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R. Pekerin notları 

Cay Recep Peker 

C.H.F. ıenelkitibi R. Peker An· 
kara Hukuk Fakültesinde ve Js. 
tanbul Univeraiteıinde verdiği İn· 
lcılip derslerini kiımiğ olarak not 
!eklinde bastırmıttır. Bu notlar 
Türk inkılabının genel ren ~i ve gi 
diti hakkında verilecek derslere 
zemin ha7.ırlamaktadır. Notlar İs · 
tiklil hakkında bir konferanstan 
ıonra cümhuriyetin siyan. rengi 
nin özü olan Cümhuriyet Halk 
Partisi programını ayd•ıJatmal: 
vadiyle bitiyor. 

Fransız 
muhtırası 

Bugün konuşuluyoı 
Cenevre, 15 (A.A.) - U 

luslar kurumu konseyinin bu · 
gün öğleden sonra saat 15.30 a 

doğru baılamış olan gizli mü · 
zakereleri, umumi intizar hila 
fma olarak Habeşistanın müra
caatı meselesi hakkında cere 

yan etmiştir. 
ltalyan murahhası Baron 

Aloisi, hiikumetinin mümkü'1 
olduğu kadar sür'atle iki ha 
kem tayinine karar vermiş aldu· 

ğunu söylemiştir. 
Türkyie hariciye Bakanı ve 

Uluslar Kurumu konseyının 
şimdiki reisi Bay Tevfik Rü!t.u 
Aras her iki tarafın bugün hır 

' sulhperveı·lik zihniyeti göster · 
m;ş ve İtalyan - Habeş hakem 
ınuahedenamesini harfiyyen ve 
bütün ruhile tatbik etmek arzu· 
sunu izhar eylemiş oldukların: 
beyan etmiştir. 

Mumaileyh, ilaveten demi~ · 

tir ki: 
>o ıu 9. f'ıt sa11ıfm1111 2. ci sutımıımla 

Uluslar Kurumu Konseyi Dün 
Gizli Toplantılarına Başladı 
lngiliz Başbakanı "Şimdiki vaziyet 

ya harp, ya sulhtur!,, diyor 
Stresa, 15 (A.A.) - .l(onfe · 

ransın son celsesi müna.sebetile 
B. Makdonald, B. Musol;ni'ye le· 

şekkür etmiş ve şu sözleri söyle 
miştir: 

''Şimdiki vaziyet, ''Ya harp, Y" 

su!h,, dur. Son dakikaya kadaı 
sulhün kapısını açık bulundurma 
ya çalışmcıhyız ve eğer o kapınıı 

kapanması mukadder ise. tarafı 
mızdan kapatılmış bulunmasın 

Harp için yapılacak hueketler 
başkalarına bırakalım. Sulhün ka 
pm perde arkasında dcğ:I öğlt 
günetinin ıtığı altında kapanma 
lıdır. Böyle olursa namus!u ve in 
zibatlı devletler kimin mesul ol 
duğunu öğrenmiş bulun.,.caklar · 

dır. 
c. 'onu 9. <.u sal!ıfaıwı 4. rü sitfımım<ln) 

"Merih yıldızı yer yüzüne •' "ru 5 8 milyon kilometreye kadar yaklattı.,, 

Merih - Biraz ıuıu,1 da bfr dakika dinleneyim! 

• 
nışan ••• 

Bir müjde: Terkos mikropsuz! Musoliniye 
Pekerin Universitc konferanli 

salonunda verdiği bu dersleri ~e· 
çen. yıl içinde birkaç kere dinle· 
mittik ve o vakit bu der•leri ger 
çekten çok faydalı bulduğ'1muz İ· 

.. " -1. -1-. .. ...,1 .. :h ....... ;nna hultı• 
Fransızlar ltalyaya büyük bir dostluk Belediye beş yılda ne 

gördü? namadıjtmıaa eıeflenmiştik. Q. 
nun için sayın Kütahya "yi,. n 

nın inkrlip derıi notl rından b·rl 
kısmı baıılmıt olarak elin.ize se 
çince çok sf"vindik. 

hareketı gosterıyorıar 

R. Peker. ulusal yükümleri do
layısiyle her gün bin bir türlü itler 
ile uğratır. Bu arada derin bir 

ilim konusu (mevzuu, .ı-eı .. ıae 
çahtarak yeni baştan ve hıç yok· 
tan bir izer( eıer) hazırlamak ne 
demek olduğunu ancak fikir a· 

damları bilir. 

Bu yönden bakılınca ~. Peke· 
1 

rin notlarına değer biçilemez. 1 
ASIM US 

Yeni lnmılan Fran•u. ltalyan 
e•/ıi muharipler cemiyetinJen bah· 
HJen Lö Jur gazete•inin baı ya- / 
z;ısını olJuju gibi alıyoruz.: / 

"fran a tarafından Jtalyaya 
kartı tasavvur edilemiyecek kada: 

------
Ajansla afişaj mukavelesi bozuldu. 
Dava kazanılırsa Haliç vapurlarını 

belediye işletecek 

büyük bir doıtluk hareketı göate Şehir meclisi dün saat on dör! 1 ait mühim kararlar verildi. 
rilmek üzeredir. Bu h:ueketiı: buçukta toplandı. Üç buçuk saat Geçen celsenin zaptı okunduk • 
Franıız - ltalyan eski muhariplc• süren tupll\nlıda !ehrin iflerine (,onu 1. el saııı/aımı 1. ci sıctıwımda) 
cemiyeti yapmıtlır. Bu tasavvur,---·---------------------------

~emiyet tarafından son dakikaya Bütün Çin Ankaraya ha_qran 
. kadar gi~li tutulmuftu. Maamafih 

böyle mühim bir it uzun müdde! ''B A b • d b • • b 
gizli kalamazdı. Hele pek yakın· Ü a } e, JZJm için Ü• 
da yapılacak olan çok büyük bir 

Mulolini ve Mar~ıal Peten (Sonıt 9 f nm 4 ·· · 
(Son' ... ci sayıfanm S. cıt ·~'"""''' . cu sayı a . cıt sutmıımcla) yük bir ibret dersidir,, 

~~----------------"".~---v enizelos adi suçlar da işlemiş ! Çin elçiliği müsteşarı, lstanbulu 
Şang·haydan niçin daha fazla 

beğendiğini anlatıyor 
Bir haf ta önce ,ehrimize gel· 

mit olan yeni Çin elçiliği müate· 
tarı Bay \\' ang Pun . Son , ~ diğer 
atateler bugün Ankaraya gidecek. 
ler ve Mayıaın altısında veya ye· 
diıinde gelecek olan yeni Cin el. 
çisinin Ankaraya varmasıPdan ev· 
~el hazırhklarla metgul olacak. 
iz rdır. 

T er•aneyi Sa.anlar Mu halıenı• etlilirlten X Venizeloıur. V alti:ı: çocuğu Piıtalakiı. 

Bugün t!iğer atatelerle birlikte 
Ankaraya ~idecek olan yeni Çin 
elçiliği müatetarı Bay \Va.1g Pun -
Son dün T okatlıyan otdindeki 
dairesinde muharririmizi k4'bul e· 
derek duygularını anla ınış ve 
Türk . Cin münasebetleri üzerine 
},irçok y:-.ı: sözler scrlemiı;tir. 

T · 1 Jerine önümüzdeki cumarıeıi gÜ· ı Atina, 15 (A.A.) - eıpıt e· 
dilen veıikalara aöre, rejim aley· nü ba9lanacaktır. Kendilerini mu· 
hindeki ıuikasti tertip eden B. Ve· hakeme edecek olan haro divanı ! 
nizeloa, adi sürümler çer'reveıine azaları henüz tayin edilmemişler. 
girecek hareketlerde de bulunmuf dir. 
tur. Atina, 15 (Kurun) - Aai Ge 

'in müstetarı Bay Pu:ı . Son 
diyor ki: 

''Elfiliğimize ait evrak ve baz.ı 

f&hitJerİ dinJenmif, Ve muhim Ve· ı 
sikalar okunmuttur. Okur.an ve· 
sikalar arasında Papulaaııı Marsil 
yadan gönclermit olduğu bir mek 

tup da. vardır. Papulaa bu mek· 
tubunda isyanın bir an evvel ya 
Pılmaa f'k . . ·ıerı' a·· .. d efya lamamiyle geldiği için yararı 

ı ı rmı ı uruyor u. (b .. Atina, JS (Kurun) _ Mevkuf neral Papulaıla arkad.ıılarınm 
fırkalar reiıyleriyle Venı1elosun harp divanında muhakemf'lerı de· 
ve General Pliatiraıun muhakeme vam ediyor. Dlin de bircok iddill (S< nu 

1 ugun) Anlıaraya gidiyorum. / . 

<ı j(I ı $. c u Şttf m11nda) (/mı l 'J. < '' ~a:.11/arı.111 J. cı :,'tıl uwı110<1) 

Yeni Çin elçiliği mü.te1arı 
W ang Pun · Son' un imz.:m bir 

fotoğrafı 
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lngiliz Maliye Bakanı Anlatıyor Buğday yolsuzluğuna ait tahkikatın 
ilk safhası bitirildi 

lngiltere, eski bollufu-1 
nun yüzde 80 ine 

kavuşmuş 
Londra, 15 (A.A.) - Maliye 

Bakanı Bay Neville Chamberlain· 
in Avam ~amarumda ıöylemit ol. 
duğu nutka atfedilmekte olan fev· 
kati.de ehemmiyet tundan da an · 
latdıyor ki, bir çok mebuslar daha 
ıa.bahtan kama.raya gelmi~ bulu .

1 
nuyorlardı. 

Saat 15 de Bqbakan B"Y Mac· 
donald. Stresadan avdet etmİ! 

yani nutkun başlamaıtnd&.n iki 
saat evvel Londraya gelmitlir. 

Maliye Bakanı, gecen ıı~ne zar· 
f ında pek kahir bir takım terak • 
kiyat elde etmit olduğunu beyan 
etmek suretiyle nutkuna batla.mı, 
ve demiıt'r iri : 

"Smai istihaali.t yüzde 12 art· 
mıt ve ihracat evvelki ıeneye niı· 
beten 30 milyon lnıiliz li:-ıun faz
lalaımıtbr. 

Faiz nisbeti oldukça düıük bir 
seviyede kalml\ Hayat pahalılığı 
da keza. Dökme demir ve çelik is
tihıali.tı yüzde 30 ve ham demir 
iıtihıalatı yüzde 50 niıbetinde art· 
mıftrr. 

Perakenlie ticarette de terakki· 
ler görülmüttür. Tasarruf sandık
ları mevdua".:ı 50 milyon İngiliz 

zere masarife nazaran varidat 
fazlalığı 19 milyon lngiliz liraSJ· 
na. baliğ bulunmaktadır. 

Düyunu umumiye, geçen sene 
zarfında 21 milyon lngili~ lira · 
sından fazla lenkiı edilmittir. Te· 
diyesi icap eden faizler miktarı 

da bir milyon 600 bin İngiliz li -
ra5ı eksilmiştir.,, 

Bay Chamberlain sözüne de · 
vamla demiştir ki: 

"Adi bütçenin masarifi 733 
milyon 900 bin İngiliz lirasma ba· 
liğ bulunmaktadır. HalbuM mu • 
hammen varidat, 734 milyon 400 
bin İngiliz lirasıdır. Önümüzdeki 
sene içinde vergilerde tadilat ya 
pılmıyacaktır. Yalnız bazı mad · 
delere yeni gümrük resimleri ko
nulacaktır. 

Bunlar da kabukları çıkarıl • 
mamı§ bakla, pirinç ve otomobil 
yağı gibi §eylerd ir .,, 

Bay Chamberlain, §ekere ait 
gümrük resminin kardırılacağmı, 

"eğlnece,, rüsumunun kıamen kal· 
dırılacağını, evlilere ait emlak 
vergisinin indirileceğini beyan et· 
miştir. 

ı:- ... •..t,wn••..,,. A-- .l'"L--1..--1-- -··•t,,,.,..,.,. njı 
G~en senenin hakiki bütçe faz· h~ıetinde lnıilterenip. eaki refa · 

laJığı takriben yedi buçuk milyon hının yüzde .seksenini i&tirdat et · 
Jngiliz lirasıdır. miş olduğunu ve geri kalan yüzde 

Amortismana tahsis edilmi§ 20 sinin de istkbalde istirdat olu· 
olatı. mebaliğ müıteına olmak ü · nac!l~ını söylemi§tİr. 

Danzing diyet meclisi 
için yapılan seçim 

Danzig, 15 (A.A.) - Diyet i -
ç.in yapılmı§ olan intihabatın rea
mi neticeai, bu ıabah intihap ko • 
miteıinin umuıni celaeıinde. rea • 
men ilin edilmiflİr. 

intihabata ittirak etmek üzere 
isimleri teKil edilmit olanların 
miktarı 237,165 ve rey varenler~n 
adedi 236.832 ve bu reylerin mak· 
bul olanlarmm miktan 235.062 
dir. intihabat netayici tövl•dir: 

Naayonal aoayaliıt frrkuı 34 a
zalık, sosyal demokrat frrkur 12 
azahk, komünist fırkca.ıı 2 azalık, 
merkez fırkur 10 azalık Veise 
liıteai 3 azalık, Piebch listeıi O a · 
zahk, Leh li•~i. 2 azalık. . 

Macar paı li.mentosunun 
dört yıllık çalışma 

programı 

Budapeıte, t5 (A.A.) - Nazır· 
Iar meclisi, parlamento mesaisin~ 
müteallik dört senelik bir prog • 
ram vücude getinnit ve ekaeriıi 
tanzim edilmi! olan kanun li.yiha· 
larının parlamentoya tevdi ıırasr 
nı teıbit eylemittir. 

Çekosluvakya :ıe Rusya 
arasında hava irtibatı 
Moakova, 15 (A.A.) - Çekos · 

lovakya ile Sovyet Rusya ara~mcla 
\>ir hava irtibab imkinlanriı tet · 
kik etmek jizere buraya bir Çekos· 
lovak Myeti ıelmiftir. 

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Ankara, 15 (A.A.) - Bugün 
Nuri Conkerin haıkll'lnhğında top· 
}anan Kamutayda re§İl kadın ti · 
caretinin meni hakkındaki arsıu • 
luıal mukavele ile Türkiye ile Su
riye arasında iki taraf tabalarrnm 
emlakine ait mukavelenin meriyel 
müddetinin uzatılması için olan 
kanun layihalarmm ikinci müza · 
kereleri yapılarak kabul edilmiş • 
tir. 

Kamutay bundan ıonra artır -
ma eksiltme kanununun 46 mcı 
maddesinin "K,, fıkraımm "Pa · 
zarlrkla almacak ve. yapılacnk 
işlerin ilana tabi tutulmıyacağına 
dair tefsir fıkrasmı kabul ederek 
Per§embe günü toplanmak üzere 
dağılmıştır. 

ispanya Cümhuriyetinin 
dördüncü yıldönümü 

Madrit 15 (A.A.) - Cümhu -
riyelin tesisinin dördüncü yıl dö .. 
nümü, büyük şenlikler, ziyafetler, 
ziyaretler ve parlak resmi geçil • 
lerJe kutlulandı. 

Bay Af bornoz, bir nutuk ıöyle
mİJ, Cümhuriyetin Cümhuriyetçi
!er tarafmdan idaresini iıtemit • 
tir. 

Nutkunu bitirirken hatip, "Bir· 
le§.mesini bilirsek gelecek intihap· 
la~d~ muhakkak kazanırız,, de .1

1 
mııtır. 

Şenlikler esnaımda fakirlere 
ekmek ve balık dagıtılmııtır. Hiçi 
bir hadiıe olmamı§tır. 

Zelzele 
Iranın Şahi şehrinde 

mü'h.im yıkıntılara 
sebep oldu 

Ankara, IS (Kurun) - btabul· 
da.ki buğday yolıuzlufuna ait tah· 
kikabn ilk ıafhuı hitirilmif, me
sele İstanbul vilayeti idare heyeti. 
ne geçmittir. 
Evrakın ora.dan mahkemeye in

tikali kuvvetle muhtemeldir. 

Oirendiğımize röre Ziraat M 
kası latanbul ıubüi tta\idiitİİ 
Ahı•nle buğday ••tvisi ıtfi 
Suadın banka. ile iliıikltrıniıı 
bütün keailrneıi kararlattıtJ 
v~ karar banka idare medi 
tudikindeı:ı reçmittir. Tahran, 15 (A.A.) -Geçen ge· 

ce Mazenderan vilayetinde.ki Şahi 
şehrinde çok şiddetli bir zelzele 
olmu§tur. Evlerinden dehıetle ka· 
çan ahali dıfarıda barınmaktadır. 
Haaarat çok mühimdir. Ölenlerin 
ve yaralanlarm mikdarı henüz tes
bit edilmemittir. 

lzmir MüJdeiumumi•i !%mir Mwalliml~rinin 
lzmir, 15 (Kurun) - lzmir Meılten Bei.Zleri 

Cümhuriyet müddeiumumis.i Bay lzmir, 15 (Kurun} -
Asımrn İstanbul Cümhuriyet müd Bakanhiı, muallim kıdem 
deiumumiliğine tayin edileceği rına ve mesken b.dellerin• 

Tahranda da hafif bir zelzele 
hissedilmiştir. 

söyleniyor. de tahıiaat ayrılmaamı bl 
Vilayet mecliİinc• bunf bır 

lzmirJe lngüi~ Seyyahlo.rı dütünülüyor. 

S 
Izmir, 15 (Kurun) -Yarın bu- lzmir Oliıi Müdürii 

ovyet Rusyada hava raya 350 lngiliz aayyahı a~lecek· ı ı ~ o zmir, 15 (Kurun) - Vl 
hatları tir. Seyyahlar Efes harabelerine Türkofisi müdürü Bay Akil v' 

Berlin, 15 (A.A.) - Mosko • gideceklerdir. §embe günü lstanbula ıidt;~e~ 
~dan bildirildiğine göre ~~1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tayyarecilik merkez idaresi hava .---....--......... - ..... ____ .. , Fransız ordusıl 
§ebekeaini bu sene 14.500 kilo • Başbakan 
metre daha seniıJetmeye karar Meslekten yetişme askJI 
vermiştir. lktiaadi, aiyaıi askeri Ankarada 

k ··h· h ı · ı le1den mürekkep bir ço mu ım at ar teaıs o unacak- Ankııra, 15 ( A.A.) -Boıba· , 
tır. kan lımet lnönü bu uıbah lıtan- tehassıs/ar kıtası 

bultlan tehrimize tlönmüı ve 1 teşkili isteniyor 
R. Pekerin notları Jurakta. Balıanlar, Riyaıeticüm- 1 Pariı, 15 (A.A.) - Eko dö tf 

(Ba§makalden devam) . 
hur genel yazganı ve yaverleri, ri gazetesi yazıyor: Me'b'uı ~ 

Basın alanına çıkan bir takım 
ıay{avlar, vali ve bakanlıklar ki bakan Pol Reyno, mecJitl 

yeni kitaplar vardır ki bunlar eı 
il,eri gelenleriyle emniyet mü- kanun teklifi tevdi etmi9tir. 
dürü, merkez kumanJanı tara· da, meslekten yetitme aake 

ki kitaplardan alınmııtır. Bir ta I ,, 1 k ınaan karplanmıftır. den mürekkep bir müteh 
ım kitaplar ise hayat ile kitapla· ,... _____________ , krtuı te,kilini iıtemektedir. 

rın kafa Jiı.boratuvarında itlenme· Musolini Fransız sanayi- yerde kuIJanılabilecek old 
sinden çıkar. itte R. Pekerin ize· .kıt.aıun ı 

• " •• ... ~ ~ r S rH•t-;n; "-:ıhnl .. .t+; M ~j~'-~J~'· •' 
dolayıdır ki, her vakit yüksek de· treza, J5 (A.A.) - Bay u· kili icap decekff. 
ğerini muhafaza edecektir. Türk aolini, ltalyada tetkikler yapmak MAR e ıl NÜMA 

.. l . b l F KSISTLER N 
inkılabının iç varlığını anlamak ve uzere ge mıt u unan, ranıız sa. 
anlatmak için bundan sonra çalı- nayicilerini kabul etmit ve konfe· 
şacak olanlar bu notlardan çok ranım, üç devlet aruındaki fikir 
faydalanacaklardır. itilafını kayıt ve bu keyfiyetin, 

Hepimiz biliyoruz ki R. Peker Avrupa barıııru temin için kifayet 
ıiyasal hayatının ilk günündenbe· edeceğini isbat ettiğini aöylemif, 
ri büyük Türk inkılabının bat kay- tözlerine fU suretle devam etmit · 
uağında hu!unmu§, kurtıJlu§ tari· tir: 
himiıı:in her ıayıfaaını yakındaıı "Franıa ile İngiltere arasındaki 
görmü§ ve ya§atnı§tır. Bundan ülkü birliği, kuvvetin ancak hak 
ba,ka arkadatları araaındA da öz· ve müvazeneyi temin etmeıi icap 
ğü bir görüt ve kavrayış kuvvetj edeceği teklinde hüli.aa edilebilir. 
ile tanınmıştır. inkılap deni not· Rusyadan Almanyaya 
larını okuyanlar her satırı üzerin· kürk 
de önemle duracaklardır. Berlin, 15 (A.A.) - Yeni Ru, 

Dünya tarihinde birçok siyasal _ Alman ökonomik mukavelenin 
Ye sosyal inkılaplar olmuttur. Yal· imzalanması, Ruıyanın Almanya. 
nız bütün bu inkılaplar içir.de ger ya kürk ithali.b mukavelesinin tec
çek bir ilim sisteınine bajlanmı, didi hakkmdaki müzakerelerln 
olanlar pek azdır. devamına imkan vermiıtir. 1934 

Üniversitede R. Peker ile be· de yapılan ve 31/3 te biten son 
raber bilgin arkadatlarının Ti.irk mukavele on milyon marklık Rus 
gençliğine vermekte olduğu inkı· kürkü ithali.tını derpi! ediyordu. 
lap dersleri iıe Türk inkılabının 
nasıl yaratıcı bir ıiatem mahsulü Fransız mensucat ame· 
olduğunu göstermektdeir. inkılap lesi grev· yaptı 
derılerinin bu bakımdan yapaca· Paril, 5 {A.A.) - Roubaix ve 
ğı hizmet de büyük olacaktır. Tourconiı'in menıucat ameleainin 

Sonra inkılaplarda önemli ( e. büyük bir kıımı fabrikatörler ta . 

hemmiyetli) olan yönet (cihet) rafından gelen amelenin ücretleri· 
sadece siyasal, yahut ıoıyil! hayat. 

nin yu""zde 20 niabetinde indirilme: 
la köklü bir değitim olmuı değil· 
dir. Bu deiitimin bugünkü ve si karan üzerine greV' ilin etmit · 
yarınki vatandat nesillerini, hu ne. lerdir. Bu kararm Fransız amele· 
sillerin benliklerini kavramıt bu· sine bir tümulü olmamakla hera • 
lunması da gerektir. ber bunlardan bazıfarı arkada.tla-

Çünkü ulusun yannki varbiı rma kartı teaanütlerini ıöıtermek 
ancak bu kavrayıfm derecesine için onlara iltihak etmitlerdir. 
bağlıdır. Bunun için inktlip der· A M 
si notları gibi izerleri( eserleri) el- lmanya emele 
den geldiqi k~dar yurtdaşiar ara· taarruz mu edecekmiş 
ısında va~ak hepimiz için uluıal Rip, 15 (A.A.) - Bu aym be-
bir ödevdir. tinde Almanya tarafmdan Litvan· 

ASIM US yaya verilen bir notada, Alman .. 
yanm memel' e kartı taarruz et • 

Pariı, 15 (A.A.) - "Dnbt-~ 
diriyor: Markıiatler dün Fıe;· 
cenubunda.ki Karpantras'da ",J 
kerlik hi::metinin uzatdıss":J~ 
kartı bir tezahürat tertip e . 
lerdi. Binlerce Marksistin '~ 
ettiği bu tezahüratta hirçok. -_, 
aeler yaralanmı§tır. Polia bıf 
kit iyi tevkif etmiıtir. 

Azlıklar Huk ukunıl 
Tetkik Cemiyeti 
Berlin, 15 {A.A.) M'rkeıl ~ 

haye'de bulunan beynelrnİ~ 
kalliyetler hukuku tetkikat ; .J 
yeti dün ve: bugün Berlinde ~ 
aktetmit ve bu içtimada bilJll"", 
Avrupa ekalliyetleri hakklP~ 
develt ile ekalliyetlerin meıı•-.J 
leri aruındaki mukarenet ~ 
ıetirmeje matuf bir rn~) 
projesi mesblesi ile ittisal 
mittir. 

Profeaör bay F aluhely -" 
uristan - ekelliyetler h 
nun ıiyasi ıahadan çıkarı 
dair fayan. dikkat bir nutıalı 
mittir. Hatip, aiyaıt kuvYet 
runu bertaraf eden ve 
bahİolan ekalliyetin fer dl 
yetini na.zarı dikkate alan 
kuk tealı eylemiaini taleP A 
ve müıatkil mahkemeler ~ 
müıtenit beyn~lmilel koJ1 J 
kili.tlar vücude ıetirilJO 
zumundan bahtetmittir· 

mek niyetinde olduğu ~:;, J 
haberler tebib edil~, !lfl 
· Bu nota, bir Alman • 
ademi tecavüz miaa~ .,;ı 
lanmaaına doiru nıu.-ıd 
tetkil etmektedir. 



• iMLER 

Bir Hint kanunu 

c~.:!!m:şi Jamayka murahhası neler anlatıyor? 
Hintli Çinitle lrocalanna hiyand . .;&~ hb Ja d •• •• h . b 

eden katlrnlar lıaklrında bu actıip aöın mura as r un cum urıyet a idesine çelenkler 
Z:ım;"n:::;n:'~!~'!,d::r,./:;. koydular. Birlik reisinin çayında Türk kadınının 
;~:::; "";ı;7:/",,! ~;:.~; muvaffakıyeti konuşuldu 
diye •. 

Eğer ayni kculın i/ıinci dela ya 
kalanırıa G§ık ceza görrna, Wrrı 
ceza görürmüı, /tatlın tecaviisde" 
çelıinmi10r diye •• 

Eğer ayni lıculın üçünri tlel ~ 
bir Öfı/ııyla yakalanırıa ne lcatlın. 
ne ie O,ık ceza görürmiif, cez.ayr. 
aad~e koca çarpılırmq, bile, bile 
"~alığı lıabal ediyor, bunu;. 
tiyat haline koymuı diye •. 

HiikUmet bu uıulle nüamı lıo
ruyabiliyor ! 

1 

iptidai bir topla/uğun kan lıo· 
ca ahlakı için ltoydafıı ba nisom• 
okurken alılıma Bııtı.iyle, Dofiı 
tıtyla, Şimaliyle, Cenabi,le lıarp 
ten korkan AvnıJH.ı 4ep1,ilm wel 
eli. 

Tayyarelere binip A11nıpa ita· - Mvharririınise h1011atttı bulanan lomtıyluılı Mü Mot Marson • 
ılutlan sanki bir laarita "6erittlle a - 011te Yaı_,.,Jll, altta Bal,.ı.ton Wın 'lflW'alJelulan •. 

3 - KURUN 18 NiSAN 1935 

F4TIH KAZASINDA: 
Gureba Hüseyin Ata mahalleaın. 

de Mehmet kızı Bayan Sabahat fle 
mobil)eei Bay Fevzi, Eirikapıda İs. 
lam kızı Bayan Zehra ile çiftçi Bay 
Mustafa, Şi lide ffiNr sokafında 
Hasan kızı DaJan Zişan ile elektrtkçı 
Da, Orhan, Hasanbaba mahatJesinde 
Tabii' kızı Ila)an Ayşe ıle kuaduracı 
Bay Ihsan, Hasan halife mahallesın· 
de İsmail kızı Hayan 'uriye ile Ka • 
r~mürsel fabrikaı .. nda SUleyman, 
Kasım Günani mahallesinde Avram 
kızı Bayan Maıalto ile Ba3 Bensfyon 
el lenmJslerdir. 

FATiH E.AZASINDA: 
\li Ali l<'aki mahallesinde Meh•et 

\ll kızı Bayan \aşar ile DakırU) 
bez fabrikasında Bay HuhU.i, Hay. • 
darda Şükrü kızı Bayan Pembe il• 
Maranroz Bay \ ebbi, Maratpqac;la 
Kuun kızı Bayan Belkız ile mülbım 
Bay İbrahim Vural, Cibalide il Ga· 
lfp •ızr Bayan Hacer ile komfsoycu 
Bay HOseyfn Avni, Beyazitte Abdtll • 
meclt kızı Bayan Bedriye ile tüecar • 
dan Bay Hasan evlenmi lerdfr. 

EMINôNU KAZASINDA: 
Gedfkpaşa Eminsfnan mahallesin· 

de 13 numarada oturan Karabet kııt 
Bayan Arak i ile çırak Bay Krak• 
Kumkapı Dülbentçi mahalle.si Hisa ' 
dibi on dokuz numarada Mustafa kır 
zı Bayan Nazir ile ameleden Cemal 
Kumkapı katip K881m maballeaind~ 
Mualla caddesinde 97 numarada otu 
ran Anastas kızı Bayan Malya ile 
kaıozc~ Bay Teodor evlenmf~lerdfr. 
ulSAfüaamyEroör coğralya oyana oynar wihl ioltı· 3 - /tlr11rlı Wın maralıla-1a rı Clbn/wıriyel abül• öninde .. 

fan iipl0mtıtlt111.- A~• /ıtMk0• ow Bulgar, Yuıoılavya, Çe. f üç ay için gitmiştim. Kaldım. O · f bu, Türkiye ile Fransa arasındaki 
caınan 6ir ~ diye """" koılonkyadan Franaadan ve Ja~ rada zenci kadınlar cemiyetinde dostluğun kuvvetlendiği bir zama
d.,,ıcf °'"""""" MIU,ı, aulla di~e mayka adu...İan kadın muralı - çalışıyorum.Ayni zamanda serbest na isabet ediyor.,) 

Tutulan kaçakçılar 
Limanımızda bulunan Yu-a 

bandıralı Limni vapurunun birinci 
kaptanı Yorıi Potyoı, ıece, vapu· 

~1111beri _.,. ~ •~ hatlar ,.ıntft, muhtelif otellere gazetecilik ediyon1m. Bundan ev- ABJDEYE '"ELENK 
aartqlonn lıortler~ ~o inmitlefclir. vel Jamayka'da bir, aylık mec • '!1' 

t~~~~.;,liMii~ Jama7ka'dan ••len tek murali· muam vardı. Kadrnlıfuı inkişafı 
~löl: ;.;._ (willli..; ... ._,... MMI Manon ~P • için çalışıyorum. FRkat benim bu· 
~. • ._ ._. • -• • 1..:..ıh !t s9ı:iailı...1Aldqtalu tibi, AY. lunduğum Kolomi, en ikişaf et -

Dün aaltah 11>urahhular T.ıc.im runa ıiderken, bindiii motör ll)U· 

Cümhuri:ret i.bideaine ,elenk koy· hafua memqr'-ı tarafmdaıa _...., 
mutfardır, bir çolc milletlerin IDU• ~ Ve üzeri &randıfı vdit 
rahhaıları Talcıime ıelmiılerdi. d&t bin Franaı, franıı bulu~ ıaerı te1e aır maaenın mıın rı• . .- ).-....!-.~- d · 1 d L. · · .. 

1 
rupa raz-.e ııın-DIUC e zaman za. mıs o am ır. ısan tamamen mgı· 

...... ıııııvor ar· .. 
.::lufn nı.ıcirruru ~v· .......... , · t. man cı~an mak~lelerile söhret ka- lizcedir. Yeı li lisanı kitaplaı· ve 

,.v Rltle'i'~ • • --...:_ zan.ınış ır. üyıtiaı· oımaaıgı ıçı.n oosoumn 
O~ı d y ld k tur. Suçlu hakkında kanuni -u-g c en sonra ı ız onferans •·• 
aQ;ıuu"uil gıuumıt, uınık'ıcra hu-· ameleye başlamlmı,tır • . 

._., UUIJll1I -11.~- • ·~-'"- 6 .. :J.: 
--.: ~ • o • oııutdı2ar, anurı ~~ ktff. 

bu Yibcfen ,_,,,,... :ıı _..le:--- liuhani#inliSiı tiiril bitmiştir. Fakat gariptir: A · 
mitfil Ja«.r•ın.tfa ..._.81111 ... ~~ • " t__ 

A&...L-~- ~. IWJM ~--ft-
yağına çekti, pta/tınt111 ""'°"""' 6r JiriliaJb lı ........... tıaran Mar rada bir, ingı1iz lisanında da ol 

Je bir toplij\ti Y&Pliilf •• huıtfrrt ~ ;,a:.:r::a:.. 
lar herine koDUfUimUfbU'. riyeleri, dün •ece. 4ı...t ve Ne. 

line tatlıtı. aoır memlebtl • tal...-ları haJc. mıykn bazı yerli kelimeler, lıaı • 
Bay Muıolini bunun için ydllJı !:nt• ~ -clikkate deler lkle.- kimızm diline takılır •• Kadınlan • 

GAZETECiLERE CA y ıim admda ilci aumın .ka7ılda, Ku-
naçepae traneit lcömir deooların· 

Büro tamamile Yıldıza nakle . dan iki ton k&nürUn reami veriJ. nutuklar söyledi. ., tllaiftır. . • mız, erkeklerimiz kadar okur. nk 
Litvinol bunun için ıırtına Irak ~ ~ cbyor ki~ tahsil şimdiki halde merkezimi ~ dilndı bulunuyor Akı·- ·· · m · R k · -· uzerı emıf us ömürii kaç.ırdıldarıın 
irerck burjuvalarla iomıfma· , . ~ en .. murah as yo~. olan Kington'da mecbıiıidir. Uni-

geç Geldığim yerde yuz sene evvel ko- venritemiz yok. Fakat ilk ve orta 
ıaat 18 de Uluılararuı Kadınlar ıörmüıler ve ıuçlularr yalcalamıı· 
birliii reiıi bayan Etbi, lıtanbul lardır. 

ya baflatlı... le hayatı yapnryordu. Ben üç yıJ. tahsilini memlekette yaparilar 1Ji. 
dır Londrada otunıyonun. Oraya giltereye ve IsknPVA,,. gı· de-"' 0 • Bana kalır.a, Jıinya bar11ını ____________ ._, ""$,,,_,,,_ ,'!:la 

ıaze~ec~lerine Perapaluta bir çay 
vennıtlır. Bu çayda bfltün murah· 

kurtarmalı i~in Hindi Çini MI/ana ye W11r ,_ 9flre 6tı itin w,... rada ihtisas sahibi olma}f.tadırlar. 
tatbik edilen raufe benzer 6ir ıüal i~tledir. "Her iki yerin üniversitesin • 
ltabul etmek lbım geliyor. Bir,_.. tecaoiia ııjnqon 6ir de de Jama)ka'lı erkek ve kadın 

Ulalar Birliji epey zamandı' kere Jaha tecaoiiu a,,,,,,,,,,. _.,,, talebemiz var. Tahsillerini bitir • 
dünya banf'nı lıoramak için iistii· Jan kaldırmalı i,in pıl~, o, ~~er mi tekrar memleketlerine 
ne uazife almq gibülir. #Hqlıalarının lectiıJiaünd• laotla- donerler. 

Devletler bapin. laarpt.,.1lindi nı10f'demelıtir. T..,.,._ı:inyonı "Jamayka'da halk kısnıen Rll· 

Çiniielri lıatlınlann ya6anea .,. "" ,:cpil""'1imıalt. lbalaila•· el, kısmen meleldir. Ben mele 
Aeltlerien lıorlıtaJrlon Pli lorlııı Eler 6ıınltır' lı4T .,,,_, laiicran- zim .• ,, 
Yorlar v~ U1-ltır Birlili .,,U.4ır l• tleoam • .,.., ın.lor Biri• FRAri31'? MURAHHASININ 
bir aile balNm gibi görünatelı itti· ni caaltattl""""""'· . . SOZLERI 
.vor. B ndıımına böylece hu· Tıplıı ~ 4'ftelifine lllı· F 

tırıf • ranaız murahhaa heyeti Ge 
111et eiecejini MUHyor. filli lıoı:tlfllll ~ sarpmuı fi· neral kitibi ba-n M ı · 

T 
• • ._~ . ı- • ater-Selye 

elılilim; D&o•• • • dıyor Jci: 
D--1-d-~ /aerlı · birUi bir Bili;rolfttn, bana, 6u lf' bu M· 
eu1cu•nı-'1 arifi ·~.-~ .. ;'fl_ "S" ı.- k · baıiaana MJltlınno, Mit/ıran ce Uır tJlıqtJ ıelına iı~-·· .. ıze ·~r esfnkınden bqka söz 

zalanimlmalı4ır. Fo/ıot ~Jiye al..,. ...M,,. ol.- soylememı istiyorsanız, §Öyle di . 
Brı - ---'am/ırmanın türlii, tiir· ctılt'! Diinyanın lttılit!J• -'q.,I ~~ğim: Uluslararası Kadınlar 
~I bırl ... k • • • ' 

lü yolrı oartlrr. EllıiTı ~ mi kaldı? 1~. on,gresı ıçın Türkiyeyeye 
nin omı lıötü ıörmainien .anF m geldiğimden sevinçliyim. Çünkü 

hu heyetlerinin reialeri ve Türk 
ecnebi ıazeteciler -bulunu7ordu: 

Bir çok murabhular kendi mem· 
leketlerinni kadın hareketi ve bu 
yolda elde ettikleri muvaffakıyet· 
lerden kııaca baJuederek Türk 

miaafUpenerliiini, Türk kadını • 
nm ,.ai ve parlak rejim altmda 
elde .uifi baklan takdir ettiler. 
A'ftlltrabadan ıeJen murahhaa 
bayan Ritbiç ~k heyeca.,Ja bir 

Dutulc .CSyfedi. Alkıtlandı. Mı1rr 
~urahhaı heyetinden ve ıazete • 
cı bayan Nabruf, Franıız murah • 
huı bayan Groıvik, Jamayka a • 
daaından ıelen murahhaı bayan 
Mar10n, Hint murahhar bayan 

'Şerife Hatun, Bulıar murahhaıı 
~yan lvanova, eıki lnıiliz par . 
&mentoau azaıından bayan lro-

. , , 

""" lıl ••• 

- • • • Gesenlmle ili ••nci 6aı 
ıo~ dmei ~in 11iınlarla '"''" uer. 
tll. Bım4an """'1·· 

- • • • Bir otomobil lıetliye etti. 
F altot lıentliai hir 1ıu,..,, lala laar. 
CCPflGrnalı. ipin ilıinci meoki trarn
vcıy beltler •• Ne i.,.;,.1 

"""MllCIW#Ml•MfffiU 111 otl .... 1111 ""'"*"il ttlll tll........_.. 
berYil kadınlık hakları için kendi 
memleketlerinde yaptıkları muca
delelerclen, 'bu yüzden hapae air .. 
nıit iki lnıiliz murahhaınun bile 
~ralarında bulu'bdutundan bahıet 
tıler .. 

En ıoııra uluılararuı kadınlar 
birliji reisi bayan Etbi her aa • 
manki zekiveti ve dolnmaldı eda. 
ıile ~ünya kadın hareketini lllllu 

mi bir bakımdan anlattı ve ıblh 
yolundaki emelerini bildinlikteıa 
IOn:•· Türk ıazeteçil~rden baş 
~cu~ent Ekrem Tüıkiıe Çü•hu 
rıyetı ıdareıi altında kadının ı&r· 
düiü inkitaf ı anlatarak büütn IÖf • 
t~rilen iltifatlara Türk gazetecile
rı namına leıekkür etti. 
.. ~luılarara11 kadınlar birliti re 
ııının Türk gaıetecilerine verdifi 
çay ziyafeti aayet ıamimi v6 e • 
hemmiyetli ohnuttur. 
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Çocuk bayramı 

Salı günü yapılacak . 

Davası 
merasım programı 

~J·isan.çocukhaftas1nınbaşıan· Ali Resulullahın 
gıç günüdür. Bu münasebetle Halke· ı 

"e Çocukları Esirgeme kurumu men· KUltUr itleri El vinde Halkevi ih eleri kültür müdürü ~-....-----------ı 

supları toplanarak 23 Nisan günü YB· 
öptü ve dava 

düştü pllacak merasimin programını hazır • ilk tedrisat işleri 
Jamışlardır: 

Bu programa ııöre merasim şu ~t· 
kilde yapılacaktır: 

ı - 23 Nisan Salı günü saat onda ı 
Çocuklar Fatih parkında toplana • 
caklar, Çocuktan Esirgeme kurumu 
tarafından hazırlanmış ban·aklarla. 
süslü otomobillere binecekler, önle • 
rinde şehir bandosu ole"\$ halde sıra 
ile ~lediyc, frrka, hafüevi, ~,ocuklarr 
esirgeme ku~·umu, ,;ıa.yet Ye lstaJ;'\bul 
kumandanlığını ziya.rd edeceklerdir. 
Sant tam on ikide Tnk!itnde Cümln.· 
riyet abidesi önünde bulunacaklar • 
drr. 

Bu saate kadar abide önünde fırka 
hUkQmet erkanı, )iiksek tahsil genç
leri, muhtelif okulların izcileri, kül • 
tür müdürlUğünün \'e Beyoğlu kay • 
makaınrlğının tayin ettl~ noktalarda 
yer almış bulunacaklardır. 

Mera im şu şekilde yapılacaktır: 
.A - Saat (12) de şehir bandosu ta

rafından lstlklal marşı çalınacak ve 
me, danda hazırlanan direjc bayrak 
ç.ekilecektir. 

B. - Halk Fırkası, Halkevi, bele· 
diye. Çocukları Esirgeme kurumu. 
Milli Türk talebe birliği ve diğer arzu 
eden müesseselerin ietirdikleri çc • 
len}\ler merasimle A.bideye konacak -
tır. 

C. - Halkevi Ül esinden Bayan İf · 
fet Aruz-, bugün hakkında çocuklara 
izahat verecek, bayramlarını kutlulı· 
yacılktır. 

D - Hep bir ağ{zdan Cümhqriyet 
marşı söylenerek merasim son bul • 
mus olacnkhr.. 

2 .-. ottklar alayı köprüden ge ~ 
çerken -irapurlar tarafmdan düdükler 
<".alınarak çocuklar sclamlanacaktrr. 

3 - Çocukları esirgeme kurumu 
tarafından şehrin muhtelif yerlerine 
' ccizcli levhalar asılacaktır. 

4 - Tayyare ile de şehrin muhte
lif semtlerine vecizeler yazılı küçük 
,.c renkli kağıtlar atılacaktır. 

5 - 23 Nisan gilnü için hamlan • 
mış olan 'e muhtelif istikametlere 
hareket edecek hususi tramvaylar 
çocukları gezdirecektir. 

6 - Her kazada fırka reisleri ve 
Ç.Ocuklan Esirgeme kurumu dernek • 
leri gece ve gündüz muhtelif eğlence. 
ler tertip edeceklerdir. 

7 - 23 Nisan ani zamanda Xatnu· 
tayın ilk aç.ılış günü oldüu iç.in ilk 
"\"e orta okulhırda hocalar ta.rafmdan 
talebelere konferanslar nrilecek, 
eğlenceler tertip edilecek, Kurum ta-

rafından gönderilen Kurum kartları 
ile çocuklar hiribirlerinin banamla -
rmı kut1alıyacaktır. 

8 - Bütün gazeteler, mecmualar 
'hafta. i~inde, çocuk haftaema dair 
yazılar yazacaklardır. 

ilk tedrisata ait bütün İ!ler ve 
bu arada kıdem zamlarınm tekrar 
verilme işini dokuz Mayısta fırka 
kongresinde görü§ülecek, verilen 
karara göre hareket edilecektir. 

Duyduğumuza göre Bakanlık 
~imdilik yalnız ilk tedrisat bat 
],ocalarının makam tahıisstlarının 
verilmesi clüt üncesindedir. 

Talebe birliğinde 
Milli Türk Talebe Birliği tar&· 

f ından tertip edilen yaz gezinti· 
!erine baharın ıelmeıi dolay11iyle 
önümüzdeki cuma gününden iti · 
'baren batlanacaktır. Gezintilere 
bütün birlik üyeleri ittirak edecek
tir. 

Ayni zamanda, önümüzdeki cu· 

ma günü birlik köycülük kurulta
yı .acm toplantıaını yaparak ~alış· 

masına ba§lryacaktır. 

Profeıör çekildi - Üniversite 
fen fakültesi jeoloji profeaörü Bay 

Şopü ııhhi Yaziyetinin bozukluğu 
dolayıaiyle bu vazifesinden çekil· 

miştir. 

Muhtelif yer1crde jeoloji tet

kikatı yapmıı olan bu değerli pro· 
f eaörün çekilmesi üniversite heye-

tince teeaaürle karıde.nmr!t1r. 

imtihan ıorguları- Liıe ve or
•• ~lm\l••..t•,.v.-1'\İ ~tjlı~ ta11ro.Jlt· 
~eııne gore DaKaıorya 1mtına-

nma tabi olmıyan unıflar da yıl 
içinde iki tahriri ve yıl sonunda da 
bir şifahi imtihan yapdmaktaqır. 

Şifahi imtihanmcla sanılacak 
şualleri hazırlamak üzere yakında 
zümre hocalan bir toplantı yapa· 

caklardrr. 

Gümrüklerde çalışma 
Bay Mustafa Nuri dün de güm· 

rükte çalrfllltf, müdürlerle konuş· 
mut ve memurların sicillerini göz· 

den aeçirmittir. 

Gecenlerde bir gazete lıtanbul 
,Umrülderinde ç'-htmak lS'hı di

ğer vilayetlerde bulunan gümrük 
memurlarından elli tanesinin lı · 
tanbula nakledileceğini yazmı§tı. 
Bu huausta, lıtanbul gümrüklerj 

hat müdürü Bay Seyfi Abidin: 

"-Adet üzerinde çok mübala· 
ğa yapılmıı .. ôlaa olıa bet memu' 
nakledilebi!ir,, demittir. 

9 - Çocuk haftatnnın dij4!r gijp • -~-._.. .............. ,..-.-.... -111!!!11• 
!erinde yapılacak eilenceler Çocokla-
n Esirgeme kurumu tarafından ter • 
tip edilecek programa ;ıöre yapıla • 
cakt1r. 

SE\ lNDlRMEK lŞt 

DJğer taraftan İstanbul Halkevi, 
hafta içerisinde bir günü, kimsesiz 
socuklann se' indirilmesine aynlmış -
tır: 

ISTANBUL HALKEVINDEN: 

Her sene, 23 Nisan 935 tarihinde 
başhyan Çocuk Haftası içinde bir gti-

niı de Darülaceze ve Şehir Yatı me~· 
teplerindt!ki kimsesiz utan yavrula • 
nnm 'c sehit evla,fümnın ziY!lretine 
""e onlara hedfyel~- dağıtmrya ayıran 
Istanbul Hali-en bu sene için hayır 

t,lerlrıde htç bfr feclakA.rlıktan kaçtn· 
nuyan sayın halkrmızm bu iş için de 
yardfmlarınt rica ediyorQz. 

. _ __ . Du gibi günlerde olsun -yetim· 

lerimizin ~·üzlerini güldürebil • 
mck maksadiyle verllecr.k h"r tiirlii 
hediyeyi <lçtimai Yardım) şubemiz 
,ukranla kııbul edecek 'e bunlan 
28 - 4 - 193.ı Pazar günü saat (14) 
de Şehir Yatı mekteplerine ,.e Daril· 
laceze~ e götürerek 
'indirecektir. 

miniminileri !':C. 

Hediyelerini hizıat dağıtmak isti. 
yenler olursa, 26 - 4 - 1934 tarihine 
kadar Evimizi haberdar ettikleri tak-
dirde, gidecek heyetle birlikte gidip 
bu arzularını ycrjnc getirebilecekler· 
dfr. 

Vatan ya' rularım sevindirmek i · 
tiyenler hediyelerini almamızı tele • 
fonla (23340) a bildirdikleri takdirde 

de bu e"alar adam görıcletjlip deı · 
hal aldmlacaktır. 

'Rayır sevenlerin bize yardım et • 
melepnl rica ederiı. 

Mahkemede başlayıp 
n1ahkemede biten hadise 

Sultanahmet birinci ıulh ceza 
mahkemesi hakimi Retit, kartıar • 
na jandarma mu haf azaaında ıe • 
len gence aordu: 
-Adın nedir? 
-Ali. 
- Babanın adı? 
- Raıulullah? 
- Ananın? 
- ikbal. 
- Ne it yapıyonun? 
- Şimdi hapiıanede bulunuyo· 

rum. Sirkatten yedi ay hapıe mah· 
kUm oldum da! 

Hakim Retit, daha birkaç ıu • 
aile Alinin hüviyetini iyice teıbit 
ettikten sonra, davacmm ne iıte • 
diğini arattırdı. Davaçı 378 nu • 
maralı sivil zabıta memuru Hay • 
rettindi. Da.vaıım ıöyle anlattı: 

- Bu Ali, ıirkatten muhakeme 
ediliyordu. Mahkeme, hakkındaki 
tahkikatı yapan zabıta memurla· 
rmı çağırdı. Bu arada ben de var· 
dım. Şahitlik ettim. Ali, §ahitliği· 
mi beğenmedi. Zabıta memurla -
rmtlan yakı§ık almıyaca.k tekilde 
bahsetti. Beni inciten sözler ıöy • 
ledi. Bundan dolayı kendiıinden 
da.•,fatıyım. 

Ali, hakimin ıorauıuna karır. 
§Öyle dedi: 

dimi ma'hkeme.cİe müdaf:ıa y~Jlu 
ııöz Göylemekten baıka bir ıey 
yapmadrm. Bu, bir ıuç. mudur? 

Hakim, davacı meTnura, Ali ta· 
' rafından tarziye verildiği takdir· 

de davasından vazgeçip geç.miye. 
ceğini aordu. Memur, bu teklifi 
kabul etti. Ali, davaqınun elini 
öpmeğe davrandı. Dava, ortadan 
kalktı. 

Bu errada hakim, da.va.amdan 
vazgeçen memura, aekıen kurut 
muhakeme masr,.fının kendisinin 
ve~esi icap ettiÇini, çünkü da.va· 
dan vazgeç.menin usulen bu para· 
yı vermeşi lazmı geldiğini bildir• 
di. Memur, bu cihete itiraz etti. 
Fakat, davadan kurtulan Ali, pa
rayı ver~ği kendi iateğile üzeri · 
ne aldığından, ortada. meıele kal· 
madı! 

Hakim, Aliye naıihat verdi: 
- Bir daha ıöz1crini heaaph 

şöylemeği ihmal etme. Ha~ti. ken .. 
dini müdafaa yollu &Ö7t töylerken 
de, kullandığın kelimelere dikkat 
elıneği unutma. Her zaman böy .. 
le insaflı davacıya raatlamazam ! 

Nebiyenin çamaşırları! 
Ortaköyde oturan Nebiyenin 

gece yarmndan sonra evine gire • 
rek altmış lira kıymetnide çama· 
tırlanru aıırdıkları iddiaıilc Ni ~ 
yaıi, Bayra.rn ve Ziyanın lUUhake
mesine,htanbul üçüncü ceza mah· 
kemesiııde diin baılandı. 

Muhakeme edilenler, inkar et • 
tiler ve poliate'Jçi ikrarl•rın zorla 
alındığını söylediler. Bunlardan 
Niyazi, sonradan müddeiumuJt\ilİ· 
ğe müracaatla. polisler aleyhine 
tazyikten dolayı dava açtığmı ili· 
ve etti. 

Mahm~ke, tahkikatı yapan po· 
lialerin çaijmlma.ıınr ve Niyazi • 
n1n, açtığı davaya ait müddeiu .. 
m~ilik numara,mt mahkenı~ye 

Polla h•berleri: 

Yaralanan çocuk 
Şoför Jirar'ın idareıindeki 191 O 

numaralı otomobil, Harbiye önün· 
de çöpçü Kego'ya çarpmıf, ağır · 
ca yarala.mııtır. Yaralı Beyoğlu 
haıtaneıine kaldırılmıf, toför ya · 
kalanmıttır. 

Tramvay ve çocuk ! 
Zeyrekte oturan on iki yqla .. 

rında Celil adlı bir çocuk, Beya · 
~ıttan ıelen ve Betiktat - Fatih 
arumda iıliyen tramvayın çarp 
maaı ile yaralanmıflll". Yapılan 
tahkik"'t ıonunda çocufun otomo. 
bilden kaçmak üzere kotarak 
tramvaya çarptıiı anlqılmııtır. 

ALACAK YOZONDEN - E • 
minönünde Kible ıeçmeıi cadde • 
ıinde Yeni handa oturan hamal · 
!ardan Hamit ile Mehmet bir ala
cak yüzünden kaYSa etmiıler, Ha
mit, Mehmedi anahtarla yarala· 
mııtır. Suçlu aıöriilerı Hamit, po • 
liı taraf mdan yakalanmıttır. 

FECi BiR KAZA - Kuruçeı . 
me ıümrük antrepoıu önünde Ji. 
man tirketinin bir motöriinde Ç4· 

lıtm~ta olan am•le Hüaeyinin, 
ıai ayağının kemiği balya arurn· 
da kalarak kırılmııtır. Hüaeyin, 
Beyoğlu hastanesine kaldmlmıt : 
trr. 

DöVME iDDiASI - Aksaray .. 
da Hasekide oturan 'bayan Umia, 
pofiae müracaat ederek Şiılide o
turan Nevcivan tarafmdan dövül· 

ELBiSE ÇALAN - Küçükpa • 
zarda Yeni handa yatan İbrahim 
Yuıuf, Oıman ile Alinin elbiıele
rini çalan Mehmet yakalanmııtır. 

Balkan ökonomik konse
yinde Yugoslav 
murahhasları 

Ankarada toplanacak Balka.ıı 
ökonomik konıeyine ittir~ etmek 
üzere dün Yugoılav murahular. 
da gelmitlerdir. Yuıoılav murah· 
hasları Bay Pelivanoviç ile Bay 
Milenkoviç iıimli Yugotlavyanm 
tanınmıt iktıaatçıııdrr. 

Yugoslavya nı~rahh•ılan di • 
ğer Balkan nıurahhularile birlik· 
te bu akt•m Ankaraya aidecek -
terdir. Murah~aılar dijn tehrlrniı
de gezi"qtiler yapmıtlardır. 
~ ::=:t" ---~-:::=ı=:--!!11\i:=m 

getirmesini kararlqtırdı. 

iki kııın ölümü 
Bakırköyde Hacer ve Fahriye 

iıim)erind~ iki kızın kireç oca . 
ğında toprak çöküntüıüne uin · 
yarak ölmeleri davuma ait muha· 
kemeye, lıtanbuJ •i1r ceza mah -
kemetinde dün devam edildi. 

Tedbiniılik ve ~ikkataizliklikle 
ölüme ıebep olmaktan muhakeme 
edilen, Hacı Hüseyin iıminde bi
ri~idir. 

Dün müdaf aJ. ıahitleri dinle • 
nildi ve muhakeme, avukat tara • 
fından müdafaa yapdma•ına kal. 
dı. 

Mahkemeye gelmiyen 
şahitler 

8 numaralı ihtiMı m&hk~ıi 
p,lücldeiumumfliği bundan sonr• 
durutmı.larda diıılenmek üzere 
çağ1nlan ff.htl~rin ı~hnecHlderi 
takdirde haklarmda ~nuni t~i • 
bat yapmaya karar vumi!ıir. 

Heyecanların 
ifadesi 

Prof. Duma yarın bit 
konferans veriyor 

Şehrimize ielen Sorbon Onif" 
ıiteıi prof eıözlerinden prof~ 
Duma, yarın lıtanbul Oniverııl' 
ıi konf er anı salonunda "fleY' 
canların if adeıi,, adlı bir koııf• 
ranı verecektir. 

Hemen bütün hayatını in~ 
rın heyecanlarım tetkik etJllCI"" 

ıeç.irdiiini ıöyliyen F ranıız ~~ 
feıörü, dün Pcrapalaa otelJll" 
kendiaile konu§an muharrir~ 
konferansın mevzuu etraf md• 
mittir ki: 

''Kanaatime göre muharrir 
ressamlar, bilcümle artistler, 
sanları bize oldukları gibi gögtf 
rememişlel'diı'. Artistler, i~ 
da güzellik aı adrklan için hıv 
kati görmemişlerdir. Halbuki 

tistin güzel saydığt çok defa 
kat.en gi.rael değildir. Bugün 
eserler var kj, biz onlara §ah 
diyoruz. Fakat bunlar haki1 
göstermekten uzaktırlar. Bİ 
insanlar, mes'ut olmadıkları ~ 
manlarda bile ellerinde 01111,.-, 
gülerler. Bu gülüş, hiç bir 
gülen adamın hakiki hissiyatı 
ğildir ... ,, 

Profeaör bu çok dikkate !Jı 
mevzuu belirtmek için pro1' 

ıi7onla mQhtelif reaimler de ~ 
terecektir. Konferanı yartJI 

17 buçuktadır. ~ 

Profesör Duma ile birliktAI 1,. 
yon bp fakülteainde anatoııı~~ 
fetörü bay Moriı F avr da tebf!' 
ze gelmit bulunmaktadır. 

Şehir---: 

••--• Haberıır' 
f ILIS1'1 E PORT AKAfl ~ ıJ 

ltstin hükumeti bu yıl portaktl 
salatının pek hafif olduğunu ~ 
yıl arttığını görerek portakal ·el 
!atını temdit etmeği dU~ünıneı.t 

ÖLE~ GENERAL - Umunıf1 ~ıralarrnda memleketimizde b1l 
Alman Generallerinden Steııt ti' 
\'iyanada öldüğü haber alınrttı~ 

lSP A~Y A KO:'\SOI.OSLC~V 
D.\ - Cümhuriyetin onuncu ,., 
nümü münasebetiyle dün kon'° 
Ju1tta bir kahul rc~mi yantlrn~ 
-- • i l • 

I' u sa tiye hat et 
. I 

Ramazanda. bayramda'" 
kalide günlerde açılacak k::t.lı. 
ruhıtiye harcı belediyece teı~ 
dilmittir. Birinci ıınıf kah.,r/ 
den altı, ikinci aıruftan bef, tfl 
cü 11mftan üç, dördüncü •'" ı; 
iki, be~inci sınıf tan bir lirıl ' 
caktır. .(I_ 

Sinema. ve tiyatroların b,I 
ımıfından kırk, ikinci .aın~f I 
otuz, üçüncü ıınıf tan yırıııı, ji,. 
düncü aınıftan on, beıind ••~ 
beş lira alınacaktır. Şe1'e ~ 
paıtacılardan birinci ıınıf~ ~ 
ikinci 11nıfta.n iki, üçüncü •• 

bir Jira~ınacaktır~ 

5uge.ce nöbet~I ecza"~ 

Samatyada: Teofilos, f~ 
Emilyadi, Şehzadehaşınd•; ~ 
Şehre'11ininde: A. Hatndi, ~~J! 
riikte: Arif, Aksarayda: z. . ~ 
şiktae-ta: Nail Halit, UJel~ .. ~ 
Küçükpaza1 da: Hüseyin 11~ ~ı 
vanyolunda: EAa~ Sirkeci~•·~ 
Kemal, Galatada: Hidaye~ 
lunda: Güneş, Kanzok, F t t'J 
Kara in, Kurtulu~t.a: Necd•11, 
:Jiasımpaşadş.: Yeni Turaıt• 
lunda: Yeni Türkb:e • 
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Yeni eaerler 

fmir Me~me~in sırıın~nn ntnn tınlnr, 
yer~e tırmızı ıe~eıer ~ırn~mı~ll. 

Em 
.. ır Mehmet zindanda çok ağırdı ki, onları zavallı ıenç. 

bir ba.tkaıının yardımiyle bile 
işkence görüyor.. güçlükle kaldırıyordu .. 

Emir Mebmedi 0 gece tekrar Ce~Jatlardan biri Emiri yüz üıtü 
zindana getirmiılerdi. yere yatırmıtlı. 

General Gozalve: Bir diieri atletle kızıl bir hale 
_ Söıiinde durmadın .. ltknece gelmit olan uzun bir t iti aapmd~n 

aörecekain, ya Emir! bezle tutarak, bir kaç defa delı • 
D. k daıma' -•inden gelen kanlının sırtına vurup kaldırdı. 
ıyere , r'"S' • • d b' 

cellatlarına ıu emri vemııttı: Zmdanın için e acı ır ses 
- Kral hazretleri bu mel' unun yükaelmitti: 

• öldi.irmeıaek prtiyle • itkence _ Ah ... Ölüyorum .. General ... 
görnıe•ini irade buyurdular .. Hay· Neredeıin?. Bu itkenceye .ebep 
di, ~emir titleri ateıte kızdınnız !. ne? 

General premea Maryananın Generai kapıdan sai elini aalla · 

kötküncle~ •yrılır ayrılmaz Emir dı ... 
Mehmedi zmdana ı(;ndererek, Cellatlar ayni itkenceyi bir da • 
Jc.ndiai derhal kralın çadırına ıit - ha tekrarladılar .. Kızıl titleri de • 
nıit ve prenıeain yeniden ümide Jikanlırun sırtınd .. ıezdirdiler. 
dütlüiünü 'bildirmitti. . Emir Mehmedin arkuından a • 

l(ral ferdinanıcl kııının Sın.anla kan kan damlaları, kimbilir ne 
alikadar oluıundan feıaa halde kadar çok itkeneeye ıahit olan bu 
hiddetleniyordu .. Garnataya gön • zındanın toprakları üstünde kır • 
derilen hafiyelerden henüz müıbet mızı lekeler bırakıyordu. 
ve gönülleri ferahlandırıcı bir ha • Sojuyan titleri tekrar ateş ka · 
her ıelmemifli.. zanına koyınutlardı. 

General Gonaalvo Jaaldan aldı • Emir Mehmet yerde baygın bir 
iı talimat üzerine o sece aabaha halde yatarken. bu itkmc.enin le • 

brfı Eınir Mebmeclin lndunduiu bebini bir türlü anlayamamıttı ... 
~ seldi. • Dütünüyordu .. Prensea Maryana • 

General karar8lhtan ayrdırken. ya iatenilen yalanları aöylemiıti. 
qıadan ajıza dol&f&n ıu haberi Buna kartılık kendisine, adi bir 

de i1_,i&~~~!~i: •••• , • , . e&ire yapılan i kence cezası yapı • .. ,, .... --· 
yakıtı siyasi mahlnım ve meYkuı • General Gonzalve onu-aldat• 
lar hep birden isyan ederek, sara. mıt mıydı?. 
ym demir kapılannr kırmışlar ve Emir Mehmet bu yalaru söyle • 
küme küme şehrin içinde yayılıp dikten ıonra, aerbeat bırakılaca · 
kaybolmuşlardır. " iını umarken, bu iıkenceye neden 

Gen~ral Gonzalve zından-kapı · uiramıttı?. · 
aında dolatan nöbetçilere bu habc· Tam bu ıırada kapının önünde 
ri verirken, Emir Mehmed uzandı· bir araba durmuttu. 
ğı yerden ıilkinie kalktı: . Arabadan elinde fener tutan 

_ AUahım, aen bana ve benım bir askerle yatlı bir rahip iniyor • 
gibi vatanını sevenlere Endülüıün du. Rahiı,. zından kapısında ae • 
dütman tecavüzünden kurtulduğu· neral Gonıalve ile ıörii§tükten 
nu ne zaman ıöıterec:.ekıin?. aonra içeriye ıirdi .. Ve yerde ya· 

Genç Endülüı prenıi, G~ta tan Emir Mehmedin batı ucunda 
zındanlarmdan firar •den muca • durdu: 
hitler aruınıda çok tanımnıt vatan - Türklerin harp cepheainde 
aevrlerin bulunduğunu bildiii için öld,ükten aonra, tekrar dirildiiini 
l:.u müjdeyi duyunca birdenbire ıana kim aöyledi? • 
canJanmıt ve Allaha aylvarmağa Emir Mehmet dalamdı .. Fakat, 
baılamııtı • • muhakemeaini kaybetmemitti .. 

Zavallı Emir, AJJahla bile faz • ca~lerinin aralığından. bu ıu~li 
1- konııtmaia vakit bulamadı .. El· 10ran ra!1ibi ıördü .. Tekrar göz • 
lerini yukanya kaldmnaia hazır • lerini kapadı: 

ld _ Babamdan itilmİ§tim .. 
lanrrken, zınclan kapııı açı ,1 ve B b h - O halde bekle.. u aa a 
o güne ka'\&r Emire ıörünmıy~n Garnata kapılarında kuru bir ağaç 
İri boylu ve korkuns bakıtlı .c:ell.at· dalında idam edilen Sinan Reiı, 
lar, elindeki met'alelerle ıçerıye belki yarın, öbürgüD dirilir de 
rirdiler.. 1 

Emir Mehmet. birdenbire ne ol ıeni bu itkenceden kurtarır. 
d 

- Onun dirilmeaiyle ben ali • 
duiunu anlayama ı.. . 

iri boylu ve korkunç bakıtlı a . kadar dejilim •. Bu mujc:leyı pren· 
.. ea Maryanaya verineliıiniı !.. . 

damların birer birer yüzlerine ha· ., b k ak Rahip ceUitlara a ar ıu • 
karak, durduiu yerde hareketaiz 

kaldı.. lüm.e;!:iıkencenin sebebini timd; 
General Gonzalve kapının dı · ·ı ·? O h ld k aoladuı, deiı mı . . a .e . ızıın 

tında do)qıyordu.. itleri ıôiıünde de ae:zdınınler .. 
Emir Mehmet aeı bir ıeıle dıta·· f l · 1 Aklın bafına ge ıın ... 

rıya dopu baiırdı: (Devamı var) 

- Muhterem ıeneral.. Bu a· UCUZ SATILIK ARSALAR 
damlar benden ne iatiyorlar 1 • 

General cevab vermedi .. Maltepe Kuru Çetmeıinde ve 

Tiren 
Hueketlerı basit çiıailtrlt, man · 

zaraları basit renklerle canlandırma· 
da i tidadı belli renç hir şair kıı: 
Bal an .ı: erimaa Hikmet. şüphesiz ilk 
eserlerinden kUçUk hfr Jmmını bu adı 
'erdiji 'e kapaiına da hu adın re8 • 
mini çizdirditi bir ~lir mecmuasında 
topla)ıp bastırıyor. Daha çok üzüntü, 
daha çok f ç ıııılarr terennüm eden 
Bayan Neriman, bereket 'er8in u • 
mudsuz defil. Murada ermek, oba • 
hın dUfününe ka' uşmak için bin gece 
aşma)ı hem biliyor, hem buna azme· 
di)or. ''Tiren,. gibi, "Aziz Kaptanın,, 
gemİ!liİ gihi tahiate galebe çalacak ... 
Bizce kitabın en :ıa)1f parçaçr kitaba 
adını '-erendir. Tirene heeeeeeym·yy 
Koca of lan! hitabı ne kadar bu eser 
için değilse duuuuuuurrrrrr! diyene 
de ''hir tekme Hır!.. emri o kadar 
yersiz! 

Bu da benim sesim 
Ankarada yazılmış şiirlerdtn, Fev. 

ıi Ahmedin ördüiU bir küçilk kitap. 
Osmanlı edebi.) atının "Rayete meyle
deriz kameti dilcu yerine • tuıa dil 
bağlamışız zülfi semenbu yerine,, bey. 
tini bu &enç ) eni nazım fe)lillerine 80· 

kup ;>a§Stmak i tiyor. Törk, Türkçe, 
Türke1i, ökonomf, f nkıllp. ülkü ... Bu
radaki mmtakaJarın frf harflerle 
yazılmış özleridir. Bu noktada (Bu 
da benim sesim) üzerinde ytiriinecek 
bir özlüğünde nazım yinUnden çok 
ihmalci. - Bununla beraber iyice dik 
başlı olmakta eskilerden ayrılıyor. 
Ziya Paşa gibi kendine "Takbihi nefA 
eyleme, tebdiU makam et., diye ötilt 
'ermiyor: 

Bu da benim ıcaim 
/atlgtn dinlealn, 
Dinümigm iJnümdt.n çekllailf ! 
Di) e bqbyor. 

Öz dile dotru 
amsun Halke"rlnin dil. edebiyat, 

tarih kolu, bu adda bir küçük kf tap 
cıkarmıştır. Kit.ah Bay C. Gültekin • 
in "özlerinden toplanı)or. Edinilip O· 

kunma~ın ı i lcı· iz;. 

':s-Ocux un tanını ve 
terbiyesi 

Çok merak wrid bir konuda bir 
kitap. MualJim Nazım Yücel Bunada 
baııtırmıştır. Her hoca, her ana 'baba 
edinmeli. Normal çocuklarla oJmryan
Jarr nuıJ, nelerine bakarak ayırt e . 
debiliyoruz? 

Çocuğun terbi)esinde multit. mü • 
rebbi ne rol oyniyor? Teılrisatın ter. 
biye ile aJ!kaaı nerededir? Ceıa ne • 
dir? AIAka ,.e istidatlardan nasıl ieti
fade edilir? Bu eserde bunlar konu. 
~uluyor. 

lstanbul hapisanesine ait 
yıllık rakamlar 

Jıtanhul umumi hapiaaneai bat 
doktonı Bay Jbrafiim Zati Öaet 
bapiıanenin J934 yrlı ll'afiiinf 
hazırlam19tır. Bu ırafiie ı&e. 
1929 yılı içinde hapiaaneye 13&0, 
l930 da 2006, 1931 de 3210, 1932 
de 3342, 1933 de 3181, 1934 de 
2338 kiti ıirmittir. 1934 yılmda 
hapiaaneye girenlerin 286 sı kadın 
olarak ra.terilmiıtir. 

Yazın: Niyazi Alımed Ok11n Tdrilcı No. ~112-

Alenen ,, k . na zısıqam .. ,, 
1780 ıeneai Cibaliden yedinci l saraya f rrladı. Koaka Kazaıker 

defa yanuıın kıç.m19tı. Bu yanım hamamı civarından Haseki mey • 
bütün lıtanbulu kül ve duman ha· danı, bir taraf tan Tozkoparan tu· 
line fletiren bir yan.ıındır. Rama • tuttu. 

zanın on üçünde bir pertembe gü- Koca Muıtaf apatada.n ilerliyen 
nü çıkan yansın tam 46 ıaat de • bir kol Hekim Alipaf& camiini de 
vam etti. Ramazan olmuı halkı yakarak Silivrikapıama ilerledi. 
mü9ku1 vaziyete getiriyordu. Yan-
gın aaatJerce aöndürülemeyince Üçüncü Muıtafa tarafından in· 
"nakzi aiyam., c.aiz olduiu hakkın- ta ettirilen ve tair Fitn.t Hanımın 
da fetva verildi. (Mualll camii rinayı ıultan Muı· 

Y anııın, çınıııra.kh deiirmen it· 
tiaalinde mavnacı Alinin evinden 
çıkmıftı. 

tafadlJ' bu .. ,, m11raile 1177 tari • 
hini eöylediti Uleli camileri bu 
yanrında huara ujradı. 

Selinikli Ata elendi tarzı ka . Y anıın bqlanııcındanb'eri dört 
dim üslGbu ile yanaının taıvirine yüzden fazla inaan zayi•tı vardı. 
töyle bqlıyor: Bir çoiu evlerinde yanmıt. bir kıa

"- Atleti süzan narullahi mu • 
kade aaduile v'lvete aazı uüman 
olup bir dilberi atq ruhaar ıibi 
Atık paıa canibine hiraman ilah .. ,. 
Atık p&f&dan Kaıap b&!"Jı& ı•· 

Jen alet O.küplüye kadar bütün 
aahayı yaktı. Burada iki kola ay • 
nldı. Biri Fenere diieri Kadı ha. 
mamına oradan Kadı çefmesine 
ilerledi. Kadı çeımeıine ilerle • 
yen kol Küçük Muataf apqayı ki· 
milen yakarak fatih camiinıe da • 
yandı. 

Haydardaki kol, Efruiyeden 
Fatihin türbesini ziyar.Uen aonra 
Küsük ve Büyük Karamanı yaka .. 
rak Saraçhaneye ıeçti. Ateıin la .. 
kip eltili iıtikamettte bulunan hü. 
tün mahaJleler enkaz haline geldi. 
Yangının bir kolu da Atpaıannı 
1.\armıtu• 

Oaküplüden yürüren bit kol 
Küçükpazar da dahil olduju hal· 
de Unkapanına ilerledi. 

Haydar yanıını Zeyrekte çinili 
hamama sirdikten ıonra: 

Asiyabı dchre geldik biz de 
nevbet bekleriz. 

F ehvaaınca. deiirmıenleri de 
boylamaktan hali kalmadı. Bü • 
tün hu kısımlar, gece aabaha ka. 
dar devam eden yangın eanuında 
Y&nmıftı. Zeyrekte sabahlandı. A· *•· bir an bile tiddetini kaybet • 
memitti. 

Zeyrekten "ol bir wefaya ride • 
riz,, diye Vefaya \&Dndı. Vefa, 
dört tarafı tuhlfarak yanarken, 
kucltınnuı ejc:llerha yuttuiu binler• 
ce evle doymamıt ıibi Kapıcılara 
oradan MolJa Hüırev Ye Şehza • 
dehqma ilerledi. 

Öfle olmuıtu. O ıün cumaydı. 
Cuma namazı kılmak mümkün ol· 
madı. Ezan yerine minarelerden 
halktan yanıına koımaları ve nak~ 
zı siyam hakkındaki ferman okun· · 
du. · 

Şehzadebatı mahter ıibi kala • 
balıktı. Ve ateı kudurmuı bir ku. 
duı ıibi in•n kalabahğını yara • 
rak ilerliyordu. 

mr etYa kurtatırken çöken emrin 
altında 1calrak ezilmitti. 

''Bu bir gazap, buna kanca, tu
lumba kar et.mez11 • Diyen 1airle11e tarih bile hak ve-
riyor, Halk. bitkin bir haldeydi .• 

Tulumbacılar bile yanıını Hyret· 
mekten baıka DİT feY yapamıyor • 
lardı. 

Hatta b'irçoktarı çoktan ımt • , 
mıtlardı. Lileli camilerinin yan • 

ması ya.nıın kötlriinden ..ki Te 'Ye
ni odaların ve hatta Halıcı köt .. 

kiioclen daha mühim bir blcti.e 
tefkil etti. 
Aı.t evell cami avhuuncl& mev· 

cut bet hin çeki odunu tututturdu. 
Sonra diğer Jnaımlara reçti. 

~ . . 
Bu Ramazan by,ra,wnı, lıtanl>u

luıı fethinden aonra ıe1en ha)'Nlll• 

larm en ıtet'•izi oldu. Ve bu b,\y-

ram (Kızıl bayram} diye tarihle • 
re ı~I. 

(lhvamı ,,., ) 

--- ------- - - -

23 Nisan 
23 Ti51.11 Çocuk Bayramı haf • 

tasınm ilk gıinüdür. Yavrularını· 
zıu bayramı için hazrrlanmız. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteltouua 

Cumadan baıka ıünlercle saıat 
(2.5 dan 6) ya kadar lıtanb"1 Di
Tanyolundaki ( 118) numaralı 1\U· 
ıuıi kabinuinde huta1armı kalNJ 
eder. 

Mu&J'enehane ve ev telefonu 
22398, Kıtlık telefonu 21044. 

'" K URUN~ 
GtlDIWlk Si.yut Guete 

Iawı'buı Ankara "ddem, (\'AIUT) Yl'f4'ı 

TELEFON l\-uMARALUUı 
\'nı telerl Wetooa: '6111 
fclaıe taıetoaa 1 SU10 

Telrrat adresi: tataaRI - (KU&VKJ 
AllONZ B&Da.ı.&Jd 

Hapiıanoye aironlerin ıuç. iti • 
barile adetleri de töyle kaydedil • 
mittir: J 18 katilden, 62 cerhten, 
627 hırsızlıktan, 18 izaleibikir • 
den 3 komünistlikten, 21 takavet• 
ten, 150 uyufturucu madeden, 129 
kaçakçılıktan hapıedilmitlerdir. 

Hapisanede 160 mahk\am ima. 
lithanede, 14 mahkOm mathuda, 
2 mahkUm terzilikte, 2 mahkQm 
kunduracıJıJ,ta, 3 mahkQm ma • 
ranaozlukta, 5 mahkOm terlikçi • 
iikte, bir mahkilm e.kicilikte, 
130 mahkum çorapçılrkta çalıt · 
maktadır. İmalathanede çalıttırı • 
lan çorap makinelerinin adedi alt· 
mıı altıdır. 

Tiryakiler '8J'fıaı, Kirazlı meı . 
çit de yanan k111mlara ilave olduk. 

Posta kutuıu No. 46 
Türkiye Ecnebi 

~aeWt 1400 Kr. !1ot K.r. 
1450. tan ıonra Acemioı'"lu - .. yd-.. ı... • 6 ı ,, 1•0 .. _ ... •• ay r. " .. 

dan eaki odalara ile.ledi. ı 911.ık '" • 

Sarııüzel ve yeni odaları da zı·. ı aylık 130 • 

ıoe. -· bin acıet.lerl: 
yaret etmeii unutmıyarak kuduz 'ticari uUJum llu aayıtllvmd& ...., • 
ejderha buraları da biribirine ka· timi ao kurUft.aa b&f1ar. ttk Hyıfada ıao 
rııtırdı. kuNJa kadar çıklt. 

BUyük, fazJa cS.vamlı tlln ........ıere 

Halıc.ılar kötkünde yeni bir Ald ayn tenzilat urdrr. 

hamleyle Heri atılan alevler, Ak· ·~ıımlı ılinların bır 11tın 10 kuruıtur 
KUçWc lllnlar: 

Cellitlardan biri Em irin 11rtın • htanbul Kuçuk Ayaaof yada ev İn· 
dairi elbiaeleri ç.ıkard;. Dizlerine taama müsaıt ve fevkaiide man · 
kadar indirerek, vücudunun üıt zaralı araalar ucuz satılıktır. lıti· 
Jtnmnn ~~ıp1ak },ıraktı. Diler yenlerin Deniz aatınalma komiı • 
biri efe !miri lcollarınclan tutarak yomında muhasip Şevket veya Su· 
odanın ortaama aüriikledi. Eınirln ı adiye otob~~ ıaraj~ bitiıiğinde 323 
hacaklarmdalri zincirler o ~ar numar•lı koıke muracaa.tla.n. 

Bir yıl içinde Wll1Dnl hapiane· 
d~ altı kiti öJınÜf, 381 mahlnlin 
h~ta1anarak tedavi edilmiftir. Bir 
Yıl içinde yirmi ameliyat yaprlmıı, 

h~talı~lan dolayııile yirmi kiti • Bir det& 30. ild detuı &O, ~ w..a te 

nın ceu.ı tecil eciilmittir. Dört :ı :.: ;:.:.=:, :..-:~ 
kitinin de tedavileri imklnarz ha· V*dır. Dört ntm geçen llbılartı 1uıa 
le aelmiı olduiundan tama.mile aatırlan ~, lrunıtta buap ~-
affedilmitlerdir. ı•--llİİlllllllİiiiİılİİıİİiliiııiiilİİll-ıi 
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lzmirde 

Kuru meyve 
ihracatçıları 

Ehemmiyetli bir toplan
h yaptılar 

E s 

Gemlikt'e 
Gençler iyi çalışıyor

lar, fakat .• 

Bahkesitde 

Dedikodulara 
kızan köy)ü 

Köyün muhtarını yolda 
yakalayıp öldürdü 

Balıkesirden bir buçuk saat U· 

zaklıkta bulunan Köseler köyün 

de kanlı bir vaka olmuştur. Köy. 

~~j~~SP. R_~k#~ 
Mektepliler şampiyonası 
Futbol ve voleybol maçlarıınız, imti
hanlardan evel mayıs sonu bitecek 

Bu hafla yapılacak maçları ve futbola ait 
/ikstürün tamamını yazıqoruz 

,Jfrktcplilcr !jampiyonası idare ko· f 
mit esinden: 

17 !\i~an ~·art-amha günü yapıla · 
cak \Oleybol mii ·ahakalan :;-unlar · 
rlrr: 

nili~e (Hakemi: izzet Muhittin ~' 
pak). 

TAK~IM ~T,\Dll\'D.\ 
Saat 17: lstanhul - llaydaı·pa,. 

(Hakemi: Halit Galip Ezgü). 

lzmir, (Hususi) - Florınin son 
günlerde sukutu, üzüm ahvre sa
tışı zamanının da gelmi~ olması 
hasebiyle, kuru meyva ihracatçı· 
farı, Türkofisi müdürü Bay Akil 
Emrullahm da huzuriyle bir top· 
lantı yaparak vaziyetlerini tetkik 
etmiş, bazı kararlar vermişlerdir. 

Gemlik, (Hususi) - Kasaba 

mızın Cümhuriyet Halk partisi hi· 
mayesinde bu!unan "Gençler Bir· 

liği,, gençleri bu sene çok mun· 
lazam ve ülkülü çalı~ma alanına 

atılmışlardır. Bir yandan spora. j 
bir yandan temsil işlerine, bir yan· ı den Rıza oğlu Arif admda bir·:' Kabala~ sah~ında: 9 :\IA. YIS ~EHEF :TADINDA: 

~fü~ahaka komi~t•ri: Bay Hafll: 

Tacirlerimiz, ekseriyetle Türk 
parası ve kısmen de frank iizerine 
satı! yapacaklardır .. Flöriıı mua . 
melesi, zaten sukutlar dolayısiy • 
le, pek azalmıştır. Türk parası • 
nın sağlamlığı, tacir1erim1z tara • 
fından da bir kere daha anlaşıl · 
mı~tır. 

Mıntakamız bağcılarının kul · 

lanacağı 70 - 80 bin torb:ı kükürt 

Ziraat Bankası taraf mdan salın 

alınarak dağ}tılacak, ihtik.\ra mey 

dan verilmiyecektir. 

Laakal 30 - 40 bin torbası, 
yerli kükürt (Keçiborlu kükürtle- ı 
ri) olacaktır. 

İçtimada, Almanya ile yapıl · ' 
makta olan ticari anlaşmanın. , 
mahsüllerin satışı ve hatta bazı 

stokları da bir an evvel elden ç.ı . 
karılması üzerinde faydalı olaca · 
gı konuşulmuştur. 

ôütçesi 
Manisa, 15 (A.A.) - Vilayet 

genel meclisi işlerini bitirdi, bu · 
gün dağıldı. Vilayetimizin 935 yı
lı bütçesi 865.800 liradır ve denk
tir. Bütçe kültür işlerine 336.287, 
yol i~lerine 261.996, sağlık işleri· 
ne 88. 733, ekim işlerine 9086, bay· 
tar işlerine 12.768, hususi muhase· 
be teşkilatma 72.213, muhtelif 
masraflara 84.764 lira tahsisat ay. 
rılmışlır. 

Muallim adedi 410 a çıkarılmış. 
yeni yapılmakta olan hastane için 
bu yıl da 40 bin lira tahsisat ve· 
rilmiştir. 

Bu yıl vilayet dahilinde yeni · 
den iki büyük mektebin temeli a · 
tılacak ve mektebini yapan köy . 
lüye beş bin lira yardım edile • 
cektir. Calışkanlığı sabit olan fa · 
kir talebenin yüksek mekteplerde 
tilhsillerini ikmal etmeleri için 
2200 lira tahsisat ayrılmıştır. 

dan musikiye çalıfmakta gü · 
zcl müsamereler vermektedir. 

yolda köyün eski muhtarı Osman 

oğlu Molla Rifatın önüne geçmİf. 

brovnik tabancasiyle birkeç el a· 

le~ etmiştir. Kurşunlardaıı birı 

muhtarın kalbine raslamış, zavallı 

adam aldığı yaranın tesiriyle öl· 
müştür. 

Yakadan sonra müddeiumumi 

Hilmi Çil Köseler köyüne giderek 

vaka hakkında yerinde tahkikat 

yapmıştır. Katil vakadan sonra 

yakalanmıştır. 

Bu yüzdendir. ki son günlerde 

Cümhuriyct Halk partisi himaye . 

sinde ve ~aymakam Bay Ganinir. 

başkanlığı altında heyecanlı, ala 

kalı sazlı, sözlü bir müsamere ver · 

mişlerdir. Yalnız bu müsamere 

dolayısiylc Gemlik kültür çevir . 

genliğinin okul salonunu verme · 

mek suretiyle göstermiş olduğu 

zorluk hem biraz soğuk kaçtı, hem 

de genç.lecin içtimai terbiyevi mü· 

samere1erinde muvaff akiyetlerini 
yarıya indirdi. 

Vakaya bir kadın me,elesin 

den çıkan dedikodunun sebebiyet 

verdiği anlaşılmaktadır. Tahki · 
Bu ha .. eket gençlerimizi haklı kata göre Sıdık~ ~dmda bir ka . 

bir teessüre uğrattı. Henüz Hal . 

kevi açılmamış olan ve uygun bir 
salonu olmıyan yerlerde okul sa· 
lonlarının milli ve terbiyevi müsa 

merelere açılması lüzumludur. 

Gemliği çok iyi tanıyan Kültür 
Bakanının bu müsaadeyi esirge 
miyeceği muhakkaktır. 

Alıay 

lzmir borsasında 
abş veriş 

,lzmir, (Hususi) - Bor&amızm 

Mart ayı 2'arf mdaki vazı yeti şu· 

dur: 

Bazı mahsul fiatlerindc stok 
olmuştur. Satış hararetsiz geç . 

miştir .. Dış pazarlarımızd:l bazı 1 
hararetli muameleler kaydedilmiş · 1 

tir. 

Uzüm 9, 75 - 18,50 1.<uruftan 
satılmıştır. Alacaklılar nnzlı dav· 

ranmaktadırlar. 

Tacirler nezdindeki stok mik· 
tarı mühimcedir. Geçen vıl Mart 

ayında 3 milyon kiloya yakın sa· 

tış yapılmıştı. Bu sene ise 1490,000 

kusur kilodur. 

Liman ihracatımız 35 bin kü· 

dınla münasebette bulunduğu an · 

!atılan Arif bu yü~cien köyde çt . 

kan dedikodulardan müteessir o . 

larak bu cinayeti yapmıştır. 

Susurlukta bir otomobil 
kazası 

Susığırlıkta sekiz yafı:ada bir 
!r~UKUll '-'~•u':' .... la, ~ .... caoı;;uca,ı ıç-

ci bir otomobil kazası olmuştur . 

Nafia idaresi şoförlerinden Ham · 

di idaresi'lde bulunan kamyonla 

kasabaya girdiği sırada yol kena· 

rında oynamakta olan bir çocuğa ! 
çarpmış, zavallı çocuk derhal öl· 

müştür. 

Adliye hadiseye el ko~muş, şo· 

för yakalanmıştır. 

dır. Fakat Mart içindeki muame· 

lede çok ittahsız geçmittir .• Şim· 

diye kadar borsada tescil edilen 

muamele 19.080.200 kilodur. 

Pamuk fiatleri sukuta meyyal· 

dir. Çünkü Almanyadaki alaka· 

dar daire, Alman tacirlerinin iıte · 

dikleri ruhsatnameleri vermemek· 

sur tondur. Bu miktar 23 Mart tedir. Dairenin bundaki düşün· 
akşamına kadar keydedilmiştir. cesi, fiatleri tutmak, hatt4 dü9ür· 

incirin stok mevcudu çok az· mektir. 

KURUtt'un edebi tefrikası: 28 rada rakı bulundurmayınız. Ben 
evime rakı sokmam hiç .. 

Fazılın karısı kavrayışlı bir ka
dındı. Arkadaşının adamakıllı 

ezildiğini anladıktan sonra, artık 
bize fırsat vermedi. Hemen eline 
bir viski bardağı aldı. Hafifçe ye· 
rinden kımıldadı ve neş'eli biı· 
yüzle: 

- Nazik. saygın dostlarım, de
di. Bu gece neş'emize iştirak et · 
tiğiniz, evimize, soframıza onur 
verdiğiniz için çok teıekkür ede -
rım. 

B;n çay kadehimi, ötekiler vis • 

ki bardaklarını kaldırdılar. Güzeı 
ve genç ev sahibinin sevincine or
tak olduk. 

Sofranın üstü birçok yiyecek 
ıeyler, soğuk etler, balıklar mey· 
va ve pastalarla dolu idi. 

Fa.ııl: 

- Eğer rakı emrederseniz var. 
Dedi. Hatta mezelerini de hazır · 
lattık. Cavidan için bu yeni bir 
hücum vesilesi oldu. Üçüncü vİs· 
kiyi yuvarlryarak Fazıla baktı: 

- Rica ederim, kibar bir sof • 

Fazıl, ev sahibi olmanın verdiği 
mecburiyetle susmağa, hatti hak 
vermeğe mecburdu .. Onu müdafaa 
etmekten ziyade bu sinir kadına 
ders vermek vazifesi başkalarına 
düşerdi. Biraz evvel bana kızmış • 
tı. Fakat ne olursa olsun cevap 
verecektim .. Benden evvel Mecdi, 
genç elektrik mühendisi atıldı: 

- Rakıyı bu kadar hor görmeyı· 
niz canım .. Her cemiyetin zevkine 
göre kabul ettiği bir içkisi vardır . 
Keyfimiz, neş'emiz için de mut. 
lak ecnebi içkisi kullanacak deği· 
liz ya .. Rusların votkası, Fran11z • 
ların apsenti bizim rakıdan daha 
mı az serttir?. 

Dayanamadım, ben de ili.ve et
tim: 

~aat 16 da: Jstiklal - lstanhul 
Varü.,5alaka sahasında: 
~aat 16 da DarÜş;:'3faka - lnkıhi.p 
:VOT: J'cnilise takımı arka ark<1· 

ya iki müsabcıkaya gelmediğinden 11i· 
=amnanıc m11cibincc voleybol fikstii . 1 
ründen fıkarılmı5tır. J'enilisc ile mü
sabakası olan takımlar sahaya gelme· 
frrine liizum kalmadan hükmen ga . 
liptirlcr. 

,Jf cktcplilcr .~ampiyonası idare ko· 
mitc.'findcn: 

ıs .Nisan Perşembe günü yapıla • 
cak futbol maçları şunlardır; 

Mü.;;abaka komiseri Bay ilhan. 
Saat tam H Vefa - .\meli Hayat 

hakemi Nuri Bo~ut. 
Saat tam l:l,10 Haydıırpa~a - \'ii· 

ceiilkiı hakemi Nuri BoFJut 
Saat tam 16,l:i İstanbul - Darü~ • 

:;;afaka hakemi Halit Galip Ezgü. 
Saat tam 17,:?;'i Yenilise - Boğaz· 

içi hakemi Iızet Muhittin Apak. 
NOT: ıffaçlar tanı ilcin edilen sa • 

atlerdc: baflıyacağından ı·aktindc 

sahaya çıkmış olmıyan takımlar hük· 
men mağlup sayılacaklardır. Bu lıaf· 
ta maçı olan tcıkımların KURUN ki· 
tap satı~ kısmından daı:etiyclerini al· 
mal arı. 

Yeni fikstür 
, ..;!f ckteplilcr şq(f1Ri11orıq.,_ it;(qrç /\o· 

2:> Nisan taril1fne "ka<lar ilan edil • 
mi:. olan ilk fikstiiriln, bu tarihten 
ma~ların sonuna kadar olan kısmını 
da bugiin yazıyoruz. 

l\laçlar (30). Mayısta imtihanlar • 
dan ene! bitmesi için, iki sahaya tak· 
sim edilmi ·tir. 

2:J NiSA!\ ~EREi<' ST,\Dll'D.A: 
Müsabaka komiseri: Bay ?'ecati. 
Saat <U): Kabata!:i - Vefa (lfa· 

kemi: izzet muhittin Apak'.) 
Saat (15.10): Perte,·niyal - Da · 

rü~. afakıl (Hakemi: Nuri Bosut). 
~-\aat (16~0): İstanbul - Boğaziçi, 

(Hakemi: izzet Muhittin Apak). 
Saat (17,30): Ameli Hayat - Yii· 

cciilkü <Hakemi: Nuri Bosut). 
TAKSIM STADINDA: 
~aat: 17 Haydarpaşa - Yenilise 

(Hakemi: Halit Galip Ezgü). 
2 MAYIS ŞEREF SATDINDA: 
Müsabaka komiseri: Bay Hamdi. 
Saat (14): Perte\·niyal - Boğaz • 

i~i (Hakemi: izzet ~luhittin Apak). 
Saat (15,10): Vera - Yüccülkü 

(Hakemi: ~u·ri Bosut). 
Saat <16,20:) Kabatas - Darü~~a · 

faka (Hakemi: Nuri Bo~ut). •• 
Saat (17.30): Ameli Hayat - Ye . 

Saat (11): Kahata~ - Yiiceiil~ 
<llakem: Bay izzet Muhittin AP_. 

Saat (t;i,10): Perterniyal - HJ! 
darpa;:;a ( llakem: Bay Nuri BosuO 

~aat (16,20): Darüşsafaka - 1JI 
ğaziçi (IJnk<'m: Nuri Bo·ut). 

Saat (17,30): Ameli Jlayat - fi 
tanbullise i <Hakem: Bay lııct !ti• 
hittin Apak). 

TAKSIM STADINDA 
Saat: 17: Vefa - Yenilise (ti' 

kem: Bay Halit Galip Ezgü). 

16 M.\ YIS 8EREJ<' STADlND 
i'\lüsabaka komiseri: llay Neca*' 
Saat (14): \'efa - lstanbul (, 

kem: izzet 1\luhittin Apak). 
Saat (1;;,to): Darüş~afaka - }fi 

darpa~a (Hakem: Nuri Bosut). .J 

Saat 06.::!0): Ameli Hayat - rr 
terniyal (Hakem: lzzet Muhittill > 
pak). . Ji6 

Saat (17,:30): Kaba ta., - Boğ...,. 

(Hakem: Nuri Dosut.) 
TAKSIM STADINDA 

Saat 17: YeniJi e - Yüceiı_. 
(Hakem: Halit Galip Ezgü). 

2:3 MAYIS ŞEREI<~ STADJNV>' 
Müsabaka komiseri: Bay Ha-~ 
Saat (14): Kabataş - HaydıaJ'P" 

~a <Hakem: Nuri Do ut). ıl 
~aat (15,10): Yenilise - tsı.ıı 

(Hakem: izzet l\luhittin Apak). 
• ,&ı:ı\t.; fli\ 39~ -:cıU;ırtJ:-~- · 

Saı\t 07.30): Boalli9• -
Ha)'at. <Hakem: tzzet Muhittin 
pak). 

TAKSİM STADlı DA 
~aat 17: Yüceülkii - Perte't'.~ 

(Hal\em: Halit Galip Ezgü). 
:JO MAYIS: 

~J<;REI<' STADINDA 
Mü abaka komiseri: Bay llhs"..a1 
Saat (14): Kabataş - YeJIJI" 

(Hakem: Nuri Bosut). 

Saat (15,10): Yüceülkü - 1~ 
bul (Hakem: izzet Muhittin AP';, 

Saat <16,20): Hoğazi~i - HaY""' 
paşa (Hakem: Nuri Bosut). , 

Saat (17.:JO): Ameli Hayat '.~ 
rüşşalaka (Hakem: lızet MuJıl"' 
Apak). 

TAKSIM S1'ADINDA ~ 
Saat (1,'l): Vefa - Perte'" 

(Hakem: Halit Galip Ezgü). ~ 

NOT: Tclıir edilen <Haydar';; 
Ameli Hayal) ma~·ı ayrıca ilÔJI 

cek günde oynanılaccıktır. ~ 
30 .'tlayıs tarihinde maçlar "':i 

bulacak ı·e son mactan sonra ~ 
futbol ı·e gerekse ;.oleybol şa,,,plr• 
larına mükafatları ı·erikcckti'/ 

Bu kozmopolit insanlar ar? 

da kendimi o kadar budal~ '"' 
yorum ki pek nazik ve terbO''~~ 
sahibesine saygı etmesem ~ 

- İçki ile ba,ım ho, değil. fa · 
kat aperetif olarak rakıyı öteki İç· 
kiler~ tercih ederim.. Frenklerin 
yemekten evvel atııtırdıkları or . 
dövr de yedikleri ·aburcuburu ra • 
kıdan iyi hazmettirecek içki yok • 

kalkıp gideceğim.. . 

. Maide herkesin halini, ~-'1 

tur. ni gören, anlayan bir kadın .. 
Mecdi okaclar heveslendi ki Fa· için Fazıl da karısından at•I' ~ 

zılın çi~ekler, kadehler araıındatı ğil.. Bankada en güvendiği~ JI 

çıkardığı küçük rakı şiıesini he · kadaş .. Onun tefi olmakla "-i 
men yakaladı: her kendisine amirden ziy•dl ;l, 

- Bravo, dedi.. Şu güzel turşu· arkada! olduğumu bildilİ). 
larla rakı enfes olacak.. bana çok samimi. Cavid•ll 

Cavidan bu kadar bayağılıktan 1 küstü ... 
iğrenir gibi ba§ını köteye çeviı·e - 1 Saat on ikiye kadar ,art" .. 
rek Alman kadınına Almanca biı· 1 sofra başının bütün c.'ekor1J ~ 
ıeyler söyledi .. · lançosu fu oldu. . ~ 
Anlamadım .. Yalnız kocaıının Ev sahibi Maide miaaflt~ 

yüzünü buru9turup fena fena ka • ğırlamak için üzüldü. ~ ._w 
rısına baktığından hisaettim ki aşı- Mecdi Cavidanın hakaret dıf'". 
rı bir zübbelik etmif.. krtları altında rakı fİ!eıİ"1 
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Bir müjde: 1 
H 1 K. A. O. 1. N. 

~~~--------~--------~--~~----~~-
~ (Baş tarafı ı. d sayıfada> ı olmak iizere 5 l mektep yaptık.., 

1 

rüne 30 lira verilmesi kabul edil · 

di. 930 senesiden evvel vazifeye 
alınan belediye zabıtası memu•· tan soma vali ve belediye reisi ADALAR SUYU NE OLDU? • • • Güzellik ••• 

Bay Muhittin Üstündağ söz aldı. Bay Ziya daha bazı izahat veı· 
1 d

. h' · · ücretlerinin maa!!ja tahvili evye) -
Sene1rdenberi be e ıye ıssesmı dikten sonra azadan bay Esat A . -· k · · · ce 48 bin lira verilen numarotaj 
vermiyen Haliç şır etınm vazıye · dalar suyunun ne olduğunu sordu. 
ti etrafında Iktısat Bakanh~ınca Bay Ziya bu yaz Adalara su ve iş;ne yeniden yedi bin lira ilave 
tetkikat yapıldığı gibi bu işin mah rilebileceğini, hazırlıklara başlan· tatsisat verilmesi, Maryoseı·a ile 
kemeye de intikal ettiğini söyledi dığmı söyledi. Bay Galip Bahti . belediye arasındaki davayı beledi· 

ve meclisin tatil devresinde veri - yar Bal köyün su) .mu sordu.Fer ye lehine halleden belediye reis 
lecek karar belediyenin lehine çt- müdü:·ü boru fabrikası işinin ya . muavini bay Hamit, muhakemat 
karsa, Haliçte seyrüseferin muat · · ında r.:ılledilec.'.!ğini, Bakırköyü· j müdürü bay Feyzi, avukat bay 

tal kalmaması için şimdiden mec ne su verilmesinin de bundaı son- Hamit Nazıma biner lira mükıi · 
!isin ilk masrafları karşılamak Ü • ra terı.ın e..::!eceğini söyledi. ifa·· fat verilmesi kabul edildi. 

Geçen seçilen yıl Mis Venüs 
~ariyot~K·,;;_=..:::o:;.,.::..:ti:___ __ ~-

zere (20} bin lira tahsisat kabu · Yusuf -:iya Kurbağalı derenin n = Bundan sonra mezbaha frigo 
lünü teklif etti. Bu teklif• tetkik zama-. temizleneceJini sordu. Bay tarifesi görüşüldü. Bazı münaka
edilmek ve karşılığı bulunmak ü · Ziya, yeni bir §e'.<:il buluı::ırak de· şalar oldu. Muhtelit encümen el ~ 
zere bütçe enciimenine gönderil renin bu'.::Ün1<:Ü pislil:ten kurtula · lerin kesildikten sonra avan frigo· 
di. ca'.iınr s.:. !c'F. Balıkçı mo' .. ·erin da 48 saat kalmasını kabul etmi~. 

BEŞ YILLIK lŞ den, b lı kç1 san da lnnncı an oldu ı ti. Bay Muhittin buna itiraz etti. 

b 
ğu ~i1Ji ı·c ·m almmaması hak,on Neticede mı1htelit encümenin nok 

Geçen celsede belediyenin eş b b k da biit;e encümeni az atası a tni nazarı kabul edildi. Celse la . 

1 
actlınca bütc:e encümenin Halic 
ş;~kcti hakl;ındaki mazbatası o : 

sene ıarf ıncla yaptığı işler hakkın· d h bul edildi. til edildi. On dakika sonra celse 
r a. makam tarafından iza at ve . 
rilrnesi istenmisti. Nafia başmü AFİ~A~ MUKAVELESi BO· 

hendisi bay N~ri beş senelik yol ZULDU 
Programı etrafında istenen izaha An~~'.e;!u · ·~n:;ı ile belediye a · 
tı verdi. Yapılan ve yapılacak yol· rasındaki afipj mukavelesine a · 
ları anlattı. Bundan sonra beledi- jans riayet elmed!ğinden makam 
ye fen heyeti müdürü bay Ziya muka,·cıen;n feshini istemiş, me · 
Eı·dem, beş sene zarfındaki bele · sele daimi en~·· ~·ene verilmiş, ora 
diye faaliyetini birer, birer say~·'. dan kav.nin enci.imenitıe havale 
Ezcümle dedi ki: edilm'ı:ti. En:\imenin ba2batası o· 

"- Eneke hazırlanc.nı prugra- kundu. Mnzbatada ajansın taah 

ına göre, paıfa~· ıc:r ıııaddeler ic;iıı hüt ettiği ilan kulübelerini yap 
yeni depo lal' yapılacaktı. Bunlar - matlığı, 19834 lira borcunu ver 
dnn iit; tanesini hu sene yapmak - mediği, zikredilerek mukavelenin 
tayız. Programın ikinci maddesi derhal feshi ve müteahhit hakkm
Cih:ıııgir yangın yerinin imarı idi. da kanuni tal<i!Jata geçilmesi bil · 
Bumda btı ~ene de yüz bin lira :::-ar- diriliyordu. Bu mazbata kabul e · 

t'ilc yol \'e ffığım lal' yapı lacakt r. dildi. 
[,..;t:rnbul eilıetindcki kanalizasyon BiR MÜJDE: TERKOS MİK-
in~a:ıtınd:ın nıiihinı göri.ilmcyen ROPSUZDUR ! 
k1:mtrıı p~ınısilc Beyoğlu cihetinde 
mühim qörülen kanalizasyon in . 
~· a~l)); D: :1;. HH. l' 1 lUl,l\11ULl illi.et 

mı.:c:ı·a~ı ~·apıl<lrğı gibi dere icinc 
1 l l , :~•~<<ti' ta uzatrlınıştıı-. Cihangfrin 
1:1gımlan buna bağlancaktır. H30 
:;~nc~indenberi ) üz kilometre yol 
tamiı· edilmi::;, 3109 metre ?Ol a~

falt ıılal'ak yaprlıms, ~:310 metrı~ 
fıdi ~o::l' . 213 met!'(' <idi kaldırım 
,·apıİmı~tır. ::stadyum istimlükiııt: 
d(•\·am uluımyor.ı:..'imdiye kadar 9L• 
t)İn liralık istiml{ık yapıldı. Daha 
iki yiiz elli hin lirnlık i~ vardu.·. 
1\analiza.syoıı yapılıyor. Bunun ı · 
cin ~irndire kadar sarfedilen para 
G,5 ;uily;n lirayı buldu. Daha üc; 

Tetkiki hesap encümenin terko· 
c,,,... ''"'";",..ti ph•,.f1n.l,,.\,; ,....,.'7h,.t,. 
okundu. Mazbatanın bir yerinde 
terkos suyunun mikropsuz olduğu 
cihfetle bu suyun pekala içilebile· 
ceğinin halka miijdclenmeai bil · 
diriliyordu. Bay Avni buna itiraz 

etti: 
.. _ Tcrku~un muhiti duha dün 

gezildi. J!'acl:ı ~1hhatin l'l111'ettiği 
hi•; bil' ~ey j ok. Tetkiki hesap 
cnci.iıııeni nereden böyle bir ka · 
ıar C"ıkanyoı·. Halkın sıhhatini a -
lilkaclar cdı?n bir istl' ci.imlelcr tar . 
tılı söylenmelidir. Şehir meclisi . 
nin sıhhati taahlıiil etmesi ne ele 
nıcktir'?.,, 
Encüm ~·· namına bay Tevfil i-

kundu. Encümen münakele yapa· 
rak yirmi bin lira tahsisatı kabul 

ediyordu. Umumi heyette de ka · 
bul olundu. Bundan soma 932 ~e-
nesi kat'i hesap raporunun son 

krsmı okundu. Kabul edildi. 

En son olarak dünkü celsenin 

zaptı hazırlandı. Okunup kabul o 

lunduktan sonra meclis ikinc\te; 

rinde toplanmak Üzere dağıldı. 

Sovyet artist'eri ilk kon
serlerini verdiler 

Ankara, 15 (A.A.) - Bu ak -

şam Rus sefarethanesinde Sovyet 

artistleri ilk konserlerini vermiş 

]erdir. 

' • ("\\.. __ ;.,, 1\1 .... -~~-·· ""-~~-
kova, Pirogov, Jadane, Chofta . 
kovitch, Bosoi'nin iştiraklerile ve
rilmiş olan bu konserde Ba.sbakan 
İsmet İnönü, bütün bakanl~r he · 

yeti, büyük ve orta elçiler ve ba
yanları, matbuat mümessilleri ha
zır bulunmuşlardır. 

Sovyet artistlerinin bu ilk kon
~eri çok alkışlanm1ş ve takdir edil· 

miştir. 

Almanya yumurta alıyor 
Almanya Nisan ayı içerisinde 

17,5 milyon yumurta ala.cağını a· 
lakadarla-:a bildirmiştir. Bu yu

murtalar soğuk hava depolarında 
muhafazcl edilecektir. 

19;H de 1\lb Venüs o
laark to;Cçilcn gen<' Ba -
) :rn ~ariyot l\'.oti t·ok 
takdir edilen ~üze! -
lerdendir. Boyu: l,:l:-
clfr . • \ğırlığı 50 kilodur 
(daha dört kilo alması 

lflıımdrr): koltuk altın -
elan göğü:. çenesi: 0,1'0 
(iki santim t•ksiktir): 

göğüs uçlarından: o.~;l 

Ctnmamclıt"): daha :ı~a -
ğıdan gogu... t'e\ resi: 
0.71 <tamamdır): ho)un 
~e' rc.."i: 0.:11 (bit· santim 
'e altı milim fazla olma
sı iraı> cdt'l'): !\aka l'. t'~·

rc ... i: 0,77 (altı santim 

ck:-.ik dt>mel,tir): kaba et 
t;cnt• ..... i: O.Hl (tamam -
dıı): haldır çene i: O.:il 
(bunda ik ..;antim "' 
dört milim fazlalık rnr· 

cltı': cli1. kapağı iistÜI\ • 

elen: o.:J6 (tamamdır) i 

dizin en kalın )"erinden 
t;c' resi: o,:ıo (bu il\i san-

tim. altı milim cl\siktir); 
m~ık kemiği çevresi: o.ıs 
<tamamdır): kol çent• . 

,...j: O.:l I (iki -.ant im w ık 
milim eksiktir): ) umrnk 
t;cne~i: 0,1:; (tamam • 
dır.) 

Görülüyor 1.i, 19:H 
;\lis \'enüsünü idealden 
ayıran farklar pek az · 
d 11'. Hu cihetle kendisi
nin r <!11 iis olarak e~il • 
mesinde b•abet '\"arclır. 

l>tl) •\llh11 , 

l~inizdc yiiz bil" ki~i 

) oktur ki. derisinin ~ a~
lı JUhut kuru olduğunu 
bilsin H bunu tahkik et-
mcyt• lüzum goı-sıın. 

Halbuki derinin glizellik 
üzcrindt• hii) iik tesiri ol· 

duğu inkfıı· edilcme1.. 
Bunun hakkında da siıe 
bir iki söı söyliyelim. 
Her ~eyden C\\Cl sunu 
bilmeli ki, sbmnnİarın 
derileri yağl;, .. zayif 0 

lanlanııkiler kurudur. 
!:5onra, kumrnllarnı dct'İ
leri d~ sarrsınkilcrden 
ıiyadc )ağlı ı;lmak isti. 
dadı 'ardır. Bunu nasıl 
anlamalı'! 

lüenılcri. podralını 

temizledikten .ı;onra dt• 

senelik iş ,·ardır. Y celi yüz c\·, u -
nrnmi nıczrnya bağlanmr~tıl'. İs 
lanbulun harita işi ele bitıni~tir. İt· 
faiye makine itibarile çok tekem-

zahat verdi. Tcrkosun raporunda· 
ki kayda göre, böyle söylendiğini 
bildirdi. Fen heyeti müdürü bak • 
teriyoloğ raporlarile terkos suyu· 
nun temiz olduğunu. kendisinin 
bu suyı- ,..mniyetle ictiğini söyledi. 

ı: Qelenler, gidenler 1 
BAY ADIL - Beykoz köy 0 • 

k~Uarını teftiş etmek üzere giden 
kultür müdür muavini bak Adil 

rinizi bir iki saat kendi haline bn·:ıkı · • s 1 
mül etti. 

Almanvauan g lc;ıı nıiitchas::ıı6ın 
RÖstcrdiği nok:.:.anlan tedricen yap· 
n1ava calısacağrz. llk olarak yan · 
g-rn~ ihbar .. telef onları rardır. Be·; 
:srııede :rn u ::t_)hil'rh'. :!i> i kö~derde -

KABUL EDİLEN MOKA • 
FATLAR 

Hasta bulunan mezbaha müdü- dün şehrimize dönmüştür. 

n~z~ onra paı·m:ıklıınnı:ıl;ı bir siğara 
kag·ıdına dokununuz. Kfığıt iizcrindt• 
)_:ıJ izle.ı·i gön•et•k iniz. 1-\uru bir dt'· 
rı ~li ızlcni hıral\mat.. Yiiziiniizii 
~lar::;ılya 'ahunu ilt• nkaı· V" ı · •ı . · . • " Hr ll\I 
dakıka sabunlu bıral,rrsaııı~ k · ~iZ t;o 

na elini uzatmıştı.. Her ağızdan ' zü böyle anlarda bütün fosforu _ 1 k O h 
bir lakırdı çıkıp, herkesin şapkası, nu kullanır. Bana öyle geldi ki t: ··k nun avasını ~utandırmak· 
bastonu pardesüsü ile meşgul ol - yüzümdeki fırtından yal b'' n aç ... Yuvamz sıze başkaları-

, k. b ı· .. nız 0 11 ı nrn vücudünü arat , k k d duğu sırada avucumda ı u e m şuphe sezdi. mı) aca a aı· 

lı ve adamakıllı neş'elendi.. Al · 
tnan madamı dört beş kere boyası
nı tazeledi.Belkiı geçen cuma git
tikleri adaya dair bir çok dediko · 

dular anlattı .. 
l ki Y

ak sıcak ... 
sivri uç u parma arı canrrnı a - Evet sezmişti Çünl ·· 'k' · 

Ç 
k k . t d. . <u, ı ı sanı · ı :;. lf. :f. 

Alman kansının kocası, fırsat · cak kadar battı.. e me ıs e ~m. ye sonra ona veda irin l' · H k' . .. . Bu sefer parmaklarımın sıkıldıgı - t 1 , .k. :r • e mı u - er va ıtkı gıbı Harbiyeden 
lar yaratarak Almanya hakkında za an rma ya a,ı ar hır soğuk '! Taksime yaya d .... 
sürekli konferanslar verdi.. Ren nı hissettim. tavıda mukabele etti. n onuyorum. 

şarapları, ve meyvalarr üzerinıo: Bu hücumun manasını anlama • F lf. :f· ~ 
f 1 k 1

. d azı! beni aparlımanın dı:; ka- S - ı· d h ı dinlediğim tafsilat ara,.nda Al mak için manga a 0 ma azım 1• ' ag e ım e i a keskin bir Ji 
d t k 

.. .. d pısına kadar geçirirken, ona de _ vant k k 
man kadınlarının yüksek karak · Fakat bir osun apısı onun e" dim ki: a 

0 

usu vaı·. Bu o Alman 
terine, ev hanımı olduklarına dair koca•ının yanında ilk tanııtığını kadının kokusu .. Y anm saat önce 
ciddi malUmat da vardı. bir kadmın bu haroketi beni ha - - Bu toplantılar iyi, hoş amma. kocasının göklere çıkardığı yük . 

Bir kaç kadeh çayla bir çok kikaten mangafa etmişti. Yüzü . - Evet. ~e~ karakterli Alman karısının 
sandoviç, meyva yemiştim.. On : me kan çrkh .. Ve sivri uçlu par - ·ıoplananlar bir arada kay . 

0 

usu. 
ikide dağılıyoruz.. maklar, son hız ve son bir hır.la nıyac>k insanlar değ;! galiba. Bekar olduğum için ürke .. k b. d . d' ur e 

Ca vidan ha 1 ı ile soğuk b;rselii m cH mi ır aha '1kh ktan sonra bı. Fazı 1 el imi "kt ı: gır . ı ği m' bir say g ,.ızlık cim ekten 
vec!L j rak".:· .. .. 1 -Hak~ın var .. kardeşim. Bunu ~ekındiğim bu temiz aile köıesin· 
Rapı 8nGnde biril<en bu kalaba· Gorulmuş olmaktan korkarak bana Maıde de şoyledi. ~· bu seviyede bir kadına tesa · 

b k 

duf ed w• • h 

lı~ arasında herkes biribirinin eli · a ı~ırken, Maide ile gözgöze 1 Durdum. Sırası gelmişti. ecegımı atırımdan gecir 
m sıkarken Alman madamı da ba- geldık. Kadm duygusu, kadın gö- _ Fazıl, · mezdim. Aile içlerinde, kocalı, ka-dedım. Karın bir me- dınl ar arasında, ne bayağı müna . 

Şeriyol Koti 

h!I' )UllOla dU):\l'!-.11\ll, Bu da derini• 
1:1.n kuru olduğunu gö tcriı-. ~ornıal 
hı· clel'İ ıw fada )Uğlı. nı• dt• kunı ol
malıdır. Bunu temin dnwk irin alın
ması il-aı> cdı•n h•dlıiri ):trınki -.ını. 
mızcla okıı~ at·:ık:-.mız. • 

s~bctler gelip geçtiği11i herkes gi · 
bı ben de işitirdim. Fakat öyle 

zannederdim ki , bu münasebetler 

k~stah ve çapkın erkeklerin gizli: 
aşıkar hücumlarile baılar. Ve za
yıf l'Uhlu, aile bağları sakat ka -
dınlar bu hücumlara mukavemet 
edemezler. 

Ve yine inanmıştım ki, aile, ar• 
kadaş muhitlerine giren bekar er
kekler iizcrlerine şüphe getirme • 
mek için evli erkeklerden daha 
temkinli göriinmck mecburiyetin
dedirler. 

Parisin sefohte yuvalarını alt • 
iist eden ben, lstanb\llcla ilk defa 
candan bir arkadnşımın evine a· 
yak basarken kendimi adeta bura 
ya liwık olmı)·an bir ad 'b" .. 

•• r am gı l go 
nıvor ve bu b' b · eve ır ma ede girer 

( I >( ı·amı ı nl') 
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Erkek kalbi 

- ItaJyancadan - Nanleden : Ô. R. Doğrul 
(Ba, taralı dünk.ü sayrnu:da). düşünce zincirini kırdr ve onu tek

TAKViM 

+ 
Guıı do~u~u 
Gün batısı 
Sabah namaz:ı 
(')~Je namazı 
ikindi natnct2:ı 
Akşam namaz 
Yatsı namaz• 
imsak 
Yılın geçen gunlerl 
Yılın kalan ~tinler 

~ALI , ça1şamba 
r 6 Nisan ı 7 Nisan 

13 Muhaarem f4 Muharrem 
~.19 5.H< 

1849 ıa.~o 

4.4-:'I 4 .ıı 
12.H ı~.t4 

ı~.59 

18.49 
20.26 
::ı.3t 

117 
2~~ 

r:;.~9 

18.SO 
'20.27 
s.so 
118 
251 

· Unıumi Harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

~- 16 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih 

..:... Rami, ne,._ ini evJonmecli • 
İimi ıonıyonun?. Beni bir isteyen 
olmadı da ondan .. 

rar hakiki ha.yat sahnesine çevir -
di. 

Kendi kanından bir çocuk doğ • 
mak üzereydi .. Bu çocuk onun ha· 
yatını :stikbale taşıyacaktı •. Fakat 
kendisi hala sönen hülyalara, ö!en 
ba.lıtiyarlıklara dalmrştı .. Yanıba
tında. iıe yepyeni bir sevinç, bir 
evlat doğuyordu. Fakat, gene 
Samiyeyi düşünmekten vaz geçe ~ 
medi .. Biri imkansız ve ölü, biri 
yanıbqında ve muhakkak olan 
iki bahtiyarlığı, bir yol bularak 
hirleıtirmek, uzlaştrı-mak ve böy • 
lete hayatını zenginleştirmek 
mümkün değil miydi?. Acaba ... 

_ l =R=A=-=D~Y=O= I'_ 

Rusların taarruzuna rağmen MaleZ' 
kirt, Erciyeş, Karakliseyi pek 
zorlukla düşmandan kurtardık. 

Ordu karargahı da aağ cenaha 
yaklaşmak üzere temmuzun birin· 
ci günü Er%Uruma geldi. Sağ cena.. 
ha yürütülen IX K. O. krt~alarm
dan sekiz tabur, bq top ve altı ağ. 
Mt. dan mürekkep birinci kademe 
3 Temmuzda Bayburda ve altı ta· 
bur, altı top ve iki Ağ. Mt. dan mü· 
rekkep ikinci kademe Ha.aankale
deydi. 

zıyor. Her biri çarıa.f kadar o1" 
harekatı harbiye emirlerinin~ 
karargahma gönderdiji surt~• 
rinden anlıyorduk. Grup K. ~ 
ma cepheden bir yürüyÜ! met' 
fesi kadar geriden har~ket etil 
tik verdiği emrin naııl yapıldı~ 
nı bilmiyerek, fakat onun taııs' 
miyle ve ayniyle yapıldığını f,f 
ve ta.sa vvur ederek ona ıöre iki' 
ci ve ikinciye göre iiç.üncü ... ]. 
emirleri vermittir. Grup K. ,JI 
nen bunu yazıyor ve diyo: ki: 

- Ya ...• 
Rami hayretinden dondu.. Bir 

kimse iıtemedi mi? Nasıl olurdu .. 
Cen,lerin en özlediği kadın oy. 
clu? 

Rami PM bütün mahcubiyetini 
,.vtk bunlan açıkça aniattı .. 
St.miye sordu: 

- Bunu aa.n& kim aöyledi?. 
-Annem! .• 
- Annen bir ıey bilmiyor. Hay

di onun dediği olıı~n. Ben evlen · 
~emele karar vermiş bulunuyo • 
rum •• 

- Niçin? Eıkiden öyle dü§ün . 
miyordun?. 

- Sollr&dan karar verdim. 

- . Rami! 
Doktor kaı·~ısma dikildı .. l<engj 

solmuttu .. Rami hemen yerinden 
ııçradı ve aordu: 

- Ne zaman?. - Ne var?. 
- Be, altı yıl önce.. - Vaziyet biraz fena, Rami! .. 

- Yani ben evlendikten sonra Kadın bir tehlike geçiriyor.. Bir 
mı?. takım ihtilatlar var. Henüz ümidi 

Samiye cevap vermedi .. Ve aöy- • kesmedim .. Fakat bir operatör ar· 
Jediklerine de pifman olarak du • kada111 I'.• ~ .., 

da~ını ısırdı .• 

Rami devam etti: ·· 

- Evet, ha.tn·lıyorum .. O sıra • 
Jarcla ha.ata idin .. Galiba o zaman 
kararını verdin ... 

Samiye ayağa kalkarak: . 
- Ra.rni, dedi. 2idiyorum- fll'-'1'° 

ıeliri.rn. 'Eminenin ıılihatini bana 
telefonla bildir .. 

-Peki ... 
Rami, St.miyenin elini eline a· 

1arak ııktr ve iate.miye iatemiye 

bırakmı.dı •. Çünkü bir fevkalade • 
lik 'Vardı •• Samiycnin eli titriyor ,. 

du. Neden aca.La? Samiyenin eli • 
ni biraz daha ııktı ve birdenbire 

onun bütün varlığını ona ıalıverdi-
iini hiuetti.. • • 

• • • 
Yalnızdr .. Söylcmeğe cesare· 

tiği sözler, düşünme~e dir'et etti -
ği düşün::eler yüzünden tüyleri ür
permiş bir halde idi. Hakikat o . 
nun yüzüne kartı dikmit bağın · 
yordu. 

- Hala anlamadın mı? . 

Hayır, anlayamamıştı.. Çünkü 
kendiıini anuının eline bırakmış, 
bu yüztlen bir uç~un kenarına 
vararak ister istemez onun ıçme 
düşmüştü .. Artık bütün maziyi ol • 
duğu sibi ıörüyordu.. Samiyenin 
evine ıittikçe kızcağızın yüzü na -
arl da aydınlanıyor ve pırıldıyor : 
du. Sonra ziyaretlerini seyrekle§• 
tirdiği zaman kızcağız ne kada-r 
betbaht oluyor ve haatafanıyordu. 
Hele onun sonradan haıtalanışı, 
bb kimse ile evlenmemeğe karar 
verişi .• Bunların hepsi apaçıktı, 
Fakat Samiye de bir tek söz aöy -
lememitti, acaba gururunun ezil • 
mesinden mi korkuyordu?. Yoksa, 
hatkaamdan mı, endite ediyordu ? 
Hayır, hayır o da galiba anlama. -
mıştt ! .. 

Fakat tiındi ... Bu anaızm itiraf .. 
O kızarı§ .. O titreyi§ .. Samiye ha -
la onu teviyor muydu? Hayır, bu· 
na imkan yoktu .. Fakat zavallının 
kalbi emniy•tle çal"pıyordu .• Ha. • 
yır, Samiye onu aeviyorqu. 

Tüyler ürpertici bir aeı onun bu 

'll :r-gıracagım .. 
Rami sarsıldı .. 
latıraiJ içinde ölüm, dirim buh· 

rnnları geçiren karısı gözünün Ö• 

nüqe geldi. 
Doktor devam etti: 

- Sana bir §ey de soracagrnı. 
Vic.danına_miir::tcattt Pt. <'evan ver. 
Şayet .l~isinden yalnız birini kur 
tara.bilecek olursak kimi kurtara
lım. An,ayı mı çocuğu mu? 

Rami büsbütün aarardr ve bü· 
tün kuvvetini tophyarak: 

- Ne diyorsun? Diye bağrrdr. 
Doktor cevap verdi: 

- Evet, dedi. Vaziyet bu mer· 
kezde. Fen, bunlann ikisinden an
cak birini kurtaı-abilir. Buna söz 
verebilirim. Fakat ikisini kurta -
racağımızr zannetmiyorum .. Dü • 
~ün de cevap ver. 

Rami bir lahza içinde yeni ha.· 
ya.tını gözünün önüne getirdi. Mu
kadderat sanki onu iğfal için bir 
tuzak kurmuştu. Hayatta bütiin 
ülküsü olan oğlu ve bütün bahtj. 
yarhğı olan Samiye her şeyi deği· 
şecek, her şey yenilenecekti, &O •• 

luk ve ö!gün bir hayat yerine pa -
rıl pard parlıyan, canlı bir hayat 
rüyalarım gerçekleştiren bir ha • 
yat. Evet Emine gözlerini yuma· 
cak olursa Samiye ile hemen ev · 
lenecek, ona yalnız bir elini uzat
ması kafi. Sonra onu bir kimse de 
muahaze etmezdi. Edemezdi. 
Çünkü hayat kanunlarına göre 
hareket ediyordu. 

İnleye inleye ve: 

- Aman yarabbi! Dedi. 
Fakat içinden gelen sesle de . 

vam etti: 

- Sen zaten karını sevmiyorsun. 
Onunla yaşamak, manasız bir ha· 
yat sürmektir. Ötekini ikinci bir 
defa kaybetrneğe nascl razı ola · 
bilirsin. Haydi. Son bir çift sözle 
i§i hallet. Bir çift söz yetişir. Hay
di aptallık etme! ·Bir kelime ile 

\ 

doktora emret ve çocuğu kurtarın! 
De. 

Bütün bunlar içinden geçtikten 
sonra başınr kal:ludı. Ve; 

-. Doktorl Anayı kurtarın! 
Dedi. 

tıugün 
lSTANBUL : 
17,30: üniversiteden nakil - ln • 

krlap dersi - Sinop saylavı Yusuf 
Kemal. 18,30: Jimnastik Bayan Aza • 

· de Tarcan. 18,50: Muhtelif plaklar. 
19,30: Haberler. 19,40: Bayan Tek 
Taş (şan) piyano refakatiyle. 20: 

. 

Maliye Bakanlığı namına konferan!. 
20,30: Demir caz. 21,15: Son h~ber • 
ler - Borsalar, 21.30: Radyo caz ve 
tango orkestraları Münir Nureddin 
Gürsıes (şan). 

223 Khz. YARŞOYA, 1345 m. 
Hl: Şarkılar. 19,15: Tiyatrolardan 

bahis, 19,30: R~klamlar. 19,45: Plak· 
Sözler. 21: Senfonik orkestra. konseri 
21,45: Duyumlar. 22: Solist konseri. 
23: Koro konseri. 23,30: Sözler. 23,45 
IiüçUk orkestra konseri. 2-L Sözler. 
24.05: Orkestranın devamı. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
18,30: Şa rkr Jr konser. 19,30: Hafif 

musild. 22: Almanca yayrm. 23,05: 
Fransızça yayım. 24,05: Felemenkçe 
yayım. 

~32 mtz. l\loskoYa, (StaJin) 361 m. 
19,30: Hir konser nakli. 22: Karr • 

şık konser ve dans musikisi. 2.J: Is • 
panyolca yayım. 

823 Khz. BÜKREŞ, 364 m. 
1.3 - 15 gündiiz plak yayımr. 18: 

Hafif musiki. 19: Duyumlar. 19,15: 
Ifonserin dernmr. 19,50: Konferans. 
20,35: Bükreş operasından naklen 
(MANON) operası. 

J{hz. LElPZlG. 832 m. 
21,10: Orkestra konseri. <Bach -çe 

--..-..... "'.ı..ı.-.... ...... 1. "ZS' ""'• ft - ••• -·•ı' ...n.ı:. &.1U' uı&•· 

lar. 23,20: Bachm e.erlerinden org 
konseri. 24: Gece musikisi. 

M5 Khz. BUDA.PEŞTE, 550 m. 
18,20: Çingene musikisi. 19,20: 

Konferans. 19,50: Piyano birlitJy1e 
şarkılar. 20,30: Konferans. 21: Plak. 
21,30: Stüdyo temsili. (Claudel ·ak -
:;;amr). 22,35: Duyumlar. 22,50: Caz • 
hand. 23,JO: Clement Mikes Ye onun 
TCRKIYE MEKTUPLARI). adlı 
Fransızça konferan~. (Bay Bela Zol· 
nai tara fmdan). 24: Oı·kestra konseri 

-- BOR SA~ 
1 ı Hız~larında vıldız ışaretı ')Janla.r üze· 

rinde 15 4-935 de nıu:ı.mele ~orcoler· ı 
dir. I Rakamlar k J.pa.nış tia.tla.rını ıcösterir 

-~~~-==·~~~~~ 
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~ 
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1 
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Ruslar 3 Temmuzda tekrar Ko· ! 
pa taarruz ettiler. 1. kuvveı seferi
ye ak§ama kadar pek büyük te· 
caatle dövüttü. Fakat akta.re üzer: 
bir taburun yaptığı panik ötekile
re de sirayet ederek iki top brra· 
kara.k Lize ricat ettiler. Ordunun 
en kuvvetli parçasının Murat va
d~sinde toplanması dolayısiyle ka
rargahın da o tarafa gitmesini er· 
kambarbiye reisi kumandanına 

teklif etti. Fakat ld ve Pasinler 
mıntakaları da yüksek ehemmiyet
te olduklarından bahiale k~bul o
lunmad r. Yalnız bu muhtelif kıt'· 
alarm bir elden sevki için hepsine 
birden "Sağ cenah grupu:1 nam1 
verilmesi ve kumandanlığın xı. 
K. O. K. Abdülkerim paşa.ya tev .. 
dii münasip görüldü. 3 T ernmuz 
taarruzu bu taraftaki dütman faa· 
liyetlerin1n tehlikeli bir hal aldığr 
nı göstermişti. Ruslar :1.aten 3 
1'•- - • ..., -- =---1 ... _ 1'ıf-1--1-=-· 

ile Ahlatı ellerinde bulunduruyor· 
du. Abdülkerim paşaya· talimat 
vererek bir an evvel göndermek ü
zere 4 Temmuzda Hasanka!ede or
du kumandanı, erkatııharbiye rei 
si, Abdülkerim paşa toplanarak 
talimat verildi. 9 Temmuza kadar 
grup kum.ı.ndanı taarruzu hazır1tt-· 
dı ve o tarihte taarruza hl'\şladı . 
Malazkirt, Erdyeş işgal edildi. 
Grupun asıl büyük kuvveti düş -
manı sürerek 21 T ernmuzı:la Kara· 
kiliseyi aldr. Birçok erzak ve mü· 
himmat elde etti. Fakat ;imalden 
imdat kuv\'etleri alan Ruôlar ay· 
ni günde mukabil taarruza geç · 
tiler. Kuvvetlerimizi ihab}•a baş· 
ladılar. Kıtaat çok zorlukla .ve 
ancak Tü r~< askerinin ,ecaatiyle 
kendilerini Kıhçgediğinden geri • 
ye atabildiler. Bu harekat hak · 
kmdaki notlarım pek muh•.asar ol· 
duğundan bu umumi malumattan 
başta bir şey ilave etmiveceğim . 
Ya~mz ikl mühim noktayı zikrede· 
ceğim. 

Birisi X. K. O. K. nm!r ve er· 
kanıharb'vesinin hotkamar·e hare· 
ketidir. K O. K. ve erka :nharbi· 
ye reisi 1h~ta tehHkesini rörünct
K. O. K. tf'.hlikc geçinciye kadar 
28. F . K. n~ ve erkanıharbiye re· 
isliğini Ka)·a Vasıf beye bıraka· 
rak kendiieri Sebikebar d arak i· 
hata lusk!lcmm içinden f rrlayıp 
çıkmı,lar ve geriye oturmuşlardı. 

Sağ c'Z!nah grupu kumandam 
Abdülkerim paşa. raporlart"11da bl\ 

1 hareketi hc)klı olarak pek şiddetli 
1 

·kelimelerlP. ifade etmiştir. 

lkinciai de, sağ cenah grııpu ka· 
ra.rgahmın harekatıdır. Sağ cenah 
Rrupu kuma.ndanr hi~bir ···Akit K. 
O. larla, kıt' a!arla tenıa.a eJerek ve 
harekatı harbiye hakkıncle onlar· 
dan rapor a.Iarak ona gör~ emir 
vermemiştir. Bunu kend'si de ya· 

"Dünkü vermif olduğum erff 
tarzı icrası hakkında rapor alı' 
makla beraber ıu emri vcrdinı· 

Halbu~ taaavvuratı hlç de 
pılanlara mutabık değildi. f. 
K. O. lar kendiliklerinden harJ 
ediyorlaTdr. Kıtaatm biribifİf 
tesanütleri iyi netice almadan f 
essirdi. Ali lhıan B. F. 11 ıa~; 
nahta ve IX. K. O. solda kendi 
ti teşebbüsleriyle hareket e~ 
Ne yapabildilerse, kendi ese;; 
dir. Rus\a.r IX. K. Onun ıol ~ 
hmı ihataya batlaymca o~dıı ·" 
hali gördü. 29. F. ya Ke~ 
Mı:uakgecJiği istikametinde 1"'
yerek tesadüf edeceği dü,mıtt'' ~ 
arruz etmesini ve bu auretle 
cenah gru:pu ile temas ;:r.de~ 

un ·ekilmesi i k a: F.'1.J?.u • ~çı llQJ. P.aKil • • 
emri çok yav&§ yaptı. T ~iri 
rülmedi. Kahraman askerle~ 
gerilerine aoğru dü,manm ""' 
olmaama n.ğmen aüngiile?"İyle,~ 
larını açarak yürüdüler. Kıt .J 
rımız Kop • Ba.badağı bıdt1"" 
durdu. 

(Devamı_:!; 
UCUZ SATILIK ARSA 

Oaküdar Büyük ~hcada f~ 
tıklı tramvay caddesi üzerind•. t 
paı·k ~artısında denize nezareti~ 
lan ( 4.5) dönümlük ana satıl!.; 
tır. lıtiyen1erin Deniz aal~ 
komisyonunda bay Şevkete ..... ~ 
Suadiye otohüı durağı bitit•'~,ıt 
323 numaralı kö§ke müra~_./ 

KAYIP I 
926 ıenesinde Kadıköy a•~ 1 

lik !ubesinden aldığım askef~ 
sikanu kaybettim. Yenisini .~1 / 
ı·acağnndan eskisinin hükrn'Ll 1 
tur. (6383) · .M 

Kartal kazası Dolaybağ k0Y$f 
de 317 doğumlu Mehmet oğltl 
lih. J 

SATILIK VE KIRA~II' 1' 
Şişli Botnonti tramvay ııtPI. 

nu Saman yolu ( e&ki dere) 1 fi 
34 No. lu hane hum satılık. / 

kiralıktır. On oda, elektrik· ~ 
gazı, terkoı ve banyo teıi••2 
cut, kargi:r, metin ve mük f t 

1 ·ıd ' . o makla beraber ucuz veı ./ 
ye elv~rİ§lidir. ~ ----

TAVZiH ,:JP 
4 Ni5an 935 tatihli 1'~1 

iazetesinin 15 inci sa.hift' ; 
3 üncü icra dıt.ire'i ilaoınn~ __...,' 
ven doıya numarası 'y.aııı-z 
tır. 4bu doıya.nın nunl~ il" 
932 ZS71 ola.caiı tavıihıJS 
olunur. 
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harp divanları asilerin muhakeme· kir birliği sayesinde olgui1 bir ne Beri in, 15 (A.A. > f ranııız 
Dlf"" ( Baştmafı / inri soıııladn ) 

çimde bir heyecaiı var. Ankara 
b " t ·· Cinin tanıdığı bir knrtulu~ 

h
. sine faaliyetle devam erfıyorlllr, ticeye varabildik. MaRmafıh ha ., muhtırası karşısında Alın.ınyamn 

f raDSlZ IDU tıraSI Selanik, Sisam, K1t.vala divanı • yallere k~pılmamalıyı:r.. aldıgı vazi)cli bir notadn ızoh c-

u un ~ ç· 
merhcz.iclir. Eskiden yalnız ın 1 

bilginlerinin tanıdığı Ankara, bu· 
gün mektep çocuklarımıza varın· 
cıya kadar herkesin ağzındadır· 
Her kes oranın büyük bir ııluıo 
kurtaran merkez olduğunu biliyor 

/stanbulda kaldığımız k.sa müd 
det icinde halktan gördüğümüz iyı 
kar§;lamadan çok miitehcusis ol · 
duk. İslanbulda ilk gözümüze.çar. 
Pan bilhassa Cümhuriyet abıdesı 
oldu. Orada yüce Camhu· B~ka· 
nıruı; Atatürkün ardından bütün 
askerin, erkek ve kadının gittiğin; 
canlanmıs gibi görerek bütün ta· 
rih göz.ü,:ıüz.ıin önüne geldi. Bütün 
Tiirk ulusunun, ulusal sat•cqta ön· 
derini nasıl takip ettiğini .'ıeyecar.
la gösteriyor. Bu, bizim için bi.: 
Yiik bir ibret dersidir. 

Türkyenin en büyük limanr o· 
lan lıtanbulu, Çinin en büyük Ji. 
rnam Şanghayla ölçtüğlim vakit Is 
fanbulu daha çok beğendigımi an 
lryorum. Şanghayın kendisi dahn 

biiyük, nufusu orada daha çok, bi· 
naları belk; daha iri .. Fakat dedi 

ğim gibi lstanbul bize daha caz.ip 

göriinü;ror ... Sebebini an 1atayım: 

6 ·r eşı·inicvvel 1923 yılına kadar 

lstanbul da Şanghay gibiJcli. Bu· 
ı·ada yabancılar bulunuyordu. Ti 

caret, i/ii ... yabancıların dintley. 

di. Fakat 6 Teşrinievvel 1923 dt! 

kafırama11 Türh ordıuu b•ı şehirde 

yabanc: hakimiyetme nihayet ver· 
dı. IJJ. un l< 11 ve 1ıcr .. ,swrnc ıa· - . . . 
mamen Tiiı k hakimi "":l alr...l'I<" 
bu 1unan bu şehir, et al" yabancı te 

siriwlc11 .~u ı tulamamış Şanghay

dan niçin claha çok beğenip şet•· 

diğitn şimdi anla~ılıyor, cl<>gil mi.' 

Şa~ghayın da /stanbula l·cnz.eme 

sini içtcı1 istiyoruz. 

Kanm Mada~ Wang da Tiir 

kiycye ge~işindcm hcı zaman mem 

nuniyct:e balısediyor .. Güzel gİ 
.virwn, bilgili, bütün hahları ken 

c/isinc ve ilmis Tiirk kadrnı dünya 

kadınlığı içinde .-;Pçme bir örnek ,. 
11· •• ,, 

yeni Cin clçiligi müsta~arınm 

kansı Bayan \V ang Amerikanın 
Pansilvanya üniversitesinrten me· 

:t.undur. Yeni ('in müsteşarı mem· 

leketinıizdc yabancılara karşı gös· 

lerilen hüsnii kabul ve m1;.; .ı firper · 

Vetlikten dt> bahsederek zabıta ve 

KÜrnrük teşkilatımıza dokunmuş 
Ve " polisle gümrüğün çok iyi or· 

Banize cdildiğüıi takdirle göriiyo· 

ı·uın,, dcmi:-tir. 

Yeni rın elçisi General Ho'nur 

Yurclunrn~a gelmek üzere yola çık· 
hgı ve simdi Singapurda olduğ;.ı 
bahsedilmektedir. 

( Ba§taralı 1 inci 6ayılada) 

"Bu terait altında bu mese 
Jcyi şimdiki fevkalade içtimam 
ruznamesine koymağa lüzum 

yoktur.,, 
Konseyin bugün en mühinı 

meselenin yani Fransanın mü -
racaatı meselesinin tetkikint: 

girişmemiş olmasına. bu .ba~ta a 

ki ihzari görüşmelerın ılerılc 
miş olması sebap gösterilmek 

tcdir. 
Yann gizli içtimaın sabahle· 

yin 11 de -yapılacağı söylen · 

mektedir. 
RÜŞTÜ ARASLA LAV AL 

GÖRÜŞTÜLER . 
Cenevre, 15 (A.A.) -. Bay 

Lava! Stresadan buraya gel 
mif, Bcnes ve Titülesko tara . 
fından selamlanmıştır. Seyaha . 

T .. k" Dı' Baka li esnasında, ur tye . 
nı ve Uluslar Kurumu konseyı 
ba§kanı Tevfik Rüştü Aras, Bay 
1...aval'a mülaki olmu~tur. Bu 
mülakat, Bay Laval'e, Alman 
silahlanması aleyhindeki Fran 
sız talebi hakkında bugün baş· 
!ryacak olan mü:iakerelere ait 

ilk teması yapmak fırsatını ver-

mi~tir. 
Cenene, 15 (A.A.) - Ha 

vas ajanıı muhabirinden: Kü · 
çük itilaf bakanlan, B. Lavari 
kartılamıtlar ve Stresa'da ah . 
nan neticelerden dolayı kendisı· 
ni hararetle tebrik etmişlerdir. 
Bakanlar, Avrupa sulhü ile SJkı 

menfaatlerini· müdafaa .eden 
r·ransız hükumetine teşekkürle 

rini bildirmiılerdir. 
Bay l.aval. Varşova ve Mos· 

.. ovayn yapacağı seyahatlerı 
lıazır!amak üzere Parise, dön · 
mek mecburiyetinde olduğun · 
dan. konseyin çar~amba akşa 
mına kadar mesaisini bitirmeıı i 
ırnvvclle muhtemc!dir. 

Paris, 15 ( A.A.) - Hariciye 
Bakanı Bay Laval, Sovyet ha 
ı·iciye komiseri Bay Litvinof ile 
r-'ransanın Uluslar Kurumuna 
, mıs olduğu müracaat meıe· 
~ap • h • 1•v• . 
lesinde mazbata nıu arrır tgını 
ifa edeceği söylenilen İ~pan~oı 

hh Bay Madarıaga ıl~ 
mura ası d'ld•v• 

.. .. .. t" · istihbar e 1 ıgı · 
gorusmuş ut· I l 

• .. la kadar dev et er. ne gore, a 
bu meselede Almanyanm has 
satan zikredilmesi mi ı_azım ~e· 

v • k elenm hallı -Jecegı, yo sa mes . 
ne umumi biı· mahiyet m1 ve • 
. 1 . 'kt'za edeceği hususla 

rı mesı ı ı ~ . 
.. akaca edccektır. 

nnı mun :r 
Viyana. 15 ( A.A.) - Dışarı 

. , · B .. kanı Bav Waldcneg 
ı~ crı " .ı 

bugün Cent•vrey~ gitmi§tiı·. Ce~ 
ncvrede toplamnıt olan d~v~e 
adam1a.rından Avusturya a 

d St 'da )'apılan konuş km a rcsa 

1 
J • malumat alacktır. 

ola ara c· aır -· 

Gazeteci Jakop 
Perlin, 15 (A.A.) - Röyter a. 23 Nisan 

:.!3 Nısan Çocuk Bayran~ı haf· 
bı~mm ilk giınlidlir. Yavrul:ıı1nt 
zın bayramı için hazırlanınız. 

. husuıi muhabirinden: Al · 
Jansı 

Göz Hekimi 
Dr. :;. ükrLİ Ertan 

Babıalı, Ankara caddcııi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendır .. 
1 

manya Jakob,un tahli~eıini red 

detmektedir. Almanyaya göre, 

Jnkob, Alman resmi mahRfilin 

müdnhalesi olmadan Alman adli • 

yesinin eline diişmüttür. Alman 

hükumeti. Jakob'un muhakerneai

nin normal seyrini tabip etme11ine ı 

musade etmektedir~r. 

hi\rpleri, muhakeme etmekte bu • ileride buna benz.er daha bir den d. n. b. resmi a ianıı;ı bu muh-
lı.Jndukları asiler hakkında karar. çok mütküllerle karfılacacağız. Bu taran111 bir itham şekliııclc yazılmı~ 
larmr vermiılerdir. Hükümler . müzakerelerde gösterdiğimiz sıkı l olmasına rl'ğmcn, mahir hir mü. 
de hiçbir idam kararı yoktur. Suç· tesanüt ve hakiki vaziyetkn miil· daf aanamc tesiri verdiğini yaz· 

lulardan bir kısmı muvakkat kü- hem fikirleri muhafaza edersek 0 maktadır. 
rek cczal rına mahkum edilmiş · müşkülleri de yenebileceğimizi ii , Notada ezcümle deni!;yor ki: 
ler, bir k!smı da beraat etmİ!!ler · ·ı d' "Fransa, Almanyanın müşkül mı e ıyorum . ., 
clir. B. Musolini, konf er an 111 çalış vaziyetini razarı itibare almamış 

Atina, 15 ( Kurun) - Tersane· maları hakkındaki memnuniyeti· lır. Almanyanm almış olduğu ka
de kurulan harp divanı ter!'<tnc İs· ni söylemiş, Ü; devletin idrakli ve rarlnı, digeı devletlerin hareket 
yanındn methaldar 228 zabit, kü. fani, umum Avrupa sullıiinü le tarzlarına 1-ir cevap te§kil etmek· 
çiik :ıabit 'e neferin muiıakeme · min edecek mahiyetle olclugumı tedir. Fra:ısnnm, uzun seneJerclen 
ı;i ne bugfüı baslıyacaktır. ilave etm:~tir. beri, silahsızlanmak laahhüdünu 

Atina. l ~ ( Kurun ) - Selanik KONFERANSIN NETtCEI MEM- :verine getirmek istemediği atikar 
te isyana i"'tiralc töhmetirle lev NUNlYET VERlClDlR ! ı bulunmaktnydı . Diğer tarııfl.uı 
kif edilmiş olan eski nazı .. lardan j Lond"a, 15 ( A.A. ) _ Stres 1 her zaman degişcn şa§ırlıcı tcklif-

Yasonidis . Jannas ile gaıeleciler müzakereleri hakkında neı:ı eclHcı~ lerle Alm:ınya sun'i bir vaziyet i
den Kastrinos. Fardis ve ~ukadat· tebliğ, konferansın gayesıne ta • ç.inde bulunduruluyor ve t cıprak 
tarı Larya clivanıharbind'! mu ha· mamen erışmiş , olduğunu göster lannın m 11dafaası için en İptidai 
keme edileceklerdir. Sabık Evroa mektedir. Takip edilen gilye, Al . tedbirler Jmasma mani olunuyor 

saylavları Pantazidiı, Hrisosto· manların yeniden silah!anması . idi. Diğer devletlerin Venay mu 

mo, ayandan Amanollid:s, Ora· Şarki Avrupanın emniyeti mua ahcdesi ahkamını tatbik t"tmelcri 

ma sayJavlarından Borazanis, La· hedelere bağlılık, Avustu rya me ümitleri kaybolduğu bir za manda, 

mbrinidis, divanı harp mÜltan· selesi, Avuüurya, Macaristan ve Almanyanm, ani bir karar ile Sİ· 
tikliğine verilmi9lerdir. Bulgaristanm askeri rejimleri JahJanma tedbirleri alma.sı tabii 

Orli idare Ne Zaman hakkında üç devletin müstakbel bir hadise telaki edilmelicii>. 

Kaldırılacak ? hareketlerini idare edecek olan Stresa, 15 (A.A.) - Jsiasyon· 
Atina, 15 (Kurun) - Dün Baş· prensip üurinde fikir ittifakı te. da B. Mu.,olini tarafmdau teşyi e-

bakan, harbiye bakaniyle görüş • mininden ibaretti. dilen 8. Flanden, dün aktam Pa· 
' müttür. Orfi idarenin divanharp· Buradak: telakkiye gö,c, Stre· rise hareket clmittir. Askeri muzİ· 

ter işlerini bitirdikten sonr3 Ma· I sa konferansı, arsıulusal rnüzake· ka Fransı~ ve lalyan milli ınar9la· 
yıs başlarında kaldırrlmasr muva· relerde yalnız bir merhale. fakat rrnı çalmış ve bir milis bölüğü 
fık görülmüştür. tamamen memnuniyet verici bir Fransız basbakamnı selamlamış· 

Yunan Cümhurreisini Halk merhaledir. Resmi mahf eller, trr. 
Seçecek tebliğde ~ikredilen prensiplerin 

Atina, 15 (Kurun) - Yunan tatbiki meselesinde tamamen ihti· 

kanunu e-ıasi&ini değiştirmeğe me· yatlı davranmakta ve bu tntbika· 
...... v ?~ l.nlnı\cr.u cahsmab.1'ına tl~. h .... 

vam ediyor. Kanunu esuide ya· l - Uluslar Kurumu irnnseyi • 
pılan tadillere göre reiıicümhur nin kararma, 
doğrudan doğruya halk l:ırafın - 2 - Şt'.rk misakı meselesinde. 

Ayni merasimle selamlanan B. 
Makdonal<l öğleden sonra Stresa 

dan ayrılmJŞ bulunuyordu. 

'LLO'lD CORC"'- UÖP.ll 

Nevyork, J 5 ( A.A.) - Eakj 
İngiliz Başbakanı Lloyd George, 

dan seçilecektir. Reisicümhur İ · Almanya ve diğer devletlerle ya. ' 
New - Y ork American gazetesi • 
nin bir muhabirine beyanatta bu• 
lunarak Streza konferansından ve cabında meclisi feıh ve yeni inti · pılacak mÜ7akerelere, 

habat icrasını emredecektir. 3 - Gelecek Roma konferan 
lıyantn ElebtJ§ıları, Devlet sının Tuna meselesi ha~kıdaki 
Hazrneıinin Zararlarınr müzakerelerine bağlı bulunduğu-! 

Odiyecekcekler nu tahmin elmektedir. ı 
Atina, 15 (Kurun) -Venize· İngiliz, Fransız ve İtalyan fi · 

losun vaftiz çocuğu ?istolikisi kirlerinde1<İ mutabakattan başka. / 
yirmi s~ ~e kürek cezasına mah. lngi!iz 'lazırlarınm S resa· d,, 1 

kum eden Yunpn harp divanı ken· Fransa lehindeki siyaseti ınuhafa· 
disiyle arkada,larmı Yun •n hazi. za elmele·,·inden memnuniyet his· 
nesinin u~ adığı 700 mily.-.n drah· sedilmektedir. Bu siyaset:p esasr · 

mi zarar ve ziyanı da tediyeye Avrupada mevcut mükellefiyetle· 
mahkum e-tmi,tir. Bu pa: a, mal- rin takviy~si ve bu taahhütlere ri· 
ları ve Pllraları müsadere t dilmek ayet hususunda lngiliz noktni na· 

suretiyle tahsil edilecektir. zarının yeniden tebarüz e!lirilme 1 
Saylav Sayısı Çoğaltılmı)acak si ve ayni zamanda emnivet tetki· 

Fransanın Uluslar Kurumu nez • 
dindeki şikayetinden bahsetmi~ 

ve Stresa konf eransrnda elde edi. 
len neticelerin şöyle böyle mem -
nuniyete şayan olduğunu. ancak 
Avl'upanın müstakbel inki~afma 

ait her hangi bir hal sureti tetkil 
etmemekte bulunduğunu söylemiş· 
tir. 

Fransanın şikayetinden bahıe· 
seden B. Lloyd George, Almanya
nın Versay muahcdenamesini ih -
lal f'tmiş olduğu yolundaki iddia. 
nın lemamiyle doğru olmadığını 
beyan etmiştir. 

Ati na, 15 (Kurun) - lçiılerı 
Bakanının beyanatına gör<? uylav 
adedi çoğaltılmryacaktır. Yeni 

mecliste saylav sayısı hükumetin 
tespit etliği veçhile 300 olacaktır. 

Musoliniye nişan • •• 
Asi General Mühim Vr.!likalarr 

Kaçıramadı 

Atina, 15 (Kurun) - Asi Ge·ı 
neral Ki\mmenos Kıı\Valadan Bul· 
l'{cHistana kaçarken pek miihim 1 

~ı.=.:11 vesa;ki de bcraberinrie götür
l1 ll!o. lür. 

r akat kendisi, Bulı:;ar hududu· 
na \oardı ğı zaman bu mühim ev· 

rakı taşıyan çantayı, Yun·ın topra ' 
~ı c.!ahilinclc bırakmış oldtJgu ota 

mol:.ilde unutmu§, bu au · etle ve- J 
t-ikalar Bulgarların eline geçme 
ıni •; ve olcmobili yakalıyan hüku 
.. , ... t aakerleri tarafından eı.lınmıf· 

tır. 

Yeni çıktı 
1' '.,eri Bilginin prcm=ıiplt>rı 

"ı azan: Mehmet Saf'f rt 
1'"'i) a tr 65 kuru~. 

Satıs )eri:' akit l\latbaası 
J TAl'\BUJ.. 

(Ba tarafı 1 ir.ci a:ıfad~) 1 
harek~t bunun meycll\na çıkması J 

na ~cbPp olacl\klı. 

Muharipler birlikleri Mareşal i 
Petenin reisliğinde Roma ya bıiyük 
b ir murahhas heyeti göndererek 
Fransız askerliğinin en y.ıksek ni · 

şanı olan, askeri madalyayı resmı 

merasimle Musol\ninin göğsüne 
takacaklardır. 

Birlikte harp etmiş ve bugu r.
1 

de ııulhü korumak için birletmit o 
lan iki büyük milletin kllt'i anll\f· 
masını bütün dünyanın g'.:)zleri ö 
nünde parlatacak olan bu mera&ı 

min ne kadar heyecanlı olacağı ! 
tahmin eıiilebllir. 1 

Te~r.bı,iiıı, ftalya hükfı:nel rcİı\ İ 
tım,fından kahul ~dilmeıdeu ev 

vel bu hl\berin resmi bir mıthiyPI 
almıur tniimkün dt"'.i?tldir. 

Muıolini. rlahA Stre7.a h nlllnlı 
11nda böyle bir iltifatın hü iiıl\ I 
memnuniyetle kabul rdill"ceg1nı 

söylemişt:r. Bunu derhal h bcr 
.ılan Pnris eski muhi\rİj>lt'' ma.hfcl. 
lcrind tasavvur cdilcbilccrk k1' · 
d"r bir srvinç l! •a ııtlırmışllr. 

Iliı1 yctli yüz ·&ki 111uharip o· 
yahalc iştiral< clmel için kendile 
rini yazdırmışlardır. Bu buyiık 

murahhas heyeti her birlikten se
çilmiş on iki başkan idare edecek
tir. 

Mareşal Peten pazartcr.ı yahut 

salı giınu baıkanlar ile birhkte Ro 
maya gidecek ve ltalya bu meı hur 
askeri, sevinçle karşılıyacaktır. 

Fransız seyyahları Romada üç 
gün kalacaklardır. Telgraflann 
vercliği haberlere göre ilkin Fran 

sız elçiliğinde, sonra muhte fif yer

lerde ııiyıı~i le:zahi.iı atla 'len1ikler 
yapılacaktır. Romadan ~onra., Jley 

yahlar lt"lyanın birçok '"ehir1en 
ni zi"aret ecl•'l"rldror, oraiMda RY· 
ni lf'7ahuı Al in - kınşıll\Ş!!lt•ttklar 
dır.,, · 
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- me ve nümuneai Fındıklıda .j 

10~0h7f897 ~ 
Iılahana doiru · YekOn 25,,~Hu. ı.~4 Yekin ~56.31a77154 tınalma komisyonunda ıö =--ı 

Piycr Loti - t. H. AliMn lir. Eluiltmeye girecekler tell". 
J. Rcuin Kiilliytıtı lf 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: makbuzile beraber vaktindeıl.,1 

Ahmet Rcıit _ H. Nazım Iskonto haddi yUzde 5 1•2 - Altın üz~rine avana yUzde 4 1•2 vel komisyonda hazır bulutJllll"" 

]kinci seri 10 kitap "· 0841) 
2oıu peflft ve her ay Denizyolları J_•stanbu. I Belediyesi llAnları 1 • ~ • ·-""' 
100 kurut olmak Uzere _ Kıt••t ihtiyac.ı olan 1~ 

834 kuru,tur i Ş L E T M E S 1 Hahcıoğlunda Abdüııelim camii önünde ve dört aokaJm birlq· tue bakla ve 7800 kilo 
5 

Gorio Baba ı\cnıeleri. Karak:öy Köpriilıa~ı 1 liği yer.deki metrük me~arhk bahçe haline getirileceğinden alikadar. açık ekıiltmeye konmu9tur. 
rcı.4U62 - Sirkecı Miihüniarı:adt l lanm beher kiloıuna tahmi:l 

Balzak - Haydar Rifat u,.~ Telefon 027~n •••~! arın bır ay zarfmda mezarlıklar müdürlüfüne gelmeleri. (1941) ırı.... ~ ~ ı len fiat 4 kurut ve aemiı 
Deliliiin Paikolojiıi 7 b v l beher kilo•una tahmin edtld 
ı:ı ı ra zon 1 0 u 1 ıa .. -nbul Evkaf MUclUrlUIU lllnları 1 "' .... .P.r·,..,,~d HIU'd.- x:r1ttti.. ..... ~r.Jıhaleaı· r\~ '.VAıan puru Jb l'ü&an 

ilkbahar Seli-,· ı· !lifi5 16/4/935 S ı unu saa 
... , SALI günü aaat 20 de Riı:eye - '; • 1 ş 

Türgenyef - Sami Z. Süreyya kadar. (1909) 76 - 150 17/4/935 Çartamba. artnameai FrndTkhda t-
Enaerei tlii::.:ı-:: ısı - ve daha yukarı. Pertembe komiıyonunda görülebilir. ~ 

0 ., .. ,,,.. A k meye ıirecekleTİn 79 liral~Jı 
F M ryak P • C!.-Z yvalı volu Hayrat hademesinin Mart 935 aylıkları yukarda yazılı günler.le 

• 0 - eyamı ~• ı 1 " nat makbuziyle beraber 
J. Rasin Külliyatı 11 BANDIRMA vapuru ı 7 Ni· kar§ılarındaki sayı ıııralarına göre verilecektir. 0931) dtn evvel komiıyonda h_,d 

Ahmet Re!İt - H. Nazım '-n ÇARŞAMBA günü ıaat 19 1unmaları. ( 1842) 

Samimi .aaJet. da Ayavalığa kadar. 0 934> Uluborlu Belediye Arttırma Eksiltme • • /& 

Tol&toy - ı. H. Aliıan Fatilı sulh 3 iincii hukuk ha _ K . d JÇıt'at ihtiyacı için açık ~ 
ı.ıatistik kimliğinden: omısyonun an : meye konulan 3,ooo liralıl< A 

Andreles - Suphi Nuri Bahriyenin kocası Aksaray Mil· 1 - ıı/4/935 tarihinden iti haren 2/5/935 perıemhe ıünü Mat vene •erilen fiat komiıyoıı~ 
Çocuk dii§iirenler let caddesi 154 saylı evde otur • 14 de ihale edilmek üzere zirdeki ev~fı haiz motopomp kapalı zarf ca pahalı görüldüğünden I 

H. G. Menauier - t. F. Ruim makta iken halen ikametgahı bel- uıuJiyle eksiltmeye konmuttur. l 7/Niaa.n/935 çarıamba ıii~ 
ilim ve F elıele li olmryan Osman aleyhine açtığı 2 - 1 O ili. 12 beygir kuvvetin de 300 ili. 350 metre hortum takı· at 15 dedir· Şartname ve 1 P, 

ıh +~0bb .. ·· d d 1 b·ı k ı 2 ·ı- 14 t f · d k 70 ·ıa. 80 t ·rı'f nıesini her aün öğleden e'V'/
1

' "J Moris Şilk - Hilmi Ziya su ""''fF usu avasm a Osmana a ı ece 1 a a mos er temın e ece ve 1 • ıne re ı ı aa ıu • ' 
·1A •"'bı·- · k k k 8 t h rt b 1 ak · ı ·d ı dikhda Satınalma. komiıyo~ 

Cemı·yeti·n A-'lan ı anen 1.t: ıgat ıcrasma arar ve _ çı araca ve nıe re cezp o umu u unac ve arıza ı arazı e e . 
.u ·ı · Id b 0 M J görebilirler. Eksiltmeye s:' 

FTederik Enıela _ Muhittin 11. mış o uğııudan muhakeme gü- ile la§ınabilecek ır otopomp a ı nacaktır. 
nü olan 11-5-935 saat 10 da 3 - 1 inci madde evsafını ha iz bo motopompu~ bedeli muham. lerin 225 liralık teminat m 

Üçüncü seri 10 kitap Osman mahkemede bulunmadığı meni ( 1300) liradır. Kaffei masarif ıatıcıya. aittir. larile beraber komiıyona ge 
182 si peşin ve her ay takdirde gıyabında davanm ne - 4 - Şartnameyi öğrenmek iatiyenlerin Uluborlu belediyeıiyle ri. (18S6) 
100 kuruı olmak Uzere ticeleneceği ilan olunur. İstanbul itfaiye kumandanhiına müracaatları ilin olunur. (1927) * ı;ı J 

58 2 kuruştur Kıt' at ihtiyacı iç.in ısı& ~ 

Y.eni ilmi :zihniyet !~!O~l~ l~incçi n~terliğiı}c: Beyog~ lu Mıntakas1 Tahsil yün eldiven açık ekı~I~e~: ... 
Bad:: · · - H. Ziya uyil a a a an aya otelinde muttur. Beherinin ta mnı_ ,O 

Hükümdar millet bulunan, bu otelin bana ait bütün Müdürlüg"" Ünden: kurut olup m\,\vakkat teın•P ' 
Ruael _ Galip Kemali eıyalarım bugünkü tarihle Noter· liradır. Jhaleıi 27 /Nisan(9~~ 

liğinize y~zılan reami senet ve o· Müdüriyetimİ% mıntakasmda 2500 kuru! ma&Jı aılili iki inam~· 1Tuı.rte11i günü aaat ıs dedır· , 
Komünizm na ilitik 1iste mucibince ve ma. • mur ve muavinliği münhaldir. name ve örneğini Fındık.I_ıd~ ıtl 

Lenin - Stalin - Bu'harin ,e~ Haydar Rifat.. lum bedel mukabilinde bu kere 1 - Türk olmak, tınalma komiıyonunda ıı~ ~ 
•---G-ün_u ..... n ... i"'k•tı-,•cı•d•i;;.iJ-1-e-ri--• Madam ~leni Alıcıoğluna sattım 2 - Hizmeti askeriyesini \fa veya t~il ettirmit bulunın•k, ler. Eksiltmeye gireceklerıJ1 ~ 

ve kendisine birer birer teılim et. 3 - Hukuk fakültesinden me Ynn olmak, nat makbuılariylc beraber" 
Prof. Dr. Suphi Nuri '!"- ır 

C 
tim. Hiç birinde ali.kam kalmadı. Kayıt ve şartiyle taliplerin üçer adet 6 X 9 cb'adında fotoğraf den evvel komi yonda h~ 

ümhariyetler Keyfı'yeti·n gazete ı'le ı·ı~nını d·ı • ı· h ·ı lunmaları. (1814) ~ 1.\ ve evrakı müıbiteleriyle birlikte Beyoğlu tnıntakast ma. 1ye ta 11 
__ .-K.-s_r •_e_fo_n_-_H_. R_ifa...,t___ lerim. 1 Nisan 1935. 

Tercümenin rolü B müdürlüğüne müracaatları. (1925) l • 1~ 
akrrköyünde Yakut GOkağrnda stanhul asliye mahken 

H. Ziya o_ık_en ___ •• 7 sayılı evde Vahan Kantaryan. Ti F o B i L ---EK z A M A --·ı çiincü hukuk dair sinden: .:ı 
Değiıiıler 11 nisan 1935. Beyog-ıu !kinci -- -~ z k · B l d 'f'- 1 

T Y er- IHSA111t SAMI ESKi DERi 1 e inın eyog un a ~· 
Ovid - S. Zeki AK A Noteri: Hilmi. - 111 yara arana 43 rr. Tıfo ve paratıfo hastalıklarına tutul· en tesirli deva §I Yağhane aokağında ·~.J 

Laokon ltbu ilan dairede ıaldı nüııha • mamak için ağızdan alınan tifo hap· hanede mukim iken hale.il ı.'İ 
.,_ ___ k_aa_in...;;g;...-_s_u_u_t_K_e_m_a_ı --•ı sına uygun olmakla berııyr neşiı- ıarıdır. Hiç rahatsızlık vermtz. Her D E R M Q Z ıahı meçhul olduğu 111"~ 

Kapitalizmin Buh'""' KURUN gazetesine aönderildi. 1 kes alabilır. Kutusu 5:> Kr Sirkeci Merkez ccıaaeıi terhinden anlatılan Katirı-,L1 
Gaetan Pirov - A. Hamdi Bapr 11 Nisan 1935 ••••••-•••-•••" -----~~----. ......... - ne açtığı 935/ 357 No. Ju ~· 

SALAMBO Beyoğlu 1kinci Noreti: Hilmi. DIŞ DOKTORU ma davasının muhakemetİ ~ 
G. Flauber - ı. H. Alif8Jl Dit tabibi übeyt Salt S.hibi: ASIM us 935 ıaat 10 na bırakılJIJıt~ 
Müracaat y·,rı· - VAKfr Fatı'h Karaou··mru"k tramvay · M iundan bizzat veya bil" ..,..~ ~ NURi MEHMET • Netrınt iidürii: ,._. Matbaası - Ankara cadd•i mediği takdirde ııyaben 

İSTANBUL Beyoğlu Aiacami Karııamda dur•ğı, No. 4 REFiK Ahmet IEVENGIL ~eye devam olunacaiı ili' 
Buna aokak: No. 1 VAKiT Matbuar - lstubul nur. (6386) 

lstanbul Kumandanlıf 
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Ankara Valiliğinden: 
t - Ketif bedeli (24196) lira (98) kurut olan Polatlı - Hayma

na yolunun 23 + 090 il& 43 + 000 kilometreleri araıında 18 menfez 
illf& ile 33 + 000, 43 + 000 kilometreleri aruıncla 10000 metre 
mik'ab ham tat ihsan kapalı zarf ulUli ile eksiltmeye komnuıtur. 

2--:-- Ekıiltme 22 Niıan 935 pazarteai ıünü ıaat on 'bette Anka· 
ra vilayeti daimi encümeninde yapı lac.akbr. 

3 - lıteklilerin teklif mektuplannı Ticaret Odaaı veıikuı ve 
1815 liralık muvakkat teminatları ve Nafia aı mültendialiiinden •I•· 
caklan fenni ehliyet veaikalariyle birlikte ayni sün ıaat on dörde ka
dar villyet encümeni riyuetina vermeleri. 

4 - latiyenler ketif ......ıaaı •• ~ Ankara villYtti 
Nafia &at mühencHılifinde psclen pçireMlirJer. (1722) 

D \inh!sar•nr U. Müdü.rlü§ünde 
1 

' A Q A Cib&li Fabrilcumclan Mayıs 935 den ltilaaren laariçe tevkedil· 
• ~ mek üave çıkarak ve Z-2 1/2 ay zaıfıncla f&l'bwn•i muciltfnce teı· 

B 1 ı--'\ • K T • r--"\E N lim edilecek olan (50.000) kilo kadar tütün ton puarldda aablaca· 
1 t< 1 1 ~ :... tından almak iatiyenleria 20/4/935 tarihine 1nüaadif cumartui ıünil 

~ A 1 1 A-r.., 1 ~or-r\ .... t 14 de % 15 ıüvenıne paralariy le Cibalide Jevaaıın ve mübayaat 
t<J-i\~·I" 1:: t::IC ıubeainde ıatıı komiıyonuna müracaatları. (1907) 

5 
s 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 21 
1 _ Öz ıürkçe koklerden gele!.'. 

.. _ı_;" kar§uırıtı (T. Kö.) beldetf~ 
so.zı.,,. B---•-- her 
( alô.med) lwrırnuıtur. lUH(U ""' 

bin 1ıa]Jatula sırası ile ıummrJanmı· 
:m (mütilı1J$sı.s) yturlaruıı gazete • 
lere vereceğiz. · · 

z - l' eni konan Tcar§lbk!anrı •. '>1 

ayırd edümesi ~rı, gerefine g?.re. 
f~ da ~' ayrıbl or • 

nekl~ de kOJWlm"flUT· '--u--' 
3 - J{ökü ıiirkçB ol.an Ke 11W66 • 

• i>ııgüı&kü qfmm{,f fJe ~I 
frıneldUeri alınrnı§tır: As~ °:1.'.~'!:°e'~r. 
aslı ügüm olan lıiikÜ!"' ~,..... .. "·· 
köküntJ,en ıelen tekil (ibı. 

ibra etmek (Bak: beraet) - Be • 

riJemek 
(Jrnei: g""4lahtde lıiç bir nıatl~· 

bum kalmadıfmtlan. '""' mn~Ttt_e b~r 1 
~ görmMliin - Kendiairule 1ııç bır 
al~ Tcallfltıthlıntltın, berllemek • 

"t., bir n11an götmedim. 
tbram etmek (ilhah etmek) - Üı· 

tİİl\e varmak .. 
-""1nwk: 1'lnıınu.ııı iaal «nwm ıçın 

bu ktı4(Dt '"'am N il'lıalı et•nfı doğ· 
nı nuıtlur _ A rzunıuı.ı gerine gttir • 
wwm ~ ,,. kader u.tiime varmanız 

dolru mmlur? 
lbrac etmek - Göetenaek 
t>rnek: Sözilnil üpt.d etmek için bir 

vealka 16"16 etti - Siizilnll kanıtmak 
için bir belge göderdi. 

tttre- ttne 
OMffc: Plu'lllfllluı ibreıı tlabfıa ıı· 

_,. ,,. ebr - P111rıliuıuı llnMl htr 
,....,. ,,_.,, l/6fütir. 

nw.t - ötrenek. imek dete 
OrMk: 1 - Şu miorlııtln Taalı ıfıe 

bir ibret olsun - Şu auçlunun hali lcab Te kabul - Kuıtma vermek 
size hir örnek (dera) olsun. Örnek: Her iki a/ctl icab ve Tttıbıll örnek: ı - Evini, aylığı •lli lira • 

z - lnaan, her ıeyden bir ibret al • ile inlkad eder - Her iki bağıt, bir ya ic~ etmif - Evini, qlıl& elli ti. 
malıdır _ in.san, her §eyden bir ör • ı kanııma ile bağıtlanır. raya klralamıı. 
nek almalıdır. Mucibince - :•pıla 3 - icar etm•k iatfdilim od4/ia 

ibn _Oğul { Örnek: Bu Mmrnamegi Vekile arz laellMı bir talip çıkmadı - Kirala • 
lbtila _ Dilş'kilnluk ile m.ucibainl alınız - Bu. buyrrılt• • . mak iatetlljim oda11a heniz bir iateJc. 
örnek: tıret ibtUbı, ibtUdların en yu Bakana sunarak yapılaaını alı1N:. ü ,akmadı. 

-" 1,~_,,3,,,. biridir- içki İcabet - Kabul tcare - Kira 
f/ÜÇ flAMlft Brw->': 
tliJfkilnlilğü, tlüıkünlüklerln en güç Örnek: Davetinize icabeti bir 1:1e1 - Orntk: Bil evin icarni aentde altı 
yenUenlerinden biridir. zile addederim - Çağrııınıaı kabulü 11iiz liradır - 811 tvin kiraaı ydda al· 

MiibtelA _ Düşkün borç •at1arurı. tı gii.z lira.d.ır. 
örnek: tırete, kumara, envaı ~ • lc:abet etmek - Kabul etmek Mucir - Kiralıyan 
. mübteld bir adam - lrkıge, Ornelc: Siz bu kadar dm;d «tik· Ornek: Muciri ile bir türlü anla • 

savıge .. kü" b" d . 
kumara, türlü kötülüklere duı n ır ten aonra onruı a icabet ed~l aıi· ~amadı - Kiralıyanı ile bir tllrlll an • 
adam. kardır - Siz bu kadar çağırdıktan lQfOmadt. 

Ibtidar etmek - Başlamak sonrrı onun da kabul edece;i bnbel • Miisteeir - Kiracı 
Orntk: Mesaiye ibtültır tür etmez lidir. Ornek Mucirle mJJatecir ,art11ında 

önümllıdeld """ldlldtuı vahameti lcad etmek - lcad etmek (T. Kö.) tam bir itildi var - Kiralıyanla kira. 
kendini göatertll - aÇlıfmaya 6.aflar Keşfetmek - 1 - Açınlamak. 2 - cı araaında tam bir anlQfma ı•ar, 

l ··-:;nrJlzdekl güçlllklerın a • (Bak: tcad) isticar etmek - Kiralamak baş ama: On• 

~ l ~ kendlai g&terdi. tcad ve ihtira etmek - Bulmak gır ıgı 

ibzal etntek - Bol bol 'ermek Örnek: Gramofonu Edl.aon ietıd 
(Bak: bezi etmek). ve ihtira etti - Gramofonu Edi.son 

tcab _Gerek, lüzum CT. Kö.) buldu, 

()rfl#k: 1 - tıin icabı ne ue onu lcad ,.e ihtira - Bulu 
yapmalı - lıln. gereği. tte iae"'"' llflP· Ornek: ()n befincl turc t>ir ktııtl r;e 

malı- ihtira asrı denU1e 11endır - On 1HJ • 
z - icabına gore harriet ediniz - şinci asra bir bulular aarı denilıe 11e• 

LıiMJmuna göre hareket edini:. rindedir. :t 
Jcabetmek - Gerekmek Mucit, muhteri - Bulman, bulan 
örnek: Soyledilrlerinıze nazaran Örnek: Bii.viikl'Ulcit ı'e muhteri. 

meselenin böyle olm08ı icab eder - lerüı i.aimleri tatilıde /aJjrmetle anı • 
Söglediklennize göre aarumun böyle lır - Blil!llk brllmanların adltuı ttİ • 
ol.maaı gerektır. rihde aafHIC it. tı11ılrr. 

t~bı mailahat. itabı hal - itin icar - Kira (T. Kö.) 
ıereti lcar etmek - Kirala.mak, kiraya 

örnek: Bil' oda iaticar etmek iate· 
dim, b"f'llUZ gelnıi11en kalmadı, bir 
tllrlil bulamadına - Bir otltı kirala • 

mai t.tedlm. bafınuı gelmi11en kalma· 
dı, bir Ulrlli balllllladun. 

icaz - Tansıtma 
t caıet - İzin 
leli- Sürme 
İclll - Ululama 
lclts, ik'ad - Oturtma 
lcmal - Sonıa 
Orne/ı: ~nin icmali ııı ki... -

SoriıinJui ıô"'4tı fil ki... 

icmal etmek - Somlamalr 
Ornık: M~11lel/f o 'itada,. illdlc «· 

Hnlz ki timdi onu icmal etmek bll• 

miJfkiU - Sorumu o kadar karıftır • 
dınu kl fİlnfli onu ıomlamak bile güç. 

Hülba- Öıet 

örnek: lıln huld&aı aranacak o • 
'"""' - /~in 6:eti aran~ak olur;._ 

Hülba etmek - Ozetmek 
Öt'nek: Şimdi miia.Gtlenizle iMi• 

legi bir lıülO.tı edelim - Şütttli uni. 
ni:le aor,,_ özete/im. 

ten. CTtlzel temir) - Yürit. 
Orntfr: VerUtn hDkilmletin icruı 

içtn •vlnl sat11a çıkardılar - J' erilen 
hüldimlerin 11ilret& için evini ıatıftı çr 
ktırdıl(l,., 

icra etmek - 'Yürütmek. yapmak 
Ornek: 1- Bir kere hüklllriiltn 

bir f~yi "behemehal icra tttrttk lazun· 
dım _. Bir kere hilkmHilM bir ıe11i 
ne olurıa olsun güriJımelt (Jerektır. 

2 - Emrinizi icra ettMk bfıntı hem 
ı•aıile hem de 11reltlir - Emrinizi 
11apm.tlk 6ancr Mm iidto lıtm de onur· 
d11r. 

icra ettirDJek - Yaptu·mak 
OrMk: Yalnız emrettMk kift111el 

etmez. amirlerini icra ettit!Mk de /ıf. 
zımthr - l'alnıı emretmek 11etmeJ, 
emirlerini TlflPlırwralc A gerektir. 

tcra Ti lnfu - YUrQttim 
Ornek: Hilklbn kra ve infazı adıJ. 

lıUn ın mlllılm ktı&atındon biridll' -
Bllkmiln yirlitiinüi, tüzenin en ö111111· 

li gereklerinden birıdir. 

lcnyi an'at etmek, icrayt mlmu· 
riytt etinü - Eklemek 

01'Mk: l - Tllrltl,,ede ic,.,.t Hlf· 
at etııwk ~in ecM6Uer hdktlılia 6arı 
~ZJUJJJA=a5 1'aJ:U• UIJıt)1) 



Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Kadıköglüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

1 - lngiltere ordusunda hô.Ui eski bir takım an'ane/eri muhafaza eden musiki bandoları takımı .. 
yorlar. Bu bando yakında Monfr har~oya gidecek, orada bir müddet çalgı çalacaktır. 

2 - lsviçre hava po<;taları son günletde, tayyare hizmetlerinde kadınları çalı§tırmaya bQ§ladı. Bunların v:ız.ifeleri, uzun )Olculuklartla yolculara hizmet 
iıtiralıalle:ini düşiinmektir . Bütün Amerika hava postaları d-:ı bu hi.'?.metlerde kadınları kullamyorlar. bo4o ....... .. ,._"° ..... ıt ...--

3 - flolivut Girls takımı kap tanı olan Mina Gran başında silindir §apka olduğu halele Amerikacla yaptığı bir numarada büvük bir muvalfakiyet kar.anmı§tır. 

4 - Çölde, büyük kaçakçılık hadiseleri oluyor. Bu kaçakçıları takip etmek için fngiliz polisleri otomobil kullanmaya bQfladılar. 
f? --------,i:--~~~~~~·~~~--=-~--;;..;~-=~~:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~ii!!!!!!~~~!!!!!!!~~~~~~!!!!i!!!!!l~~!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!J!i!!!!!!!!~!!ll';tf: 
cşldı! ı-c •. :e;..: ·11, • ı ifosı lci=wullr -
Türkiyrdı• t•k=rmrk irin yadu11rnlar 
hakkında b;r lalam ~eki/lcrin ı·c fü. 
rcnh,ri11 11c•rfııc· udirilmcsi yereklir. 

2 - u·,. memur için krayi memuri
yet etmek r·azifcdir - Bir işyar irin 
işini ek=' 11wk b:r borçtur. 

icra claire~i - Yiiditge 
Orun/,:: Dlimclcki lıiikmii icra dal -

l'<'Sinc [Ji;ifrcrck icrasım taleb edece· 
ğim - f:Fmd< ki /ıiikmii yürütgcyr 
oötü rcr<'k yii riftiU mcsini ist iycceği 111. 

lcti!'\ar etmek - (Bak: cesaret.) 
lçfhacl - Öıelgörü 
Örnek: Herkesin bir fikri olabilir, 

f<rkat içtilıacl salıihi olmak büyük lıir' 
rukuf islf>r - Hcı·kcsin bir düşünii:ii 
olabilir .• 1ncak özclgijdi, ı.~sı olma!. 
biigük bir bilgi isf<~r. 

lçtihadi - Özel,...iiriik 
Oı·m·' : 1 li'ruli mc ·clef<>rrlc Tı<i -

kimle. · I <""'l ''[(', 'rıi 1.-cımuı ı;apacak ol- 1 

salar nr· ~!iı ta b;ı. 1-iil•~m koyacaklar- 1 
sa ona q·,rc• l:crar r·cr•rlcr. - (J::cl • 
{/Öriif: ·"' H Umfonııda /tiiJ.:mcrı/cr, hrll· 
dilcri kc • urı fJa?, c~f: of-;cılcır rıe tür -
lii bir Nikiim kowrnklar ·a ona gijrc 

1 
karar ı:crı"rlcr. 

lc-timn - Toplanmn. tophı•1h 
(Jr11elı: llu : , ::c pm·lam11.-ılu::wı iç· 

linıcıını 1•;ıkihıc:c11 <·ı·r·cl 1;•a,ru:ıaijı f<ı!f· 
dalı bulım15/(lr - llu yıl oarlamc11io· 
m 111 l o ;1 l mm m ·w 11 ı •ak l ; ıuft> 11 ii n N· 

gap11ıa11• lmıdalı fmlmufilar. 
lçtimn c~mcl, - Toplnnmak 
Urr.c::: 1Ji:11iik .1/illd !ıfrclisi 1 

art w:u ''< icfinza <'ili - l\.amutoy I 
.ıtart 1931 el<• to:•lmulı. 

ldinı:ıi - .'oy· al (Bak: C'enıiHt) 
{>rnel:: l 1·i'm<1i. mcscldc>r iiu;·indc> 

hüyiik /Jir iliwı if< /riildim ı ·crmcli -

dir - So1ısal s-ırumlar ii:crirıdc bii • 
yük bir ii_(' .. c • "' /:iinı vermelidir. 

:\fiiçtemi - Toı,Jamk 
Omcl.: .~/iict 111· fmlıma11 lıet;l'lin 

bu 11/f' 'fr fır l .. ~ınrlrt lw11u·n /Jiı· karar 1 

ı·erc•n•ği11i iimi<f l'<frrim - Toplanık 1 
fmlwırrn kum/un bu ı;onmı lıakkında 
/ı('(ııc·n bir karnı· ı·c•rccC"ğirıi umarım. 

ktinah - l\a{:mnıa <Bat,: Hazer) 
ldin:ıh elnH'!, - J\:ıı;rnmak (Bak: 

Hazer) 
lclam - YoğHtıın 
dnıek: Son i :1a11 /ıarl'kefinc pİijı·a 

olmılmm biri11i11 srılbcn idamına kCl · 
mr t'erilrli - Smı a:ı lıarckcfine iin· 
a!jak olcmlardarı biri11i11 mulorok !/U· 

<ialım111a !.-arar L't'rildi. 
lclam ctnH•l, - Yoğalmak 
Orru•k: /lir mücrimi idom etmek, , 

ne lmcfar cıcı olursa olsurı iclima bir 1 

lci:imcyi ucri11e f/Clirmektir • - !Jir 1 
ı;11çlll1111 yofirılmak ne kadar acı olıır· 
Mı of.mrı :wysrıl bir rtc•rckliği !JC'rinc· 
gcli rmC'kf iı'. 

1 clamc ctnwk - lkrnm ettirmek 
lılnne - lloı·~ nrme 
fJ m t' .'• : 7, i İl' r<ı a irl<m <' i ~·in C' .-; k i1 "'' 

yapıları müesseselerin yaini ~imdi Zi. 
raal IJankası İ§gal ediyor - Çiftçile
re brırc ı •cmw İ<;İll C'Skidc11 yapılan 

kurıımlarırı }/C'llİri şimdi 7,iracıl Barı -
1.-nsı lıılıtyur. 

idare - Tutum - (Fr.) Econonıic 
Ornck: l - I <fareli adam - Tu -

f1111ılu adam - Un lıcımmc econom<', 
:! - 1111 i~f<ı/.'i i-iarnıi=i çok br/jcn . 

<liğimi :;iiyliı;cyim - /Ju iştrki tulu -

11111n11:11 rnk lıefjı·11difji111i ,.;ijy/İy<'!Iİlll. 
1 cl:ırr - \'(;netim, <;evirim - (Fr.) 

Aclminbtrntion 

Umrk: l - Dn·let idarr.oıi - Dcı·
frl 11ii11cli111i ı lclmi11istratio11 de l'Etat. 

2 - lfrr miic•s.<ıcse11irı idar<'sİndc 
hir takım 111İİ!Jkiilfrr olabilir - l/cr 
kummım ~·,•1Ti111inrlr· bir takım {liiç -
liiklcı· olabilir. 

İdare - Yönctgc - (Fr.) .\dmi • 
nlstration 

lJrnck: Posta ı·c telgraf idare.~i · 
m • gittim - J>o.'ita t'C' telgraf f/Önd • 
f/t 'Sİ!lt' !Jİllim - ./c· ımis aite a l'rulmi -

nisl rcıtion rles postc.ıı. Örnek: Bu muazzam sciyin sevk ı·c 
idare t•tmel, - Yetmek - {Fr.) idaresini sizin dul}unu:a tahmil edi • 

~uffir yoruz - /Ju büyük çalışmanın güde· 
örnek: llu !.:adar para beni idare mini isi:in onıu=unuza yükletiyoru::. 

f'cleı· - Uu kadar para bana yeter - Se,·k ,.e idare etmek :.... Güdmck -
Cet rtr{lcnl mc ~uf/'il. Diriger 

ldan· etmek - ~·e, irmek - {Fr.) Örnek: /Ju kadar biribirine =ıd 
Dirigrr mütalcalar ara11ında bu müzakereyi 

Omc·k: lfri idare eden kadındır - .<teı·l/ı·c idare etmek rok müşküldür -
lfri n•çir<·rı kadındır - C'est la Uu kadar ters oylar armunda bu ko -
fommc qui dirirıc· la mai.<ton. nuşmayı güdemc·k !'Ok mü~küldür. 

idare etmek - Yönetmek - <J.~r.) )fiidiranr umur - Yönetmenler -
I>iriger, administrer ( Fr.) !..es dirigeant..s 

Urnc!.:: lliikıimct i~lcrini idare el- Ornck: ıttüdiranı umllrumu:un 
mck - lliikıimcl i.~[C'rini yönetmek - yüksek bilgi r:c kudretlerine güvene • 
Diri!lcr (aclmini.,lrcd fr.<t allaircs du re!.: - J"ön<:lnıenlcrimi:in yüksek bil-
f/Olll't 'rrıc·mc•nt. gi ı·e erkforinc güı·encrek ... 

idari - Yöıwtsel - ffr.) .\dmini:-\· 
tratif Umum mUdür - Genci' direktör -

Örn<'l•: idari m<•srlelerdc lral L'C (Fr.) Dirc.ıcteur general 
:amana f/Ör<ı lıarC'kci olunur - J'ö . Miidiiı· - Direktör - {Fr.) Direc-
nC'l.scl sorum/arda /ıal t'C' =aman<l fJÖ - tcuı· 
re /ıarC"kct olunur. M,.,,,ur - 1::-rar - (J<'r.) f'oncti • 

ldnrei ma. lahat - Oluruna l>ai?la- onnaire 
nıa - (Fi'.) l'oliticıuc cl'atcrmoimcnt Urnck: IJerlel. memurlarının /ıuku· 
(d'au joıır le jour) kunıt bfr kanım muhafaza etmekte -

örnt'I.:: Cüm/ıuriııct, o~manlı ;111 • diı - lJed<'t i~yalarının lıaklarını bir 
paarlorluğurıurı idarci maslahat si - karıurı korumaktadır. 
yaseii yerirıe i~ baı:armak dnı·ası gii. • ldbar. nokbet - Bahtsızlık. gün · 
der - <'iimlwriyct, Oımıanlı impara- süılük. diişkiinlük 
lorluriumm ol uruna bağlama ... ıya.-;ası • Örnek: 1 - Ti ali ibdarırırla da u
!/<'l"İne i~ lm~armak darn.-;ı güder - /;arına lıall!f oe.tirmcdi - Uulıtsr=lıl• 
.1 la ıılacC' ri<' fo politique d'atcrmoie- lınlinde de ağırlığını boğmodı. 
mt·nl ( r/'au jour fo jo11r) de l'ancien 2 - ldbar da ln8an içindir - <:ün. 
Enıpirc Ottoman la Republiqe Tur • ııü:lük de insan fr;indir. 
quc poursuit un ideal de realistin 1 :J - /dbara uğradım diye meyus 
prcıtique. olmamalı - Düıkünlüğc uğradım di· 

1 clan·i ahdah - Tın·ust - ('Fr.) ye umutsu=luğa dü'!memcli. 
'l'oa ... t iddia - Sa\' 

ldard aJ..clah ctm<>k - Tavusmak Ornck: ileriye sürdüğünüz iddia 
ldarri miilkiyeı- ~h·il yönetim doğru drfiildir - li<-ri11c siirdüğünü: 
Ornck: ldarei mülkiye ı·c ~keri • sau doğru değildir. 

Y" - Sivil ı·c süel yönetim - Admi- J ddihar etmek - Biriktirmek 
nistratinn dııile et militairt>. Örnek: Para iddihar etmek bir lıÜ· 

$rYh: H' idan• - c;iidiim - <Pr.) 1 11cr drğiliir. oflu zanıanrnda re ye • 
Di rN'I ion rindf' lınrrnmauı hif mrlidir - P<1ra 

biriktirmek bir hüner değildir, 
:amanında ı•e yerinde ltarcamol 
melidir. .J 

ldhal etmek - Girdirmek, so~ 
koymak İ. 

Örnek: l - lJu esrarı bilenltf 
sına herkesi idlıal etmek muvafl.J 
lur mu? - Bu sırları bilenler~ 
lıcrkcsi girdirmek uygun olur ~J 

2 - Kendisini kabul salon~...J 
lıal edince - Kendisini kabul 1111' 
na sokunca. 

:ı - Bu cümleyi de makale~ 
fİne icllıal edelim - Bu cünıltr 
ya:ını:ın irine koyalım. ..A 

1 dhalat - Giri - ( Pr.) fntP"'-
tion Iİ. 

Ornck: llir memleket idhol 1' 
i/ıracatı arasında tevazün hU~~';I.. 
bir iktisadi alamettir - Bir ,,ı 
girileriylc> çıkıları ara . .,ında de 
mc olması iyi bir ökonomik ~l ) 

ldhal:'tta aid - Girel - <fr• 
portatif 

Ornck: ldhalcita ait hcsnpl · ,ı 
ay {'crdiig neticeye göre• - Gitr.. 
saplarm bu ay r:crdiği sonuco 

ihracat - Çıkı - (Jo'r.) f;S 
ti on 

Urnck: J/ıracat mallormuz 
drı birinci sınıfı tütün i.~gal t . 
(.'ıkı mallarımı: arasmcİa birif•C' 
yr tütün tutuyor. 

ihracata aid - Çıka! - cft 
portatif 

ihracata ait lıesaplarırı bll 
ı:erimini bildirini: - Çıkal it 
nn bu yılki ı·crimini bildiri11:· 

Dl ZELTMB . "'" 
/\tim u:uıı 2fl numarasuı~ 

rağında üçüncü sütunun ilk '
(nıuztarib olmak) /:arı;ılıl' ,,P_ 
yanlışlıkla (göynümek) ·/!ekli~ 
zılmı~tır. !Junım dnğru.~11 ( 
mt k) <tfot'aA· t ı r. 


