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BU • 
garıstan yeni kab·ne 

Eski Başvekilin evi neza et altına 
alındı, altmış kişi yakalan ı. Eski ka
binenin çeki mes · sebep eri ne erdir? 
...______ -~~~~ 

Aydınlık istiyoruz Yeni kabine Kral taraftarlarının 
Geçenlerde fran ızr.a (Ocba) bir galebesi olarak görülüyor 

Saıete i 'l> 
.ı .n.oına nnlaı:ıınn .. ı knr .. ı.:; 111 • _ '"'ewı&D ____ 11::a1_ ... ____ , 

~anık "' "' ' 
d a ·an nııtln:.ınn ınnı durumun- Gizli diktatör 
an konuşurken §Ö) le denıi .. ti · 

f;' "Roma anfoşması lı:,,.;,mda .tevkif edildi 
rczn a ta f 

ti,z~ .. r~."ıd~n rıcşrcd~lcn m~ -
On[ , Tu.rl~ıyc ılc Yurıanısıarım bıı 
, .. ~nıaya i§.tİralrirıi miimhiin gö . 
l.ırı~en I al. . . 

ıııc ' t Ja tarafırulan nP-§rcdılcrı 
''rt.lc.>r bunu . , .. .. ' 

l<:d' ımıcansız gostcrmcı<-tr.,, 

ffo: Hk: .. F 
lıı .. · ODCC t ran JZ sazetesinin 

1 6uıfo • • • 
ı..y . rınc pek ınanınak ıstemc • 
'.tık· ik' 1 .. '"k d 1 y . ' ı 1uyu • e\'lct ara mc a 
apııan L' 

tQı, ır antlaşmanın yazılışla • 
ı~~u kadar aykırılık hulunnbi

S 1 dü§ilnemedik. 

~on Selen (Pöti Parizycn) saz · . 
de işte u .. 1 • •. .. ._ 

le Soz erı soruyoruz: 
· Ort A lfri gözlenen, <'~T.-i IJa.~ ı•cldl Görgiw/ ~ a vrupa 1.-ombirıczonrma 
~tnl§. ofun 'l'iirl•iyc ile l'llna· Sofyadan gelen haberlere gö • 
~ bundun dolayı 1.-cndilcri ile re dün verdiğimiz haber teeyyüt 

Sofya, 23 (A.A.) - Hususi h:.1, 

naklardan bildirildiğine cöre, yeni 
kabine askeri partiden kral taraftan 
olanlann bir galebesi olarak telakki 
edilmektedir. Gizli diktatör ismi ile 
maruf olan miralay V elçef mevkiini 
lRmllmen kaybetmıtir. Dün gece evi 
polis tnrafmdan tarauud altına a • 
lınmts w bu sbah kendiıi bir kışla
ya naklolunmuıtur. Sabık baıtvekil 
Cörı:iycf'in C\"i de nezaret altında -
dır. Sofyada 50-60 kiti tevkif olun -
muştur. Bulgaristanda sükiın var • 
dır. 

Georgief kabinesi çekilmiştir. 
Yerine eski Harbiye nazırı olan 
General ZJatef'in Başkanlığı al -

Devamı 14. cü sayıfanır 1 locl ısUtununda} deııı;l.§. bu/unarı hii~·iih arıtla~ma etmiştir: 
dii~, .1 "''1tdt•tı ayrılmr" bir dunmw ---·------------------------. nc, .. r 
dar b ' ~rı ko I; ı • • 

'' lii 1 . b. l I ,_, .. 'ı>ree r u ır •Or/myu ıamı gos· 
eş-

<!/~o l d b' tırıl r a <ı ır §CY yoktur. Ru • 
l~ <ı .. berabcr böyle bir horlm bu -
İriJı ı.ıguıırı aldamamalulır. Bunun 

bit ı:~dcn geldiği lwdar çabuli~·a 
""lr/" ~ ıı drıyg11:> tt ortadan haldır . 

8<>relı:ıi r .,, 

Fransız valisi on bıçak 
yarasile öl_dürülmüş .. 

Asım US Dünkü sayımızda Habeş knbi-
tn..... lelerinin Fransız Somalisine hü -~'ll.nı. '! 

1111 

ıı:ı.l•fıınm s ilııru Utununıl.ı cum ederek Fransız mülki idaresi 

Sı !llill""1ııııuımunıırn aııııınmımınınmuıJ!IJlllllıııu~uıııınııı111111 u~uııın11ııııııuıııııııııunuJ111111l-•ruııımı•ıııı1uıı 

evgi, Hegeca11, J arb ! 
Yeni Romanımıza Bugün Başladık 

amiri olan (Bernard) ile beraber 
106 Fransız askerini öldürdükle
(Ucvamı 7 inci sayfıımn 5 lncl slltununda) 

Başbakan 
Dün akşam An

karaya gitti 
Evvelki gün Reisicumhur A • 

tatürk ile birlikte şehrimiu gel • 
miş olan Başbakan ismet İnönü 
dün akşamki trenin arkasına j 
bağlanan hususi vagonla Anka • 
taya gitmiştir. 

Başbakan, dün şehir içinde bir 
gezinti yapmış ve bu meyanda 
Yıldızdaki harb akademisini zi • 
yarct etmiştir. 

Atatürk, Mareşal Fevziyi 
kabul etti 

Mareşal Fevzi bugün öğleden 
sonra Reisicumhur Atatürk tara
fından kabul buyurulmuştur. 

Kültür i~leriıniz 
4r4 - Bay Abidin Özmenin 

~erQ#t( Qc/Qfıtrtrz ISH • b t 
tii,.1t l Ve tQri • AK FERDi tarafından gazetemız için haz.ırlan~n yenı eyana 1 
>ct.l> cle11~il ~ı ~omana bugün ba1laclık. "Endülüstc Kemal Reıs., J(ültür Bakanı Bay Abidin Oz-
1'ttrı~ "aırı m er~nın Akclenizclen ispanya sularına kadar bütün clün • men dün kendisiyle göıi.işen bir 
~01t 1°1 

fouQ/ye;y. a~ okuclı:klarını, Elhamra ıarayı kapısında bir la - muharririmize kültür işleri etra • 
t 'lQrl, C8ının kı:ı. ·ı K l · · l · . .,. · el h b" · · t" B o'>lQ ve 4. h r ı e ema >·eısın naıı sevı§tıgını ve a a ır- fında yenı beyanat vermış ır. ay 

llııı.. ·,"1clır. 8u: .. ramanlık sahnelerini anlatan bir aşk, harb ve macera Abidi~ şunlarr söylemiştir: ~ r..Un b,,~· . 
llll!tllll.ı.. -:rıncı sayrfamı zcla ilk parçasını bulacak.sınız. 

8 1 1 
.. ""ıcu ııUtunund•) 

~illa. (Ut:uınıı ne ıayuıı.ıun ... ... .. 
'"111tıınıı•~1111ıaıı11ıııı1 1111111ııırrııııııı11 ı 111 ııırııııııııı 11111 ııııııııııı1111111ıııını 

Postacıların muhakemesine dün başlandı 

Suçluların veki leri a 
kanununu iler· sürdü 
Eski Posta umum müdürü Fahri, merkez müdürü 
ihsan Cemal, teftiş heyeti reisi Suphi hakkın

daki iddianamede neler var? 

Bay. Fahri 

Ankara, 23 (KURUN) - ls
tanbul telefon §İrketi ile akte -
dilmiş mukavelenin hükmünü iki 
seneye yakın l.ir zaman meskfıt 
bırakmak suretile halkın zarar 
görmesini hazırlamaktan suçlu 
eski posta ve telgraf umum mü -

Bay Ihsan Cemal 

dürü bay Fahri, telgraf merkez 
müdürü bay Ihsan Cemal. teftiş 
heyeti reisi bay Suphinin muhnke· 
melerine bugün saat 18 de An -
kara asliye birinci ceza mahke -
mesinde başlandı. 
(DcYnnu 8 inci ıınyıfıırun l lııcl tiühınunda) 

12 Adada ne er oluyor? 

. Kalimnos' da isyan! 
ltalyan harb gemileri adayı kuşattılar 

ve karaya asker çıkardılar 

Halk ifa/yan polis/erile çarpıştı 
Atina, 23 - Hükumet taraf ta

rı Proia gazetesinin verdiği ha -
bere göre ltnlyanların işğali al -
tında bulunan on iki adadan 
Kalimnos adası halkı, mahalli hü-

kumet aleyhine isyan ctmi§tir. 
Hükumet örfi idareyi ilan eyle • 
miş ve adadan dışarı çıkılmasını 
menetmiştir. 
( Dc\·ı{nu ll ınrı sa~ ıfıııım t Unca t<Utununda 

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

Uzak Şarkta yeni harb 
hazlrlıkları 

Japonya bir taraftan Çin, diğer taraftan Sibir
yada Sovget Rusyaya karşı en nzühim askeri 

nıevki/eri almağa çalışıyor! 
Uzak Şark 

memleketlerin • 

den gene heye 

canlı haberler 

gelmektedir. A

jansların ve Av· 

rupa matbuatı -
nın verdikleri 
malumata göre 
Japonya Mnn -
çurinin (Jehol) 
hudutları üze· 
rinde askeri 
tahıidat yapmış

tır. Maksadı 

(Mogolistan) m 

bir parçaaı olan mal~ ist<>dildcri ' 'erleri gösteren hnrit.a sarlmıalc i!;in al· 
ve Çin'in bir vİ· Japonların Moğolistan içlerine doğru 

layeti hükmünde bulunan (Teha-ı farına asker göndermeğe başla -
har) m şark kısmını işğal etmek - mıştır. 
tir. Buna mukabil Çin de hudut • Devamı 16 ncı sayfanın ' Uncu aUtununda 



Şuşn·g Lo 
lng· tereA ustury 

ıaı·ne mer r 
Londra, 23 (A.A.) - \ ıy.rna 

kabinesinin tcşebbüıü üzerine A 
vusturya başbakanı bay Şu~nig i 
le dış bakanı bay Valden~g şu 
bat sonunda Londrayı ziyarete 
deceklerdir. . 

Salahiyettar İngiliz mahafilin 
de söylenildiğine göre Avu!ilurya 
Bakanları son ıstikraza aid me -
seleleri halletmek ve aynı za · 
manda lngiltereni.., Avm'.turya 
itlerine gösterdiği alakadan dola· 
yı teşekkür etnrek için Londra -

ya gelmektedirler. Öyle zannedi
Jiy°or ki Roma anlaşmalarının A
vusturyanm istiklali hakkındaki 
hükümlerinin biran evvel meri -
yete konulması da görütülecek .. 
tir. 

İngiliz mahafiline göre mua -
hedelerin mani olduğu Habshurg 
hanedanının Avusturyaya dön -
mesi günün işlerinden dE"fildir. 

lngiltere Avusturya istiklali 
he merbut bulunduğunu bir de • 
fa d"'ha teyı 1 etmd~ azmindedir 
lııg;iiz mahafili bunun Avrupa 
,u'V< zenesı için bugün her vakit· 

ten ziyade lüzumlu olduğu mü · 
taleasındadır. 

Varşova, 23 (A.A.) - ''1llus· 
trovani Kurjir,. ga7etesi Avus • 
turya başbakanı bay Şu;.nig ile 
yaptığı bir mülakatı neşrctmelc • 
tcdir. 

Bay Şuşnig, ezcümle demiş -
tir ki: 

Nasıl ki bir Ameriken bir ls · 
viçre milleti yoktur, bir Avustur
ya milleti de mevcud değildir. A· 
vusturyamn halkı kültür itibarile 
Almandır. Mü$taki! bir Avustur
ya devletinin ortada bulunması 
Almanya ile eyi münn ehctlerde 
bulunmaya mani değildir. yeter 
ki hududun her iki taraf mda sulh 
zihniyetile hareket edilsin.,, 

Avusturyadaki Alman tarctftarları 
tesbit ediliyor 

Viyana, 23 (A.A.) - Sar ple
bisitinden sonra buradaki Al . 
man elçiliği elçilik avlusunda bir 
aefter açarak: Sar'ın Almanya -
ya dönmesinden memnun olan -
lar.n bu deftere isimlerini kay • 
dedebileceklerini ilan etmiştir. 

Polis müdahale ede.relc elçili
ği tecrid icin bir kordon kurmus
tur. Öyle ~nlatılıyor ki, Avustu~
yanm Almanya ile birleşmesi ta
raftarlarını tesbit için listeler 
hazırlanmıştır. 

Hauptman Alman değil, Romenmiş? 
Bükre~, 23 (A.A.) - Lind -

bergin çocuğunu çalmıt olmakla 
maznunu Hnuptman, •aktife A • 
vusturya Macaristan imparator • 
luğunun bir cüzü olan ve hala da 
içinde küçük bir Alman ekalliye
li şaşırtan, Romanyanın (Banat) 
eyaleti dahilindeki Dogneoça ka
sabasından imiş. Hauptman, mu
hacir olarak Berline göçmezden 
önce Dogneoça mektebinde oku
muftur. 

Flemington, 23 ( A.A.) - Dün 
iddia makamının, çocuğu kaçı • 

\ ranların kullanmış oldukları ile -
ri sürülen merdiveni, delnili subu
tiye olarak kabul ettirmesi, mü • 
him bir faikiyet olarak telakki e
d'ilmektedir. 

Şahitlerden biri, mezarlıkta 
fidyenin verildiği yer etrafında 

bir mezarın üstünde bir ayak izi 
olan bir alçı parçası göstermi~tir. 
Fakat müdafa avukatı, bu ayak 
izinin Hauptman'm olmadığını 

söyleın:ştir. Celse, daha birkaç 
şahid dinlendikten sonra, kapa -
hlmı§tır. 

ispanya kabinesinde değişiklik er 
Madrid, 23 (A.A.) -Kabine

de değişiklik ynJ)ılmıştır. B. Ro
şa Dışişleri bakanlığmd~ kal -
maktadır. Radikallerden B. Abad 
Konde deniz işleri bakanlığına 

getirilmiştir. 

Kültür bakanı, Katnlonya ih -
tilafında oraya kültür genel ko -

miseri yapılan B. Pikto Brance -
nin istifasını almı~tır. 

Yiiltsek mahkeme, Ovideo di
vanı harbi tarafından ölüme 
mahkftm edilen Çavuş Vaskez ile 
sivil Arguclesin cezalarının af -
fcdilmelerini kabul etmemiştir. 

Amerikada soğuk- Iran u usunun te
essürü bildirildi tan ö•en er çok 

Nevyork, 23 (A.A.) - Ame· 

rikaı:la lıükitm süren soğuk dal • 

r,n ı yüı:ünden GG kişi ölmü~tür. 

Cenuba tesadüf eden şehirler

de bile !ıoğuk derecesi sıfırdan 

çok aşnğıdndır. 

Efçimiz, Hay Voroşilofa 
ziy .. fet verdi 

Moskova, 23 (A.A.) - Ayın 

yirminci günü akşamı Moskova 
büyük elçimiz Vasıf Çınar Sov
yet milli müdnfa komiseri Vo -
roşilof'un ı;erefine bir ziyafet 
vermiş ve zıyafette umum erka -
m harbiye reisi Egoreof, komiser 
muavini general Duhaçevskj, Sü
vari umum miif etti_i general Bud
ycni, müdnfaa komiserliği erka· 
·u hariciye komiser vekilj Ot -
min~ki, Sovyetlerin Ankara bü
yük elçisi Karahan, Maarif ko • 
miseri Bohinef, hariciye komi -
serliği erkan ve bayanları hı.zır 

bulunmuşlar, ziyafette Atattir • 
k'ün ~erefine müteaddid defalar 
içilmiş ve Voroşilof ile büyük el
çimiz arasında samimi nutuklar 
teati edilmiştir. 

Aydınlık istiyoruz 
IJa~mahalcıdcn devam 

Bizll knhr:ın Frtuuı ga,.;etesiııh 

hu giirii~iinde cliizeltilccek lıiı· fı'Y 

rnrdır. Bu ıla Tiirkiyc ile Yununi -· 
tnııda Orta J\, rııpa ıkoııılıinczonu · 
na gİrC'mcıııck korku ıı hu 1mııl11~11 
anılma ıdır. ~e Tiirki) e, ne Yır· 

ııani .. tanın lıiçhir ~eyden kork11 • 
l.ırr okuııaz. Ol a oba Hoına itili'ıfı-

11111 ) iirürii {taılıi/,·i) :> üzün<leıı hir 

giin Bnlkanliırda 'c \kdenizdc ha • 
rı~ııı hozulııp hoııılnmıyncnğmı ~iııı· 

dillen düfiinınc~i gerekli hulurlar. 
Na(ıl ki lıirk:u; giiıı önce Ceııe\· · 

rede Balkan :ıııtlu-:ııı:ı~ı Dı~hakanla· 

rı toplanmı§lır. Hoına nııln~ııı:ı~ıııtı 

k:ır~ı kendi dıırıııııJnrmı kontı~tıık • > • 

ımı sonra Liitiiıı ajun~lara lıir lıilıli · 
1·iııı uı•mii:lcrdir. Ha bilılirhııdc (7) 
1kincikfımın 19.~3 tarihli Hoınn aııl· 
l:ı~ınnc:ı 11111 .. l:ır:ını .. ı lıarı~ İc;iıı a~ı~lı 
( f ll) el alı) lmlmulu~n nı:;ıkı:;ıı yazıl • 
ıuı~llr. Yalnız 1111 nnla~1nattın Orta 

hrtıpa lıarı,,ı ile ili)kli olttn Jwı· nı. 

kmiıı iizı•l ılurtımıı ( ltrtwsi rn:iyrıi) 
ı:öz föıiirıt' alınnrıık lanı;•ı: !nnmıı ı 

urzu u lıir <lilek olarak ort.:ı) a ktııı · 

mu~tur. Biziııı m1l11yı.,,1111tztı giirc lıu 
ılilck ı\kdeniz nntla.,ma"t <lcınektir. 

Frnıuının hu ı iirl ii an tla;;ıııaları 
j .. tcıliği pek iyi ı;:iriiliiyor. .Acaha 
halya dn fransmuıı hu ı;iirli:;iinii or· 
takln~ıyor fım ?. Biıı·e mıln~ılma:-ı ı;ı·· 
rckli olan )Cr hurasıclır. 

Kaldı ki (IJrlm) ı;azctcsiniıı Ho · 

ına anlıı;ıııa~ının fransızt·a!'ı ile it:ıl · 
) aııca.ı nra ında :t)kırılık lrnluııılu· 

ğu yoluncl~ki ynzıl:ır, lıa~lıha .. ııı:i lıir 
orak (mesele) ol:ırak incdenccck 

( trııl il• <'clill'cd.) bir i;:tir. IJğcr 
l'rnıı:.a f;crı:cl-.tm kiiçiik anlla~ına ile 

Halkan antln .. nuı~ı Llc' lı•tlı'rİne kar· 
~' iki ) lizlü hir ı-ıy:ı~a glittni) or a 
'(' ~t'r~el.tcn (l)çbu) gazete:; inin ılc
di;-;i vihi itahanlarm Homa anlaş • c t) • 

ınası iizeriııc ajanslara \'etcliklcri 
lıildirinı keneli lıildirinılcrincleıı a)· 
km hir kılıkta yazılnu~ lıulunuyor· 

n im türlii hir a) kırılığn kar~ı giiz 

) uınııınınalnrı gerekmez mi? 
• inıtlilik hiz hu ılurnıııu ( ı·a:İ)'<•ti) 
• 

lıi;) l«'c'r yuzııuığı ) l'lcr ( 1.-f'rfi) hulu · 

T eksas'ta binlerce meva~i, so

ğuktan telef olmuştur. 

Anknra, 23 (A.A.) - lranm 
Ankara büyük clçis', ton zam:ın -
larda Marmara havzasmd:ı. zuhur 
eden zelzele fel A keti dohıyısiyle 

dost ve knrdeş lran hükumet ve 
ulusunun tees ürlerini hükUmeti • 
mize bildirmiştir. Hükumetimiz 
de dest ve kardeş hiikUmet ve u • 
luı::un bu can 'an Aknı;ına karşı 

teşckkürler~ni bildirmiştir. l 

) o ruz. Juıubn artık (/u::.lu) sliyliyc

rcklc<rimi:zi hu i~tc bugün i~iu karnn· 
lık olnıı ~'erlerin ayJınlannıa~ma lıı· 
rnkıyotmı. 

ASIM US 

Trakya va 
top antı 

Edirne, 23 (Hususi) - Şeh -
rimize gelen Tekirdağ, Kırldar -
eli ve Çanakltale vallleri Edirne 
valisi Özdemirin cie işttrakiyle 
Tkrakya umumi müfetti~i doktor 
Tali Öngör~n'in başkanhq altın· 
da toplanarak T rakyanın iskan 

irned 
apıyor ~ 

• • o 
vaziyetini ve diğer işlerını 
rüşmeye başlamışlardır. Bll fi 
da bundan sonra gelecek . • 1 
göçmenlerin yerleştirilmelerı 
çin yapılması gerek hazırhJd;l' 
g6rüşülcekti r. 

M il h do··rt Ümessi er, Aydın attı için 
milyon ingi iz lirası istediler 

Ankara, 23 (KURUO) -Ay- 1 

dm hahnm satın nlınması etra • 
fında §İrket mümessillerinin is -
te<likleri dört milyon İngiliz li -
rası bedele tarafımızdan teklif 
yapıldı. Mümessillerden ce,·ap 

'21 Vilayette seç m bitti 
Ankara, 23 (KURUN) - Bu

güne kadar yirmi yedi vilayette 
'k' . .. h.b . . ........ , . 
ı ıncı mute ı seç::=: ... L rı.r~:ı;; • 
tir. 

Kaymakamlar arasında 
tayin 

Ankara, 23 (KURUN) -,An

kara vilayeti idare heyeti azalı • 
ğına ikinci sınıf mülkiye müfet-

tişlerinden bay Cevad, Bovadin 
kaymakamlığına Hüseyinabad 

kaymakamı bay Necib tayin e • 

dilrrıi~tir. Beyıehir kaymakamı 

bay Faik vekalet emrine a hnmış

trr. 

Sarda garip bır tecavüz 
Forbah, 23 (A.A.) - Yaban -

cılar alayına nnmzed, Sarlı bir 
mülteci, Fransız hapishanelerin -
de yatmak dilediüini söyliyerek 

avcı kıt'ası kumandnnına teca -
vüzde bulunmuştur. 

Asi; Alman olan ve Forheh'a 
dün gelen aŞrl Klein ndındaki hu 

bekleniyor. Daha az bedeJlt 
geniş vade ile hattın alınröll91 ıJ 
zerinde anlaşmaya çalışıhyot• r 
zakerenin bir ay katlar süre'' 
anlaşılmaktadır. Teklifimiz L 
draya bildirilmiştir. 

Hay Ahsenin yerine 
kim gelecek ? 1 

Ankara, 23 (KURUN) .;.;- Jf 
ten el çektirilen Ziraat Ba~~ 
İstanbul ubesi müdürü baY··f~ 
senin yerine İ§ bankası nı\I , 
tişlerinden bay Eminin tayini~ 
mumi müdür tekzib etti. Ad 
şubesi müdürü bay Fazılın t•fı' 
kuvvetlidir. 

Finlandiya Ticaret 
mukavelesi uzatıldı (ı 
Ankara, 23 (KURUN) -

lr..ndiya iie yapılan ticaret rııt1 
velesi 26.6.1935 tarihine l<i 
uzatılmıştır. Mukavelede Mf 
siklik yoktur. 

Stavıski işı Frn'saY" 
kaça maloldu 

·~ Paris, 23 (A.A.) - Tahk1 

komisyonunun bir sualine ,e 
olarak, adliye nazırı, Stavis~t 'ı 
lerinin Fransız tasarrufutı'01 
773 bin 736 Frank kaybettit I 
eini söylemiştir. Bunun 17 J11

1 

yon kadarı Bayon belediye bD 
larına, üst tarafı emlak şirJ<el' adam, ·yabancılar alayına kaydol- ı 

mak üıere, muayene için avcı k•ş· ne aiddir. ~ 
Sı.la"h ka· l"ak<'ılı ... ö-ında tf !asma götürülmüşW. Orada, mer· y y b 

kum Yüzbaşı J:ırri'nin yüz~n".! naznlat suçlu . 1;ıı şiddetli bir yumruk indirmi.ştir. Madricl, 23 (A.A.) - 51 t, 

Derhal tevkif olunan Klein. kaçukçılıeı meselesi, Korteı~~ 
kendisini bir toplrma knrnr(( hı - d d mü..,uk re ediJcc:e ; 
na kap3ttmnakla tehdit eden es . Adliye nazırı, hu mescleve 
ki pcılrnnuntin böylece eliııden clo y yı t.:.vd,j et~;~tir. Ooşff 
kurtulm~k istediğ'ni söylemiştir. birçok e ki nnzırlarm anesullf 

L~ninin ölümü münase- leri gö terilmcktedir. 

betile merasim yapılacak l' arnera galip l 
Moskovıı, 23 (A.A.) ·- Hn _ Rio ele J neiro, 23 (ft~·'-· 

vas ajansı muhabirinden~ Pc.zar- 12 r"vund dö üşillecck bittl 
lesi günü bütün Sovyetlcr htiha- el Prir.ıo K rıı_raı ı 
dı dahilinde Lehinin 11 inci yıl- } nlı 1 l u n-r" fl lib ıelıl'I 

Il l cm, m çı G ıncı rnvundd' 

durmu t ır. ~' 
30.0 O 1 .i~i. Oı: l~leri J3 ~

Dlin onun cenazesinin knltlı • ve Jtalya uyül: elçisi maçta 
rıldığı gUne tesadüf eylf"diğin • bulunmu 1 r 'ır. -

dönümü mUnasebetile merasim 
yapılacaktır. 

den, heryer tatil edilmiştir. t'ltf · Amer'l aia petrol is 1 

Atinada papas'ar 
hakkında karar tahait ed ldt fJ 

V · n ton, 2" ( A. A.) _.- 1 t 
Atina, 23 (A.A.) - Mezhep· 

ler nezareti, çılmrdığı bir l:lmim
le, pnpnslnrm, kanunsuz olarak 

ihdas edilmiş bir makam olnn A
tina katolik baş piskop3sluğu ile 

resmi miinasebatta bulunmaları· 
nr yasak etmiştir. 

Matbuat, buna sebep ol rak, 
katolikJer tataf mdım ottodo s • 
lar arnsında y pılan c1in pı'opn -
gandasım göstermekte~ir. 

mecliıı' f .. Jn r t l istih9~ 
bul etf11'9 

1 
T k ·ı· . nr<'J t'e' e san m m ı n ın_ ... ,. tf.e 

de, Pirlqik Amer'ka hıı~~ ı ff' 
ı ı iç nde b'r hükumetten. d def, 
konulan 1 ontenjan lıs.ı-icıtı. i' f' 
rol tmkh tını men iç' n r.e;;(. P:1 
hura sel"h·yet verilıne1dt' d 1 
na r ·ayet etmivenlnr 5 bi1' ııttl 3 
c z yn ve nltı ny lınpse ııt 
olacnklnrtlır. 



elediye, ma keme en 
bir istımJak kararı aldı 

Belediye, Çubuklu gaz depo -
larının geniıletilmeJi için civar -
daki arsaların iatimlaki isteğile 

Üsküdar Hukuk mahkemesine 

. 
Yeni istimlak kanununa göre, 

tasarruf ihtilaflı olsa bile, mah
keme, mutasarrıfın gıyabında 
karar verebilmektedir. Karar, 
bu yolda verilmiştir. 

Fakat, bu arsaların icra kay -
dmda ipotek ve haciz görüldü • 
ğünden, tapu, kayıd çıkarıp be • 
lediyeye vermekte terddüt gös -
termittir. 

Belediye, timdi bu meselenin 
halline çalıtıyor. Davayı beledi • 
ye avukatlarından bay Mustafa 
Rami Ba~aran takib ediyor. 

istimlak iti tamamlandıktan 
sonra, belediye, arsalar üzerinde 

Türk dih 1 etkik 
cemiyetinc'e 

Dolmabahçe sarayında çalıt • 

malarrna devam eden Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti üyeleri dün de 

toplanarak geç vakte kadar ça -
lıemıslardır. 

Yumurta ambalajı nümunen 
Ticari rekabet itinde ambalaj mese

lesinin de mühim bir rol oynadığı bili· 
nir. Türkofise ihracat tacirlerimizi 
daha çok aydınlatmak için yabancı 

memleketlerden ambalaj nümuneleri 
tedarik ederek hazırladığı bir kollcksi· 
yonu dünden itibaren İstanbul ~u~ • 
sinde göstermeğe batlamıttır. 

Gösterilen ambalaj kolleksiyonu 24 
ambalaj nümunesinden ibaret ve y•ye· 
cek maddelerine mahsustur. Bunlaı·dan 
absı yumurta ve altısı da kuru üzüm 
ambalajına diğerleri de elma, Y•t Ü • 

züm, portakal, domates ve Bergamot 
amlalajına aittir. Ambalajlarda ilk de
fa dikkat gözünü çeken temizlik Ye 

maddelerin ezilmemesi için yapılan ter-

b"battır. 

Bu kolleksiyon ambalij itinin ne 
kadar mühim olduğunu ortaya koy • 
muıtur. Kanarya adalanndan ihrac e
dilen domates iki buçuk aylık oldulu 
halde henüz çürümüt deiildir. Avus • 
turalyadan İngiltereye gönderilen yu. 
murtalar çok uzun bir yol aıbğı halde 
Lava boıluğu 12 milimetredir. Kollek• 
siyon cumartesi gününe kadar Türk· 
ofig İstanbul ıubesinde kalacak ondan 
sonra Ankara, İzmir, M:rain, Samsun 
gibi mühim ticaret merkezlerinde hal· 
ka göıterilecektir. 

Türkofisin bu eseri herhalde ibra • 

Yeni binalar fena malzeme 
ile mi yapılıyor? 

Yeniden yapılan bazı binala
rın fena malzeme ile yapıldığı 
anl~ı:lmıttır. Bilha11a aptraman 
yapan bazı müteahhitlerin elle • 
rinden çıkardıkları binalarda hiç 
de iyi malzeme kullanmadık -
ları teshil edilmittir. Bütün bele
diye şu'belerine verilen bir emir· 
de mimar ve mühendislerin bu 
hus•,sa cok dikkat etmeleri bil • 
dirilmiştir. 

Elçi Ankaıaya gitti, 
konuşmalar başladı 
Ankarada Türk - lngiliz ti -

car et anlaımaıı konu§ mal arına it
tirak etmek üzere giden lngiliz 
elçiliği ticaret atatesi kolonel 
Vudı'dan sonra evvelki gece ln • 
giliz elçisi Sir Perai Loren de An
karaya git.mittir . 

Ankarada, görütmelerin ilk 
safhaları baıladığı haberi gelmek· 
tedir. Fakat henüz daha bat1an -
gıçlarda oldukları için, buradakı 

lngiliz resmi ticaret muhitince de 
etraflı bir malumat elde edilmiş 
değildir. 

Türk - İngiliz ticaret anl&J • 
masını takib etmek üzere tehri • 
mizdeki İngiliz muhabirlerden 
bir kısmı da Ankaraya gitmişler
dir. 

Anlaıma konuşmalarmm her 
iki taraf için uyğun bir neticeye 
varacağından umutlu görünmek • 
tedirler ... 

Boru değ·ştirme işi 
tamam'andı 

Terkos havuzları ile ıehir a -
ı. tında birkaç aydanberi devam 
e,ltn boru değittirme işi tamam • 
(1111mıtbr. Bu suretle ıehre ıu ve
Ten ana borular kuvvetlenmit • 
tir. Şimdi de tehir içindeki bazı 
semtlerin eskiyen boruları değit
tirilecektir. Hazirana kadar lü • 

zumlu itler tamamlanmıt olacak
tır. 

Bırakılan çocuklar! 
Gedikpaıada Ermeni kilisesi 

kapıcısı Obanı kilisenin önünde 
on dokuz aylık bir erkek çocuk 
bulmuştur. 

Bundan batka Beıiktaşta Di · 
kilita-.ta cami mey~RrtMa dııı krrk 
günlük bir çocuk bırakılmııtır. 

(Bugün kolayca (T an%İmat) de
yiverdiğimiz bu çağın doğuda, 
batıda ayn halkalan, ayrı düğüm· 
leri 6ıralanır. Bu binbir ilmikli ağ 
içinde yürümek kolay değildir. 

Türklüğün Asyaya sürülmek kor• 
kusana çeke çeke zorlaJı'Jı yeni 
kapı, baıka bir güneıin ı~ıklanna 
açılıyordu. Yıkılanla, fİirüyeni, 
onların Ü•tünJe lı§kıran taze fi .. 
lizleri, genç fidanları bir bir gör 
termek, bunlann beslendikleri Av
rupa kaynaklannı belirtmek için 
alınteri ister. 

l§te Agah Sırrı bu teri Jöktü ve 
Tanzimat çağının edebi tarihini 
yazdı. 

Ôteclenberi ıürüp gelen §ahu· 
lar usulü yerine, neviler usulünii 
kabul etmif görünyor. Bunun bir 
tarih için en doğru yol olduğuna 
inanıyorum. Gerçi hmlta çok kez 
atlayıılara, dönüılere yol açıyor. 
Fakat hazırlananlar için bu topla 
bakıı, ötekinden üstündür. Bu 
uerde tiyatro, roman, hikaye, fİİr, 
nesir edebiyat ırmağının ayrı birer 
kolu gibi çizildikten, çqni•i, tadı, 
verimi yoklanıp tartJJıktan aonra 
ana yatağa ulaıtınlıyor. Bu yeni 
bir ıınayıftır. ' 

Umanm, ki bQ§kalarına da ör .. 
nek olacak ı1e batıda yapıldığı ka· 
Jar, burada Ja benimıenecektir. 

Bu kitabı beni iki kere sevindi
riyor. Biri h~r yeni değerli ueri 
müjcle ıayan bir aclam olduğum· 
dan öteki kenclimi bu çetin yolun 
verimıiz bir kolu saydığımdan • 
dır. 

Gezgin 

Jstanbulun planı 
Jıtanbul plinı etrafında rapor 

hazırlıyan üç mütehuaıım rapor 
larmı tetkik edecek olan jiiri he· 
yeti iki tubat günü tekrar toplan· 
tıya çağmlmıtbr. Bu toplantıda, 
evvelce seçilen komitenin rapo • 
ru okunacak, lıtanbulun plinmı 
hazırlamak İfİ kat'i olarak mü. 
tehassıslardan birine verilecek • 
tir. 
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Ucuz· süt 
Bu sefer de müstahsiller 
arasında anlaşamamazlık 

var! 
Bundan bir müddet evel süd 

müstahsilleri ile aatıcıları arasın
da bir anla§amamazlık olmuı ve 
müstahsiller sütlerinin az bir kar
la kendileri tarafından satılmaıı· 
na karar vermi,ler, bir kaç dük -
kan a~ışlardı. 

Buğday işinde araştırılan noktalar 
Hazırlanmakta olan buğday alım, satım projesi için Müsteşar 

Bay Atıfla Bay Kemal Ankaraya gittiler 

. . . 
Bilindiği üzere Ziraat Bakan- { ğiz. Buğday işindeki tahkikat on 

lığı tarafından yeni bir buğday a· beş gün daha sürecektir.,, 
.Fakat son za!J1~nlarda müs -

tahsiller arasında da aüd fiatleri 
yüzünden bir anlaşam~azlık çık
mıştır . . 

hm satım projesi hazırlanmakta - Demiştir. 

dır. Projenin hazırlanması işile Aldığımız malumata göre tah-

Süd müatahsilleri bu anla§& • 
mamazlığı kaldırmak .için dün es
r.af m müşterek mürakilbe büro • 
6unda bir toplantı yapmışlar ve 
bazı knrar!ar verm:şlerdir. 

Soy adları 

bizzat Ziraat Bakanı Bay Muhlis 
meşğul olmaktadır. 

Buğday işlerinde yapıldığı söy
lenilen yolsuzlukları tahkik eden 
Ziraat Bakanlığı müsteıarı Bay 
Atıf ve bankanın idare meclisi a. 
zasından V,ay Kemal, yapılmak -
ta olan ~~:~.!11kkmda fikirlerini 
söylem~""tl'~'ic dün akşam Anka
raya gİt.\ii~1erdir. 

İstanbul s:ıylavı Bay Ali (Bar- Bay Atıf ve Bay Kemal Cu -
]as), Liman· umum müdürlüğü marteıi günü tekrar İstanbula dö
hukuk müşaviri Bay Esad (Çor • necekler ve tahkikat işleriyle meş
gunlu), Şehzadebaşı maliye ta. ğul olacaklardır. 
hak:ıkkuk ve tahsil şubesi memur- Bay Atıf ve Bay Kemal dün 
!arından Bay Haluk (Üner), mu- kendileri ile görüşen bir arkada .. 
avin bay Yaşar (Yılmaz), katih şımıza: 
Bay Ali (Keskintepe), katib ba - " - Yeni yapılacak buğday; 
yan Fe!kıs (İrşitan), bay Kamil 1 projesi için bugün Ankaraya gi - ; 
(Teker), bay Fahri (Övünç), diyoruz. Cumartesi günü dönece- 1 

tahsil memuru bay Cemal (Bay - -
kal), bay Lutfi (Mutlu), katib Etıbba odasının 
Bay Yaşar (Alp), Bay Salahat - kı•tab • • 
tin (Demirhan), Bay Tevfik SergISl 
(Günay), Bay Hamdi (Bilgiç), Etibba Odasının tertib ettiği 
Bay Ab:.lürrahman (Arık), adli • birinci tıbbi ve sıhhi kitaplar ser
ye beş·nci hukuk yazganlarından gisinin açılması bir Marta bırakıl
Bayan Muazzez, kardeıi Bayan mıştır. 

Sabahat, annesi Bayc:& Nazire Sergi Cağa'loğlunda açılacak 
(Gönenç), soyadım almışlardır. ve on_ beş gün sürecektir. Sergide 

1 QeJenler, gidenler 1 
M\J AMMER ERlŞ - iş Ban-

kası Umum müdür muavini Bay 
Muammer Eriş Adanaya gitmiş

tir. Bankanın Adanadaki işiyle 

meşğul olacak ve oradan Ankra -
ya dönecektir. 

BAY VUKOTIÇ - Bir müd -
deten beri mezunen memlekette 
bulunan Yugoslav konsolosu Bay 
Vukotiç dün sabah Belgraddan 
lstanbula dönmüştür. 

Belgradda bulunan Yugoslavya 
elçisi Bay Y ankoviç de ay sonun
da Ank~raya dönecektir. 

BAY AN ETEL LUDOLF -
Arhiloji ile uğraşan Etel Ludolf 
isimli bir İngiliz be.yanı şehrimize 
gelmiştir. 

-Bayan Etel ·bugün T oroı eks
pres" yle memleketimizden ayrıla
cakbr. 

l; 1 uşturucu maddeler 
· lıy:.ı~turucu maddeler inhisarı 

Genef Çevirgeni Bay Ali Sami 
bugüı Ankaradan Jstanbula dö -
necektir. 

doktorlar, kendi şahsi eserlerin -
den başka kütüphanelerinde mev• 
cud diğer eserleri de gönderebile
ceklerdir. Bu !ekilde gelen eaer -

ler makbuz mukabilinde alınmak
tadır. 

Merınuh Dr. Abdullah Cevde
tin karısı Bayan Fatma merhu • 
mun eserlerini sergiye göndermiı-
tir. 

Mezbahada bir kaza 
Üsküdarda oturan Osman oğ

lu Salih işkembe almak üzere 
mezbahada etlerin asıldığı pavi
yona girmiı, bir arkadaşiyle ko -
nuşurken kesici Kazım ve Rama
ı.an taraf mdan çengele asılan bir 
Hğır bacağının üstüne di.itmüş, 
bacağını kırmııtır. Salih Beyoğ -
iu hastanesine yatırılmıştır. 

Kabotaj bölümü 
Öğrendiğimize göre kabotaj 

bölümü konuşmalarının neticesi 
menfi çıkmışır. Kaboaj bölümü 
işlerini evvelki gün şehrimize gel
miş olan Ökonomi Bakanlığı de -

Bugün matinelerden itibaren 

Pelikan! 
Afrikadan hediye 

getirilen kuş 

Hediye ku§ sahibi ile betaber 

Ankarn caddesinde 96 numaralı evde 
oturan bayan Bebiceye Afril,ııda !eya· 
hatten Jönen ahbap!anmhn bey Ab • 
dülgani büyük bir pelikan ku§u getir -
miştir. 

Bu kut dün pencereden sokağa bak· 
mu§, bunu görenler pencerenin altında 
durarak kutu hayli müddet seyretmiş
lcrclir. 

Bayan Behicenin kızı dün şunları 
!Öylemi~tir: 

- Afrika çöllerinde tutulan bu ku· 
şu bize Abdi.ilgani isminde bir ahbabı -
mız getirdi. Yalnız yakalarken hayli 
mücadele etmiş, bu sırada kanadmm 
biri kırılmıştır. Kuşa "Mercan,. adını 
verdik. Çağırınca geliyor, gagasını bi • 
ribirine vurarak bir şeyler söyliyecek 
gibi hareketler yapıyor. Pelikan kü -
çükl:rle çok ahbaptır. Onların eziyeti -
ne ses çıkartmıyor. Fakat yabancı gör
dü mü gagasile rast geldiği yeri ko • 
parmak istiyor. 

En sevdiği şey balık.. Günde bir 
buçuk kilodan fazla balık yidiği olu -
yor. Versek belki daha da yiyecek. He· 
diye olmasa bu kuşa bakamıyacağız. 

Meraklısını bulursak vereceğiz.,, 

niz müsteşarı Bay Sadullah Gün-
ey halledecekir. t 

Bay; Sadullah Güneyin Baş • 
kanlığında toplanack olan hakem 
heyeti iıi Şubata kadar halletmiş 
bulunacaktır. 

iPEK sinemasında 

Bay Ali Sami Ankarada lstan· 
bul ve lzmirde· afyon tacirlerimi· 
zin gönderdikleri iki heyetle be • 
raber Ökonomi Bakanlığı ile af • 
yon alımı işleri hakkında konut -
muştur. 

2 muazzam film birden : 

Yeni gelen eserler 

Öztürk adları kılavuzu 
Zongu1dakta Zonguldak arkadaşımı• 

-ı.1n bau·azıcrsı bay: Akın Karaoğuz, Ka· 
· raoğuz soyadını almakta herkesten ev

vc1 davranmıJ olanlardan biridir. Ar -
lrn·laşımız şimdi yeniden soyadı seç -
mck istiyenlere kolaylık, yol göstermek 
ir,.in de böyle bir kitap hazırlamıf. ilk 
p;u r.;.sınt güzel bir cild haline getirip 
b:ıstırmı§hr. ince bir ~)ekten, temiz bir 

1 - Malek Bira Kralı 
Baştan nihayete kadar kahkahalı, Fransızca sözlü M. G. M. filmi 

2 - Studyo Eğlenceleri 
Paramouot şirketinin en güzel dansözlerinin yaptığı büyük film. J 

Baş rollerde : J A K O A K İ - T E L M A T O O 

.................................... ~ 
Bu akşam SARAY sinemasında 
JOSEPHıNE BAKER'in en muvaffakıyetli filmi 

z u z u 

kikat üç yönden ilerlemektedir. 
1 - Buğday işlerindeki idare 

ve hukuki muameleler ki bu ci -
betleri müsteıar Bay Atıf ve Bay 
Kemal tahkik etmektedirler. 

2 - Buğday depoları, bu de -
polardaki buğdayların teshit ve 
tetkiki. Bu işle Ziraat bankası 

buğday işleri servia şefi Bay Ta -
lat, mürakibi Bay Muhittin ve mü
fettişlerden Bay Muammer, Bay 
' 1 ikmet ve Bay Muhtardan kuru· 
•1 bir komisyon meşğul olmakta -
ır. 

3 - Teknik ve hesap işleridir 
;, hu işlerde Bursa muamelat 
lüdürü Bay Tevfik, zahire tüc -
arı İslam zade Bay • Muammer, 
lasköy değirmeni idare meclisi 
zasından Bay Şeraf ettin ve Bur
J. mübayaacuı Bayan zade Bay 
lurettinden müteşekkil dört kişi-

.ik bir heyet iaraf mdan tetkik e

' dilmektedir. 
- -

Sinemacılar neler 
istiyorlar? 

Bilindiği gibi İstanbul sinema
cıları son günler zarfında alaka -
dar makamlara müracaat ederek 
bazı isteklerde bulunmuşlardı. 

DüJ! bu hususta bir sinemacı 
ile görüştük ve şu m;oı.lumatı al -
dık: 

" - Ya ptığıımz ınüracaatler 
henüz neticelenmiş değildir. Son 
günlerde bir miiracaatt.e ôaha bu
lunduk. Hic bir memlekette olma
ckğı halde .. bizim çevirdiğimiz' 
filmler, gönderdiğimiz yabancı 

yerlerden geldiği vakit gümrük 
ve muamele resmi almıyor. Hal -
buki bizim kanaatimize göre bu 
doğru değildir. Bu hususta da la· 
zrm gelen yerlere müracaat ettik. 
Neticeyi hekliyoruz.,, 

Polis haberleri : --------Makine işlemeyince •• 
Zeki isminde birisi sarho! o -

hr:-:k Beyoğlunda Çocuk kuru -
muna aid tartı makinelerinden 
birinde tartılmak istemiş, delik -
ten bir kuruş atmıştır. Makine bo
zuk olduğundan tartısını öğrene
meyen Zeki kuruşunun yandığı -
na canı sıkılmıt ve makinenin 
camlarını kırmaya kalkışmıştır. 

Memurlar kendisini yakalamış -
lardır. 

DENİZE DÜŞEN HAMAL -
Hamal Yahya Kadıköy is~elesinde 
vapura yük götürürken ayağı ka
yarak denize düşmüşse de kur -
tarılmıştır. 

ESRAR, AFYON - Bayazıt

ta Çadırcılarda Lütfullah soka -
ğında 35 numarada Hallaç Bay -
ramın odasında arama yapılmış, 
beş gram esrar ve 32 paket köylü 
sigarası bulunmuıtur. 

Bundan başka ·Galatada Mah
mudiye caddesinde berber Ha -
midin evinde de bir mikdar af -
yon bulunmuştur. 

Türk- ıtaıyan Ticar~t 
anlaşması 

R zevkten süzülmüt olan bu adların bu 
toplu kit.-.bını okurlanmıza haber veri-
yoru:ı. '· Sahne ar~adaşı: J E AN GABiN FOX JURNAL , ... ~ ~ .. • .. l.. ..... 

20 - 1934 Nisandan beri tat
bik edilmekte olan Türk - ltal -
yan ticaret ve turing anlatmaları· 
nın müddeti evvelki gün bitmişti. 1 

J Anlaşma müddeti dokuz ay daha 
1 uzatılmıştır. l 

. . .. 

r SiYASA , 
1
FJanden ve Laval 
Londrayı ziya

retleri 
Evvelki günkü telgraflar f~ 

Başbakanı Bay (Flanden) ile D•!cıeJ 
Bay Lavalin bugün Londra~•. ''tııı ( 
lerini ve lngiltere hükuınetının -"' •• tJJ• -
l'Üfme sırasında Roma paktınl "1-
ettiğini bir beyanname ile anlata ,ııı 
bildiriyordu. Fakat Fransa batbk ff 

dışbakanınm Londraya gitınektell.kf 
giltere devlet adamlarile görü~>' 

k 1 b d ~·ıdır· ma sat arı undan ibaret egı pJ 
laşıldığına göre iki taraf Roma ıtJ 
ile Sar plebisitinden doğan biitİİll ~ 
seleleri ayn ayrı konu~acak(ar~fl 
niyet meselesi, silhıızlanm~ • Jt.,-taı 
bunların baıındadır. Onun ıçın Al 
paktı ile Sar plebisitinin Alıpaıı ~ 
yaptığ~ tesirler tetkik olunduktall .ıq. 
ka müzakere ruznamesinde bulu~ 
anlaşılan dört mesele görütüleee 1 

Bunların birincisi Roma 
lngiltere hükumeti bu pakt halı 
kafi malumata sahip olmakla . , 
bay Laval onun Fransa hükuı11etı 
"d ~ ···hdek"' rm e yaptıgı tesırı ıza e ec ' • 

L d . . d·~· -·1 on ra gazetesının ver ıgı il'"" 

göre, Laval • Musolini mülakat 
şifahi mahiyette kalıp neşrotu 
safhalannı izah edecektir. , . 

Görüşülecek meselelerin ikincil' 
giltere hükumetinin Roma pakt~~ di 
vusturyaya aid olan tarafı taccl•~; ic 
ğini gösteren beyannamenin şek~ l\ı 
bu şeklin kararlaştırılmasıdır. • ~ 

Roma paktı, /. vusturya ile • 
olan üç daire göstermektedir. s~. 
birincisi ltalya ile Fransa, ikincil' 
vusturya ile hududu bitişik ol•11 

letlerdi ki bunlar I talya, Çekoıl 
1 

, 

~acaristan, Yugoslavya ve b~ -< 

vusturyadır. Üçüncü daire Ro . 1
1 

Lehistandır. lngiltere bu üç 
birine de c!abil olmadığı için A , 
yanın istiklalini tasvib ctınekle 
cü bir daire vücuda getirmif aiti 

Londrada görüşülmesi bekle.,.- te 
çüncü mesele, Şark lokarnosuıııı' \, 
günkü vaziyetidir. , , lt 

Nihayet, en son olarak da 
9 

azaltma konferansının tekrar ~e-~ 
toplanacağı meselesi konuşulscP 
na dair bir karar verilecektir. ti t 

Bu konuşmaların vereceği ,,. d 
teri birer birer göreceğiz. ~ 

ö. R. oo•, ~ 

Harb malfıllerile şe rJ ~ 
yetimleri çağırıh1 ~~ 
Kadıköy askerlik şubesincl_e:~ ~ı 
1 - Her sene olduğu gibi ~ 

sine aid tütün ikramiye defteri 
ğından ikramiye alacaklardan 
)'İ.i askerlik şubesinde kayıtlı 
zabitan ve efrat ile ıehit yetifll ~ 
25-2- kanundan itibaren şube>'e ~ı 
leri. ·~ 

2 - Tek sayılı günlerde ı'Jıl' 
efrat, çift sayılı günlerde de 'f' 
gelecektir. 

111UllllllllU11tt111flllllllh1111111tıllllllllft111111UllMtlllf 
Geçmiş Kurun/ar 

t 
24 ıkinci "An"" 1 l~, 

ÜÇ YOZ LlRA Mü~f> ~ <{~ ~ •• 
KESiK BAŞ KATILINf rd~"~ lil 

ÇIKARANA VERILEV"~ \' 
Polisçe icra kılınmakta ol~ ~a 

kat netayicine nazaran Ge 1~ l 

bulunan kesik baş katilinin :=,,ı ~ )ııı 
karılacağına dair tam bir k ,iJIİ ~) '~ 
ela bu bapta zabıtanın vazife it~ )iı 
etmek için mezkur cinayet ...-!.·~ d~ 
bildiklerini "müdüriyeti .""'~1 dt 
ihbar edene 300 lira nakd• tfl ~ 
rileceği bildirilmiştir. ~-

Ô it~ 
ıoS ~, 

KURUN BA a1 ··~ 
KUPON; ~ı1d~ 

IJS- \' 
' u kuponu keelp ~- t 

2 4 • 1 • esS ttı; t' ,,, ı~t 

Okuyucu/arıf11 tıe. 
hizmet . 71

1 
~öt. 

KUPON·,,~ b~ _.IJ 
l?u kuponu kn'P -lı 



Yedi Başlı Ejderha 
---LI Balkanlar ve Balkanlı Milletler 

.-.ahraıar •••••• 

Yerinden 
10 

çık;;e;J~vf~ 
bekçiler 

Debred 1 g en top adıkları adamlarla 
aece yarısı gelib köye ateş verdiler 

ulaa.r k . 
t'J 0rnıtelerinin Bul B u:ra.ndırınak . . gar • u vnka, erteıi giin hükumetçe 
. itt.l&r1 \re ik ~~~n mükemmel haber alındığı gibi bütün Avru • 
ın huıusi t ak.e A ı ecek hidiıeler paya da yaydır. 

f eli.keti a e ulgar komitesi Sof ya Ajarusı et eı ılatı olduğu h td 1 B 
~;k •halinin ~~e b. maruz kalan vaırtaıiyie hidiıeyi bütün Avru • 
r tri olrnaz-, ıçg· ~r feyden ha - 1 paya yaydı, Hristiyan alemini a -

uı ızım vatan 1 ki l ı... k için hi bir . A ımızı ya andırdı; ngiltere ıefiri Ba • 
"lll. liükurn tç te~kılatımız bıaliye dayanarak şiddetli bir no-

L e zannedıyordu k' d. s A • • • • 1\11\'Yetiyl . . ı, ta ver ı; elanık valısı Galıb pa-
. ~•bilir; he ~:t•a~ıtı ~uha~a • 1 §&ne yapacağını §afirdı, bir ta. 
kıtiJik bı" y ' hıç bır vakıtte 1 raftan i~eride bir Bulgar ihtilali 

r çetey b·ı f r :r .'1ılco7a.ınıyo d 1
• ~.~ .. aa ıyet • çıkması korkusu, bir taraftan da 

)ı biliyordu h ~ ~ ~ ukumet her harici aiyaıetip fena bir ıekil al • 
~u. ' ıç ır ıey yapamı- maaı, itin büyüye büyüye bir dev· 

'ij '11ııların, Bul l .. letler meselesi kılığına girmesi, 
~ tri f•ali et" ıar ann goster • mabeyni, Babıiliyi, vilayeti çok 
ıterı.ı·ı 1' ın yarııını Türkler mütkül bir mevk'" d.. .. .. t•· ! o ıala d b .. .. .. ne u§urmu§ u. 
btı İ§lere ba~ 1 ~tu~ ~unya - Köprülüden çekilen bir telgraf 

'te Bulıar .:1 
• aı ~ ııt•rdı; her tarafın imdadına yetiıti. 

eri .. · mıtelerı hUkl • B ak kt .. ·· l d . • -ın Yardı . 
1 

. .. .. u v anın çı ıgı gun er e 
, hizde de h .. ı:ıy e •§ gorurler- tesadüfen Köprülü kazası tahri • 
d111ııa abaı·u. met el attmdan rat katipliğine terfian nakli me • 

1 1~...:nınıfn kmukabil faali· muriyet etmİ§lİm. Memuriyet ye. 
l '- .... e, a t 'h 'lAl d ıt111 suretiyle de~· 1 tı. a ve rime gidince hadise hakkındaki 
ı.~ hir•ı fa 

1
• gı~ tehdıt ı.ek- muhaberelere el koydum. Jandar· 

......_ a ıyet goıtermesıne Y" b p· 1. S d k A .. 
' l'erıeydi bild'"" . A ma uz aıısı ınen ı a ı ga 

1'..~_ı! ıgnnız akıbet ile konuıtum, vakanın nasıl, niçin 

~~ konıit ı . ak il çıkbğını, bu köylerin kaçar evden 
· ~i)Qrl&rdr~ ;rıl \ 1c;.~a • ibaret olduğunu anladım. Köyle. 
D l~'t d ' ul ıar arh urk- rin civannda ormanlar olduğunu 
-.e,.0 ."" amar arını areke. k'. ı · · b · b' :L;~eJJıel. • . k' ve oy: ev erının gayet as1t ırer 

lllletd " l'ın e ıyaya ıkı ta d 'b t b 1 d .., ..... 
. e ~ t hulunu,.orlar çeteleri vand. an .!ı are u un ugu~u og• 
~ rtlla m l ' ren ım. Aaymakam bey ıle de 
tiıı İ1orlarc1,uamy ele yah~md.aktlan konutluk, gene tedbir dütündük. 
d ' • a nız a ııe e • z h" d' d · ~il L:... •ricaya ı . .. .. aten a ııe en sonra bu köylere 
lb.... ·~·d ge mesı yuzun. l .. d .1 · k'. 1 .... ı "!Q; ~· e bir uyanık' ık batla • me;.ı~r ar ~on. erıb mıı, oy unun 

~d •,~ada Bulgarlar Bulgar ter~ ı ~a;e ~.~ıne ~ vu~l~uru· 
e.Q Türk bekçilerin çı • l erldakvlı ~yete} ır telgr k ~· 
Yerler· B l k • eme a ı . tın aı mı an atlı , ı. 

"' ıne u gar omı - . b.l k . .. . . . . ..... tnaub Bul b k •
1 

tın ecne ı ere a settıgı gıbı ne bır 
h.. "'lltlı.ı • gar e çı er ta· k d A b" ·h ·~h. eııne ,.alı•t 1 b §e avet, ne e umumı ır ı anet 

"""' T :r ı ar, una ya. t d 1 d .. b k.. l . (}t f ınuvaffak t ld 
1 

arzın a o ma ıgım, u oy erın ••a ve p a 
0 ~ ~· bet gün içinde yeniden ve daha 

a prad1ş1ne metin, daha ııhhi bir tarzda ya -
ta,riil" vakası pılmasınm nihayet üç bin liralık 
~ t at u kazasına baih ıırf bir masrafa bağlı atduğunu bil • 

'ttirıc1:-ı Orqa, Papraditine dirdik. 
'>i ~e aıı.~:.altı sene bekçilik e- Bu telgraf şifre edilerek der -
bt~f ın mal ve canlarını lıal vilayete çekildi, Babıali, Ma-

1.t )' &2& e"l d' .. · k · be ' t ı Abd 1 e ıgıne anı olan yin zaten ittihaz edilecek ted· 
'u"'-ıi Ço~lah ite arkadaıın • birler için vilayetle muhabere ha
' 8ııı1 lllemnundu; fakat linde bulunuyormuş, ıif reyi alır 
1.. '-thi~tar komitesinin tetkikat almaz Vali pa§a hemen Mabey • 
°""'I ı.. •na da qtıı.ıetı . Yan.amayıb bun- ne bildirmit, bir kaç saat ıonra 
. erınde ka .. b' l f tı?ld t ol~l n çı rmaga üç ın iramn sar iyle köylerin 
~)\ ~ lliçin ~rdı; bekçiler itle • hemen yeniden yaptırılması ve 
~~~ 'lar çı b e.rıldıklarıru aha • köylülerin yerleştirilmesi bildiril-'lll t~llleler~ • u harektlerinden di. 
)'t ·~~" ~:~k iıterler. Ahali, ( Arka"1• var l 

~ ~~ Bul usundan bir fey 
~ "' ıı..ı..:~ koıniteaine men- 1 KONFERANS LA R 1 
~~~let-. Bun kç~~ buraya ta

l •le -.,kad un uzerine Ab • 
~"-be. ot aıı Debreye gi -

Halkevinden: 
24.1.1935 perıembc günü saat (17) 

de evimiz merkez salonunda üniversite 
ed~bıval fakültesi Doçentlerinden bay S edet-ek "~.kadar arkadat 

li ..,.~lciiyle . ır lece Oraıa, Suut Kemalettin tarafındnn Alma~ pro· 
.... rıne 1 ı· 1 d 1.ta e ır er, köy _ fesörlerinden (Lesaing) hakkında bir 

lr .. tt.ıtltt ederler ahal" · konferans verilecek ve eserlerinden bi· 
~,.ti ' B 1 ' ıyı u • ~l'l~t•, ~labafe, .. ~ eııd~ bekçilere rinin kontrandüsü yapıhıcaktır. Bu top· 
'11 ql - ın L-k lanb herkese açıktır. 
tita r 1-rftan d , IHl alım!,, --------------
ı.._..~tt11'1arlar a ~öylere ateı Simitlerde hile 
~.. ' ~ • Hıç ki · 

ef a,.ıuı, . •"- dokun 1 ınsenın Bazı ıimitcilerin altmış para
lık simitlri elli paraya sattıkları 
görülmüf, bu hususta tahkikat 
yapılmıştır. Neticede ucuz simit
lerin gramlarında noksanlık ol -
duğu, yapıldığı unların da ka -
rıttınldıiı anlaıdmıf, birkaç (u
runcu hakkında zabıt tutulmut -
tur. 

'lld- l'in Y-.ı maz ar, hat-
d -.. ~ makta l 

' lhL. ı eı• k o an ev • 
AL~l l ı& Urtarm l i ... ._..d o lllazı a arı . 
ı, l '--. ar. 

l hl~~ e:dar ~ne ıada
lt\.., ~-~ı.... iden halde ıe. 'b .:..ı nın intikammı 

••ııııerler. 

Nasıl elbise 
giymeliyiz? 

Ter tebahhuratını ve kokutan 
maddeleri bir zerre gibi beraber • 
de taııyacaklan yerde vücutları • 
na taze hava nüfuz ettirseler ve 
günet tualarının vücutlarını taze
lemesine mani olmasalardı, sıh • 
hatleri için çok iyi hareket etmit 
olurlardı .. 

Bu huıuıta en ziyade ileri va • 
ranlar erkeklerdir. Kadınlar, fİf
man görünmemek için daima ha • 
fif giyinirler .. Tabii bu da muzır. 
dır. Hafif görünmek için soğuk 
almak tehlikeı:ne maruz kalırlar. 
Kadınların bilhaua fena havalar
da yünlü don giymeleri elzemdir. 

Çünkü ıon zmanlarda meydana 
çıkan iıab romatizma11 ile böb • 
rek, kadın hastalıkları gibi soğuk 
almadan doğan bir çok hastalık -
lar soğuk havalarda hafif giyin. 
melrten ileri gelir •. Bir iki mili -
m~tre daha hafif görünmek için 
viıcudu ağır hastalıklar tehlike • 
ıin<? maruz bırakmak hiç doğru 

değ?ldir . 

Tayyare ihtifalin;n 
yapılacağı saatler 

27.1.1935 ihtifal saatleri değİfmiş • 

tir: 
27 kanunusanide yapılacak Tayyare 

ihtifali için cemiyetimiz tarafından da· 
ğıtılan davetiyelerde ve programlarda 
ihtifa!in birinci madde mucibince 12 
den 13 e kadar devam edeceği ve ikinci 
madde mucibince fatihte saat 11 de 
toplanılacağı yazılmııtı. Görülen lüzum 
üzerine bu saatler değiştiri!miıtir. lh • 
tifal o gün saat 14 ile 15 arasında yapı· 
lacak ve snat 13 de Fatihte toplanıla· 

caktır. 
Programın 4 üncü maddesinde ya • 

zıh olduğu gibi toplar saat on birde 
dcril, ondörtte atılmak ıuretile mera • 
sim bnşlıyacaktır. Hava faaliyet= 14 i~e 
15 arasmda daracaktn'. Bütün nakliye 
vasıtaları tam on dörtte bir daktb du
racaktır. Vapurlar ve fabrikalar tam 
14 de düdük çalacaklardır. 
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f BCIYCIK DENiZ ROMANI 

Endülüste Kemal Reis 
1 Tefrika No: 1 

: 

Başlangıc 

:I Yazan: ishak FERDi 

· - Kırık dökük elliye yakın 
teknesile o havalide bizim gibi 
zavallılara me7dan okuyan Ja <o# 

panyolları· bir Tilrk filosu mah ~ 
vede bilir. lapanyollar, Türklerin 
Endülüae pldifini duyana, dü:n· 
yanın öbür ucuna kadar kaçar • 
lar, hqmetmaap !,, 

Ve bu heyetten diler biri, Sul
tan Bayazıdın t.yaklanna kapa • 
narak yalvardı: ! 

- Ebukunn, Zab phaııeni -
zi müteeaair etmemek için, aükU
net ve itidalini kaybetmemeğe 
çahııyor. Vaziyet, onun anlatb -

ğından çok daha acıklı ve tehli -
kelidir, hqmetmaap ! Bütün En -
dülüa müılümanları tizin kuvvet 
ve cesaretinizden istimdad edi -
yorlar ! Hepimiz aize ıığmarak, 
sizden yardım umarak yola çık • 
tık. lıpanyol aulannda anamın 
bir düpnan aıkeri tarafından a -
ğaca uıldıiını ıözlerimle gördü
ğüm halde, diler zavallılan ol -
ıun hu tüyler ürpertici ikıbete 

uğramaktan kurtarmak için, acı· 
lanmı yendim Ye ıazyqunı içi • 
me akıttım .• Suıtum. Anamm ba
ğmılanna kulaklarımı bkadım .. 

(Arkası var) 

ü111111=- Bu gece w:ı 
Ü Nöbetçi eczaneler lq 

H
:: Samatyada: RıdTan, Fenerde; : - : .. Husameddin, Şebzaclebaımda; A • 

1
:: 

ft ~, Ş~cle: A. Hamdi, Kara· ıl 
!! gumriikte: M. Fuad. Alaaraycla; il !I Sarim, Bahçekapıclaı Mebmed Ki. ,c 
i zun, Ankara caddeaiade; Epef Ne- ! 
f tet. Zeyrekte; Yo'1ri, Bayazıtta: C.. i 
h mil, Galatada Okçu Masa caddesin- : 
j de: lzidor, lleyoflanda. Posta '° . 

kağmda: Garib, Misk eobimda; •• 
Limmıciyan, Kurtuhtıta: Dimitri H 
AfapuJos, KMnnpapa; Yeni Ta -ı 
ran, Habooilanda; Yeni Tüddye ; 
eczaneleri. : 

:PW!!!E!-S ıc &ZL!:a:::a::zwı.ız ı• 
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D"nar'ın sağlık derdi 
.. .ı:;tane ihtiyacı - Kültür işleri ne halde?- Ekim 

u ç;m-Silo lazım!- Esenlik Bakanlığına bir teklif 

Dinaı·, (Hus~si) - Dinar kay- ı de zahireleri koyacak yer yoktur. 
makamı askere alındığından yeri- Borada büyük silolara ihtiyaç 
ne nahiye müdürlerinden Bay Şev
ki \'ekalct etmektedir. Bay Şevki 
buralarda iyi ad bırakmıf, dürüst 
ve çalışkan bir adamdır. Bulundu
<:u nah:yelerde çok yararlıklar 

ö:;termi~ ve hizmetleri vilayetçe 
... beğenilmiştir. 

KüUUr işleri 

ikisi Dinarda olmak üzere bü • 
tün kazada yirmi beı okul ve 32 
r.ıuallim vardır. Buradaki köyle· 
· n 98 olmasına göre okul niıbeti 
pek azdır. Biraz daha fedakar. 
1.k yapılarak bunların çoğaltılma· 
sı gerektir. 

Merkezdeki iki okuldan llıca 
okulunu gezdim. Burada haı mu
aJlim Bay Saciddcn bafka altı mu
allim daha var. Okul, kentin 
şenlik bir yerinde ve büyük cadde 
üzerindedir .. Görünüşü pek hot -
tur. Beton armeden son aiıtem o • 
larak yapılmıştır. 

Bu okul şimdi Maraş valisi bu -
lunan B. Fahri zamanında kurul • 
muştur. Talebenin sayısı 365 dir. 

Bunlardan yüzde yirmisi ediksiz 
(muhtaç) dir. Baş muallim Bay 
Sacid, Ankara Gazi enıtitüıünden 
çıkmış kıymetli bir gençtir .. Bu -
raya geldiği bir iki ay içinde nok· 
san şeyJfri tamamlamı§br. Mekte
~in ~u ve ~Jektrik tesisatı da 
ıarClır. ~eçen yıl 27 talebeden 
15 şi imtihan verebilmiştir. Demek 
ki sınıfın yarısı dökülmüıtür, ne 
yazık!.. 

Ekim fşleri 

vardır. 

CHSk~ell gölU 
Kazanın 1 O kilometre doğusun· 

da Gökçeli denilen ve 350 hektar -
lık toprakları kaplıyan bir göl 
vardır. Bunun kurutulması dü -
tünülmektedir. Eğer bu göl ku
rursa Uçderedeki köyler sıtma be· 
liıından kurtulacaklan gibi ae -
niı ve ekime elveritli toprakları da 
elde etmiı olacaklardır • 

Saihk itleri 
Dinardaki hutabkların en ba

tında Trobika denilen zehirli ut
ma vardır. HükUınet tababetine 
10 ayda, 1065 hula bat vurmuı, 
bunlarm kimisine ayakta bakıl • 
mıı, kimisi de Afyon ıajlık yur • 
duna gönderilmiıtir. 

Ağır hastalar her ne kadar Af. 
yona gönderilmekte ise de evveli 
yatak ıoruJuyor, aradan on gün 
geçiyor, cevab gelinceye kadar 
hasta ölüyor, ekseriya da bet ya
tak olmadığı cevabı aeliyor. 

Eaen bakanhjının 

dikkat sözUne 
Hüldimetimizin nüfus mesele -

sine ne kadar ehemmiyet verdiii 
malumdur. Benim gezib dolattı -
ğım yerlerde ıu yukarıda yazdı -
iım acıklı haller eklik olmamak • 
tadır. E..en Bakanlıiınua ülkemiz 
içindeki hastalıklarla yapmakta 
olduiu mücadeleler bütün ulu•u 
ıevindirmitlir. Eier bu meteleye 
de bir çare bulursa yok yere öl .. 
melde olan bunca Türkler kurtul
mut olacaktır. 

Dinarın toprakları çok genit ve 
k · J'd' B b" .. .. Mesela: Şu Dinarın 98 köyü ve ço verım 1 ır. urası ır urun . 

(M h 1) b d Y 1 hır çok la kodaman zenginleri 
a su am arı ır. anız ... 

(o k ) · b"' 1 d ""'ld' j vardır. Eger bunlar Afyon hula • az ırı cevresı oy e egı ır. . . 
- hanesınde Dınar için üç yatak ha· 

bu nahiyede di3rt yıldanberi ku - zır bulundursalar hem büyük se· 
raklık sürmektedir. Menderes 
ırmağının o taraflara çevrilmesi 
ve yahud da başka çeşid ekimle • 
rin denenmesi yapılarak bu ku -
raklıkb uğra§ıln:alıdır. Bu yıl 
kazanın ekinleri çok bereketli ol • 
muştur. 

vaplara ıirerler, hem de imaniye. 
te hizmet etmiı olurlar. Bu yatak
ların da masrafı hiçtir. Üç yatak 
için yirmiıerden ayda altmıt lira 
ver;Jmiı olsa bu hayırlı it yapıl • 
mıı olur. 

iz mirde 

Toplanılan para 
nasıl dağıtıldı? 
lzmirdeki Hayır cemiyetlerine 

toptan ve bir elden y&rdımlar te
min etmek üzere Cümhuriyet 
Halk Fırkasında teıekkül eden 
merkez komiteai bu ayın yirmisi
ne kadar halktan 14,986 lira kırk 
altı kuruı tahsil etmittir. 

Bu paradan 13,860 lira yetmit 
kurutu aıağıdaki Jiatede ıösteri • 
len niıbette hayır cemiyetlerine 
taksim edilmittir. 

Şimdiki halde bankada bin 
lira yirmi kuruş yetmİ§ altı 

santim mevcud olub yapılacak di
ğer tahıili.tla birlikte hayır cemi· 
yetlerine dağıtılacaktır. 

Öksüzler cemiyetine 2.587.17, 
Mekteb talebelerine yemek k°'u 
na 5.553.23, Hili.liahmere 2.800 
Verem Mücadele cemiyetine 8001 

Türk Maarif Cemiyetine 600, Hi • 
mayeietfal cemiyetine 800, Kız 
Talebe Yurduna 500, umumi ma
sarif 220,30, yeldin 13.860.70 lira. 

Çanakkalede 
Sarhoşluk yüzünden yirmi 

kişi yaralandı! 
Çanakkale, (Huıusi) - Bura

da Saat kulesi civarında Hacının 
meyhaneıinde kafaları tütaüliyen 
arabacılar dııardan gelen ıarhot 
bir arkadaşlarımn tahrikiyle ~ı
çaklarma aardmıılar, oruı kanlı 
bir boğu§ma yerini almıttır. 

Ayırmak için araya girenler de 
yakalannı kurtaramamıtlar, ora· 
da bulunan otuza yakın kalabalık 
birbirine karıtmıf, bet arabacı a
ğır ıurette yaralanarak memleket 
haıtahanesine kaldınlmııtır. 

Biından başka daha on bet kiti 
muhtelif yerlerinden yaralanmıt • 
ıa da bunların yarala~~ ağır deiil
dir. 

Ayaktan tedavileri yapılmak • 
tadır. Aiır yaralılardan birinin 
!hayatı tehlikelidir. Vak'a esnasın
da poliı ve jandarma yetiterek 
vak'a yerini ıarmıtlar, bir kitinin 
kaçmasına meydan vermeden 
hepslıii yakalamıtlardır. 

112 adada neler oluyo 
~ (Eaş tarafı 1 inci sayıfada) 

Ayni malumata göre İtalyan 
harp 1ıemileri adayı abloka altına 
almışlar ve karaya asker çıkar • 
mı§lardır. Adanın üstünde tayya. 
reler uçuyorlar. Kalimnos adasın· 
dan kaçan yolcular, bu haberleri 
vermiştir. 

Şehrimizde çıkan Rumca gaze
telerden birinin Atina muhabirin
den a:ldığı mah1mata göre Kalim· 
nos adasındaki isyanın sebebi 
şudur: 

Rodoa Metropolidi, on iki ada 
Ortodoks kilisesini, şimdiye ka -
dar tabi bulunduğu Rum patrik -
hanesinden ayırmak ve kilisenin 
istiklalini ilan etmek istediği ci -
hetle oradaki papazları, kendisine 
çekmek için muavinini Kalimnos 
adasına göndermiştir. 

Kalimnos adası papazları, Ro
dos Motropilidinin teklifini red • 
detmitlerd ir. 

Bunun üzerine Rodoı 

Metropolidinin muavini, Kalim -
r.os rahiplerinden biriyle kavga
ya tutuşmuş, gece yarısı konakla
dığı evin kapısı önünde de bir 
bomba patlamıştır. 

Kalimnos halkı, bu teşebbüs -
feri protesto etmek için hükUmet 
konağına gitt!kleri zaman ltalyan 
zabıt.,,"\sı on1arı dağıtmış, başların

da bulunan papazları da yakala -
mıttır. 

Bunun üzerine yaklanan halk 
ile İtalyan polisleri arasında çar
pıtmalar olmuştur. 

.. 
Uzak Şarkta yenı 

Bu çarpıtmalar esnaıınd 
liden bir çok kiti yaralanJlll 

Bu hadiseler üzerine 1'~1 adasına İtalyan harp gelll1 

tayyareleri gitmiılerdir. 

işte Kalimnos adasında 
darenin ilan edilmesinin 1 

bu olsa gerektir. 

Patraahlartn prot•• 
Atina, 21 - Patras f 

on iki adada yapılan t 
proteıto etmek için kalaba 
miting yapılmıttır. 

Bir çok hatipler söz alar~ 
nan hükumetinden, bu ta%Y 
önÜne geçmek için ciddi l 
büılerde bu)unmağı iıterrtİf 

Mitingçiler araaına 

çıkarmak maksadiyle baıı 
yanlar da karıtmıtlardır. 
bunlar, zabıtanın vaktinde 
halesi üzerine mitingten uS 
tırılmıılardır. 

Atina, 23 (A.A.) - J2 • 
dan Kalimos adaımda, ~ 
diğine göre, ahalinin urrt\J 
yan çıkarmış olmasından 
örfi idare ilan edilmiıtir. 

Bir ltalyan harp geıniıİ 
nosa gitmektedir. 

Atina, 23 (Kurun) - f 
mektebine dinamit atılıntt• 
tebin camları kırılmıştır. 

Atina belediye reiıinin 
ada etrafında verdiii konf 
on iki ndalı bir ıencin rei9' 
sözler söylemesi üzerine Çl 

dise büyümeden bastırıhnıtu" 

harb 
~~~--~----~----

.-: (Baı tarafı l inc:i sayıfada) ı (Jehol) ~n mer~ezi olan ( 
Japonların iddiasına göre (Mo· te) yolu ıle geldıkten ıont• lı 

golistan) ın şark kısmında işğal golistan) ın içlerine doirıl 
etmek istedikleri mıntalta hali yegane askeri yol Japonlorıl 
hazırda Mançurinin cenubu gar - rine geçmit olacaktır. Bu 
bisinde olan ve (Mançukuo) hü - ta Sibirya içlerine kadar 
kiimetine tabi bulunan (Jehol) e- Japopyanın askeri tehdidi 
yaletinin bir parçasıdır. Bunun alabiİeceklerdir. 
merkezi de (Dolonor) kasabası • R ( J oma, 23 A.A.) -
dır. tşte Japonlar (Jehol un mer- nın P.oma büyük elçiıi 8•1 
kezi olan (Şeng • te) den ilerliyc- mura, ltalya ile Japonyantıl 
rek (Kingan) dağlarının eteğinde ka ve Uzak Şarktaki nıiin 
bulunan (Dolonor) u işğal etmek ıeri hakkında "Tribuna,, (J 
için çalıımaktadır. 

sine beyanatta bulunmutW1
' 

Japonlar (Dolonor) u işğal c -
derlerse bu havalide sevkulceyt Uzak Şark hakkında d• 

· · k' "l l ad•• bakımından fevkalide hakim bir mıştır ı: ta yanın or I 
vaziyet elde edinmit olacaklardır. ponya ile kar,ılatmakıızfllı , 
Çünkü (Dolonor) kasabaıın.ı yetini arttırabileceği kan•• 

16.200.000 kilo buğday, 3 buçuk 
milyon kilo arpa, ve yarım milyon· 
dan fazla mısır alınmıştır ki bun • 
larc1an arpanın hepsi satılmıttır. 

Arpalar 110 paraya ve buğdaylar 
3,80 kuruşa alınmı~tır. 

Esen Bakanlıiından dileiim ıu· 
dur ki: Türkiyedeki bütün kazala-
rın, vilayet merkezlerindeki ha•. Çanakkale valisi Trakya valileri toplantısında bu-
tahanelerde kendi adlanna üçer Edirneye gitti lunmak üzeı-e gitmiftir. 

yim. Uzak Şarkta, istisııı•' 
cek koskocaman bir piya,.'" 
dır, ancak yerli ahalinin bO 
sükUn içinde yatamaları ~ 
Japonyanm siyasası bund,. I 
daf eder. Ticaretin oralar., 
zen altına nbnmaşı, her1' 

beter yatak ayırmaları için ora • Çanakkale, (Huıust) - Vali Bu toplantıda Trakyaya gelen 

Halk bu fiyatlardan çok mem -
nun k:ı. lmış!ardır. Durak yerin· 

)ardaki Hilil~ahmerle doktorların Süreyya Yurdakul Edirnede ve gelmekte ohm göçmenlerin işi 
birlcıerek bir tqkilit yapmalarmı Trakya gene'] müfettitliğinde ge- ve yeni ıene bütçeleri üzerinde 
temin etsin. nel müfettif İbrahim Taliin baş - konuşulacaktır. Toplantı bir haf· 

R. K. CantUrk 1 kanlığı altında yapılacak olan 1 ta kadar tıürccektir. 

h URUA'un Milli Romanı: 10 ...............................•....................... , 

YAZAN : Kadircan Kaflı .................................................................. 
hiai< ve ~ağınık $açlariyle ıuya ğımı, hatti hiç yüzme b"lmediğimi 

brr~ıın ha~ı hala meydandaydı •. dütünememiJtim. 
E.tMf ımlı. kfıçük, köpüklü dalga· Minimini ellerin, çocuk batının 
"'' •! Sıı •Jv tr, 'onrl\ ellerin düzen- ıuda bir defa daha kaybolup tek· 
•f.ı çırprnışlariyle bu dalgalar bi - rar çıkhiını gördüm .. 
rfbirine giriyordu. - Şimdi gene bataraa! .• 
Odubıı. fırladım. Tırasadan ileri Bu belki aon olacaktı!.. 

'" g~m~k, iki evin bahçeıi ara • lbrahim Beylerin bahçe kapı • 
.ltl Jııki dııvara inmek, İbrahim I ıından Behice Hanımın çığlığı du
Bcyl-4in bahçesine atlamak bir yuldu: 
•n:;·e bile ıUnnemiıti... - Turhan! Turhan!.. Eyvah 

Bu (ftbi yardımlar: vaktinde yavrucujum bojuluyor. Yavrumu 
}':&p!'.biler.ek kadar src•·ı:u r.hn3-?;, 1 I:urtarm! lmdad! Yetitin! .• 

Sırtımdaki pijamanın üsti!nü 
çıkardım.. Rast gele attım ve 
kendimi denize fırlattım .• Raıtge
le bir hareketle hem ayaklarımı 
oynatıyor, hem de küçüğün elini 
tutuyordum .. Lakin zavallı çocuk 
can korkuıiyle son defa öyle bir 
çırpındı ki zaten denize alı,kın 

olmıyan gözlerim karardı. Üstelik 
elleriyle boynuma sarılınca iki • 
miz birlikte ıuya gömüldük .. 

Denizde kurtarma iti hakkında 
tecrübem yoksa da az çok itil -
miılerim vardı. Ayağımı dibe 
vurunca dııarı fırladım.. Turba -
nın b ynuma sarılan kolları eev -
ıedi. 

Lakin ben onun kolunu bırak • 
madım. Batını havaya çıkınca 
kenardan üç dört adım uzaklaı • 
tığımı gördüm .. Fakat buna mu -

kahil yanı başımda müstatil §ek
linde l ıbir tahta parçaGı vardı. O • 
na yakaladım .. Suyun i;inde dön -
dü. Tekrar tuttum ve bir çama§ır 
teknesi olduğunu anladım. 

O zamana kadar Selma il,,. Or
han, komşulaı·dan bir kaçı da 
yetiımitlerdi .. Ba~ımın üstüne bir 
ip demeti dü§tü .. Ons yapıştım .. 
iki üç kişinin yardımiylc sahile 
çıktığım zaman bitkin bir haldey
dim .. Lakin Turhan daha fena idi . 
R:r külçe halinde yere yıkılmıftı . 

Hiç kımıldanmıyordu. 

Behice Hanım çocuğun üstüne 
kapanmış, sarsıyor, kucağına alı -
yordu .. Hayat eseri göremiyordu .. 

Selma da annesinin yanıba§ın· 
da, gözleri kan çanağı halinde, 
çılgın gibiydi .. Onun bu göz yaş -
larmı dindirebilseydim ve bu ha. 

f d l . ı ' -tit·, ay a ı ne ıce er verece~ 

,.ısıl·. 
kışbn şcr.lendireb:bey-..ı 'f,,~ 

Orada bulunanlardaı> I 
ismin:Ie bir bahriyeli ar•~., 

- Çocuğu bana verin .. 
suları çıkarmak lazım!.. ·J' 

)JI 
- Evet, suyu çıkat• 

kurtulur •. 

Bir kaçı: ~ 
- Doktor çaiırtalnsı dOd' ~ 
Diyor, o saatte en ya1'1~ i f' 

lunabilecek doktorun ef'tıl 
ediyorlardı. • 

K .. ·· .. ·· b t uı1JS'' Jtl uçugun na zını ll {ij pr 

ağır olmakla beraber htf1 
mamıştı.. fcO.:.t 

Etem Bey T urhanı yiiıfi ı''· 
tuttu .• Bir eliyle karnını f'~ 
nü ve difl erleriyle de ııtlıt'ı~ı«'~ 
dıkça bütün deniz suyıı ~df· 
aktı .. Sonra tırt üstü Y~tı 

1 
fi 

!arını yana, yukarı, ark•1 



Fransız valisi on bıçak 
yarasıyle öldürülmüş 

Yazan· N" • · ıyazı Ahmed Okan 

,, 116 
0 

ıvıezar ,, 
,j Çeleb' h" 

eD'" ila. 1 ısarlar icin şunları da 
:e etmektedir: 

4 

-Pad· e•~- b ışah bfr adama rrazah 
~ ttnu 1\ır· h . !er H ııın kalesine hapseder-

tl' .. vç k 
. ler .. Ü k apısır,. (ğ,.ı cmf shrdshr 
~ nazır ~ ~pısı vardır. Biıi şimale 

1 Şehr ' ag kapısı, diğeri aşağı 
, cii"U .. ednazır Hisaıiçe kapısı üçün. 

~ ~ em· ' 
1 

dır. D . ır pencereli Sel ka pı~1 _ 

Para t aıma mesduttur. Beş yüz 
. de'"'' dopu vardır.. Amma Iebbi 
ır· . ·Ja a bo"' 

·~ine d gaza nazır bir tepede 
• ka a aın sığar balyemez ve şay-
i~ ''e Uc t~plal'I Yar. Kale Düzdarı 

dUz -; Yüz kadar nef erat gece gün -
· anıaae d k · inde k uıına tadu·lar. Kale 
a..~h· a_yalara muttasıl kırlangıç 

.ıanr gıb· .. 
ferat h 1 ):Uz seksen kadar ne • 

• l'e]j Rb~neleı1 vardır. Bir mina
İki bt: ... ~ffeth camii, iki mesçidi 
iM..ar ~ ay anıba11 vardır. Başka 

etı Yoktur Ji· .,, 
.. ısar mah 11 l 0ncel(i h . . a e erinin üç yüz yıl 
l'or: leb~lını Çelebi şöyle anlatı -
olup h ... 1 deryada bir dar yerde 
.. agsız b h . lııerind ve a çeaız kayalar 
haney· e kat kat bin altmış kadar 
bir :rrı 1 ~U~tevidir. Üç camii, on 
bir h esçıdı, yedi sibyan mektebi, 
.... aınarnı ı'k·ı .. d"kkA D 
"'Uf d ' yuz u anı ur • 
lekke :de tekkesi namında bir 
ha.ne ~1' Yedi kadar muaf Rum -
\a il V d 
''leyha. ar ır. Yahudi yok .. 
lunrna. ne ve hozahanesi dahi bu
Aıl'an ı .. Ahalisi gayet dindardır. 
~·· "e eı: f '-ll\\e ... · \ :ıra ı yalı sahibi olup kış kr \ '\ :))alık anbulda otururlar. Hal-
'lİr ehli~: kale. neferatr, kayıkçı, 
l\aıir,· ırefdır. Dağlar üzerinde 
~· ıı ki b "l lı\r k' raz ag arı vardır, ki 
t~" ırazı namiyle Rum ve A
d' e A '.tarı A. temde meşhurdur. Hatta 
detlel' ~emde ismine Gülnarırum 
lRıth~ ki kiraz bir düğme riyal 
~ gında ı · · 0ra Üz" .. ge mıştır. Ve güzel 
a umu vardır. 

d u !ehrin .. ·· d tn ş onun en cereyan e -
'~al', eyta.n akıntısı gayet şiddetli 
~tına k ad ır gemiyi Kandilli bur -

a '"r .. 
h. Qll k "' surer götürür. 
ıJ • a. ıntı k . 
~ lıtda.r H enarmdakı yalılar: 
~ '-thçı B acı İsa, Kara Hasan, 
ehrrıed ~an Efendi, Koska fırını 

llıud a... fendi, Topkapılı Mah-
!a &a, lie 

l'alıı zarpare Ahmed Pa-
arıdır .. 

~ 

Tefrika No. 
' 
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nasıl "Mesar,, oldu? 

Mesar Burnu adını veren Hüseyin Haki Efendi 
ve "Hüseyin Haki,, vapuru 

vak arasında bulunan yerleri an - J hafr ettirirken bu mahalde altın 
latacağız... madeni bulup deryayı biraz ileri -
SARIYER - MESAR BURUNU den hafrettirerek buraya bir şehir 

Sarıyerin eski adı (Simas) idi. bina ettirmiştir. lsınini de "Şehri 
Çırçır suyu ırmağına da Skletrin- Fontla,, koymuştur. 

ya denirdi. Magaryaldar tara • Gayet ınan'ıur bir şehirdi.. Ba • 
fından Simas burnunda {Venüs - dehu Ceneviz kralı harab edib 
Meretriça) ya mahsus bir heykel sonra gene bu hal iizere imar olun-
dikilmişti. Burası ufak bir köydü. muştur. Lehi deryada bin ınik-

Mesar burnunun eski adı Milton 
idi. Karadenizin Rumeli feneri tarı bnğh, bahçeli mamur hane -
vaktiyle burada bulunuyordu • leri olup iki mahalle mi.islim ve 
Fenerin harici Karadeniz sayılır - yedi mahalle hıristiyam vardır. 
dı. Fetihten sonra buralar boş Burada da yahudi yoktur. Halkın 
arsalar halinde idi. B1rinci Ah- çoğu bağbandır. Rum hıı·istiyan
dülhamid kurununda (Tosun) a- ları da balıkçı, meyhaneci, gemici
dında biı· mühendis burada istih • lik ederler. Bir vasi dere içre 
kamlar yaptırmıştı. Mu istihkam- Çelebi Solak nam bir sahibi tab'm 
ların en mühimmi (Delice tabya) bir bahçesi vardır ki, Sultan Mu
denilen istihkamdı. Üçüncü Se - ra=dı Rabiin 1mtnzmı.1 oldukta: 
lim kurununda da Monye ve T ot 
adlarında iki Fransız mühendisi 
hem Anadolu, hem Rumeli yön -
}erindeki Boğazı kuvetlendirmek 
için kaleler kurdular. 

Bu istihkamlardan bir kısmının 
dördüncü Murad kurununda mev
cud bulunduğu rivayet eailmekte
dir. 

"- Be'ti ltaa!mülh~remeyn ol .. 
duğum halde böyle bir ravzar ca .. 
nana malik değilim.,, dedikte, 
sahibi: 

- Padişaha hibe olsun .. 'demiş. 
Padişah kabul etmeyip, So -
lağa vafir ihsan ederek: 

- Bağın mamur olsun .. demiş .. 
( Arkası var ) 

~ (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

ri yazılmıştı. Hadisenin ehemmi -
yeti meydandadır. Çünkü bir ta -
raftan Habeşistan ile halyanlarm 
arası bozuktur. 

İtalyan Somalisi ile Habeşistan 
liudutları iizerinde askeri hareket
ler eksik olmamaktadır. Böyle 

bir vaziyette Habeşistanın bilhassa 
Cibuti ile Adisababa arasındaki 
şimendiferi ellerinde tutan, daha 
doğrusu Fransız Somalisindeki 
vaziyetleri ile Habeşistanın bütün 
hariç ile münasebatını ve nakliyat 
vasıtalarını kontrol1arı altında 

bulunduran Fransızlar ile iyi ge
çinmeleri zarureti vardır. 

Habeşlilerin Fransızlar ile bo
zuşması kendilerine diş ve bıçak 
biteyen ltalyanların ekmeklerine 
yağ sürmekten başka bir şey de -
ğildir. 

Onun için Habeşliler bir taraf
tan ltalyanlar ile henüz kozlarını 
pay etmemiş iken diğer taraftan 
Fransızlar ile boğazlaşmağa baş
laması her tarafta hayreti mucib 
olmuştur. 

Bununla beraber telgrafların 

verdikleri haberler şunu gösteri -
yor ki, Fransız Somalisine ve 
Fransız memurları üzerine yapı -
lan taarruz işinde Habeş hüku -
metinin doğrudan doğruya ala -
kası yoktur. Bu noktayı bilhassa 
Fransız kaynaklarından gelen 
ajansların tesbit etmesi mühim -
dir. Bu itibar ile hadisenin ilk ve
hameti bir dereceye kadar kalk -
mı~ oluyor. 

· Bu huhusta dün gelen telgraf- \ 
larşunlardır-

Mutasarrıf nasal öldürüldU? 

Paris, 23 (A.A.) - Cibuti ha-
disesi hakkında müstemlekeler 
nazırı şu malumatı almıştır: 
· Mutasarrıf Bernard Ozamaras
iar tarafından talan edilen Essasa 
yardıma gitmiş, mühimmatı bite
ne kadar harb etmiş ve muharebe 
meydanında, almış olduğu on hı -
çak yarası ile ölmüştür. 

Mesar burnu, vaktiyle Mezar 
burnu adını taşımaktaydı. Bu 
Mezar'ı Mesar'a çeviren Şirketi 
Hayriye müdürlerinden Hüseyin 

( 1) Hüseyin Raki Efendi 800 kişiden ibaret olan düşma-
1211 - 18~5 de doğmuştur .. Dokuz nm.zayiatı meçhuldür. 

Haki Efendi olmuştur . ( 1) 
Sarıyere bu adın verilmesi, çar

şıdaki türbede "Sarı baba,, adlı 
birinin gömülü olmasıdır. Evliya 
Çelebi ise burası için şunları yazı -

yaşında J'etim kalmıştı. Amcası Mutasarrıf Bernard'a ölümün
Mısırdaki Medre&ei Hankah'a den sonra hatırası için Lejyon 
gönderdi.. Hüseyin Efendi burada Donör nişanı verilmiştir. 
Arapça, Türkçe, Fransızca öğ - Mevzii düşmanhk 
rendi.. Sonra Mısır valisi Mehmed Paris, 22 - Fransız mesul 

seler olmuştu. Bu hususta tahki • 
kat yapmak için Cibutiden mü • 
him polis kuvvetleri gönderilmiş· 
tir. 

Yakılan köyler 

Paris, 22 - Müstemlekeler Ba
kanlığı hadiseye dair Cibutiden 
tafsilat almıştır. Vali Bernard 17 
Sonkanunda İsamara kabilesinin 
taarruzuna ugrayan Aise.slere yar

dıma gitmişti. Ertesi günü sabah
leyin taarruza geçti. Ausa eyale -
tine girib Fransız topraklarına ge

çen miitcarrızlar köyler yakmış, 

Fransız tebaasını ve hatta vali 
Bernarı öldürmüşlerdir. 

Püskürtülen 200 Somalılı Fran
sız bayrağı altına ı sığınmı~lardı. 

Fakat bunlar mütearrızlar tara -
fından sarılmış oldukları halde 
mühimmatları tükeninceye kadar 
çarpışmışlardı. 

Düşman bütün bunları öldür .. 
müştür. Vali Bermı.r on yara a -
mıştı. Düşman kabilesi zayiatı • 
nın miktarı henüz belli değildir. 

SERGiLER KOMiTESi - Dıt 
sergilere ve panayırlara iştirak komi -
tesi bugün toplanacak ve nisanda açı • 
laca\< olan Brüksel sergisine İ§tİrak ka· 
rarını verecektir. 
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yor: Ali Paşanın oğlu Halim Paşaya mehafili, Habeşistanın lsamara 
d ~unıelik ... . ' "Sanyer, tfı. 1skender, Zülkat· - hoca oldu .. Sonra lstanbula geldi. kabileleri ile Fransız Somalisinin 8 inci Konser 
i ~luhiaarı a~agı ıle beraber, Ana- neyn asrında mamur bir şehiıi Şirketi ~aydyenin ilk kumluşun- Aises kabileleri arasında mevzii ODA MUSİKİSİ ve ŞAN 
'l'Çıtı ~Uınel'~!e anlatmış olmak azim idi. lskender Karadeniz da Meclisi ldare reisi oldu. 1865 - bir düşmanlık çıkmış olmak ihti - .Bu akşam saat 17,30. FRANSIZ 
~ııı,1 ~d 'kısnr~nı ~a burada ile Akdenizi biıibirinc kavuştur - den 1893 e kadar riyasette bulun· malini kaydediyorlar. Daha ev • TiYATROSUNDA:. Fiatlar: 50· 
a ... ~ u ·· Şımdı Hisarla Ka - mak jçin iki denizin arasını du. velce 1932 de de bir takım hadi - 30-25 talebeye 10 Kuruş. 
tl~k ~-::-~--._..._.....,:-........,_. .... ,._:..., ________________________ ......, __________________________ ~-------~~--~-~-----..... --'!1--

M "Pad ç ~~ağa,1 ka~b dok se:meden nefes Desem, 0 da benden pek çok - Sen de ıslaksın .. Soğuk ala- şekkür edeceğimizi bilemiyoru~ . 
ge başlad aha kuvvetle işle - iğrense, bana vereceği cevab şu caksın !. .. Haydi eve gid~lim !.. - Bir şey değil efendim ... Be • 
s ı .. Ortta b . olabilirdi: Diyordu.. nim yerimde kim olsa bunu ya -

enım k ... · d Al hı....._ Attık k ucagıma Yerdı: - Ben de... Fakat Behice Hanım itiraz e - par ı... laha ısmarladık efen -

d 
k ... )' t orkulacak bir şey Behice Hanım bir benim, bir de diyordu: dim ... 

oktor .. a a .. iına go""tu··ru··n "'e b"ır q ., küçüğün boynuna sarılıyor, öpü - -Dışarı çıkmasın! .. Burada so- Selmanın son sözleri ve elini e-
b .. d'ı gosterin !.. lb h "' yor: yunuversin !.. ra im Beyin ça - lime verişi hayatımın en büyük 
Q ... d ehiee H - Siz de benim oğlumsunuz !.. maşırından .... saadeti idi. Eminim ki yaptığı 

Qa İçeti &İrd~~ım Önde, ben arka _ Siz olmasaydınız zavallı Turhan - - Yok, teşekkür ederim .. Mü - işin mükafatını bu kadar k~vvet-
ıa.l'k 1 "Yata" dk cıg~ım muhakkak bog~ulmuştu ... Ah saadenizle gideyim!.. le gören adam pek az bulunur. 

~· ··'ana. 1 ga yatır ı .. _ 
tat· tadar d k nasıl teş kk" edcbı'lı'rı'm Bunu B h' H )' · ·· · Ak lb h" B d k ,

0 
~ ı. O d o tor da gel _ e ur ·· e ıce anımın e mı optüm .... şam ra ım ey e arı-
:tleyj a her şe · nasıl ödeyebilirim.. Başımı kaldırınca gözlerim ge - siyle birlikte teşekküre geldiler . 

'ar llce hiit.. yın geçtiğini ~. tlıg. k un YÜzlerdek" .. 
1
.. Selma susuyordu .. Heyecanla a- ne Selma ile karşılaştı .. c.1'ıpi uzat- Bu vak'a civarda günün mesele-

dığ,rtı ayholdu B 
1 0 

um vuçlarmı biribi: inin içinde sıkı - tı .. Ben de uzattım .. Bir saniye - si olmuştu .. 
~U ~aın " aşımı kaldır-ttı hı an karş d yor, gözlerinin içi gülümsiyordu .. den daha az bir zaman, onun in - Neden sonra küçük Turhamn 
ıeı 'arı s 1 ~m a ilk gördü -
• ıt 'a e ma tdi B Tıpkı korkunç bir fırtınadan ce, yumuşak ve ipekten örülmüş niçin denize düştüğünü de anla-

~d1ttd~ ; 1 ~alkatı a k. enek be - sonra açılan güneşli bir bahar gü- gibi elleri ıslak elimde kaldı .. Tit- dık: 
tı eı ın b" ' çı sarı gözle -· O d ıt şük neşi gibi... rek, heyecanlı ve ince bir sesle Benimle yaptığı sandal gezinti-

a'kiL d ran okunuyor --..... ile tta a: Gürültüyü haber nlan annem kekeledi: sinin tadı damağında kalmış .. Her 
11 seni çoktan yetişmişti. Omuzlarım- - Size ... Bütün ailemiz .. Ölün - gün gezmeyi ummuş.. Denize 

seviyorum!.. . dan tutmuş: ciye k.adar borçluyuz.. Nasıl te- çıkmadığımı görünce Turhan ken-

di kendine düşünmüş: 

- Neden benim de sandalım 
olmasın!.. 

Çamaşır. teknesini sandaldan 
farksız bulmuş .. içine su konduğu 
zaman nasıl akmıyorsa, denize 
girdiği zaman da içine su girmi • 
yeceğini küçük kafasiyle kestir -
miş .. Öğle sıcağında, herkesin 
içeride meşgul olduğu, uykuda bu
lunduğu bir sırada çamaşır tekne
sini denize indirmiş, kendisi de 
içine oturmak istemiş .. Deniz dur
gunmuş amma, içine girerken yan 
tarafa bnsmış olmalı ki tekne 
devrilmiş ve denize yuvarlanmış •. 

Ogünden sonra bir daha onu 
deniz kenarında bile görmedim .• 
Liğende kağıd yüzdürerek ken • 
dini avutuyordu. 

( Arkası var ) 
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uçluların vekiller.i af 
kanununu ileri sürdüler 

.... (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Muhakeme geç vakte kadar 
devam etti. Reislik makamında 
bay Asım, iddia makamında mu -
avin bay Muhiddin bulunuyordu. 
tık olarAk sorguya çekilen bay 
f.·ahri 59 yaşında olduğunu, Her
~.::kte doğduğunu, tahsilinin liae 
derecesinde oldpğunu, bay Ihsan 
Cemal ise İstanbullu ve yüksek 
tahsil gördüğünü, teftiş heyeti re
ise bay Suphi ise lıtanbuUu olup 
t:Ui tahsil gördüğünü, son :zaman
larda tekaütlüğünü istediğini söy
ledi. 

Sonra Şurayı devlet umum! he
yetince verilen fU karar okundu. 
Suçlulara başlıca tunlar isnad e. 
diliyordu: 

1 - Sterlinin miyar telikkiıi 
hususundaki esbabı mucibeyi 
yanlış göstermek. 

2 - Şirket tarafından teklif 
yapılmadığı halde Sterline altın 
kaydının ilavesini Vekiller He
tine teklif. 

3 - Devlet Şiiruınm kara -
rrndan sonra her iki noktai naza
rın tervicini esbabı muci -
besile dahiliye hukuk müp.virin
den sorm~k, yeni konuıuJmuı ri· 
bi ba,ka bir miyar aramak husu
sunda tekrar icra Vekillerine 
müracaat. 

4 - icra Vekilleri muhtelit 
müşavirler komisyonu teşkil edip 
komisyonda tenzili kararlattınl -
dığı halde nakid itleri müdüri -
yetinin sermayeye müteallik mü
taleatım eaaa ittihaz ederek ten -
zile \wbbÜ.ten evvel ,irketin 
mali vaziyetini tetkik etmek üze
re komisyon tetkili zımnmda be
şinci defa Vekiller heyetine mü
racaat. • 

5 - Nafıa hemen tebligat ya

pılmasını bildirdiği halde bu em
ri on sekiz güıı alıkoymak ve ay
nen tebligat yapacak yerde mü. 
şavirler kararile nalrid itleri mü
dürünün raporunu göndermek 
suretile nafıanm emrine karır ıir
ket lehinde itiraz zemini hazır • 
lam ak. 

6 - Tarife komisyonunun 
muhtelif toplantılarında tenzil 
kararı verilmi,ken birçok müna
kaşalar açarak tenzil kararmm 
tatbikine mani olmak ve halktan 
bu suretle (200000) lira fazla pa
ra alınmasına ve bu parayı !İr -
ketin kazanmasına ıebep olmak 
~ tarif..e komiıyonunun kararla
rın karşı firkete itiraz hakkı ta
l}!~adığı halde sırf halkm men
faatini korumak için poıta ve 
teJ~raf idaresine bu ıalihiyet 
"~.-i lmiıken bunu tirket lehine 
s~~'ltimal etmek. 

7 - Bir taraftan tarifelerin 
' .... ekliğini ileri ıürerek tenzili 
i·.:n §ir~et müzakereye çağrılır. 
k e n_ djjer taraftan tenzil muraf 
ve teahhütlerin if aımm tirketi 
mütkül mevkide bırakacağını 
ıöyliyerek mukavelenin tatbiki 
cihetine gitmemek, bu lıadiıele
rin her biri idari muamelenin dü· 
tünme ve takib etme tarzlarm • 
dan ibaret olup buna kartı ihti -
•as komisyonunca verilen karar
lar karııımda mukavele metninin 
istenmesi ve bu ıuretle muame • 
leyi menedecek kanuni veya ni
zami bir mesned olmadığı halde 
ve tezkere ile veklletin tasvibine 
iktiran ettirildiği halde kendisi • ı 
ne husu.si menfaatler temin etmek 
gibi 1602 numaralı kanuna ithal 

- Arkadaşımın ileriye sürdü
ğü noktai nazar bir hukuk pren
sibinin hallidir. Devlet Şurası 
umumi heyeti af kanununun mü • 
ekkilimin vaziyetinde müessir o
lup olmadığmı tasrib etmemİ§tir. 
Bu cihetin sorgudan evvel mah
kemece kararlanması lazımdır. 

Bay Aziz bu hususta hayli aöz 
söyledi. Ihsan Cemale atfolunan 
itlerin af kanunundan sonra ce· 
reyan eden kısımlarını anlattı. 

Bay Fahrinin vekili bay Ce -
mal Hazim ise bu müdafaalara iş
tirak ettiğini beyan etti. Müddei
umumi ıuçluların .sabıkalar. olup 
olmadığının sorulmasını istedi. 
l<ldiasını okudu. Mahkeme heye
ti neticede sabıkaların olup ol -
madığınm İstanbul ve Ankara 
adliyelerinden sorulmasına ka -

TAKViM 

• Gllıı doğuşu 

Güo batısı 

Sabah oamuı 
Oğlc namazı 
!t indi namazı 
Akşam namazı 
Yatsı namaıı 

imsak 
Yılın grçco günleri 
Yılın kalan ~llolerl 

Pcııembc CTM.:\ 
!4 ~ el KAnuo 2 2 el KAn uı 
19 Şevval ~o Ş evval 

7.JS 7'.16 
17.15 17,16 
6 6 
12.'ıl6 l'l.26 
l!'l.00 l:'i.Ot 
17.1 5 17,t6 
18.50 18.51 
5,3i 5.ıt• 

23 2• 
342 341 

Ameri'.~da otomobil 
kazasında ölenler 

Geçen 1934 yılı içinde, Ameri
ka birle9ik hükumetlerinde oto • 
mobil kazasından 35.000 kisinin 
ölmüş, bir milyon kişinin yar;Jan
mrş olduğu, neşredilen statiıtik • 
lerden anlaşılmı,tır. 

TEŞEKKÜR 
Tütün inhiaar idaresi muhasebe me

murlarmdan oğlum ve ağabeğimiz Ni
danm ölümü dolayısile yapılan merasi· 
me iştirak eden bütün zevata teessü -
rümüzün fazlalığından ayn ayn te • 
şekk · '." edemediğimizden gazetenizin 
kendilerine bildirmeyi borç biliriz: 

Annesi; Saime, Kardeşleri; Sevinç, 
Latif, Malik 

rar verdi ve muhakemeyi 12 ni . 
sana bıraktı. 

Bay Abidin özmen'in beyanatı 

Kültür işlerimiz 
i 
1 Yabancı okullar - Müfredat programları 

dört müdürlük - Ankarada kurulacak 
1 arih, Coğrafya Fakültesi 

-- (Baş tarafı 1 inci sayıfada) ı aım talebenin pek küçük 
" - Biliyorsunuz ki, htanbul- retle Kadırgadaki talebe 

na almmasını temin ettik. 

Müfredat programlar1nda 
de§işmeler 

Liselerde ve orta okullarda 
müfredat programlarında yapılan 
değşin;ıelerden başka yeni bir de
ğişme yapılmıyacaktır. 

Y almz bu okulların hususi o • 
lanları için bazı maddeler ilave 
edilecektir. 

KUltür bakan.h§ında 
dört mUdUrlUk 

Kültür Bakanlığında ye 
müdürlük kurduk, Bunlar 
talimatname hazırladık, ta 
dilmek üzere encümene 
Talimatname tasdik edi 
sonra müdürler iıe ba§hya 
dır. Müdürlükler, Spor, 
güzel ıant'atlar ve huıui o 
çindir. 

Bu müdürlüklere henü 
tayin edileceği belli değildi 

Tarih,Co§rafya FakU 
Ankarada kurulacak ol 

rih coğrafya fakülteai için 
bulda bu itle uğraşacak ko 
tetkik raporunu verdi. Bu 
göre bu fakültede üç enstif 
lacaktır: 

1 - Tarih enstitüsü. 
yedi profesör, 8 i'lah. 12 
alınacaktır. 

2 - Arkeoloji enstitü• 
prof eıörü, 5 döçenti olaca 

3 - Coğrafya enıtitüs' 
profesör be§ döçentle çalı 
tır. 

Heyet bunlar hakkmda 
bir rapor vennİ§tİr. Bu ra 
kik edildikten sonra bir k 
rilecektir. 

Dil c;ahşmaları 
Hocalaın söz derleme ç 

ıı itine bu yıl da devanı ed 
tir. 

Hocalar bulduklan kel' 
dil tetkik cemiyetine gönd 
)erdir. 

Okul hocalan kendilerin 
derilen bu suallerden han 
derliyecekıeler o kısmı • 

üzerinde çalışacaklardır. 
lara bu itte lizrm gelen bii 
laylıklar gösterilmiştir. 

Bakanın şehr imlzd 
tetkiki eri 

lıtanbulda bulunduğ\l 
hafta zarfında Üniversite i 
le me,ğul oldum. Fakültele 
dim, b~.zı derslerde bulıı 
Kü~ür müdürlüğünde kült&İ 
rini tetkik ettim. lstanbul Jc• 
ıini, terzi okulunu, Ga'•t 
lisesini, Kabata§ liıeıini R0 

leje okulunu, Haydarpat• l 
gezdim. Vakit bulunanı b 
okulları da dolatacağıill· 

Müzeleri gezdim, AY 
müzesi İ§İyle yakından ui' 
Bahçede yapılan hafriyattJ' 
lundum. Bu müzeye kon•~ 
ya henüz tesbit edilmeıııitl 
İ§le Ankarada metğul ol•" 

Bakan Cumartesi 91.I 

Önümüzdeki Cumarte~ 
lstanbuldan ayrılarak ~.; 
ve oradan lzmite gidecet• 1• d"t 

Okul talimatnamesi tetkik edi- Buralarda Kültür IJ'lii il 

lecek, ilk okullarda yapılacak ıs- rini ve okulları teftit ed~ 
lahat fırka grupunda görü§üldük- lzmitten aonra da Anıcat• 
ten sonra tesbit edilecektir. ... . necegım.,, 

Fakir Üniversite talebesi Haydarpa,a ırse•';, 
için yurd Bay Bakan dün 11•1 .. 0 

Fakir Üniversite talebe.inin lisesine giderek lisenin ııtil a 
barındırılması için yaptığımız bü- riyle ve hocalariyle göri.İfıı' 
tün araştırmalarda yurd olmıya el- ı zı derslerde bulunmu§l1Jr• . . e 
veriş!i bir bina bulamadık. Bunu Bay Bakan bugün Oıı•' 
ileride düşüneceğiz. Yalnız bu Ja. de m~gul olacaktır. 
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r' n haf -------
lard la bu sayıfada bu mek, neşeli görünüp halkı gül -
\re ~!_~kan Yazımda tiyat- dürmek .. lşte aktörlüğün güç ta

a.11\tor·· 
d un tarih ve san' at rafı.. Bir de bunun daha acısını 

Çtl;ıı kötünü!ünü anlat - göz önüne getirin .• Sevdiğiniz bir 
lu~ .. fıTft,ttnı. Bu yazıda da vücudu kaybetmişiniz, yahud bü-

itin eg~l 
y1 enceli taraflarını yük bir ıstırap içindesiniz. O hal 

rn. Aın ·•Ek •d, h nıa mek yidi- ile sahneye çıkıp soytarılık edi -11 erke · ·· · d d' sın onün e alay- yor, seyirciyi verdiği paranın mu-
lYor l(• 1· k l ta~ · ır ı çamaşırları - kabilini almış olmak için atı a 
Yapını .. . B b' ili d f ş gosterıyor.,, di- katıla güldürüyorsunuz.. en ır 

et~ee _koyınayın.. Çünkü çift bilirim ki çalıştıkları gezici 
' d Yın başkalarından de- bir grupta hasta çocuklar> ölü • 
b.t-•n d ~ .~ ognıya kendim - yor. O gece ve o anda karı koca 
bit eceğinı.. Başımdan çocuklarının ölüsünü yatıp kalk

\'ak' d,h ayı anlatacağım... tıklan kulis ardındaki yıkık ve 
• t ' e\'\'e) ·· ı· 1 ı· k ı oj §unu soy ıye - sefil küçük odaya ki it ıyere 

· ~ aktö l · 
, tca . r erın garip telak- sahneye çıkıyorlar ve halkı saat-

trı'llp huyları, sayısız ço- lerce eğlendiriyorlar .. Ne hazin 
' sahne .. t .. d l 1 

il hı us un e ro oy- şey .. Ne ise .. Sizin içinizi sız a -
te Ve anlat l ·· · k b.. 1 1 l tın k d -rr, kul' ı ması guç ı- taca oy eşey er ana :.ı og-

~ h ıs arkasında da çe • ru olmaz.. ltiyatlarımızı ancak 
il.'"Ç•n.lıltları vardır. Ba - sahne üstünde aramak doğru o -

· :rll'ı der d h 
•ııtra• ece e saffet gös • lur. demiştim. Çüdkü hususi a ~ 

ır Ve .. l'k . 
ltı uste ı mandırı • yalımızda itiyatlarımız hergün 

IJtıı:zı b ı 
to) ancak sahne üs - değişir, göze çarpC\cak vakit u -

~ll! eslııasında aezebilirsi - madan, belli haşh bir hı\le gel • 
<> ltıas · b · · d A h tah a sız izi seyret- meden sönüp gı er.. mrna sa -

. 'ınnıül d . . . . . d 1 d tl,~ . e emezsınız.. ne ustun e ça ışıp mey ana ge -
. ..ltııı g . . 
r altık arıptır: Sahne - tirdiğimiz bir rolde birçok itiyat-

hir k 1
' aktörü kaplayan lara sahip oluruz. Bazıları o ka • 

~ .... ~~~eti oldu.ı:.una ı"manı- d k' M 1 ... b ,_ be " ,., ıs ar manasız ı.. ese a anın -
~ \t\~tl olnı:Ao;ın ki bütün nim ba,ımdan geçen bir vakayı 
şıthne"e ~tnıayan diş ağ - size anlatayım: 1926 yılında Ka-
d" J ~d 11'ler .. R 'llltmızı atar at - radeniz turnesinde Rizeye kadar 

0llıa.tiznıad~n kı - uzafimıştık. Son gece veda temsi-
y~ b v '-t. acagınuz sahne - Ji olarak lbnirrefik Ahmed Nuri 

•· k.. .,.•tna b. 1 Urı·' av z ır at et bacağı beyin ıtte,hur "Ceza kanunu,, ad-
~ li~ Rrılarımız geçer.. lı vodvilini oynıyacaktık. Temsi-
0ıııedi: sükun bulur .. Va- le yakın bir saatte 1:-ardaklardan 
'\kir ransezin değerli ve boşanırcasına bir yağmur başla
~, ltt •an'atkar Madam dı. Ve hen otelden tiyatroya gi · 

İaillıliC<>?1edien sans Pa- dinceye kadar bir hayli ıslandım. 
l~•ie S 'kıtabında bu hale Halbuki otelle ~ daha dog-rusu 
~ ten· v,._. iptaı1~~e~)yani sahne- hanla - tiyatro biribirine çok ya-
\''•tı ö ıssı demekte - kındı. Tiyatroda da giyinecek, 

• ~ar lle desin.. Nitekim soyunacak oda olmadığı için O· 
'"ıık a Ol'ta oyuncuları -tfa 1 ll'ıüa}" telde, o yılın bütün yazında ilk 

'ti d uına11 oyuncula - defa kree etmiş olduğum "Ali lr-
btt eyi anda, halkın ö -
~ '' etind fan Arif Örfi,, rolü için - giyin -
~ ''terd en meded u - miş, hazırlanmıştım.. Bu rolde 
' ~rltrd1• ~:ev.ve( onun a • hapishaneden çıktıktan sonra şık-
' - ı'~hinin .:•r h ol

5
a olsa laştığım perdede mendil cebime 

~~~ttığ1 Pey ya Latnaıne. - anneciğimin sandıktan çıkarıp 
~ '"-bı ıanıoer Haz - bana hediye vermit olduğu ipek-
~ lttııtd ~: devrinde yaşa · li, ekose biı mendil koydum. Ka-
~)İPlit· tır,, :ur .. Huyla - rolin Te Aııheri sahnesinde masa-
lı 1 h,~ ça uk parlarız nın üstüne çıkıp bu mendili uy -

4·ı5•k,r ltııztn acısrnı suf _' l "k" 
ı ı~ ırıı. Bi durma bir zarafet e ı ı parma -
ı~ "'ttnı raz !. Söyleme- g~ımla çeker, büyük itinalarla 

ı . •lıtı Yor.. bira.:z k 
ıtıılta bıa 11 " ıs- Karoline sallardını.. Halbuki o 
İtı llçlıtun e Yaparsınız?.. gece mendilim yağmurdan adam 

• '•'l•J •zın •ebeb· · 1 b ' ~ "' ı ltıuh ım, s- akıllı ıslandı. Bunun üzerine en 
'' ~\ti> Çıka arrir Ştir Lind- tela,landım, çünkü bu mendil göğ 

't· il atı k llnıttır: ''Aktö sum·· de olma2Sa istedig-lm gibi oy-1dir d, endini .. -
t ~,·,, İYerek b gostermek nıyamazdım. Bu benim bu rolde 

il ~t lösternı:t•~kan~lığı edindiğim bir itiyattı. Hemen ti-
•ttek~ ıstemış - yatrodaki kahve ocağına girdim, 

Cltllıl "erıin k" mendili ate9te kuruttum. Fakat 
-) •leı..-~ 1 

rejisör de _ yag~mur artık tufan halini almış -
. •~. '( .-t•••nın h k 
ltdik Okıa halk .. ~~ ısı al - tı. Çepeçevre bizi saran nefti dağ· 

~tat '• onunde cil- lara yıldırımlar dütüyor, gökler 

tı~~~~\llc)lll'J._ kulakların zarını patlatrrcaıına 
t' '" ... ııı k ki 1 1•, i)l )lı>atıı sayısızdır: gürlüyor, şehrin so a arını se -

b~e\ter~ bOıazı.ila~anıazlıklar ler silip süpürüyordu. Yıldırım 
,,. ~ :(, ~i.il 8 0•hoğaz - yağı•ı o kadar çog"' aldı ve tnklaı-\1)\l • er, 0 Y 

i 8ıbı d . Ynar sonra tı ki bir kaza olmasın diye tiyat-
~ · erınl · 

--~ içe~ eşn, susar ronun elektrik cereyanını kesti -
d\tll) ~e Çtlcı tarırız. lfte b~ ler. Biz buna rağmen piyesi pet-

~ İat~:~tıl\nı:ı_(koınedi) veya tol lambalarile fırtına hercümer-
·•ıı}' ~ ne .. l 

t hiç Ye • guç.. ste- koyulduk. 
rı Yokken gül 

. · / ""· 1.".İ'·ı f_ · · " ~· · • • 1, .. ··Al "' ~ ' 

SAN"..ATLA 
ı EdeSüµıt 
.....-._ .... ---

Agah Sırrı 
Masamın üstünde kalın bir ki • 

tab duruyor. Sonuna kadar süzdü
aüm kitabın kapağını henüz kapa-
"' 
madım. 

Büyük yapraklı koca bir kitab, 
hiç bir şey olmasa, koca bir emek 
demektir; halbuki benim masam
da duran kitab, içinde aşağı yu -
karı yüzyıllık bir tarihi yaşatıyor; 
bu, bir değerdir. 

Masamın üstünde duran kalın 
kitab, geçen yüzyıl içindeki Türk 
düşünce ve edebiyat yaşayışını 

bilgili bir gözle, duyan bir gönül
le ve metodla çalışma ile araştı • 
rıp ortaya koyan Agah Sırrı'nın 
eseridir. Bu daha büyük bir değer
dir. 

Agah Sırrı adını, ben önce "A
cılar" romanının üstünde gördüm. 
Bizim yurdumuzda günlerce rek
lam edilip gündelik bir gazeteye 
konulmadan doğruda~ doğruya 
kitab olarak çıkarılan romanlar, 
göze çarpmaz. 

Agah Sırrı, yıllardır lstanbulun 
iki büyük lisesinde - biri lstatıbul, 
biri istiklal - edebiyat okutur. De
ğerli bilginimizin bu yöndeki ça • 
hşmasının iyi verimlerini her yıl 
görüp sevinirim. Bunlar, yetiştirdi 
ği seçme talebelerdir. 

Agah 5ırrının edebiyat hoca • 
lığı, öte yandan edebiyat tarihi • 
mizin geçmiş çağları üzerindeki 
uzun araştırmalardan aldığı ve • 
rimler yönünden de faydalı olur. 
Bir iki yıl önce yazıp Ç!kardığı 

ilk çağlardan Tanzimata kadarki 
edebiyat tarihi, mekteblerimiz ve 
ulusal kütüphanemiz için büyük 
bir kazançtı. Agah Sırrı, kültürü -
müze yaptığı hizmeti tamamla • 
mak üzere şimdi bu edebiyat ta -
rihinin ikinci kitabını yazıp bastır· 
dı: Tanzimat edebiyatı. 

Bunun arkasından bir üçüncil -
sü gelecek: Edebiyatı cedide ve 
1908 den sonraki edebiyat. 

Agah Su-rı'nın edebiyat tarihi, 
sa'1-lam vesikalara dayandığı için, 
doğru bir görüşle ve sevimli bir 
ifade ile yazıldığı içni, örnekler 
temiz bir zevkle seçildiği içni de· 

ğerlidir. 
Bu kitabın kusuru şudur: Mek

teb kitabı olarak büyüktür. Onun
cu sınıf kitabı, bir ders yılına güç 
sığar, okutan hocanın, çok yerle~. 
rinden vazgeçmeden yapmadıgı 
bir kitaptı; üstad, şimdi on birinci 
sınıf için ötekisi kalınlığında iki 

kitab veriyor! 
Çalışkan ve doğurucu olmak İ· 

Yidir · kutlularım. Ölçüyü gözden , . 
uzak tutmamak gerektir; unutm1· 

yalım. 
REFiK Ahmed SEVENGIL 

.... tttm.Hflll'tı1:1nı"""''""'"ııııııııunııutı1ıtu111111tıtttn111ıı1 ıııııımııı11HffNt11111u•uu11uıı 

rim, sinirlerime hakim olamam ... 
Bilhassa elektrikli havalar bana 
çok dokunur. Böyleyken kebdi -
mi rolümün ve oyunun havasına 
kaptırnıağa uğraştım, halbuki bu 
ürkekliğimi bilen muzip bir ar -
kadaş sahne arkasında bir mum 
yakmış, her gök gürültüsünde 

mumun alevini bez dekorların 
ardında yıldırım gibi gezdirerek 
beni heyecana diişürmek istemiş
ti. iş mendile geldi, tam ~ki par
mağımı itiyatla uzatıp mendili 
cebimden çekeceğim sırat:la "pat,, 
diye önüme bir şey düşmez mi? .. 

M. Kemi 

Devamı 14 üncü sayı(ada) 

AtSeolo.ji 
~ 7dtj -~ 7'"'u:ıw 

Yıkıntıların arasından 
ortaya çıkan 'Elea 

Yunan medeniyetinin ortaya çıkarılan eski eserleri 

Mlladdan altı asır önce, bugün
kü İtalyanın cenup ülkelerinden 
olan Kalabria'nın şimalinde Yu -
nan kolonilerinden biri olan Elea 
vardı. Yunanldar burada birçok 
izler bıraktılar. Elea felsefe melde 
binin kaynağı burası idi ve Xono
phane ile Parmenides gibi filosof
lar bu mektebe bağlı idiler. 

Bugünleı·de bu taraflarda yer -
ler kazılıyor ve buradaki eski şehir 
meydana çıkarılıyor. Yerleri kaz • 

maktan maksad evvela Heredot, 
sonra Eflatun tarafından anlatı -
lan bütün şehri yeniden canlandır
maktı. 

Bu çalıımalar iyi neticeler ver. 
tniş, geçmiş devirlerin havasını 

koklamak isteyenler akın akın bu
ralara gelmeğe başlamışlardır, 

Elea'nın kalesi bir dağ tepe · 
sinden denize hakimdir. Bu-
rası her san'atkarın içini açacak bul unan kÜCjÜkVenus heyleell 
güzel bir manzarayı gösterdiği hal j 
de mimaları memnun edemez. :JlaG.eceec 
Çünl<ü kalenin asıl mimarisi bo • j ............... - ---....; 

zulmuş, eski Yunan Akropolünün Parisle Japon nzusikisi 
yerine Miladın 200 senesinde ya· 
pılan bir kale kurulmuştur. 

Burada bulunan birçok güzide 
san' at eseı-lerinden biri Venüs hey
kelciğidir. 

Bu heykel, profesör Polo ve 
Zancani ile Profesör Zanotti Blan
co tarafından yapılan hafriyat ne
ticesinde meydana çıkmış ve gene 
bu hafriyat sırasında eski bir ma
bedin izleri de görülmüştür. 

Bu gibi ke~iflerin günden güne 
çoğalacağı ve bu suretle ltalyaya 
ait aan'at definelerinin kat kat ar
tacağı muhakkaktır. 

Elea tehri istiklalini asırlarca 
müdafaa etmiş ve asırlarca muka
vemetten sonra Romalıların eline 
düşmüştür. 

Eleaymn eski kahramanları ve 
Marailya ile ticaret yapan eski ta
cirleri bugün büsbütUn unutulmuş 
iseler de onun san'at ve felsefesi 
bugüne kadar yaşıyor. 

Yunan filozofu Xenophones E
lea ıehrinde doğmamış olmakla 
beraber doğduğu şehrin İran eli· 
ne düşmesi üzerine buraya iltica 
etmiş ve burada yerleşmişti. Filo
zof ikinci vatan saydığı bu şehri 
son derece severdi. Kendisi bura
da, talebesi sayrlan Parmeniclc~'le 

Geçen Cumartesi günü Pariste 
Gime müzesinde, Japon sanatkarı 
Jil - Mar - Şeks Japon musikisine 
dair bit konferans vermiş ve Ja
pon musikisinden nümuneler gös 
termi~tir. Bu zat yalnız bir plya -
nist ve bestekar değildir. Ayni za· 
manda fırçasile eski Japon haya· 
tını tasviı· eden çok güzel tablo • 
lar yapmıştır. 

Bundan bahseden Nuvel Literer 
gazetesi diyor ki~ Bu~ada en ziya. 
de dikkate değer cihet Japon ıtıtı
sikisidir. Pek orijinal ve hususi bir 
mahiyeti olan bu musiki AV'rUpalı 
kulaldarına yeni ve esrarengiz.nağ. 
meler vermiştir. Her ne kadar bu 
musiki yeknasak ve tekahe11k üze
rine yapılmış, biıim çok ahenkli 
musikimizden batka ise de hiç te 
kuvvetten ve esrarengiz olmaktan 
malınım degildir. Birtakım hatlar
la gösterilyoraa da bu hatlar ni -
mütenuhiliğe dojru uzanıyor. Bu 
musiki, hareketieri renklendiren, 
aherkler'n ifadesine bizi iştirak 
ettiren bir şey değildir. Y rJn12 u-
zamaya , hassasiyet vermektedir. 
Gayrimuayyen bir biribiri üzerine 
yı ihlmıs ifadeleri jeolojik nfukla
ı·a benzer. Riri h,,.m ~n kesiletek ö-

karşılaşmış ve bu filozof Elen fel- teki'crin göriilmesine meydan ve• 
sefe mektebini vücude getirmiştir. rir.,, 
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Kristal 
-·ıı11111ııı11ıı111111ııııı1111111ıııııı11111ııı 

1iloda Otacd! 
Ural dağlarında geçende bü

yük bir kriıtal parçası bulunmuş
tur. Bet yüz kilogram ağırlığın

daki bu kristal parçasının, dün -
yanın en büyük ve en güzel taşı 

r 

1 1 

ı ' 

olduğundan bahsediliyor. 1 

Yerden güçlükle çıkarılan bu i· 
ri kristal parçuı, genit bir yük 
araba.ama konularak, Moıkova -

ya götürülmüttür. Şir.adiki halde 
orada saklanıyor ! 

Diğer taraftan, bu haber du
yulunca, lngiliz zenginleri ara · 
aında bu taşı ele geçirmek arzu- Daha kışın ortasındayız. Fakat, Avrupada ilkbahar modan şimdideı. 
su uyanmııtır. Taır, olduğu. gibi düşünülüyol". Yukarıdaki resimde gördüğünüz, elifi örme bir bluz 
ele ıeçinnek iıtiyenler ve bu yakasıdır. Omuzları, sırtı ve göğ~ örten bu yakanın gül ve yaprak 
maksatlarını yerine getirmek için desenleri vardır. Tatlı kırmızı ve yeşil renklerde olmak üzere! •• /§le, 

külliyetli para vermeğe hazır 1 1935 ükbaharı modasından bir örnek! •• 
bulunanlar, çoktur. r __________ ,...._, ___ ,_ ______ ~-------

lçlerinden birinin ele geçir -
mesi kuvvetle muhtemel, fakat 
olduju gibi alıkoyabilmesi, çok 
.. h ı· ' N d 7 Çü' kü' 1 . fUP e ı ... e en. • n , ngı -

lia kadmlan araamda, bu iri kris
talin parçalanınca ıüa olarak ta-

lalab~ii. kristalin elma• ye
~ tbtacağı kanaati' u,anmqtır. 
Bunun modern, orijinal bir süs 
olarak gerdanları, kolları, baı -
lan parıl panl süsliyeceği düıü
nülüyor ! 

-Kışlık Domatesi ! 
Gelecek yaz için, kıştan bir 

tavsiye! Kıtlık domates nasıl ha
zırlanır? .. 

Y etitmit domatesleri ortala -
rmdan keaib çukurca ve büyük 
•bir kabın içerisine dizmeli. Her 
bir sıraya bol bol tuz ekmeli. Bu 
it tamamlanınca, hepsini birden 
iyice ezmeli. Sonra, çekirdek 
kalmaması için, ince bir elekten 
süzmeli. Tabaklara taksim edib 
keakin güneıte pelte halinde ku • 
rutmalr. 

Nihayet ıuyu çekilince, biraz 
daha kurutub bir kaba dol :lura -
rak kuru bir yerde saklamalı ! 

ŞARKLI PRENSES VE-------
MODASI! 

Baroda Prenseıi, Hindiatanm 
en güzel, zarif, cazip kadınların
dan biri sayılır. Bu kibar kadm, 
Garbdaki moda hareketlerini ta-
kib eder, şark tarzında bazı ilave
lerle benimsemekten zevk alır. 
Kendisi hayli okumuş bir kadın-
dır. 

Baroda Prensesi, bu kışı İs -
viçrede Sen Moriste geçırıyor. 

Şarklı kadın, orada patinaj öğ -
renmekle de meşgul olmaktadır. 
Bu sırada birçok kişi gözlerini o
na çevirmekte, garplılar, kendi 

giyiniş modalarını şark tarzında 

bazı ilavelerle benimsiyen ıarkın 

bu şık kadınının giyinişini de 
pek beğenmekte, iizerinden göz 

ayırmadan onun her hareketini 

takib etmekte imişler .. 

Birçok Avrupalı kadın, şark -

lı prensesin garp modasına kattı-

.. , ....... , ..... ~ •teıik• • 

lıp, örneğ~ uygun temayül gös • 

teriyorlarmı,. Prenseı, bazen de 

tamamile Hintli kadınlar gibi gi

yinerek dolaşıyor, bu t:kZoti)( gi

yiniş ayrıca hoşa gıdiy:ormuş. 
/ 

Ceb Karyola~ıl 
1 

El çantasına, cebe, hatta yelek 

1 
cebine sıgacak kadar küçük kar • 
yola olur mu? 

Açılıp kapanır tarzda yapılan 
mini .mini bir karyola, ince çelik-

ttnmiş. Açılıp da kurulunca, boy· 
lu poslu bir adam rahat rahat üs
tünde yatabiliyormuş. Ancak üç 

kilo ağırlığında hulundu~u halde, 
iki yüz elli kilo ağırlığında bir ka

dın veya erkeği bile çekebiliyo.r - -r-

mu,! l 
Dans Yasağı ! 

Macaristanda eSkiden:ı genç 
kızların umumi yerlerde dans et
meleri bazı tall idMra t4bi lutü-
lurdu. Genç kızlar, ancak yanla -
rmda ailelerine herhangi bir su
retle menJub l>ir kadm hazır bu . 

lunduğu halde danı edebilirler -
di. Bu kadınlar, aile muhitlerin -

de refakat vazifesini üzerine al
mış kadınlar da olabilirdi. Hatta, 

genç kızların dans sırasında kon
trolü işile daha ziyade bunlar uğ-

ra,ırdı. 

Yemek Bahsi 

1 Asır Dayanır! 
Konserve1 ne kadar mticldet 

dayanır?. Sırasına göre çok işe 
yarıyan konservenin yüz sene -
den fazla muhafaza edilcbilece -
ği, bir asır içerisinde bo'Zulmıya
bileceği tecrübe ile tesbit edilmiş 
ve bunun müstesna bir hal ma -
hiyetinde kalmaması, konserve -
lerin daima çok uzun mücldetler
le korunması imkanının bulun -
ması yolunda araştırmalara giri
şilmiştir. 

Bu yiyecek bahsi. kadın, er · 
Jrek herkesi ve bilhassa yemek or- ! 
taya koymak işini . üzerine alan 1 

kadınları alakalandtrır. Bu iti · 
barla, şimdiki halde müstesna 
mahiyette kalan hadiseyi biraz 
etraflıca anlatalım. 

Britanyah Kutub kaşifi Sör 
Edvard Parri, 1825 senesinde yap· 
tığı seyahatte, büzlar arasına iki 
kutu konserve bıralmıış. 1831 se
ıesinde, kaşif Klaık Ros Parri, bu 
iki kutuyu ele geçirmiş. Bunları 
bindiği geminin kaplanma ver
miş. O da götürmüş, Hul şehrin
de:Ki bir müzeye, kutup seyahat
lerinin hatırası olmak üzere he -
diye etmiş. İki konserve kutusu, 
Hul 'ehrindeki müzede bir came
kan içerisine konulmuş, bu tari -
hi hatıra, senelerce ziyaret edil -
mış. 

Nihayet, 1913 senesinde mü • 
zenin direktörü, kutuların içinde 
ne bulunduğu bilinmediğini dü -
şünerek, açıp bakmağı muvafık 

~örmüş. Kutular açılmış. Birinde 
bezel1e eDDeaj, birinde d• sığır 
eti ıvar. Ve ik{si 1e hiç bozulma-

Gördiiğ.inüz şey, k .. : 
ti yerine kullanılacak bir 
dur. Hasırdan yapılanlflf' 
dediğimize göre, buna ~J 
yelim. Bu kutu, tahtada":'' 
kedi, köpek resimleritıifl 
moda olduğu gözetilerelıı 
mm bir yüzüne yağlı 
köpek ba§ı yapılmı§lır! 

mıs bir halde, taptaze 
Miize direktörü, her iki 
birer mikdar tatmış, içi. 
yiyecek şeylerin lezzetio1, 
kadar kayb~tmedıği ııe 
varmış. Hayret! 

İşle bu müstesna haL 
ve fabrikacılarını derhal 

le getirmiştit. 

müstesna bir hal mahiye . 
maması, konservelerin dl 
uzun müddetlerle korUJ1 
kanınm bulunması yoh.ın 
lırm::-.lara girİ§enlerin 
fabrikacılar geliyor. Bu 
velerin bu kadar uzun 
kaldıkla~·ı halde bozul 
nnda, sağlam kutular i 
va almadan kalıştan, kll 
lar arasında saklanıştall 
bazı 'lizli sebeplerin de 
ğu sanılıyor ve bu cibtJ 
meydana çıkaı·dması i ' 
lıyor. 

A.alile, ipek, atla. gibi kumQflard an yapılan süs yastıklarının üzerin* fimJqc luular si,ek aki•leri göz.e çarpardı. Şimdi, kuş, kedi, kö

pek gl6i mahlukların ıekilleri, bu yastıkları hoı bir tarzda gölgelen-

Macar Dahiliye Nezareti, bu 
eski usulü yeniden ortaya koy · 

muş, bir nizamname hazırlamış -
'u. Buna göre, on yedi yaşından ., 

lruçük kızlar, umumun toplu bu
lunduğu yerlerde, bunda;ı sonra 

• a!i i. 

Reıimde, kı§ın gi:ymeğe mahsus örme bir ceket ve etell'ır 
nuz. lkiıinin de rengi, deve tüyüdür. Bu kostümün kendi. 1 
senleri, mutedil kıvrımlar halindedir. Şapka da bu giyitıif..,ı 
çilmittir. Kışın gi:ymeğe mahsus ol an bu kostümden, illıJ Jı 1. 

ıliriyor. Gördüğünüz. yastığın üz.erinde, topla oynaıan ve birbirleriyle 

koklQfan bir çift kö pek silueti var! .• 

ancak refakatlerinde eskiden ol
duğu gibi kendilerini gön•tecek 
bir kadın bulunmak şartile dan
sedebileceklerdir ! 

. e 
rın, hatta bir dereceye kadar yazın serin giclen giinletıtl 

edilebilir! 



N.E. 
M.A.~ 

T esirl 
Aıaw k kürk} .. gı YU arı her kadın, kişın 

Fa.k u rnanlo ile dolaşmak ister. 
ltııq~ Ya~ın?. Yazın, kalınca ku
l" n hır esvaba· bile tahammü-
u }'oktu D 1 . .. 
~ la r. o ayısıle kurk, sıcak-

§ınrnaz ı 

Fakat · Af . 
~en . ' orta rıkada yaşıyan 
tek cı kadınlar, hiç de böyle lıa -
~ke~ etnıezler. Onlar bütünse -

urkle d ı ' 
lcr. l<.ı 0 ~?maktan hazzeder-
~ zgın guneş altında kürk 

•maktan b" t'' l" llıeıı ır ur u vaz geçe -
ti h e]r. Buram buram terledikle

a de! 

}'dd
8

Un
1 

un böyle oluşunda film 
ız arı b 1 

dır s· a~ ıca rol oynamışlar-. •ne 
lere 1 rna, en ıssız, en uzak yer-

tadar . d" B ..\ftik gır ı. u arada orta 
·Rda 

lllerik Y~ıyan zenciler de A-
hun] ad ve Avrupa filmlerini, 
l ar a 1 a.rın .. r.o alap yıldızları, on-
llını bR•rınışlerini görmek imka -
Z u dular. 

L enci k 
'IO!l•.. adınlarm en ziyade 
d ~·•na "d 
ııtar gı en şeyler, film yıl -

kurk ıtntdn kürkleri oldu. Derhal 
l e a "k· lr. İtı T rı 1 hevesine kapıldı -
ti 1.d gı ız tacirleri kürkün zen-

.q lt\\ , ''\\i, .. arın bu kadar h::>şuna 
•'ll\ .. " 

ÇftitJad l 0 lrenince, fırsatı ka -
da.r , 1 'ar. lngilterede pek o a-
~tkl 1~111 olrnıyan kıymeti az 
ılı:etı' ·f d 
~aya.ıstı . ed erd~k, denk denk 
.. ~l gon er ıler. Bunları ste 'lllal mübadelesi suretile 

St r. 

"tıe ~ın.a ve yıldızlar, işte bu su
~ ~ f r~kanın göbeğinde yaşı • 
*"'te~~Cıler Üzerinde de tesirini 
tof,flh;· kızgın güneş altında 
'?~ at- arasında, kürk moda-
~ttU! 
NQ •--:-----------
noıyon ve Kadın! 

~ °'bna tltadn n Yıldızlarından Roze 
il. er,ırne N . 
~ttı11 vauu apolyon Bona-
tiitı f'] hayatına ait olan "100 bt ,, ı rn . 
. l'İtıi al ınde kadın rollerinden 

•ı, hitrnt~§h. Bu filmin çevrilme- , 
s·' !lır. 

~ ~ 11ndi lt l 
l}'altnı ' .. a Yanlar, Napolyonun 

ç'"ir !Joıteren ba,ka b" f'I d ~ek . . :s ır ı m 
ı, 11

'-1 atıyorlar Bu f'J · tl '"al>ol • ı mm a-
s;-1tıda11 d Yon Ve kadın,, dır. A • 
r"atıaa. · a. anıa,ıldığı gibi, filmde 

)'t •rnparnt 
ı-·ı 11 Çapk 

1 
orunun hususi ha-

ı e ın ık 1 tektir macera arı göıte -

~~tİrdiği filmd j 
)ıl Yenen J e oynayışını ı 

dııa " . lalyanlar Alman 
~· .renı fil d ' 
,~~tdir. y lnı e de rol teklif 
....., 1ttir. 1 dız, teklifi kabul 

"HatmetlO Yaldız,, Mey Vestin Bir GörUrtUşU 

. ~ffi'-~R~H~A-F-.T A....._: 

1 

__ .an 

sıne b ti.in sin nı· ı 
~olii a§lanan d ~r~a gösterilme
<le ~Ot· '\'e Yenı fılnıleri derhal 

ıı f5o1·"· Program d ... . . , 1 •q·a gelen .. egışmesın . 
l1a,?J 0lduIDtn &1:inlerde, onların 

l>o.t11~ a daır göriicii ·· .. 
~ ~ "'!i ... muzu 

~bi~ J'azııar . 
~bit ediyor ye~ bıtaraf goruşu Frants Leharin hoş besteli operetlerinden biri olan "Fraskita,, nın 
~i'IL. filtir . ~nı filmler hakkın- filme alındığını bir müddet evvel yazmı§tık. Recimde, "Boğaziçi §&:::"· 
~nıa edının k · 

lll\nı~ 8a.Yıfa v e .. ıst~rseniz, kısı,, filminin yıldızı güz.el sesli Jarmila Novotnayı bu filmin bir sah -
rn Stırett e .~tunlanımza nesinde görüyorsunuz.. Yanında oturan erkek, Han• Hayntı Bol· 
--.. ._.e.g~o;z;.::g:ez:d~i~n~·n~iz~!I manclır. 

Haşmetlıô m1ld zl 
.. .::;:::=======--===================--~--· 

inıiltere Kroıının 2~ inci Cür s lıl .. , ü ü 

~enli~lerine Douet ~ıun~u .. 
Mey Vest, Londrayı Mestedecek! 

Simdi ılünvanm he,., kıt'asmda , J ~ 

kendi inden ~ley Vcst kadar sık '\'C 

!,'.Ok halı edilen. en yiiksek muhitler· 

de itiharı olan yıldız yok, demek ye

rindedir. 

le,· Ye:ıt. inzi\'tl\ ı tercih eden . . 
Greta Garhoyu hile, 1m iki noktadan 

g(j)ge~indc hıraktı. "'i Hihi kadın,, 
m çekingenliğine kar ı '·Mııhtesenı 

kaclm., atılgan davrandı. O, kendi 

içine çekilip herkestı·n ka~nrken. 

hu, lıerkcvin içine giriyor. Üstün 
r.nzilıe.:-ini perelc ii.zeriıw 'c iizcrin· 

den aksettinnckle kalınıyor. lıay

ranlannın kendini yakmdan görüş 

arzu' i:.tiynl""rnı, l rcddüt~iiz yerine 
fetiriyor. Bu uretle yekunu mil· 

yunlaııla lı aplantıhilccek hayran· 

lnrıııı. devamlı olarnk, c~ iz ca-

ihe:-inin ıte iri altında tutuyor! 

Bir ı;öriinii)le ortalığı birihirine 
katan, miihaliiı;am~ yerı ) erinılen 

o) nalan .Mey V estin mcdlıiıulc. ~i

tayi~inıle soıın gclmiycn yazılar sıra· 

Jmıalıilir. Biz, ona ait ) eni ,.c mil· 

Jıinı hir Jı:'iıliseyi anlatmak için, 
hahsin hu kı nıını ~imdilik burada 

lıırakıyor 'c kendi ine '·Hasmetllt 

yıldız., ıırıvnmınn \'erildiğini not c· 

derck, hu en son hadiseye ge1:iyo· 

ruı. 

İngiltercıle, ) akında Krnl Be· 
ı:im·i Corc 1 [z. nin tahta ~ıkı:;mm 

yirmi IH'~İnci yılılöniimii le it (•ılilı·

rek. ıınınızıını :-.l'nlikler yapılacnk

tır. Biitiin ingilt<'re, lıu '.)enllk\cn• 

hazırhınınnkla mc:;guldiir. l~tc Mc) 

Vı• t. lııı §Pnlik]cr<lc lınz!r hulıın
ınuk iizcrc. lıilh:n;a çağırılmr!ijhr . 

Londraya da' et~ "Jla:;ınclliı yılıJız .. 
a r:::ki ••) kotlnnd )•urd.. reLi 'e 

Knnudn mmınıi 'ali i Lurd Hiııg of 
\'iıni '\C refika ı Leydi Bing of Yiıni 

delületlerilc ynpılını;:, lnı 'esile ile 

Mey \'est tnrnfmdnn. Holirnddnki 
~ant) ın<lu, im dm eti yapmak mnk · 

snılile :ı) nğıııa kılar gclrn asil mu · 

rahha;;Jıır fcrcfim: ıniikcllcf lıir zi · 
yafol çı•kilıııi~tir. 

:\ley Ye tle Lnrcl"' Leydi, ilk ılc· 

fo )akmılaıı tams;ıyorlnrdı. Yıldız, 

misafirlerini kendisine has nükteler· 

le te~hir etme ini hilıniş, ılıı' ete 
1 kıır!:ı lnllı bir tehesvüınle §Ö) le dc

ınİilir: 

- Hen. hayatın zc' kini çıkaran 
hir kaılıııım. Onun için ı·anm1 pek 

tntlulır. Şu lrnldc, ize r:anıııı iizl'· 

rinc yemin cıh•r<>k sö;-; \'Crir::.cm, hu 

lll'k nezaketle ) :ıpıl un crcf ,·ı•rıeı 

ıla' l'ttcn ıımlıakk.ıt... i tifoılı• cılccc-

7.iıııc inanır ıııız, zannedcriııı, siizcl 
" JA:ydi, umlıtt>rcın Lorcl ! 

:\lisafirlcr. katiyct if udc eden 

lıu ,·uaıhll'n mcnıntm olnmşlar. )ley 

Ye tin Lornlrnyı mc ... ıedC'ccği kanan

tiııi ileri iimıii~lcrdir. :\ley Vcst, 

hu iltifatn ktırı; ı, sene tatlı lehe ... ii

rnünii c:-irgcıni) erek, ı;u mukahele

dı• hnlnnıını:;tnr: 

- Şiiplıc İ;-;, ki rııc,.tuln<'ak hiri i 
, ar. F:ık:ıt, ıı Lomlr.t değil , heniın ! 

l)a, ı•tlilcriniıı ıoc~ilıne i lıu~usuıı· 
ıla pek titiz dmr:uıılaıı hu senliklen'. 

lılit iin diiııya ) ı ldızları ara ıııdnn 

yulmz l\lcy VcsLin eçilme i, cidden 

üzerinde durulncak hiı- Midi cdir. 

Kendi.,inin •·Jlukinı;aııı,, arnyında 

Kral 'c Kraiiçe tarafından kabul e· 

dilmesi, kun etle muhtemel sayılı· 

yor. Uiitiin yılclızlnr arasından yal· 

nız o, "lla~ıııetlfı Yıldız,,! 

I 

Geçende Paris güzeli seçilen 
Anclre Loren, hemen filmcilerin 
dikkatini uyandırmış, kendisine 
yıldızlık teklif edilmif, Paris gü -
zeli, bu teklifi kabul etmi§ti. 

Yirmi iki ya§ında olan bu kı .. 
za yaptırılan birkaç prova, onun 
muvaflak bir yıldız olacağı lza .. 
naatini kuvvetlendirmi§tir. Yeni 
yıldız, ilk filmini çevirmeğe baş
lamak üzeredir. 

luize Ulrih, 'Almanyanın yeni 
yıldızlarındandır. Bu yıldızı bu 
mevsimde birkaç lilmclc gördük. 
"Bitmemiş Senfoni,, V'? "Liybe -
lay,, filmlerinde rolü vardır. 

Bu yıldıza bilhassa orta halli 
kız rolleri veriliyor. Hayatı anla· 
mış, görmüş, geçirmiş tipleri can
landırmakta çok muvaffaktır. 

Burada gördüğümiiz iki filmde 
a§ağı yukarı böyle rollcrde·oynu
yor. 

Yaramazlıklar'le hemen her 
filminde ho§a giden Anni On· 
dra, son zamanlarda yeni bir film 
çevirdi. Mevzuu lngiliz ediple -
Tinden ÇarlG Dikensin bir eserin
den alınan "Küçük Dorit,,, Av -

rapa memleketlerinde bcyeniliyor. 
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Bıiır Daha Öpmen1 l 
Pansiyon sahibinin çirkin ol -

duğu nisbette sevimsiz ve ab -
dal bir kızı vardı. Bu pansiyo -
nun bir odasına yerle~en Namık, 
günün birinde nasıl oldu ise ol -
du, bu kızı öptü ve öperken pan
siy~m sahibi tarafından gerüldii. 

lriyarı, göbekli b:r adam olan 
p:ınsiyon ~ahibi, adeta göz!crine 
inanamıyordu. Bu çirkin. sevim
siz ve abdcıl krz, ona nhbetle kat 
kat yakışıklı bir delikanlı tara -
f mclnn öpülsün!.. Olur şey de -
ğiicli do~rusu ! .. 

Ad!ımcağız, büyük bir ümide 
kapildı. 01ur ya, bu delikanlı kı
zındnn hoşlanmıştı işte!.. Gönül 
b--h:;inde, sırasına göre akıl ve 
m.:ıntık dlirur, zevk de kaçıp gi
der. Eh, mademki delikanlı kı -
zından h:>şlanmıştı, artık evlen -
ln:}ye yol açılmış, demekti!. Ni -
kahı çabucak kıydırmalı, kızı 

baş, göz. etmeli!.. Vakit geçir -
mcğ~. delikanlının gönül heve -
sinin geç.ı.ncsine zaman bırakma
ğa gelmez~ 

Ra§d ismh1deki Yahudi kızı
nın babası Moiz, Yahudi oimaısı
na ruifm~n, delikanlının ne kadar 
para:a olduğunu arz.ştırmağa lü
zum 3örmedi. Bu kızı paralı bir 
adam<ı a~dırabileceğini nkh kes -
miyordu. Dclayısilc, kızın mas -
rafından kurtulması, kafi dere -
cedc bir kardı! 

Böyle düşünen pansiyoncu 
Mo=z, hiç istifini bozmadı. Sakin 
bir tn rır u, kızına seslendi: 

- Raşel !. Haydi sen yit de 
m.utbnkda anana yard!m et. Hem 
soyle Rebekaya, yapsin bu ak -
şama bir tatli ! .. Bu akşam iytibar
li bir misafir yelecek bizim sof -
re.ya ! 1 

Çirkin, sevimsiz ve n.hmak 
kız, bön bön bir babasının, bir de 
delikanlının yüzüne haldı. Son - 1 

ra göğsündeki önlüğün ucuna yü-

klade1nki Bedava! 

J zünü sildi. Namıkm dudak do -
kundurduğu yeri! 

Kız dışarı çıktıktan sonra, Mo
iz, ellerini uğuşturarak; Namıka 
yaklaştı. Bu sırada lakırdıy~ na
sıl başlaması lazım geleceğini ta
sarlıyordu. Namıka gelince, o, 
köşede durayor, kızın babasının 
hiddetle kendisini paylıyacağmı 
sama>, bu hiddeti nasıl yatıştıra -
cağını araştırıyordu. 

Halbuki, pansiyon sahibi, hiç 
de hiddet göstermedi. Hatta yı -
lışarak, delikanlıyı şaşırtan bir 
pişkinlikle sordu: 

- Bu yece, akşam yemeyini 
beraber yiyeceyiz !.. Nasil? .. Bu 
davetim hoşunuza yitti mi? 

Namık, mütereddid bir tavır
la, mırıldandı: 

- Beni yemeğe mi davet edi
yorsunuz? 

- Elbette ya, canim!.. Demin 
yordum sizi kendi yozlerimle bi
zim kizi operken .. Sofra ba§ında 
konuşalim bundan otesini ! . Şim
diden soyleyin bana lakin, ne -
ye karar verdiniz? 

Namık, o zaman Y ahudinin 
maksadını çaktı. Bir öpücük se -
bebile çirkin, sevimsiz, ahmak 
bir Yahudi kızının kocası olmak, 
işine gelir işlerden değildi. Der -
hal kararını bildirdi: 

- Neye mi karar verdim?. Kı
zınızı bir daha öpmemeğe ! 

J 

Yenge, evine misafir gelen genç kızla delikanlının ahşam ka· 
tanlığında b<ı§ ba§a verdikleri oda ya anaızın giriyor ve elektrik düğ
mesini çevirirken, §Öyle eliyor: 

- Vah, yavrularım, vah!.. Sizi ıimcliye kadar karanlıkta bı

raktığıma üzüldüm Joğruıu! 
. 

F arketmesin, -Diye! 
Paris sokaklarında dolatan 1 rak, yanındaki güzel kadına yal-

güzcl kadınla yanındaki erkek vardı: 
şık bir otomobil içinde dört yol _,_ Gevezelikten vaz geç, ku -
ağzına varmışlardı. Otomobil, zum, da bana yardım et. Bili • 
hususi bir otomobildi. Erkek di- yorsun ki, otomobil kullanmakta 
reksiyonda, kadın da onun yanın- acemıyım. Bir kazaya sebeh ol· 
da oturuyordu. madan, bu işteki ehliyetsizliği -

mi seyrüsefer memuruna çaktır • 
Otomobil kullanmakta acemi madan, şu dört yol ağzından 

olan erkek, boyuna uğra,ıyor, kurtulalım! 
bir sağa, bir sola kırıyor, bir ile- _ Peki ama ben sana nasıl 
riye bir geriye sürüyor, otomobi- yardım edebilirim canım? 
li bir türlü dört yol ağzı meydan- Erkek, güzel kadının sualine 
lıktan geçiremiyordu. Bu sırada şu cevabı vererek yardım yolunu 
karısı kendisine talimat veriyor, gösterdi: 
onun söyledikleri erkeği bir kat _ Seyrüsefer memuruna göz 
daha şaşırtıyordu. süz, gülümse biraz da, gözlerini 

Bir aralık, alnından buram 
buram ter dökülen erkek, sıkın • 
tıdan bunalmış bir halde soluya· 

ıana çevirsin. Sana bakarken 
benim acemiliğimi farketmez her 
halde!. 

Hangisi 
Mümtaz bir Fransız 

sormuşlar: 

- Neden akademiye girmek 
için namzetliğinizi koymuyorsu -
nuz?. 

Edil, şu cevabı verm=ş: 
- Eğer namzetliğimi koysam 

ve girsem, herkes hende ne gibi 
bir meziyet bulunduğunu. diğer 
namzetler arasından benim ne di
ye aza seçildiğimi araştıracak, bu 
araştırma, bir çok söze ve ya -
zıya vesile teşkil edecek. 

İyilik etmekten hoşlanan bir 
do!dorun fakir hastalarına beda
va baktığını yazan bir gazetede 
bu haberi olcuyan bir hasis, ka.rı
sına seslendi: 

Bir Jngiliz karikatürü. Cambazhanede at kalıbı altına girerek 
numara yapan iki kişiden biri, oyu #un baılamaıına beı daki.'lıa kala, 
direktöre soruyor: 

Halbuki şimdi?. Hem girmek 
istediğini ortaya koymamı~ is -
tiğna göstermiş vaziyetteyim, hem 
de vaziyetim, sonsuz dedi kodu -
lara vesile vermiyor! 

Mesud, evim oda od3 d 
veren yaşlıca bir kadının ° f 
rından birinde o~uruyordll· 

kat, ne kendisi rahat ediyo 
ne de ev sahibi kadın! 

1 "'JJJ Bu karşılıklı rahatsı,: ıg 
bebi, Mç_sudun oda kira•~ 
birkac aylık borcu birikJ1Jlf 
ması ı:. O, ötedenberi parasıoJ 
rinde ve yolunda harca 
bilmiyen, yok yere borçla~ ~ 
gençtir. Eline geçen para bıı 
bir yekun tutmuyor Delik• 
gençlik arzularını yenemiyor· 
laywile borçlanıyor! 

Birkac aydır boyuna söyl 
~ 'b• ev sahibi kadının sabrı, oı 

büsbütün tükendi ve geçen 
genç kiracısına ültimatoJl'IU f 
di: 

- Delikanlı!. Daha fazl• 
lemeğe tahammülüm k .,,•li 
Ben, zengin bir kaclın eleği d~ 
Üstelik dulum. Bu kocaııı rt' 
kalma evin odalarını kiraya 1d,r 
rerek, aldığım para ile dara 
geçiniyorum. ! 

Delikanlı, başını salladı: 

- Biliyorum, biliyorum· · jf 
- Eh, biliyorsan dahn iY' e9 

i~tP. . Ona göre hareket et .. S , 
üzmekten bir an evvel vaı g~ 

- Peki, ne yapayım?. f 
- Ya birikmiş parayı ver•_.ıı, 

hud da bir an evvel odayı bor"" 

evimden çık. ; 
Mesudun ağzı lrnlakJ~r~ 

vardı. Ne mutlu ev sahibi id• 
Ev sahibi Nazifeye, şöyle ce 
verdi: 

- Derhal.. Siz ne iyi kC\d1ıt5 

nız böyle .. Sizden evvelki e'i fi 
hiplerim, böyle sizin gibi iki f', 
den birini değil, ikisini birdtfl 

1 

tetlerdi. 

• ~ < 

. :.lZ:. . .~.;.~ 

Gece y~rısrndan iki saat :J 
ra zile basarak nöbetçi e~ı ·f' 
uyandıran müşteri, nane rıfl 

Eczacı hiddetle soruyor: •,J 
- Beni gecenin bu ~aatı 

'I 
bunun için mi uyandırdırı•~~ 

Müşteri, şöyle cevab ııerı 

- Zarar yok, o halde y/J 

- Hu ... Baksan, a bana .. Bir 
doktor hastalarına bedava bakı • 
yormuş. Haydi, çağıralım şunu. 

Karısı, hayretle, kocasına dön
dü: 

- Şemsiyemi evde unutmu~um. Halbuki ıakır ıakır yağmur ya
ğıyor. Bu kıyafette gidib almamıza müsaade eder misiniz?! 

İki vaziyetten bu sonuncusu be
nim için daha karlı değil mi? .. 
Bence öyle! I sabah gelib alırım! 

--------------------------................................... .._ .... __________ ... __________ _.....~--------- ------------------------
. 

- Biz Hasta değiliz ki timdi! 

Hasia kocasından fU cevabı 
aldı: 

- Zarar yok, canım! Madem
ki bedava!. Vereceği reçeteyi yap
tırmayıveririz ! 

Akşamcının Biri/ 
Her aktam Balıkpazarı mey • 

hanelerinden birinde toplanan 
birkaç aktamcıdan biri, bir ak -
şam meyhaneye ayak basınca et
rafına baktı, arkadqlarını göre
medi. 

Erken gelen aktaıncı, garso • 
na sordu: 

- Yani!.. Bizim budala he -
riflerden daha hiçb!ri gelmedi 
mi? 

Garsondan ~u cevabı aldı: 
- H<lyır ! .. Bu ak;:ı.:n ilk gc • 

len sizsiniz ! 

• • • Karısı Çirkinmiş! ••• 
. . . .. . ' ... "" .... ~ ~, ~ '. ' • " ... '-. ... ~ .. "it .. ~ 1 ~ • - : ' ' 

Cabirin cebinde daima elek -
trik f encri bulunurdu. Daima de
mekle gündüz de- fener taşırdı, 

demit olmıyalım. Tabii gecele -
ri, .. karanlıkta! 

Bunda şatılacak bir şey yok, 
değil mi? .. Fakat, arkadaşı Sabir 

, her nedense huna şaştı ve sor -
du: 

- Kuzum!. Ne diye cebinde 
daima fener taşıyorsun?,, Beyoğ

lunun göbeğinde oturuyorsun. E -
vine giden yol sabahlara kadar 
apaydınlık! 

- Orası öyle!.. Fakat, bilir -
sin ki ben hovardayım! 

- Hovardalıkla fenerin alii
kası ne? 

- Gece buluşmak üzere söz -
Ic;tiğ!!"!1 bir !:adına ~!deTken, ce
bimde mutlaka fener bulunma -

lıdır, kanaatindeyim. Çünkü, ka· 
ranlıkta çirkin kadın, güzel sa -
nılır. Her randevü verdiğim ka • 
dınla buluttuğum sokak da ap -
aydıknlık defiil, ya .. 

Sabir, dudak büktü: 
- Bu dütüncen, bana pek 

mantıksızca bir ıey gibi geliyor 
doğrusu .. Halbuki ben de evlen
meden az, çok çapkınlık eder -
dim. Aydınlık sokakta olduğu 

kadar, karanlık sokakta buluttu
gum kadınlar da vardı. Cebime 
fener koyduğumu ve karşılatın
ca yüzlerine tuttuğumu, hiç mi 
hiç hay.ırlamıyonım ! 

- İnanırım! Zaten karını ilk 
gordüğüm gün, senin bir kadınla 
buluşmağa giderken cebinde e -
lektrik fen eri bulundurmak ade • 
tin olmadığını anlaımtştrm ! 

Optamometer ! 1 · 

Amerikada bir zenci, bir göz- 1 

lükçü dükkanının önünde durdu .. 

Camekanda gördüğü bir alete u -

zun uzun haktı. Bu; biç:rni aca · 

yip bir aletti. Bilhassa zenciye 
1 

öyle geliyordu. 

Nihayet, merakını yenemiyen 

- Buna "Optamometer,, der-

ler. 

ı Zenci, alete uzun uzun baktık-, 
' tan ve bir hayli düşündükten son

ra, mırıldandı: 

- Ben de böyle acayip bir şey 
olduğundan korkuyordum işte! 



ltalyan ordU$unun manevralanndan sonra Musolini tarafından zabitlere nutul~ söylcnirl(cn. 

Son si.stem piyal~e kıt' alarının 
aldıkları şekil 

llrrıuını h 
ltr .. arpten alman tecrü -
. Uıeri · . • . •le h ne P•yade ıslah edıle 
tde:~~n bütün silahları ihti -
tla d ırer aıkeri kıta halini 

r ır B . k" d Ye ka · u ın ıtaf m ne e -
et dar ilerlemit olduğunu 

de. b:r~uıunda görüyoruz. O -
~cI. P•Yade alayı muhtelif ıi

llfbıt Bn llıürelckep bir kıta ol -
· un · l ..... u 12'h edelim: 

itr,ı) .. A\'cı rnüfrezeıi 9 hafif 
"'"-'oı., 2 ağır mitralyöze ve 
2 - ~esine maliktir. 
lik -.e abur topçu kolu 1 tane 

· Y&hut 45 lik toptan mü
tr, 8 1 

un ann vazifesi tank 
J l, ;ını defetmektir. 
il, •burun muhabere ko -
4, 
S -.... 41 t!ı iatiktaf kolu. 
e •tıhk" " -.... 8 anı ve setir kolu. 

~ ~'-tdl&ne 76 milimetrelik kı-
~ an mürekkep topçu bö-
? ....... 

~· 4la--
1· .1 • 11 muhabere müfre-

~ 8 ...._ °Pt'( ,,la 0~0rlqbrılmıt tayyare "8 ......_ t n::~alyözleri. 
l ...... · r anıharbiye ve aaire -
'il. "'1Yeti · · 

ıo 
ıçın kumandan ko -

~I ._C.ıı 
~. ere kartı muhafaza 
11 
b ._idari· ı 

C'i ._ S 1f er müfrezesi 
13 1hhiye bo··ı·· .... ._ B ugu. 
14 a1tar böl ..... ·· ,1,. ._ ~ ugu. 

"'~ \.&erek k d" •i'" • &er .. L en 1 efn.dı ara-
"'-t "l\Se d·· ~İf ~roh Ufman tarafmda 
eau .. aaand !lQ e 111\ik a Yapmak va -

"·t· .. )le ı_ • ellef olan klüb 
"ı 'oır p" • 
~O ~•arlak ı~ade alayınm kuv-
l~~ı\l',....._n, 173 ea~p 2900 kiti, 
d~ llral.~ çıft. 144 tek ko-

l', ~ "e b" a ırçok kanıyon -
h.._ \l ~· 
"1tr ... •aaı idea) h. 
~d -q\ir d ır Piyade ala
J... "ede he e eıneıse de asri • -
."llltıı inen b .. .. pı 
ta_t bir ara utun harb silah • 
İi,~ek iti~ . relebileceğini 
)'de tıı diy0 ru Ç~~ nıi~hinıdir. 
~il\~:Jl,rın~a unkü Ruı pi • 
hıı <aı leli Yokt mayın endaht 
'~• ) lik L Ur· Buna nıuka -
l;.t \lı uoınba 
"' e ~iıı endahtma 
~ttı~iteltt : \'ardır ki bu ai -
~d,., llt'tııı ~daht ile tüf ek 

~\laı'lar. llletre ınesaf eye 
}'' & ,.. • 

tob\ı ' l>ıyad 
~·~a l>ö1uıu ~.~layına bir aah-

l'dıt ! "-lrı .... L1 
ave etınek hu • 

• Q .... 011.!\} 
'tlca de" 1'1l'Jna lr"'-ıt

letlerin ord 1 u a. 

nnda bu yoktur. Diğer nıilletle • 
rin piyade alayları kumandan
lar, bu imtiyazdan dolayı Ruı pi
yade alaylan kumandanlarını 

kıskansalar, yeridir. Umumi harp
ten ıonra piyade ile topçunun na
sıl mütterek bir surette çalıtabi • 
leceğine dair çıkan meseleıyi, an
cak her iki silah arasında mutlak 
ıurette itimada şayan, harp esna
ımda ite yarar, telıiz muhabiri 
irtibah tesisine ihtiyaç duyulma
dıiı takdirde Rusları bu suret -
le en basit bir surette halletmit 
oluyorlar. 

Rusların ordu tetkilatmda ta
kib olunan prensip, bir kıtaya 
harpte muhtaç olacağı ıeyi evve
linden vermektir. Ayni fikir bü -
tün ordularda güdülmüyor: me
ıeli bütün ağır mitralyözler ve 
yahud taburun diğer ağır silah
ları bir müfreze halinde ~ir ara
ya toplanıyor. Hatta lnglliz or -
duıunda, bütün ağır silahların a
layın bir taburu halinde bir ara
ya getirilmesi dütünülüyor, çün
kü bir tabur kumandanmın, mü
tenevvi silahlarla meşgul olma • 
smda ve mütenevvi kıtalara emir 
vermesinde mazarrat görülüyor. 
Bu ve buna benzer daha bazı 
tefkilit vardır ki bunların tat -
biki hakkında muhtelif fikirler 
yürütülüyor. Çok defa f aideli 
görülen bir ıilihm veya hir teıi
aabn kabul ve tatbiki için lazım 
olan para ve imkan bulunamıyor. 
Bir de ıiyaai ve askeri - coğrafi 
dütünceler bu itlerde bir rol oy
nuyor. 

En küçük piyade bölümlerinin 
harp tarzı ve tasnifi hakkında 

muhtelif devletl2rin piyadelerin
de büyük farklar görülmüyor 
Her ne kadar bir devletin piya -
desinin atet kabiliyetine, diğer 
bir devletin piyadesinde de ha -
reket kabiliyetine fazla ehemmi
yet veriliyorsa da, bütün devlet
ler ateş ve hareket kabiliyetleri -
nin yeknesak bir gnıp halinde 
yerle§tirilmesi hususunda bü -
tlin ordular ittifak ediyorlar. 
Fransızların (infiltration) de -
dikleri usul ki ateşe az maruz 
bulunan yerleri arayıo or3lardan 
istifade etmek demektir. birc"k 
devletlerin ordularında tatbik 
edil"lej{e batlanmıştır. 

Fa•~at m;;~ .... fa~ ,.:•~l, 1 .... -ı-1n 

bu kadar mükemmeli ettiği ve 

efrattan ziyade maddenin ileri 
sürülmekte olduğu bir zamanda, 
piyadenin, manevi kuvveti ne 
kadar mükemmel ve yardımcı si
lahları ne kadar tamam oluraa 
olsun, iıtikbalde aynı surette mü· 
c ehhez olan dütmanı hücum ile 
mağlub etmeğe muvaffak olaca
ğına her tarafta füphe edilmek -
tedir. Deniliyor ki: 

"Madde, efradı geride bırakh
ğından, piyadede muharebeye 
kat'i neticeyi vermek rolünü 
"harb meydanının kraliçui,, de· 
nilen topçuya, tanklara ve tay • 
yarelere terketmiıtir. Evvelce pi
yade hücumunun ölüm ıahaft o
lan mıntakadan muazzam topçu
nun himayai alhnda ancak tank
lar yol açabilirler.,, 

Bundan ba.fka ikinci bir me • 
ıele daha ortaya çıkıyor ki o da 
piyadenin esas mahiyetini ve bu
nunla beraber mevcudiyPt hak • 
kını ıarsmtıya uğratıyor: Bu mo
tör devrinde motörün, piyade ta
rafından harcanan zamam aza· 
mi derecede kısaltarak yorulma
yım taze bir kıtayı harp sahnesi
ne yetittirmeai kabil iken piya -
deyi yürütmek, ona silah ve yük 
tatrttmnakta bir mana ve sebeb 
var mıdır? 

Bu iki suale biribirine uyma
yan cevaplar veriliyor. Bu ce -
vaplara bazı sebepler ve bunlar 
meyanında bir devletin umumi 
devlet teşkilatı saik oluyor. Son
ra lngilizlerin orduyu tamamile 
maltinelettirmeğe ve motörleıtir
meğe hararetli surette taraftar 
olmaları, lngilizlerin kend1 kü • 
çük meslek ordusuna tevdi ettik· 
leri vazifenin mahiyetinden ile
ri geliyor. 

Fakat, umumen muteber, ha
yatın hakikatine davanan m1•ha
keme!erden ve mülahaz.'l1ardan 
ve hakiki vaziyeten yanmn pi -
yndesi ic"n aşağıdald neticeler 
çık;.rıli\bHir. 

Sabık Fransız Erkamharhiye 
reisi Debeney•in sözlerine bakt -
İacak olursa pivadeye bugün ol
duğ,mdan z;vade yardnncı s:tah
lar VPTP'ek lazım Şlelivor. Miis -
fa 1<~e1 hl'lrpte. siirii ol"'r"k imal 
P.'1:1ore1< tar"1t nivade ~'l\vl~rına 
k;;U;v.,_ .. 1: nı1kdl\rdl\ terf;lc 0''1rıa

e21. ''hT. n .. J. .. ,...,..,..., T\~7,~r;nı lT'kİ • 

(Dvamı 14.tü sayıfarun 4.tü sütununda) 

Belçika hava kuvvet
lerindeki teşkilit 

Belçikanın hava kuvvetleri bir 
erkinıharbiye, iki tayyare alayı, 
bir mektep ve bir depodan iba • 
rettir. lki tayyare alayı bir liva 
teıkil eder. Dört gruptan mürek -
kep olan birinci . tayyare alayı 
mecmuu 72 tayyareden ibaret 6 
raaad ve istikıaf filosunu ihtiva 
eder. Be§ gruptan mürekkep olan 
ikinci tayyare alayı, 60 tayyareli 
dört avcı, 30 tayyareli iki bomba, 
40 tayyareli dört mekteb ve 48 
tayyareli dört teknik filoyu havi
dir. Bundan baıka dokuz ihtiyat 
filosu vardır. Hava efradı 2840 
zabit ve neferden ibarettir. U • 
çanlann adedi 400 pilot ve 150 si 
ra.sıd ve mitralyözcü olmak üze
re 550 kitidir. Bel~ika tayyarele
ri son seneler zarfında tamam ile 
veniden teçhiz edilmiştir. Bütün 
~alzeme İngiliz malıdır. Yalnız 
mekteb tayyareleri Fransadan a

lınmaktadır. Baş!ıca tipler avcı 
tayyarlerinde F airey Firefly ve 
istikşaf ve bomba tayyarelerinde 
Fairey Fox il. dir. 

ÇEKOSLOV AKY A: 

Çekoslovak matbuatı son as -
keri manevralarla fazla mqgul 
olmaktadır. Bu manevralar tim· 
diye kadar görülmemiı bir mik • 
yuta ve Fransız erkanıh~rbiye 
reisi General Gamelinin buzu ·• 
runda yapılnnıtı. He1Jeyden ev • 
vel piyadenin gayet ağır surette 
yürümüt olması tenkid edilmek
tedir. Piyade günde azami 8 ki
lometr~den ziyade yapamamıt -
br. Bu da piyadenin topçuya pek 
ziyade bağlı olmasından iJeıri gel
mittir. Bundan piyadenin topçu
ya. bağlı kalmıyarak müstakil ol
ması neticesi çıkarılmııtır. Bunun 
için alacak ilk adım topçu ile 
piyade ve raaıtlar arasındeki tel
graf hatlarınm kaldırılması ve 
bunların yerine telsiz bir irtibat 
tesis edilmesi olacaktır. Manev -
rada emir verme muamelesinin 
çok karıtık olması yüzünden 
harp harekatı daima geç batla -
mıftır. Daha elastiki ve mütehar -
rik bir kumandaya ihtiyaç oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Yüksek kuman
da mevkiinde olanların mütered
didane hareket etmelerine, ağır 

r· 

.,, 

yürüyen muhabere vaaıtalanna, 

hücumda piyade ile topçunun ıı
kı bir surette biribirine bağlı kal· 
maaına nihayet verilmesi istenil
mit tir. Manevralarda yalnız sü
vari methedilmektedir. Guya aü
vari kıtaatı kendilerine verilen 
bütün va.zif el eri yapmağa mu -
vaffak olmuşlardır. 

Gazeteler diyorlar ki: "Müı • 
takbel harpte az zayiat vermek 
için efradın daha iyi talim ettiril
mesi lazımdır. Kumandanların 

kumanda iılerile ameli surette 
mqgul olmalan için a.z fırsat bul 
dukları da meydana çıkmıştır, 

Müstakbel bir harpte bunun acı
sını çekeriz. Senenin muhtelif 
mevsimlerinde ve muhtelif arazi 
üzerinde sıksık talimler yapmak 
lazımdır.,, 

AMERiKA: 
Amerika donanmasının 1935 

manevraları Alaska ve Aleut a • 
daları civarında yapılacaktır. Bir 
çok deniz ve hava kuvvetleri 
Dutch - Harbour - Pont'dll top -
lanacaktır. Burada yarın f"zla ıia 
bulunmaaı ve kııın da o mmtaka· 
nm donmaaı oraaınm bir hava ve 
deniz üssü olarak kullanılmaamı 
mütküllettirecektir ., 

Amerikanın hava kuvvetleri .. 
ni tezyid için yapılan münakata
lar fU neticelere varmıtbr: 

1 - Ordu tayyarelerinin 1500 
den 2320 ye çıkarılmaaı. 

2- Kara ve deniz hava kuv
vetlerinin eskisi gibi biribirin -
den ayn tutulmaaı. 

3 - Huıusi tayyare sanayii • 
nin nakden himaye suretile inki
taf ma ça.h!dmaaı. 

4 - Bütün zabit.namzetlerine 
uçm ~ öğrelilmesi. 

5 - Mevcud 1000 deniz tay• 
yare4inil' 1942 senesine kadar 
1184 tayyare daha ilavesi. 
LEHiSTAN: 

Lehistan tayyare aanayiinde 
inkitaf etmeğe çok çahımakla 
beraber motör imalinde bugüne 
kadar muvaf f akiyetsizlikten baı
ka bir ıey gösterememiştir. Şim • 
di bütün Leh matbuah bu ite bir 
nihayet verilmesini tiddetle taleb 

~ (LD.tlen sayı/ayı çeviriniz) 

l 
1 

i 
1 

BriiJ.·scltlc ham mancııralarmda k ullanıl.an bir ağır mitralyö::. 



Bıılgaristanda yeni sıstem pıya 

aldıkları 
-- er .. ~ tarafı ı inci sayıfada) 1 hazırdı. Askeri unsurların yeni 1 ma koşac~klardır. Son gayemiz -- • 

tmda · b. h"'1....t\._ t kkü'ld b'" .. k ' (Asken sayıfamızdan devam) cak Napoleon devrinde 
yenı ır un.wnet teıekkül eşe e, ı.ıyu yer tutmaları kuvvetli, toplu ve sağlam bir dev- şaf zırhlı p' d d - ·· ·· 

eyleaıiıtir. ! ihtimali vardır. lct kmınaktır . d ı~a eyed' okgru yuru • sak bir piyade kuvveti te 

B 1 . Zl . . . 1 yor, pıya emn en ıre t ve en • b 1 1 
u gariatanda vukubulan bu atef kabınesı, Kralın tasvi • Haricisiyasetimiz de geçen hü • d ht d' k d h aş anı mıştı. 

ani değifiklik übimd' F k bine mazh 1 kt kA t· tak"b ·-· ' a yapan, ıre ten a t yapan Topçu, tank ve tayyar~ 
b h 

.m • • U:· a at S ar o aca ır. ume ın ı ettıgı siyaseti ta • silahlar, tank hücumlanm defe . 
unun e emmıyetını aJamların ebepleri nedir? kib edeceğiz. Bu siyaset Balkan- h 1 h.. zii bir netice temin etıneg 

d'kJ • al ... . S f ( ' ma sus top ar, tayyare ucumla- 11 ver ı erı m tim.at kifı derecede 0 ya, 23 A.A.) - Bulgar A- · larda sağlam ve dayanıklı bir sulh k k il 1 . vaffak olabilirler. Harp 9 

b ·· • kt d' · b'ld' · rına arşı u anı acak mıtral - h. ı 
\ 

le aruz etlırememe e ır. Jansı ı ırıyor: kurmaktır. Bu siyaset, komşula - .. 1 hl .. ne daimi surette sa ıp 0 

B 1 k b• · ·kt'd k' y · h .. '-~ t d ... · 'ki..... . . . yoz er ve zır ı tayyarelerle mu . k ·ya ' u gar a ıneaı ı ı ar ınev ı- enı UKume egışı ıgı mun- rımrzla ıyı ve dostca geçinmek ve hh I . . cek kuvvet ise anca P1 

ı. · k k u _ _., fk" h d h'I"' b l . . J ce ez o maın ıcap edıyor. il f ~ ıne aeçer en gere D1Wgar e arı asıran a t ı se ep erden ılerı yakın, uzak devletlerle iktisadi B _ bilir, çünkü erazinin arız 
um · · k b" 1 · t' y · h""k" · · . . ... .. . u mesele sogukkanhhkla mu- k " 

,i umıyesıne, gere ecne ı ınem· ge mı§ ır. enı u umetın ıç sı- ve tıcarı munasebet tesıs etmek - ı h k . bağlı olmıyan yegane u 
1 k ti k d tti"'' ahh" b .. f" 1 l ku 1 . r . .. A a eme edılecek olursa bahse • klU 
de: er~ artı .va e gı ~ O u • ~~;.as;. ·~ un. ~usa vv1etker~n ır. Bu vadıde hukumet 19 Mayıs.. dilen bu teslihatın imali ve mu . dur. Varlığı veya yo 

a yerme get.ırememqti.r. nun 1 ef ırı mesını ve meme etın ta başlanılan reformalarm bütün h . . .... . . harbe girişen bir devlet t 
· • ih kilm .. b ··k · · · k l d' . . . . _ afazası ıçın tabu hır hudut çız· h t ıçın n ayet çe ege mec ur ol- 0 onomısını uvvet en ırmesını mıllet tarafrndaın tutulacagma ve ... . -· vur edilemez ki eli sili 

tu N't ki · k b' · · · t"hd f d k h' b' d .... 'k b mek lazım geldıgı anlaşılır. Ay . l mut r. ı e m yem a me reısı ıs ı a e ece ve ıç ır egışı - u suretle hem devlete hem de len kütleyi bir araya toP il 
zı t f'' . b l"k .. t . k . . .... . '. nı sebepten dolayı da büyük bir a e ın ıf 8.§ına geçer geçmez 1 gos ermıyece tır. mıllete daha ugurlu bır atı gelece- .. .. . . . .. tan vaz geçen bu ise anc• 
te§ebbüs ettiği icraat bunu ~ös • 1 Dış siyasada şimdiye kadar ol- ğine emindir.,, ord~nun butu~. pıyades~m ~~~~~- yade sayesinde mürokiin o 
termektedir. Şöyle ki: duğu gibi barı~ bütün memleket - Ş h . . d k• • B 1 leştırmek kabıl olmadıgı gorulur. bıJ 

.. k ... • e rımız e ı yenı u gar M t" J t' k t'l d h .. lir. Musolini geçen sene 
Zlatef hukUmeti · i"e, ba•lar omşularıule anlaııma siyasası 0 • •• • 

0 or.eş •.rme sure .' e a a mu-• • • k l } h k b h J lerde demişti ki: başlamaz ilk iı olarak Sofya poJis lacaktır. Dışarı İşleri Bakanlığın- onso osunun soz erı t~ a~rı. ı:r a: getırmek ame -
müdürünü azletmiş, yerine diğer da Bay Batalof'un kalması bunun Son günlerde Bulgaristandaki lıyesını uzun muddet ancak kıs- "Piyacleclen bahseden k 
bir müclür'getirmiı, ayni zamanda bir delilidir. siyasal kımıldanışlar üzerine, şeh- men tatbik etmek mümkün olabi- milletten bahseriyor derrıe 
Protegerof taraftarı olan bir çok Yeni kabine Azası rimizdeki yeni Bulgar konsolosu lecektir, tabii hu esnada birçok yacle, harbin neticesiJfr.,, 
Makedonyalıların tevkif olunma_ Sofya, 23 (A.A.) _Bulgar Bay Vançef dün şunları söyle • kıtaların erkanıharbiye, münfe - Maddeye büyük bir ehe 
sr emrini vermiştir. · Ajansı bildiriyor: miştir: rid teşkilat, nakliye kolları ve yet veren sabık Fransız e 

Bu icraat şunu göstel'İyor ki, Başvekil Bay Georgief dün ka- " - Bulgar kabinesinin· değiş- saire için kısmen motörleştiril - harbiye reisi Bedeney bile 
evvelki Georgief hükumetinin binenin istifasını Krala verdikten tiğine dair şimdiye kadar konso • mesinden vaz geçilmiyecektir. deden vazgeçmeyi düşürı; 
gayri kanuni komite teıkilatlarını ve Kral da bunu kabul ettikten loshanemize~eni bir haber gel - Tanklara sıkı bir surette bağlı o- du. Onun nazarında piY3 ,e 
ortadan kaldırdım, diye iddiala;- sonra Harbiye Bakanı General memiştir. Bununla beraber, gaze - larak harb edecek piyadenin tes· bir silahtır ki onun ileri g~d 
da bulunmasın~ rağmen bu komi- Zlatef'i yeni kabineyi teşkile me- tede okuduğum isimlere bakarak lihatı, kendisinden sarfınazar e · ni veya geri dönmesini rııa 

1 
teler hala ortadadır ~e büyük fa- mur etmiş ve General Zlatef'in yeni kabinenin de, Kimon Geor • dilmesi mümkün olmıyan asıl pi· • muvaff akıyetini veya kiftıYe 
aliyet ile çalışmaktadır. Bu .yüz - gece getirdiği aşağıdaki listeyi gief kabinesinin siyasasmdan ay- yade kuvvetlerinin teslihatından liğini gösterir. Piyadenin. h 
den Bulgarista~ ile komşu olan tasdik eylemiştir. rılmryacağına h~kniolunabilir. başka olacaktır. Bu suretle iki dığı veya kaybettiği eraıı J 

devi ellerin hudutlarında zaman Batbakan ve Harbiye işleri: Bunun sebebi de, eski kabinede türlü piyade kuvveti teşekkül e- ki vaziyeti gösterir. PiY' 
zaman hadiseler eksik olmamak - General Zlatef. Hariciye Bakam olan Balatofun, decektir. vaziyeti maneviyatın bat0

111' 

tadır. Dışan işleri: Balatof. yeni kabinede de ayni vazifeyi Harp tarihi hafif müsellah ve derecesini kaydeder. ''f.Y1 

Georgief kabinesi iş başına içeri işleri: Mira1ay Kolef.. görmesi ve eski kabinede Harbi - ağır müsellah piyade diye iki kr- kumandana ki piyadenitı ." 
geçtikten sonra bu türlü komite • Ökonomi işleri: Prof. MoJlof. ye nezaretinde bulunan General sım piyadeyi çoktanberi bilir. An- atı§ını hissetmekten aciz.Jıt 
lere artık Bulgaristanda yer verı'I· Zlatcf'in Başveka" !etle beraber 

Adliye lıleri: - Maliye Veka- ' Ak to·· rıu·· gv u·· n miyeceğini ilan ettiği ve bir takım !etinden - Kalenderof. Harbiye nazırlığını da üzerine al- tatlı, acı taraf Iarı 
takibat ta yaptığı halde Bulgar nuş olmasıdır. Bu izahlardan an • 
komitelerı' gene 'te~kı'la"'tlarını mu- Kültür işleri: General Radef. laşıldıg-ma go··re y:o.n' k bın' d (B l • - 1 v 1 a e e a§ı Güzel sanatlar sa)·ıfasında) resim galerilerinı· gezerkefl 

1 f · ı d -:y Münakalat şleri: Zaharief. ~ .ıa aza etmış er ir. alnız yeni teş- B k b eskisine nisbetle bir değişiklik uze) un çocuk tablolarınd'~ 
°ı<i1atlarını birer nevı· 1·çıı·maıA yar- u a ineye giren Başbakan yoktur O vakit mendil parmaklarımın a-

ile Balatof, Mollof ve Zaharief is- · "' yük saffeti, masumluğun e dım müesseseleri, yahud vatan - Türk •Bulgar mUnasebetleri j' rasın~an sıyrıldı, havada kendi lig-inı· "Wattcan,, ın "Pit1er1 

1 f tifa eden kabinede de bulunuyor· kendın ld B l k · 1 
perver gaye ere matu zararsız te- Bulgar konsolosu Türk _ Bul- e açı ı.. aygın ı geçı - J'ffl, 

kk il b lardı. · . ld isimli tablosunda da sezol ' 
şe Ü er gi i göstermişlerdir. gar münasebetleri hakkında da rıp yığı ığmı iskemle de geldi öyle gördüm .. Ve böyle bit 

Acaba eski kabinenin baııa çı- Gazeteler ne diyor ? ~unları söylemiştir: (yüzümün aldığı hali halka gös-
• S f • 'S kayese yaptım .. Belki yaf1 

karamadığı bu mühim işi Zlatef o ya, 23 (A.A.) - Kabine " - !ki komşu memleket mü. te.rm. em .. e.k. iç .. in .. ola .. cak) ~ir perde 1 tlı' 
t b dd··1·· h kk d b _ şım .. Yalnız hayatta ra~ _\ 

hükumeti yapabilecek midir? Bu· e e u u a ın a mütalealar nasebetleri dostçadır. Bazı gaze- gı ı !°zumu.o.rttu ... Meger.se.m e· I ~. 
· · serdeden gazeteler, bu tebeddülü ı f d O b kul b h ğınız manyak aktörlere 

nu zaman gösterecktir. Yalnız telerin mübalağalı neşıiyatı hila - en. ım.. .. .~çımsız e gı .1 sa · hepimiz için hüküm verJJ'le 
şimdiden söyliyebiliriz ki, Bulga- intaç etmiş olan sebeplerin tama. fına, katiyetle diyebilirim ki nenm en ustunde bulunan hır sa . Bu manyak aktör tipleri d 
ristan kuvvetli bir hükiimet teşkil men dahili olduğunu yazmaktadır. Bulgaristanda Türk düşmanhg-~ hanlıkta bizim Aksenvar efendi 1., G I Zl f' k 1 mas edilmeden anlaşdabi 1 

etmek ve bütün Bulgaristanda enera ate ın teş i etmi§ ol- yoktur. Bulgar hükumeti; bütün sandıklara eşya yerleştiriyormuş.,;" b' 
yalnız bu hükUmetin siyasetini ve duğu yeni hükumeti, hükümdar i- koınşulariyle daha ziya'de dost ol- Tam o ara (tesadüfen) elinden kü bütün zevahirlerile ı. 
idaresini Lakim kılmak isterse le ordu ve millet arasındaki mu - mak için çalışıyor.,, kaim ökçeli bir ayak kabı kay - kılığı kıyafeti ile kendi 111' 

yarım tedbirl~r ile efkarıumumi- kaddes rabıtanın bir ifadesi ola- Mübadele olunacak köylUler dırmıf, tam önüıne düşürmüştü. ni ilan etmektedir. Yalnı~ dl 
yenin ardanmıyacağını hiç bir va· rak selamlamakta ve yeni hüku - Görüyorsunuz ya, aktörü sahne 'da söyleyim ki bu gibiler• 
k.t ·· ·· .. • k metı'n m··st f... h''kA t• d h'l... - Bir Bulgar ve bir Türk köyü masa bı'zı'm hayatımız pe1'. 
"l :Jl)Z or:u11ae:.'l uza tutmamalı- u a 1 u ume ın a ı ı üstündeki itiyatlarından ancak 
l ı, h ld · h .. ,_~ . ve harici siya•etı·ne devam edece- ahalisinin mübadele meselesi ne b siz geçecek. biz nasıl ki sef c ;r. ıer a ·~ · yem UKumetın .. - öyle bir vak'a vazgeçirebilir. ' 

'k· ı "lr" d ğini ilave eylemektedir. vaziyettedir? egwlendiricisiyiz .. Onlar d•. '='· ve l ,;•· .umctten ne ereceye Hırçmlıklarımıza gelince on_ ! 
l•ada~ faı !'\!t o!ac.-ığını uzun değil, Polis müdürünün istifası " - Silivıi ınmtakasmdaki ları anlatmayım .. Çünkü hepiniz eğlencemiz, dahili komik e 
P,,.t. ~ • • d Sof 23 (AA) p ı· ·· Kurfah köyündeki Bulgarlar ile, dir. Bunlardan birisinin 

'-"· .;~~ .JU' 7am~n rney ana çı • ya, · · - 0 ıs mu- azçok bilirsiniz, gazetelerde sık. 
lı;....,at. .. 1.:-tp,·. dürü Bay Natch ff · t"f t · t' Şumunu vilayetine tabi Kediören b' h'kA · · l tayırıı: ~·· e ıs 1 a e mış ır. sık rastlamışsınızdır. Bununla be· ır 1 ayesını an a ıı 

B1~!garista~ hükumetinin de _ Kendisine halef olarak Sofya as - köyütıdeki Türkler birbiriyle mu- b . . te san'atkarların toplandı~ 
~:~rnesi etrafında gelen haberleri ker kumandam Miralay Tanovs • tabrk kaldıkları için, bir kaç güne ~a ;. 1~ 1 .adamlarız .. ~o~ .. Bunu kahveye operada figürııl111:t' 
.\lafiıya· hiilaaa ediyoruz: ki'nin ismi ileri sürülmektedir. kadar değjştirileceklerdir. Bu köy. ~n ımızı Mmethhetmek 1~1.n .söyle- I zan da makinist muaviııli»1 

Y · k b. - . ı··ı ·a kl · taka k mıyorum.. u akkak kı ıyı taraf- f k k d' .. (de")~ Sc.fyA. 23 (A.A.) _ Georgief 1 enı a ınenın ıcraah u er, gı ece _en mm ya ar - pan, a at en ısını 
1 b. • · 'f · · Sofya ''e · h·· 1-~ t s f srlıklı heyetler go··ndeımı'şleı·, bı - larımız çok .. Kalenderiz .. Fazla d ·· b. k d• ı\'.t 1ı1e:;ı ıstı a etnıı~tır. ' -- 1 nı UKUme o ya ~ sın a goren ır manya ~ 

Bu iııtifa, çokta.nberidir bekle- polis müdürünü azletmiştir. yeni rakacakları emlake karşr, ala • duygulanırız .. Bir çocuk kadar ma başlamış .. Günün biri11 ~ 
nivr.;-:fo. Bir kıt\mı Mayıs 1934 ta- polis müdürü Miralay Kanaksidir. cakları emlakin listelerini . yap - masum çehre takmdığımı~ za . törler rollerinden bahsedt~. 
· :lıli hükôn!el darbesinin baıı.lıca Yeni müdür Makedonyalıların mışlar velhasıl kendi işlerini ara- manlar toktur.. Muhakkak ki o d ·· k akto .. rHi~r' :ı- ~ a soze arışmış, 

mürettip~f'rinden olan Mirn!ay Pr_otegerof taraftarlarından bir larında bitinnişlerdir. !ki hükU • anda kalbimiz saffetle doludur. dem vurmağa başlanııf· ı 
Datn.-uıi ~~çı:-f'in, dif{eı k•sım ela ç~k kimselerin tevkifini emretmiş- met bunların mübadelesine mu • Bu yıl Pariste "Luvr,, un zengin lerden biri ona dönmüt.= ~.d, 
bu del'g }",- t f 1 • J _ t:r. vafakat ettig'"'inden bir kaç gu••n "lllJllllmllldllllQUlllllllltlllllllUlllllllllUllllCUllllllllUNltıtUHlllrlllftllltlM:lı•Jtlııtnlıtlllillıl -~ 

. .. ' a, ?ra ır,uar. yenı tta· 1 • • • ' e d . b"' di sizı· tanımıyoruz. Sıı ~ 
t ı ı Y k b d M ı N k d t ı ·a kl ıın anyenı utçe, Mebuslar mec-,, n~y ı te~Ki e m~m~.~ cdJ\t.-:ı Hilr-ı enı a ıne e a ıye azın ·a ar va an arma gı ece erdir. d ~e ~ 

· l D Oh k ! lisine arzedı"le 1 d. B ·· d kadar hangi piyesler e biye n:.n.ırı Ge_ne.:-'ll Z!att:f'in b . ? an r. ~ey o~ kabinenin dev- htiyari mübadele yapacak köylü- 11e ı. u yuz en · ,o 
rafmclr:n tr.plan:ın askeri unsur - 1 ıet a?aları sıyasetıyle bir fikirde ler, 45 kadar Türk ve bir o kadar yeni elçinin tayini de geçikti. Bu- rolleri oynadınız?,, diye / 
IRr ara~·, .ı..._ müzakereler cereyan 1 olmad.ğı için istifasını vermiştir. Bulgar aileden ibarettir.,, nunla beraber, yakında Ankara - O, azametle cevap verıı:ıİf: 1., 
ı:yledi~ bii,ni•:ordu. ı' Maliye Vekilliğini muvakkaten Yeni Ticaret muahedesi ya yeni bir elçi gönderileceği mu- operada çalışırım .. RoliidS' ,9

1 

Knl•i;ı.enin. fütesi, dün akşam Adiiy~ Bakanı görecektir. - Türkiye ile yeni ticaret mü- hakaktır. Ancak, yeni elçinin kim ci dalgadır.,, Aktörler be:'ı1~ 
'"-- j Baş vekilin sözl~ri ı zakerelerine girişecek misiniz? olacağr henüz belli değildir.,, lamadık .. yedinci dalga,, ittl(ı 
ebnekt~,fir. Tıı.nk!ar, traktörler, S f y · ı d · ı Gene 

• j o ya, - en.i BaşvekH gazc • - Türk - Bulgat' ticaret mu • Yeni Bulgar konsolosu Bay çım ro .,, emıt er. ıt: 
oıoı"'-'iU '?. karııyonlar için işe ·ı b d b b tırtıl~ - ' lecı ere şu beyanatta ulunmuştur: ahedesi 17 Martta bitiyor. Bu ta_ Vançef Serez1idir. 1912 de Gala· ozma an ceva ı as ·· 
yarı) abi?.~r:ek seri motörlerinin i- 1 '' y · k b' d h · d .. jı - -' - en::. ·a ı 11c e geçen ka- ri ten hır ay önce, iki hükfunetin tasaray lisesini bitirmiştir. - Hani dalgalı e•·

1 
.. f'.. 

tn'1li h~Pn\Jm,,.ktedir. Bundan b' · 1 1 I"' · ı~ 
J mc.nm 9 Mayıs taklibi hükı1 . anlaş~caklarmı ve muahedeyı· bir Güzel Tu"rkçe bı'lı"yor. lstanbula dig-iniz zaman yedi dı1 

1 
ty, • 

.1,1~!\& ır.'Mcı~ik1et imaline de e - t 1 b l,.r f 1 
h me ıy e aşladrğr büyük jşleıin 5ene daha uzatacaklaıını uma • gelmeden önce bir çok elçilikler _ kor, arkasına geçer, oıı . . ~ l 
enınıiy.:t ve.rilmui düşünü1mt::k- tahakkukuna çalışacaktır. Dahili · d. cı•• "" -

tedir. Lehistan hütJn J.c..ıvvetile ı . . <l k nm.,, de. katiplik, başkatiplik etmiş, rız, ııte onların ye ııt d• r ~ 
. ! sıyasetm e, abine devlet otori . -~- Yeni Bulagr elçisi kim ola _ Ed · ır0 • ' 

Ol"c!uıunt! mMfüfo~tirnıl!'ğe çalı~. ! tesini tam bir suretle yükseltecek- cakhr? ırne konsolosluğunda bulun • Allah kimseyi tıf& . ., 1fl ~ 
T":~Jc!~ Ti! ~·unun için f.~r rur!ii ,: t:r. Bi.itiin profesyonel ve vatan _ muştur. Son defa hariciye neza - dinci dalgaya dü,ürll1e

51 
• l ~ 

r ,,,., l· '" ' ~ .. l l l " - Hariciye ve Maliye nazır- reti konsolosluk şubesı· mu'"du""rlu·· • l "' ' 
., r c. r•rg• go?e l'. m:\ ı::l~, rr. i PE>l''V"r tcşckki.i!T~r devlete "·ardr - Ianmız, Cenevrede bulundtıkla - man o unur.. al,,.. J 

J ğünü yapmıştır. "' " 



vr.un -

/m~inon/or orosfnda ôir orkodaş'n~z'n fovs,qe/erL-

Kafa dinlendirlnek için nel 
yapmak ·la z 1md1 r? 

Başımızı dinlendirirsek derslerimizi daha 
kolay öğrenmiş oluruz. Bunun için e •• 

. _,_. -.-. ·: .:.+.· "i."- ''T'_-;; . rr ;· · ıti ~ ~IaliDltt:~-~-~<"~~~r"--·~-_,...- --- ~~ . -~~ 

Şııbat tıe marı oyları yakla§ı· 

yor. Bu iki ay zarfıruln s11ııf tn 

iyi .rwt alamıyan taf ('lııı urtık iş • 

lcrini nisaıı 1.·e nıa,,ısıa diiz<>lt • 

i 

i 
i 

ı 

Uen ı;cçcn se11c hnzı ~t·yler tecrii· \'·c VÜl'mlunuzun iist kısımnı ko· \ fü:tii yen~ ) ull ım, hir ölii gibi u " 

be ettim. Bu tcrrüheler çok fai · yu\'criuiz, ·nefes :ılmn~a Öevnın zandnn. sol kolumu biraz kaide• 

ıleli neticeler wrcU. Sizin <le hun- ediniz. ırnrak yere hıraktmı, aynı §eyi sağ 
j:ırı ynpahilıııcııiz için hiraz ln • l Araclan bir dakika gcçnıedcn kolnmln ) uptnn. ondmı sonra sol 

mc~ğc muvalfal' olamaz . .11ocmmı IFın etmeniz lfümn<lır. eizdc ycniclcn nefes alıııa ilıtiyac.ıjYe .F?ağ ayaklarımı birer hircr kal• 

göziinc girmek re ~mı/ ttJ i)i rıot Şöy.le lilk:ıydaııc bir f.urcttc ı kelltlili~iıırleıı uymıır, kendi ken· I ,hrnrak hırakın~rilim. 
' /moh irin ~ıılmı t'C mart n)·fan 1 . . . . . . lı"ıı·ı • k ll·ı .. ı zr kıl ·ı ,..,.ı · · ' · f · · · · 1 _ • -~ . ... . . t~urunu:r., a. yaklıırrnızı lıırılnrıııc ~ zc. ." .. • ' 11 1 

• 
1 1 ırı.,. mz. ~onra ne csınıı §ıdı etle dı~a • 

-ar/ında fa-la çulısmal. luzwulıı. I . . . . . .. v •• •• •• d 1>11 t"lııııı 11•· kt·ı·e tt··kı·nr "'lıııek I } ı d ·· t • • ·k • Htı~Lırınız, gugsunuzu ı;:;:ırıYu · > .. ~ · " ' · rıya ıo ı :ı un, goz crıın ı apn " 
'Ak§amları. <'t~de bir, il:i smıt otu • l v k · ·ıı ... • · kitfidir d ı · h" · ı·· ·· cJ · < ognı çı arınız, c crımzı tavını · ım ve ' ııç ır §CY < u~ıınınc en 

ıup çalı.şacağımı:; )'erde iiç dört 

-''aat ~ışma~a ba§lamlıyız ld sı · 

mf geçmek iÇirı bilgilerimizi tıa/,·-

tinde ·ırlayabilelim. 

i:•tikmnetini gösterinceye kadar O zuıııaıı k:ıfuııızm ne kndar beş, on dnkiku o vaziyette kaldım. 
kaldırıııız. Yukarıya doğru uzu • dinlcııdiğirıi '\'C tazelendiğini gö- Ondan sonra ayağa knlkmcıı 'lıir• 

r.mız, kolJnrmızı geriniz. ondan rürı;iinih:. Ncf csinizi çıkarırken kaç saat uyumuş kadar \'Ücuclu ~ 
r,oıırn hiitiiıı ,iicmluııuzun ger . ciğcrlcriuizclcki lınınızı knrhonn mu dinlendirmiş oJtlu~umn hie ~ 

.Bıı çalr.§ma tabii bizi fazlu yo· ıginli~ini hirdcnhirf' koyuwı·iniz iyice dı~urıya ntmnyı unutmayınız ı><~Uİm. 
rar. Fakat bu yorgurıluğunmza , .. ve kollnrmızı iki odun JMrçası ki fazln hir yiik olarak knfamz· Bunu ynpuular luıkikteu göz ~ 
1ıcm11ılyeı ı:<'rmcyi::::, ,/ers kafamı- gihi a~nğıya do~ru hırnkrHriııiz. dıı ccvclfına tlc,·aın edip kafanızın }erini kapadıktan sonra hiç hir 

• v b l · l ... I ld . . u"ulttl"tırııı c.lefetıneğe mani olma· .'J .. Ü ı·.ı· 1 1, 1 ı:a gırmemege a§ ac ıgı w e gc· Ondan eonrn kollarınızı hirknç c · şey ouş nıneıne ıuır er. , >mı arı 
, · . " · .. sın. Bir de kilnplarıııı:r.n cğil<li;;i. • .. 

c< lerı, ol.umagn cl<•1 ·11111 cclerız. ckıfa l'tıcudmnıznn ymımcla sal • "' } apnrı:ıanız .. rnmn ınuclclet okuya· 

Bunu yopnuıl.·ıan bilgi kanwnal.- lnymm. .Do 6 un•tlc \Üm<luııuz . ııİ7. zarı~nrı gf.gsiinii1., tazyik .. c<l~~ hilcccğinize, tforelcrinizi iyi ha .. 
· "b ~•-

1 
• / . 

1 
h.. 

1 1 
k. ·r •• . • l"kl . . 1 cek ''azıyettc oturmavmız. Çunku . l . b'I ... • ı· 1 . •' ltı arwe ur mı c ası 0 ama:. da 1 . i.itiln gergm ı crı uo;n c• et· • rır rya ı ecegımze ve ne ıcec e ıyt 

'--" • nefes almanıza ve bu yüzden hey· not alarak sınıf mnı geçe•·e.ğinize 

uinize giden knnın ccvelanrnn ma-ı§ilplıe etmey.ini?:.,. 
llalbum arada sırada ha/amı::ı mı~ of ursunm:. 

dinlendirirsek dcrslcrimi:i 'laha Sonra pencereyi a~ınız. Geııe 

cmirı bir surette aMımua ·:;eri~- dimdik, fakat gerilmeden dunı· 
ni olur. 

Kafanız iyi yorulup Ja okuma· 
~ : . .. J ~·'--·1'-' ...... '..."","11111 • 

GENCLERI tirmiş oluru:. Genç olwyuculn - nuz. resimde ,görlildüi;rU gilıi kol-, ğn hiç iktillarmız kalmadığı ,zn· 

nnu:dan birisi size ha/anı::ı din · , larınızı yuknnya .kalılınnız, hu man hafka hir vasrtnyn daha mil· "GENC KURUN., 
lendirmeh içirı ba:ı §eyler tuuşi • 

ve ediyor, di·yor· /;i: 

'~Khaplnrı hir tnraf a luntl.:ırı 

••din~ tle hir nz nrfes nlnlım. 

esnada derin derin nefes alınız; 1 1 .1. • . 1, SiZiN GAZFTENİZDIR racant et e H ırsınııı:. >en pence • . ., -' · ' .. · 
nere~ nlırken PÖİrsünüzü hrioc §İ· • t n· 'k" d k'k . • Dertlerinizi, .istediklcriui, ı;iizol 

~ · o c ; : revı uç ım. ır ı ·ı a ı a ıçın O· . .. • • . . . r . . . 1 • • • . yazılarınızı gontlernu:r.. 
şırmıv, ne es mızı nrnf. tutunuz, tlndun dışarıya <:ıktnn, geri f;d . _- -..-.. ... J. ~;;. ~·~ ~""'• •. >;;:· ... ~-,.,.,.. ..... 

unflaıı ı;onro ko1Jonll1Zl, lrn~mTZI. dim. flC'llCereyi 'knpa<Jım, nrkas·ı 

"o.4 tıURUH'un Genelik ve mektepliler ic;in c;ıkardı~r parasız il~ve Pertembe 24 il. kanu 

1 

1 

Yakında başlıyor 

Voleybol 
Müsabakamız 

Mektebli sporcular, 
dikkatte okuyunuz! 

Mckteblilcr anmnda tertib et-
tiğimiz Voleybol turnuvasının 

yapılacağı günler yakınlaşıyor. 

Galatasaray klübünün lokalin
de yapılacak müsbakanuzın çok 
heyecanlı olacağını gösterilen a

laka iyice anlatmaktadır. Müsa • 
baknyıı bucüno kadar yıızılan li· 
aeliter §Unfarcfır: 

İıtanbul liseıi, 1 stiklru liseıi, 
Kabataş .lisesi, Yeni lise... 

Yazılma müddeti bu hafta 
içinde bitecektir. Bunun için )'a· ı 
zılmıyan ınckteblerin bu hafta 

içinde yazılmalannı rica ederiz. 
Gelecek sayımızda yazılan mek
teblerin tam listesini yazarak 
mcktcb takımlarının murahlıas

lannı, müsabaka programım ha
%1rlrunnk üzere idaremize çağı. 

racnğız. 

Müsabakamızda kazanan lakı· 
mı kuron gençlere ayn ayn he
diyeler verilecektir. 

. , 

Konservafuarda 
Bir Saat 

Yazan: 

Nusret Safa Coşkun .. 

Gelecclıt perıembe nDs· 
· ' 1 hımııda KonsenatuYar 

Koro ye, talebesini• re
simlerile slislll olarak bu
lacakıınız l 

• 
-~~~~n-: 

( ı 
1 

. 
Selçuk Kız San'at mektebinde 
tınnı1111ııınıııtı11Hıu1ııı11ııııııı111ınınnn B i r s a a t lilflımııııNllmt!Jn1111ıırıııııııı1111111ıııııu 

Müessesenin bahçesinde 

Aksaray dan ~~pknpıya giden j tar~Cında iki irf~n mamur~si yük- 'ı başka cünc bırakarnk bugünlüW 
tramvay yolunun ıkı yanı boydan 1 ııelır: Kız mualltm mektebı ve Sel- Selçuk kız sanat mektebine cirdiı:ıı. 
boya yangın yeridir. Çapaya gc· ı çuk kız sanat mektebi. 
lince hnrnbclcr Rmsında yolun iki , Birincisini ziynret ctmeği bir 1 (Devamı 3. cU sayıfada) 

• 

Yemek öğretme .İ§lcri 



Kara kadırgalar, 
Gece ve çocuklar 

nasıl çalışı yor? 
Çanakkale muhabirimi:: yazı- fından bestelenip yazdu (Köye 

yor: ı dönüt) opereti o)'nalUleakbr. Mu-
Hay\!j ~sdar 

Horrra. 
Abbablar 

5000 voltluk karanlık ycnıyor Burada (Halkevi) tam bir .fu- ıika yerli melodileri olusal nai• 
10000 voltltak karanlık yanıyor" liyetle çalıımaktadır. Halkevleri bü- melerinden örGlü 'bu eserin rejiaör
Cece ıemi lambası gözler.irnizde tün manaaiyle halkın malı laalkın liijiiaii Bay Mümtaz Zeki T.,U. 

Horrra. Kara pervaneler a-ibi ni Olduğu için Halkevine kartı yapacakbr. 
Gece kara kadırgalar gibi Fır dolanıyor. bütün varlıklariyle bağlıdırlar. Konfenuıalar: 

Açarak kara yelkenlerini Horrra (Çanakkale Halkevi) muvaffa. HalkeYİnİn büyük solonunda 
Yürüyor aularda Dalgalara luyet ve içtimai çahıma yönünden koaferandar verilir. Halk bun'lara 

Kara yelkenli kara Tekerlene tekerlene gelen görülmeğe değer bir kaynaktır. büyük bir istekle citmektedir. Sa. 
Kadırga Dalı:alara Halkevi güzel bir yerin denize lahiyetli fikir Te kalem aahil>lcrinia 

Sürüyor aularda 
Kara yelkenler gibi ıoceyi •. 

Haltlar ve vın .. laaın .• 
Dalgalara 

Yara yara 

)ugm dalgalan 
Gidiyorm dalgalara 

~slerimw .aldı palangalar, 
Palangalann seslerinde 

S.la türküleri nr .• 
Somuraun gece 

Kııranhk ananın 

Kara batlı memelerini 
Kan ltoialar sibi. 

Gecenin airab .ampulünde 

Horrra bakan büyük bir atmada çabımak· burada verdiği konferanalar .alaka 
Hey geceler tadır. ile clüalendiii konferanalarchr. 

Zenci kıaraldan gibi Kütüphane: Neıriyat kolu: 
Göbek atan Dört, bet bin kadar kitabi bulu- Neıriyat kolu ela bütün bir fe,. 

içimizde nan Halkevi kütüpbanai bütün dakarlıkla (Anafarta) adlı vilayette 
Zmci luaraklan gibi yatan · gencliiin okuma ihtİyKlarma ccvab fikir laayallnr illtiva eden bir naec-

Ceceler verir. Büyük n muazarMI bariku· mua çıkarmaktadır. 
Hey bey :hey heygeceler lide bir okuma odum, bc1roMa için· Çanakkale Hallı.evinin diler kol-

Cece iken sözlerimizde batacak de bulunan kütüpbaae llolll deferli 1arı büyük bir faaliyetle çahılftlllrt•· 
Kara yelkenli kara kadırcalar manurlan tar.,..- eWiyetiyle · dırlar. 

l'İl»İ ~tedir. Kendiflyle 11 .. uttui..,. Halkewi 
Hydi doatlar horna Kiitiiphane, 1.U .pı... Wtü •.U- Bey Halil Dal--c ...._ 

A•lı.._,. horrn mıcmMlan n kiteWan bıkit edi.. dedi iri: 
Hayy1y11! 1or. - .. Evimiz ıVüôyelU! fikrin 

- f.rdİlllenl T .. - Temail kola: ve meMniyeıin rnulu>~Jir. HıJ· 
-------------------- ...._..._iller Yerir. O. allDlf kın külıüriinü Fel.eırrw.k yolun• 

Y d ~ h • k A • . Bu kow., eene.u. .muhtelif çai· da 114rf euiğinıi.~ gayre.ıkrden ha· an ar agı n . 1 ayesı kOllMdia.. Ye dramlar OJlllJ .. tem- yırlı neticeler elde ediyoruz. Ça· 

- l•vl9e Ecleblıatından -
Yazan: J. Aynard.. Çeviren: Şakir Karaçay 

! ail 11o1-- aempMik. ıwrtlllrlan rıoklıale .fikirde ııe gü.&el sanal· 
: ........... ltülill Ç.-Mhele senc·

1 

Lorda olıun bir vilôyeı ol,,.ak bü· 
Jilİlle n Mllrma lft'--.lir. . tün hı~ ile çallf&YO".,, 

Ajwtoıta me ..... Wr .....&eket Çanalıble senelerini, kol bafkaa· 
opereti olan ve resaam 8-7 Ramiz lariyle, plııkan baıkan Bay Halil 
Gökçe ve muallim Bay Cemil tara- Dalmacl kutlulanz. E •. 

Mor renkli Alp tepelerhulen e· gihi yok oluyorlar, n~uııtos bö . 
ecn ilkbahar rüzgarı, se,gililcrin cckleri Mrer yıldız gihi yaDJp ı.ö· 
H!;l:ırmı okşuyor. Cherre tepe_ · ııUyorlar. 

ltrinde bugün tabiat bUtün lıazi. Kime luuırd oJdu~u belli ol • ••••••••••• ••••••• ••••••••• 
•elerini hu hiribirluini ~ılgınca mayan bülbll, kar9nhk uyluıl1ra Bu sı~Ü ·yaz ak§aaıında, ğtak lteğak dnMD eiliyor: 
.eTen çifte açml{, Leman gölü dalan ormanda farluan-ı ıi)ylU . Ne esen bir ·rfbgir, ne kekan Neden hana yal.n tö1ledin? 
maYi bir ~ırl~nt"; dağla~ ~ı~patya yor.... . ; bir papatya, ae de demin ö&ea Bir merak için, yannki hayat ar· 
hatlı \'C ruzgar har musıkışınas.. Uıexhre tepelerinde, ne güne~ şeiı bülbülün sesinden bir iıı: ,·ar .. kMatma azap bazır.ladm .. hi~ acı· 

Swifiyorlar.. ne de ribgir nr. K1t iltbn ·mevıiıuidir. madın mı bana? 
h on yedieinde n erkek Sevgililer, yorgun ba,larmı bi· Dlprda bora nr. Tahta evia F1rtma ,.e hora karla kanjık, 

yirmi hir. ribirioe dayam1tlar, konutuyor • peaeereleri eten yelle l.irlik ol • talıta eve saldırıyor. 
Rkglr, .Edelvei.,leri yamaç ·· lar: matlar, cJelikaalmm ~ı~ine kor· Ha.ta, kah bir ~ift ,göz, tahta 

'lerda Ulıl kanft'.nna, .. 'A.ubre • ~likanh Mru,yor. - Söyle, kunç •llldamu doldurmada. e.vin tava?ında h~r n?~tay.a dik~· 
lepellrinc1e bu ik1 ~gıbnm ta(· .ılk defa nerk CSpa,th? DelibDh .._....,. h. Mecalıuz ses, kmıhıhr lı.ıme hı· 
larmı da öyle karıttlrıyor. - • • . • Öktir6J tapta devamda: 

1..W.ar .evgi ayıdır. . - Ona çok le\·din nıi? . · · . or. J . - Bana, kendine, kendininki· 
Alpleria tepelerinden tKn iJJı.. - • . • . i Doktorlar, eoranlara on an )ere JUç ae.nnadın nu? ,Be11 ana 

ı,alur ribgln.. - Gösel miydi? b.luederlerkea, onms btclırıp ne yaptım? $)yle temiz bir yüzle 
Ve: - • • . • dudak halriiyor)~. .w • kirli bir gqmi§i ne.den sakladm? 
iki teVgili. - Ya,h bir din adamı mı? Onun ~inde hır,...,. dağ v•r. . Rüzgar, fırtına hora ''e kar. 

·• • • - . . . • -Dlf8rda lrrtına, ~relere lf· Tahta e\·in iniltisi. 
Gtinq, tenunuzun bu ilk llJÜ • - .Acımadın nu han.? lak ~1dırıyor. • Uzaklarda uluyan tohan kö • 

nünde ortnhğı yakarken, hatlar~ - . • . • Öl&m ıiyah bir mantoya ),ürü· . peği. 
yorgan b&§lar omın hatteına ha - - Bir merak için, on dört ha· lü. tenha koridorlarda dola~ıyor. Ve ):an:ır tlağın hasla ettiği; 
kıyorlar. harmın ıek inciııinr yazıl d~ğil Genç adaın artık ökf'ek. Ac1ıını. 

Bu yaz ~k~aıumda, esen ne se- ıni? Ök.ürü)'Or. Genç ailaunn kalbimle l>ir ya· 
rin bir yel. uı~ <le papat~·alardan - ._ . . . Yanar dağ.. kış i.ilüm ,.e ııtJrnp gccdinde ya • 
ı;ı._Jcn bir koku ·rnr. Karanlık ~imdi, lıf'r ıaraf a ha· Hünuua de'likanlmm ~akakln · nnr dağ v:ır. Hunu yalnız lırn hu 

Ağmtos höccklcri, rndinin hii· L im. rını )"akarken mccalsi~ bir seslı· !.:ı~ iiliinıii ve ıı;tırap gecesinde gij. 
ilin .gr.niş)i~incc .çılgın lıaykırıı: - DUlbül ınsuyor. Do~an ayın ilk krncli 'kendine sayıklıyor: Oi•ııwk rii~·or \'e yarınki lll\'alann temel· 
ınalıtrile ko.n~crlerine clrrnnula. ı~ığı, ılclikanlınm İ!'tirap çckC'n o hn~'knsmm.. l lı.• rinc kundak sokanlnra lnnd C• 

. . Çöken ~kııraıılıkıa. renklt·~ ı:i • yiiziinclcki ~iiz ya~l:ırı iiı;ıiiııılt• pı· Hor:• şimdi ılaha lıırı_; ııı. ılcrck, pzılıırmııJ lamnınlıyonnn. 
Jıııı\f~. ıı::ıwhı" .; ırl ı ııı :ılı hık hr rılıl:wor. 1),•lıkmı lı lı a.; ta. :ıl<' r- ı ı'ok. ho· 1 ulh-: .1 Ll .1901 

• ~ • • ~ • J> ... • 

_ .. ..,... 
---

Selçuk Kız 
B 

Sanat Mektebinde 
• 
ı r Sa a l-------

ta~_sil, hem de hayatını elinin 
imkanı ver,en .bir müessese •.• 

Kızlarımıza hem orta 
emeğiyle kazanma 

Dllıif atelyesln4'e -
'(Boı ıar11/ı l inci sayı/4"") jWr S.,.• ......W- bir talı•l)'e ı pahahlaıbiı, süsleıtiii ıu aırada • hem NıDatkarw, hem ucua yapıp 

İJ baıbyor, ötekmde bafka Bayan IHa mektelt, hem orta tahsil •-'Yor,ı teslim eden bir atöl)'eal ur. Son 
llk bahara hulrlanan aiizel bir W. muUim biçki söateriyor, beriki •· hem de lmluıınm ha7atlanu el 1 unıf talebesi banıd. pdi117or. S... 
,.._ ......... MrM WM'llllf siW talyenia hoc:au IMtmit ...,aıan.. emeiiyle lc••wilir 1.alde 1•~1- 1etitlllit t.w.. ol•lkllln icia 
.,,... W..,• ...... T......-~ 1s...., .._...,_ yapmalı öjretiJor- tinyor. Mektet. Maarif Vekile- . itler t•misdir. 
ıidorlarcla ••aeizlik bükW. aiirü1or; du. ıUU. aMieaeeaeaidir; ilbaelıtelt me- TRJebenin ~lifinden ..... 
'l>elki ele talebe ._ate... T...Hie zili plda. Birden orta· .1unı.n.. ~or, iN 711 ort-ıllteb ka bir lcült6r heyeti ••· Killir 

Ceniı merdi.enlere dotnddum; bkta bir kaynat- oldu. Koridor- H lise ata1l8lan için luaaaai bir u- heyeti. her ....,._ ..plmiı ikifer 
or:aLıra doiru luu-tıma piııaa .._ lar talelNı ile cloWu, ~· pi&b· aıl açdnuı. anlara 1ahm ..... t we 

1 
t•kbedcn ric:ude seliyor. Son amıf 

warU. ,..,_ 1~ .._ ._aldı bir a.... KURUN fet-inlÇ&ft, iDce ev Klareai clenleft sist.W,-. ı mümea.Hl ~· ~!4'& niei... B~· 
- L !L!-" 0 L!..1- a!--L Sıentlik Ye -.enin bu CUSlı gÖriinQ- Melıt.INll MrcaMa _ ...... lu ..................... a-ail 

JAJP 11P'111 _ .... _...,~ ----il V-L~•~: ·--"--..L.- ~ . ,_. • .a:ıı. ~·~ ı·--·· . :.ı__ 
.. .. . . ıünii leabit eu;. - -q ~-- ................. ve ..... Ullrl .... ,eti ._.. 

çok defa lllS •htr - sözlerimi al4.1: yor. Talebe keneli arumcla bir ile>· t:diyorlar. 
Gelene seçene yapılacak en İ7İ Se~uk kız eanat mekt.Wnia opentif •*•ele ıetlnnit; mekte • MalııteMn lriitiphaae_.. W.. 
it olarak bir taa.arruf kumlNu-aaı yüz aekeen talobeıl var. MelrteWe bin dqamlan her tirli aİparif Uın. den fazla lütab ,...r.Mekteb tDOCla
aJmayı taniye etliyor. •• •e ainlali ıarette -.._.n bu aiparifleri en laaa Wr umcla, ya, dikife, n iclareaine ait frealc 

MerdW ... 1-1 dolaa• • iıet l&a- sıc• ••=•••ıuı n:::::::m::::::::::::::.::=• · • mecmaalarma da aboaecllr. Maal· 
... s•bıca Ateltirlriin büstü ÖJatin· ı MÜ saba k a 1ar1 m 1 z ........ ve talebe banlen ela munte• 

de &aygı ile durdum. Resme merakla okuyucu!ar1mız için bir karikatftr aman talıilt ediyorlv. • 
Mektebin değerli müdürü Bay 1! müsabakaaı açtığımızı bildirmittik. Bu milıabakaya it· Selsuk kız aanat mektet:~ serek 

~••rn Tevfik ile mektebi sezdik. li tirak edeceklerin, istedikleri bir ıeyio, çini mllrekkebi okuma, yaıayı!tmız, gerek ökono • 

Koridorlara açılaıı kapıların mini- il ile yapılmıı karikıtllrünü bize göndermeleri llumdır. mi yapyıfıimZ için çok faydah hir 

ci'< penc:erelerinden içerilere fÖyle fi ~n ço~ beğe~ilen karikat8r. sahibine Geııc Kurun de· 

1 
müea~ıedir~ l!i idare. _ediliyor, 

bir göz attım. Ceniı .atölyelerde G ıerlı. bır hedıye verecektir. Maarif Vekaleti buraya ıyı bocala• 
.. § B"l . .. b k "t t "b . . . 1 1 n toplamıı. o muhit çocuklannm g~niı maaalann etrafına intizamla i= . ı gı musı a amıza aı arı ve ıçtımaıyat ıua - !: . . . . . 

· · . ' ft leri sormuştuk. Bunlara ait . ccvablarlD bu hafta irinde ~· ve doleyıaıle aılelenn• bu mekteb-
eturmuı Bayan kızlann, baçki ile, ı• . . . . . "' t J • t"f d J • eh · ti · · · . ehmııe gelmesı IAıımdır. Suatlnımııe gelecek hafta en ° an " 1 a e en ~uye e 
dıkıııle, §apka yapmakla, çıçek ı d d ~ . J lıayderlilecek §ekildediır • 

, , .. evam e eceeıı. yapm;ıl, .a mc"gu.... Bir atolyede _ .. ____ .. _.-.... - ............... - ......... ·--·-·•ınns:ıH • * J ...................... _. .......................... ___________ .. ._. .. . 



Yabancı 
llleınleketlerde 

·· -... ,n1de O t Af . a-:ı ı,· ' r a rıkada ya -
. ır zencı' k b'I . . . . . lii a ı esının reısını 
Yorıun 0 !tya. . ~z. rta Afrikada da 
) ~ •Ptıdai insanların en çok 
erıne d '· ''ki eie uştu eri şey, süslen-

rıunı \'e~dikleri ehemmiyettir. 
tletn~ eraber bu süslenmeyi, 

11 \'e m d ·ı · · l>lu)ukJ e enı eşmış ınsan 
ttnıe . ~rında olduğu gibi zan-

Yınız B' h .. 
\>j hi 'b · ır Ya şının susu, 
Par r oncuk gibi en basit bir 

tl~:rtnÇaıı olduğu kadar, birçok 
e ha""-etrafına geçirilmiş kuş 

.nan t .. l 
eliği '-. uy erinin meydana ge-
r Qtr süs d l b'I' n·"' . aftan e o a ı ır. ıger 

•rçak ~~~ Afrikada yaşıyan 
e!t~n •lelerin YÜcutlarma a -
.. !ekil d ' \it\ amgaları basarak 
1 la.lllıtrı;ri de görülmüştür. Ay 
"~ haJk f il hurunlarrna taktık -
tyj gj ~ 8.rda en çok süslenmiş 

· Yınıniş bı' d • · Og• r a amm tesırı-

. ~ ·:rınek isterlet. 
t, • l".1·' -- b" 1 h fl: .... . ·...,. .. :.>:, e ir kahile rei -

i\ 
1 

• ı-rurorsunuz. 
IJ• - -"t k'• -----
/Jrı~ oşe bir kağıt 
P" ÇQsında 
. ene I e er yapmak 

t k" . oteli b' A ... 

i~ tcok ... 
1 

ır kagıt parçasın-. • ea 
jt . ese).:. en~eler çıkardabi -
1:1 ... , rea d 
1 lla.rça.Iar kını e gösterildiği 
Ilı~ ı eı · · 

etq " "e Pa. I ınız, seınra karış-
e~ rça arı b' 'b' . ~ı.,111 ırı ırıne ek -

ız. 

~" !Jıı te11t • ' 
G·· ız/emek için 

lt11t •• 
""'"a u:ı: deıenf k 
h . n bir e le) e çok \a • 
a, ltıl tnaddedir \T · 

lıır atınrn · e yiizme 
•tıı d uları il · 

latı e'-enf ek e ıçıne su-
•lır p te etınek i . k l 

ttı 1 • · lraf 1 .. çın u . 

1 § levh 1 guıuii§ ile k 1 
~r-• a ar ap an • 

t. ... ,.n Sll horul ı . 
1>1r l l;«'çnıek . . arı ıazıne-

1 e eJctrik ıçın sudan hafif 

1 ON cereyanı . ·1· eri . nailli) geçırı ır. 
ıç- e tanın ku .. •tıe k rnış olan pek 

t'Uk onulur s 
"!\ ı;\irnu . onra levha . 
dtt ~~d,~ -§ Parçaları suda erir 

'iit ·••lltır "k b.' nu ropları öl • 
S oıt 1· 

Oo.Ooo ıt~ ( 454 
gııh eu grarn) gümüş 

suyu tern· 1 
ız er. 

ı ı Resimli e!llencel~:=r. 
Göz eğlenceleri 

İşte gözü aldatan iki resim. 
Bu iki resme de birer birer bakı
nız. Ve hangisinin daha büyük ol
duğunu söyleyiniz. Sonra bir 
parça kağıt alı her ikisini de ölçü-

nüz, huluşunuzda isabet edip et -
mediğinizi araştırınız. Sağdaki re
sim soldakinden daha küçük gö -

1 zükür. Halbuki değildir. 

Uçan kağıtlar 
Bir kartYizit alınız. Kenarını 

bükünüz. Masanın kenarına ko -

1 
yunuz. Dudaklarınızı masanın 

hizasına getiriniz. Kartı hafif ü
fürünüz. Ne kadar kuvvetle üfü
rürseniz o kadar kartın yerinden 
oynamadığım göreceksiniz. Çün
kü kağıdın altından ve üstünden 
geçen ha va cereyanı aynı kuvvet
tedir. Bu suretle her iki tazyik 
muvazene halindedir. 

Eğer aşağı dudağınızı yukarı 
dudağınız üzerine korsanız, ve 
bu suretle üfürürseniz bu takdir -
de kağıdın uçtuğunu göreceksiniz. 
Sebebini kendi kendinize düşünü
nüz. 

Kuyruklar niçin 
başka başka 
şekildedirler? 

Hayvanların hareketlerine 
dikkat edeck olursanız, kuyruk -
larını muhtelif tarzlarda kullan -
dıklarım görürsünüz. Meseli, bir 
beygirin uzun kıl kuyruğu ile bir 
domuzun kıvrık kuyruğunu ve bir 
filinkini mukayese ediniz. 

Göreceksiniz ki, hayvanlar, 
kuyruklarını muhtelif işler için 
muhtelif şekillerde kullanacaklar
dır. 

Sıcak bir yaz gününde, bir ça -
yırda otlayan inekl~in, kuyruk -
larını, sırtları üzerinde bir taraf -
tan öteki tar~f a oynattıklarını gö
rürüz, inekler, bu hareketlerle 
sinekleri kovmaktadırlar. Ve, bir 
inegin kuyruğu, vücudunun he · 
men her tarafına erişir. 

Bir hayvanat bahçesinde bu -
luıımuş olanlar, maymunların, ge
ne kuyruklarını muhtelif şekilde 
oynattıklarını söylerler. 

Mesela kuyruklarını bir ağaç 
dalına sararlar ve kendilerini a -
şağı sarkıtırlar. Bu şekilde, bir 
maymunun kuyruğu, beşinci bir 
Jal vazifesini görmektedir. 

Avustralyada bulunan kan -
1 

goro isimli bir hayvan ise, kuy -
ruğunu çok tuhaf bir mak'sat için 
kullanmaktadır. Bu kuyruk pek 
büyüktür ve _gayetle kuvvetlidir. 

Lonra hayvanan bah~esmden bır kôft= 
Kangoro bu kuyruğunu i~tirahat Küçük hayyana dalların üze • 

için kulanır. Bu şekilde, kuyruk, rinde gezerken, veyahud bir ağaç• 
iiçüncü bir ayak vazifesini üzerine 

tan diğerine atlarken yardım e -
almıttır. 

Sincabın kuyruğuna gelin-ce, der. Geride kalan kuyruk, bir mu-
bütün bunlardan bambaşka bir ya.zene aleti vazifesini görmüştür. 

şekildedir. Sincap istirahat eder • Hulasa, bir kuyruğun neden 
ken ve bir dalda otururken kuyru- . 
~ ·· d · k l F k t b bulunduğu şekılde yapıldığını an-gu vucu unu ap ar. a a , u 
kuyruğun sincaba asıl hizmeti da- ı lamak için, göreceği vazifeyi bil
ha başka türlüdür: mek lazımdır. • 

Günler uzuyor 
Günler kısalıyor. Her gün geç

tikçe, bir gün evvelden daha önce 

karanlık olduğunu görüyoruz. 

Neden kış günleri yaz günlerin
den daha kısadır? 

Sebebi şudur: Arz, mihveri et· 
rafında dönerken, tamamile doğ
ru bir vaziyette değildir; bir tara-

fa doğru bir az meyillidir. Bunu, 
coğrafya dersinde, hocanızın gös
termek için size getirdiği dünya 
yuvarlağında görmüşünüzdür. • 

İşte bu meylin neticesi olarak, 
dünya yuvarlağının şimal kısmı, 

güneşe doğru yaklaşırken, diğer 

tarafı, dalı büyük bir zaviye ile 
ondan uzaklaşır. Kürrenin şimal 

kısmı güneşe doğru ise yaz olur. 
Bu takdirde cenupta kış vardır. 

Kürrenin şimal kısmı güneşe uzak 

bir zaviye teşkil ettiği za~an ise 
şimalde kıştır. Ve yaz, dünyanın 
cenubundadır. 

Bunu daha iyi anlatmak için bir 
portakal alalım. Etrafına bir daire 
çizelim. Sonra portakalda ortasın-

,,, 
l En derin kuyu 

Dünyada en derin maden kuyu
su bir milden fazla derin değildir. 

Ş iıııdi arzın kı~rıııı del erek iki 

mil <lerinliğinde bir kn) u yapa • 
hilnıek iı;in ~alışı)' orlar. .Maksat 

ma(len bulmak değildir. Tanıamile 
ilmi hir ga)' e gtizt-tiliyor. Bu ku-

) u Franı-ada Dinont eh armda ka
zıhnaklallır. Takriben 30.000 is · 

lerline rııal olaeaktır. 
Bu kadur dnin hir ku) u ka · 

zı lılıktım ıwnra arzm i~i hakkm · 
da hirçok y~ni malfııııal elde edi-

leceği :=-auıl ı~ or. 

~----------._..._.j 
ışığa, mesela mum ışığına doğru 
gösterelim. Portakal, ışığın etra • 
fında dönerken, bu noktanın ışı • 
ğa çok maruz kaldığını görürüz. 
Eğer ışık portakalın diğer tarafına 
konur, ve iğne de ışıktan uzağa 
doğru bir zaviyeye meyledilirse 
portakal, ışığın etrafında döner -
ken dalı fazla müddetle gölgeye 
maruz kaldığı görülür. Bu, kış 
günlerinin, yaz günlerinden daha 
kısa olduğunu izah eder. 

Bilmece 
Sir kış e§lenc 

T ğ a r • 
ı 'm s a h l d ? • s ı o n a 

Bir hayvanat ı nehir ke:1arındaki çukurda çıka- ı Birkaç hafta sonra, her bir yu. 
bahçesine gider rır. Yumurtaların üzerinde kuluç- murtadan birer küçük timsah çı -
ve orada yaşıyan ka şeklinde yatmaz. Çatlamaları kar. Bu hemen gürültü etmeğe 
timsahlara bakar- için gün bırakır. başlar. Bu suretle anesinin nazarı 
sak bunların ta - Şark Hindistanında yaşıyan dikkatini celbetmek ister. Eğer 
vuk yumurtası timsahlar yaprak, dal ve çubuk- yumurtalar kumda saklı ise anne 
büyüklüğünde lardan yuvalarını yaparlar ve o - timsah onları meydana çıkarır. 

yumurtalardan çıktığını hiç zan

netmeyiz. Fakat, bu böyledir. Bu 

yumurtaların beyaz kabukları 

serttir. Tavuk yumurtalarından 
farkı, daha uzun olmalarıdır. 

rada yumurtlarlar. . . 
. h h' · b' . Bır tımsah, daha yumurtadan 

Anne tımsa ı ıç ır vakıt yu- k d b'I b' · · b il' d çr ma an ı e ta ıatını e ı e er. 
vanın yanında göremezsiniz. Yu -
murtlar yumurtlamaz derhal u -
zaklaşır. Bununla beraber yuva -
sını daima gözü altında bulun -
durur. Aksi takdirde maymun -

Dokunulursa hemen ısırır. Ve yu
murtadan çıkar çıkmaz da kendi-

lerine bakmaya iktidarları vardır. 
Böylece, münaıip hayvanları av • Bir dişi timsah altmışa yakın 

yumurta yumurtlar. Bunları bir lar, derhal yumurtaları çalarlar. hyarak yaşarlar. 

-
Beş harfli bir şehir iırni var. Coi• 

rafya kitaplarında iımini arıyacak o • 
lurıanız, bat tarafına (yetil) 11fatım11 
ilave edildiğini görürıünüz. 

Hakikaten Türkiyemizin en ıulak ve 
en yetil tehirlerinden biriıidir. Birçok 
yemit bahçeleri vardır. Yetittirdiği tef· 
taliıi, dünyaıvn hiç bir tarafında bul~
namıyacak bir lezzette güzel ve tatlı • 
dır. 

--------,Jıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii1 
Eğer Uludağa ıitmiııeniz onu mut• 

laka görürdünüz. 



HAFTALJK 
Radqo prorıramı 

27 ıkmc. "an un ..,azar 
lSTANBUL: 
18 Otel TokaWyıuı.ıaıı ınuıamııyon çay 

satı - telılzcaz. 19 .n.amuUk Sel1m &rn 
'fürcan. 19.SO Haberler. 19.~ Maytatro 
Ooldenberg koro heyeti. I0,10 Kantık moalkl 
(PIAk). Z0,40 Hal'8Jıuı kltar (Zekeriya '" 
nrkad•tlan), 21,15 Son baberieı', bonelılr. 

21,38 Bayan Emine lhaan pn. Radyo ft -
tanso orkestraları ile birlik~. 

US Kil&. VARŞOVA, lK~ m. 

18.15 Orke.tra, .ader. l'UO Pl&k,.f!?C'Ulı 
çocuk ne,rlyatı. 18 Daa9 pWdan. 19 Rab 
tlyatroau, ıo Hafif maalkJ, 10.U Be~. 

, . 
ııöder, il Şen propam. llaberler, Zl,M Skali 
dl MU&nodıın Mucapl'nln Neron operaamı 
nakil. 

N5 KJaz. BUDAPq'l'I:, 651 m. 

11 eaz orkeatrua, ıı.ıe 86der. 11,18 Ko
ro komert, ıo,ao Sözler, ıı Operet.ıenkia par

Ç'alar, D,11 Spor. n,ao Çlapae orkeatraaı. 
2t ....,mana orkeatrau. 1,06 Haberler. • 

Badapefte (Kısa dalp), BAS lUI m. 

U Haberler, lmre Mal')"&rl, Çtnseae or
ke9tnu, 18 Nfllrlyat 90DU. 

IU IUaz. BERLlN, 167 m. 
11 Spro, 19,SO Mozartm eıM'rlerindeıa par· 

s;alar, ıo,ao Akttlallte, ıo.to Kit aporlan 
(Partea Krrdlen'dflll nakil), ıı K~ rad • 
Yo orkeatraaı, n PIAk. n,ao Banıbursclaa 
naklen pUerlerdm mllrekkep koaeer, JS.16 
Haberler, 11 Mlnlllten Spor luaberlf'rl, UM 
Dam. 

0

28 ikinci Klnun Pazarteai 
lSTANBUL: 
18 Fraıum.ea den. 18,IO Dana maalklll, 

pl&k, 19 btanbol Halkevt mWf aavae" mo7-
..a yardımda kadına Y&Zifeler (Doktor Ah -
med Asnn), 19.SO Haberler, 19,to Solo ve ııe. 
maalk181 pl&k, IO,IO Demir cu. Sl,H 8oa -.. 
berlcr, borMlar, ıı,ao Bayan Bedriye Ttl&ln 
(Şen) radyo caz w Tango orkeatralan. 

ns KhL v ABŞOVA, lMŞ m. 
18 Katovlt&'ten: Koro konseri, 18,16 Söz· 

ler, 18," Pllk, aözler. 19,15 Orkestra kome
rl, 19,U ocak. 20 BeportaJ, muhtelli ilkler, 
%1 Pllk, haberler, n Senfonik orkestra kon -
ileri, %J RekJt.m, U,13 l>au, 24 Sözler, danL 

5" llbz. BUDAPEŞTE, &60 m. 
18,30 PWc. 19,15 Almanea den. 11,&0 Pl

)'UO lılrUflyle earkdar. IO.IO 86der, 11,10 
Fllbarmonl takımın konııert. IS,10 Haberler, 
2s,so Dans. M,15 çlnreae orlcestrul. 

MI K.bz. BERLIN, 161 m. 
19,IO Pllk. 20 Sözler, IO,tO Şen DMlelld .. , 

Te f&l'kdar, %0,40 Aktüallte, baberler, il Ha
berler, ıa,ıo DDo plJano - '--n luılmerl. 

28 ikinci Klnun S.11 
tSTANBUL: 
ıa Almanca den, ll,IO .ı•mn•etJJı:, Ba.yua 

Aade, 11,&0 o.... muııUd8l plla De, 11.11 ..... 
ilerler, 19,to Şelalr tiyatro.o arUatlertıulea 

Ba)'Ul Semiha, Şan piyano De. ıo,ıo lllallye 

Vek&loU namına koafe~,to 8t8dyo ba • 
flf muaikl orkeatraaı, 11,15 Soa llaberler, 
bonalar, 11,SO MUnlr Nuretttn, Şan Rad3 u 

orkeatraaı ile beraber. 

US Klız. VARŞOVA, 1145 m. 
18 Beetllovealn IOll&tlanndıua piyano kon· 

eert, 18,%5 Ekonomik tözler, 18,315 Pllk. 18,30 
Shler. 19,15 Trlyo kon~r.19,46 ICcleblyat, 
20 Keman eaerlcrl. 20,20 AktGaUte. ıo,ao 

:l'IJaao ile caz. JO,U Sözler, I0,50 Spor,. 11,'6 
llal>erler, n Şarkrlr komıer, ıa Bekl&mlar, 
n.u Operet pl&ldan, 11,41 ttaJyaaea elder, 
14,NDam. 

Kıl Kil&. BUDAPEŞTE, UO m. 
11,SO Oda ........... 19 Den. 19,615 Pllk, 

ıo,ıo Pette operumclaa nakil, H,IO llal>er· 
ler, 11,SO çtageae orlcestruı, Sl,IO Pllk, 
1.05 Son llaberler. • 

Ml Kbz. BERLtN, 161 m. 
18,M Mder. 19 Konferana, 19,45 Bona, 20 

lllUyeler. I0,43 Jlllnlhtea aaldl, 11 llaller -
1er. n.u ma..ı netrl7at- n Operet maa1 -
ldal, ll,IO llal>erler, t3.M .Akfam maslldaL 

30 ikinci Klnun Car9amba 
18TANBUL: 
18 FranaıZt'& den, 18,IO .Jlmnaatlk 8ellm 

8ırn Tareu. 19 Dau mmlldtıl pWc, 19,IO 
4aaberıer, 19,to Bayan Tektat (Şan) plyanu 

De, 20 Kanpk mualld: Pl&k ile, 20,IO Bala -
Jayka orkestnaı. 11,15 8oa haberler, borsa • 
lar, ıı,so :Radyo orkestram, 22 Radyo Tango 
\e caz orkestraJan. 

na KU. VABŞOVA, ıw m. 
18 Scbaberttn ııarkdannclan. 18,26 Slder. 

18,U Salon muelklal pllk, apor, aözler. ıo 

Şarkrlar, pl&k, haberler, ve saire, ıı Orkea • 

tra, haberler ve aaltt, n Choplnln e.erJerln -
den komer, %2.SO Almanea konferana, n.to 
prkılar. ıs Bek.IAmlar. Jl.15 Damı. 24 Sözler, 
24,06 Dau. 

Kıl Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
11,ao Şarkılar, 19,10 ltaıyanca dera, 19,40 

ı'&ı"Op&n maılklsl. 20,15 Sözler, 11.10 Pllk. 
%1 Dit al)'Ual bahlalerl, H,to Haberler. IS 
orkeat.ra kouert, M,10 Haberler, 11,16 çln • 
ırene orkeatnw, 1.05 Son haberler. 

841 KhL BERLlN, 161 m. 
11,to Spor balıe.rlerl, 19,05 Skeç, 1 l.SO 

Şarkdı koaaer. %0,10 Mualkl IJablalerl, ıo,ao 
Ralmld balalaler. I0,40 Aktüalite, haberler. 
il Haberler. Jl,10 l>Oel f&l'kdı kouerl, tl,16 
lJlual paellk newrlyatı, ıs Haberler. 11,ZO 
l'artenldrdlen'dea apor reporta,Jr, n,315 An -
!on Br.ıcılmer'd~n senfonik konaer. 

aı lklhcl Klnun Pertembe 
lSTA!'iBl'L : 1 
18 Allnlıatn do·s, !~O ""- maırlldlıl, 

18 - KURUN 2.t DdncfkAnUD 

TC!JO.KiVE 

l'RAAT ~ 
BANKA=51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
'2Al-IAT-.bD~Q 

Dün ve Ya 
Tercüme Külliyatı 

SAFO 
Alfonı Dode - Haydar 

100 Krl.-...---
ı •-------· 

J. Rasin K.üui9atı 
Ahmet Reıit - H. N 

•-----------•'a.1at.,_ __ __.~ 

Engerek düğü-nJ 
plAk lle, 19,SO H.ıbuler, 19,-&0 (Neşir eena - ser, 19 Söı.ler, 19,10 Orkcatra. 20,15 Operet 
ırnda ilAn t.~lecektlr.J 20 1Jraat \ekJUctı na· Les docbea de Oomevllle, 22,to Haberler, 
mma konferans. 20.SO StUdyo slgıın orkes • 2a Aakerl qonııer, J.i,15 çingene orkestraar. 
traaı. 21,115 Son baberlu, boraalar, 21,SO SU Kbz. BERLlN, 85'7 m. 

1 
F. Moryak- Peya111i 

80 krl 
Tophanede levaıım lmlr· I:====~~===~ 
11§1 aatınalma komıa,onu 

lllnl•rt 8tlldyo orkeatraar, 22 Stüdyo Tango ve caz 19 Pllk. 19,SŞ Babrl Detrl)'llt. IO Opera 
orkestralan • operet parçalan, 21,10 Lelpzlg'clen nakD 2S 1'--------1 ______ ... , 

lıtanbul Levazım Amirlijine ı,:==::::::=::ı~!C=:::~ US Kbz. VABŞOVA, 1315 m. Haberler, IS,%0 Mtınlb'ten krı aporlan ha - il 
18 Radyo termtn, ıs,30 Sözler, J9,H5 \'J- berlerl, ıs,315 Mmlklll program araar, it Dau bağlı lat'at için üç yüz ton un 

yana mnalldal pl4k, sözler, 20 Koro konseri, muslklıl. 31 ikinci kanun 1935 pertembe 
ııöaler, ıo,so Sözallz prkılar, 21,05 Baflf or- ı --------------
keatra ıınıalk181, 21,45 Haberler ,.e saire, 22 günü ıaat 15 de kapalı zarfla ah· 
Poplller aenfonlk orke.tra, 22,45 Konferans, nacaktır. Tahmin bedeli otuz 1•·------: 
reldlm, 24,05 dans. ii::-='Ürolog - Operatör~::::::::: bin liradır. Şartnameıi parasız 

M3 KU. BUDAPEŞTE, G60 m. :: Doktor 1 
18,16 Pllk, 19,10 Ders, 19,40 Opera orkca- •• olarak Tophanede aabn alma ko-

traaı, ıı Sözler, n,SJ Haberler, nScala dl ii Kemal özan H miıyondan alınır. ilk temina· 
.MUAnoclaa naklen Muııcaganlnln Neron ope .. •ı tı 2250 lira olup i.teklilerin tek. ,,:=====::;=::=~ raar, 10,05 Son haberler. !İ Karaköy - Topcular caddeıi İ! il 

su Klız. BERLlN, M7 m. u N 34 E liflerini belli aaatten bir saat ev· :: o. I! 
18,80 Orkeetra taratmdan dam parçalan, :: • .. el komı'ıyona •ermeleri. ::ınıı:m:m~ Telef. 41235 ~:::::::am:: .. .. 

19,06 Çocuk netrlJ'8tı, 19.SO Ekonomik neo • (726) (188) 
rlyat, 19,-10 Sözler, 20 Flut - Piyano De kUçllk 
luıaaer. ıo,to Spor. 21 Haberler, 21,10 Dana 
maslldal, 21 Haberler, 28,20 Mtınlhten ıpor 

bablalerl. 

1 Şubat Cuma 
US &m. VARŞOVA, 1146 m. 
18.15 Scbubertten ku.-ımt konseri, aöz • 

ter, 19,15 Pili<. 19,46 Konferans, 20 DUe kon· 
ser.20,20 Akttıallte, 20,SO Konser, 20,15 Söz
ler, 21,115 Senfonik konııer, 2S.SO Şllrlcr, 2S,40 1 
Bekllmlar, H Sözler, tl,05 D:ını plAklan, 1 I 
Dau mualklal. 

M5 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 
18,16 htvan Bertil& orkestrası, 19,66 Söz

ler, ıo,ao Şarkılar, 21,15 Spor haberleri, 21,SO 
Stlldyo temsili, 23 Haberler, 2ı,10 Çlnıene 

orkeatraaı, 1.06 Haberleri. 

Mt Kbz. BERLlN, 8~7 m. 
20 Aaker mal'flan, 21 Haberler, 21,10 Org 

kon.eri, 22.ıo Ganzel.erle lılmll plyetı, 22.so 
Şarlalı Kuartet konııerl, %3 Babcr:er, 23,2.'.> 
Spor, 2S,to MuılkUI program arası, 2-1 Gece 
koıuerl. 

2 Şubat Cumartesi 
Sla KhL VARŞOVA. 1M5 m. 
11 Dana mualklal, sözler, 19 Haberler, 

19.15 J"lyaııo mualkll, 19.45 Sözler, 20 Plya· 
ao konaerl, IO,IO Konferan, ıo,ıo Çiter lle -
Uyle konacr, 20,46 Sözler, 11 Köyltl f&l'lula -
n, 11,43 86der, n Poplller aenfonlk konser, 
~blyat, reld&m, IS,15 Dana. 
~ Kbz. BUDAPE$TE. 550 m. 
ıa Shler, 18,30 Kontre'bu Aletiyle kon • 

KURUN' 
GUDdellk. Siya.as Gazete 

[stNıbul Ankara caddest, <VA KIT) yurdu 

TELE•'ON NUMAKAl.AKI: 

Yazı 14ıert teıetoou: Hll711 
idare telefonu : 14170 

reıgraı adreat: lataııbul - CVAKIT) 
Poeta ııutu.u No _.. 

8enr!lk 
8 aylık 
a aylık 
ı aylık 

ABONE HEUEu..EJllı 

TürkJye 
UOO Kr. 
130 
400 

• 
• 

Ecnebi 
1700 llr 

• 
• 
• 

ııcar1 llA.ntann uan eayıtaıımrı~ ean 

• • • 
!21tanbul Levazım Amirlijine 

bağlı krt'at için ıekaen ton pilav
lık pirinç 31 lkincikinun 1935 
perıembe günü saat 15,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Tahmin be 
deli 18800 liradır. Şartnameıi 
paraıız olarak Tophanede satın 

alma komiıyonundan alınır. ilk 
teminatı 1410 liradır. lıteklilerin 
tekliflerini belli saatten bir ıaat 
evvel komiıyona vermeleri. 

(727) (189) 

timi so lnıruttan bqlar. tık aayıtada 200 D k 
kunlf& kadar c:ıkar. 11111111uır. _.,. O tor .._. ııan""ı· 
ayne::~;:;u;:~:vamıı uan verenlere aH Hüseyin Osman 1 Komüniztf' ~ 
luımu llllnlarm bir utın 10 kW'Uftur Lenin - Stalin - S 

Kuçus il.ANLAK: Haseki hastanesi 1 Haydar Rifat.• 
eır det&b.I so. w dc"uı oo. oc; deruı ft~ ı ·ı 50 kurut 

dort deruı 1~ ve on aeraas ıoo kunlftur ! dahiliye mütehassıs~ .~ı....-----·--------
oc: aylık uan verentertıı bir detuı mecca !il Li'eli LOtOf Aparhmanı saıııt 'tf.efİ • 
nendir. Dôrt aatrn gec:en UA.nlaruı fazla L:; o D ., t ma 1 • 

aatırıan tıe, kuruıştan bMı&p edlıtr 1J.7 e "acfar Tetefo" ~~•11 agı tb 
, dllll1l11111111ını•ııw111n1n111. ••••aı• l V AKIT Ma 



SANCIYI 
Teskin Eden Hararet r 

Tesis tarihi: 188~ . Ağrılarınızı dindiriniz. Tebah-
hur eden ve çamaşırları kirleten Posta ve Adliye bi!" .. '"ına en yakın yerde Ankara caddesin· 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
fere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler •• • 

cıre merkezi: /S1 AN BUL (Galata) ~ mayilerin mazarratından ari oıa
- rak tabii bir tedbir ile sancıları -

TUrklyedeki Şubeler: · 1 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 

nızı teskin ediniz. Ağrıyan ma • 
halle delikli bir ALLCOCK ya -
kısı yapıştırınız. Müessir, nüfuz 
eden ve mütemadi bir hararet va
sıtaııile hemen sancılarınız zail 
olacaktır. ALLCOCK yakısım is
tediğiniz kadar vücudunuzda tu
tabilirsiniz. En küçük hareket -
lerinizden istifade ederek tesiri -
ni icra edecektir. İşinizde, yazı -
henenizde ve sokakta sizi tedavi 

•. V AKlT idare evine müracaat 

lzmir, Mersin 
Yuoanistandaki Şubeleri : 

Selftoik . A tlna . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

buı . . , . l ~I il !! ~! ! 
~ hllkuk As.lıye mahkemesi ( 

ih , daıresinden: 
'tka; ~rafından Sirkecide Y enİ çıktı 
·, ka 

1 unı meydanında F ord 
t§ıaınd 23 N 

lyd a o. da otu • 
\ .ı ar aleyhine açılan bo • 
~avas 

i c ı .•nın 20 - 1 - 935 
e •eaın ·1A e11 e 1 anen tebliğata 

. aelnıed· ... . d 
ıy}e ıgın en davacının 
<ıltuı gıyabında tahk ikata de· 

arak da · l.tf \' • vacı ısticvab o • 
lthk~k §ahıtleri dinlenmek ü
Wnu at 25 • 2 - 935 Pazar
Pca. •aat 10 bırakılmı~ ve 
ahkYaııJan gıyab kararı su

eıne d. oldu" ıvanhaneıine asıl-
. . gundan t "h" ıtıbar arı ı tebliğin -
.ı· en beş .. • • d 
14lği " gun ıçın e itira:ı: 
bul A. e !azılı gün ve saatt~ 
~k d •~ıye mahkemesi altın· 
u~uru aıresine tahkikat haki· 
hınd na &elrnediği takdirde 
l ol~ ta~kikatın devam. ve 
ollll.a~c~gı tebliğ makamınn 1 

u:ıere ilan olunur. 

D l.in \ '6 yarm 

Tercüme ltUlllyutı 

Sayı 23 

Lenin - Stalin - Buhaıin 
Haydar Rifat 

Komünizm 

1 

etmeğe devam ve soğuğa karşı ı 
muhafazaya yardım edecektir. 
Hararet tevlit etmeleri itibarile 1 

ALLCOCK yakıları: bel ağrıları, 
romatizma, nevralji, adale sert -
liği, böbrek sancıları ve soğuk al
gınİığmı teskin ve tedavi eder. 
Bütün eczahanelerde 40 kuruşa 
satılır. 

MÜHiM: Taklitlerinden sa -
kınmak için Kartal markalı ve 

kırmızı daireli ALLCOCK yakıla -
rını musirren isteyiniz. 

lstanbnl Beşinci Icra memur -
luğundan : 

Bir alacağın temini için evvel· 

ce haczedilib hu kerre satışına 

karar verilen büfe, hezaren san • 

dalye Avrupa halısı, çini soba, ay .. 

nalı dolab, mermerli masa, lavo • 

mano, kanepe takımı, halı 5ecca • 

de ve sair ev eşyaları Beyoğlunda 

F eruzağada, Altıpatlar sokağında 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
Bir makiniste ihtiyaç vardır. Tornacılık, lc!iviyecilik, f erezecilik 

bilen ve tecrübesi olanların im ti hanları yapılmak üzere Fen F akü ite
sine müracaatları. (340) 

~ 11: 
Bir kitabın ömrü 
bir ınsanın ömrün
den daha uzundur? 
"Dün ve Yı:ınn,. tercilrtıc 

ıı:iılliyatı hiç ölmiyccek ctcl' 
erdir. Bunları mutloka k\"
tupancnizdc bulundurunuz. 
Abone yazılmakla hepsi,..· 
bir<len faydalıca alnu~ olur . 
sunuz. 

Büyük 

Tayyar a gosu 
18. ci 1 ertip 4. cü Çekiş 71. Şubat 1935 dedir. 

'<ENt ÇIKTI 
ko)k .. . ,... ··,ıınızm 
rıaı · 

(:\'~j " • 1 So kuruş .• 
Jetı V 
~ AKIT Matbaası 

~izh 50 Kuruf 

Dağıtma yeri: VAKIT Matbaası 

7 numaralı apartımanın önünde 

31 - 1 - 935 tarihine müsadif 

Perşembe giinü saat 9L30 da açık 
arttırma ile satılacağı ilan olunur. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 
(3837) ~~ ~~ .. ·.:. . . .. - . . 

---=-~~~~=====~~~~~~~~~=====(21 lkJncl rreşrln 1934 sayımızdan beri tUrU,>or.) =======:;=============~=""""~=====~ 

:---__ Öz Türkçe l<ar~ılıklar 
eh-er -·-------- ---------
lyatı 1' ~· ~eçici, gelip geçici, 4. 11. lğri, iğrilıniş, 12. tğri büğrü, 
~- ı, v lgı· t . v • C!~ 
~Zikliv · ~ , .1grctı, ~· t.A\~·an, 7. 13. Kekri, 14. KekrU. 

l\t g, sezıklık, 8. Sureksız. Muzaaf, 1. iki kat, 2. Kat kat, 
ıı.. Uvakkaten, Şimdilik. 3 K '1 I" 1 ( Ç'ft ) .,1 .. . o::;, •l . \O~, rn~a ı man. 

-.vane 
§Ikiık 

2 
set, 1. Alışkanlık, alı- .:\ltızaf, 1. Bağlı, bağ·Janım~, 2. 

J'~~~ı · Alışma, alışıp bidikte Katılmış, 3. 1'akılmış, .ı. Ulak, 5. 
llıtşnı a

5
3· Avıııç, 4. Görüşüp ko - Ulanınış. 

a, · Ögu"'··rıu··k. "• Muzaffer, 1. Cini.içen cinüçi, 2. 
2 ''•uave • · l3irlikt net etmek, 1. Alışmak, Kazanan, kazanmış, 3. Kopan, 4. 
~:. ~§ir e e Yaş~~1~k, 3. Derilmek, Kulan (M cramma nail olan m:.ın . ) 
ı.rur oı! nktnek, ışırgenmek, 5. O - 5. l\Iayruk, 6. Molo, 7. Utkucı. 

l\t a ' G. Öğürleşmek. 8. üst gelen, üstün gelen, 9. Ya-
u..,aıal 

llıa,, 3 l( ~t, 1. Geliş, 2. Kavuş . ğr basan, 10. Yeğül. 11. Yeğin, 12. 
6. Va~ ;lış, 4. Kilii, 3. Ulaşma, Yenen. 

l\t §, · :Yetişme. Muzaffer olmak, 1. Basımak, 2. 

~~~ış~::z;be~,.ı . . ~:·.dmı kesmeden l<azanınak, 3. Oktclcmek, 4. Sın -
ugruşnıa 4 IU3ıı duzuye çalışma, 3. dırmak (Kırmak demek ise de 
~ · laşu kılma. haı·ple düşmana muzaffer olmak 

~eını:v~zene, ı Dartına 2. Denk yerinde de kullanıl ır.) f> . Utmak, 
böıeşti~nk olma, 3. De~klik, 4. 6. Üst gelmek, iistiin gelmek, 7. 
7· 1'aYın·· e, 5· Ölçümleme, 6. Tay, y e.nnwk. 
~ ••, 8. Uygunluk Muzafferiyet, 1. Kazanç, 2. Ut-

lı, a.u,;~keneJi, l. Olçüİü, 2. Taıtı- •ku, 3. üstünlük, 4. y cngi. 
"• · Muzahame (etmek), 1. Ağış -1' •vıu..,a 

. ~felerj~~ne Payı, Abra (Terazi ınak, 2. ltişmek, 3. ]{akışmak, 4. 
1~111 kon ln ıııtwazencsini bulmak Sıkıştmnak. 

l\tuv .. u an ağırlık). Muzaheret, 1. ı<ömet, 2. Yar· 
t.a ... ıene · 
''•u..,a a~z, Tartısız. dun, 3. Yölck. 
h ıeneaız . A k 1 ~ •vıu..,aıi vazıyet, Eselek. Muzaheret etmek, 1. r a a -

\l, l\o a 
4
' ~;· .. Aı·asıl, 2. Kaı-şılıklı mak. ~. Arka olmak, arka vemıek, 

'"' ' . lonı·· ' .. '''-u.., . u. 3. Barwııak, 1. lğeşınek, ikeşmek, 
~ azı Yür k u..,aııaf ; rne , 1yılmak. fl. Kol olmak, lrnllaıııak, G. 'f irke -

Jı .. Muve ' uınuşlu. mek, 7. Y alkamak, 8. Yardmı et • 
c.ıuk· ı ç, 1. B . 
çel lt lllii~ 3 13 

.~ıg~ç, burgaç, 2. ıııek, 9. Yarı birmek. 
lr, ,peşik, G. Do)tıkıı, 4. Biikür, 5. Muzahir, 1. Arka, 2. Arka çr • 
tı. E??la.~ık 

8 
;~~baç, dolambaç- kan, 3. Arka veren, 4. Arka veri • 

gıı, eğıiı~. onemcçli (-Yol) ci, 5. Kol ela~. G. r ardınıcı. 
' ~cı2 _ ış, 10. Engebeli, Muzaharafat, 1. Çepel, 2. Çör · 

Öz t ürk'çe Karşılıklar 

~öp, 3. Kükür, 4. Pislik, 3. Supü • Muzlim olmak 1. Kararmak. 
rüntü. 2. Tüneıınek. 

Muzayeka, L Akça ızhk, 2. Muzmahil, Yok olmuş. 
Bunalgun, :3 . Bunasalık, 4. Uunğ, t Muzmahil olmak, Yok bol· 
f>. Hunğ u, 6. Bunluk, 7. .Bu~ar, 8. mak. 
Darışlık, !>. Darlık, 1 O. D:.ırşıkma, Muzmer, 1. Gizli, 2. Kapalı, 3. 
l 1. Dıkız . (l\focbul'iyet man.) 12. Ortiilü, 4. Saklı. 
Gii~lük, 13. Kısı, 1 t Kısılma, 15. Muztar, 1. Bunalmış, 2. Gensiz, 
Kıstalan, 16. Sıkı, 17. Sıkrlcını, 18. :J. Sıkı~ık. 
Sıkıntı, 19. Yokluk, 20. Züğürt • Muztar bırakmak, 1. Basmııak, 
liik. 2. Bunkarm:ık, 3. Kısarlamak, 4. 

Muzayakada bulunmak, 1. Bı • SıkıştU"mak. 

zıkınak, 2. Bunalmak, 3. Darda Muztar kalmak, 1. Bunalmak, 
kalmak, 1. Daııkmak, 5. Sıkılmak, 2. Dara gelmek, 3. Katkalmak, 4. 
ü. Sıkıntı çekmek. Kısalmak, 5. Mukunmak, 6. Sıkış-

Muzayekada olan, Sıkkın. mak, 7. Utulmak. 
Muzayekasız, Tarsız. Muztar olarak, 1. İster istemez, 
Muzayekalı, Bungun. 2. Katkala. 
Muzayekaya düşmek, Bungun • 

1 
Muztarib, 1. Acışan, 2. Bilenk 

laınak. (Bedbaht man.) 3. Boşak, 4. Dön. 
Muzi ("Zıya,, dan), 1. Caıık, H.i, 5. Eıngekliğ, 6. Jmızga, 

2. Işık veren, 3. Parlak, 4. Parlı - 7. Kadgulu, Kaygılı, 9. 
yan, 5. Yaldırıcr, 6. Yaldurucı. :\funluk, 10. Sıkıntı içinde 

Muzi (Eza eden man), 1. lnci- bulunan, sılontı ü;inde çırpınan, 
ten,~- <:::ıkan, sıkıcı. sıkıntı çeken, 11. Yayığ, 12. Yüre-

Muziyat, Sinekler. . gi teprenmis. 
Muzip, 1. 1lişen, 2. Takılan, 3. Muztarib kılmak, 1nçsiretmck . 

Yangaz. Muztarib olmak, 1. Acışmak, 2. 
Muziplik etmek, Takılmak. Boğunınak, 3. Borçumak, 4. Boş -
Muzir, 1. Ayığ, 2. Dokunan, 3. mak, buşınak, 5. Buşukınak 6. 

Onay::;ız, •1. Yaramaz. Bunalmak, 7. Dalhmnıak, 8. Da -
Muzir olmak, 1. Dokunmak, 2. rılganınak, 9. Daralganmak, 10. 

l\esimıek. Kaygılanmak, 1 ı. Kaykalanınak, 
Muzlim, 1. Iııuğ, 2. Karannak, 12. Kıstanınak (MiiteeL ir olmak 

3. Karagı, 4. Karangılı, 5. Karan- man.) 13. ... 'luğandırınak, 14. 
gu. 6. Karanluk, 7. Knşank, 8. 'I'alpmmak, 15. Tarılganınak, 16. 
Kö~en. !l. Loş (yan muzlim TarılJrnnmak. 17. Tarhğanmak, 
nıan.) 10. Piinik, 11. Tüneı-ik. 18. Tullanmak, 19. Yadamak. 
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uruşa tam oman 

Bir kaç saat hoş vakit geçirmek için 
Müslahıaralı 

HUBUBAT IJ/'ILARI 

SıHHAT 

şa ~ 

Fabrikasından : 
Kara Oö ge 

Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka
larını eğlenceli bir tarzda hikaye eden bu meraklı roman seri . 

sinden her ayın 1 ve 15 incı günleri bir kitap neşrolunur. 

ve 
KUVVET 

Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sümerbank naouna 91 

makta olan Tasfiye halindeki u,ak Terakki Zirflat Türk 

Şirketine ait hisse senetleri bundan sonra Istanbul ve 
daki Sümerbaok Şubeleri tarafından da satın alınacaktı 

Hisselerini -satmak isteyenler dogrudan bu Şubelere d 
caat edebiıirJer. 

Her kitap tam bir romandır ve liatı yalnız 5 kuruştur. 

Birinci k itap: BirMühim Cinayet Neşrolunmuştur. 

ikinci kitap : Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neşrolunacaktır 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız . 

........................... imi ........... 

memurluğundan: 

Sandığı ır" 
Istanbul beşinci icra 

w 

Emniyet en)zyoHar• 
•ŞLETMESı 

, 
namına 180 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup yeminli 3 
ehlivukuf tarafından tamamına 91 O lira kıymet takdir edilen Uskü -
darda Tabaklar mahallesinde Camisokak eski 24 yeni 30 No. lu bire

yin tamamı açık arttırmaya vazedilmit olduğu 25.2.1935 tarihine mü
•adif pazartesi günü saat 14 den 16 yakadar dairede birinci arttırma -
sı icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ı 

ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
ea 3on artbrmanm teahhiidü b~ki kalmak üzere arttırma 15 !!Ün da -
~ :ı temdit edilerek 12.3.1935 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 

Alenıder. lu!"2kôv İ\öpıub'~' 

ı t> .42Jb .. - ı nc:..: \tıihuıJar ~aJ• 

i!ff 1 bı feit"loı 22740 --· 

1 rabzon Yolu 
CUMHURiYET Vapuru 

24 lkincikanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopaya ka-

dar. (3242_,,ı 

Bc:;inci İcra daiı·csinden: 16 ya kadar keza ·dairemizde yapılacak ikinci açık arltırmasmda art
tırma bedeli kıymeti muhamminen in yüzde yetmiş beşini bulmadığı 

takdirde satıf 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. 

Satıf pefindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenlerin kıymeti muham • 
minenin yüzde 7,S nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te -
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu :iİcİUi ile 

Bir alacağın temini için haciz 
edilih paraya çevrilmesine karar 
verilen Eşyayi beytiye Beyoğlull' 
da Bursa sokağmd:ı. 33 No.lı apar
tımanın bir No.lı dairesinde 26 -
1 - 935 tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat 9,30 da açık arttır
ma ile satılacaktır. Talip olanlara 
yevmi mahsusla hazır bulunacak 
memura müracaatleri ilan olunur. 

~akan 

sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarmı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren niha

yet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın -
dan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevel-

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat Müdürü: 

(3839) 

Hayclarpaşaci 'P ııan şartıyle muhummen bedeli 21 

7500 adet komple telgraf fincanı k:;ıpalı za f usulib cyt!i·ıt 

nulmuştur. 

Eksiltme 9 Mnrt 1935 tarihine rastlayan cum~r~e'"i r,ÜJ111 

de Ankarada Bal;anlık Malzeme rnücliidügünde yap1]a::a ,t 

İsteklilerin tekliflerini ticaret o dası vesik>\sı ve 202.5 tir 

vakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığına dnir olı:ıJt 

veya nümunesinc uygun b:ınka kc falet mektubu ile birii'<t 

cumartesi günü saat 14 e kadar mn lzcme mudürlüğiine ver 
lit belediye rüsumu ve vakıf borçları borçluya aittir. Daha fazla ma -
liimat alına kistiyenler 10.2.1935 tarihinden itibaren herkesin görebil · 
mal için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 934/ 
6362 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilan olunur. (337) 

REFiK Ahmed SEVENGlL 
V AKIT Matbaası - İstanbul 

istekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An1k 
kanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (308) 

O z TürlCçe lCarsıhklar 

Mübadele, · 1. Algu birgü, 2. 
Almaş, 3. Ayırbas, 4. Değiş, de -
yiş, 5. Değişik, 6. Değiş tokuş, 7. 
Denzedirme, 8. Dönelik, 9. Seliş
tiıii, 10. Tölek, tülek (Tazmin, ta
viz man.) 

Mübadele olunmak, 1. Değişil
mek, değiştiıilınek, 2. Teğşilmek. 

Mübadele etmek, Değiştirmek. 

Mübaderet (etmek), 1. Başla
mak, 2. Davranmak, 3. Koyul -
mak, 4. Öğürtmek, 5. Ondüple -
mek. 

Mübaşir, 1. Şadı, ~. Yargan, 3. 
Yasavul (Muhzir man.) 

Mübayenet, 1. Ayrılık, 2. Bozu
şukluk, 3. Uymazlık. 

Mübayin, 1. Ayrr, 2. Başka, baş
ka türlü, 3. Taban tabana, 4. Uy. 
mıyan, uymaz. 

Mübayin olmak, Ayırtlaşmak . 
Mühdi, 1. Bu1drıııçı, 2. Yara

tan yaratıcr. 
Mübeccel, 1. Sayılgan, 2. Ulu -

lanmış. 
Mübeşşer, 1. Mu~tulannuş, 2. 

Sevindirilmi~. 
Mübahat (etmek), 1. Güncek • 

lennıek, güceklenmek, 2. Kıvanış- Mübeşşir, 1. Muştucu, 2. Saver. 
mak, 3. Kotalmak, 4. Küçeklen - Mücadele, 1. Andış (Münazaa, 
mek, 5. Oğünınek, övünmek. ihtilaf nıan.) 2. Cenişnıe, 3. Çekiş, 

Ö 
4. Dağar, 5. Dokuş, G. Geı1~, 7. 

Mübahi, ğünen, övünen. 
Karga~, 8. Karga~a, 9. Kavga, 10. 

Mübalat (etmek), 1. Eslemek, 17 · 11 I{ l') K 13 ır .. \.Cl'JŞ, • Il'IS, ...... Il'IŞ, . \.0-
2. Eymenmek, 3. lminmek, 4. Ka- ·· 11 J7.. 1- O" 16 <:! roş, ' . '-urcş, u. graı::, . ....,a -
yrrmak. 5. K:ı.zırmak. vaş, 17. Ugıa.~, 18. Uı uş, 19. UnıB-

Mübalatsız~ ık (etmek), Ezge • ma. 

rinmek. Mücadele etmek, 1. Atışmak 
Mübareze (Etmek), 1. Çekiş- (Ağız kavgası etmek man.) 2. 

mek, 2. Davetmek, 3. Döğüşmek, Azgaşmak, 3. Calbaşınak, 4. Ci -
4. Sancrşmak, 5. Turuşmak. niçınek, 5. Çeki~mek, G. Dire~mek, 

Mübariz, 1. Kaban, 2. Döğü - 7. Kırışmak, 8. Sava~mak, 9. Tar
şen (sadece mübareze eden man.) tışmak, 10. Tutuşmak, 11. Uğraş· 
3. Döğüşken (Mübarezeyi adet mak, 12. Uruşmak, vuruşmak. 
edinmiş man.) Mücahede (etmek), 1. Çalış -

Müba,eret (etmek), 7. Başla • mak, 2. Dunışmak, 3. Düıişmek, 
nıak, 2. Bulaşmak, 3. Eliktimek, 4. 4. Uğraşmak, 5. Yağrlmak. 
Girişmek, 5. !tenmek, 6. Krpm· I Mücahit, 1. Çalışkan, 2. flöğü~
mak, 7. Paysmmak, 8. Turuşmak, ken, 3. Dürüşçü (l\füçtP-hid man.) 
~. Tutuşmak, 10. Türc:mek, 11. 4. Katrğlamklr, 5. Uğ,·acan, uğra· 
Yapı::mak (Bir ışe yapışmak şrcı. 
man). Mücamaa (etmek), 1. Del de~-
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Oz Ti.irltçe karşılılclal" 

1. Bitişik, 2. Calgas, 3. Çılık, 4. 
Çitini.i.k, 5. Kavş1, G. Komşu, kon -
şu, 7. Tutaş, 8. Tutuş, g, Uç uca, 
10. Ulama, 11. Ulaşık, 12. Yana -
~rk, 13. Yan yana. 

Muttasıl olmak, 1. Biti~ınek, 2. 
Ulaşf\ıak, 3. Yanaşmak. 

Muttasıl (Devam man. z~rf), 1. 
Aralıksız, 2. Aralık vermeden, 3. 
Ardr arası kesilmeden, 4. Durma • 
dan, 5. Durmaksızın, durup din -
lennıeden, 6. Ke$ilmeden, 7. Se -
ziksiz, 8. Sırtrş sıraya, 9. Ulaşa, u. 
laşı, ulaşu, 10. Ulaştırr, ulaşturu , 
11. Ulayr, 12. Yindck. 

Muvacehe, 1. Bettestirme, 2. 
Karşı karşıya geliş, karşılaşma, 

karşıla~tırma, 3. Otruşma, ı!. Yi.iz
Jcşme, yüzleetirme, 5. Yüz yüze 
gelme. 

Müvacehesinde, 1. Karşısında, 

2. Önünde, 3. Üskinte, 11. Yiiziine 
kal'~r, 5. Yüz yüze. 

Müvacehesinde bulunmak, 1. 
lü1l'şrsma çıkmak, 2. Önünde bu
lunmak, 3. Pajarmak, 4. Yüz yüze 
durmak. 

Muvafkat, 
3. Taplağ, 
man.) 

1. Caram, 2. lrinı, 
4. Tem (Müttehid 

Muvafakat etmek, 1. Könüş -
mck, 2. Künmek, 3. Onamak, una
mak, 4. Tablaşmak, 5. Tav olmak, 
G. Unaşmak, 7. Uygun gelmek, 8. 
Uymak, 9. Uzlaşmak. 

Muvaffak, 1. Baı;;:ıran, başar -
mış, 2. Becerebilen beceren, 3. 

lhl<.bilen, bulan, 1. Kazanan, 1· 
Y:ıpabilen. 

Muvafakat etmek, Onarmak. 
Muvaffak olmak, 1. Bacarın~1'· , J 

~. I3a~a cıkınak, 3. Başarmak, · 
Başkarn;ak, 5. Becermek, (). e· 
dikmek, 7. Kaskanmak, 8. Kaı • 
ganmak, 9. Onmak, 10. Ucarn1a~' 
11. U ğurmak. 
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Muvaffakıyet, 1. Başa1111a, 
şa çıkarma, 2. Becerik, Becer111eı 
3. Citislik, 4. Oktü. 

~ o~ 
Muvaffakıyetle yapılmak, 

daynıak. 
Muvaffakıyetsiz, 1. Buln~ 

2. Çakn&k. 

Muvafık, 1. Barışık, (Muha.9~ 
değil ınan.) 2. Günli (MünaSl 
ınan.) 3. Çup, 1. Dölek. 5. D~' 
6. Edgi.ilüğ, 7. Elverişli, 8. l{er\i 
9. Kip, .10. Kolay, 11. Kolaj~l, 

1
p. 

Onat, 13. Onay, 14. ' ~nag, VY _ 
Taplr, 16. Tu.~, 17. U)aı, 18 .. ~-

l n U ')O y r k k 91 ): !\l gun, ;ı. z, - ı n ışı , ... ., ı. 
şık, 22. Y ara§h, 23 Yönet, " • 
Yönlü, 25. YöntenıJi, 2G. Yu~ıı~ıl~ 
luğ (Kaideye, usule ınut~ 
ınan.) 

Muvafık gelmek, r ~ nı ·1.1'· ,. 
Muvafık görmek, Unm n ::ı · '·, 

"1 
Muvafık olmak, 1. Eh (I •1 • '\ 1• 

~. Uymak, 3. Yakı~nıak, J. · 
mak, 5. Yar~ınak. 
Muvafık fiyatlı, Töllii. 
Muvahhit, Birleyici. ı. t'-
Muvakkar, 1. A!:'.,rırlan1111~, 

1 ulanmrn. o-ret'. 
~uvakkat, 1. Ala~ık, i. brı / 

2.11 -


