın zmıte a ar Fransız ve ta yan za ı erımn G et p· A H d' t l •ıı A a an nov - • am ' a.,., a.ı, .. vece yasak edilmi• olan 

ıt1~k .. nadoluyu filen idare et· binnıiş bulundukları 159 at iştir;ık ıı·----~-~~~-..;;;;.::.:.:.;~ı k '1: \l l d d k SALAMBO atoHk gençler birliği üyelerinden 

~~ı.. .. ,. 1.~ere seçip bıraktıg~ı heyeti etınİş ve Mano a a ın a i atın G - k' .. • '"• 

1 

. Flaubor - !. H. Alişan ' ı •ı•yı tevkif etmiştir. 
tll'ld Yede Atatürk'ün baıkanh- binidsi İtalyalı yiizbaşr Bakka, -7'.::------.. --...:...;.... __ ıı Z b a ol l Müracaat yeri - V AKIT a ıta, bu gençlerin, bazı Hit-

li.. arak şunlar vardı: birinci gelmiştir. kinci gelen, Li- Matbaası ~ Ankara caddc:-.i 1 ]erci ge~deri hırpalamı~ ve teh • 
S,~.llseyin Rauf (Sıva.s) Bekir 1 nıerik Lace adlı atın süvarisi lr lSTANBUL elit etnuş olcluk1arrnı söylemekte-

• (l"okat), Hoca Raif (Erzu· Ja11.dalr binba11 Divyer'dir. -----••••-•• .... dır. 

tir. 

Kars felaketi ve 
Kızılayın yardımı 

Ankara, 5 (A.A.) _ Kızılay 

Genel merkezi Kars civarmdaki 
deprenmeclen zarar gören yurttaş
ların yiyecekleri için iki hin lira 
göndermişti· 

Genel merkez, yurtta,larm ev• 
lerini yapabilmeleri iciıı de bu 
kez 20 bin lira daha göndermiş • 
tir. 

Aynı üçünde Erzurumdan yola 
çıkarılan bil" :-;ağlık kolu Cum~n -
işe başlamıştır. 
lesi sabahı felaket yerine gelerek 

Her ihtimale karşr iki doktor· 
la iki sağlık memuru da yola çr• 
karılmaya anık bulundurulmak -
tadır. 

Erzurum nümune ve h'usuıi ; -
dare hastahanelerinde yaralılar 
için gereken yatak sayısı da ayırt 
edilmiş bulunmaktadır. 

BULGAR HOKOMETlNlN 
TEESSÜRÜ ' 

Sofya, 5 (A.A.) - Kralın mü
şaviri Bay Groueff ile Dı§ İtleri 
Bakanlığı Genel katibi Bay Şiş
manof, bugün Türkiye elçisi Bay 

Ali Şevki Beırkeri ziyaret ede,.ek 
Kar~depremi ~zünden komşu 
ulusun uğradığı felaket dolayısiy· 
le Kralın ve Bulgar hüklımennin 
sa.mimi teessürlerini bildirmhler -
dir. , 

Stalinin sözleri 
Moskova, 5 (A.A.) - Büyük 

Kremlin sarayında Moskova gar. 
ni:zonunun !bütün askeri smıfları -
na mensup 1700 kişiılik komutan 
heyeti şerefine bir kabul resmi 
yapılmıştır. 

Voroşilof ve Molotof birer söy• 
)evde bulunmuşlardır. Kabul res
minin sonunda Stalin söylevinde 
şahsında bütün Krzrlorduyu ve 
Komünist partisinde olsun olma 
sm bütün Bolş.evikliği selimlamıf 
ve demiştir ki: . 

" - Bir kimse partide olma • 
sızın da Bolşevik olabilir. Parti -
miz dışarısında .da. binlerce ve 
binlerce mert ve becerikli Bo1şe -
vik sadakatla iş göı-ınektedir. Hü· 
kümetim1z;n ve partimizin kay _ 
guau Sovyet Ru5yn uluı1unun yük· 
ıelmesidir ... 

Stalinin sözleri aonu gelmiye1\ 
alkışla-rla karşılanmrştrr. 

Moskovada heyetimize 
ziyafet 

Moskova, 5 (A.A.) _Dün Vok& 
sosyetesi Başkanı B. Arossev, 

Moskovada bulunmakta olan Türk 
saylavları ile Türk gazetecileri a. _ 

dına bir ziyafet. vermiştir. Ziyafet
te başlarında B. Muzaffer Göker 
bulnan Türk konukları ile Türki • 
ye büyük elçisi B. Vasıf Çınar Dış. 
işleri komiserliği Şark depart:nanı 
Başkanı B. Tkatchef, Sovyet Rus· 
ya ziraat komiseri sıcak memle . 
ketler fen işleri merkezi idaı-e baş· 
kanı B. Lejava, Dışişleri komiser· 
1i ği. Voks sosyete:;i ileri gelenleri 

ile bilgi evleri ve bas1m dilgeleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Geceleyin Türk konukları Din
yeper elektrik santralını gezmiş -
!erdir. Konuklar, Harkof ve Kiyef' 
i de gördükten sonra Odesa yo • 
luyle Türkiyeye döneceklerdir. Bü
yük elçi B. Vasıf Çınar, konuklar
la birlikte Ukraynaya gitmiştir . 

. Bay Muammer Eriş 
lf Bankası ~mumi miidürü Bay 

Muammer Erıs bugu··n şeh . . • nmıze 

gelecektir. 



- ıo - KURUN 6 MAYIS 1935 

Antalya Valiliğinden: 
1 - Antalya viliyetince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 

altı bin betyüz lira muhammen bedelli üç kuru buharlı sifüıdir için 
zuhur eden taliplerin teklifleri uygun görülmediğinden 19 - 5 -
935 pazar günü saat 16 da pazarlık la ıabn alınması kararla,tırılmıt· 
tır. 

2 - ihale idarei hususiye bina unda toplanacak olan vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Silindir makineleri klirin g mevcut memlektelerden getirtile
cektir. 

4-Teminat muhammen bedelin yüzde on beıi nisbetindedir. 
5 - lstiyenlere encümen kaleminden izahat verilir. (2388) ___________________ ...._ _______ ._ ______ , ___ _ 

•••••••••••••••••• ı••••ı\lst. Levazım Amlrll§I Satın ! l ıstanbul Belediyesi llAnları 
Bu 

.. yu·· k Alma Komi•ıonu UAnları ....... __. ..... __________________ _.-. 
Sabası Kıyıµeti mu 

15,000 kilo yufka 21 Mayıs 935 \tetre murabbaı TeminaC 

Tayyare Pi. a salı günü saat 14,30 da açık ek • 1 kıymeti y 0 gos ll siltme ile alınacaktır, Tahmin be· Karaglimrükte yanım yerinde 
deli 2025 1iradır. lıteklilerin şart• Kariyei Atikalipap mah. 35 inci 

Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin nameıini ıöremk üzere her gün ve adada yüzıüz araa. 

t • t• y • t t•b ) ""' •• .. .. eksiltmeye gireceklerin 151 lira Çırçır yangın yerinde 59 uncu e mış ır. enı er 1 p anını gorunuz 88 kuRişluk ilk teminatlarile belli yüzaüz ana. 

-1 • k • -1 • 11 aı 1935 t d • ıaatte Tophanede satınalma ko • Çırçır yanım yerinde 33 üncü . cı eşıuesı -ır1.ayıs- e ır. miıyonuna gelmeleri. (2401) adada yüzsüz arıa. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır Aıkeri T:bbi:e :ektebi için Ak:r::~:;:·No~r: e!=::a:.:~ 
60 takım maafapka harici elbise • 

164000 M t T b 1 k B nin kumatı mektepten verilip di· 
1 e re or a 1 ez ier mal.,;emeıi müteahhide ait ol-

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: ::: 1~1~:e p~z~;.~~i.9::p::;ı1ı:r~k~ 

daki kuleizemin araaıı. 
Fatih yanıın yerinde Kadıçeı· 

meai mah. 49 uncu adada bir yü
zü 26,05 diier yüzü 16, 17 metre o· 
lan arsa. 

Cihanıir yanıın yerinde Cihan
gir C. 36 ncı adada. 1üzaüz arsa. 

25,97 

29,75 

11,25 

21,50 

370,84 

10,43 

2,50 

3 

5 

2,25 

3,25 

14 
Tahmin edilen bedeli (60.000) lira olan yukarıda mikdarı ve tır. Tahmin bedeli beher takım 12 

cinıi yazılı malzeme Aıkeri Fabri . c.r Umum Müdürlüiü Satınalma liradır. Teminatı 108 1iradır. lı -
Komisyonunca 19 Mayıı 935 tarihinde pazar günü ıaat 14 de pazar- teklilerin belli ıaatte Tophanede 
bk ile ihale ec:IUecektlr. Şartname (3) lira mukabilinde Komis7ondan Satınalma komisyonuna gelmele. 
verilir. Taliplerin mgyakkat teminat olan (4250) lira ve 2490 l\WD&- ri. (2l75) 

A~aray yanım yerinde Koıka 
m&h. Şair Hatmet S. 18 inci adada 
yüzıüa araa. 3,90· 3 

&,'it 

422 

11 

--~--------------------ral ı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki Yetaikle mezktlr sün ve saatte Ko- Fatih sulh birinci hukuk mah-
miqom mGracaatlan. (2287) kemesi satış memurluğundan: 
-----------------------------ı lfakat, Sıdıka, Münibe, Saade· 

Belediye Sular ida esinden: tin §&yİan mutaaamf olduklan 
Şehzadebatında. Balaban mahal • 
lesinde Çilinıirler ıokaiındaki 14 
No. lu 917 ada 20 ,.,.el No. lu 
219 metre murabkmdaki araa i · 

Yukarıcla aalauı, ._ti, temi nab ve beber metroeunun 
yasılı analar ablmak ilsen ihale aününde talibi çrkmadıimdan 
le müddeti 11 - 5 - 83& aünine uablmlt\lr. Allkalı olanlarla 
tm almak İltiyenlere ıeraiti anla mak ÜRN laer aün le'fUllD mü 
lüiün• müracaat etmeli, artbrmaya girmek ~in de hiularmda ı 
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle ihale ıüni 
l 1 - 1 - 931 cmaarteli sini aa at ti de daimi encüm-We 
malıdll'l&r. (8) (24CM) 

~ fÜJU mnnmda ~ arttın-. KflflJ.ı: 8.letli 
IUl'etile a Hamu 93S "liTıhlne ~ • . i U.KıGll'Cle 
müeadif cumarteti fÜ1lfl aaat t 4 
elen 16 p t.dar aatıı.-ktır. Mu
lumımen kı1111et olan 878 liraıun 
ıUzde lmJmıdılt 

~111a1ıırea1t1-. ......... ~~ .. .... 



o 

Kim ya ger alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

lıtanbulda çahımak ve 126 liraya kadar ücret verilmek üzere Kim 
~~i'er alınacaktır. Talihlerin; diploma, nüfus cüzdanları, aıkerlik ter . 

11 Vesik~ ve evrakı müsbiteleriyle Umum Müdürlüğe müracaatları. 
(2370) 

Yozgat Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

. ı - Yozgat Memleket hastanesinde yapılacak kalörifer, sihhi, elek· 
ltık, su, rontken, siterilizuyon teıiaatı (65638) lira 45 kuruş kctif tuta 
t( ·ı 1 e ekeiltmeye konmuttur. 

•' 2 - Bu İ§e ait ıartnameler ve evraklar §Unlardır. 
A - Eksiltme umumi ve fenni §ar\name "bir arada,, 

B - Fenni ,artname 
D-Tesisata ait hususi ıartname ve keşif cetvelleri" bir arada,, 

F' - Teshin ıartnameıi 
H - Bu evrakı görmek iıtiyenler Ankara ve lstanbul Sıhhat ve içti· 

lllai ınuavenet müdürlüklerine müracaat etmelidir. 

1
. 3 - Eksiltme 935 mayııının 20 inci pazartesi günü saat on beşte Vi
ll}'et Daimi Encümeninde yapılacaktır .. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için % 7,50 miktarı bulunan 45232 lira 

llluvakkat teminat mektubu ve mali iktidar ve bu gibi tesisat içinde eh· 

lı:ret Vesaiki ile Ticaret odasının içinde bulunduğumuz seneye ait ve$İ· 
kl\ıı teklif mektuplarına bağlanmış olacaktır. 

6 - Teklif mektupları ekıiltme, umumi ve fenni ıartnamesindekj 
tllıı.ddelere tamamen uyıun bir tekilde doldurulup üçüncü maddede ya· 
~ıh saatten bir saat evvel Vilayet Daimi Encümeni reisliğine verilecek 
tır. Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet üçüncü maddede yazılı 
•ıı.ate kadar gelmif olması ve dıf zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
~1f olması icap eder. Postada olan ~ecikmefer kabul edilmez. (2184) 

Jeuıer nemiryollırı ve limanları i~letme Umum i~aresi if atnarı 
Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı elbise, palto 

'fe •erpufların 18 - 5 - 1935 cumartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
~•uJiyJe Ankarada idare binaırnda tekrar eksiltmesi yapılacaktır. Bu 

~§e iİrn;ek iıtiyenlerin 4498,72 liralık muvakat teminat vermeleri ve 
'tıunun tayin ettiği vesikaları ve İ§e girmeğe manii kanuni bulunma-

~1i1na. dair beyanname ve t~klifler il ayni ıün ıaat 14 e kadar komia
'" reisliğine vermeleri lazımdır. Bu İ§e ait şartnalneler 325 kuruş 

: 11-abilinde Haydarpaıa, Ankara Merkez ve bmir veznelerinde sabl
•ktadır. 
. Takriben (4709) takım ve parça l.icivert ıerj, lacivert t•Yak ve 

trı •ayak elbiıe siyah kastör, ari şayak palto, lacivert çuha, kırmızı 
f.~ha, lacivert ,;yak ve gri f&yak şapka. Muhammen bedeli 64974.35 
ır,, (2306) 
'7 :z:ssz 

11 - KURUN 6 ~1.A YJS 1Sl3.I 

Tc:JO.KiVE 

ZiRAAT 
6ANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-(;Ö~Q 

= Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 4f ' 

ı-· Ya1ıur - Ağırbaşlı - (Fr.) Se • 
ıe .. ,-

""• grave 
\'ali - Ilbay 

ı '"ftlih - Saşa1amrş, faşırmış, şaş· 
il.it ... 

l - (Fr.) Stupelait 
Varak - Yaprak - (Fr.) Feuillt 
Vataka - Keat - <Fr.) FeuiJle 

ıı. '"arakpare - Yapracık (Fr.) 
C.tt't . 1 ınslgnifam 
l\, ~·nre~te - Kurtulmuş 
velıyı~ 

Ynridat - Gelir 
Varid - Yerinde welen 

(Fr.) 

v , ,.. 
l>r· .arta - Uçurum - (Fr.) Abtme, 

tcıpfce 

:\tıı:·asat - Ara, orta, göbek - (Fr.) 
ıeq 

~ Vasatt - Orta, ortalama - (Fr.) 
0Yen 
' 'asf <Bak: sıfat) - (Fr.) Qualite 
Vtsıı olmak - Varmak 

"' Vall!rta - Araç, yol - (Fr.) Mo -.ren 

3'a Vaııııtal nakJiye - Taşıt, ta~ıma 
tacı - (Fr.) Moyen d~ transport 

la 'Vc\si (Vü8•atten) - GenJş - (Fr.) 
tge 

<:r Vasi (Vasayet'ten) - Atağ -
r.) Tuteur 'r • ti\ a~ıyet - 'l'utsu - (Fr.) Testa · 

enı. 

tllrVasıetmek - Bitiştirmek, kavuş -
dre rrtak, kavşıtmak - (Fr.) Conjoin-

, Unir · 
Vata n - Yurd otan ntan , . , 1 

fı0 az'etnıek - Koymak 
er 

(Fr.) 

"4 ~tcc~ıtetrnek - Öğütlemek - (Fr.) 

'

r er, conseuler 
aı· Jet 1 e..<ô!as - Temel atma - (Fr.) 

er }(ı f V , ondements 
V az r hamletmek - Doğurmak 
aı'ı Yed - Elkoma - <Fr.) 

Main mise 
Vaz'ı yedetrnek - Elkomak 
Yazife - 1 - Odel', 2 - Borç 

3 _ tş - (Fr.) Devoir, fonction 
Vazıh_ Açık - (Fr.) Clair 
Vaziyet - Durum - (Fr.) :t?osi -

tion, situation .,_ .,.,.,_ 1 
Vebal _ Suç _ (Fr.) Responsa -

bilite 
Veca _ Ağrr, ac1, sancı - (Fr.) 

Douleur, crampe 
Yecd _ Urunç - Cl"'r.) Extase 
Yecde gelmek - Urunmak. ken • 

dinden geçmek - (Fr.) S'ntasier 

Vech - Yüz 
Bervech - Olarak, gibi 
YechiJe - Böyle, böy!cce, şöylece, 

gibi, şekilde - (Fr.) Ainsi . 
Vecibe - Düşerge - (Fr.) Oblı . 

gatoir .. 
' Teciz - Lakonik (T. Ko.) 
Vecize - ölger, özsöı - (Fr.) 

Maxime . 
Veda - Sağlıca - CFr.) Adıe 
Veda etmek - Sağlıcamak -

(Fr.) Faire ses adieux ... 
Vefa - Yefa (T. Ko.), yapa -

(Fr.) Fidelite 
Vefat _ öıüm, ölme 
' "efret _ Bolluk, çokluk - (Fr.) 

Abondance 
Yehham - Vehimli - (Fr.) App-

rehensif 
' ' ehJeten - Ansızın, birdenbire -

<Fr.) Tout d'un coup 
Yehm - Vehim (T. Kö.) 
YekaJet - VekiJ1ik, yekelik 
Veki1 - Vekil (T. Kö.), yeke 
Vekaleten - Yeke olarak, yeke • 

Jikle - (Fr.) Par procuration, par 
in terim 

Velev - Bile, olsa da, ise de -
(Fr.). Meme si 

''eJhasrl - Sözün kısası - (Fr.) 
En resumc, en Cin 

Veli - 1 - Yatır, eren :? - Ege 
(erkek), ece (kadın) - (Pr.) 1 -

(l•'r.) Conscienrc 1 
Viche - Yön, yöııct, )Önerge -

(li'r.) Dirertif 
Vifak - U)'gunlıık, IJarıs - (Fr.) 

Conrorde 

Yii~ul\. - <:er~t'klik - (l<' r.) Auı
hentiritc 

Viisii - Gü~: - (Fr.) Pouvoir 

Saint 2 - Tuteur, tutrice 
Velime - Düğlin 

Ve1ıld - Doğurgan 

Vehele Gürültü, patırdı _ 
(Fr.) Tumulte 

Velyetrnek (Bak: tevali) 
Veraset - Irs (1'. Kö.) 
Verese - l\tirasçılar (1'. J\.ö.) _ 

( ft'r.) Heritiers 
Verid - Karadamar 
Vesaire CV. S.) - Ve başka1arr 

(\r. B.) - (Fr.) Ete .. 
Yesatet (Bak: tanssut) _ (:Fr.) 

Mcdiatioıı 

Yesayct - Atağlık - (Fr.) Tu . 
telle 

Vesi - Geniş 

Yesika - BeJge - <Pr.) Docu _ 
ment 

VesiJe - Yol, dolan, IJahana _ 
(Fr.) Pretextc 

Vesilesiyle - Dola.rrsiyJe _ (Fr) 
A roccasion de.. ' 

Vesvese - Iiuşku - (Fr.) Soup-
<:on. 

Yesn.se etmek - Kuşkulanmak 
Veted - Kazık 

Yeter - Kiriş 
Y'rzn - Tartı - (lı'L".) Pesagc 
\ '"ezne - Kasa - (Fr.) Cais~e 
Veznedar - Kasacı - CFr.) Cais· 

si er 

Veznetmek - Tartmak _ (l<'r.) 
Peser 

Vicahen - Yüzyiizc - (Fr.) Par 
confron ta ti on 

Vicahi - Yiizüne, } özüne kar~ı, 
kendi varken - (Fr.) En ~a presence 

.Vicdan Yicdan _('l'. Kö.). _ 

\ ikaye etmek - 1\orumak, r irgl'
rnek - (Fr.) Proteger, pre~cner 

Yih1di - Doğu;;tan - ( l"r.) De 
ımis:-;ance, congcnital 

Vila)ct - ıı 
Yirnne - Oren ( Fr.) Uuiıw, 

dccomhrrs 
Yirdi zeban etme!, - Dile dola -

rnak - (Fr.) Rcpctcr toujour~ 
\'iı·m l <Vuslet) - J\avuşma -

(Fr.) Uııion, joussımcc 
Volkan (Bal\: bürkfm) - Yolkan. 

yanardağ 

Yuku (Bak: hudus, tahadclüı:->) -
Olma 

Yukuat - Olan hit<.-n - (Pr.) 
Fait. e,·cnement 

I\füınkün . ül • rnku - Olağan -
( Fr.) Possible 

Yukuf - Biliş - <l<'r.) Conn:ıis . 
~ance 

Vukuf hibıl etml'k - Öğrenmek 
- (Fr.) Connaitre 

Yu_Qtn - Orb - (.Fr.) ;'\1o\ en 
Kurunu vusta _ Ortarnğ • 
Asn hazır - Yeni cağ· 
Kurunu ulırci - So~~ağ 
Kurunu ula - llkçağ 
Muasır - Çağda~ _ (Fr.) Con . 

temporain 

Vusul - Ula~ma - (Pr.) Arrh-ec 
' : uzuh - Acıkhk - (Fr.) Clartc 
\ uzuhu nazar _ YaJgörii _ <Fr) 

Clarte de vuc · 
V" b ucu - Düsergem 
Vücucl - l - Varlık - ( L'.) 

E 
. •. ı. 

xıstanc<.>, 2 - Beden _ (Fr) (' . 

'

r·· • • Ol ps 
us at - Genislik - .. 

y 
Yahis - Kuru, hurak 
Hatıb - Yaş, Htı;ak _ <Fr.) lltı· 

nıic!c 

Y:idetm<.>I< - <\uma" _ ( Fl·.) Se 
SOU\ CllİL" 

Yaclig;lr - ,\ndac 
Yave - Yanı ~ 
Y:ner - Yaver ('J'. Kö.) 
Yazıhane - Yazak, büro ('I'. J{ö.) 
Yeis - Umutsuzluk, 3cis (T. Iiö.) 

- <Fr.) De!'lespoir 
Y ckçe~im - Tel\g'ÖZ 

\'cl\.diger - Birbiri _ (Fr.) ı:ıın 
l'autre 

Yckdil - nirgöniil, göniill.Jir -
(:Fr.) D'accorll 

Yel\ncsal\ (Bak: Ncsak) - Ilirton, 
birtarz - (Fr.) Uniforme, monotone 

Yel.pare - Tekparça - <:Fr.) 
Pait d une sculc biccc. bloc 

Yel.ta - 'l'ck. t<.>l\.in, l,ı.•n..r.rn;iz _ 
(l<'r.) Unique 

Yed - El 
Yt,dhe ·ed - Jföne, doğrudan _ 

{}<'r.) De Ja main :ı la main, dirN·te • 
mcnt 

Yeg-·inc - Biricik, tek - (J<'r.) 
Uniqut· 

Ycg;in ycg-cin - Hircr. hirer, tel. 
tek - (Fr.) Un a un 

Yekıin - Tutar, toplama, ~om _ 
(ft'r.) Total 

'emin - ~\ııt - (Fı·) S". t . . • · ~' ı nteıı 
1 <•nun etmek _ Andirrn"I . 
\~ - ::ı ~· '. .ı n • 

<'mm - S:ığ 

\a-.:ır-1- Sol-(I•'· ) (' 1 ı. • ıuıc tc.', 
OF: (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 



~ 12 - KFP-' . :r 6 :MAYIS 1935 ·---------Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞlRKETl 

latanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: 22925 

1RABZON YOLU 
T ARl vapuru 7 mayıs SALI 

günü saat 20 de Rizeye kadar. 

Kiralık kahve ocakları 
Şirket vapurlarının çalıştığı 

Trabzon, Mersin, Bartın, Ayva· 
lık, Karabiğa, Bandırma, Mu· 
danya, İmroz, lzmir hatlarına 
çalı§an vapurların kahve ocak
lan açık arttırma ile 8 mayıs 
935 çarşamba günü istiyenlere 
verilecektir. İsteklilerin teminat 
paralan ile o gün saat 14 de,şart 
nameyi görmek istiyenlerin her· 
gün Kamara ve laşe şubesine 
müracaat etmeleri. 

iL A N 

Oımanlı BankaıınJan: 

1935 Mayısının 4 üncü cumarte
si gününden ba§lıyarak gelecelr 
Eylülün 30 uncu pazartesi gunu 
:<dahil) ne kadar &fağıda yazıl' 
bankalar gitelerinin: 

-Adi günlerde saat 9 l l 2 dal') 
15 ekadar. 

- Pazar günleri saat 9 1/:'.2 dan 
12 ye kadar. 

Umama açık olacağı ilin olu 
nur. l\'l•ı 

Banca Comerciale ltaliana, 
Banco Di Roma, Deutsche Bank 
und Disconto Geseljschaft, Daut
sche Orientbank (Dreıdner Bank 
Filyalı) Holanue Bank Oni N. 
V., Osmanlı Bankası, Selinik Ban
kası, S. A. C. l Ticareti Hariciye 
Bankası, Şarkıkarip Ticaret Ban
lcasr, Türkiye it Bankası, Türkiye 
Ziraat Bankası. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeai No. 60 
T elcfon: 22566 

Salı günleri meccanendir •• 

............ 
2 - (Bak: Servet) - <Fr.) Richesse 

Yesir -1- Kolay, 2-Az 
Yetim - Öksüz - (Fr.). - Orp • 

helin . 
Yevmi - Günlük - (Fr.) Quoti-

"dicn • • • F~ ~j .jf llı! ! 
Yevmi malısus - Bayragün {Fr.) 

Fetc 
Yevmiye - Gündelik - (Fr.) Sa· 

Iaire 
Yübuset - Kuruluk, kuraklık 

Yümn - Yüm - (Fr.), Bonne au· 
gure 

t 
z 

A1>it - Subay 
Zalnta 
Zabıtname - Tutulga - "(Fr.) 

Proces • nrbal 
Z~bit nkili - Yarsubay 
Zabtetmek - Tutmak, almak, ele 

geçirmek, kapmak - (Fr.) Saisir, 
prendre, conquerir, s'emparer 

Zade - Oğul 
Zadegan - Aksoylar, soyutlar -

(Fr.) Les aristocrates, les nobles 
Zaf - Zayıflık - (Fr.) Faiblesse 
Zafer - Yen, utku - (Fr.) Vic -

toire 
Zağ - Karga, kuzgun 
Zahif - Sürüncü - (Fr.) Reptile 

Zahir - Dışyüz, açık, belli - {Fr.) 
Exterieur, clair, manif este 

Zahire - Yeysi - (Fr.) Vivre 
Zahiren - Görünüşte - (Fr.) En 

apparence 
Zahiri - Drştan 

Zahmet - Emek, sıkın - (Fr.) 
Peine 

Zahmetle - Güçlükle, düşe kal • 
ka - (Fr. )Avec peine 

Zahmetli - Ağır, yol'UCU, sıkın • 
tılı - (Fr.) Fatiguant 

Zahr-Arka 
Zatr - Yayıf 

EVET DOGRUDUR! 

B Z'A verdiğiniz parayı bize 
verirseniz, bir 

18 

Soğutma dolabına sahip olµ~!_~~uz 

• Senenin en mütekamil 
soğutma dolabı, 

• Tamamile otomatik, 

• istenilen soğuk dereceyi 
daima muhafaza eder. 

• Elektrik sarfiyatı ~~!İe!~~e 
0 /o 7 S tenzilat. 

AY VADE 
Nureddin ve şeriki, Ankara 

Satış yerleri: A. Velter, lzmir 
Sahibinin sesi Merkezi, Beyoğlu, Galatasaray 

DlŞ DOKTORU 

llbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 
~L A~ 

Zaika - Tadam - (J:ı.,r.) Gout 
Zail olmak - Sayulmak, ortadan 

kalkmak - (Fr.) Disparattre 
Zilir - Göçertçi - (Fr.) Visiteur 
Zait - 1 - Artık - (Fr.) E:ıı::ce • 

dent, 2 - Arta (Terim) - .<Fr.) 
Plus 

Sahibi: ASIM US 

YAKIT Matbaası - İstanbul 

Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGIL 

(Pr.) Faibte, dcbile 
Zecr (Bak: Meni) &:1 
Zede - vurulmuş, uğramı~ 
Zehab - Görüş, sanı - (:11.,r.) Su

pposition 

Zehabı batıl - Boşsanr:-çürükSa
ıu - (J:ı'r.) Fausse supposition 

Diş tabibi 

~ / NURi AHMET . 
BeY:oğlu Ağacami karş11mC:Ia. 

Buraa sokak No 1 
1 J!!iPtliiP1!' 

Zrmni - Altık - (Fr.) Tacite 
Zıya - Işış, yal 
~ıyaf et - ıDoy, şölen 
Zıyk - Darlık - (Fr.) Gene 
Zib - Bezek, süs 

Zihn - Zihin (T. Kö.) 
Zikretmek - Söylemek, anmak 
Zillet - Bayağılık, al~aklık -

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri. Karak6y ({lpritlf! 
fe1.4~JH - Sirkecı Muirh.n:aie 

·-- Hm Telefon 227-40 
lskenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 7 Ma;rı• 

SALI günü saat 11 de lıken ., 
deriyeye kadar. (2385) 

iLAN 
Oımanlr. Banka.ından. , 
Osmanlı Bankası giteleri ctf1 

Mayııın 4 üncü cumartesi güııii' 
den ba,Iıyarak gelecek 30 Eylült 
kadar a§ağıda yazılı 3aatlerde ' 
çık bulunacaktır: 

1 -Galata merkezi idaresi: 
Adi günlerde: Saat 9 1/ 2 t•0 

15 e kadar. 
Pazar günleri: Saat 9 1 :Z2 ti~ 

12 ye kadar. 
2 - Y enicami ıul>eai: 
Adi günlerde: Saat 9 1/ 2 W 

15 e kadar. 
Pazar günleri: Saat 9 l'L2 t•11 

12 ye kadar. 
3 - Beyoğlu tubesi: 
Adi günlerde: Saat 13 t"l_2 ~ 

12 ye kadar. 
Adi günlerde: Saat 9 122 t-" 

15 e kadar. 
Pazar günleri: Saat 9 122 ut' 

12 ye kadar. 

Ifatih sulh birinci hukuk sa~ 
memeurluğundan: 

!fakat,· Sıdıka, Münibe, Saad~ 
tin p.yian mutuamf olduktaıi 
Şehzadeba§mda Balaban mahal -
lesinde Çilingirler 10kajmd~" 
14 No. lu arsanın 8 Haziranı ~ 
tarihine müsa.dif cumartesi ı~ 
satılmadığı takdirde 23 H~ 
935 tarihine müıadif pazar ~ 
14 den 16 ya ka:dar mahkeme bat 
katibinin odasında aatdacağ 
dair olan ıla.n variltüi iilsiedar 
lardan Saadetin ikamet~ 
ıneçhuliyeti hatebile teblij edili 
mediğinden 10 gün müddetle ili' 
nen tebliğine karar verilmq oldıl' 
ğundan keyfiyet ilanen tcblij 01'1 
nur. 

Zühul etmek - Atlamak. yanıl' 
mak, unutsamak 

Zümre - Köme, klM 
Zürra - Çitçi, ekinci , 
Zürriyet - Döl - (Fr.) Gen~rı 

tion. dcscendance · 

SON 
~ak.ıs - 1 - Eksik - (Fr.) 1n -

complet, 2 - Ekse (terim) - (Fr.) 
l\!oins 

Zchhar - Coşkun, kökriyen, kök

reyci - {Fr.) Agite, en furie 

Zehr-Ağı 

(Fr.) Bas.sesse ------------~ 

Zalim - Kıyan - (Fr.) Cruel 
Zam - Artırma, ka"tma, kataç. 

bindirme - (Fr.) Augmentation 
Zarnimeten- stelik - (Fr.) Outre 
Zamir - 1 - Gönül - (Fr.) Co • 

eur, 2 - (Gramer temiri) - .(Fr.) 
Pronom 

Zamme - ötre 

Zammetmek - Katmak, bindiı' -
mek, artırmak (aylık i~in) 
Zan-Sanı 

Zannetmek - Sanmak - (Fr.) 
Croire 

Zannıma göre 
bencesi, sanımca 
moi 

Zanu - Diz 

Bana kalırsa, 
(Fr.) D'apres 

Zarafet - İncelik - (Fr.) Elegan· 
ce. 

Zarar - Zaraı· (T. Kö) 

Zarf - 1 - Bürüm, kap - (Fr.) 
Ennloppe 

2 - (Gramer terimi) - (Fr.) Ne· 
cessite, gene 

Zat - lzet 
Zavahir - Dışyüz, görünüşler -

(Fr.) Apparence 

Zaviye - Köşe, bucak - (Fr.) An· 
gle 

Zayi - Kayıp, yitik 
Zebanzed - Kullanılan, konuşu • 

lan - (Fr.) Courant 

Zeka - Zeka {T. Kö.) - (Fr.) In
telligence 

Zelil Bayağr, alçak - (Fr.) Or
dinaire, bas 

Zelzele - Deprem 
Zem - Yerme - (Fı·.) Diffama • 

tion 
Zeman - Zaman (T. Kö.) 
Zemherir - Karakış 

Zemin - Yer, diben {terim oJa • 
rnk) 

Ziri zemin - Yeraltı 

Zemmam - Yerici, alağız - (Fr.) 
MauYaise Janguc 

Zemmetmek - Yermek 
Zer'etmek - Ekmek 

Zeriyat - Ekin 
Zerre -Tike 
Zeval (fena anlamına) - Tüken 

- (Fr.) Declin 

Zeveban etmek - Erimek 
Zevk - Zevk (T. I\ö) 
Zenak - Kayık 
Zcyl - ArdaJa 
Tezyil etmek - Ulamak, eklemek. 

ardalamak - (Fr.) Adjoindre, ajo • 
uter un appendice 

Zıd - l{arşıt - (Fr.) Contraire 
Zıddryet (Bak: Tezad) 
Zuf - İki kat 
Zıl (zılaJ) - Gölge - (Fr.) Omb· 

re Zebhetmek - Boğazlamak, ke!!I ~ 
mek Zımnen - DolayısiyJe, alttan al • 

bitik - ta - (Fr.). Indirectement Zebun - Argın, bitkin, 

Zimmet - Yerecek, açık - (Fr.) 
Dette 

Zinde - Dirik, canlı, din~ 
Zinhar - Sakın 
Zir - Alt, ast 
Zira- Çünkü 
Ziraat - Tarım 

Ziraat Vekaleti - 'l'arım Bakan -
lığı 

Zirüzeber - Altüst - (Fr.) Sens 
des.<:ıuR dessous 

Zir-re - Tepl', doruk 

Ziyade - Artık, fazla (T. Kö.) 
Ziyan - Zarar 
Ziyaret - Göret 
Ziyaret etmek Görenrmak. 

göregitmek 

nui 

Ziyba - Bezekli, bezenmiş, süslü 
Ziynet - Süs 
Zucrct - Sıkılcım - (Fr.) En • 

Zuhr - Öğ1e 

Kılavuz bitmi§tir. 

Bir if.:i nüne kadar düzf'ltnte '"' 
tcsi çıkacaktır. Gazete parçal~ 
biriktirmi~ olanlar günü gününe N P' 
pılnuş olan düzeltmelerle bu sorı 0 
zcltmeyc dikkat etmelidirler. , 

Birçok terimler kılavuza alın1fftl1 nnştır. Bunlar için terim kolları ~, 
lrşmakiadırlar. Karşılıklar neşrolıl~1 
nunraya kadar bu terimlerin el 

l{C'killeri klişe olarak kullanılabilir'• 
~ lülavuzdaki Türk kökleri hukktfı' 
daki irdcllcr pek yakında ncşroıarrl 
caktır. 

Tü1·k Dili Araştırma kuru'f11,IJ t,ı 
yandan bütün dillerdeki türk lu{I~, 
lerini türk~·cye fcvirmektedir. &tı 1 

moloji ve terim kollan da çalış11ıt1,p 
larına devam etmektedirler. KılOV 1 

bu irdclrre göre bir dü::iye zerıgifl 
leştirilecektir. 

Zuhur etmek - Görünmek, mey . --.-----------~ 
dana çıkmak, başgöstermck - (Fr.) 
Paraitre 

Zulm - Zulüm (T. Kö.) 
Zulmet - Karanlık - (Fr.) Obı::;. 

curite 
Nim zulmet - Alaca karanlık -

(Fr.) Crcpuscule 
Zübde (Bak: hulasa) 
Zücaç - Sırça 

Zühre - Çoban yTldızr - {'Fr.) 
Ven us 

Zühul - Atlama, yanılma, unut· 
sama - (Fr.) Erreur 

DÜZELTME 

Dünkü kılaı•uzun birinci sayıl', 
nrn birinci bölmesinin üçüncü sat'; 
rındaki (Tesviye etmek) sözütıiltıff• 
ı·inci karşılığı (Düzlemek - ( ~ 
Applanir ), ikinci karşılığı da (~-it 
zeylemek - (Fr.) Niveler) ola& JI 

ikinci bölmenin 28 inci aatırt11 ı 
ki (Kuvı•ci teşriiye sözünün kaf,,Z: ı 
ğı yanlış dizilmiştir. Doğrusu ('fO 

rii.tgcn kuvııet)_ tir. ! 


