
sır..111 oaldil• Nqol...,,n obıftlrifa, lioıil.,_,. ;.,,.,_.,, l.ol• •.a.,,,,..., 
konfe anı b Streza 

saat 11 de 
Fransayla Sovyetl~r arasında her 
devletin girebileceii bir nl ma 
Roma, 10 (A.A.) - Bqllabn hınmalda idi. Duçe, J..onate Ye Po-

• M I• • L. bah ta-are ile zofay& ıitl't Y8 Or&fifd& dlrdÜD • 
• meo ını 11\1 .. 11 ft&.. • • Sbaap a....ı.t etmiftir. Bera" dl hilcum fıftallll ü ., ebllıttır. 

.......... atddetarlarclaa bay c-., ı..., Saftç ye baJ Valclc bu- (Sonu 10. cu aayıfa""' 1. d dtunttftda) 

c.,. Saımen, Stalin ile Hitler aruıntla •. 

ltere, 

Dörtllfncii 6S,1Jk luı
,.,, •• ı !J .,,,.., • 

Ankara, 10 (A.A.) - Cfim • 
huriyet halk paıttsi genel baş -
kanlığmdan: 

CümlauriJet halk partİIİIÜn 
dördüncü bü,ok kunalta118 _. 
yıa perıemlMt IÜÜ ..at 15 ... 
~ ltı1DGta7 brajmcla 
tM.-~. Parti ••• • .... .., .. 

ARI 
9 ana sagıfamıza 

/Jakınız 

Almanya bir mil1Jo la 
i tıla ordusu lıazırlıgo~ 
Al an fabrikaları bir günde ~naz 

oni>eş tayyare çıkarmaktadır 

Ba.....,,..alrelal 
namda Hider ithetım .... . 

.............. _ .... ._ ..... Wuua •• i.-.Ute lalklm ..... . 
<ao. ıo. ca _,.ı..,. ı. cı lifin._. 

"9 ..... ı..,.'IJİ va alataga gelırtlim. 
~•ırn.•'!Jfl ,;rer ,;nne~ 6u alk tır /cop .... 

Selimi,..de Sirkeci Al-met, içi sarara loldap 14cliatiyle 
renkli bir erkek kedi İll0JeD Ye minde bir Macar ı-.taa 
eoma ıitürdüiü kedileri alnuya. 

rak kenditini üç yüz altmıt lira (Lütfen •)'ifayı ç"""9) 

Fra ı• ı••eteleri bir takım taho./ 
iddlllarda 6ıılııntlalcr I 

Ha a Ba 
g vle 

' ' ·----
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Rüştü Aras 
Dün akşamki ekspresle 

Cenevrege gitti 
Uluslar Kurumunun on bq 

Nisandaki toplantııma başkanlık 

:. ı& 4 .:ı 5 1 1 

Komiteci Mibailof 
Makedonya komiteci 
reisi Sofgada ölüm ce
zasına mahkum edildi 

ltalya 

Şarki Afrikaya asker yol· 
lamakta devam ediyor 

1 ; l 1 A ÇJ • i 5 ti 

Roma, 1 O ( A.A.) - Gavinana 
Sofya, 10 (A.A.) - Nevrekop Seli.nik, 10 (Kurun) - Bura 

fırka.amm erkanıharbiye heyeti i · 
mahkemesi, son a.eneler zarfında divanıharbinde Serezdeki 19 un-

edecek olan Dı~ t~leri Bakanrmız le takriben 2.100 kitilik bir kuv • ·ı · h 
İ"letmit oldu·klan birrok cinayet.. cu a1aya menıup iıı enn a.rp di-

B T f 'k R'' ı·· Ar b b "S " veti hamil Gange vapuru, Şarki ay ev 1 
U! u u, era e • lerden ötürü Makedonya ihtilal vanı huzurunda ıorguları bitmit 

• _1 h k ı d Afrikaya hareket etmi1tir. dd nnue ususi a em mü ürü Bay komitesi üyelerini IOTiUYa çek • ve aıkeri müddeiumumi i iana. • 
Refl"!,. Amı"r olduguv halde du"n a'k· GiClenler, Veliahtla. Harbiye . . ku "' mi~tir. meıını o muttuT. 

mk. k ı Ce ~ müsteşarı General Baiıtrokki ve I d L-şa ı e spres e nevreye doğ - Bu komitenin b,..1 Mihayı'lof j. Müddeiumumt ıuçlu ar an ~ 
km ~ kesif bir kalaba.Irk tarafından u • ru yola çı ıştır. le muavinleri Maıtef ve Kurtef kitinin yani yüzbqı Fanariı, Çia· 

ğurlanmıılardır. 
ölüm cezasına mahkum edilmi§. diı. Samotrakitiı, Karakopuloı ve 

Abbaızia vapuru da, onuncu y · f ı 'd d' 1 lerdir. Katip Bunef müebbed ha. a opu osun ı ama, ığer suçu ~ 
tonçu alayına mensup 500 efradı 1 h J"f h · I piı cezasma ç.arptırdmqtrr. Mah· ,. - arm mu te ı apıı ceza arına 

General Lüdendorfun 
sözleri hamilen, dün ögvleden sonra ha • hk• . . . . . . o· kilmlardan yalnız Mihayilof ya • ma umıyetını ıstemıştır. ıvanı· 

M .. 'h 10 (AA ) G 1 reket etmiştir. h b · 'd f 1 d' l d"k unı , · · - enera hancı bir mem.Jekette bulunuyor. . arp ugün mu a aa arı ın e ı · 
Lüdenclorf, "Nahtausgabe,, gaze. T D T C ten sonra kararım verecektir. 
tesinin Münib muhabirine atağı. lrak parlamentosu • • • emiyetİnİn HARBiYE MEKTEB1N1 BA-
da.ki beyanatta bulunmu§tur: Bağdat, 10 (A.A,) - Kral, bir biJdirİmİ SANLARIN: MUHAKEMESi 

Pa ıament yu felh tml.f ve y ı· Atina. 10 (Kurun)_ - Atina.da· " - Almanyada mecburi aa • r 0 e en , 
intihabat yapılmasını emrey]emif· Ankara, 10 (A.A.) - T. D. T, ki iki harp divanında Har})iye 

kerlik usulünün iadesi aulh İçin tir. C, genel katipliğinden: Uluı ga• mektebini ve tensneyi bumıt o-

bir :zımandll'. 1914 te Almanyaya Bu karann aaiki parlaJı?.ento i· zetsinde ve ondan alınarak batka lan aıilerin muhakemeıine devam 
taarruz ko]ay oknuıtur. Zira düt- le nazrrla.r arumda hiç bir veçhi· gazetelerd.e çıkan - Oımanhca. - ediJmektedir. 
manlarnnı:z, Almanyanm bütün le tetriki meaai 1mkinı mevcut ol· dan ttirkçeye kartılıl4ar kıla.vu · Harbiye mektebini baürırt olan 
ınüdaf aa kuvvetlerini birden kul • mamuıdll'. zu - ·Hıteleri için önerıeler ıel - iailer müdafalarına baılamrıJar u 

Ianamryacağmı bili~orlardr. Silah lTALYA, DENİZ EFRADINI DA meye b&§lamıflll". Ancak bu öner- . dır. Tenaneyi basan aıilere aelin· 
TERHiS E~•tYOR ge1erin bir çoğu baıka.nlıim bil - ce, ha.la iddia fahitleri dinlenil • , ta.fıyabilecek bet mily_ondan fazla ı:.ın 

Roma.. 10 (A.A.) - İtalyan diriğinde gösterilen yolda yazı) · mektedir. 
iman, askeri terbiye görmemiıler• Deniz Bakanlrğmın 'bir kararı mamaktadrr. Srralamada güçlüğe · Atinada üçüncü bir harp divanı 
di. Bunun ne demek olduğunu, mudbince. 1913 deni~ ıınrfı ter. uğramamak için ıu noktaları bir daha. kurulmuıtur. Burada Sakız 

. bizzat mu{ıarebede kumanda et • hi& edHmiyecektir. Kara orduıu d"aha. hatırlatmak isteriz: adaaı uileri muhakeme edilecek • 
mi:ş olanlar bilir. Sulbü aevmek hakkında daha evvel böyle bir 1 - Her ıöz için gelen öneTge· lt'rdir. 
ancak o zaman mümkündür. karar verilmi§ bulunmaktadır. ler bir araya getirilerek komiayo • MiLLi MODAF AA BAKANLl(ll 

na ıunulacaktır. Bunun için h~r KURULACAK 
ne zarar davası açmıftJ. / Maltepeye kadar bütün evleri 'do- ıöz hakkmdaki önerge ayrı bir Atina, 10 (Kurun) _Harbiye, 

Bu davaya dün ~t on bqte la§tım, ciğercilere yirmi bqer lira kağıda yazdmalrdrr. Bahriye, Hava Bakanlıklarını biT· 
.Beyoğlu ü~üncü aulh hukuk mah- vadettim. Birkaç yerden de bu 2 il · .. iil k ı ... l•-+ı·rm·k 1·ç1·n bı·r mı·m müdafu 
k · d b k J - erıye ıur en arşı ıgm _,.. ... 
erneaın ~ a ı mışbr. Davacı yüzden kovuldum Bir erkek ke· k ı d 1 1 ı · 
h • r a.vuz a yazr r o an arının yerıne 

A met crkcnd-en gelml§t1. Kor1c dl uuhlum. Onu aa Doyan aıye ue- geç.meal mı, yoK&a onunla Dll'll~ • l:)altQ ile Cinaye t 

Bakanlığı kuruhnaaı dÜtünü.IJD.k' 
tedir. Bu bakanlıkta Bahriye, Haf 
biye ve Hava i,l~ri için üç. mü•l' 
tarhk bulunacaktır. , 
İNTİHABAT GEÇ1KT1RtL · 

MIYECEK 
Atina, ıo· (Kurun) - Baıhak" 

kaymak~ı G.enera) Kondiliı, d~ 
ıazetecilere yeni intiha~tı~ ~I 
Mayısta yapılacağını ve geçıktıt1 
meıi aıla dü,ünülmediğini ,öyle 
miştir. 

NAPOLIYE SICINANLAit 
DÖNÜYOR 

Atina, 1 O (Kurun) - Veniıe' 
JoaJ~ beraber Jtalyanın Napo~ 
tehrine kaçını~ olan aıi zabitler 1'i' 
um kraım buraya gelmeğe -ve h\I 
kUmete tealim olma.ij4 b4tlanılf 
lardır. Cuma günü '19 kitilik b~ 
zabit kafileıi Napoliclen vapurfl 

gelerek hük\ımet~ teılim olac•k 
tff. 

YUNAN HüKOMETl. BAZI 
MEMLEKETLERDEKi EL· 

Ç1LER1Nl AZLETTİ , 
Atina, 10 - Hükumet, Vart"

11 va.da.ki orta elçi Jan Politi• 1 

Sofya orta elçisi Kimon Kol~ 
MoakoYa orta elçiıi Polikl'onY1'r 
ai ve Cenevredeki Yuan daimi ~ 
yetinin reiıi Raf aeli az:letmi!! 
Eıki Dı! Bakanı Makaim.oı bur·. 
murabba:. ufatile Cenevreye h; 
ket ediyor. 

l'fJH'l:DUaL_._f .unyrc: 
dorda sinirJi sinirli dola§ıyor, ye- ienmecliler. Anka.raya, Eıki!ehire te bUnun da alınması mr iatenildi· 
re oturup cigara içiyordu. Arada lzmire gittim. Oralar~a da böyle ği bildirilmelidir. 
bir heyecanlanıyor, gelip geçenle· renkli erkek kedi bulamadrm. Dö·n. 3 _ Yalnız konulmuf kar§ıh~r 
re ba~mdan geçen macerayı anla- dilin, geldim. Çifte havuzlarda beğenmemek yolundaki yazılar Ü• 

t!yordu. ~ bir Ermeni kızdan üç renkli erkek zerine bir şey yapılmıyacaktrr. 

, ~ra 
Bir deli babasını ve on· Mayısın onundan r 

iki kişiyi vurdu tap/anacağı anlaşılıY~. 

Dava edilen lokantacı Çiki de kediyi altmıt lira.ya aldım. Gene Gönderilen önerge komiıyonunca 
gelmişti. O da iyi bilmediği türk· sepete koydum. . Artık zengin ola- gözfınüne abnabllmek için o söze 
çeıiyle Ahmedin davasın.da hak· caktım. Kediyi çuvalla a11lataya hel' halde bir karşılık ifori ıürül • 
sız olduğunu anlatıyordu. Saat on getirdim. Lokantadan içeri girer mek gerektir. 
beşte her ikisi de çağrıldı. Mah· 1 girmez bir alkı§trr koptu. Kediye Önergelerin bu yolda yazılma -
kemeye evvela Çiki girdi. Ahmet pastalar ikram edildi. Kedi göz· aım. bütün dil işine ilgi göıteren 
kendisinin çağnldığmı biraz geç den geçirildi. Erkek olduğıı anla- yurlt&!lardan dileriz. 
duymuştu. • ııldr. Çiki kediyi alacak adama 

Mahkeme salonu hayli kalaba· telefon etti. Gelen gide11 olma- Mevduatı koruma 
· ·~tı. dr. Bir arahk kediyi gene muaye-

C!ecen celsenin zapb okunduk· ne ediyordu. Kedi, köpekten kork
r-·· ~:ana reis airkeci Ahmede da- tu ve kaçtı, gitti. Bu kedi üç renk· 

Anka.ra. 10 (Kurnn) - Mev • 
dualı koruma karamameıinin 32 
inci maddesinden iııtifade edecek 
devletler şunlardrr: 

..... r.ı anlatmasını söyledi. 1i ve hem de erkekti. Zararım üç 

Ahmet §Öyle anlatb: yüz altmıt liradrr. Bunu Çikiden 
- ''SeHmiyede dükkanım vardı. iıtiyorum.,, Portekiz, Çin, Siyam, Yemen, 

l ·zet isminde birisi ailesi ile bir· Reis Çikiye.ne diyeceğini 11ordu. Arjantin, Mekıika, y en.i Zeland. 
ifa~>! evime geldi. Otururken be- ç·k·. · Amel"ika Birletik hiiktiın~tleri, 
nim kedi içeri girdi. izzet bana ı_:: ''Yalan .. Ben böyle konuşma· E~ganistan, Blüciıtan, Kanada, 
"kedin di§i mi, erkek mi?,, diye dmı. Kendiainden de kedi jatemit Lttvanya. . . . . 
•ordu. d ğ;l. , d d• 1934 11eneımde H ıcaza olan ıh· 
v e ı ım. e ı. · . A d 28 453 ı· 

Ex t.."-- ,~ • • b. 1 Ah d' ç·k·d • J'ğ" racatnnız ıtbalatımız an , ı· - ıser UUJJUD erKeğim u ur· me •n ı ı en ııtec~ , tar. - f 1 ld w d 935 de Hicaz-
b• J l , ___ , kü' • .. .. 1• d f , ld ra az ao ugun an 

aan ın er~e ira ıuu;a.mram, çün mınat uç yuz ıra an azla o u - d . h 1 1 k a bed ... 11 r· • . . ,. an ıt a o unaca eşy .. e ı 
bunun müteahhidi varmtf, dedi. ğu ıçın dava, mahkemenın ıala • • . 

32
. . dd h"kmünün tat· 

B • k d' n.... nkJ• "d" • • h •• d .. "ld"' ıçın ıncı ma e u enım e ı ~re ı ı ı. hıyetı ancın e ıoru u ve ev · b.k d'l · fık go"ru·· ı . . . . ı e ı memeıı muvA 
Ertesi günü ahbaplardan Ab. rakın aıliye ıkıncı hukuk mahke • 

mü§tür. 
durrahmana raıgeldim. lti ona da mesine gönderilmeıine kıara.r ve • Aramızda bir ticaret muahedesi 

bulunanlarla kendilerine kar§ı ak· açtmı. O da bir buçuk senedir rildi. 
üç renkli bir erkek kedi arryormuf. 
Kendisine rica ettim. Kediyi iate · 
yenin adresini verdi. Ben de ke • 
dimi bir Aepete koyarak Galata.da 
Doğruyolda Çiki lokanta11na gö • 
türdüm. Çiki kim? d~ye aor · 
dum. Birisi, benim, dedi. ;\im, ıi · 
ze üç renkli kedi getirdim, dedim., 
Kedive b"!:tılar. Dişi. cledil~r. 

P"'Za hkşm i ye m m Kedi. 
r m ,e v :er:ekam? cle

d!~. On tki ı; in dolar vadeltı . ·en· 
dis! de 18 bin dolara aaıl kedi iati· 
yene ıataeakmı! .. .' 

Uzatmryaymı .. Kadıknyiinden 

ÇIKI NE DiYOR? tif vaziyetinde bulunduğumuz Ar-
Mahkemcden çıktıktan ıonra navutluk, Filiıtin, Suriye gibi 

Çiki ile konu9tum. Dedi ki: memleketler haricinden gelecek 
"- BunJan yirmi •ene evvel üç eşya bedelleri hakkmda da 32 nci 

renkli bir erkek kedi ~ulana Lon- madde hükn1ü tatbik edilu.ektir. 
Jrada açdan bir •ergıtle mükafat .. ,.,...1111,..u..,1_ 1_,_ .. ,cm,,,111"""''"""" .. "'-"''"'-"""' 
vculedilmqti. O mman ben de Kendinin tenklerinden b;ri boya 
böyle bir kediyi hayli aradım. Bu. ile yapılml§tı. Dört giin sonra da 
lamadım. Benim gibi birçok k:m. bir kedi daha getirdi. Çuvaldan 
.sfer de bulamadılar. Bir gun Ah~ . ı~ardı. K.u~uh bır İl di id ' B. ke· 

• k _,_ (!!• ı:. • 
rr,ef dukka.r mı~ geldı Dı r ke, d ~. ~ e eltr~ . . 11 ırm: .:Hr .. ccı 
dı gelırdı. Bana lôz;ım dl'!ğil, de. A'lunetten bö;yle. bir ~e~i İ•tem~ 
dim. Ben iyi airke •atarım, Jiyince Jeğüim. Kentliai eıkı bır meıeleyı 
adreıimi ııerdim. iki gün ıonra bir ta.zelemif, para harcamıııa banal 
kedi daha ıetinnif. Ben yoktum. ne? .•. ,ı 

Ankara, 10 (Kurun) - Ma~-1' 
İzmir, 10 (Kurun) - Aydında at kongereıinin Mayıa1n onun of• 

· 1 ~ anla•ıhY bir deli na.maz kılmakta olan ba· tonrıa. top anacagr :1 iİ • 
' . ~ Kongreye giindelik gazete ırı. 

baıını balta ıle agır aurette yara.· ' b h f 1 k \fi ' 
meuillerinden aıka a ta J 

1adıktan sonra evden çıkarak ıo • l . . ·ııerind" 
· . . . . • layet gazete en mumen1 ,,. 

kakta ka'r!ılat~iı on ıkı kı!lYl 1 bir kumı ve mecmualar müırıe& 1JI' 
vunnuftur. Deh tutulmu§tur. Ba • ]eri ittirak edeceklerdir. Mecıs1 , 
basının, aldığı yaraların leeiriyle }ar gruplara ayrılacak, her i~ 
öleceği ~yleniliyor. ta.n müme\'-1il çağırrlaV1.lctır. 

gre 3 gün si.irecektir. 

Cemiyetler kanunu tetkik ediliyot 
Ankara. 10 (Kurun) - Dahili· ! Bu huıueta tahsi oilgi~i bd~· 

ye Encümeni toplantı1armı aıklaş• nan Tok at ıaylavr Bay Na%U!' Jııt' 
trraı-a.k geçen devreden Kamuta • şınla.rak k:ndisinden izahat 81'

1 
ya verilip de kalan cemiyetler ka· mı§lır. Layıhanın bu devrede li 
nunu proje&inin tetkikiyle uğra~ • nun!at\rnlma11 ihtimRli ku""et 

maktadrr. dir. 

Gümrük enciimeni yeni teşkilat 
layihasını ikmal etti 

Ankara. 10 (Ku~un. Güm. birleştirilerek alınman h~~d~ 
rük en.cüm:ni bugün toplanarak maliyeden Kamulaya verılmlf 

k"k lan proJ"eyi de, tarjfe kanu~U ~ .... yeni teşkilat layihasınr tel ı v" ıv 
ikmal etti. Layihada tadilat yok • krmmdan olan münasebetle~ 
tur. tetkik ederek, ikmal etti. EJ'll'~ 

Encümen, muhtelif şekillerde men, bundan ba§ka, lnhi~~~ 
perakende o1alak alınan iıtihlak yardım koruma ıı.ndrgı proJ 
verailerinin bir kanun dahilind~ de tamamlamııtır. 

lZMlRDE ESNAF, iŞÇi BiRLiK· BOZDOGAN MALMUDOll 
LERl lÇlN lSTlHLA"K AiT EVRAK dJ" 

KOOPERATtFt Ankara, 10 (Kurun) -A f' 
lzınir, 10 (A.A.) - İzmir C. encü'?1eni bugün toplanaralc~ı 

H pa.rliai ba~kanı Bay Avni Do : ç~nkı genel toplantıda~~·~ f' 
ğan; frrl;aya bağlı 35 esnaf, İ§Çl dılen Boz~oğ n ma!m~dürU ~f. 
birlikleri idarecilerini tophyaiak Kemale aıt e'.\rrakr, mııbatt 1 
kendil~rine direktifle~ verdi .. ~op- la.ra .ait.~an~~larm mukahili;;; 
Jantrda vali ile beledıye re111 de reeeı tumulu bakımından 
bulundular. etmittir 
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Kısa 
• Şehir 

----• Haberleri 
TERCÜ!\IANLRA VESİKA - Bu· 

gün !;aat on altıda belediye koopera • 
tifi s.<ılonunda tercümanlara mera· 
~imle ,·esika ları lerilecektir. 

kongresi( Kuıtur ı,ıerı l 
Mura-h-ha-s-la-r-dan bir Bay Mehmet Emin: 

Kadınlar 23 Nisan 
'\arından itibaren vesikasız tereli· 

manlar salı~amıyacaklardır. 
TAYYARE CEM1YET1NDE -

Tayyare Cemiyeti İstanbul şubesine 
bir Rusça mütercim alınacaktır. Bir 
mu~aoaka imtihanı açılmıştır. 1mti • 
han !Jue;üıl ~aat on dörtte cemiyetin 
Cağaloğlundaki merkezinde yapıla . 
caktır. 

Gfl"!\lRÜKLERDE - Gümrükler . 
de yapılacak yeni teşkilata göre mu • 
ameleler altı kol üzerinde olacaktır. 
Bu kollarda uzmanlaŞmış memurlar 
çal ıştın lacak tır. 

ÇEKOSLOVAKY AYA lTHA • 
LAT - Çekosıo,·akya. hilkumetinin 
verdiği son bir karara göre, kuru in • 
~ir, limon, portakal, kuru badem, ce· 
viz, fındık, sardalya, prit, terebantin 
Ye terebantin yağı, kendir, ipek koza. 
sı, gibi maddelerin ÇekosJo,·ak:raya 
ithali hiikiımet müsaadesine tabi tu • 
tu1muştur. 

Anafarta vapuru 
Anafarta vapuru, Meninden li· 

manrmıza gelirken bir kaza geçir
miştir. Vapur Alanya. açıklarına 
geldiği zaman pervanesine sakat. 
hk arız olmu! ve deniz üstünde 
kalmıştn-. Geminin imdat düdük. 
Ieri Mersine giden lnebolu vapu · 
ru tarafından duyu]mu§ ve F etlıi
yeye kadar yedekte çekilmiştir. 

Deniz yolları idaresi gemi kur· 
.taı-ma şirketilc mutabık kalmış ve 
§İrketin Alemdar kurtarma. gemi
si Fethiyeye gitmiJtir. Anafarta, 
limanımıza. getirilecektir, Haliçte 
tamir edildikten sonra tekrar se · 
fere alrnacakbr. Vapurun yolcu · 
ları İı•"bolu vapuru ile limanrmı • 
za getirilecektfr. 

Esnaf cemiyetleri 
~irl~ik .. e6naf cemiyetleri idare 

heyetleri dün hamallar cemiyetin
de bir top 'antr yapmr§lardır. Bu 
toplantıda müşterek hüronwt ala· 
cağı yc·ni şekil etrafında konuşul
mu~~ur. 

Evvelce de yazdığrmrz gibi, bu 
biiroya yeni bir şekil verilecektir. 
DünkU konu!malar neticesinde 
blironun esnaf cemiyetleri baş · 
kan.1arından beş kişilik bir heyet 
tarafından idare edilmesine karar 
verilmiştir. Bu heyetin, seçilmesin
den sonra, vazife ve ıalahiyetleri · 
ni bfüHrir nizamname okunmuş ve 
ka.bul edilmiştir. 

kısmının bugün gelmesi 
bekleniyor 

Uluafararası Kadınlar Birliği 
bürosu Türk Kadınlar Birliği he
yeti ile birlikte Türk Kadınlar bir· 
liğ merkezi binasında toplanmış ·· 
lar ve kongı·e hazırlıkları üzerine 
konuımutlardır. 

Şehrimize gelen mlll"ahhaalar · 
dan bazıları, Perapalas oteJinde 
de büro azası Ye birlik ikim:i rei· 
si ile konu~malar yapmışlardrr. 

Ayni ı:amanda. memleketimiz 
hakkında tetkik~t yapmak üz~re 
şehrimize gelen Uluslararaaı Ka
dınlar birliği ikinci reis vekili ba. 
yan Şrayber dün Ankara.dan !eh· 
rimize dönmüştür. 

Bayan Şrayber, gerek kadın 
saylavlarımızlcı temas, gerek mem· 
leketimiz hakkındaki tetkikleri ne· 
ticesini lsviçre ve F ransn gazete • 
Ierinde makale haliııde neşrede · 
cektir. 

Uluslararası Kadınlaı· kongre • 
sine iştirak edecek murahhaslar 
dan bir k1smı da bugün beklen -
mektedir. 

Ze}'tin küfesinde 
8 kilo esrar! 

Y alovadan lstanbula gelen Mu·· 
sa kaptanın motöründe Ali adm · 
da birine ait olan zeytin küfeleri, 
Yalova, muhafaza memurlarının 

dikkatlerini çekm~ ve bir ara§hr· 
ma yaptlmı§tır. Bu araştırmada 

küfelerde sekjz kilo esrar bulun • 
muş ve Ali yakalanmıştır. Ali der· 
hal sorguya çekilmi, ve ifadesin · 
de bu esrarları lstanbulda Ligor 
isminde biritine getirdiğini ıöy -
iemiştir. 

- Muhafaz~nın Si.rkeci kıımı da 
faJiyete ge;mİ§ ve bahseailen Li · 
goru esradarı alma.ga geldiği va· 

kit yakalamı§tır. Suçlular hakkın· 
da lazım gelen kanuni muameleye 
ba~la.nı lmıştır. 

Ticaret odasına yazılma 
parasını vermiyenler 
İstanbul ticaret odaaı dün öğ· 

leden sonra aylık toplantısını yap· 
mıttrr. 21 ma:yısta Ankarada top· 

Bir çiftlik köy haline 
getirildi 

1 lanacak odalar kongresinde bu -
lunmak üzere Nemli zade bay 

Kartal kazasının Sa.mandıra tıa· 
hiyeıine bağlı Kurtdoğmuı köyü 
sının içindeki Üçağaç çiftliğinin 
bu köyden alınarak Ballıca adı ile 
ve batlı başına bir köy haliqde i · 
dareıi iç Bakanlığınca tensip edil· 
mi§, vilayete bildirlimiıtir. 

V!Jmı111ıtmınuonıı ını11um111 ıtı 11ın nntt ııımur.:mı ıııııu111111nwnt•CWMılll'll 

olmuyor. Elimden gelıe, memle· 
ketin gen~liğini onun önünden ge· 
çirir ve greçek idealistliğin bu can. 
lı örneğini gösterirdim. Gömülen 
Sabri, İ§le böyle bir adamdı. 

S. Ciezg1n 

Mitat seçilmi~tir. Şimdiye kadaY 
ticaret odasına kaydiye ücretleri· 
ni vermiyenlerin cezasız olarak 
ha.ziran ayına kadar bu ücretleri 

vermelerine dair olan oda idar'l 
heyetinin kararı laadik edilmiştir. 
Esnaf mürakabe bürosunun yeni 

kaclroıu konuıularak kabul edil -

Belediye ite Evkaf 
arasındaki işler 

Belediye ile Evkaf arasındaki 
ihtilafı tetkik etmek · üzere döı-~ 1 . =:LI taylavdan mürekkep bir hakem "bet t eczane er . . . 

Sugece nö Cj • ı k_om~s~onu ı.eçılme~ı~e kara~ ve • 
Samatyada: Rıd·ran, Fenerde: Vı· I rılmıftı. Şehır mechsı kavanın enM 

tali ~ehzadebaşmda: Hamdi, Şeh • cüıneni dün toplanmış, bu husus. . 
' a 

.remininde: Nazım, Kııragümrükte: ta tetkikat yaparak saylavları teıs-
Suat, Aksarayda: E. Perte'f', Divan · bit etmİ§tir • 
yolunda: Esat, B:ıhçckapıda: Meh • 

met Kazım, Beşiktaşta: Ali Riza, ı Gelenler, gidenler 1 
Kum kapıda: Belkış;, Zeyrekte: Ha • 
!fi'ii ilulOsi, Gala tada Okçu Mus~ cad· BAY EŞREF - Belediyenin 
desinde lzidor, Beyoğlunda Posta so · ı Devlet Surasmdaki davalarmı ta.M 
kağında: Garib, Misk sokağında: Li • k" et ~ k ··zere An.karaya giden 

• K t 1 o· ·t · K ıp me u moncıyan, ur u uşta: ınu rı, a • beled. h k k • 1 · ·· d ·· 
sımpaşa.da: Merkez, Hasköyde: Halk ıye u u ış erı mu ur mu · 
'kzanesl. avini bay Eşref dönmü§tür. 

lstanbul kültür 
müdürü 

İstanbul Kül · 
tür müdürlüğ.üne 

İstanbul Liseai 

f el5efe hoca la -

rmda.n Bay Meh· 
met Emin tayin 
edilmi§tir. 

Ba.y Mehmet 
Emin etki darül
fünun edebiyat 
fakült~ıi profe -

Bay ~f eh met Emin sörlüğünde bu -
lunmu§, oradan Kültüı· müıtep.r · 
lığ1na getirilmişti. 

Bay Mehmet Emin İstanbul li · 
ıeaincleki hoca.lığına da. devam e · 
dezek-tir. Fikir hayatnnJzın değer
li bir uzvu olan yeni kültür mü • 
dürün.e üıtünlükler ve başarıcdık 
)ar dileriz. 

Piyango çekiliyor 
On sekizinci tertip tayyare piyan

gosunun son keşidesi yarın saat 
on ikide Asri sinemada yapıla • 
cakt1r. Bu keşidenin en büyük j]{. 
ramiyesi 200000 liradır. Bundan 
başka, büyük ikramiyeler de var
dn·.Çekilen numaralan sITaya kon
muş bir halde ya.rmki sayrmn:da 
bulacaksınız. 

~olia haberleri : 

Kamyon çarptı 

Çocuk haftası 
hazırlıkları 
ilerliyor 

23 niıan çocuk hafta.sının yak . 
}aşması münaıebetile Anneler bir
liği ile Çocukları esirgeme kuru · 
munun yapacakları toplantı pa -
zarteıi gününe bırakılmıştır. Yal
nız Anneler birliğinin üyeleri yir
mi altı nisan cuma günü saat on 
dörtten on ıekize kadar sürmek 
üzere bir balo yapıJmaıma karar 
vermişler ve bu balonun proğra · 
mmı hazrrlamı§lardır. 

ÇOCUK HAFTASI MEVZUU Ü· 
ZERİNDE DERSLER 

Bütün okullarda 23 nisandan 
29 Nisana kadar bütün dersler ço 
cuk ha.ftaaJ mevzuu etrafında ve . 
rilecektir. 

23 nisan günü Kamutayın kuru· 
Iu, günü olduğu için hocalar bu 
mevzu etrafında da talebeye ma • 
lumat vereceklerdir. Bundan bat. 
ka okullarda hafta. içinde talebe 
velilerine de müsamere verilecek 
tir. 

ŞEFKAT PULLARI 

Çocuk haftası münasebetile 23 
ninndan 1 mayı11a kadar mektup
lara Çocuk esirgeme kurumunun 
bir kuruşluk Şefkat pullarından 

ya.pıştrrılma.sı mecburidir. Kutu -
lara atılacak mektuplara bu pul 
yapıştırılmazsa bir kuru~ mÜrse · 
lünileyhten alınacak ve mektuba. 
pul yapıştmlacaktIT. Yanlıtlığa 

Şoför Zarenin iclareıinde bulu • 
meydan kalme..1n;ur jrjyı l:ı.n l.~ı . .,..._ .,.,'2n ~---1- 1---- y_ _ zın bu kanun hükmunu aıozonun 

cı sokağından seçerken Kule di M de tutmaeı hatırlatılrr. 
binde üç ya§larmda. bir ermeni 
çocuğuna ça.rpmJ!, ç<Kuğun a.ğn• 
suı·ette yaralanmasuıa sebebiyet 
venni§tir. Yara.it Senjorj haata ~ 
nesine kald.rrılmrş1.ır. 

Söndürülen ateşler. 
Sülemaniyede Kadri bey arsa • 

amda 8 numaralı evde bir yangın 
tehlikeıi çılan:q, ıöndürülmüttür. 

Çatalçeıme sokağmda 40 nu· 
marah ba.kkal Mustafa.ya. ait ıs. • 
parlım.anm soba baca.smdan çı • 
kan kıvdcımlar etrafa sıçramış, 

fakat derhal söndii'ri.ihnüştür. 
Fenerde ,Abdi Suba§J Yıldırım 

caddesinde 5 n'\llna.ra.h lıta.vri • 
nin bakkal dükkanında da bir yan
gın bllşlangıet olmuı, büyümeden 
söndürülmüıtür. 

KALP DURMASI - Kasnnpaşa 
Hacı Ahmet :ınahalleşinde İplikçi 
caddesinde Tatar Süleymanın kah 
vesinde oturan ve hamal Panç.-0 
namile tanınan Ahmet Tophane • 
de birdenbire yere dii§Üp ölmüı
tiil·. Y aprlan muayene netice.in · 
de kalp durmaamda.n öldüğij. nn · 
la!I ~mışlır. . 

DUVARDAN DÜŞTÜ -- Cavit 
oğlu on ya!la.rrn:la Ömer dün Eğ
rikapıda Rum mezarlığı yanında · 
ki kale üzerinde oynad1ğı hir il • 

rada yere yuvarlanmış, dizinden 
ağır surette ya.rala.nmı,tJT. Çocuk 
hastanesin:'! kaldırılmıştır. 

Şeker kaça~çıhğı 
Bulgaristanda.n memleketimize 
şeker kaçrrmaktan suçlu göı'illen 

Kara Bekiı- ve arkadatlarmm du
ruşmasına dün sekizinc.i ihtiı~u 
mahkeme.sinde ·devam edilmiştiı•. 
Dünkü durutmada Kara Bekirin 
Balattaki çeltik fabrikasn:ıda ça · 
lr§an1ardan üç kişi ka.muıal §~bit 
olarak dinlenilmiştir . 

23 Nisan bayramı 
23 Ni1an Milli hakimiyet bay · 

ramıınızdır. Bu müna&ebetle ilk 
o!~u1lar iki gün, lis~ ve orta okul· 
fo.r bit giin tMi1 ~dileccktir. 

işlerini devretmeden 
giden mühendisler 

Memuriyet yerleri değİ§tirilen 
başmühendis ve mühendiı vekil • 
lerinden bir çoklarının kendi za · 

mani arına ait fenni evrakı ve sa • 
ireyi yerlerine gelenlere devret · 
meden yeni vazifelerine gittikleri 

anlaıtlmıştır. Dahiliye Bakanlığın· 
dan vilayete gelen bir emirde de
vir muamelesini yapmryan mü · 

hendislere harcirahlannın veril · 
memesi ve bundan batka da hak ~ 
larmda inzibati cezalar verileceği 
bildirilmiştir. 

Simitçi fırınlarında 
Simitçi f mnlarma da ekmek 

fırmlarmcla olduğu gibi hamm- yo· 
ğurDla makineleri konulmt\una 

karar verilmiş, bu karar ~ehir 
meclisince tasdik edilmiştir. Altı 
ay sonra bütün &imitçi fınnlarına 
hamur yoğurma makineleri kon · 
muş bulunacaktır. Koymıyan fı 
nnlar kapatılacaktır. 

Eski ispanya kralının 
oğlu şehrimizde . 

Dün gelen seyyah kafileleri a 
ra.sında §-Chrimize eıki İspanya 
Jnalmın ikind oğlu Dük dö Buı· • 
bon ve yeni evlendiği karısı Dü · 
fe& dil Burbon da gelmiş, camile· 
ri ve mü~eleri gezmi§lerdiı-. Bu 
aabah tehTimizden aynlacakJar · 
dır. 

SiYASA 

Stresada nele 
yapılacak? 

Stresa konleranıının ta 
cağı günler yaklCl§tığı bu 
Fransanın, bu konleran• 111 

ce verirse versin, Almanya il 
hangi bir emniyet misakı ı 

na yanCIJmıyacağt ve Aln 
tulihat bakımından muka 
derek büyük bir yarııa gir 
anltı§ılıyor. 

Tabii Franıamn bu yoJJa 
rürdüğü sebep, Almanyatull .. 
zaladığı vesikalara hörmet I 
mesi ve işine gelmediği :r.anıall 
zaşını tanımamasıdır. 

Fransa, Almanyayı böyle&' 
riç lıırakttktan sonra, ltalya1 
ya, lngiltere, Lehistan, ve 
itUafla bir emniyet misakı i 
yarak, Almanya tarafından 
hangi bir tecavüz vukuuntla, 
ların karşılıklı yardımını t 

çal ışacakttr. 
Fakat gene daha ıimdidetl 

IQ.§ıldığına göre lngiltere. Al 
yanın bu şekilde bütün Avrtı 
düşman aayılmaaını ve çelikt6" 

~emberle çevrilmesini pek 
görmiyor. 

Fransa Stresa konferart 
lngiltereyi bu noktai na 
vazgeçirmeğe uğraıacah, 
fak olamadığı takdirde Jiğet 
rupa devletleri ile anla§mağa 
bu misakı bQ§armağa çalışa 
Şayet bu yolda da muvaff atJ. 
bcqgöstermezse o zaman Fr 
Rusya ile iıtilak edecek ve bıl 
lakı Ru :va çarlığı ile Franıtl 
sındak · c · i ittifaka göre yo 

tır. • il 
Halfh<!zırda Fransa ıli • 

arasında bir ittifnb imza !J 
111..g UUt.Ullt•l·J~ı ı0'4 -~'. '-•&1".,.. 

harb" • ·n u ı ı a ın 
hazırladığı temin olun~· Jı" 

Fransa diğer taraf tan hcıO~ ,tf, 
1Jetlerini azami derecede ;!er tlgj_ 
ğe eh"n mi •et vermekte tJ' ~ 
da Av ·upamn en bü.yiik kıııW' 
ma:vı • mmaktadır. " . ~ r 

Y aktndo. !etfihat yar11' e 
rti§ ölçüyü bulacak gibidir. -

ö. R. D~ 

Mimar Sinanın eser!e; 
Yüce Türk mimarı Sırı; 

memleketimizde yaptığı es.er~ 
plan ve resimleri mimar bay S 1 
tarafından toplanarak yak•0

• 

Ankarada açılacak bir aerf' 
gösterilecektir. _J 

Yeni neşriyat -- Yen1 Adam 
• 7 · · et ~~ Yeni Adamın 6 ıncı sa~ ı 

b'r Bu sayıda İsmail Hnkkınm ( 1
• t 

lik kmumu i:.:.tiyoruz) "e ( deg~l 
ya~amıya hu hayat) başlıklı )~ ~ 
AbdiHfe~ raz Tl'' fik. Cami, Arıf 1 
dii, "\ ahdel \.ültekinin etildh'.t

1 
mekt<'p muallimlerinden 'e grıı~ 
;ınkch' <'<'''apları. ~eclat Nuri 'e ;# 
Sıtkmm karih.atiirleri 'ardrr. Sil 1 
tilr ve nnilik mecmuasınr okUll' 
:-oınrz. • __/ 

1 Konfe1ans J 
'frp taleb<· cemiyctı genel yoJgl 

lr ğınd arı : ~. ,1. 
Cemh etimizin tertip ettıızı " 

rnnslardan dördüncüı:;ii lımir ~ 
" Esat Bozkurt tarafından ••'ftı1 
kılıibr ve tıbbiyeliler me' ıuu 
Nisan Pazar günü saat 18,30 d• fi' 
yersite konferans salonunda. ,e 
erktir. Herkes gelebilir. A 

ı~tanbul beledi}csi konsenıstıJ 
ODA MU lK!St 

Schumann: Ph anolu Tri~ 
Sc)mbert: Yaylı sazlar kel' 1 ll Nisan 935 Perşembe saat ı ... 
FRANSIZ TlY AROS~J).1" 



CYCK DENiZ ROM 

F.ıila luuaand4J: 
AYCIP .................... . 

Me,ıef, ISPllY• liri 111, 1 iıle 
nrıce ~111111~:1, ~iye ~ılırıısıı ı 

k _... ....._ Y_.. lmr a.,.. Ra • 
kiJ'e O. ılı lıkçi &q Feıni Sancektm 
ffi•anttia -•lıti•de J"edi n-
nda otana Mfimin lmı Ba,an Ali>'• 
ile Ta aq Na.ur. Yaprph ma1aa1 • ....... o_,..._~ M....._ 
ile ......... Ba:r o-. Kinm Sai 
-••11ı.de H..,_ ima 8-an Ş.' 
si:re ile 1......, AWilUb. Mwka E • 

Fener 
ve 

Patriklıanesi 
kliseler 

Bıtıir !tlelımet, Kral Fer
t/inandın karıııında.. 
Saray muhafm kraldan aldıiı 

mllİr üzerine derhal dıfanya çık .. 
ti. Emir Mehmedin kollarına ve 
bacaklarına zincir vurdu. Kuman· 
danlar: 

- Yana öteki kardetlerini de 
böyle ıörecejiz ! .. 

Diye aöyleniyorlarch. 

- Yerlilerin kanını clalmaelden 
~indim.. Garptayı da bu euretle 
fethedeceiim. Niç kümenin kanı· 
nı akıtmadan. 

Emir Mehmed içini çekerek ıe • 
nit bir nefes aldı .. 

Kral Ferdinand, ıeneral (Gon • 
zalve) ye danerek: 

- Bir kaç ıün aonra Emir Said 
de gcl'!Cek, dedi .• lkiıinin de mu • 
hafazaıma aen memursun!. 

Ve zabitlerinin arasından döne
rek tekrar çadırına ıirdi. 

ı.t& _ ......... HillJ'ia lmı e. . ,.cw•• •• ,_. ...._ Maı•ı•• • inin••• Am 
laıa ..,_ Kı:rwt • nW.iıı Ba:r 
....,.. ._.,... c. ıWs ...... . . ..... ._..... ........... . 
:r- ..... ile •lutt• 8- Melmwr 
M'IM& faAte ,..,_ lle.di .oaa. . 
imda EJ'flp ima ..,_ - 'ks Melt • 
........... Saim ..... Da ... ı . 
.............. ~ .... Alr 
_, ile Ta H...,.. Y--, S.-t 
:rm ~ AJllnet laa Ba,an 
Y..- ile ~ ..,. Arfl, R.mid · 
.......,. laa ..,_ a..e • polis 

., a&q ...... Yı ... ı .. M ... 
8ll ._ ~ Gill ile -na.a. a.,. 
Ali. KaH1&1ll• Ari ._ Ba7a Ni-

Emir Mehmed bu IÖzleri itidi • 
yordu. Vatanpener gencin rengi 
sapean olmuttu .• Kollannı veba • 
caklannı kmuldatamiyordu •• Genç 
!mirin Mrbett katan bir aizı ftl'· 

dı Ditlerini ırkarak ha,lnrmai• 
1-tlamıttı: 

Emir Mehmedi cephenin biraz 
ıeriıinde bulunan bir kiJ eftnin 
bodrumuna atmqlardr. Emir 
clir. Harp, bile demektir ... O mek· 
den batb hiç kbme tema ebni • 
1orclu.. 

met ile PGlia • ı ıa ~ Ni:ral n • .......... Eakl l•fanbuldan bfr g8rUnUt 

_ Bua yaplllımz ha ifkence 8eyofla im Mla Burün iç tarafları tamamile 
ı-.. Tirlclerle mnldbı bulunan Cibali-ile petiıncleki ............... yolun· 

da ,.n pvireilecek milini& ? •.• 
Korkaklar r. Ben J11tili19de mu 
*-Jwtm çdmuıdmıs7 Ne . 
d• o Y&kit bellimle çarpqmağa 
_.ımı.diDb?. Bayle kahpece ima -
m taaia dUfUrmeJde iftihar mı e
di:ronanuz?. 

Emir Mebmed, biraderinin lı • 
panyollar tarafmdan avlandıiına 
bir tüı1ü inanmak iıtemiyordu. 
Cebindeki mektubu tetkik etti. O· 

~ ..._ nim.... • üç Din. • etki yerlileri battan bata 
n..,.da Muıe.la otlu ameleden Bat< R 1ud C'baJ• · --L· afi 
M..- Halil ila Q9i,.... ot.an Mu.. am ı. ı ının .... H tar a· 
bıfa ima ~ HMlıe. Galata toka • nndaki evler ıene Rum evleri bu
imda a...anim otla kunduna 11a7 lunmaktadrr. Birkaç yerde de ita· 
Mob ile aJDİ :rerde otaran Bohor km ret eltiiimiz gibi Cibalinin lıtan -
V"Hfcla, Asınalnnetcit tolraimda 22 na. bolun fethi tarihinde mühim bir 
......- ohlnn hamt otla VilMlm yeri ftrdır. Fatih ordulan Halice 
ile .,.. ,.... otana Dmt lam Arta· indikleri 't'&kit, Cibali Ali admda 
Hl. te.loil• eohirn .. 30 • 34 - • l>ir derviı tarafmdan fetbeclilmit· 
.... ~ .... lıltip .,. ile Şif- • 

nin evinden çıkmqtı. Baradül 
lerin hemen bepıi tahta " Wırill 
lerine bititik bir halde o 
yangını ıöndürülmez hir bat. 
tirmi,ıi. Y an11n esnumda pa•I 
ıab, aadnzam ıelmitlerdi. :;ac"' 
zam, yanım ı6ndürenlerin bapat' 
da, ne kadar çahftı iee maftf 
olamamıflı. Paditab ıelmek • 
yince, sadrazam ıu haberi lila 

nun mührü .. Onun imzuı vardı .. 
Emir Mehmed o rece yatbfı 

bo rumcla UJUJ•mamqtı .. 
KraLn muhafw Emirin yanma 

aolmlcl•: 
Karcleti tarafından ,apdan ba 

............................ i. dermiıti: 

IWi '· 
tar. 

Sinir Mıhrıd lean'- -.-r
ı.... Wıw tlemir Jn,w apl. 
clı.. Kapının Bnüncle n6betçiler 

& ....... .. • il........ otann 
~- ._ ~ ~ ..... ~ Bu efMD.,i hurada Jau.ca yaza .. 
11ıı1a 31 •• ti .-. M. .... et Lmı CıiltlM Ali Kuımpqa7& Fa· 
.. •ılı:lp ._... 8q Fri ile..,·• tilain orduları ıirdlfi 'ftlrit, yaam-

- Padiphım, izdihem olmak. 
la cle171Uian temeıa ..,_up 
ktn itfuma .. ,.... &ha hnrıılliim 
IUDlar •• ' ' . . ' 

- .,. ... -..i ............ 
-Zaue1me .._ 

• • • ta_, ........ '"- 1l .. :r- Nu el b 1 1 f \ 
'.ile, ÇellJM Pf ...... da 14 numarada a u unan an et ra m.a top amış· 
otuna o-ı. .,.. ...... ._ a., b. Sonra postunu denıze sererek, 
Atı ıı ..... 7ol ,.._,.. ..+enncleki 

.......... ,...., :Kl9.ı..- •111111 .. 1 -.tı• IWW ıegıllllı c:a.11 • 
.. - .... , , tWd ....,.. fetlae•rJt, ...... i ele 

kuluna kadar •İr olarak .. ,.,., 
cektir 

... 1) ti d lıa ~ T-. ..__telütoJmutta.lttefetihten 
•.,.. ,.. ...._ Mllımnl ... IOIU'a ha ... te Cibali ,,___ •. . ~~- ~~ 

-ı.·ı1a .. 1 • ... eebebi de, Cubbe Alı adının, yıl· 
- ftbiliyedeki Endülü .... 

hitlerini bqına toplayan ba deli • 
kanlı mıydı? 

- Iıte .. Aylardanberi bir fırka 
ukerimiai oıalayaa (Küçük E· 
mir) badur. 

Emir Melmaed ..... ahrba, 
bira ıeri• ........... (Gon. 
..ı .. > Ji .wa. a .. mı mttı: 

-EmirSaiclin .._ 11..._..li 
mektuba ren mi imalaclm?. 

General kapıya nldafb: 
- s.a çok tecrii ...... Wr ·~ JCraJ pliyordu... ıin, oiha! Han,.._ ........... 

%&bitler, kumandanlar, f3nlye- den ve IMıttutm& ... i.._ delil. 
ter P\dınn iki tarafma dizilmit • dir Harp, bile elemektir- O mek· 
lerdi • tubu Emir Said whotlren insula-

F erdillwl ,.amdalri karsılı llllf ... Ertesi ,ana hir ..,..ıen ha • 
mahafalarla pdma iaincleki ileri yoktu .. Anladın mı timdi ha 
meyclpa ...... Wr 8' .ma :rü • bazal• naul düttüiüail? 
rildii. • • Emir Mehmecl JUBU"Uldanııı 11 • 

Emir Melmet, kral Ferüaand· brak: 
la lcarjıl&fmca hiddetindea titnt • -A~aklar ! .. 

l.ılewqtı. ZaTaHı Emir, Diye ha,ıardı .. Ve nöbetçi de. 
.-... latlllfla ftliabdi olu bi • .JDirkapl)'I kapadı •• Seaı keailmia. 
raderi SaWiataaima clüttQiinü ti ~-

çok iJi ••le~ Emir Mehmed branlıkta ıöz • 
Demek ld Emir Said de lapan • lerini kırparak boclr-- içinde 

10llar tarafmclan atm alrmn•ftı • dolqtı- Bap c1111&11 •• llru • içe. 
Xral F erdinand, Emirin J&DID& nk hafmı ... .-. menner da-

llbldu: nrlanm .... . 
- Bizi kaç aydanl»eri neden LaJbeNk .,..._._ hatladı 
~?. O, ~ difldinli biraclerine l>lr 

Emir Mehmecl, batı JU)randa. 1m9 ..,_, 
catap 9'nliı .-Sadaat ohmaya kadar içme! 

- V...U-.i yapıyordum.. Va· •ftl&D içki aofrumcla kaJböla. 
Waam mlclafaa eim*tm bmi cald" 
irim meaedehiJirdi7. .,_itti. Emir M•mH tal.mm. 

Fenlimnd dadaldanm hükerek Wlain tahaldmlamw alrdükçe ha-
111 .. ı flDI chnarlara nrarak: 
-h.. itte, ılrclla ,.a7. - EJ'ft)a. Yardmma clütman 

Mı! nt de llllm.,.Uı eline ıeçiJ'ar ... Malnolthds!. 
--hpe...,..a ordalifle..,.. Diye bai111wda. ............ -- ............ 

.... w..1aıeelıftr. a..i_..1an- ' 
msla .......... ec1.-iDia 7 

.._ ... _. ... a.1
1ee. larla Cibali olmaaıdır. Biz burada 

..a • arml ,.. Ali lam ._ Fener, Balat ve Cibali semtlerin .. 
,.. R 1 ite, Cnlı tı .. Alwr=nii 32 • 2 deki eeki eserleri ve buralarm ta· 
~ ..._ ıc-t ofla Wdral rihlerini bir arada mütalea etmek 
~ • .,.. ,.. ..... Alunet la· • • '---
• A-,.. ..._, _. ........ 11 açın uu üç ayrı ıemti bir arada yaz. 
.... ..._ T..-.. ella da.ara-:: m&iı yeriıJde bulduk. Onun için 
rlllia ile c.lela Doln J'Olda 4 - • Fenerdeki kiliıeler,Balat Ye Cibali 
...._ ..._ Koet.tla lam !_..,, tarihlerini tasnife tabi tutmadan 
cı.a •• .,. .. 11 ............. otu. ...... ile yazacafm. ,.. ......... ",. ... _.... ... 
, ..... ._..,. H..,_ • W•e•. 8'1at, ~ener, Cibali fetiht~n 
c ı ıı:iteı ..... - Ll'llla ... ...._ eoara ela ılkb edilen 1erlerdır. 
O-._ ..,_ Y....,, fi1M- -. • Valdile Rmaellden ıetirilen Oı · 
._. 11lrln .. 29 • a •n aa • . ldlplfller, ha,en Cibathafn l>ir ma
._ Aı.lt olha t.,q C...... ile aıM halleti olan Oeldiplti mahalleli n 
,.. _... ••., ._ ..,_ etrafma, Mora Rumfan, Fener ka
NalıNp Gmla ..,_ı nn'7 ..... 10 pnma, Selbik yahadilerinden el 
.. ., ... ...._ K...lo .,.. ...,., • r . 
...,....., As ... a ....,_ 

0 
bU.. 1 eemut. T~~ aarayı Ye Yeni· 

.-. • ..._,.._ otmıOI ....- ol! cami Hmtlerine ııkln edlhnitler • 
nA•• IDIUla a. ...._. o.. 90 ~ di. Balata, bunlardan bqka AW. 
..... .._ H..,_ Hltai ._ Remle, Gue'den ıetirilen lupti -

8-7-....... ..--.. - H...,._ Hw ~ ler de İlkin edilmiılerdı. 
.__, __ 1 • s• olana Tw. . . . 
filr oila lll•bwJ H.ul Hilmi•.,.. Balatta, ikı yua lrüa4r yıl önce 
,... ..._ 0... ._ ..,.. H~ çıkan bir JUlllD h..ratarı bl,llaD 
~ .......... Flılia a... ......._ l>ata ıilip, ıilpürmüttü. Yanım, 
!:1a°!.: nla .... ..._ M....,_ Hacı laa ınaballeıinde bir yalmcli- chr ki ita 

............... ..., ,..., • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , çiYiler 1111a llltlllllllii 
IDr ile .,.ı ,... -.. Alıl.e lmn .._. M...W. ._ Bana Falna Be ti • aactruam Benderli Ali 
..,_ Allt-. z.,..ı •h .. da ıı cantle Olflal S.. M"'•rt Nec!lp, emri ile patrik Grepyar'sp 
• '*.... ..._ Y.._ ejlu ..,.._.. T1W11atap ............... lı 7erdi. 
~taa S.., llodn•ll' ile .,..; ,..- ........... otvaa Am Jaa a.,,.. Ne • 
otuna A.,_ ... a.,_ Aana, JCa • liale ile aimrlldıe ... - 8a,J' Alamet, 
._. Hatan -wı..1aı1c 31 n....,.. K.mııkep14a Kitip ICuan ...... ....... om.._ .... Aa...t • .,.. :rai ....... iki ........... ,...... la ı-~~~~-_,,_ __ 
~ ..,_ llaew •• ,.,. H...._. a Ba:r- M.n.. ile IMnifatıona Ba (1) latanbul 18D1tleri anı• 
41t _.., 'ıl... Artfll. lrsiı • ldaci ...._ .. ..._f. en ç k yangın oren yer 

Eminönü 1raı.-: ..... Wr -ıralı ea1ra1ıta .._ dir. Om ıçın Cibali,ye ~--• 
hnl' ı ._ ..,_ ..,,_ ... ._... cleıınliftü'. Buradaki V.,....... EfNf m' •••• el..,, .... ..., il t lflıctp _.... anlatırken; otuz tı mt 
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Balı kesirde 

Kanlı bir vak'a 
Eakl bir kin, u~ ki.inin ya· 
ralanmas le söndUrUldU 
Balıkeaire iki, iki buçuk saat u

zaklıkta bulunan Çandır köyünde 
üç kitinin yaralanmasile netice . 
lenen kanlı bir vak'.a olmuıtur. 
Hadise ıudur: 

Karamete Mehmet peh1ivan. 
Kör Emin ile birlikte köy odası ö-

!lünde Kimil pehlivan ve kardeti 
Ali ile karıdqmqtrr. Kamil ile 

Karametenin arası ötealenberi a · 
çıktır. Kamil bu karfılqmayı fır
sat bilerek Karameıeye bir hayli 

küfür savurmuı, sonra tabancası· 
nı çekerek Karametenin üzerine 
aldmnııtır. Bu sırada Kel Süley. 

'.'Ilan adında biri de vak'a yerine 
1elmiıtir. Karameıe Süleymana: 

- Süleyman bak bu adam beni 
öldürecek, önüne geç! Demittir. 

Süleyman da: 

- Kamil yapma! 

Diyerek Kamili önlemiıtir. Fa· 
kat bu sırada Kamilin kardqi Ali 
av tüfeğini Karamqeye doğrul -

'up iki el ate§ etmiıtir. Silih aeai 

izerine Karameıenin kardeti Hü
seyin vak'a yerine gelmif, o da e

tindeki bıçakla vak' aya kanflDIJ, 
Ki.mili bacaimdan yaralamıfbr. 
Bu sırada köy ihtiyar heyeti üye · 

ainden küçük Hüseyin de vak'aya 
silahlı olarak hanıtığmdan köy o-
~ '"'· . • d d-auı onu ır arp mey anma on· 
mÜıtür. Küçük Hiileyin tabancaai
le Karameıeye atq ~tmit ve Kara· 

mete bundan korkarak kaçmağa 
IJatlamıı, Hüseyin de kardetinin 
peıi sıra ritmiftir. Fakat küçük 
Hüseyin peılerini bırakmamq, bi-

raz ötede ikisini de ayaklarından 

yaralıyarak yere sermittir. 

Vak' adan sonra Balrkesirden 
3önderilen batçavuı Abdullah ku
mandasmda bir müfreze, vak'aya 

el koymuıtur. Abdullah çavuı ak
f&ID& kadar köyde kalarak vak'a· 
71 bütün deliilile tesbit etmiıtir. 

Karamqe Mehmet ile kardeıi Hü
aeyinin yarası hafif ise de Kimi • 
lh yarası oldukça ağırdır. Üçü "de 

Falrkeair memleket hastanesine 
7ı~m,mııtır. Küçük Hüıeyin ta • 
b ,cüile birlikte yakalamnıftn'. 

kamilin kardeti vak'adan sonra 
it :ıçm.ıt olduğundan henüz tutula • 

rııa!!lı_t,br. 

~L 
• 

MIZD 
! lzmir Şehir .Meclisinde gürültü 
1 Bir üye, belediye reisinin evinin önüne yol yaptırmasını 

• şiddetle tenkit etti, kendisine cevap verildi 
lzmir, {Huıusi) Belediye mec -

lisi, fevkalade ve hararetli bir mü· 

nakataya zemin olmuftur. Aza -
dan bay Hamdi, verdiği takrirle 

belediye reiıi bay Behçet Salihi 

tidcletle tenkit elınif, bun.dan ıon· 
ra mecliste gcnif mikyasta müna-

katalar açıhnıftır. Takririn hüla • 
saaı ıudu.r: 

1 - Şehir ortasında açdacak 

bir bulvara ( Maretal Fevzi bul 
van) denilmittir. Böyle büyük bir 

isim verildiği halde bu yol bir tür
lü bitiriJmemittir; bu doğru de -
ğildir. 

2 - Reis, telefon iti için Stok 
holm'e giderken meclisten izin al· 
mamıftır. 

3 - Tepecik semtinde halk yol~ 

auzluktan muztariptir. Çocuklar l 
kıtın berbat, tehlikeli yollardan 
gidip geliyorlar. Bunlar dururken, 

Köprü mevkiinde yapılan bir ev 

için yollar ~çı1mıtbr, .kayalar kı · 
rılarak parklar yaptmlmıttır. 

Bu takrir sahibi, takrir olam • 
duktan sonra, maksadını uzun u · 
zadıya izah etti, bu arada: 

- Göztepedeki faaliyeti husu

si mahiyette gördüm. "Belediye re-

Mil else qy verdim, inpatı tatil 

etmezıeniz kürsüde izah ediniz!,, 

Dedim. Bunu kabul etmedi. Ben 
de istif aya mecbur oldum. Arka • 
datlarnn istifamı kabul etmediler, 

timdi de ayni .§eyleri buradan ıo· 

ruyorum. 

Dedi. Mevzuu bahis ev, beledi -
ye reisinin Göztepede yeni yap • 

tırmakta olduğu evdir. Filhaki · 
ka burada park yapılmaktadır, 

yol da çılmrıtır. 
Bay Behçet Salih, izahat ver· 

meğe hazırlanırken, takrir sahibi 

bay Hamdi Akyiirek, reiıin künü
den inerek aza arasmda izahat 

vermesini istedi. Reiı, nizamna • 
menin aarahatine temasla yine 
küriüde kaldı, cevap vermeğe baf" 
ladı. Meselenin bir dedikodu ma· 
hiyetincle bulunduğunu aöyliye • 
rek: 

I :mir Belediye Reisi Doktor 
Be~et Salih Uz 

fay dalan anlattı. Bu cevaplarda 
bay Hamdiye tariz eden bazı ke
limeler vardı. Bay Haıhdi aaabi -
yetle kalktı, bu sırada aza gürültü 
etmeğe başladılar; Bay Hamdi : 

- Kime vuruyorsunuz, bahset · 
tiğiniz müfsit muhit nerededir? 

Dedi, reis böyle bir ıey söyle -
mediii cevabını verdi, gerek ken· 
disine, gerek diğer azalara süku. 
net tavaiyeıinde bulundu. Bay 
Hamdiı takrirdeki fikirlerinde ıs· 
rar etti: 

- Evinizin civarındaki yol ve 
park sona kalmalıydı; diğer yer
Jerin ihtiyacı daha fazlaydı. Göz· 

tepe ciheti zaten yqillik, mey • 
danlıktır. Avrupa seyahatini de 

lafla izah ettiniz; meclisi hiçe sa· 

yarak izin almadan gittiniz. Dedi. 

Reis - Sözlerinizi manevra o
larak kartıhyorum. Reddederim. 

damlanyız ve böyle kalacağız!,, Diye cevap verdi; münakata bü -
Dedi. yüdü. Azadan bay mühendis Aziz 

Kendi evine ıiden yolun (Mah- söz aldı ve bay Hamdinin itiraz . 
mudiye) adile vaktiJe açılmq bu· larma ittirak ile yaptığı tetkikleri 
lunduğunu, ıahıf hiçbir iı yapıl - anlattı. köprü civarmda bir ber · 

madığmı, ve yapılan pArkın da, l berin araaaınm gaspedildiğini, bu 
ancak o semtin halkının vaki ta - araanm belediye reisinin evinin 
lebi ile 390 liraya yapıldığını aöy- methaline mi, neresine düttüğü -
ledi, halkın park iıtedilderini bil· nfi, parkın klf'Jl Kara Fatma da · 
Cllıcu M'-•1o1q1 ... ııu·--a ... va-"'· • 1 • • .. • . 4 

Bu temt on bln :nUfualudur. So- Rla.Catmı. eewn 1"a ...-... 
kaklar dardı. Güne§ almıyordu. ka ihtiyacı olmadıın'ı söyledi. 

Çocuklann havasızlıktan, sıhhi Azadan doktor Bay Mitat, bu 
ihtiyaçlarmdan tikiyet ediyordu. 
Pislik, bataklık, moloz içinde bir 

vaziyet vardı. Dedikoduyu ben de 
biliyorum. Hatta benim Ankarada 
bulundujum sırada vekil arkada-

!Im, buradaki faaliyeti, dedikodu 

yüzünden durdurmuf. Ben dedi -
kodulardan korkarım. Bu sebeple 

Ankara dönüfiimde ite devam et· 
tirdim! 

Dedi, söylenen teYlerde hüsnü -
niyet olmadığını ileri sürdü. Av • 

rupaya gibneai itini de anlatarak 
belediye için yaptığı tetkik ve it 

ıahalannda bir çok maaraflan 
kendisinin verdiğini ve kendisine 
teklif vaki olduğu halde bu pa -

rayı belediyeden almadıjmı aöy · 
ledi, telefon tirketi ile Stokholm-

iki fikre kartı cephe alarak, bis
ıiyattan uzaklqmaamı. reisin çok 
çalıtlığnu söyledi; 

- Ne, isteniyor, arkadqımızın 
devrilmeıi mi? 

Dedi, bunu müteakip bay Faik 
ve avukat bay Ahmet Şükrü aöz 

aldılar. Bay Ahmet Şükrü, müna • 
kafaya güzel bir çerçeve ve hü • 
lisa yaptı. Belediye reisinin lren· 

di evine giden bir yolu da dütün
mesinin haldı bulunduğunu, reisin 

bu itten ak alınla çıktığını söyle· 
di, müzakere kafi görüldü. 

Şehir meclisinin bu toplantıaın
da, C. H. F. vilayet idare heyeti 

reisi saylav bay Avni Doğanla di· 
ğer bazı meb'ualar, memleketin 

"- Bb temiz idarenin temiz a· de yapılan temasların temin ettiği 
bir çok münevverleri dinleyici o -
larak hazır bulunmuşlardır. 

Aksara1Jda 

Zelzele oldu 
Zllede tlddetll dolu ya§d1, 

hasar Japtı 
Zile, 10 {A.A.) -Dün öğleden 

sonra -tehrimize yağmurla kantık 
dolu yafmıttır. Dolu haaar yap -
Mlf, etraftan seller gelmiıtir. 

Aksaray, 10 {A.A.) - Dün ak· 
tam saat 19/ 20 de iki saniye ıüren 
bir yer saraıntıaı olmuftur. ZaTa1' 
yoktur. 

· Adanada ruam 
mücadelesi 

Adana, 10 {A.A.) - Şehrimiz
de ruam mücadeleıine arahkaız 
devam olunmaktadır. Mücadel~ -
nin hatladığı 1-10-935 den bu
güne kadar 2894 hayvan sözden 
geçirilmittir. 

Adanada muzır hogvan
larla mücadele 

Adana, 10 (A.A.) Ziraat mü • 
dürlüğü tarafından bağ ve bahçe
lerde aiaçlardaki Mildiyu hasta . 
hiiyle mücadeleye baılanmrım. 
Geçen mart ayı içinde viliyetimiz 
de 310 domuz ve 20 çakat öldü -
rülmüttür. 

P1ofesör Yansen Adana
ya gidecek 

Profesör Yansen, bir kaç si08 
kadar Adanaya ıiderek, Adana 
ve gerekse T anus ve Menin fe • 
birleri hakkında tetkikat yapa • 
cak, bu belediyeler ile anlqtıit 
takdirde Adana, Tarsus ve Mer • 
sin şehirlerinidtyannki alacaiı bi· • çime ait planlan yapacaktır. ' 

Kadınlar kongresinde 
Adana, 10 {A.A.) - 18 niaaıı

da 1ıtanbulda toplanacak ulua • 
Jararas1 Kadmtar Birliii konan .. 
sine kadmlamnızın muhtelif yer • 
lerde çalqmalannı ve ulusal Y8 

soysal kurum!ardaki ödevlerini 
gösteren fotoğraflar bir iki tüne 
kadar gönderilcektir. Bunlar aJ'S' 

ımda bilhuaa çift süren, çapa ya· 
pan, tohum eken ve fabrikalarda 
çalıf811 Türle kadmlarmın deierli 
fotopftan bulunacaktır. 
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Şöyle qağı yukarı bir hesap yap
tmı. Ve "EylOI,, ün on ikisini ken
dime doğum günü o1arak kabul 

• 
ettim. 

Bunda ne kadar isabet ettiiimi 
sonra, sonra anladım. Bu tarihte 
öyle nq'eli, eğlenceli günlerim 
_..ki' lvy•I • 
Fazılm "4naı ince, nazik, ıös • 

terit eevmez bir kadm. Böyle id • 
diuız kadmlarla bir arkadat gibi 
koll\lflDak botuma gider. Fazr1 be
nim her yere gitmediğimi bildifi 

için öteki davetlilerin de kimler 
olduğunu söyledi. Bir iki hafta 
evvel yine omm salonunda tanı • 
dıklanm. 

- Gelirim. Dedim. 
Kansı da ayrıca telefon etti. 
Elbise değif ip gittim. 
Böyle kadınlar kendilerini say

dırırlar. Aiırbatlı ve çok tabii. 
Gittiiim zaman kan koca yal 

mzdrlar. Onlan böyle biribirine 
yakın görünce botuma ridiyor. 
F azıt iyi kalpli bir çocuk. Karnı 

çok genç olmasına rağmen ağır - ı - Bu, biTaz hoppalık olur, de. 
bqh, dütüncelerinde, sözlerinde di. En iyisi tu dolabın üzerine koJ
evini seven, kocasını ıeven, emni- mak. Siz ne dersiniz? 
yetli bir kadın hali vaT. Hoppa de- Piyanonun tam kartııında, iki 
iil, tımank hiç değil. koltuk arasında Lui Kenz,ıüzel bir 

V azoı·, ile beraber gönderdi • dolap vardı. Her halde buraaı pi· 
iim çiçeklere beni utandıran bir yanodan daha elveritli idi. 
nezaketle teıekkür etti: - Çok güzel, dedim. Dolabm 

- Çok tık hediyenizi koyacak güzelliğini bozmazsa! 
yer bulmak için yarım saattir Fa· Vazo merasimle oraya yerleıti· 
zdla çekiıiyoruz. Çok rica ederim rilmiıti ki misafirler 116kün ettiler. 
bizi bu mütkülden kurtarınız. Bol, burun kıran ıarip lavanta, 

pudra kokuları, uydurma, . taklit 
Gülerek eğildim: kahkahalar. Bayat, cırlak teşek -
- Bu kadar iltifatın istihza ol- kürler. özürler, takdirler ve niha· 

masından korkuyorum. Ben rica yet bol ıtıklar altında boyaları, ci
ederim, beni kan koca kavgaları- lalan ımtan bir kadm eti yıtmı •. 
na kanıtırmayımz. Hep birden söylüyor, birden ,U

Li.tif eler, itirazlar arasmda Fa- lüyorlar. Kan koca onları kartı • 
zrl, nzoyu piyanonun üzerine layıp salona sokuncaya kadar bü
koydu. Fakat kanıı razı ol.m"dı : tün apartnnan yerinden oynadı. • 

ikinci bir yaygara, salonda beni 
gördükleri vakit koptu. 

- Oo .. Siz de burada. 

- Bravo. Geç.en akfam o kadar 
beldettiniz. 

- Sizi ıörmek için buraya ıel .. 
meli öyle mi? 

- Aferin Fazda aeni yakala • 
mıf, getirmit· 

Fırtınayı ıeçiıtirmek için dal ' 
gakıran gibi ayakta durdum . 

Cavidan kocasına dönınüf bedİ 
çekiftiriyor: 

- lstanbul hayatı kendilerioi 
tıkıyor ıaliba. Dolnı, iman yıl " 
larca Avrupada yqachkt•n aoa • 
ral 
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. . ', 
lzmirin üç Futbol ekibi :ron 'kaarolarl.yle: I lzmirspor, il Göztepe, ili A1tay takımları 

lzmirde Futbol 
Haftalar sürprizlerle dolu, geçip gidiyor. 
Altayın ~ampiyon olması ihtimalı çok 

Bu yıl gene 
kuvvetlidir 

lzmir, Federasyon bizimle alika
olm u y or ! diyor dar 

İzmir, (Hususi) - Bu sene lz- hattı umulan ve beklenen oyunu ' yeneceklerinden emin bulunduk • 
mir lik maçları baştan atağıya gösteremiyor, ağırlık ta müdafaa· larına göre, Türkiye şampiyonlu-
sürprizlerle dolu olarak geçti. ya kalıyor.. • ğunda 1zmiri Altay temsil edecek 

İlk devrede 934 İzmir lik şam • Altay, bu devrede üç gol daha 1 demektir. 

Dün yapılan voleybol 
müsabakalarımız 

Gazetemizin himaye ettiği, 
mektep takımları voleybol müsa • 
bakalarına dün devam edilmiştir. 

Kabataş sahasında Kabataş 
ve Y enilise takımları karşılaşa -

caklardı. Yen il ise muayyen za -

manda gelmediği için Kabataş 
hükmen galip sayılmıştır. 

Darüşşafaka sahasında Ameli 
Hayat - Darüşşafaka takımları 

karşılaşmışlardır. Maçı Talat Öz· 
ışık idare etmiştiı·. Oyun çok he -

çıkarmış ve bunun neticesi 011. " 
rüşşafaka bu partiyi ancak 16 -" 
14 kazanabilmiştir. 

Oyun netice itibariyle Da.rüş' 
şafaka takımı tarafından kaza • 
nılmıştır. 

Bu sahada bundan sonra Da · 
rüşşafaka orta kısmiyle Gelenbe' 
vi lisesi arasında hususi bir karfı • 
]aşma yapılmış ve Darüşşafakah• 
lar bu maçı da 2 - 15 ve 9 - tS 
kazanmağa muvaffak olmuşlar • 
dır. 

piyonası Altay, gene kendi hata • çıkararak oyunu 4 - O kazanıyor l 
larmın ne~icesinde çok geril~di ve ve bu esnada en ileri mevkii ah - \ 
Altınordu, şampiyonluğa doğru yor. 

yükseldi. Eğer bir sürpriz daha olmazsa, 

Bilvesile şunu işaret etmek is • 
terim ki; Altay takımı, geçen se
neki vasıflarından bir çuğunu 

kaybetmiştir. Geçen sene müda -
faa zayifli. Bu sene müdafaada 
nisbi bir salah vardır. Bunun ak
sine olarak muhacim hattr, eski 
kudretinden yarı yarıya düşmüş • 
tür. Eğer o vakte kadar kendini 
toplryabilirse, tabii bu düşünce ve 

yecanlı olmuş, birinci devre 5 - 15 
Darüşşafaka tarafından kazanıl -

mıştır. ikinci devrede Ameli Ha -
yat çok canh ve ahenkli bir oyun 

Bugün mektep takımları arll' 
sında futbol müsabakalarına do " 
vam edHecektir. 

Sonra klüpler araımda ihtilaf· 935 şampiyonluğunu yüzde 80 e -
lar çıktı. le almıt sayılır .. Yapacağı iki kar-

Bazı oyunların tekrar edil· şılaşma daha vardır.. Bunlardan 
meai kararlaıtmldı. Bu defa tali, b' · Y" d' ~ · K S K k ırı, uce, ıgerı . . . ta ımr 
Altay takımına gülmeğe başladı. iledir. Altaylılar, bu iki rakibi 
Geçen hafta, Altmordu ile kartı - •ıı:1Hınnnwrwınıruınn11111muıınuın11111ıuıu11nıı•'''ıu .. ııırıuıoh11uuııuı u1111111111nıuı• 
latan tay, en setin imtihanla -
rından birini geçiriyordu. Netice· 
d~ t. O galip gelince, _fampiyonlu· 
ğa doğru yürümeğe başladr. AJtm
oı-du artık puvantajdaki mevkiini 
kaybetmişti. Göztepe ile Altay, 
nyni puvanla omuz omuza gelmiş
lerdi. Altınordu He K. S. K. da 
bir puvan farkla ayni hizada ken
dilerini takip ediyorlardı. 

Dün, en mühim maça sıra gel
mİ§tİ. Altayla Göztepe karıılata • 
caklardr. Her iki' takımda birer, 
ikişer oyuncu eksikti. Yerlerine 
haıkaları almmııtı. 

Oyunu genç hakemlerden Bay 
Eıat idare ediyordu. Maç başladı. 
Umulan zevk ve heyecanı vermi .. 
yordu. Oyun Göztepe yarmı ıaha
smda geçmekle beraber, Altay 
hattı, müsbet bir netice alamıyor. 
frrsatlar, sırtı sıra kayboluyor .. 

Biraz sonra Göztepe muhacim 
:ıattı da i,Iemeğe başladı. Fakat 
Altay müdafaası, muhacim haltı
nın aksine olarak, çok muvaffaki
yetli bir oyun veriyor. Küçük 
Mehmet, milli takrm sol içi Fuadr 
öyle marke etmiş ki, tamamen a
tıl bir vaziyete düşürmü§. Fuat 
sıyrılamıyor, Fuat paılatamıyor, 
Fuat şüt çekemiyor. 

Vahap bugün çok fena. Ener • 
ji namına hiç .. Yürüyerek oyni • 
yor .. Muhacim hattında en çok 
çalışanlar flyasla Doğan .• Niha -
yet Altay, kornerden bir gol çıka. .. 
nyor ve oyun biraz canlanıyor .. 

ikinci devrede vaziyet şu: 
Altay gene hakim. Vahap, bir

az canlanmış. Göztepe müdafaası 
ve kaleci Mahmut, bütün enerjile-
rini sarfediyor. Göztepe santraha
fı Hakkı, sağda solda mütemadi -

G 

yen varlığını gösteriyor, kaleci, 
ark sık kurtarışlar yapıyor. 

Fakat müdafaa yavaş yavş yo

rulmğa başlıyor. Çünkü muhacim 

ızınire bes snbn lizım 
Ayrıca bir de kültür 

park yapılacak 
lzmiı·, (Hususi) - Gerek vi -

)ayet, gerek şehh- meclisinde, lz -
mir gençliğinin bedeni ve normal 
terbiyesi için lazım olan spoı· sa -
halarında yeni bir hareket vardır. 

Vilayet meclisinde bir aza, bu 
itibarla bu miktar üzerinde vila • 
yet meclisinin de muaveneti icap 
ettiğini anlatmı~tır. 

Şehir Meclisinde bu işle uğ -
raşmak üzere teşekkül eden encü
menin vazifesi de tetkik edilmiş
tir. Encümen, Kemerde, Eşrefpa
§ada, Güzelyalıda, Karşıyaka ve 
Talebe çayırında belediye tara • 
fında.n beş büyük saha tesisi lü • 
zumu üzerinde ısrarla durmakta
drr. Keza, vilayet meclisindeki 
müzakerede de vali, ayni ihtiyacı 
iıaret etmiştir. 

Görünüşe nazaran İzmir genç
liği, şu bir iki sene içinde büyük 
bir kaç sahaya kavuşacaktır. Bll
haısa gençlik Leıkilatmın mevzuu 
bahaolduğu §U zamanda bunun e
hemmiyeti çok büyüktür. 

Aldığım haberlere nazaran şeh
rin yangrnyerinde Türkiyede e~
.s~ li bulunmıyan bir Kültürpark 
,...sisi de düşünülmektedir. 

Kültürpark, çocuk bahçeleri, 
oyun yerleri, spor sahası, kütüp -
hanesi, müzeleri, konferans ma -
halleri, radyo ve sairesi ile tam 
asri, SJhhi, fenni ve bedii bir mü • 
essese olacaktır. Buraya, 300 kü· 
sür bin mtere murabbaında arazi 
ayrılacaktır. lt büyük ve paraya 
mütevakkıftrr. Programa alınacak 
ve muhtelif yıllarda başarılacak -
tır. 

goruşun ac .... ,, ... ..,,.. ................. . 

lzmirspor mehafili, federasyo
nun lzmire karşı gösterdiği alaka
sızlık çok müteessir ve müştekidir. 
Memlekette muhtelif spor şubele
ri üzerinde çalışan antrenörler • 
den hiç biri lzmire gönderilme -
mektedir. Halbuki, lzmirde bil • 
hassa futbolda milli takıma nam
zet eski ve yeni birçok elemenlar 
vardır. Sistematik bir şekilde an· 
cak İstanbul ve Ankara sporcula· 
nnın düşünüldüğü iddiası vardır. 

Geçenlerde milli takım terti • 
binde İzmir muhtelitinin çağırıl -
ması gülünç bir hadise şeklinde 
telakki edilmiştir. Çünkü takını • 
ların bir hafta içinde hazırlanma
sı istenmiştir. , 

AL TINORDU - 1ZMIRSPOR 
Cuma maçlarında Altınordu 

lzmrsporu büyük müşkülatla an -

cak 2 - 1 yenebilmiştir. lzmir -
spor, tamamen yeni ve genç ele -

manlardan teşekkül etmiş bir ta -
knndır. 

Sürat, atletik meziyetler, ne -

fes kabiliyeti, enerji itibariyle çok 

mükemmeldir. Gelecek sene, bü -

tün lzmir takımlarının en kuvvet~ 

li rakibi olacaktır. 

Vefa idman yurdunun 
bir tebliği 

J r.fo l dm an u11rdu gen!'/ ya::(Janlı · 

ğından: 

7 - 9 - 9:U tarihinden bugüne ka· 
dar kayıtlarını yenilemiyen eski faal 
'e gayri faal üyelerimizin 13 - ;; -
!):ti tadhinr ı~adaı:- Cumartesi günleri 
g-iiıı düz saa l t:i - u; ,.c gece 20 - 22 
ile Salı günleri gece 20 - 22 arasrnda 
Bcyazıtta klüp merkezine gelerek ka· 
yıtlarını yenilemeleri ve bu müddet 
zarfınchl mümcaat etmiyenlerin 
kliiple aralarının kesilmi~ addediJe -1 
ceği hildiri1ir. 

Viyana dördüncüsile 
yapılacak maçlar 

Viyana birinci lik\nde dördüri - 1 

cü olduğu bildirilen Libertas ta -

krmı şehrimize üç maç yapmak ü

zere bugün geliyor. 

Birincisi yarın Taksim sta • 
dında Galatasaray ile, ikincisi 
Pazar günü Güneş takr.miy)e, Ü • 

çüncüsü gelecek Cuma Kadı • 
köyünde F enerbahçe takımiylc 

yapılacaktır. 

Avustuı·ya futbolu, vakıa Av • 
rupadaki üstünlüğünü yavaş ya • 
vaş kayhetmeğe başlamış bulunu
yoı-. Bununla beraber Avusturya 
futbolunun hakiki manzarasını 

ve tekniğini taşıyan bir takım bi
zim takımlar için daha heniiz 
mühim, hatta çok mühim birer 
kuvvet telakki edilebilecek bir de

ğerdedir. 

Gelen takım bize Avusturya 
futbolu tekniğini getiriyorsa İs -
tanbullular hiç şüphesiz yapıla -
cak maçlardan büyük bir heyecan 
ve alaka duyacaklardır. 

Çoktan-beri ecnebi takımlarla 

teıma. euneyı,u·mz de bu maçlat"' 
'b . . ,,.~ 

cazı esını arttırmaya d• 

mahiyettedir. \ 
·· er~ Galatasaray takımı son gun 

de, lik maclarındaki oyun kabili .. 
• . 'd' bunı.ı yetini muhafaza etmış, mı ır, • 

bilmiyoruz. Bu itibarla Galataıa. 
h l h. .. d·~· . bıl' 

rayın e e ıç gorme 1gım1:t ,,
1 

ecnebi takım karşısında a)ac.a~ 
netice üzerinde yazı ya%JJIS ' 

tahmin yapmak beyhude olac.ak ' 
trr. Viyana takımı üzerindeki gô • 
rüşlerimizi de ancak ilk maÇ~ıı 

b·ı ~ · s· b" sonra yaza ı ecegız. ızce 

maçlarm en dikkate değeri Gii • 
neş - Libertas maçı olacakl1'' 
Galatasaraydan ayrılan oyuncıJ • 
larla kurulan Güneş taknnııııtl 
son günlerde mühim bir ku"1'el 
haline geldiğini, sırası geldikçeı 
ileri sürenler vardır. Şimdi Giiıı'f 
takımı, kuvvetini bir ecnebi taJıı1" 
karşısında denemek itibariyle ·~ 
yılı bir imtihandan geçecek de 
mektir. 

Takımlarımıza 

dileı·iz. 

muvaffakiY,ı 

Eskişehirde spor 
Eskişehir, 10 (A.A.) - Eski

şehir klüpleri arasında yapılacak 
olan lik maçlarına üç klüp gir -
mekten vazgeçmiş ve futbol he -
yetini protesto etmişlerdir. 

. ' 
Dmerispor klübü hükmen bl, 

rinciliği kazanmıştır. Ayın on 17e 
şinde de Türkiye güreş birindtil'' 

· }erine başlanacaktır. 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecoebı memleketlerinde bütün spor ' ' 

h k · ı·- ·ı · l~ ~ıeıJ gençlik are etlerıoi ve sporcu genç ıge verı mesı azım g ... 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muntazaman takip etmek iste' 

yenler münhasıran S P O R P O S T A S 1 nı okumahdırlat· 

Her yerde fiatı 5 kuruştur. mutla'< o~uvunuz 
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1 ••• .S.A.N.A.T 1 Anadolu 
7ürklüğü 

1 K. A. D. 1. N . T 
üzik hareketi 

Sovyet akademi artistlerinin mem
leketimizde verecekleri konserler 

Parıs üniversıtesi Türk 
tetkık merkezınde 
Fuat Köprülünün 

kon feranstarı 

••• Gü 
Güzel olmak, 

için usul 

Moıkova, 10 (A.A.) - Sovyet Türk senfonik orkeıtrasırn müte . 
Rusya büyük akademi tiyatroıu addit defalar idare edecektır. Bu 
müdürü Moutnykh'nin 4 Nisan ta· konserlerhı programında '?'1 eser . 
rihli Pravda tazetesinde çıkan ler mevcuttur: 

Pariı, 9 (A.A.) - ' 'Husııai mu
habirimizden,, : 

Bay:ınlar, diinkii sayı -
mızda güzellik ölçülerini, 
güzelliği n ince sırlarım ya· 
zacağımızı vadctmi~ti k. 
.Bugiin bu sıra yazıları • 

mektubunda deniliyor ki: Rimski - Korsakov· Şl!hrazad , 
Büyük akademi tiyatrosu artist· Şehterin Türkmen aüiti 

Paris üniversitesinde T Jrk tel· 
kik merkezinde bu yıl içın taıar
lan.~n bi~ ~ıra konferans, edebiyatı 
fakultemızın dekanı Fuat Köprülü j 
nün biribH ardına veı diği üç kon
feransla bitmiıtir. Bay ~Öprülü 

13 ve 14 üncü yüzyıllarda Anad0 • 

mr.za başlıyoruz. 

lerinin Türkiye seyahatler1. yalnız Şostako\·içinin birmci senfonisi 
50 vyet Rusya ile Türkiye cümhu- Steinbergİ•' keman ve orkestra 
riyeti arasında mevcut olnn dosta- konseri. 
ne münasebetlerin bir ifadesi ola· Opera ıı tisti B. Pirog<.w bırçok 
rak kalmamakta ve husu~i bir e- opera parç~ları söyli"ecektir. Bun 
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. ]ar arasında, Rusların ve Suidmİ· 
Çünkü bu seyahat, Türkiyede her1 la operasından Rusların Aryası, 
türlü musiki hareketinin yenibaş Mussorskinin Boris Godur.ov ope· 
tan tenıiki itinin ba~Jamış oldu . rasından Kral Borisin monoloğu, 
ğu zamana tesadüf ediyor. Çaykovskinin lvgen Onicgm ope· 

Şimdiye kadar Türkiyede mu . rasından, J.Jorodinin Preu\ lger 
siki kültürü, iptidai ve kısmen operasından parçalar ve eski Türk 
eskimit olan mazinin mirasına is . men ıairlerinin parçaları üzerine 
tinat ediyoru. Türk hükumeti, yapılmıf \' auilevkonun BaJ • Sa. 
musiki tahsilini tensik etmek, kon· yat kompizısyonundan ba-ıı arya· 
serlerin ve pera mizansenlerinin lar vardır. 
yapılması işini inkiıaf ettirmek, Artist Maksakova. Rimski -
kuvvetlendirmek ve asri musiki Korsakov'un, "Çarın nitanlısı,, O· 

kültürünün bütün terakkilerinden perasından .Liubaıanın sryasını, 
istifade eylemek meselesini ortaya Çaykovskirin operalarımfan muh-
atmıftır. telif parçalar ve Sovyet kompo-

Bu ıerait altında Sovyet ope · zitörü Alekıandrov'un Spagno· 
raırnın en mümtaz üstatlarının letta romanımı taganni edecek· 
muvaaalatı ve musiki kültürümü· tir. 
zün Türkiyede gösterilme<Ji. Tür -
kıye için her halde hususi bir e · 
hemmiyeti haiz olmak gerektir. 

Grupun repertuvarında klasik 
Rus eserleri, asrımız bestekarla -
rının eserleri, halk, §atkıları ve 
Rusyadaki muhtelif milletlerin 
.m i i eri vardır. 

Moutykh Y oldaı diyor ki: 
"Şayet klasiklerimizin - Glin- ı 

ka, Mouuorgsky, Rimky Korsa . 

Artist Barsova, Rinski . Korsa· 
kovun "Altın horosu,, operasından 
Kraliçe Şemahanın aryas!nı ve 

Sezar Suinin Bolero ve Şark ıarkı· 
aını taganni edecektir. 

Balet artisti Messcrer ıle Du
dins Kaya. Minkus "Dc.nkitot,. 
haletinden, Çaykovskinin ·'Kuğu· 
lu göl,, bale.tinden danslar ile 
muhtelif baletler icra edecekler -
dir. 

lu Türkh.iğünün yüksek ve olgun 
varlığını anlatan bu uç koı.f er ansı 
ile bizim orta çağımızı aydınlat • 
ması bakımından çok önemli ve 
batı bilgi acunu için de yepyeni 
görüşler ve begeler (vesikalar) 
getirmittir. Birinci konfcranıın . 
da Fuat Köprülü, Osmanlı devleti. 
nin kuruluşu üzerinde ıirudıyc ka. 
dar doğu batı tarihçilerinin ileri 
sürdüğü uyları (fikirleri) iÖzden 
geçirerek hepsinin nasıl masalla
ra, Türkler' e Türk tarihi için yüz. 
yıllardanbcri süregelen yanlı~ dü
§Üncelere dayandığını anbttı. 

Sonra l::u araıtırmalar ıçin na· · 
sıl bir yol tutulması ge<ektiğini 

göstererek: · "Osmanlı devletini 
Trük tarihi genel çevresi içinde ve 
Anadolu Selçuk tarihinin bir SÜ· 

reğ olarak almalıdır.,, dedı, bu 
hususta bugüne değin kim~enin a· 
sığlanmadığı kaynaklar r.c:lerdir? 
Ana çizgileriyle sıraladı: 

Önce size güzellik nü -
munelerini ve bunların öl
çülere nasıl tatbik edildi · 

ğini göstereceğiz. Sonra 
bu ölçülerin listesini vere -
ceğiz. O ı;aman kendi vü -
cudumizu buna göre he · 

saplar, eksiklerinizi ta -
mamlar, fazlaJarrnızı a -
zaltırsınız. Tabii bunun da 
usulünü göreceksiniz. Bu· 
nun için en çok beğenilmiş 

dansı, sinema, sahne ak -
trislerini model alıyoruz· 

Birinci modelimiz Pa -
risteki Tabaren dansözle -

rinden genç Bayan Mar -
jori' dir. Boyu J, 75, ağırlığı 
GS kilo; göğüs çevresi 0,82 
boynunun cevresi · O 31 . "' . , , 
boyunun çevresi: 0,66; 
kalça çevresi: 0,86; kaba 
et çevresi: 100; baldır çev
resi: 0,57; diz kapağı üze
rinin çevresi: 0,42; dizin 

kaba tarafının veçreai: 
0,42; Ayağının bilek kemi
ği çevresi: 0,23; kol: 0,26; 
yumruk: 0,15: santimetre
dir. Size vcrece~imiz öwül 

şu olacaktır: 
Her zaman yaptığınız 

usulde tartılmak doğru de· 
ğiJdir. Kilonuzu santimi 
santimine bilmek Jazımdır. 

ikinci konferansında, 13 üncü 
yüzyılda ve 14 üncü yüzyılın ilk 
yarısında Anadolunun, yakın. do· 
ğunun ve doğu Avrupasının ta . 
rihs~l durumuna toplu bir bakı~ . 
tan sonra Anadolunun 5oysal ve 
ökonomal tarihi üzerinde durdu . 
Kentlerin, sitelerin ve buralarda. 
ki sosyal sınıfların yaıav1ılarını 
ve kartılıklı bağlantılarını. 13 ün
cü yüzyıl Anadolu Türk cemiyeti
nin tehir hayatında da yüksek bir 
seviyeye vardığını, Anadoıuda ti
cari ve sınai büyük merkezler vü-
cuda geldiğini, manevi kültür 

Bunun için evinizde bir 
baskülünüz olmalı ve elbi -
sesiz tartrlmalrsınız. Diğer 
ölçüler için biı· şirit santi -
metre kafidir. 

kov Borodine, Tehaikovsky, ilah 
- asrımızdaki bestekarlarımızın 
ve Sovyet Rusya milletlerinin mu. 
aikisi iyi bir intiba uyandıracak ve 
Türk musiki kültürünün :nkitafı. 

na herhangi bir faydası dokuna · 
cak olursa bahtiyar olacağız.,, 

Verilecek Konserlerin 

Tenor Jadan, Çaykovskinin, 
Rahmaminovun ve Spendıarovun 
operalarından muhtelif aryalar 
söyliyecek ve Barıtton Nortzov ise 
Glinkamn, Dargoniskinin, Boro . 
dinin, Balakirevin, Rahmamino • 
vun ve lppolikov · lvanovun bazı 
romansları ile bunların operaların· 
dan muhtelif ~ryalar taganni ede· 

yüksekliğini gösterdi. y k u arıda gösterdiğimiz 
Üçüncij konferansında Bay uıule göre kendinizi tar -

Programı Köprülü 13 ve 14 üncü yüzyıJlarda tıp, ölçünüz; vücudünii _ 
Anadolunun dini vaziyeti11i Türk ·· zu tamamiyle öğrenmiş o· 

cektir. 
Büyük akademik tiyatrosunun devletlerinin güttükleri aeni~ ve l 

liberal dini siyasayı, bu sı~alarda ur, sonra göstereceğimiz 

• 
• •• 

güzelliği ölçmek 
ve modeller 

Quatuad orkestrası, Çaykovski • 
nin, Borodinin, Glazunovuaı, Mi . 
sakovskinin yaylı aletler quatuor-

A usullere göre eksik ve faz -
nadoluda. mevcut muhtelif içti . 1 B 

- k'- ll k aları düzeltirsiniz. Mese _ irince model: Dansöz. Marı·orı· 
maı tefe ts.Ü eri tet ik ellikten 

Moskovd, 10 (A.A.) - Büyük 
Sovyet artistleri taraf md1'n Tür · 
kiyede verilecek konserlerin prog
ramları klasik ve modern musiki· 
nin en iyi parçalarını ihtiv~ etmek· 
tedir. Orkestra şefi St~inberg, lannı çalacaktır. O la: Kaba etlerinizin çevresi çok ki b sonra smanlı devletinin kuruldu- Ö - me c erabcr sizi rahatsız eden 

.. h h d mu? yle İse pek sakin, sözümü · b" ··k d gu sa a ve u ut, memle1<etleri . · b" b ır yu ten e kurtulmuş olacaksı· 
. zü ıze ağışlnyın, pek tenbel ya. E mn içtimai tarihini, y~a:na !art· nız. sasen bu vaziyetiniz noı· • 

lar 1 d T 
§ıyorsunu7.. Kofunuz, zıplayınız, mal degw ı" ldı" r. Müzayede ile satışl lstanbul Kumandanlığı 

ını, or4' ar a ya§ıyan ilrk un- 1 
1 

at ayınız. Az zamanda fazlalı gw ııı B 
sur arının etnolojik mahiye-tini ve ld öyle tabiilikten ayrılmı~ uzuv-

k 
k ·ı b T aza ığını göreceksiniz!. Bu aayc· 1 ~ 

1,000 rift eldiven açı e aı tme- u ürk unsurların ne gib: imil- d .. 11 . a_rın düzeltilmesi &Üzellig .. iniz 1"rin 

Satınalma .Komityonu ilanları 
Mecburi satış 

1935Nisanın12 inci CUMA gü

nü ıabah saat 1 O da Beyoğlunda 
Pangaltıda Hamam caddesinde 

Bilezikçi sokağında 50 numaralı 
AZIZ BEY apartımarun 5 inci 

dairesinde mevcut ve maruf bir 

aileye ait zarif ve müzeyyen e' -
Yalar müzayede auretile satılacak· 
hr. 

3' e guze ığinizin biraz kaybolma· b 0 
:r 

Y
e korunu§tur. Beher çiftinin tah· lerin tesifiyle batıya dog·ru yayıl- b ır kazançtır. Öyle ise biraz revik 

l ıın.a se ep olan bu kusuru düzelt- l :r 
min edilen bedeli 55kunış oup makveilerlemekm~buriyetinde -~~~~~~~~~~~~~~~o~u:n:u~z~!~· ~~~~~~~~~~ 
muvakkat teminatı 42 liradır. lha- olduklarını gösterdi ve nihayet U· • • . K a d 1 n v e ç . 
lesi 29/ Nisan/ 935 günlemeç pa · mumi bir netice halinde Osmanlı 1 

Ç e k 
zartesi günü saat 15 tedir. Şartna- devletinin kurulmaaındaki amilJc. 
me ve nümuneıi Fındıklıda Sa • ri birer birer tahlil etti. 
trnalma komisyonunda görü lehi - Bu konferansların metinleri fs. 
lir. Eksiltmeye girecekler teminat tanbuldaki Fransız enstit:.i!Ü nes. 
makbuzile beraber vaktinden ev · riyalı aruında çıkacaktır. · 
vel komisyonda hazır bulunmala- Paris üniversitesi rekt~rü Bay 

Mahon kaplamalı modern ga · rı. (1840 Charlety Körülü ferefine 25 kiti· 
Yet zarif yemek oda takımı, gayet Kıt'at ihtiyacı olan 16500 kilo lik bir öğle yemeği verdi. Profe. 

Üzel modem §İfonyerli yatak o- taze bakla ve 7800 kilo Semizotu sörler haırrdı. 
da takımı kübik pomye salon ta • açık eksiltmeye konmuştur. Bak • Türk talebe cemiyeti 50 kitilik 
kım 1 , . 1 k lanın beher kilosuna tahmin edi . j bir çay verdi. Talebe mu· fettı" "1. 

ı, ıa ona aıt eşya ar, umaş ve . I T 

liıl perdeler bı"blolar su takımla· len fial . 41 kuruş vhe . semdı~lotunf~n Reşat Şemsettin, Türk gençleri 
• ' 1 b her kı osuna ta mm e ı en ıat h k r t b k k ld e oşça ve .:tilecc onu§tular Büyük 

ı, a. a ta ımları, gümüt ya ız 5 kuru«tur. lltalcsi 27 Nisan 935 t 1 ı- I elçi de b\r ziyafet vermiş~; .-. Haf· 
cpaı er, duvar saati, tablolar. cumartesi günü saat 15,30 dadır. 
~rtmanto, elektrik avizeler, çini Şartnamesi Fı~dıklrda Sabnalma tir. 

• • 

1 

taya memlekete hareket edcek· 

-.balar, aynalı dolaplar, kolonlar. komisyonunda görülebilir. Eksilt· --............_ _ 
Yazolar, duvar tabakları, ve sair meye gireceklerin 79 liralık temi· I den evveJkomisy:d:.-h::;;·ı:;"'~ '~~Fransız g~zetesi şu bahar resminin alt~ satırları yazıyor: 
lüzumlu e yalar. nat makbuziyJe beraber vaktin • lunmaları (1842) N" ııan. Şen bır hayatın çiçeğidir. Kadın da bir ~ifekt · . O J 

ıacmrn tabı ate verdiği neşeyi ctra f rna bol bol do""k ı· _,. , (ı. a mc ıaır.,, 
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Stresa konferansı 
~ (Baş tarafı ı. ci sayıfada) 

Bay Mussolini hun.dan sonra tay· 
ya.relere ait inşaatı teftiş eylemi§ 
ve bir deniz tayyaresile hareket e

derek öğleden sonra Strezaya var· 
mıştır. Konferans için her ~ey he; 
zrrdrr. Yarın ıabal saat 11 de baş· 
lıyacak olan çalıımalar üç gün sü
recektir. 

Streza, 10 (A.A.) - Üç devlet 
arumda yarın b~lryacak olan 
konferansın programı şudur: 

Fransız murahhu heyeti muva. 
ıa!atı anında bay Mussolini tara · 
fından istikbal edilecektir. Duçe 
yarın aabah da lngiliz heyetini kar 
§ılıyacaktır. lngilizlerle yapılacak 
olan ilk konuşma yarın aaat 10.30 
da o1acaktrr. 

balyanın hükUmet reisi aaat bir· 
de heyetin §ere fi ne bir ziyafet ve
recektir. Bu ziyafetten sonra he · 
yetler azası göl üzerinde bir ge • 
~nti yapacaklar ve bundan aonra 
üç boyet a.raımda müzakerelere 
devam edilecektir. Murahhular 
gece aerbest kalacaklardrr 

Londra, 1 O ( A.A.) - Bay Mak· 
donald Strezaya hareketinden ev
vel fU beyanatta bulunmuıhu': 
"'Ulwla.ra.ruı hüsnüniyet, el bir · 
liji, emniyet ve barıttan mülhem 
olan vazifemizi yapmaya ıidiyo • 
r:uz. Başaracağımızı bütün kalbim· 
Je ümit ederim. Her halde çahıa • 
cağız.,, 

Paris, 10 (A.A.) - Bay Fla.n · 
den ile bay Lava1 aa.at 9.30 da 
Strezaya hareket elmitlerdir. 

Bugün toplanacak olan konf e • 
ransm mevkii baklanda kısaca 

malilmat veriyoruz: 
Ttreza, İtalyanın timalinde Alp 

dafları arasına çıkıtmif, timalden 
~1>.. azan•• ..,.c. c.onwp'--.; .._.. 

yük kola aynlan Kom, ıölü kena· 
nnda tarihi bir kaaabadır. Ve çok 
defa tarihi içtimaların merkezi ol-
DIUftuı'. • 

Fransız - Sovyet anlaımaaı üze. 
rinde yapılan prensip ;ıi18frdır. 
Bu anlaımanrn esaat uluı'ar kuru· 
mundan muahedenin 1 O, 16 ve 17 
inci maddderinin teyit V:? takviye. 
sini iatem"!ktir. Bu maddeler :nra. 
siyle şu noktalara temas ~t:.nektc • 
dir: 

Ulusla .. kurumuna a~ct olan 
devletlerin siyasal istikliUeri ile 
arr.zi tamıımi;-etlerinin idamesi ve1 

muhafazası. 

Harbe müracaat eden azaya 
kar§ı alınlilcak ceza tedbirleri. 

Muhıuımlardan birisi kurum . 
da aza olmadığı takdirdr. •:\kip e. 
dilecek uaul. 

Bilhans Fra.nıa. ile Soryel Ruı· 
yayl alakııı.dar ed~n kı~ mlar üç. 
maddedir. 

Birinci madd~de F.·a.nsa ile 
Rusya, Ulualar Kurumanun bir 
tavsiyesinden ya.pacaklart istifa • 
deleri mütekabilen bh·ibirlerine 
temin etmeği teahhüd etmPktedir· 
ler. ikinci m~dde ıs inci maddede 
bahsedilen meseleyi halle~mekte . 
dir. Bu m1.ddede deniliyot ki: 
"Eğer konaey raporunu ve tav· 

aiyelerini muhaerm büt:!n azaya. 
kabul ettirmezae. aza kendi tak • 
dirleri mucibince hareket etmek 
hakkını muhaf az-. etmektP.dirler.,, 

Üçüncü madde 16 ıncı madde • 
ye iıtinat etmektedir. Bu madde · 
de bilcümle bildirildiğine göre, &· 

za, harbe airiten aza. ile her türlü 
ökonomik ve mali müna;ebetleri 
keserlerse, konsey, ali.kadar hü • 
ktlmetlere, Uluslar Ku~munun 
taahhütlerine riayet · ettirınek için 
kullanıla.c~k kuvvetlere kna, de • 
niz ve hava kuvvetleriyle yardım 
etmelerini teklife mecbur olacak . 
'1T• 

Muahede çerçevesinde ~alma'k 

tartiyle Fransız; - Sovye! anfa.f · 
maıı her devlete açık kalmakta • 
dır. 

Fransa ile Sovyet Rusya., Al • 
nıanyıuun iıtinki.fr yüziin:len kol· 
lektif bir ,ark misakı ' tahakkuku 
imkanının ortadan kal~masına 
kartı böy1~e karar vermiş!erdir. 

AÇIK VE KAT'f KARAR 
Pariı, 10 (A.A.) - Pöti Pari· 

ziyen gazetesi, Strezada a~ık ve 
't--t•ı kararlar almmaıınr :demek • 

IDİftir• .. 

Streza gerçekten l>u defaki mü· 
nkere1ere pek yarqacak bir yer· 
dir. Mevkim pek f&irane mama. 
ruı vardır. Yetil ormanlarla aa · 
nlmıt dallar, kmtmı! ıiyut kaf &· 

Jara biraz aüknn verir. Alplerin a
rumcla uzanıp ıiden ıölün her iki 
kınaı pek mamurdur. bu kıyılar 
muile babseler, vill&larla aüalen 

Göring evlendi "Ancak ayakta 
·durabiliyord9,, 

(Baıtarafr 1 ir.ci sayrlada) bir dav&t. değil, bir nevi ~önder• Müthiş ağnlan, ,·arım ~aat zar• 
tan kiliıeı;nJe meraaimle teıit e· me olduğunu aöylemekt.e!J .çekin· fında tamamen geçti. "Geçen 5ene. tr 
dildiğini bildirmektedir. mediler. Bu hidiıeden ar. ıonra tilim esnasında arkamda :müthij af• 

BaZt f ranırz mecmual1Vı bu ha- Emmi Berlin liyatroaundıı parla.. nlar peyda olmuştu. I'ek zahnıetl• 
.., L_ ı d B ı L L aı:akta durabiliyordum. Hemen kd • 

diıeden bPhıederek bazı rte§riyat., maga. 04f a '' unun a ll.eT&~r J Ali" 
gc:ne Gen~ralle olan mü.iiuebeti d i nıi e' ime naklettirdim. Fakat 

ta bulunmU§lardır. Göringin · izc/i. cock yakrlarlm hitmiştl. MahaUe11iZ • 
vacınclan önce birtakım karı§ık gizli tutuluyordu. Çünk j · Anita· deki eczane anrak ertesi gün ·yerebi • 
hattralar geçtiğini ıöylemeftteclir. nın kardeti henüz bütün kuvveti- leceaini s<iyledi ise de ben bu pdaf 
ler. Frartsızlar, siya3aJ oiıun ol- ni muhafaza etmekteydi. Bundan urun ıaman bekliyecek uziyeUe ~· 
masın, he .. hcıngibir Alman İfinde çekiniyorlardı. Yalnız Vaymar • iildim. AiırılaTımdan kmamyor • 
bitaraf olmadıkları 'i~in biz; bu dan BerHn gazetelerine !c!efonla dum. Derhal trenlt şehire indim. Bl1 
ıözlerin ve iclclialarrn qofru oldu- §U malU.ınat veriliyordu: "Y ~ni yıl. 1 

tane Allcock )'akısı aldım ,.e afrJYd 
ğuna inanmıyoruz. Frana:~ mec- dız Sonnema.n pek yüksek bir ph· mahalle koydum. Yarım qat zarfıt' 

al · aiyet tarafından hı'mayf!! ... Jı'Jı'yor da bütün ağrılarrm geçti ,·e-.~fınuta• 
mu arının ne§rıya.tı §unlarclır : - "'" t 

ve gazetelerde leyhte teııkitlerde gidip gelmde ba~ladım. Artık Al • 
Emmi .arıtın, orta boylu. aüzel I . . cock'euz geçinemem. Alkock yakıJıtl' 

b. k d d F kf yapr ması tavaıye olunuvor.,, k 11 1 t -: t,..~. ~ lr a ın ır. ran orlun tanın· - nı ·u anma arını a'eıYe e W6ıın uP 

m~ ailelerinden Lcopold Sonne· Hindenburgun ölümünden ve çok kimseler bani teşekkür ettilet.-
Hitlerin bütün iktidar flıev!cilerini }f. \', 

man adındll bir Yahud~ aileye 
menıuplur. Sonneman liberal a.lmuından aonra Anitanın karde· l~t~; Allcock yakılarının tifabaM 

! iyle Na.ayonal • Sosyalı'ıt fırkaıı t ·rı' ha 1 ·kınd k" h d 1·11 .. -dd Gazet dö Frankfor'un miieHiıidir. esı J\ a 1 esapsıı; e 1 -
müdürü araaında bir ger~inlik ol· hiri, bu AJlcock yakıları, ainyan •" 

Uzun müddet bu aa~etenin aahibi 
du. itte bu ırrada iki aevıilinin halde t~lrini çabuk ~östererek cere • 

bulunmuıtur. --1. 
münaaebe:leri krsmen aç.tja wrul- Ytınr çoğaltır Te devamlı bir }\ıraP" 

Emmi ;rır önce Yayma: ı;uaba- du. Fakat hu defa da yeıı\ bir en· tevlit eder. Şayanı haytet MASAJ 0-
ıında alelade bir aktris o!arak ,a. gel vardr. Görinıin rakibi Gö • TOMOTlK ~ayemnde afn1arı t-1' 
lrtıyordu. Adı bu kan.h~nın hu· ,.e izale eder. 

d 1 h . • . bela! AII k ·~" 
ut arı arıcıne bıle çık:namııt.ı. Tiyatro müdürleri ondan kor • coc yakıaını koymak Teya ~ 

1926-1927 de Göringin cHk~ati· karak kurnazca bereket etmeğe dırmak için iki sanire klficlir. Hald • 
• lbe • ki delikli Alcock yakı1arınt e(ıaneıd" 

n~ ce .. lmıf, aralarında ıamimt · mecQur oh!ul•r. Emmiyi do~rudan den tedarik edebilirmnit. Oıerin~ 
hır. baglantı olmuıtu; fak.at Gene· doiruya tiyatroya alacakları yer· kartnJ. ı·e krrmrzı daire rnark.
ra.lın o ııralarda bqka bır kadın- de 1933 aeneai iptidasında millf dfkkat ediniz ,.e ucuz taklftterlJldd 
la müna.ebeti vardır. Anita ad· tiyatroda Faüıtün Margrit ;o)ünü sakınımı. FiyatT 40 kuru~tur. _, 
lr olan bu kadın büyük sanayici d'I !> ,.. b" - • 'h l uıuıııuıı--ınnınuııııı .. aıuııııuıuw ... ____ ~ 

· ver ı er. gU l'-'Y& ır ımtı an o a- Alma tb tı • tmdlf 
!erden biTinin kııkardeti ~di. Bıı caktr. Halbuki zavallı ka.saba ak- . n ma .~~ nın neınya 
adam ayni zamanda Naıyonal _ t • . b d ıf!. ..k ı,· ff k. alınmadır kı "da.ha fazla obnl" 

rısa un a uuyu ır mul'd a ı· k ·· k"" d"' B d ' _.w 
Sosyalist firkas·nın doatu ve mali. .. d' T. d ço mum un ur. un an oarb;ıtf. 

• yet ıoıtereme 1. ıyatrnya a h f k d b. · ... d' · 
yecisi bulunuyordu Anita pek · d·t • · k" .... 1 er ır a "' ın agır, ıieu 
cazibeli değilse de ~üzeld~. angd~Je eB 

1 meı~~e 1~ abn kgorub~· olmak üzere iki topçu alayı, . ~ 
me ı. ur.un uzerme '-f a ır tank t b b · • rtibat ta.l,u il' 

Generalin mevkii yük1elince çareye batVYruldu. Devlet tiyat- . "hk11&_ uru,k. ır 1 
, ~~ 

A "ta ·ı · u b • d h ıstı a.ıu ve ımyaıer ~ 
.nı dmnka

1
1 etıı dm nGa~~. et1. Aa ~ rosu ~üdill'Ün~ bir müdde~ için mevcuttur. Bu suretle piyade•' 

zıya e aı a ır r. orıngın m· mezumyel venl~rek onl Vt!kı1 ol • 
1 1 

546 
000 

1.:.·d' 
t · ı ı · · h ki. ı d ay arı mecmuu . &&91 if• a ı e ev enmesrnı e ıyor ar r. mak üzere Vayma.r tiyatrc•au mü. .. . • ft 
General bu ümidi bo•a rıkaracak d .. ·· t. ·ıd· s· k b d t · Suvarıy~ ıehnce 1,mıla,. !Mı 

:s • uru ıe ırı 1. ır asa. a a a. • k .1 al{ l d •. 1 • ~J-t 
hiç1'iı- harekette huJunmadr.,. Her nınma.nuf bir adam olan bu vekil a. 1 ~ m ~ne en ırı mıt on •1'~ 
"• ı. • .ı •• !".mm; ifA "'"" "-••'•""- •-··'-'-'-'-' ~-'· _, ____ ,_ .,__, __ , dan 1barettır. Bununla -
•ına aad1k kalıyona da, <s!en kan· tiyatroya &ngajc etti. Göbelain ~m ~lr Dtn ~ ~lan 
arndan &onra Anitadan '>lll.fk& bir bir iki gazetesinden maada bü • e hucum kıtaları ıle Nazi . 
kadın tanımamı§ gibi davtanıyor· tün gazeteler vaıiyeti kavradılar takımlarmı da ilave etme\\dtr· 
du. ,.e çok müıait tenkitlerde hulun • Topçulan, 12 ihtiyat, 12 tas 

Naziler iı'baıına geçince. Gene· dular. reye kartı, on iki de afn' ~ dıw' 
üzere 36 alaydır. Mecmuu elh 

ral en yülnek mevkiini buldu. Fa· Bir mijddet aonra Emmi rea .. 
kat tuhaf bir tesadüf o sır.ad" Ani· mi bir emirname ile devlet aktria· bin ki9iyi buJUT. ,eti-
l& c.ia ŞaTkt Almanyaya davet e· liiine tayin edilerek kendiaine Donanma vaziyeti de tu ıu 
dildi. kaydihayat ıartiyle maaı l-ıailan· göıterilehilir: ·~ 

·Amma, bazı kimseler bunun dr.,, 9000 kişilik 9 1&fı ha.rp I~~ 

Alman istila · ofdusu 
• 14000 kitilik 8 kruvazör, 2Ct0 ·""" 

lik 12 torpito, 2000 ki9ilik 20 ~-~ 
gemisi, 3000 kitilik 26 denıza 
gemiai. tedir. 

ltalya laülc& ~in :l~ ıi. Maten ıaz:eteai, Franııanın Br (Battnrafı linci sayıfada) 
yasilerini burada toplamak iste • Streza.da b~rçok o.fhah b:i muka· için dört ıenclik bir urr.ana ihlı· 
mesi, ıükan için diifünecek kafa · velename kabul ettirmek niyetin· ya.ç oldui\ınu ııöylemiıti. 

kamlara göre bu aıkeri ku'\'Yelin 
tablosu !U ıınetle ıöster~ le bilir: 

Böylece bu aene içinde _41~ 
orduıunun miktarı 909.000 i """ 
maktadrr, Bundan ıivil ta)"Y~ 
rnektepleı inde tahaiJ 1ör811 60·~ 
talebeyi ç•karacak elursak S490""' 

Alman fabrikaları gUnde en 
~ı. on beş tayyare çıkarmaktadır. 
Bu hesapça 1935 aeneaind.- bunla
rın mevcudu 4500 ü bulacaktır. 

' .ra göre pek uygundur. Göl ke. de oHuiuııu iıtihbar ediY•"'1'· · Gerçekten Hitlcrin zihniyeti hu 
r c:.rında Strezayı tarihi hidiseler - ilk aafhada mukavelen•meyi merkezdeydi. Fakat buıÔn bu 
le me§hur eden laola Bella ıatoıu imza edenlerin Uluslaı- K·Jnınıu • zihniyet pl~nmın arkaımdll daha 
'ardır. Mazide bütün siyasi içti • 

nun hakemliğine tabi olma1al"J li· müııbet bir plan ııak1annuktadır. En mühim taY,yare lim"\11larına malar burada olmu§tur. Şato, Na~ 1 
l B , zım geldiği söylenecektir. lkind Büyük bir crdu kuvveti vücuda ge· , ait bulunar bombardıml\11 ve av .. 

po eon onapart ın da oturduğu 
bir §alo olmakla da ıöhrct kazan~ safha, kar§thkh yardım eıasma tirmck. ı · çı tayyareleri 2100 miktsTındadtr 

da.yanara\< huauat mukavelename. NıuyonaJ - Soıyalizbı reJ·i • ki on iki a.1ayı tetkil ediyor. Gö-mrtgır. 

HITLERiN iSTEKLERi lcr aktini mümkün kde.cairtn. minin ikn:ci !enesin~e. Vcraay rinıin vücuda ~etirdiii ln~hea tap 
Londra, 10 (A.A.) _ Sir Con Echo de Pariı gazetesi, halya muahedesiyle tayin ediJeıı fırke.lar biye nokta!a.rana tahtit edilmit 

Saymen, dün Avam ~atasında, ile küçük anla§rna. arasında mev- miktarı üç misli olmuf, ?l fırka- Qfan 1600 avc.ı ve ketif l&"-yne1e 
geçen Berlin müki.lemeleri esna • cut münasebetler dolayııiyl~, ya.· ya çıkarrlmıttır. Ayni :n.manda rinden mürtkkep on altr 'lllay v~r 
amda, Bay Hitlerin 560.000 kiti . kında bir 1alh birlili vücude ıe • bir aak~ri teyyare kuvveti de vücu. d~r. Bunların yekQnu üç bin ye
lik bir ordu, lngiliz donanması • tirileceiine kani bulunmaktadır. da getirilmittir. di yü~ü bu.luyor, ki sekiz bin ı:a· 
nm tonilato itibariyle yüzd" 35 ti· İstanbul birinci ticaret rnahke· Bugün AJmanyanın iıtihHallerİ· biti, eHi i~i bin zahit v~k:!iyle ne-
ne muadil bir donanma ve lngilte- mesinden: nin mühim birJuımı .as.kerli'k ihti... f ~rleri mevcutlur. 
re, Franıa ve ltaJya.nın hava kuv. Ogöıt Dor:mey ve türekiıı tir· yaç)arın• aarfediliyor. Bir :ki ıene Bu hesaba on Altı takım ıpor 
vetlerTne muadil bir de hı1.va kuv. keti avukatı M. Mercan lıtanbul içinde orduıunu, Kayserin umu· tllyyaresini de katmak laıım ge· 
veti istediğini ve Sovyetlerin umu- Sultanhamam Hacı Köçek camii mt harpten sonraki ordu.su derece· lir. Bunlan idare ed~nlerhı altmıt 
mt kuvvetleri tahminden daha 32 No. da Niko Ciku aleyhine ad· ıine getirecektir. Almsnyanın bin kitiye balii olduğu d·j~ünü)ür· 
fazla olduğu takdirde, Almanya • liye yanımmdan evvel ikame edip kararı ıulh zamanında otuz altr H Alman tayyarelerinde yüz yİr· 
nın da bu miktarları tezyid edece· büroca yenilenerek mahkememize fırka bulundurmaktır. Nasyonal mi bin zabit ve neferin mevcudiye. 
ğini söylediğini beyan etrnittir. verilen 34/284 No. lu atacak da· - Soayalist rejiminin üçiincii H· ti kabul eclilir. 

SOVYETLERLE FRANSIZLAR vuınm tahkikatı 7-5-935 talı nesinde harpten evvelki Qrdu va " Mecbuti aakerliii ilin ~elen AJ. 
ANLAŞTI aaat 13.30 da icra ediJ.ceiinden ı:iyeti eld~ edilmit deme~ir. Bu · man hükı)meti piyaduini 36 fırka 

Pariı, 10 (A.A.) - Bay Flln. oturdufu yerden çıkarak timdiki na tayyareleri de ilave edeısek nİ· yahut 12 kolordu olaıak t~mzim 
din ile Bay Lava1in Stre3.ıya hare· adresi bilinmiyen müddealeyh Nj. hayct derecede müthi! b~.- kuvvet etmek kararını vermiıtir. Bu fır· 
ketleri arıfesinde kaydedilen mü • ko Cikuenin yukarıda yazılı gün mevcut olduğunu anlarız. ka "lıttll orduıu,, nu tetb·a ede .. 
him hadise, dün akşam Bay Llval ve aa.atte mahkemede bulunması Daha timdiden Alman hük\ıme. cektir. Hv fırkanın on Def ltin 
ile Bay Potemkin arasında müı· lüzumu H. U. M. K. nun 141 inci 1 ti müthif bir iıtill ordusu huır· ukerden rr.ütetekkil olmaaı ınuh· 
bet bir neticeye vardırılnıı§ olan maddesine tevfikan ilan olunur. la.maktadır. Reamen bildirilen ra. temeldir. Maamafih, bu hesap 

tutar. i 
Alman büyük kumandll h.,..-l 

"istila ordusu,, nu, mü?Jta.kil : 
reket1eri taliip etmeğe r.ıukt~AU' 
unitelerdon iıtif ade etmek ıu~ 
le tqkileder. bunların fi.ha 1IP"" 

tarı daha ,imdiden harp n.rııaııı' 
da olan m'iktarı bulmuftur. 

BuıÜn müstakil hareketlen·• J 
tirak elmeğe hazır bulunan 1 1" 
toyyare vındır. Muhtelif takıJll 1" 
ra v~rilmi, olan tayya.r~ler bu ti 
ıaba. katılmam1ıtır .. Bir ::t.ı.e.: W 
dört takım tam makıneleş~ırıJS:, 
tir. Bet fırka ıüvari mevc.ut fi 
Kıı.myonlarla ıevkedile(:ck 1S 
ka piyadeleri vardu. 

lıtila orduıunun nakil vaııti' 
rı d& tunlardır. rJ!: 

660.000 adi otomobil. 191· 
kamyon, 9~3.000 motoıiklet .. 

Hül&ı&, gelecek yazrda . 
manyanm ılhak ve intikwm 
hazırlanmrt en az 849.000 
bir ordu!u bulunacaktır. Bu ~l 
vet F ran1tz orduıunu yi.ızde ~ 
f 1t:ı1asiyle ıeçiyor ve Ruı ordd" 
na müsavi bulunuyor 
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,,lm.ıncaya ehemmiyet veril-, 
mektedir. 

Çok kıymetli bir aJmanca 
hocamız var. Bütün talebe
nin ailevi vaziyetlerine ka· 
dar bütün ahvaline vakıftır 
ve tedris usulünün rnükem -
mellıg; neticesinde e:n uf ak 
sınıfu ki talebeler bile az çok 
almat•ca konuıabil"ror. Bu 
:-:atan iımi Kristinis'dir. lt.en
diıi lisan doktorudur. Mual
limler için açılan kunıli'I hoca
lık etmiıtir.,, 

-·Talebe-adedi? 
- - ''Altı yüz talebemiz var. 

Bina a.ncak bu kadarını isti
ap edebiliyor, birçok müra
caatı reddetmek mecburiye -
tinde lra1ıyoruz.,. 

- ·s ~lebe teıekkülleri var 
m·. c!e"nlim? .. 

Talebe Suultcı 

Talebe Tatbikatta 

-=' Dirlik düzenHk teıek-ı 
külleri, haysiyet divanı ve 
spor heyeti, kooperatif, Hila
liJlhmer teıkilitı, tarih tetki
ki, temizlik muaşeret heyeti, 
kütüphane, mecmua gibi te
ıekküller var. Çocuklarımız 
eskiden ismi (Bilgi i'emi) o
lan (Yürüyüş) mecmuasını çı
karırlar. Kütüphanemiz de en 
son netriyah muntazaman ta
kip etmektedir. 

Bu grupların başında me
adin ve felsefe hocası Bay lh. 
san bulunmaktadır. 

f .karaya yardım kolumuz 
kooperatiften ayrılan lıiıse i
le fakir çocukların yivf'cek, i
çecek ve kitap gibi ihtiyaçla-
rını karşılıyor • ., · 

- Hoca adedi, efendim? t 
ld:u~ilerle hen~r 30. 

numara - 14 

\ 
Ölen muallim 

Dr. Sabri i~in gözy• 
Kız muallim mektebini11 on 

• 

Talebe derae girdikten son· 
ra Bay Ediple beraber mek
tebi gezmeğe çıkbk. Altı yüz 

yedryıllık hocası doktor Sab
ri, bu halta gö:derini ltayata 
lrapaclı; bil_Ji muhitinin peJı 
•evip A'aydığı bu değerli aJa
mın eılıi talebesinden 6ir 
genç muallim, hocanın arka
anclan duygulannı söylüyor: 

Onun senelerce her birinin 
yüreğine ve gönlüne yurt sev
gisint, meslek sevgisini, evlit 
~vglı•ni damla damb doldur. 
dutu talebelerinden biriyim. 

Kaderin aci rüzgirr onu 
da dalımızdan kopardı. Bu 
kopUfUD can evimizde yal'at· 
'bit yangın çok büyük.. Biz, 
· yen~n öksüz kaldık. Dok· 
tor Sabri, gözlerinin mavi •t•· 
ğmı senelerce önümüze dök· 
tü. Onun aydınlığında mefku. 
re yolundaki gideğimizi daha 
iyi ıörmeğe çalııtık. Bizi 
yurdun dört bucağına dağıtır
ken hepimize ayn ayn: 

"Yurt çocuklarınil, yurda 
olan borcumuz çok büyüktür, 
kız1anm. Siz yalnız bir hoca 
değil, öluüzlere bir 'l.ııa, gör
miyenlere göz nuru, inkılabın 
yorulmak bilmiyen yapıcııııı
mz ! .. ,, demifti. 

O yalmz maddi acıiann, is. 
tıraplarm bakımiyle uğratan 
bir doktor değil, ayni zaman
da görünmiyen yaraların, dil
siz İabraplann da devasını 
bulan bir baba .• En ıikiyetsiz 
ve tesellisiz ıöz yqlanna ce. 
vap veren bir varlıkh. 

Doktor Sabri, on yedi sene 
yurda yüzlerce hakiki bir an
ııe yetiıtirmittir: .. 

Ölümü onu gönlümüze bin. 
lerce defa daha bağladı. Ar
kaıın~an döktüğümü-: gözya. 
şı onu kaybetmek acısiyle be. 
raber yurda onun gibi livik 
bir evlat olamamak korbsu
dur. M urure Onur talebenin günde en az yirmi . 

d f . w. k . d ı d b" ı --·--·--...... ··· .... ···---·----·-·· .. -e. a geçtıgı orı or ar a ır ·-··-·····--·-·-.. ·---·····-
tek çöpe bi!e tesadüf t-lmek ' Mektep kalöriferi, kapalı 
mümkün değil... teneff üıhanesi ve herıeyi ile 

Bay Odibin gayretiyle ha- tam manasiy)e modern bir bi
vagazına kadar içinde her tür- na .. 
lü lazım etya ·bulunan libo- Bay Edip ve Bay ihsanın 
ratuvarle.r he.men hemen İs· müıterek aiyleri ve idarec:ifi. 
tanbul mekteplerin<lekilerin ği, Pertevniyali latanbulun 
en zengini.. e.n değerli bir mektebi haline 

Hepsi pırıl pırıl parlıyor. getirmiştir. 
Bay Edip, onl1ra evlat gi- Profesörlerden 8c&y Ma-

bi candan ve alaka gösteri- lik'in cidden zengin jeoloji 
yor. Ben bu alakadan dola- kollekıiyonunu da ~ördükten 
yı onu çok haklı bulurum. ı •onra beni kapıya kadar tet-

Çünkü bir eser yaratanın yi nezaketini ~österen sevim
eaeri kar!".ııında vecde gelme· li müdürün e'lini sıkarak ay. 
si tabiat 1ranun ve kaidclerin- ı rıldım 

,.." b:ric!ir. N.S.C~ıt 

no. 14 KURUn'un Genc;llk ve mektepliler hjln c;ıkardılı paraaız lllve Pertembe 11 ftlaan 

• 

P ertevniyal Lisesinde Bi.r S:ıat 

Tal ebe BaltçeJe 

,., 

Talebe T atbilıatta 

Şayet bir İfİoiz diitüp def !~Y.J.!'llarırı"' h:r örümcek a·f 
Aksaraydan geçti iseniz tram-ı ğı tef':: eUiği bir meydan-

Yazan: NUSRET Safa Coşkun 
• 

&esenin yanyana d~zildiiini 
ıörününüz. 

Biri yanm aıır evvelki 
Türk mimari tarzını ıöıteren 
ve dini temsil eden bir cami
dir. l>iğeri bugilnkuanıodera 
mimarinin bir nümuneıi, ı .. 
tanbulun en ıüzel banalann
dan bjri bulunan Perlevniyal 
liaeıidir. 

30-40 ıenedenberi ilkıqek
tep olarak memlekete bir~k 
değerli çocuklar yetiştiren 
Pertevniyal mektebi bet ~ 
nedenberi bir modern biiıa 
içinde lise olarak Türk kül
türüne ı§ık tutuyor. 

Lisenin kübik kapmndao 
içeri girer girmez halıralira 
bağlandım. Çocukluk hatıra• 
ları elele verdiler biribirini 
tamamhyan bir seri karikatür 
gibi gözümün önüne yayıldı-
lar. 

içinde çocukluğumun •en 
güzel senelerini geçirdiğim ve 
okuma zevkini .aldığım Per· 
tevniyal ilkmektebinin Sinek
li bakkaldaki )<onak yavrusu 
binası gözümde canlandı. 

Onun bir ev bahçesinden 
pekte farklı olmıyan bahçe -
sinde nqe ile geçen günler, 
mükafat tevzii zamanlan, ha· 
yalimde canlanıp kayboldu 
lar. 

Müdürlük odasını bul~ 
için 'tertemiz ve aydınlık ~ 
ridorda ilerlerken bunlan di-" 
şünüyorum. 

Bugün yarım asırlık kül. 
tür hizmetini daha tümulhl 
bir tekilde görmek için 1U.: 
olan bu değerli ilim yurdu~ 
eskiden ona mensup olmak fi'; 
kınlığiyle daha emin ve mU.: 
terih girmiıtim. 

Mektebin değerll ve se 
vimli müdürü Bay Edib. 
gösterdiği nezakd Te iyi ~ 
bul yabancılık bavaımı der ~ 

cığın kötetinde biri dini, di-\ 
ğeri ilmi temsil eden iki mü- (Devamı 3 üncü sayı/ada) 
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• • • Bir Seyahate Ait Notlar • •• 
Kuduran dalgaların üstünde ceviz kabuğu kadar kalan vapuru

pençeıeşiyor .•.• muz çatırdıyor, yarı boyunu tutan dalgalarla 

- 6 -
1 
~apo!i iki yüzlü adamlara J 

Zaten pek az para bozdur- bc!nziyor ..• Dışından gülen in
:rnuştuk •.. Üç tabak yemek j.

1
ı aanı teshir eden yüzü ... Biraz 

çin adam başına (250) kuruş içine girdiniz mi; kapkaran
düşüyordu ... Hepimizde hoşa- lık kalbi bütün pislikleri, kö-

• fın yağı kesilmişti .•. Kendimi- tülükleri cemetmiş bir gövde-
2.İ güçheJa bu kabustan kur- si ... Yürüyoruz... Geçtiğimiz 
tan!1k H(Aalarla konnıarak sokaklarda burnumuzu tıka -
hiç olmazsa bu fiatlar üzerin- mak mecburiyetinde kaldı -
de hiı- tenzilat yaplırmağı dü- ğımız zamanlar pek çok ... O -
§Ündük. Bay Dr. Saffer.in mü- nümüzdeki çocuğa en kısa 
zaheretiyle bu tenzilattan da- yoldan gibnemizi tekrar tek
J.a doğrusu pazarlıktan mu- rar söylüyoruz. Koşuyor .• Ko-
2affer çıktık. Bu esnada bir şuyoruz ... 
kaçımız yakında bulunan sar- Nihayet gelebildik. Cathe
J'aflardao para bozdurmağa drale güzel bu cadde üatün
git.tiler. Borcumuzu ödeyince de mükellef bu bina .• Kapı· 
hafifledik, kendimizi hemen dan içeriye girdilı. Bu muaz
dışanya attık, hiç. birimizde zam bina)'I ıesiJoıuz. Azıcık 
takat lralmamıtb. · franaw:.a bilen bir papaı iza-

lçtiğimiz biralarla verdiği. hat .veriyor. 
miz liret)erin ıarbotluğu bu- Renkli camlarla süaJenmİf 
Jeıiyordu... Sallanmağa bat-" pencerelerden giren koyu zi
ladık... yalar kiliseyi hafif aydınlab-

Nereye gideceğimizi bil - yor. Daha doğrusu derunilet
miyoruz. Hocalarımız öteberi tiriyor._ lsamn heykelini u
almak üzere ayrıldılar. Biz de zun uzun seyrettikten sonra 
Napolinin ( Çathedrale) ini kilisenin kapısmda ~nümüze 
görmek üzere_ yola düzüldük.. uzablan küçük kumbaraya 

Güneıin kızgın yakıcılığı birkaç liret attık ve }iirüdük. 
ile deruni hnraretimiz birleşi· balyan çocuk, bize iyi bir ar
yor •.. Yanıyoruz... Ôilümüze kadaş olmuştu ... Deniz kena
çskan, küçük, su sata:.ı bir ku- nna varan yolu aldıktan son
lübeyP. yakla,tık ••. Birer limo- ra iskeleye yakın, manavlar
nata iatedik. Adam önümüze dan öteberi yiyecek alarak 
bardakları dizdi. Yanında ve vapura girdik. Ve hareketi 
tahta üstünde duran buz ka- bek1emeğe başladik. 
lıhından kırılmış bir buzun Saat 18: Kalın üç düdük
tistüne buz rendesini yapış- ten sonra koca merdiven kal
tırdı ve sÜl'tıneğe ba~ladı. Bi- drnbyor, Yapur rıhbmdan ya
nz sonra toz haline ge1en buz vaşça sıyrılıyor, etrafımızda
ları her bardağa taksim etti. l<i gemilerin arasından kur
Ve kestiği iki iri .limonu koy- tularak iJerliyonız ... Liman -
duğu bir tazyik mak1uesinde da.n çıkan vapurumuz istika
•ılnyordu. Onu da hak geç- metini bulmuf, gidiyor .•. Ya
meden paylaştndıktan sonra vaş yavaş karanlık çöküyor .•. , 
llardakları su ile doldurdu ve 25 Çarıamba. Temmuz 
karıştırp önüınüze sürdü. Hay Artık güzel g~en günlere 
wet ettik! Bu ~ekcrsiz limona- elveda. ••• Bugün ı;ıbahtan de
ta ne biçim ıey, diye adamın niz bozuk, öğleden sonra büs-
7üzüne bakarken kimimiz ha- 1 bütün çıldırdı. Kuduran dal -
nretinden derhal bardağı di- ga~arın üatünde ceviz kabuğu 
lôwerdi. Bazılarımız da teker kadar kalan vapunım112., ça -
ilivesini ihtardan çekinmedi. tırd!yor, gıcırdıyor, yarı bo -
Bu buz gibi taze ve şekersiz yunu tutan dalgalarla pençe -
limonataları içiverdikten son- le~iyor ...• 
ra yolumuzu tuttuk. Onümüze Hemen hemen hepimiz f e
•ir genç ltalyan çocu~< dü~ü. nalaştık ... Bu vaziyet okadar 

Sabahki geçtiğimiz sokak- uzadı ki geceleyin büsbütün 
Jardan daha pis ve daha ko- azan deniz, yattığımız karyo
:Jmlu yerlerden geçiyoruz... lalarda bitkin kafalarımızı 

Yazan ~ Şahap Kuranel 

taiıtalara vurdunnağa sebep l ---- -
olu~or: ... Sab~.h~_zor buld~k, Bir zeka garibesi 
hepımızın yuzu yemyeşıl... <· 

Vapurumuz hala sallanıyor... Moskovada bir 4jOcuk 
26 Perşembe. T emmaz tetkik mevzuu oldu 

Saat sabah 7,5 ... Marsilya 
limanına girdiğimiz halde ge. 
ne hafif sallanıyoruz ... Artık 
vapurum~z, yavaş yaYa! ma
nenasıru bitiriyor t Marsi]ya
nın güzl limanında temiz bir 
iskeleye yanqıyonıL Hemen 
uzatılan merdivenlerden ini
yonız. Gümrük memurları, 
çanta1arnnnı imzalıyorlar . 
Bize itimatlan çok fazla, yal
nız ıoruyorJar; güçlükle yer
Jeıtirilmit eıyalarımızm ka
rıtbnlmamasma ne · bdar 
memnun olduk, tahmin ede -
meuiniz. 

Gümrük bpıaından çıkar 
çıkmaz, gazeteciler ıl!trafımı
zı sar"ılar, sonıyorlar... Ko
noıuyonız... Resimler çekili
yor. Ellerinden kurtuluncıya 
kadar epey mütkülit çektik. 
NiJ1ayet bizim için ha-.ıırlanan 
tramvaylara yerleştik... Mar
silya konsofosumuz (Bay 
Kudret) çok faal ... 

Biz yavrularını ne kadar 
samimi kar~ıladı~mı anlata-
nıam, hepimize hatır soruyor. 
Tramvaylar bi:z.i doğruca ga
ra ~ötürüyor .. 

TFenimiz !.aal 11 de kalka
cak. .. Burada biraz istirahat 
etmek fırsatını buldQ ... Kah
valb için garın büfesine yer
leıenler, postahaney~ ko~u
~anlar, kartpostal alanlar 
var.-

1,te trenimiz ha:ar, bizim 
için takılan yeni vagonlara 
yerleıiyoruz. Biraz sonra kon
solosumuzun hazırlatbğı öğ
le yemeği paketleri herkese 
dağıtılıyor. Bu alicenap va -
tandaşa tqekkürler ediyoruz. 
O, durmadan vagonlardan 
vagonlara dolaşıyor. Eksikle
ri soruyor ... 

Acı bir düdükten ıoıll'a. 
vagonların tekerlekleri hafif 
hafif dönmeğe ~ılıycr .. Kuv
vetli islim salan lokomotifin 
sesi arasında hep bir a i(ı:ıdan 
konsolosumuz şerefine f>ağırı. 
hyor ... 

(Devamı ~r) 

Moskovada psikolojik ve 
fizik tecrübeleri enstitüsüne 
T qkend ~ocuk müeaseseain· 
den 12 Jll§ında bir talebe ge

lirilimittir. Bu çocuk zekası-.... 
mn tekamül etmemesinden 
dolayı hiç bir ıeJ öğreneme
mif, bjrçok zamanlar, bıra

Julmıt bir çocuk gibi sokak
larda dolaııp dunnUJtur. Fa
kat bu cahil, daha doğrusu 
.iRi aptal çocukta hayrete de. 
ğer bir kabiliyet yardll'. Yüz. 
)ere, binlere kadar otan ra.. 
kamları büyük bir aüratle 
zarp ve talcsim ediyor. Henüz 
kesirleri bile bilmediii ha~
de birtakım meseleleri kolay
lıkla hallediyor. Kendisine 
binlere kadar nasıl adetler ve-
rilirse verilsin hiç zahmet çek
miyor. Cerot tarh onun iç~n 
pek bz.sit bir şeymiş gibi der-
hal neticelerini söylüyor. 

Enstitü bocaaln :ı.ekasın· 
da hiç bir o~gunluk eseıi gös
termiyen bu 12 yatındaki ço. 
cuğun bilhassa büyük adet-
leri darp ve taksim etmekte 
gösterdiği çabukluk ve kolay
bk karşısında hayrete dü~
müşlerdir. 

Hele mesele haJlinde ken
disine göre tuttuğu bir garip 
mul jle daima cevaplan doğ
ru olarak bulması . bu hayreti 
arttırmıştır. 

Zekası inkişaf etmemiş bir 
çocukta meseleleri kavrama 
ve muhakeme etıne k3 bili ye
tinin, tabii zekaya malik olan
lardan daha kuvvetli olman 
cidden tetkik edilecek Mr ha
disedir. 

Profesörler şimdi bu ciheti 
tetkik etmek için çocuğu mü· 
şahede altına alrn1§lardır. 
Bunda herhalde fizyolojik 
bir cihet olduğu muhakkaktır. 
Bu da mütehassıslarm araştır· 
malarında beUi olacaktır. 

........ -~ -Mektepleri Geziyoruz : _, 
P ertevniyal Lisesinde Bir Saat 

( Bcqtaral• l inci şayılatla) 

hal dağıttı. Eski mektebe 
daha yakınla§bm. 

Kahvelerimizi içtikten $OD· 

ra Foto Ali, resim almak için 
gençlerin arasına karıtınca 
biz de konuşmağa başladık: 
Kültür hayatımızda değerli 
bir yeri ve birçok ilim mües
seselerimizde pek çok emeği 
olan Bay Edip mektebin ta~ 
rihçesi hakkında mal~at •er 
ineğe bqladı. . 

- "Bu bina Pertevniyal vak
fına aittir. Uzun zamandan
beri ilkmektep olarak faali
yette bulunan Pertevniyal 
mektebi ilk.mektep olarak ya
pılmıf, fakat vekaletin ınüra-
caab üzerine lise haline geti-, 
rilmiştir. 

Binanın yapılmasında Per-ı 
levniyal vakfı miiteveUisi Bay 
Osmaıan çok emeği vardır • · 
Onun çalıımaıı sayesindedir 
ki 1stanbul en güzel bina ve 
maarif en yeni bir mektebe 1 

Gençlik Hareketleri : 

SOFOKLES'in 
''KIRAL 

Yazan: Nusret Safa Coşkun 

malik olmuıtur. Burada mer
humu hayir ile yadetmek is
terim. Sağ olsaydı, birçok 
noksanları tamamlamak hu -
susunda kendisinden istifade 
edecektik. 930 ınesindenberi 
yani bet senedenberi tam teş· 
kilatlı bir lise olarak faaliyet
tedir . .Vakıa bina bir lise için 
ufaktır amma idare etmeğe 

uğraııyonız. Meseli leylimiz 
yoktur. 

on tane 

dokuzuncu sınıfta bir ıube. 
onda jki ıube, on birinci sınıf
ta varJır. Son sınıf m fen fU· 
besinde 26, edebiyat ıubesin
de 29 talebe vardır. Labora
tuvarlarımız göreceğiniz veç
hile ihtiyaca fazluiyle teka
bül edecek vaziyettedir. Ve
:J~iti dersiyemiz tamamdır. 

Mektebimizde almanca ve 
frdnsııca lisanları üzerinden 
~~dri5at yapılır. F~t veki.· 
:elin le-naibiyle daha ziyade Bina içerisinde 

dersane vardır• Üç şube,. 1 iJllf"" (Lfı.tfen sajnfayı çeviriniz) 

Meşhur Eseri 
E-DiP 

------ ..... 
istiklal Lisesinde Büyük Bir Muffakıyetle '' ,Oynandı 

l Ni$a11 pa~arte&i günü ıa-ı 
at 20 de lıtiklal lisesinde Tür-
kiyede, hatta Balkanlarda hi
di~e teşkil edeiek bir tenıail 1 
verildi. Çünkü - Sofokles R in 
dünyaca tanınmıf bu meşhur 
eseri Türkiyede değil, Bal
kanlarda bile oynanmamı~
tır. 

Türkçeye Bay Kemal Emin 
taraf mda.n mazmen çevrilen 
bu eser mütercimin v~ birÇ-Ok 
sayın seyircilerin buzu -
nmda (hadise) denilebilecek 
çok büyük bir muvaff ak1yet • 
le temsil edildi. 

Ertesi akşam da tekrar e -
dilen ''Kral Ödipu gÖ1'Ülmeğe 
değer bir sanat gücü, bir sa
nat varlığı içinde yaJatıldı. 

Seyircilerin eser bittikten 
.!onra perdeyi 5 defa açtırma
ları ve candan •'bravo,, larla 
çı)dırırcasma alkışlamaları 
hunu ispat eder. ''Krai Odip,, 
rolünii oymyan Bay Fethi 
Vecdi Baycm, ''Ödip,, rolünii 
yarattı. Bu sanatkar ge.;ç i
çin; i•yaraltı,, demekle de bü-
tün takdirlerimizi, bütün ca· 
nımızla, varımızla tebrikleri-

mizi tüketemeyiz. ' l 
Dört perdelik hayli güç, 

ağır oyunu'nu yüksek bir kud · 
retle, takdirlerin üstünde bu 
güçle oynadıktan ıonra ese
rin ruhu, canı, çabsı, belke
miği olan son be~inci perde
yi harikulade bir kudretle 
temsil etmesi F etlıi Vecdinin 
istikbali içint adamda çok bü
yük "\'aitler bırakry;;r. Bir 
mektep sahnesinde, lıi'f mek · 
tep sahnesinin gücü, varlığı 
için bu kadar muva{fok~yetli 
bir oyun oynamak '"hir.dise,, 
değil de nedir?. 
"Kral Odip,, burada bu ka
dar oynanabilirdi. Ye degme 
bir aktör de 11Ödip,, rolünü bu 
kadar yaıatabilirdi. Gecenin 
kahramanlarından biri de Ti
re:ıiyaa'tır. 

· Necati Gür, Tiı·e1.iyas ro· 
lünde sok güzeldi. Makyajı 
oyun kabiliyetine yakıtık a -
lan bir ilave olmuştu. Jok~st 
rolünde Bayan Sevim Agah 
Levent bize ünü yükst>k tanın 
mış kadın aktörleri aratmadı. 
Nerede kaldı ki onlardan da
ha güdü, candan ve !çten oy
nuyordu. 

Yabancı, Yusuf Ziyanm• 

• ·- Yazan: Macide Macid Taş 
makyajı çok güzel, çok mu
vaffak bir makyaj nümunesi 
idi. Yalnız ona bira'ı daha 1 

eserin ciddiyetle alakası 
olan "komi~,, )ilden uzak bir 
makyaj lazımdı. Fakat Yu
suf Ziya bu gecenin muvaff a
kiyet kahramanlarından biri· 
ni teşkil eder. 

Kreon rolünde latiklal li
sesinin çalıtkan ve muktedir 
rejisörü de görüimeğe değen 
bir oyun yarattı. Bu geceki 
muvaffakiyetin bir kı,.,mında 
büyük bir payı olan rejisörij 
hem oyunu için ve hem de bu 
gecenin yarısını borçlu oldu
ğumuz muvaffakıyetin bü
yüklüğü için kutlulanz. "He
:vet,, rollerinde de Tali ve Ne
kin ve olgun bir güce sahiplik 
ettiğ:ni gösterdi. 

"Büyük Kahin,, ve ''He: 
yet,, ı ollerinde de Tali ve Ne
jat pek az aksamalarına rağ
m' n muvaffak olmuş sayılır
lar. Diğer §ahıslar da hisse
lerine dü§CD vazifeyi aksat
madan sona vardırdılar. 

Yalnız bunlardan "Çoban,, 
rolünde "Rahmi;, yİ sayma · 
dan geçemiyeceğiz. "Rahmi,, 

burada gittikçe olan bır sanat* 
karın olgunluğunu da göster
di bize.. 

Dekorlar çok güzeldi. itik· 
lar, kostümler, bütün .bu mu· 
vaffakiyete bir haşmet ilave 
ediyordu. 

"Kral Odip,, çok büyük 
bir muvaff akiyetle oynanmış 
eseri türkçeye çeviren Bay 
Kemal Emin sahneye alkıı
larla, bravolarla davet edile
rek kendisine saygı ve tük
ranlar sunulmuştur. 

Bay Kemal Emini liyik ol
duğu bu muvaffakiyet için 
kutlularız. "Ödip,, rolünü Y•· 
ratan Fethi Vecdi için de ne 
desek bütün içimizi anlatamı
yacağız. Dökemiyeceğiz. Yal
nız bizden ona candan istik
bal temennileri ve gönülden 
muvaffakiyet, ve tebri~· alkış
larıdır. 

istiklal liseli gençleri alkıt
lar, lisenin sayin, de~rli, kıy
metli müdürü Bay Agah Sır 
n Levende "çocuklarınla ne 
kadar iftihar etsen yeridir.,, 
deriz. 

MaciJe Macit Tat 



Türkiye Ziraat Bankası idare Meclisinden: Denizyolları 
Türkiye Ziraat Bankuı Umumi Heyeti, 9 Mayıs 1935 Perıembe aünü, saat 16,30 da Ankarada, Bankanın Umum Müdürlük. bina

amda fevkalade olarak toplanacaktır. Atağıda isimleri bulunan murahhularm yukarda yuıb ıün ve ıaatte toplantıya gelmelerı rıca 
•ŞLETMESi 

Acentelen KıraltOy . Kö,,rütıa~ı 
l"cl.42362 - Sirkecı Mübürdarud~ olunur. 

Görüşülecek işler şunlardır : ll:ın Telefon 2274-0 •-• 

Mersin Yolu 
ANTALYA vapuru 12 Nisan 

CUMA günü saat 11 de Mersi· 

Esaı mukavelenamemn aşağt da metinleri yazıh 76 ve 85 inci maddelerinin, hizalarında gösterilen tadil metinleri dairesinde, 

deiiıtirilmesi. 
16 ncı maclclenin cq[ı: 

(Hey.eti umumiye, her sene Tetrinisani ayında Meclisi idar~ 

f dan vuku bulacak davet üzerine tayin olunacak mahalde aktı 
ı.ra ın H . . . t" 
. • a eder. Meclisi idare hini hacette eyctı umumıyeyı aure ı 
ıçttıD d d b"I" ) fevkalidede de akli içtimaıı avet e e ı ır. 

85 inci maddenin a•lı: 
(L • k l 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murahhaslar 

aa a M ı· . "d 
f d ·· a olup Haziran nihayetine kadar ec ısı ı areye tara ın an mumz . 

d. ı t klı"fatın ruznameye derci mecburidir. hbu tekhfat tev ı o unan e . . . 
h t • • de müzakere edile bjJir. Bun~n harıcmde vakt ola· eye ı umumıye 

cak teklif at ruznameye dercoluna maz. ~ 

16 ncı maılJenin cleğifilılik tehlili: 
(Umumi heyet her yıl Temmuzdan evvel idare meclisi tınahn ne kadar. (1829) 

dan yapılacak çağırma üzerine gösterilecek yerde toplanır. İdare • ----
Meclisi lüzum görürse umumt heyeti fevkalade surette de toplantıya Jmroz }'olu 
çağırabilir.) KOCAELİ vapuru 11 Niıan 

85 inci maddenin Jeğiıilrlif teklifi: 
(En az 3.000.000 liralık sermayeyi temsil eden murahhaslar 

tarafından imzalı olup Şubat nihayetine kadar idare mecHsine ve
rilecek tekliflerin ruznameye konulmaaı JMcburidir. Bu teklifle:
umumi heyette müzakere edilebilir. Bunun dıtında yapılacak teklif
ler ruznameye konulamaz.) 

PERŞEMBE günü saat 16 da 
Tophane rıhtımından kalkacak 
gidişte ; Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, İml'Oza dö
nüşte bunlara ilaveten; Şarkö -ı 
ye uğrayacaktır. (1830) 

Ziraat 
Vilayetler 
Afyon: 

Bankası Umumi Heyetine vilayetlerden 
Murahhaslar 

seçilmiş olan murahhasların adları : 
Vilayetler Murahhaslar 

1 rabzon Yolu 
KARADENİZ vapuru 11 Ni· 

san PERŞEMBE günü ıaat 20 
de Hopa'ya kadar. (1850) 

Amasya: 
Ankara: 

Antalya: 

Aydm: 

Balıkesir: 

Bayazıt: 

Bilecik: 

Bolu: 

Burdur: 
Bursa: 

Çanakkale: 

Çankırı: 

Çoruh: 
Çorum: 

Denizli: 

Diyarbekir: 

Edime: 

Eliziz: 

Erzincan: 
Erzurum• 

Eıkiıehir: 

G. Antep: 

Giresun: 

Gümüıane: 

Jçel: 

Istanbul: 

Saylav Ali Çetin Kaya (Bayındır· 
lık Bakanı) 

" 
izzet Ulvi Aykurt 

,, Berç Türker 

" 
N~fiz Aktın 

" 
Rifat Araz 

,, Şakir Kmacı 
,, Saffet Arıkan 

" 
Rasih Kaplan 

" 
Numan Aksoy 

,, Adnan Ertekin 
,. Nuti Göktepe 
,, Dr. Mazhar Germe1a 

" 
General Kaznn Oz:ılp (Sü 

Bakanı) 

,, Hayreddin Karan 
,, Tevfik Fikret Sı1a.y 
,, Jhıan Tav 
,, Salih Bozok 
,, Ali Şevket Onderıev 
,, Behire Bediz 
,, lsmail Hakla Uzma1 
,, Mustafa Şeref Özkan 
,, Refet Çanıtez 
,, Dr, Galip Kahraman 
,, Sadettin Ferit Talay 
,, Ziya Gevher Etili 
,, Hilmi Erıeneli 
,, Şükrü Yatın 

,, Mualaf a Abdülhalik Ren da 

,, 
,, 

" 
" 

,, 
,, 

,, 

,, 

" ,, 
" 
" 

,, 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
,, 
,, 

" 
1 

(Kamutay Bqkam). 
Rifat Onür 
Fuad Bulca 
ismet Eker 
lımail Kemal Alpsan 
Dr. Kazım Samanlr 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Baıkaya 
Zülfü Tiğre) 

Faik Kaltaklnran 
Mehnıetl Ali Yörüket 
Fuad Ağralı (Maliye Ba· 

Hasan Tahsin Berk 
Abdülhak Fırat 
Nakiye Elgün 
Aziz Akyürek 

kanı) 

Celil Bayar ( Ökonomi 
Bakanı) 

Emin Sazak 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General lhaan Sök111en 
Münir Akkaya 
Ha•an Fehmi Ataç 
Hamdi Ongun 
Ferid Celal Güven 
Emin lnankur 
Selah Simcoz 
Abdülmuttalip Okeı 
Ziya Karamuraal 

lzmir: Saylav Mahmud Esad Bozkurt 

Japarta: 

Kara: 
Kastamonu: 

Kayseri: 

Krrklareli: 
Kır,ehir: 
Kocaeli: 

Konya; 

Kütahya: 

Malatya: 

Maniıa: 

Maraı: 
Mardin: 
Muila: 

Muı: 
Niide: 

Ordu: 

Samsun: 

Seyhan: 

Siird: 
Sinop: 

Smu: 

Tekirdağr . 

Tokat: 

Trabzon . 

Urfa: 
Van: 
Yozgat: 

Zonguldak: 

" 

" ,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

,, 
.. 
,, 

,, 

· ' 

" ,, 
" .. 
,, 

.. 
,, 

" 

" ,, 
,. 

" ,, 
,, 
,, 

" 
,, 

,, 

Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (Adliye 

Bakanı) 

Kemal Turan Unai 
Mükerrem Ünsal 
Baha Öngören 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 

Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi Arga. 
Re9id Ôzsoy 
Şevket Ödül 
M~hmed Seyfeli 

' Ali Dileme 
Raııb Akca 
Tevfik Fikret Sılay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulusan 

Receb Peker (C. H. F. U
mumi Katibi) 

Muhlis Erkmen (Ziraat 
Bakanı) 

lbrahim Dalkılıç 
General lımet lnönij 

(Baıbakan) 
Said Fırat (Z.K. Ko. Reisi) 
Refik ince 
Yaıar Ozey 
Turgut Türkoğlu 
Mitad Alam 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
Halit Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Baha Pare 
Etem Tuncel 
l>r.Aıım Sirel 
Zühtü I>urukan 
Ali Münif Y egena 
Damar Ankoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yuıuf Kemal Tengırıenk 
Hulusi Oruçoğlu 
Rasim Batara 

Remzi Çiner 
Cemil Uybadın 
F aık Oztrak 
Süreyya Tevfik Genca 
Resai Eritken 
Daniş Eyiboğlu · 

Şevki Kıroğlu (tüccardan) 
,, Ali Saip Ursava! 
,, Münip Boya 
" Sım lçöz 
,, Sungur 

Yedikulede Belgrat Kapısında 
19 No. lu bostanda bahçıvan ve 
ayni maha11ede bahçıvanlık et . 
mekte iken ikametgahları belli ol
mıyan Ruşka, llya oğlu Anaatas, 
Pano oğlu Damiye: 

İstanbul üçiincü icı-a ınemurlu • 
ğundan: Jf 

. Ali Rızanın İstanbul Asliye 
mahkemesi dördüncli hukuk dai -
resinden istihsal eylediği 927 / 764 
No. ve l 9- 3-928 tarihli ilamı 
mucibince alacağı olan 1660 lira· 
nın maamasraf tahsili hakkında 

vaki takip talebi üzerine icra em
ri gönderilmi~ iae de mezkur ma· 
ha!Jcrclc olmadıkları gibi ve el • 
yevm ikametgahları meçhul kal • 
mış olduğundan ilanen tebliğat İc· 
racına karar verilmİ§tİr. Tarihi i· 
landan itibaren bir ay zarfında 
borcu masraflarile birlikte öde • 
mcn1z lazımdrr. Bu müddet içinde 
borcu ödemez ve tetkik merdin • 
den verilen iadei mahkeme yolu 
ile ait olduğu mahkemeden icra -
nın geri bırakılmaıına dair bir ka· 
rar getirmezseniz gıyabınızda 
cebri İcl'aya devam olunacağı ve 
yine bu müddet içinde 34/ 464 doı
ya No. au ile 74 üncü maddeye tev• 
fikan mal beyanında bulunmaz. 
sanız hapis ile tazyik olunacağı • 
nız hakikaten muhalif beyanda 
bulunduğunuz takdirde hapis ile 
cezalandırrlacağınız mezkiır icra 
dairesinin tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (10346) 

~' ·~ . 

ACELE SATILIK AKAR ,, Rifat Vardar 
,, Hasan Karabacak U Samatyada tren ve ıramft 

·ı k . , ii duraklarına birer dakı"ka dı:..· 
ı e anunun tayın tt" ... . "k 1 r u.-

1, 
'

. ıırı ı·~ıetme Umum ı·dıre·ı· ı·ıınl'rı . . ... e •. ıgı vesı • arı, kanunun 4 üncü maddesi mucibin- J der odalı iki bölük ve altmd Devlet Uemi"'O arı ue ımın u ., u il u u ceklı!eflıı~1?ege ma~n kanunileri bulunmadığına dair beyanname ve !I dükkanı bulunan havadar ve ıu 
IJ le ı erını aynı gun aaat 1430 a k d k · · ı · ' · ·· 

5 1. 1 . 
1
• d · a ar omıayon reıs ığine verme- yu veaaır muıtemilitı havi 

BehermiD muhammen t.edeli ıra olan J 100 tane bandaj çene en az~ ır.. aablıktır. Her a-ün l&,S dan 
80 

kal ı . 25 M 1935 cumartesi günü aaat 15,30 da kapalı B t t 1 Ak tıarna em en ay~• . • u ıte 1 f&rtname er paruız olarak Ankarada malzeme daire· ra suay Kemalpaıa caddeıi 
zarf uıuliyle Ankarad~ ~dare ~ınasında sa~ın alınacaktır. . ıınden ve Haydarpaıada Tt=ıellüm. ve ıevk müdür]üğünde da -ıtıl· ' fl No: 113 e :müracaat. (6109) 

Bu ite girmek 11tıyen1erın 412,50 lırahk muvakkat temına.t maktadır. (1780) g j 11mnmıunaımmnnn•ı·-----



• 

Bir Alman pulu Resimli ·Hikaye Yeni bir rekor 
Pul merakı, bütün dünyayı baı

tan aıağı &aplamıf g\bi gözükü
yor. Bunun en yeni bir mısalini 

geçenlerde bir lngiliz çocuğu gös
terdi. 

Henüz yedi yaımda ka ':ia1 olan 

Jak isimli küçük bh çocnk. bir • 
senedenben pul biriktiriyordu. Fa-
kat, her nasılsa, eline bir Alman 
pulu geçırememişti. ou.,ündü; 
ve en nihayet bugün Alma;1 Cüın- Ozçelik yaramaz bir çocuktu,4 Fakat Ozr;elik 
hurreisi olan Hitlere bir !\:tektup Sakın makasla oynama dedi ba- Eline geçirince bir makcuı : 

yazdı; bir Alnıan pulu istedi. Kü-
çük lngilizm beklediği mektup 

gecikmemıştir. Daha üçüncü günü 
şöy) e bir cevap alıyordu: 

- Sizden af talep edet'~2 Al -
man pullar., Alman toprakların • 
dan dışarıy11 çıkamıyacağı · çin ar -

zunuzu yenne getiremiy&eğiz. 

Bu mektup, Hitlerm b.ı\tkatibi 

tarafından yazılmıştı Küçük Jak, 
kendisiyle konuşan gazet~Here ü

midini henüz kesmediğini söyle- Köpeğin kulağuu kesti, 
miştir: - Eğer mektubumu d~ğnı-

dan doğruJ a Alman ReisicU.mburu 1 

görmüş oısaydı, diyor, bani'l mut

laka iyi bır Alman pulu göndere· 

cekti. 

örümcekleri 
öldürmeyiniz 

• 

İpek, ıımdiye kadar yalmz İ· 

pek böceğinden yapılır; yahut -'/· . 

kimyevi maddelerle ipek meydana Kedinin bıyıklan: 

bası. 

T avııkların da kuyruğunu, 

Fa.kat babcuı görünce bunu: 
- Vay, dedi, yaramaz; getirilirdi. l-le.lbula~on T. ... sn_ - .Sıo •.• 

)arda tamamiyle yeni bir vol bu - _U_çı_ıı_.___________ 11 

ıunmuı, örümcek ağından ipek Bir eşegv in başın./ 
--~-

yapma yolu ketfolunmuştur. Yal-
nız, bu, görüldüğü kadar kolay bir dan geçenler 
iJ değildir. Bir iplik kalmlığmı Hayvanları koruma cemiyeti • 
bulmak \çın 1800 tane örümcek el- nin en şiddetli taraftarları lngil -
de edilmesi lazım geliyor terede bulunur. Bunların ıçeri • 

sinde, öldükten sonra bir iÜn ser · 
vetlerini bir kedi yahut bir köpeğe 
bırakan şefkatli insanlar olduğu 
gibi, bir kedi yahut bir kJpek na· • 
mına apartıınan1ar yapark geliri-
ni hayvanları koruma cemiyetine 

Çelik fimJı ağlıyor; 
Kuyruğu keıilen tavııklaı 

Çeliğe kahkahayla gülüym·la. 
hediye eden insanlar da vardır ............................................ .. 

Çizgi ile 
. 

res1m 

Niteliim, bir hafta evvel. lngilte
renin ikinci derecedeği şehırlerin• 
den birinde garip bir vaka olmuş
tur: Artık hiç bir iş yapa:uıyacak 
kadar ihtiyarlamış olan bir eşek, 
sahibi tarafından tekaüde çıka · 
rılmı§b. Fakat, sahibi tarafından 
birçok ilanlar verilmesine rağmen 
bu ihtiyar eşeği hiç bir alan ol • 
madı. 

Ve nihayet sahibi taufmdan, 

hayvanları koruma cemiyet~ne şöy
le bir mektup gönderilmiştir: 

- Bu ıhtiyar eıeği isrter iste • 
mez satmak mecburiyetindeyim; 
çünkü bana hiç bir faydası yok. 
Üstelik birçok da yem ye.liği için 
bu masrafa tahammül edemiyo · 
rum. Eğer siz muhafaza P.tmiye · 
cek olursanız, kendi haline brra -

kacağım. ı 
Bu mektup cemiyette birçok 

Garip hayvanlar serisi 

+ 
BULMACA 

Sekiz harfli bir yemi§ i&ıniyim3, 2, 4, 5, hatf. 
lerim gemileı-in gideceği yolU gösterir. 2, 3, 4, 5 ne • 
büyük, ne '1e küçüktür. 4, 5. 6, 7 harflerimi top-
layınız, dcni2de gideceğimz bir vasıta meydana 
çıkar. 6, 7, 8 size yerinde ıformanızı emredecek 
tir. 7 ve 6 beyazdır. 4. 5, 6. f.arflerim de büyük 
bayramlarda altından ge-;mişsinizdir. Nihayet 6, 
5, 4 oturduğunuz evin bir 1usmıdır. 

Eğer beni keıfet~ek için çok zorluk çekecek. 
seniz, kulaklarınıza şunları da söyliyeyim: Kı~ın 

• . en çok sevdiğiniz yemiıim. Üstümde .sarı renkli 

llliıl 

Nekadar uı varsa yoldu buhçede 

Babcuının paltow gitti; 

JO 

Eline aldı bir aopa, 
Çeliği ak§ama kadar Jövtlii. 

Hava tabakalarının i~tündet 
Stratosfer ısmi verilen tabakada, 
son günlerde yeni bir rekor elde 
edilmi,tir: Bir Rua mühendisin 
yaptığı bir balon. 25 mil b!r yük 
ıekliğe çıktı: ve kendi kendine a· 
fağıya indı. 

Bu baıor.un en dikkatf! değer 

tarafı kendi kendisine işlemiş ol 
ma.sıdır. Bır tarafında Stmtosf~r 

de tazyiki ölçecek bir i.le-t vardı; 
zaten, bütün tecrübeler, bu tazYilc 
miktarını ölçmek için ya~dıyor· 

Acaba, bi : insanın Stratoaferdekİ 
tazyike dayanabilmek için naııl 
bir tedbir aıması lazımdır?. 

Bu meseJe halledildiği mkdirdt: 

l Londradan Amerikaya be, ıaatte 
gidilebilecektir. 

25 mil, Stratosferde en son elde l edilen yüksekliktir. 

Yeni bir elbise 
modeli 

Elbiselerin yalnız kumqta11 
yapılacağmı' ümit etmeyiniz. Son 
günlerde kağıttan elbiseler çolc 

moda bir ho.ldedi11. 
Küçük çocuklar için yapılan ki· 

ğıt · elbiseler, hem ucuz, hem de 
güzel gözüküyorlar. Bugün, A-t• 
rupanm birçok müesseselerinde. 
ve. llastanelerinde elbiseler kağıt • 
tandır. ilk kağıt elbiseyi Japonlar 
kullanmışlardrr. 

En buy.ük tünel 
Dünyanın tehir içindeki en bü

yük tüneli Moskovada yap1idı. BO 
tünel, bu §ehir içerisinde yapıla· 
~- ...,.~•• "'"'7u:.a: 1.uuc.1ıcrın l'Ya ıq"f? 

münaka9alera sebep olmuttur. A· sidir. 11.6 kilometn. uzu,,ı .. r""' 
zlardan bir kısmı, şimdiye kadar da olan bu tüneli yapma\( için 

680 milyon ruble aarfedilnıittir. • 
çalıımıı olan ihtiyar ve emektar d 
bir eşeği, sahibinin iste? istemez 70.000 amele ve 4800 m•iben ıs 
bakmağa mecbur olduğunu ileri _i&_l_ıı_m ___ ıı_t_ır_. - --- ----
sürmüştür. Bir kısmı da. sahibi -
nin fakir bir adam olınas, dola · 
yısiyle böylt- bir iddianın vapda . 
mıyacağmı söylemiıtir. Nihayet, 
komisyon !Öyle bir ilanın aazete · 
lerde çıkmasına karar verd;: 

"Cemivetimiz~e çürüğe çıka . 
rılmış ihtivar bir eşek va,..dır. Al . 
mak istiyenlerin derhal müracaat 
etmesi ..• 

Gariptir ki, bu ilanın daha çık
tıgı gün, ihtiyar bir kadm c..emiye

te gelerek eşeği hemen almıştrr. 
Bu kadın, kendisine sorulan suale 
şu cevabı veriyordu: 

Bende, sahibi tarafından bes· 
lenmiyen ve atılan ihtiyar bir 
eşek daha vardır. lkisiniıı kavga 
etmeden yaşıyacaklannı •Jmit edi
yorum. 

Bir muaikifinaa eğlenhor 
rt"" 

_l.;ğlenceli 1Jazılar L 
Şeftali mevs.mi 

MuaJlim anlatıyordu: 
- Dünyanın en iyi şeftalileri 

Buraada ydişir. En iyi çHeklt~ 
Arnavutkövünde cıkar. Cense 
köyünü kirazları k~dar ciUnyad' 
tatlı, hiç bir tey yoktur. 

Ve talebelerden birine 5ord1.1: 
- Sen çocukluğunu Hurı•d' 

geçirmif olacaksın; söyle bakalııi' 
§eftalileri bahçeden ne vakit toJ' 
lardmız? 

Londracfa hayvanat hahçeain. 
de raagelinen tuhaf bir hayvan 

bir palto taşıyorum. 
- Baba, sınıfta birinci ;eldim ! 

Çocuk hafif yutkundu ve ıafl 
bir cevap verdi: d' 

tipi •• 1 
- Ooo ... Ne iyi: mükc.lT!mel!. 

:_ Tamam .. Bir Nisan balığı .. 
- Bahçıvanın köpeği 1-ı:ı..hçe 

olma8ığı zaman, efendim! •• 



8 ovada kiralık ha am, 
mesire mahall ri 

Akay ittetmeai müdürlüpndeo: 
g,;J-larda : KiJlü Ham•• ~ir MM .mtdMtle , 

: Oç Xard .. ler psınoeu. ltir ...-ım 
: Pili " " 
• Tuhafiye cbiWm " " 

Anı ...,,; prtaam.elerle ve mç ~ li~_,./1911~ 
örülii* ihal•• 1 1 .,..... ...... ... 

Fiatlar Encüınence u11m' 1 C...•·•-eler her sü• • 8CMa 
.. saat OD d6rt buçukta yapılacak tir. ..,-.- • -.v...111 Lilfr 

Müd" .. ı ·· jü Levuam Şu1taıade • .,.... • .,.. • 
on altıya kadar Aka1 • uu~ u L- • 1'etinde pey ..,..J•i 
Arttmna .. nuında itteklılttın % on '"" nu 

lbmulır. (1833) 

• 
1 

l\QAA 

Osmanlıca ..... rşılıkla 
rupi& - <Fr·> 1 - .......... t, 
2-J......-
Mallütmt•---l-~ 

z - Du il lk - (l'I'.) ı - J .... 
t>rnelc: 1 - ,,,.. Mt lir tarı .... 

Wuı• dlıı' lıfa w.ı ••ıs#W • ,,..., - ,,...,. .,, tir,.., life • 
rneblıin lrdal ,...,....,..,.. 

ı - Alocfıiunı •""'- ....,. ,,.,. ,,.,.,,.,,,.. _ ...... ., .. -
Al,.,,._ WM ,... ..,,,,. ıllilt W ,,.,.,,,. .,,,,,.,,,. 

Rl1 _ a.. _ ~rr.> GıaU d• 

beaaU 
Bı1 - Bal CT· o.) 
Hllea - Şlldilt1ia 
BıU llallr - hllül <•.ad 

JıaJ. 
(Jrult: Bali,.,,.,,. - Şiılullltl 

lıaltl~. baginlti lullü. - •• lıDr. 
dc 6öt/Z. bir .,. ..... 111 l/l -L -
Şlıntllltl ,,.,. ..... .,,. ,,, ,,,.,,. • 

mftn. 
Hali - .,,..... llali 
HaH...... plmek - Dhlcı1 • .... 
H&lett .... - Can ~ .. 
RaJ1 ...ı1et (Bak: ahftlt terait) 

-lfler· lıal .... 
- otanna 

R'aD - Eritme - crr.) Adloı de 
...... re 

iHfllM fkeH _,. ı.u.ttfın -,.,,, .... .,.,,,,,,. - ,. "-- ,. 
..,,_4.,,.r.._ 

Halletmek - ...... - 1r) 
R'8oadn 

• 

Halletıaek - Plak - Cl'r.) Df. 
DOQW, deflatl' 

Halletmek - Kotarmak - (Pr.) 
Saldoaner 

OrMlı: Ba ifı llilllUc llflf/ıiUdtlfı 
luılled.,... - "" ~ 6ıfiJllll ~ • 
iMierie kolfııwllUtlün - J'al,. • • 
,.,,..,..,....,,. 1111-'n aıw 6-ıicoup . .,,,,,,.,.,. 

Çarei QJI - Cilp - <Fr.) So • 
la.._ anppmtnt, tranaaetloa, ac • 
ctaodelaa& 

OrMlı: Ben bııllllne ktlllar '* if1n rar• lıtılllld ~ _ •• 6ıı • 
iline kffllar bıı ıfln çö=gnlni 6ıılama
tlım - le n'td pa trorwer aucıme •o
lllllon A miti tdftdre (p1'06l.,,.•) 

Tarfl a.11 (sureti tem11> - A• • 
lat., - (J'r.) Compron 

Or11elt: Ta,.,,,e11n 6u,,._ kadar 

lılr 6ir,.,. luıll <aareu t~) 1nı. 
lfllltOtlı - lld taraf 6ıılllbr• lt""'6r hiç 
ilr """"" .. ,._,,, - W. den 11a 
Un n'ont,,. troııvn ...,. corn"'° • 
,,.,,,.,,..~luıl. 

Tahlil - Çise - (Fr.) Anal1M 
Onwlc: Kaa tMIUI - llu ffizen - .. ,..,,,.. "" ..... 
Tdlttt - Cini - CFr.) aal1 u • 

que. 
t>rna: 1""'1/fll talaluı U.1Mf11uı. 

flir - ÇllNI "fııtıa Ue Ulf'flfllOr -
il •'oeeu,_ ü la dinde flllflll/Uque. 

Tahltl etmek - thelemek - <Fr.) ... ,., 
1'üallül - lrime - <rr.~ DiMo. 

lution 
Or• OllM Wfillllli ,,.. ,09 

""" - o...,.,,_.,,.~°'* -
Be ....... • "6 ,,., tlfllldle. 

MUnhal - Brir - (Pr.) 8'hWı 
t>rnek: Srtdtı mlilllttıl °"""'ft -

Suda erir clefm#r. 
MUnhal - "9r - ( r.} acant 
Mtinb1't - "9r yerler - (l'r.) 

Lea plaam fteaatll 
Mlüalll& - Bıirler - (f'r.) ti.__..., ... luolaW• 

llddltl - JMjdm, ıır•"• -
(Ji'r.) Db• .................. 

o,.,.1ı: llllalMU ,,,.,. .. ._,.,., ,_ 
~e w.,... ,,...,ddln - S ... • 
- .. 801/Ml ,,,,,,,,,,. ~ 6ulıman 
IUkel•r - iM """' qu; • trwıvent 
dana la tl4eoınpotltlon polıtlque et la 
tlesagregation •ociftfe. 

inhilal - Erime - (Fr.) Action 
de fondre 

l>rnelt: Şeker ıu içinde IMlldl • • 
der - Le ıuere lolUl tlana r..,. 

lnhllll - plmı - <Fr.) &Ci'İKr 
KabHt lnlailll - Erir - ( r.) So

l•ble 

Orraek: Bikarbonot do •ud •uda 
luıbill İlllılldl dalmlerdenlll r - BlJuır. 
~ dö llUl '"* mr clütl•rrlen • 
tllr. 

Gayri lcaMH tnldlll - BrfıBes -
CFr.) liuıoJuble 

Oruk: Denür lllÜ ıtlllri ""6Ui 
fnldlll debnı.,,.,..r - ,,_,.,. aultı ....... .,,,.,.,.,.,,.,, -" , ... "' ,,._,,,,. .,.. r-. 

Kallilb'etl •billJ - Briaea .. -
(Fr.} Sol•llllit6 

Orıt.t: """"'-" """'...., '°" .,.,.,.,. - ş,,,.,,,,,, ._ ,.,.,_ _ 
Matlern quı onı .,.. ,,,,_....,.. • 
liti. 

MalaJ61 - Eru.Jt - CFr.) IWlou 
Malal61- Eril - (Fr.) Solutloa 



~---- . . - --- .. -
-..... - . ··- - . . . - . - . - - -

i'ai compose ce m&lüament. 
Terekküb etmek - Katımlanmak 

- (Fr.) Se composer 
Örnek: Su müvellidülma ile mü -

vellidülhunwzadan terekküb eder -
Su idrojenle oksijenden katımlanmı§· 
fır - L'cau se compose de l'h611ro. 
gene et de l'oxgyf:nc. 

Hafas - Kurtuluş~ kurtuJma 
Balas etmek - Kurtarmak 
Halas ol~ak - Kurtulmak 

Halaskar - Kurtarıcı 
Halavet - Tathhk. 
Hafo- Ayla 
Halef - Ardıl - (1',r.) Succcsseur 
Halel - Bozukluk 
Hali - Boş 
Hala - Boşluk 
llaJim - Yumuşak, yaTaş 
Hali~ - Ka trksı;ı: 

ôrnek: llalis kahı·e, halis yağ -
Katıksı;: kafıı•e, katıksız yağ 

Halita - Karmaç - (l"r.) Alliagc 
ıllahlut - Katışık 

Örnek: Jlohlüt yağ - Katı~ık yağ. 
Halk - Halk (T. I\.ö.) - (Fr.) 

Peuple 

Halketmek - Yaratmak - (lt"'r.) 
Crecı· 

Hilkat - Yaradılış (Fr.) Creation 
Halik - Yaratan - (Fr.) Createur 
l\lahluk - Yaratık - (Fr.) Cre -

ature 
Ham- Hanı 

Hamakat - BeJ;nsizlik 
JJamaili - Arkuru 
Hame - Kalem C'l'. "Kö.) 

Hal\lız - Ekşit - (}o,r.) . \cide 
Hamil - Taşıyan, götüren, gebe, 

)'ilklü 
Hamile - Gebe 
Hamule - Yük - ( Fr.) Charge 
::\'lahnnılc - Yüklü 

Amerikanın 

Nevyork §ehrind<: 
kadınlara ma/ısus 

yeni bir lıapisha • 
ne yapıldı. J çin • 
den ve dışından 
muhteşem bir ote. 
li hatırlatan bu 
hapishanenin için
de, ayni zamanda 
bir terbiye prensi
bi de gözetilmek • 
tedir: Kadınlar 

yaptıkları işler 
mukabilinde al • 

/ 

dıklan ücretin bir / 
kısmını, lıapisha -
nenin kasasına 
yatırıyorlar. Bu 
para istikballeri i
çin saklanıyor. 

--- . 

/ 

Hindistanda, aynl ytmlc ~ uy;u 

hareketle on sencdenberi duran bir 
fakir. Sol koluna başka bir hareket 
yaptırmadığı için inceliğine dikkat 
ediniz. 

Her irı.ı;anın hayvanlar arasında ber b enzari olduğunu söylerler. 
kabul edip etmemekte bu r esim sizi serbest bırakıyor. 

1 
''·r rl'smi gördükten sonra fıir ya.ngın : annetmeyinlz. V<tfingtonda Reilk' 

Londra lıayvanat 
balıçcsine yeni flC· 

tirilmiştir. 

Hamul - Dayangan 1 
Mütehammil - Dayanır, kaldırır 
ôrnek: Latifeye mütehammil de -

ğüdı'r - Şaka kaldırmaz. - Aetya 
nıütehammildir - Acıya dayanır. 

Tahmil etmek - Yüklemek 
Tahammül etmek - Dayanmak, 

çekmek, götürmek, kaldırmak 

örnek: Bu kadar eziyete iaham -
nrül edilmez - Bu kadar eziyete da . 
yanılmaz. - Bu hayata talıanıuıül C· 

demiyorum - Bu hayatı çekemiyo • j 
ru.m. - Bu iı;in bu kadar müzakereıı<· 

1 
tahammülü yoktur - !Ju iJ! bu kadar 
söyleşme götürmez (kaldırma=). 

Mukaxemet - Da) anrk 

Mukaremet etmek - Dayanmak 
Mukadm, mukan~ınetli - Dnyıı -

nıkh. 

Hamfo - Atılım 

Hamletmek (Dal,: atfetmek) -
Yermek - (l?r.) Attribucr 

Ornek: JJaşımın ağrı.<Jını soğuk al
ğınlılına ltamlediyorum - 1Ja.5llmn 
ağrısını soğuk alğrnlığma ı·criyorum 

Hamra - Kızıl 

Han~erc - Gırtlak 

Hande - GülnH~ 
Handan - Güll'y 
Handan olan - Gül1?gen 

Örnek: Hande, inı~anda mescrre -
tin bir alcimeUdir. Handan bir yü:, 
görenin de yüreğine inbisat ı·cı·ir. 

Handan olan insanlar. lıer yapacak -
ları iş(• gönül rahatlrğı ile el mrur -
tar - Oülme, inı;anda sel'indn bir 
beldeğidir. - Güley bir yü=. nörcnin 
yüreğine açılma rerir. (;ülcğcn insan· 
lar, her yapacakları işe gönül rahat • 
lığı ile el vururlar. 

Hane - EY 

Hant'dan - Dinasti <T. Kö.) 

Birçok lşsızıenn l.ş ıçırı 1.:en·aısine 

müracaat elliği bir adanı, nihayet bu 

Hane halkı - Evgil 
Hane berduş - Yersiz yurdsuz 
Hanüman - Ocak, evbark 
Hanis olmak - Antsıymak 

(Fr.) ' ' ioler le serment 
llapisanc - Ilapsevi 
ı laps - Hapis (T. Kö.) - (Fr.) 

Emprisonner 
1\lahpm; - J\apsık 
Ilabsetmek - Hapsetmek - (Fr.) 

Emprisonncr 
Mevkuf - Tubak - (Fr.) Detcnu 

Tevfik - Tutsam - (Fr.) Arres • 
ta ti on, deten ti on 

Tevkif etmek - Durdurmak, alı -
koymak, tut:;amak - <Fr.) Arreter, 
dcteniı· 

Tevkifhane - 'l'utsalı~ 

Har - Dil.en 

Il;h· - Yakıcr, sıcak 

Hararet - ::;ıcaklık, ateş - (Fr.) 
Chalcur, fihre 

Örnek: Has tarım harareti var -
Ha.~larım ate~i car. 

Suhunct - Isığ - (Fr.) Tcmpera· 
turc 

Hararetli - Sıcak, ateşli - (Fr.) 
Chaud, ard1?11t 

Örnek: Hararetli adam - A te.,li 
adam. 

Hararetlenmek - Ateşlenmek 

Örnek: Bugünlerde siyasi konuş • 
malar pek hararetlendi - Bugünler
de .~ıyasal konu.5malar pek ateşlendi. 

Teshin etmek - Isıtmak 

llarııb - Yrl\ık, harap (T. Kö.) -
(J'' r.) Bnruine 

Örnek: llarah bir hane - J'ıkık 
bir eı1 - U ne maisofl en ruinc 

Harabi - Yıkım, yıkkınlık, harap· 
hk - (Fr.) Ruine 

Ömek: .tlr.mleket içill harabiyi mu
cib olur - Yurd için bir yıkım (!Jlk-

..•• lıurun Beyaz sa rayı yıkanıyor. ~ 

usulü bulmuştur: seleler mektepler va-baJJka me;sl 
''Benimle iş için konuşmayınız. dır.,, 

Benim meşğul olmanı icap cdrn me • 

kınlık) olur - Ce sera la ruine pour 
la peys. 

Harab etmek, tahrib etmek - Yı· 
kıJamak. haraplamak - (Fr.) Ruiner 

Örnek: Şiddetli bir zelzele bütün 
köyü fıarab (talırib) etti - Şiddetli 

bir deprem bütün köyü yıkıladı - Un 
trcmblenuml de tcrre violcnl a det • 
ruit le village. 

Harabe - Yıkr - (l<'r.) Les ruines 
Örnek: Balcbck lıarabclcri - Ba -

lcbck yıkıları - /.,es ruines de Bale • 
bek. 

Müşrifi harab - Kağşak - (Fr.) 
Qui menace ruine, dclabre, ruinc 

Örnek: Jliişrifi lrarab bir lıane -
Kağşak b;r yapı - U ne batisse qui 
menacc ruine ( delabrec ruinec) 

l\fü~rifi hanıb olmak - J(ağ~a -
mak. 

örnek: Müşrifi lrarab olan ebni · ı 
ye - /.,r.s bati:ı;c ses qui mcnaccnt 1 
m~c 1 

Muharrik - Elebaşı ./ 
örnek: isyanın mu/ıarrikleti 

zınm elebaşları. 

!\füteharrik - Oynar 

Örnek: llütcharrik sandall 
Oynar sandalfla. 

Ö~EHGELEn 

Kzlavuz sözleri iizerinc, fıe~ 
nitı (ULUS) ta f:llitığındarı bo~ 
iizcrc bir ay İf:İ11dc. i.~tiycııleB 
rıi biı ü11ergc ileri siirebilirlcr•. 
/ar '/'. O. 1'. C. Genel Kôıipfi°ğil 

Osmarılıco .•..•.. kclimcsirı' 
larn=da ....... . ~·arşrbğrrıı ıJ 
(yalıuı: )'<'lf'r) görmiiyotl/11'• 

Sebebi: ( h~11ca) .•••• • ' ' 
Tahı-ibkfll' - Yılucı - (Fr.) Des - ..... .••.. • · · • • 

tructeur ..... ••••••••.• 

Örnek: Talıı-ibk<ir bir tesir icra C'l- 1 Oncrgem şrıdıır: • • • 
ti - J"ıkıcı bir ctkc yaptı - il a fait I! 

un dfet destructe11f 

lla rb - Harp ('J'. J,ö.) - ( Fr.) ; mi yen yazılar üzerine bir şeY 
(:uerre ı mıyacaktır. 

llarcetmek, sarf etmek - Harca • '" -•••••••••....-1 
nıak 

Harç - Harç DÜZELTME 
Hareli - Mene,·i~li 

Dünkü 
llarclemek - ~frnevişlemek 
Hareli - cıw,·i~li birinci sayıfasının ilk süt 
Jlar~ke - llar1?kc 11 inci :,;;attrda (Gussa) 
Jlnrekct - Hareket (T. Kö.) karşılık olarak yazılmI§ olsfl 
Hareketi arz - Dep~em çe söz (tasa) olacak iken J1l 
Seriülh~rek_e-:-- Tezgider de son (a) kınlmıs ve (taS) 
:\luharnk (amıl anlamına) - Etke 1 • ~ 

- (Fr.) _ Mohilc ' ı ~ınde çrkmrştll'. 

• 


