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Küçük ve Balkan anlaşmaları kolıseyi toplandı 
Livalle Küçük Anlaşma Fransız Dış Bakanı, Konseyden 

· Arasında ihtilaf ! Almanyanın takbihini istedi 
Fransız Dış Bakanı, Titüleskoyu 

zorlukla teskin edebilmiş 

Streza 'da alınan 
neticeler 

Entranıijan gazetesi Strezada , 
elde edilen netice hakkında bir 
bcıtmakale na§retmi§tir; bunu ol

dqğu gibi alıyoruz.: 

"Almanya bir daha muahede -
leri boıacak olursa ken -
dine karşı Cikonomik ve mali ted· 
birler alınması için Fransa. tara · 
fmdan Uluslar Birlğine nıüraca · 
at edilm~şti. Şimdi Cenovada U • 
]uslar Biriiği konseyinde bu mese
le konu§ulurken İngiltere. Fran 
sa.ya bu hususta yardım edecek -
tir. iste Streza konferansında el -
de edilen netice de budur. Bu, bü· 
yük bir §CY değilse de, bir hüsnü· 
niyet eseri olduğu için iyidir. E
sasen Musolininin hüsnüniyetin -
den ~üph: edilmiyordu. Yalnn: 
Makdonald ile Sir Jon Saymene 
o kadar emniyet edilemiyordu. 
Nihayet onlar da Almanyanm gös-

1 •. • .. .... • ' ---1 .... .J. 'C".._ 
)(at ne efe o sa memleket erindeki,1 

hakim ve herhangibir taahhüde gİ· 
ri,meye muarız bulunan efkarı u
mumiyeyi hesaba lcatmak mecbu · 

riyetinde idiler. 

- - ....... 
Titüle•ko 

Cenevre; 16 CA.A.) -Avuıtıir
ya, Macaristan ' ve · Bulgaristan 
hakkında, tebliğde geçen kısmın 
ne suretle izahı lazrm geleceğini 
soran Fransız gazetecilerine ce -
vaben Bay Laval demİJtir ki: 

Cenevrede, diplomatların bir suikasta uğramamaları 
için çok sıkı tetlbirler alındı 

Müşt;..ek -t~bug 1 
Cenevre, 16 ( A.A.) - Kü · 

çük itilaf ve Balkan anlQ§ma • 
•' konseyi dün yaptığı müıtereh 
toplantı sonunda bir tebliğ neı
retmi§tİr. Tebliğde deniliyoı 

ki: 

'' Küfük ltilôf ve Balkan an
lcı§maıı, A11rupanın ıimali §ar 
kisinde karırlıklı yardım mu • 
kaveleleri akdine ıJe merkezi 
ıJe cenubi Avrupada emniyet 
miıakının tahahkı.ıku hu:rusun • 

daki müzakelerin müıbct bir 
neticeye &Jarmaıına eıa•lı e 
hemmiyet atfeder. Stresa'da lzola • Bella adasında 

Sen }ermen, Triarıon ve Sulh Pcrısi - Sulh için geldim, Fakat hangi tarala. gideceifimi ıa· 
Neuilli ıulh muahedelerıni im . fırdım! 

za edenlerin aıkeri V::u:iyeti Cenevre, 16 (A.A.) - Uluslar Kurumu mukavelenamesinin d&• 
nin tadiline gelince. br. devle· Kurumu "cmseyi bugün ôf J en ha müesair olması için xcıruri o • 
tin mümuıilleri bu huıuata B. sonra bay Laval'i dinlemiıtfi.. Mu· lan tedbirlerin derpİ§ olunması • 
Laval tarafından yapılan tefsi· maileyh, Uluslar Kurumunu tek . nı iatemİ!tir. 

rata ıttrla hiisıl etmi1lerdir. rim ettikten sonra Almanyanm 16\ Mumaileyh, Alman te§ebbüıü . 
iki .e_uı~P devletlerin daimi mnr~ t:ır\hll kararını~ takbih edil· nün 3 tubal tarihinde Londrada 

konıeyi Uluılar Kurumu kon . mcsmı ve bundan boyle Ulu&la .. (801111. 7. cı 8ayıfaııııı ı. ci. sütwıwıd4) 
aeyinin fevkalade İ!;tima devre- ==========::;.===::-~===================== 

;: ;;;::::::::~1a:~.~:, toplan-1 Dün ya KadınJarbirJiği 
BULGAR kongresi yarın toplanıyor Doğrusunu söylemek lazımsa, 

İngiliz Bakanları kendile-ıne bi · 
raz rica edilmesini istiyorlardt 
Neticede Fransız Ba,bakanı Flan
den'in plam kabul edildi Bu su -
retle iki memleket arasında bir 

Gali us 

"Strezada, garp devletlerinin 
mümessilleri, hu üç memleketin 
askeri vaziyetini tadil meselesinin 
esası hakkında her hangi bir mü -
talea beyan etmekten bila ihtiyar ı 
içtinap etmiılerdir. 

------
Kabinesinde Suriye kadınları nasıl çalıştıklarını, 

BUHRAJ.V !nelerle mÜci\dele ettiklerini anlatıyor 

(Soııu 2. ci sayıja11m S. mi siituııımda) ~onu 9. cıı :myıfa11m f!. ci sütwıımda 

y; unali hükiimeti hava 
kuvvetlerini arttın yor 

liar divanları mayısın ilk haftasına 
p kadar işlerini bitirecekler 

Atina, 16 (Kurun) - Son ia · 
yan sırasında Bulgaristanıı kaç • 
mıt olan dördüncü Kavalı\ kolor
dusu kumandanı General Kame • 
nos ile arkadatlarının Kavala 
harp divanında muhakemelerine 

başlanmıttır. . 
Selanik harp dıvanınca muhte -

lif kürek ceı:alarına mahkum e · 
di]mi olan miralay Linardakis İ· 
le ar~adatlarının rütbelcd dün 
Selanikte refedilmitlir. 

General Papulasla arkadatlaTı -
nın dün de muhakemesine de -
vam edilmiş ve bir çok iddia şa· 
hitleri daha dinlenmitlir. 

Veniz~losla Arkada§larınrn 

Muhakemesi 30 Nisanda 
Atina, 16 (Kurun) - Hüku 

met, Venizeloıla General Plas • 

Maarif Bakanı Radel, iıtilaıu.~ 

veren Dı Bakanı Batalol, Kabine 

Reiıi Zlatel 

Sofya, 16 (A.A.) Kahine azuı 

arasındaki anlatamamazlık, yakın 

da bir buhran çıkmak ihtimalini 

gösteriyor. Dün ak§am, hariciye 

nazırı B. Bntolofu11 istifa etmiı ol

duğu ayi idi. Ba§vekil bu f&yİayı 

tekzip etmiıae de, B. Batolofun fil 
Cl'ncral l'apolas ıl<' General Skando· 

lis ı•mlwl;rm<· irin 1/arp /Jiranına 
{JÖUİ ı ıil ıi rlcrl. ,.,, 

tira!lın ve fir111.ri arkada,.farının hnkika istifa eylediği ve istifasını 

( ~ ntt 'i c ıı a ııfnr,,, ı cı ııtr11111nrla) 1 da geri n.lmad1gı anlatılıyor. 

Dün yapılan lıomi.ıyon toplantJarınJa 

Yarın saat onda Y ıldtz konfe-ı toplanıyor. Bütün hazırlıklar ta . 
rans $a]onunda Ulusla ar k 1 . . -· . .. r 11aı a · mftm anmı§, mul'ahhaılan bot 2&· 

dınlar bırhgmm buyük kongre.si (Sonu 9. cu aayıfanrn 4, cil mıtunıınıia) 
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Mareşal Petenin· · 7917-· 
1Je ait bir ifşası I 

24 Fırlra Fransız askeri isyan etmi, 
ve Parise yirümiif •• ·• ~ 

Streza' da alınan 
neticeler 

l~I -vali iinl&Vİni .R ' 
nin-Tnk,a;mn-t mü · 

k&D -.•iriitl• letanbal 
yet müdürü F ebminin de 1 
ftli muavini~ t~Jin edil 
ri9'J~r. 

58883, 70377, 27845, ı 
68884, 117911 aumaraı..,. 
yİnnİfer lira, '988f1 den 9990U 
maraya, 77841 elen, 77960 
ya 70371 elen 70380 DUIDAP 
27,841 den 27850 
171231 den 1"11241 No.,. 
numaraya, 157951 den ıs 
....,.,. kadar un taiaYiı..,. 
mitel' lira aııaorti çı)cmıftır. 
edilen ıa11111aralar bfideye b 
ba Penıi)'eceklerclir. 
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Mahkemelerde 

General Esadın 

açtığı dava o·· .. ..h. b. d d. y v ' 

_, Müddeiumumi,.y~zıdan 1 UDUD mU Jm Jr er 1: ag. 1
1 

dolayı ceza ıstıyor . 
Yanya mü<lafii General Esa~ Halk kötü yağ yemekten hiçbir zaman kurtulamıyacak mı 

tarafmdan "Son Poıta,. gazetesı 

aleyhine açılan davaya, lstanbul Bir yağcı, belediyenin muayene işi böyle giderse halk 
ikinci ceza mahkemeıinde dün kötü yağ yemekten kurtulamaz, diyor 
bakılmqtrr. 

3 - KURUN 17 NfSAN 1985 

Gezintiler 

Biz ne diyeceğiz?. 

General Esat, ''lttihat ve Te • ı 
ra.kki naııl doğdu. nasıl yqadı, 
nuıl Öldü? •• ismi altmdaki tefri • 
ka.da y anya müdaf auında.n bah· 
edilirken hakiki vaziyete uygun 
olınıyan ~yler yazıldığını. bunla· 
rrn. fahsı hakkında yakıtrk almı· 
Yan yaz1 neşr\ mahiyetinde bu ·, 
lunduğunu ileri ıüriiyor. Yazdan· 
larrn hakiki vaziyete uygun olma· 
Yıtmnı resmi veıikalar la ıabit ol· 

Kantrk yağların, halkın sıhha· 
ti üzerinde ne kadar fena tesirler 
yaptığmr gören belediye, yağları 
bozan ve onları karııtırarak satan
larla uzun zamandanberi rnücade 
le etmektedir. 

yağ takibtıtını daha 61kı ve iyi yap· 
malıdır.,, 

büyük bir kimyahane açma1r la 
zımdır. 

Artık uluılcırı 8tmBıkı saran kor 
düğümlerin akılla, düıüncc ile ~ö· 
zülcmiyeceği anlQ§ılınca, clünyo 
•açmalamağa ba§ladı. Gudeler 
de durgun ı.Jc aydınlık gunlerin 
kine hiç benzemiyen •ör.'er görii· 
lüyor. Okuyucularına ıiyas11 ba -
rometreainin çizdiği zikzaMarı an
latmak iatiycn bir arkada'i en bii
yük adamların ağzıncları ko • 
caman harflerle dün öyl" bir baf
lık dir.Jirmiıti: 

BAY MAHMUT SOYLOYOR 

Ayni sokakta 4 numaralı dük· 

Bize gelen Trabzon yağların · 
ela olıa olıa un olabilir. Diğer söz • 
ler birer iliiveclir. 

"Netice şu: ya harp olacak, va 
sulh! .. ,, 

..--------.--· 
Belediye aergicilerle birlikte 

bozuk ya~ satanların da isimleri 
ni te,hir ve ilan edecektir. 

duğunu aöyliyor. 

Bu isim te,hir meselesi yağcılar 
arasında büyük bir alaka uyandır 

nnft1r. 
Dava edilenler~ tefrikayı ya • Bir arkadaşımız dün birkaç! 

lan Ziya ŞakiTle gazetenin neıri· 
Yat nıüdürü ve sahibidir. Davacı · 
nm avukatı Seniyüddin, dava edi· 
fenlerin avukatı eski Adliye müa· 
te§arı F erittir. 

Tefrika muharriri Ziya Şakir, 
ha.kiki vaziyete uymıyan bir feY 
Yazmadığmı. tef rikasırun veaika • 
lıtra istinat ettiğini. General Ela -
dm J&hsmı hedef tutarak onun 
ha.kkında yakt§ık a)mıyaca.k !f!Y • 
Jer ya.mıağr hiç aklından geçirme· 
diğini, yazdrklannm sadece tari • 
ht mahiyette olduğunu aöyliyerek 
kendiaini müdafaa ediyor. Diğer 
dava edilenler de bu müdafaaya 
ııtirak ediyorlar. 

Dünkü muhakemede, müddei • 
umumi muavini Ubeyt, davacı 

~ -- , 
l~nn, ceza kanununun 480 itici 
maddesine göre auç teıkil ettiğini 
anlatarak, bu maddeden ceza i1-

tem ittir. 

Bundan sonra davacı tarafın -

dan, şahst iddiayı tetrih ebnif, ~~-ı 
hakeme, müdafaa yapılmaST ıçın 

Nisanın otuzuncu günü ıabahma 
bırakılmıştrr. 

yağcı i'e konufmuş, sözle:ı-ini tes· 

pit tmittir: 
Sirkecide Kömürcü sokağrnda 

altı numaralı dükkanın sahihi yağ 
cı Bay Ali diyor ki: 

"-Piyaaada satılan yıığlar ka.· 
rıııktır. Ayni zamanda cin• itiba.. 

riyle de aıağıdu-. Sokaklarda köy· 
lii kıyafetine girerek yağ ı.alanla; 
da boıuk ve piı yağlar &atmakta
dırlar. Yallar yapddıklart yerden 
geldikleri vakit ıaltrr. F akal 
bura.J.cı, A•maaltında, Zindanka· 
prda vejetalin, pamukyağı ve don· 
yağı ile karf.fthrılmaktculır. 

Ayna zamanda bu harı1ık yağ. 
/ara da renk veriliyor ve halk da 
ba parlak yağları iyi yağ ıanarak 
alıyor. Halbuki bazı tert:yağları 
uu Ku!i rcn1<uuır; naıR ısc ouril.( ıuı 

rqık zanneaerek almıyo>". Bunun
la beraber ba karııık y~lar her 
dükkanda •atılmaz.; hanların mu
ayyen )'e7leri vardır. Meaeiö. bizim 
aattrğımr.z yağlar hali• Trabzon 
yağlarıdır. 

Belediye bukarıJık yağ •atan· 
larla mücadele ediyor. Fakat bu 
mücadele•i bu qe nilıayet verecek 
bir ıekiltle değildir. Bel~diyenin 

rcrğcı 1Ja • Ali 

kiı.nııı sahibi agcı Ba · Mahmut 

da diyor ki: 
"'- /st'l11bulda •altlan yagların 

bozuk olduğu hakkındaki dediko-
Juların hepsi masaldır ve ben bu· 

na hayret ediyorum. Çünkü karı

şık yağlarm kilosu 50 kuru§tur, 60 

lmrus: nlan Trabzon :yai!ını İcerisi· 
ne bu .)'ağlardan koymak gülünç· 
tür ve mÜ§teri kaybetmekte~ bat· 
ka bir ıey temin etmez, Edirne 
yağlariyle uğrtJ§maclığım İfİn ba 
hu•uıta hı'rbir ıey •öyliyemem, 
Belediyenin karııık yağ satanları 
leflıı'r etmf.k huauıunclaki düıün -

,
4 P!Jtne hıçbir ıey söyliyemem, la • 
hat §unu Jn ilıfoe edeyim ki, bele· 
di,.·enin b9z.uh yağ •atanlarla yap -

BiJet parasını jhtilas· 
tan ceza! 

yağ muayene memurlarının yağ. tığı mücadele aakat ııc eksiktir. 
dan anlamaları liizımdır ki bir Belediyenin l•tanbulda ıatılan 

Etki ''Seyriaefain,, memurla · Jii.kkiına girdiği vakit nümunelik yağlarm karrıık olup olrnadığrnı 
l'Indan Rifat ve Himi aleyhine a· yağı kendiıi aeçebüıin; bu böyle iyice anlı)·abilmeıi için işe yarar 
çılan ihtilas davasma ait ınuha • olmalıdır ve her muayene memuru "'' 
keme, 1ıtanbul Ağm:eza ma.hke · kenc/İline verilen niimuney~ alıp 
tneainde dün bitirilmİ§tİr. götürüyor. Muayene iıi böyle git· 

ölen çocuk 
babası 

ve 
Bunlar aleyhindeki davada, bi- tiği takJirJe halk kötü yağ yemek

let bedellerinden dört yüz lira ka· ten hiç bir zaman kıırtulamıyacak· 
tır. Avrupcu/a bozuk yağ •atanlcr B d .. l.. .. b b 

da.r bir parayı ihtilas ettikleri id· ra verüen ceza ağırdır. Bi:ıJe ele e tosun o umune a ası 
dia. olunuyordu. Muhakeme, iki - böyle olmalıdır. Beletliyenin vere· mı sebep oldu ? 
~er aene, on birer ay hapis kararı · hal' el t 

ceği cnalar tekerrür ıfı e ar - Kumakprda oturan Kirkor is • 
VerıniAtir. J 0'1ık ~ k t 1 

:r malıdır ve hatta u anın apa ı · minde bir Enmeninin, çocuğu 

Cğlentide dövüşenlerin mama katlar gitmelidir. Bozuk Bedrosun ölümüne sebep olduğu 
adliyece muayenesi ve karııık yağlar, yağJan anlamı· iddia eclilmi§, cocuğun anneai ta· 

Ç ] Ç 1 ed Yanlara ve ucuzca almak iıtiyen rafından vapılan •ı'ka·yet u···erı·ne, ember itqta or u m rete · J :r .. 

Piyaıada en çoh tuttulan yağ· 
lar Trabzon yağlarıdır. Dedikleri 
gibi bu yağlar bozuk ol•aydı. hiç 
bir zaman bu kadar satılama:r.dı. 

Piyll8tıia diğer bir kııım mah· 
lid yağcıl•h da vardır hi, Trabzon 
yağlarrnı ve satanları alôku.dar e~. 
me:z. Belediye ceza vermek isti· 
yor•a, yağların karrJık olu., olma 
clığını daha iyi bir ıruret'•: tetkik 
etmP.ğe gayret etsin! .. 

Bugün karııık yağlar suıam, vc
;etalin. c..ır. İçyağlarıntn mahlıitla· 
rıdrr. Trabzon yağlarına bunlar 
harıftrnlmaz. çünkü clerlıal yag 
bowlur ve kokar. 

Kttnftk yağlar, günün en tanrn· 
mrf paata ve lokantacıforı tara
lr'7<latt kullamlmaktarlu. Ben 
Trabzon )'ağr •atarım ve harıı,/;1 
yağ bizim Jükkô.ncla )'oktUT.,, 

BAY HILMIN1N SÖZLERi 
Balıkpazarı sokağında 15 nu· 

maralı dükanrn sahibi BaJ Hilmi 
anlatıyor: 

"._. Piyaıada bugün karı§ık yok

tur. Çünkü en üstün T rabz.on yağ. 
lannın liati 55 kuruıtur. Bunu 

Okudum IJe bu yük3ck keırtfrİf• 
teki :zekaya parmak ıımlım. 

Ya ''Baltlvin" İn sözlerine na 
buyurufu,.? .. Bugiinkü zihin gidi· 
§İne Fahi~elik damgaıunı vuran, 
lenni kepaze eden o ıözlcr kar ,. 
sında lngiliz. kamaraları 11aşfl yı· 
kılmadı bilmem. Britanya, aiya ,. 
ıal inceliklere en çok katlanan bit' 
ülkedir. Orada kendi lfolra.lanna 
bile 8mokinıiz. oturnuyan, teklif~ 
sizlik olur diye dillerinde•ı "ıren"i 
kaldıranlar yaıar. Onlar: küçük 
bir etiket ~ anlı§ı, çıplak bi- adam 
kadar tih11indirir. 

Böyle iken, Baldoin: 
~ KcrlrHmi tımarhane '14? m!ftl " 

•orum. 

IJi ·c ba /adı v,. çagda len i~itt 
de: 

- Fahiıelik ediyor! 
Hükmürıü verJ" 

Silah fabrikalarının, bQ§takile ~ 
ri ~arklarına takıp •Ürülı.lediği 
aöylendi? ipliği pazara çıkan a • 
dam tek eleği/. Bütün Attrupa t~ 
pedcn tırnağa kadar iplik pauzn. 
na döndu. 

cliğer kötü yağlar lrarl§trrmak liat Bu karmakarqık görüniiı /tar _ 
hummnda bir laycla temin etmez. ıı•ında bir diplomat da "Ya harp 
Yağlar yapıldığı yerclen r.aarl ge· olacak ya aulh!,, Derıre ne ,ıkar? 
liyoraa biz öyle •atıyoruz. Belcdı" O t d d k r a a utan aca , çekinilecek 
yenin ce:r.alandıracağı kHnıeler Jı3ngi düz.en kaldı ki?... Mım'ln 
bizden ziyade yağı yapanlardı,.. en irkin büyücüsü, ''Tibet,, in en 
Bunun için de yağlaı· lıtanbula t:ınınmıı lôması da ancak böyle 
geldiği vakit belediye tarafından konuıurdrı 
muayene edilmelidirler. Belediye He,.ke& .soruyor: 
daima yağlarımıır muavene ecii· N 

.T - ereye gidiyoruz? 
yor. Sokaklarda köylü kıJaf etine · 
giren adamların sattıkları yağlar Cevap veren yok. Hem herku 
boroktur. Bunlar kilosu 40 kurır1 ıorunca, Mm cevap oerebilir? 
t Dünya .. Naırı·ettin., in azoın '-atı-

0 an mangarrn yağ/arını s:ıtıyorlar c. R 

ve halkın 11hhatini boz.uyarlar.,, "tna Jöndü Türk inceliğiııin en 
BA y AZiZiN SÖZLERi biiyük örneklerinden biri olan lıo-

ca, gemi azı.)•a aleut katırın iiıtünde 
Balıkpazarında 3 numaralı -'k r"' ana, aavraltt urarken ~ dükkanın sahihi Bay Aziz de diyor ;r • 

ki: - Hocam, nereye? •• 
Diye •oranlara: 

"- PiyaıaJaki yemek yağları 
- Ka~rıın İ•tediği ye·~! 
Demi1t y ·· .. J .• eryuzunae •rrıtan 

Ji:zcnaizl;J.., bütün dizginlerin 
koptuğunu göıteriyor. Korkarım 
çok geçmeden kuduran dünya Ja 
"N tt' " • k aare uı rn alırına dönecell. 
Fakat bit.: 

loltantala,.a aahlır. 
~İnin bir odasmda eğlenti ırra.am· müddeiumumilik İ!İ ara tırmaya 
da dövü§en be§ arkadqtan küçük Bundan batka bize gelen halit girişmiştir. 

karı§ıktır. V c bunlar lıtanbulda 
Zindankapıcla karııık bir hale ge

tirilir. Tuz.ıuz tereyağlarq gelinc8 

bunların bozuk olmaaına ıebep ba. 
yat krema kullanılmıf olmaaıdır. 
Karıfık yağlar bilhaısa mahalle 
bakkallarında satılır, yağların ka. 

Tı§lrrtlma'lı esnafa ucuz yağ salıl
maaı içindir. Belediy J,arı§ık 
yağ •alanları te§hir ederse, namus. 

- Yahu nereye? 
Diye sorcmlara, bilmem ne Ji • 

yeceğiz? •• l'rfuatafa, Riza ve Kaırm, hutaha- Trabzon yağlarımrı tlerecni yirmi Ö 
-'tı oldug .. u haltle bunun yirmi •e· len çocuk. altı yaşındadır. 

neden çrkmıtlar, adliyeye gönde • aı K. k b d b k 
L

1
•• olma•ı ı'leriye ,;irülüyor ki bu· ır orun un an aş a da birkaç 

ı·ifmi§ler ve tevkif edilmitlerdi. R ,,. 0 ~ d 
na imkan yoktur. Halkın ivi ya;; çocugu vnr ır. Şikayete göre, Kir 

Bunlardan '"·araları ag"' rrca olan b-' J• it ı. kor bunlarda Bed b' 
J yı"yebilme"i içirı eıeaıye artftR n rosu ır gün 

hü..n~k ·Mu•ta~a ı"Je SDTT Celal de dövmu·· ~ k t · • <T... .. r. .. , __ .. __ ... _m ............ , • ~· çocu vuruş crı•ıyle ra-
biraz iyileımi§ler, dün hastahane- müddet önce Jstanbul Ağırceza hatsızlanmış, hastahaneye yatml
den adliyeye getirilmitlerdir. Ad· nıahkemeıinde muhakeme edil • mı~ ve orada bir müddet tedavi e· 
tiye doktorluğunca muayeneleri mi,, cinayette tahrik görülerek, dildikten &onra ölmü§tür. 
Yaprlmrttrr. Sıhhi vaziyetlerine suçlu on ıene ağır hapse mahkum 
dair rapor verilecektir. edilmitti. Fakat, tahrik bulunma • 

Bir cinayetin cezası, 
beş sene arttı ! 

dığı no'ktaamdan, temyiz mahke-
mesi bu karan bozmuftu. 

Adliyeye getirilen baba, çocu .. 
ğunu dövmediğini, yalnız terbiye 
etmek üzere bir yaramazlıktan 

lu yağcıfor için çok iyi olur. Paş· 5. Ci•zatn 
lacılarrn birçoğu vejetalin ya.iiı T;:=:::::::::=~;:=;;;;..::..::;:=:.-:::;:.::::::;::::;;:;=;:::;::;~w 
kullanırlar. K1'emanın liati arttık. S P. O R J 
ça karıtık yağlar Ja çoğalır.11 -

"lllJUM'"nt~· ............................ ~ .. ~inta;.f1h&lftttuetım ....... 

guya çekildikten ıonra serbest br 
rakılmıfhr. 

Diğer taraftan çocuğun ceıedi 
morga kaldınlmıthr. Otopsi yapı
larak rapor verilecek, Bedroauıı 
neden öldüğü teahit edilecektir. 

Bu haftaki maçlar 
lst<uıbul !llıntakruu Futbol Heyeti 

Başkanlığından: 

19 - ~iı:ınn - l9:1::i Cum:ı gunu a· 
pılncak mıntakn resmi nınçları: 

Ill')ktnş Şeref .Alanında, alan gô_ı. 
cü U: Saim 'l'urgud. 

Yakından tanıttığı Sabriye is -
ıuinde bir kadmr, .Betiktatta öl -
dürmekten •uçlu Ali Yqar, bir 

Yeni den yapılan muhakeme 
neticesinde, Ali Yaıarm cezaaı 
çoğaltılmr§, bu eef er on be, ıene 
ağır hapse mabkUm olmuıtur. 

el olayı kulağmı çektiğini, fakat 
Bedroaun hundan rahattrzlanrp 

ölmediğini, baıka b1r haatahktan 

öldüğünü söylemiıtir. Kirkor, aor-

Müddeiumumilik, dava doava
smı birinci istintak daireaine Ş?Ön
dermiftir. Birinci müatantik Ra. 
mazan, ara§trrmayr derinle§tİre • 
cektir, 

Sumerspor - Fener \ ılmaz aat 
13 de hakem lzzct luhittin Apak. 

Haliç - Ortakö saat 14.Mi .hrıkenı 
Adnan Akm 

Dofanspor - Raragumruk saat 
16,30: Hakem Saim Turgud. 
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BEYOa.LU KAZASINDA: 

Kasımpaşada. Çiviciler mahallesin· 
de 38 numarada Tanaş kızı Bayan 
Marya ile nyni evde oturan H~n 

Soğuk hava Taşıma inkılabı iktısat konseyi 

Cuma tatili 
Dükkanlarını açanlar 

ceza nasıl alınacak 
Cuma günleri yaıağa 

dükkinlannı açanlar 

oğla makinist Bay Mustafa Khlm, . 
Beyoğlunda Ka.raköyde 9 numarada. 
Melekon kızı Bayan Lusaker ile ayni 

Mahzenler belediyece 
işletilmeğe başlandı 

1 
Bay Yusut Kemalin ink1- Murahhaslar dün akıam 

ıulh mahkemelerince verilfll 
lar müddeiumumtliklerc:e 
infaa edilmekte iken tenıyİI 
kemeıiniıı bir karan üzeriıl' 
liye Veki1eti, belediyelerin' 
ifli.a kanununa tevfikan 
almalannı tamim ebnitti. 

eYdc oturan Agop oğlu Makinist Bay 
Hal'iciyan, Kasımpapda Camilkehir· 
de 62 numaralı evde oturan Mahmut 
kızt Bayan Ayşe ile Kasnupaşada 
Bahriye maha1Iesinde 121 numarada 
tiiccar Ali Cemalettin, Taksimde Val-
deçeşınede Ankara. apartnnanmda 
.Kiork km Bayan Armime ile ayni ev. 
de oturan Karabet oğlu yağ tüccaTI 
Bay Artin, Pangaltrda J{asımpaşl 

cadde~inde 54 numarada Mimo km 
Bayan 1aryani ile Beyoğlunda. asma
lımcscitte Kostantin oğla marangoz 
Bay lstavri, 'l'akSimde Kocatepe ma· 
halle~inde 4 numarada Dimltrl kıı:r 
Bayan Despina ile ayni evde oturan 
Teofifos oğlu marango~ Kostantini, 
Hasköyde Erenler soka,fmda 6 numa
rada Abdullah km Bayan Şükriye 
ile ayni evde oturan Kirkor oğlu ha • 
mal Bay Ohanos, Halıcıoğlanda Ab • 
düsselamda 15 numarada oturan 
Durmuş km Bayan Eftade ile Ahmet 
oğlu BaY; Niyazi. Şehsüvar sokaimda 
14 numarada. Süleyman Asaf kızı 
Bu.y<!D Ayşe ile ayni evde oturan Ah· 
met Nuri oğlu elektrik firketl amuml 
lct.tibi Bay Ahmet Niyazi, Şişlide si
Jllhc:ör eokağmda 14 numarada İbra· 
hlm usret lazı Bayan Emine ile ar 
ni e' <le oturan Hayri oğlu Roma ban· 
kasında memur Bay Nazif Bekir, 
Pangal tıda 150 numarada Uzeyir 1azı 
Ba:,rnn Fatma ile ayni evde oturan 
Man:ıv Hüsel in, Taksimde Esldfehir
de Kostantin kızı Basan Marya fle 
ayni evde oturan llya oğlu Bay Zan· 
goç Panayot, evlenmişlerdir. 

FATiH KAZASINDA: 

Fenerde Recep km Bayan Saime 
ile sobacı Bay Reşat, Aksarayda Ih • 
$2n .kır:• il~ kma.u ne eiektrikçı 
Bay Hüsamettin, Kasım Günaaf ma • 
mahalle5inde Yorgi kızı Bayan Sofya. 
ile mobilyacı çınlı Bay Koço, Ntsll· 
:ah maha11eslnde Selim km Bayan 
l atma ile Bakkal Bay lbrahlm, Atik 
Ailpaşada Pavlm km Bayan .Anas • 
tasya ile sebzeci Bay Aleko, Horhor· 
da :Mehmet km Bayan Hadiye ile 
marangoz Bay M119tafa, Fatihte Ol
man km Bayan Emine ile kutu fabri
kasında Bay Mehmet Salt evlenmiş. 
Jerdir. 

Karaağaç müe11eaatmda.ki ıo
ğuk hava mahzenlerinin i§letilme-
ıi hakkında müteahhit ile yapıl· 
DUf olan mukavele bitmit mahzen
leri belediye iş1etmiye ba§lamıttır. 

Belediye İktisat Müdürlüğü 

mahzenler için tenzilatlı bir tarife 
ya.pmıttır. Şehir mecliıince tasdik 
edilen bu tarifenin dünden itiba· 
ren tabikine bqlanmıftır. Mah
zenlere konacak sığır etinin dört
te birinden yetmİ§ kuruş, bir dana-
dan em kunıt, koyun-dan on beş 
kuruf, kuzudan on kuru§ almacak· 
tır. 

Belediyenin mahzen tarifeıini 

indirmesi diğer hususi mahzen aa· 
hiplerini tela~a dü,ürmüttür. Bun
lar da tarifelerini indireceklerdir. 

Meıbahadaki aab§ salonu da 
birkaç gün evvel açılmı§tır. Keııi· 
len etler burada yirmi dört $&at 
duracak, sahipleri tarafından ya 

soğuk hava mahzenlerine kona· 
cak, ya'hud da alınacaktır. Et fi. 
yatları bir müddet evvel düpnÜ§· 

tü. Mahzen üeretlerinin indirilme· 
ai ve son iünlerde gene fazla. koe 
yun ıelmiye ba.ı1ama11 üzerine et 
fiyatının gene ineceği muhakkak 
görü1mektedir ... 

Sebze hali 
Kereetecilerde yapılmakta o • 

ı.,. -"·· ı...11 J.1.,i ....... tt ..... aa, •• 
ren açılacaktır. Belediyece hazır 
le.nan tarifede hal açıldığı gün 
tat\>ike ba§lanacaktIT. 

lap kürsüsündeki dersi 
Sinop Saylavı Bay Yuauf Kemal, 

dün inkılap küraüıündeki deraine 
devam etmiş, ta§rma. inkdaplarmı 
anlatmı§tır. 

Bay Yusuf Kemal, demiryolu 
nakliyatının 1830 da bafladıimı. 
demiryollannın geçirdiği teki.mü] 
safhalannı, Osmanlılık devrinde
ki demiryo] siyaseti ile bugünkü 
siyaset arasındaki farkları ip.ret 

etmiş, mukayeseler yapmı§, 8afba
ka.nımız lımet lnönünün timendi
f er ıiyuetimiz etrafındaki nutuk• 
larmdan parçalar okumuı, harp 
zamanında demiryollann memle-
kete yaptıklan faydalan anlatmış· 
tır. 

Polia haberleri: 

Taşla yaraladı 

Seyyar fotoğrafçı Kirkor ile A· 
li adında jJci kiti müfteri yüzün -
den kavıe. etmişler, Ali Kirkoru 
batından taıla yaralamış, suçlu 
yakalanmııtır. 

KALP DURMASI - Nan~ ıo· 
kağmda Devlet apartımanında o-

turan yetmi f ya§lannda Sait ao • 
kakta birdenbire dü9üp ölmüt · 
tür. Muayenesinde kalp durma • 
aından öldüğü anlaıılmııtrr. 

MERDiVENDEN DÜŞEN ÇO
CUK - Dün aaat on dörtte Ku • 
ruçeımede Velinin evinde kiracı 
olarak otun.P, nuıeyın ~aptanm 
onbir aylık Müriivvet aclmdaki ço 

cuğu oynarken merdivenden a • 
ıağı dütmüı, muhtelif yerlerinden 

H.I'de satılıp harice gönderile· 
cek etyanm bulunduğu yerden incinmi§t\r. Çocuk ha.ataneaiııe 
itibaren nakli sahipleri tarafın - kaldmlmııtrr. 
dan yapılacaktır. Diğer bo,altma KAVANOZ DOLUSU -- lıtik· 
ve nakil itleri tarifeye tabidir. lil caddesinde 175 numaralı d l~· 

Sebıe hali için ıimdiye kadar kanda Murat, Artin admda biri -
270 bin lira harcaıunııhr. 936 se· nin dükki.nmdan çikolata dolu 
nesinde almacak taluiaatla hal'e bir kavanozu çalıp kaçtığ'llı iddia 

Türk- Yunan muhtelit evvelce de yazdığımız gibi yeni - etmittir. Tahkikata bq}3nmq • 
den bazı kıımılar ilave edilecek· tır. 

mahkemesi gitti tir. ÇOCUGA ÇARPAN ARA . 
Muhtelit Türk - Yanan ha · BA - K,uaköy Rum mel<t.ebi ta· 

kem ma.bkemeai heyeti dijıı ak· ikinci, üçüncü derecedeki lebeainden Dinıitri adında. bir ço· 
tam -~z ~buçuk treniyle Sofulu.. sokaklar da sulanacak cuğa 4715 No. h Arifin arabaaı 
ya gıtmi§tir. k ... ·1 b 

Yazın büyük caddelerin ATa • çarpar& çocugu omuzu \ ~ aca-
Mahkeme, Sofuluda bir Yu. ı ğından yaralam19trr. Arif yaka· 

zozlarla aulanmaama karı1 ikinci 
nanlı tarafmdan hüktbrıetiıniz a.· d d-ı- kakl lanmıttır. 
leyhine açı)DUf bir dan h~ında vl e üçüncuakt· erdece 'C:'l\l ao ar au· . anamam a rr. ~----._...,._.,...,.. __ __, __ 
Yerinde tetkikat yapacak, Edir - . . . Çocuk hekimleri encü-
neye uğrayarak Perfembe gijnü 1 Beledkıye, bu gıbı. ~kakş·lardı 'J~ka meninde konuşulanlar 
tefnoimize dönecektir. o amaya arar vermıftır. un ı ı 

Bulgaristana ihracabmız 
tek beyıirle çekilen bq arbanın 
üıerine kone.cak fıçılarla aokak • 

lar ~anacaktır. Arabaların sa· 
ynı ifÜnden güne arttmlacaktrr. 21 martta biten ve iki ay 'IJZ& • 

tılan Bulıariatanla takas anlatma· 
mızda, bu müddet içinde yapıla- ~,--iiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...-,

Qelenler, gidenler 
cak ihracat mikdan teab;t edil - • o 
memitti. Ok~nomi Bakanlığı dün FRANSIZ MÜŞAViRLER, -
alakadarlara hu mikdann geçen Akça Bakanlığı için getirilen 
yılın alttda biri olduğunu bildir' • Fransız müıavirleri dün ıehriınize 

Çocuk hekimleri encümeni Btyoi· 
Iu Sakaçıkmazındaki yerinde Bay Dr. 
Prof. İh~an Hilmi Alantar'm başkan· 
lığı altında toplanarak Dr. Sezai 
Bedrettin taraf mdan difteri afISin • 
dan sonra husule gelen bir difteri '-a· 
kası; Doçent Dr. Şnket Salih tara • 
fmdan iki "Primaire glo~tis dipll -
teroida,. nkası ve Dr. Bay Ali Rüat 
tarafından difteri aşısından 20 gün 

Ankaraya gittiler 
Balkan iktıaat kon.eyi toplantı· 

ıma iıtirak ebnek üzere Belırad· 
dan bir Yugoılav murahhası daha 
ielmittir. Yeni hükUmet mvrah· 
hası Yuaoalavya ticaret nezaretin· 
de tube müdürüdür. Enelki ıün 
ıelmiı olan Yugo.lav iktıaat mu· 
rahhaa heyeti reiıi Yuıo.lav ha
riciyesi konaoloaluk ve iktıaadl it
ler fubeıi müdürü Bay Pelinano
viç, kendiaile ıörüten biı- muhani
rimize demittir ki: 

- Ankara toplantısında., 10 
mayrsta Bükreşte toplanacak olan 
dört Balkan haıiciye nazınna bil· 
diıilecek müşterek kararlan tesbi~ 
edeceğiz. Bu karar arasında nak· 
liyatta çalışmamaızı birleştirmek 
i~i de Yardır. Murahhaslar komi~ 
yonu toplan3.ı-ak proje hazırlamış· 

Ankara ve latanbul be1ed" 
bu tamime itiraz etmitler, 
yelerin bu ilamlara el , .. 
ceklerini bildimıitlerdi. 

Bir müddet evvel temfİ' 
daireleri umumi heyeti bu 
tetkik etmif, verilen ceza1atl 
deiumumilerin temyiz etmek 
hiyetleri olduğuna, hukuku 
para cezalarına ait olan b11 
la?Ill müddeiumumtliklerce ! 
infamıa karar vermittir. y,,., 
danberi belediyede birikJll 
bu (lbi ceza illmlan müd 
mlliie verilmi,tir. Oraca ·• 1 
dilecek ve paralan almıp Dil 

yeye verilecektir. tır. Bunlar Ankara konseyine ar
zedilecektir. Nakliyat işinden b~- Kısa 
ka, ihi.ISat mübadele, türizm ve dö- , .... 
viz meseleleri üzerinde de karar- ı• Şehir 
lar tesbit edilecektir. Bu akşam Ha her' 
Ankara.ya gidiyorut.,, 

Yugoslav murahhulan, Romen 
iktıaat murahhulariyle 1rir1iktc 
dün akıam Ankuaya gibnitler
dir. 

Kadın hekimlerinin 
ayhk toplantısı 

Türk Ginekoloıl Kurumu bu aym 
toplantıunı Pı·of. Ali Esad Birol an 
Roe.lc• .. l•lh .. H,mıl._lt'.fj),1.-~ -ı... 
nunaa y~ptı. ~g ~.:;: 

Serlf: Bir kadnlcla arebellğin son 
aylarında rahmin içindeki çocoiun 
kendi kendine dönme8ini Röntgenle 
tesbit ettiğini bildirdi n filınlerlni 

ıösterdi. 

Ahmet Asım Onur: Çok iri kafalı 
,-e, ac;ık belli bir c;ocuk gösterdi. Bu 
kafanın do~uma n:ıaıl mani oldu • 
tunu ve ne suretle dofumu bf tirdltl • 
ni anlattı. 

Hadi Ihsan: lki kadmm karnında· 
ki kalın siyah kan damarlannda hu· 
sule gelen tromboflebltden bah&etti. 
Tedavisi huBUSunda yapılan aıneli • 
yattan l"e alman neticeleri söyledi. 

Ali Esad Birol: Gebelik nnaanıda 
idrar cihatında görülen haatalıklarla 
bunlarm tedavisi hakkmdaki naili! • 
ltaıalannr bildirdi. filmler gösterdi. 

Yapılan ilmi münakaşalara: Gene· 
ral Refik Mifnlr, Ali Esat Birol, Ah • 
met Asım Onur. Aziz Fikret, Orhan 
Tahsin. Hadi Ihsan, Şerit katıldr. 

Numerotaj iti 

BEŞiKTAŞ HALl\EV 
Be§iktq Halke'\'fnln ktitüp 
nu açılmııtır. Bu kısma, t!lıfle:..-ııı 

lerin &ayretiyle bir çok ki 
mecmualar tedarik edilmi§tit• 
taş rfbi h2'lkm Jçestf bqlun 
muhitte büyük 'ft ihtiyaca 
lan bu ktltUphanenln zi 
günden güne artmaktadır. 

DOÇENTLER - HaziraJI 
haren üniversite Doçentleri 
caiı aöylenmektedir. 

lfyet ;;ktep~rl;d;kf i,;~";.,J 
ler bir kaç aydrr maaşlannı • 
dıklan için icraya müracaat 
ler<tir Bu yoldan maaşlarını 
lardır. 

ESKi LtMA. ~ ŞiRKET 
Eski Liman .)rketi ta fiye h 
ayın yedisinde toplanan um 
yette hisse.darlara okudu~u 
bir &uretini. şirketin en bUyil 
darı olan )laliyc Bakanlığına 
ml~tfr. J 

TORKOFtS MOD-CRO - ~ 
Tilrkofis senel müdürlöiüne 'i. 
dilen bmir 'l'ürkofis müdttril .'.J 
kıl, bir hafta.ya kadar şehr~ 
lerek yeni '-azif esinc başh)'8.,... ,J 

Bay Akil bundan altı ay ~ 
ı-el gene Türkofisin lstanbul 
!inde çahııyordu. _,_) 

Gümrüklerde çabf ~ 
Dün bir gazete giimrükl~ 

neme aerviılerinin çahtnı•l': 
hyacağını yazıyordu. /., 

Numerotaj iti on bet Nisanda lıtanbul, Galata ve ~ 
bitecekti. Fakat müteahhit bina · gümrüklerinde manifea\01 ~ 
lara takılacak numara levhalannı muayene, muafiyet, tetki~~ 
hazrrhyamadıiı iç\n hritalan y-.. .. ve icra, muhasebe, konteıı.I" 
pılan aokalçlardaki evlerin duvar- amele, yazı, levazım ve 
lanna ve kapılarına boya ilo mı · olmak üzere on bir den_., 
maralar yazılmaktadır. ai vardır ve bunlar her 

Levhalar hazrrlndfkta~ aopra. lı,malarına devam etlll 
takılacaktır. Taahhüdünü za.ma • _ __..-,,J 
nmd yerine getirem~yen .müteah • MatbtuımlW gelen ~ 
bit hakkında kanum taktbata ıe · 

miıtir. ıelmitlerdiT. AnkaTaya gidecek· ı -r-··--..-lm!lll!.--.... -~1111 )erdir. 
laugece nöbet~I eczanelerl 

sonra. hu~ule gelen bir "eruption,. 
dan bahsedilmiş ve bu hususta müna· 

çilmi,tir. k&§alar :rapılarak (el5e bitirilmiştir. 
Yanmay A 

Befinc.i AYW renkli iiç 

, ... _ ..... __ ,__._ ....... , .... ıııf!-. ... •• Bu aktam su M ER Sinemasında 
Sama.tyada: Ridvan, Fenerde: A • 

rif. Şehzadeba§mda: lbrahfm Hakkı, Zamanımızın meahur tenoru alfln se•ll adam 
Şehremininde: Nlınn. Ka.ragiimrük· T 1 n o p A T 1 E R A 
te: A. Kemal, .ADarayda: Şefef, Be-
şildqta: Ali ruza, Gedikpapda.: A • Eıı gilıel ye ea nefis ıarkılarını, ilk defa giSslerilecelc 

sadoryan, Cibalide: Necati, Cajaloi· v d • k B • G 
lunda: Abid Sirkecide: All Riıa, ene } te ır ece 
Karaköycle: "Hüseyin Hüsntl. Beye • 
Junda: Dellasuda ve Ertalrul, Yeni· 
şehirde~ S. Baionakyan, Maçkada: 
Feyzi, Kasrmpa~da: Merkez, Has· 
köyde: Halk ecıanest. 

Tamamen Venedilde çevrilmiı ıarkıb Ye musikili filminde 
ta~anni edecektir. Musiki : J O A N S T R A U S S 

Liman müdürlüğünde 
yeni kadro yapıldı 

lstanbul liman umum ıuüdürliı· 
iü hazirandan itibaren tatbik e • 
dilecek olan kadroıunu hamla • 
mıı ve tasdik edilnıek üzere Ak · 
çe Bakanlığına söndermiftir. 

Bu kadroda tiıııdilii maftlckat 
kadro eaur tutubmqtuı-. 

fi& bir kapak içinde ç1kınıt~wı,. 
)ıda Opera.tör Bay 1\1. l\~ 
rull•h .Atacm, ı '•d Saduh-J1 
Den1şin, Ziya Şakfrln, C~I 
ğun nıı 'e röportajları .. ~ 
çok tablolar, .mteıııa, şpol' . .M 
ea>ıf alan okunup cijrtiJ..
dır. Ta"'Siye ederiz. 

elinde ~an nh~ 
edilmeleri ~n bir Y'll 

l~Menil\ bütçea1 ele ~raber tw. Yeni nhtnq rap~ 
&önderibniıtir. Bütçede, idarenin ~ v • ata • 





~6-KURUN 

C.H.F. lzmir teşkilatında 
Okuma, toplanma, gençlik ve kül

tür hareketleri çoğalıyor 

Yukarıda Tilkilik C. H. F. Halk 
der1aneıinden diploma alanlar, 

O§ağıda karantina C. H. F. temsil 
kolu 

lzmir, (Huıuıi) - C.H. F. na
hiye ve ocak mahfillerinde okuma, 
toplanma, gençlik, hars ve içtima
iyat kımıldamaları gittikçe artmak 
tadır. Geçenlerde Karantinede 

' 
aemtin en güzel, en merkezi ye-
rinde ve ıahilde yeni açılan ocak 
bina11, bu muhitin bütün faaliye
tini nefsinde toplamı§trr. 

Fırkada mahfillerine bağlı bir
çok muıiki, temıil ve apor kolları 
vardır. Halk deraaneleri, diğer 
faaliyet ıahalarmdan biridir. Bu 
3cnc Tilktlik fırka mahfili er
aanesine 400 vatandat devam et
miıtir. Birkaç gün evvel yapılan 
imtihanda, bunlardan üç yüzünün 
muvaffak oldukları görülmiiJ ve 
kendilerine ıehadetname verilmi!
tir. 

Yaş üzümlerimiz nasıl 
gönderilmeli ? 

İzmir, (Huıusi) geçen ıene Fra
telli Sperko acenteıindeki vapur
larla laveçe yaf :üzüm sevekil· 
mitti. lıveçte bu üzümü ıatan mü
eueıeler, acentelerine yazdıkları 

bir mektupta, Türkiye üzümünün 
~fatet: itibariyle çok yübek ol
duğunu bildirmitler, daha geni§ 
mikyasta ve garantili .aevikiyat ya
pabilmek için, ambalaj etraf mda 
tavıiyelerde bulunmuşlardrr. Bu 
tavaiyeye göre mahıul, fıçılar için
de ve her salkım mantar talat ara
ıma konarak gönderilmelidir. Bu
ıene aevkiyatın artrrılmaaı muhte .. 
meldir. 

Kadınhanı gençliği 
Kdınhanı, (Huauıi) Kaıaba -

mızda üç ıene evvel teşekkül eden 
Yıldırımspor kulüp gençleri her 
yönde büyük bir azimle çalı!mak
tadır. 

Senenin muhtelif günlerinde bir 
çok müsamereler veren gençlerı-

miz bu aefer de (Bir gece faciaaı) 
ve (Sancağın şerefi) piyeslerini 
muvaffakıyetle temsil etmi!ler

dir. Yerli bayanlar ve baylar ıalo
nu doldurmu!lardı. 

Gençlerimizin muvaff akıyeti 
ıeyirciler tarafından sürekli alkış
larla takdir edilmi!tir. C.H.F. baı
kanr Ata içil gençlerimizle elele 
vererek çalıtmakda, gençliğin her 
arzuıunu yerine getirmek iç.in uğ
ra,maktadır. 

Geçenlerde kulübümüz takımla
rı araaında bir müsabaka hazırla
mı!lr· Oyunda birçok seyirci bu
funmuıtur. Maç heyecanlı olmut
tur. 

Sallh 
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23 Niaan 

Çocuk Bayramı haf tasının ilk 
günüdür. Yavrularınızın bayramı 
için haırlanınız. 

•ııı: •• 

• 
MIZD~ 

Al pulluda 
iki kongre 

Alpullu, (Hususi) - Alpullu 
fabrikaları memur ve menıubileri 
mahdut mes'uliyetli kooperatif 
şirketi ortakları ıenelik toplantrıı

nı tirketin idare merkezi olan Al
puJluda fabrikalar müdürü Bay A
E Şefik'in ba§kanlığı altında, lk. 
hsat Bakanlığı namına bulunan 
Babaeski kaymakamı Bay Kema
lin huzuriyle ve ortakların mevcu~ 
olan çokluğuyla yapmıtbr. Oku
nan idare heyeti ve mürakıplar ra· 
porları kabul edilmi§, ve yeniden 
mürakıplar seçimi yapılarak b~ 

mürakıplıklara Edirne barosu bat· 
kanı Avukat Bay Hayreddin ile 
Alpullu Şeker ve ispirto fabrikala
rı muhasebe müdür muavini Bay 
Hulusi seçilmiş, ve bu ıuretle kon
greye nihayet verilmi§tir. 

Bu topleı.ntıda okunan kar ve 
zarar hesapları hakkında ve koo
peratifin şimdiki ve gelecek vakit
ki tutumu bakrmından yeni müdür 
bay Cevat Erman, yaptığımız gö· 
rüşmede bize tu sözleri söylemiş· 
tir: 

- Kooperatifin 1934 seneıi 
blıinçosundaki kir ve zarar he
ı~plarmın neticesine göre üç yüz 
küsur lira zararla İt görmüt oldu. 
ğunu anlıyoruz. Kurumun işe baş
lamak tarihlerinde teıiı ve teıki
lit gibi büyük ve zorlu ve maaraf
lr işlerdeki ilk deneme devreleri
nm mahıyetı autunuıune ou Ka-
darcık bir zararın, zarar değil ha
fif bir tekilde geçirilmit kaçılması 
müı:r kün olmıyan bir maaraf oldu
ğunu kabul etmek lazımdır. Koo· 
peratifin istikbaline gelince: Bu 
huıu5taki ümitlerim mantiki eıaa
lara J <o y.ınmak ıartile pek büyük
tür. Şimdiki tutumumuzun verimli 
ve feyizli yüzleri bu ümitlerimde 
pek haklı çıkacağına kanaat ver
mektedir. Şimdilik, İ§leri büyük 
menfaat getirecek ve gerek ortak
ların ve gerekıe alcıların hofnud
isirli icap ettirecek tetkili.tla ve 
kurumu tamamlamak ile uğratı· 
yorum. Feyizli ve verimli neticeler 
alacağımıza kuvvetle inanıyorum. 

• ~ lf. 

Alpulluıpor kulübü yıllık kon
gresini fabrikalar müdürü Bay A
li Şefikin başkanlığı altında yap
mııtır. Nizamnameye göre umumi 
heyet araımdan Bay Ali Şefik mu
vakkat reisliğe ve Alpullu haıta· 
nesi eczacısı Bay Hilmi Barger, 

:3() ~ıllılc mualli111 
1 ------

Bay lbrahim Açar, meslekten ayrr 
Jırken saygı ile kutlulandı 

Boldan, (Huıuıi) - Kaıaba
mızın eski ve değerli hocaların. 

dan Boldanlı İbrahim Açar, otu7 
altı yıl muallimlik ettikten sonra 
tekaütlüğünü istemiı, bu dileğ 
Kültür Bakanlığınca kabul edil 
mi!tir. İbrahim Açar, 1 - 3 - l 93r 
tarihinden itibaren 45 lira 50 ku 
ruı maa,la tekaüt edilmif, kendi 
ıine 900 lira da ikramiye verilmiş. 
tir. Bu münaıebetle Boldanlı ibra 
him Açarın ıerefine Boldan mual· 
limler birliği taraf mdan 4 Eylul 
okulunda 200 kiıilik bir çay ziya. 
feti verilmi!tİr. 
Toplantı pek samimi ve neşeli 

olmuıtur. Ziyafette maarif memu-

ru 1. Hakkı Uluğ ve muallim Şev· ı Bay lbrahim :.t'çaı 
ki Tan birer nutuk söylemiıler. mümeaail olarak göndermek' 
~6 yı.lhk hocamızın değerini be- tile bu eski ve değerli mualli. 
lırtmıtler, emeklerini aayıp dök. kutlulanmaıma iıtirak e~ 
mütlerdir; gerek Bay İbrahim A- Denizli Maarif müdürü Bay~ 
çar, gerek hati~ler tiddetle alkıı- ile ilktedrisat müfettiti Celi 
lanmıtlardır. Zıyafette hazır bulu- rer tel yazıaı göndererek Jbr 
nanlar 36 yıllık muallimi aamimi- Açarı tebrik etmişlerdir. 
yetle tebrik etmitlerdir. Bu güzel toplantı ve kadi 

Denizli muallimler birliği, mu- Irk, halkımız üzerinde pek i 
allim Bay Fahri ve Bay Orhanı teıir bırakmııtır. .. 

fabrikalar müdüriyeti bat yazga. !~reye nih-;yet verilmiş, um 
nı Bay Selçuk Türk Aydın kongre yetin tasvibile Cümhurreisi 1' 
kitipliklerine seçilerek celıe açrl- Atatürke, Baıbakan General 

~ıtır. Rüznameye geçilerek ku- lnönüne, Kamutay ba.ıkanı 
lup 2enel yazıanı eczacı R.v l-liJ. M .. ,~·~~.. A.L-1ı·•L 11·1

1 1• m ısarger taf rmaan iU .. ~-..,.-· yuKteK $ay 1 ve ae im an 
raporu ve heaap bilançoıu okun- lağı alkıtlara kabul edilmiıti 
mut, üyeler tarafından kabul ve 
taıvip edilmittir. 

Bundan sonra yeniden idare he
yeti tetkiline başlanmıı, heyet ü
yeliklerine fabrikalar müdürü Bay 
Ali Şefik, müdür muavini Bay Ha
mit Rıfat Turalı, fabrikalar ve 
hastane doktoru Bay Şükrü Fazıl, 
cezacı Bay Hilmi Barger, mimar 
emil, Meli.s fabrikuı fen müdürü 
Bay Niyazi ve fabrikalar müdüri
yeti baıyazganı Bay Selçuk Türk 
Aydın aeçilmitlerdir. 

Daha ıonra nizamname muci· 
bince yeniden be§ ki9ilik hayıiyet 
divanı üyelikleri ıeçimi yaplımıf, 
neticede muhaıebe müdürü Bay 
Vaafi, muhaıebe müdür muavini 
Bay Huluıi, iıletme amiri Bay dok 
tor Mecit, idare amiri Bay Recep 
Solak ve fabrikalar ba§makinisti 
Bay Fuat yeni üyeliklere ıeçilmit· 
lerdir. Rüznamede görütülecek 
başka bir §ey kalmadığından kon-

iki ıenelik bir mazisi ola 
pulluıpor kulübü apor kulüpl 
yaptığ birçok maçlar netice 
Trakyada birinci derecede d 
ni göstermiştir. Bundan baıka 

bir zamanda mualiim Bay 
Lutfinin idareai altındaki 
bölümü de teknik dairesinde 

tarak fabrika İtçilerinden 
nan kıymetli gençler yeti,t' 
tir, kulüpten bu sene içinde 
refli ve büyük muvaff akıyetl 
)eriz. 

Siırt ağaçlanıgo~ 
Siirt, 16 (A.A.) - Evvel ilf! 

kilen 17000 ağaç fidanın• 
olarak yeniden 7,000 fid_.s 
nadan getirilerek şehir içinde 
lü yerlere, mektep bahçeletf 
Halkevi civarına dikilme11 

lanmıttır. .J. 
..... K ... U•R .... U•ft--'u•n..,..ecl._.e_b __ l_t•e•f•r•ik•a--.-,:•2,...9 ... -.. ..................... ...,,._.,.._. ..... B.e•n--d-e•o•n ... be--,•g•ü•n•d•e .... b.ir•o-n•l•a•r•ı-..ö•y•le•.•1.JC--t•a•ra•f•a••ç•e•k•i•lı•e•o•y•a•n•a .... g•id•e•r--... l•n•aanbukitabı okurken~ 

bir akşam yemeği için lokantaya fikirlerden hQJlanmam. Kafam li kadın hakkındaki fikirler~ 
davet ediyorum. Bu onlar için bir daha ziyade iki kere iki dört ede · nun kendi fikri zannediyor·, 
deği~iklik oluyor. re ahtm•t· Böyle lastikli fikirler buki o, hep hadiseleri, tet1'• 

gibi. gönlüm en temiz duygularla 
dolu olarak giriyordum. 

En taze ve ııcak aile duygula • 
rmın kaynadığı bu bamede ilk 
ıördüğü erkeğe-diıilik hırslarını 
duyuracak bir atiftenin de girece
ğini hatırımdan geçirmezdim. 

Ta Almanyadan petine takıla .. 
rak. geldiği genç kocasının gözü 
önünde etinin ve ıinirinin hezeya• 
nmı belli eden bu ecnebi mataı 
muhakkak ki bu geceden evvel 
yaptrğı tecrübelerle kendine bir 

çok macera hazırlamı,tır. Karıu
mn seciyesiz, kadınJığım göklere 
çıkaran zavallı kocanın bu §arap• 
çr kızı elinde ayılamıyacak kadar 
sarhoı olduğu muhakkak .. 

:to :to :to 

Hikmet Kaptanın tavıiye etti -
ği kitaplan bul~urdum. 

Hafta arası hemen her gecemi 
okumakla geçiriyorum, yalnız per
fembe aka§amlan Fazılla karıaı 
ıofralarında bana daimi bir yer 
verdiler. 

Kitaplarım 'beni çok meıgul e- bana karikatür gibi geliyor. Oku- anlatıyor. 
diyor. duğum ıeyin kafamdaki akai müı- Bir yerinde diyor ki: 

Bankacıyım amma böyle felse _ bet olmadıkça beni sarmıyor . "Kadın bugüne kadar c~,t 
M 'd b ] içindeki yerini biı· çok def• f eye, hatta edebiyata benzer fey • arx an sonra azı arının o )(lef J 

ferden hotlanıyorum. Daha doğ · nun havarisi dedikleri İsviçreli ğittirmiştir. Halbuki erke ,; 
rusu bunlar benim para hesapla- Fridrich Anııelı'i okudum. Onda ratıldık1arı gündenberi heP 
rı üzerine çahtan kafam için bir bir profesör hali var. Anlatıft, ya- lar.,, bit 
değitiklik oluyor. Doktorlar yor • zııı in.anı doyuruyor. Hikmet Koltuklarımı kabartan 
gun hastalarına yer değiıtirme · Kaptanın ingilizceıini okuduğu kir .. Ben de bu kafadayJ111· 
yi, havatebdiline gitmeyi teklif e· bu kitap benim de pek ho§uma Bir sayfada §Öyle bir ,atıf 
derler. Kafa yorgunları için meş- gitti. Bu adam doğrudan doğru . züme çarptı: 
guliyet değiıtirmek de az çok bir ya feiıefe yü!"Ütmüyor da tecrü · - Kadının sevmesi bile 
ferahlık oluyor. be, tetkik üzerine toplanmıt fi • zevki içindir. Onun :ıev~ 
Marx'ın okuyana göre deiitti • kirleri anlatıyor. Biraz t~rih ko • olan erkek, kendini feda 

ği söylenen iktıaat ve cemiyet fi. kuıu var. erkektir.,, 

kirlerıni pek kavrayamadım. Bi - Kafama denk gelen parçaları Bravo, ben onun için 1' 
raz ağır geldi. Daha doğrusu ben, bir deftere not ettim. ra diitmanım zaten. 
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Fransız Dışbakanı Konseyden 
manyamn takbihini istedi. At-'!~ f KADIN-MOD~ 1 ıllil 

· c;r (il ~ tarafı 1 inci sayı/ada) } tayin et,Jqeden derhal bir karar 
· ed~mi lan prosrama mu- •ermeaini kome7den iıtiyeukdr. derplf 'o • 

lalif oldujunu beyandan ıonra Almanya Mtılalram Etlilecelı mil 

Uemittir ki: ~ Paril, 16 (A.A.) - Dünkü ıün 
''Abnanyanın yapmıı ol~u'!1 Cenevrede cereyan eden müzake· 

hareketle dünyada bir ha.yal ınki- rab mevzuu baheeyliyen matbuat, 
ıarı ve endite tevlit e~ış ol~~ · nihai kararın eaaımda tamamiyle 
juna kim itiraz edebılır? B~tü~ mutabakat huıl olduju halde, 
milletlere ayni müaavat . da~ı teklinde bazı mübayenetler ıö -
dahilinde muamele. e~tbnelıdır: rüldüğünü kaydetmektedir. 
Bizim ıiyaıetimiz, hıç~ır m~~l~ Gazetelerin eberiıi sabık diit
ket aleyhine mütaveccıh degıldır. manların muhtemel yeniden ıi · 
Biz ta!ebetmekte olduğumuz e~ lihlanmalan meselesinin Küçük 
niyeti herkes için iatiyoruz. Sul ltilif devletleri aruında biad el· 

Kadınlar kapanıyor mu ? 
1935 ilkba har modelleri sergisinde 

bakim tuvalet kapahlıkbr 

idealimizden vazgeçmiyoruz.,, tiii akıülimelle, bay Laval'iu 
Bay Laval sözlerini fU ıuretle bunları teıkin hususunda~ gay • 

bitirmittir: retlerini itaret ediyorlar. 
c d·len karar sn dd . ~ ... ; 'Konıeye arze ı • Polonyanın tere üt etüauw 
. • . · F nsa lnsıltere ve · d. 

retı proJeıını ra • ' • " kaydeden Matin ıazelelı ıyor 
ltalya namına tevdı edıyorum.,, ki: "Gün, nikbinane bir teair_le bi-

CeneureJe Aliarfİdlere «arıı tama ermittir. Fransa, l~~~ 
T etlhir ve ltalya arasında tam bır ıtil: 

Cenene, 16 (A.A.) - Şimdi vardır ve buna Çekoslovakya 
Cqnevrede bulunan ı~I a~am - iltihak edecektir.,, 
lara kartı aJUU1İltlenn ıuikut Oeuvre ıueteai de f6yle yazı· 
yapacakları ban ecnebi memle • yor: 
ketlerde aöylenmekteydi. lıYiçre "Dün akf&ID Cenevrede hiad o-

ul _, __ Kww .. ın1u ıa· lan '----at, fU idi? Eğer Fransız zabıtası ıerek umu- _,-- ...,. k 
rayı, ıerek oteller ve ~t'~~ et· heyeti murahbUUJ sonuna ~. 
rafındaki f.ITlllİyettedbırlermı art· dar dayanma, Streaa'da kar~ • Parls b'dm lenilerlnln 1935 llklil:· neye relaBiçe moCla nnıdcHnfn lsmlnl1 

pn ihtarname münderi~hnı ~: ı .,r modelleri geçen hafta Parisin bir söylfyor ve arkasından tuvalet şeklini 
brmlfbr8 _.._:_,_.1 muhafaza kuvvetleri mamen muhafaza ettirebılece~d.. moda pavyonunda gösterilmiştir. Bu tarif ediyordu. 100 modelden ucak ı 

... ~~ , d•w• Dl! seneki moda sergisine en ziyade dik· on ikisi numara alauı diterleri a -
çopJtıhmtbr. Eıaaen Stresa nın ~e~ ıgı ~!1- ce kati çeken hldise bir çok tanınmış dete "beğenilmiş,, tir. 
F~ •oldaauttı Hl/lllfİ Dn- ler, halihazırda muhım bır !!'11 1 diplomatlann da sergiyi ziyareti ol • Resimlerini ve tuvalet tariflerini 

l.ıler ltl.Wfllet EtlecJı1 yapmuı milltebat bulunan Uıuı · mll§tur. Ba, kadın tuT&letlerinin, ar • verdiğimiz modeller bu 12 aeçilmiş 
Loadra, J8 (A.A.) - Gazete· lar Kuruımman tifahi hükmünden ak buil bir terzi yapıhpndaa çıka· model arasında bulunuyor: 

lerin ~ iatihJNarma ıö - daha ~metlidir.,, rak, dofrudan doiruya bir All'at ha- 1-Llialgea Lölon//: iki dekllk ol· 
__ Fı-- _..1,1 11 Wla-""nı. Eclao ele Paıi*, Afmany•11 ınaJI· reketi haline geldiğini göatermi§tk'. ""111 ~ her harekelü ,.,,,.. Ba ro11 
.... ·-- .___....: Wr • im Seriinin açlldıfl blrind gece, bir kır,..,. N,,.,,..,.,..... olıWw.,.. J)a•1••1'ınP' ft C... .41a#i lıGml .-eaia _..,. · il 0 J1a- çok ••'al adamlannm tininde bir ren Şanjan ıtdtatlan l/fllllllıaftır. 
·-· maJaalefeliae _.... u · catmı t&ldntil etmektedir. geçit resmi yapıldı. Modellik eden 2 - Rober Pige: 811 algalı w ılıla· 
Jaca'fdır. Birçok ıazeteler, •arih bir 1U • kadınlar, Jı,raruıanın muhtelif güzel • mur renği organdi ropda nuırabbala • 

Laualin Konıeye Yapacağı rette hüküm yürütüyorlar. Meıe· lik müsabaaklarmda birincilik ,.e i . rın gayet iyi bir vanuett tıardır. Kor· 
ı:., ~ ...... !'--.... , et~• ..... , ... &~t.• Li. b~· ıunııcrngı hnl.41.nnıı§ genç .Kizlaı-dı. 1 sajuı bu tarzda tlurmaaını. temin e • rr_J. J! J.1.- -- ,,._ ..,,_ dlfıl 
rlrla 11-- i netiael..climlenia mak - 1935 ilklııüar-.... ........ ıet -~. eea.m., 18 (AA.) - 'il'&'j La- den fazla bm .-- •uclll lttfrak 1-19, ~: S. ld ,.,,,, pe1ı 

Yil A~ Dipn itleri Baka· eacla muhalif olacaimı YUIJ'Ol"Ye: e&lnfmUr. Bol.lfllrı laer PDı im ,q: ,.,.,.. O_,.. ,..., ,,,..,., W 
m B. :Waldenes, Siman Ye Aloiai "EeaMD, hiç khaenia de arzu 

e.....,iil Mr mleniclenia )'erine 
ile görütmiiftür. Havu ajanmun hiç detlhe _.... W.. mml l laiai • 
bildirdiiine göre, Almanyanm 18 yet timit ebn*k- ltteris.,, Diym-. 

mart kararına k&J'fı Framaımı Petit Pariaim: 
muhbruı husuaunda Framız - ''Ahlik, hak premiplm " me-
lqiliz - İtalyan tesanü~ü göze deniyetin binlerce ,.ıhk awnele • 
çarpacak bir taektr~da konseyde ken· rile pbya tahmrmül etmedilini 
dini gösterec ır. .. göstermek için; Ulmlar Karama-

Bay Laval, Cenevrede yapbgr ük_...I bir fmt kup. 

könutmalar netice1inde konseyd? ::: blılunduju,, filtrincledir. 
mUahedelere riayet meaeleainı. htit Joaraal'a ıke, halihuır-
dojrudan dofruya ileri aürmeyı daki müzakereler, kollNJ'ib ca • 
müreccah bulmuıtur. Bay Lav~l ma akpmınclan enel, itlslni bi 
komeye, Alman ıiyuetini takbih tirmeaine imJrin ~ • 
eden, Uluslar Kurumu aaalann• tır. Likin bu müsakerelerin fai~ 
yeni mualıedelerle eaınİJ~ U neticeler yermeli memaldur. 
ne davet eden ve muah ,\J.llİ ,..te: 
ihliliıade ·takip olunacak iktı~di "Ko•--ın, mlsakerabnı ce-

a.L!L etmek üze- •-ı -
Ve mali cealan teuua • I" cleti YUSUh1111tlan atalı kahm • 
re bir komite ~etkil .. e~~iyenli~;:.· :CU' açı) bit formülle neticelen-
rar suretinin kabulunu tek ~irecefi muhakkaktır.,, Diyor. 
cek ve bu bapta laatti taportör 

...... 
vaidır.1Cumtlf Nlfm N 11Na1i Ort/M i 
dldlr. Kumtıf paatel mamt tafttuftıır 
dır • 

4 - ŞiflapareUl: Bu dkıulll ..,_ 
f'lbl.e bir ka11rrık Ue nUuıı/d 6ulirr H 

kifük valdnlar Ue ,,_ı,kr. Klllllflf 
pek mat ali/Oh ola .. Krep J'tllle,. dir. 

6 111 Maotll Rul: Akfamlık taQor. 
Ceket ~nlınea tlekolt~ 61r rop ko • 
lır. 

1 - llfll'NI ıı.,,..: Yu Mtamlan 
bu -,,;.ı TOfl 1IM •ıılinll lllirWr. 

1 - Ma1111l Ruf: Madeni parltılt • 
lık veren güzel bir kumtJftan 1/fJllll • 
mu~. yakalan direkt~var bjçiminde 
kıvnlm11tır. ' 

' - •o111t111Bıl1Adl1;'ıı:llH'I 
lioıW/I au agık rwıkldlr, omu • 

,,,,. fllt\MMr..., ......... ·---

• 
= • terirlermif. • Oroapulata!. renler de vardır. Bu 'blraa tw, mqbr. Buatm artık kralları, aij'a .. 

Hikmet Kaptan sVn ,ıınnuı. Bir batb romanda, pliba llelçibda talullde ilcen ıı.n10 lıim da solrl -ı..ı. ailai slblerlıüıı hq..,. lıelııia ıı. 
tecrübe ıeçirmit adamdır veue • (Anatole France) ın bir roaıanın· mevsiminde Oatancl'a ıeldim. o. Di:recelim f'I ld, hatün de IÜ· deli diTane edecek JOP-lar pek 

- F1 1 3 5 z m W 

tim. Japon)'• aeyahatini anlatır· okumufblDJ- Roma- raya IQSiltereclen, Amerikadan, ael, kıvrak, karaaz bir kadm o - yok. Bunun MbeW ..,._._...,_ W· k da, (Tais) de d aki ,--.. 
en: nın kahramam olali Tais e e. Almanyadan binlerce zenıin in. rotpa da olaa bq üstündedir. Bir le ha,at telclinia cleiipiaMi 'NA· 
- Güzel kadın eier zamanın - Suriyenin ea ....... fahi~leri.n· ean ıelir. Ecnebiler buralara lnaiJiz muharriri: dmm erkek itine fasla~ 

da zeki bir erkeğin malı olamaz· ..ı __ b"m"llD ·1t, '°ara Muıra sitlDlf, çok defa metreslerile ıelirler. Bu F "nlal&b olta __._ IC'acl•ler ..:-.ı ldala-
.. L•-rk-!- malı obnai• mahkim- ucu - ranta ı mı ol'Olpa)ar •- -6-

nc w•ID labndeıl>•• ~ller, papaz • kadınların çoiu dL Paria, Londra Japmqtır. lara ~ .. erblde.üa ... 
dur. 1 b•Je ona aevıl ve sayıılaruu piyualarının ınethur ol'Olpulan • n __ ! 

8 
' letini ıazteriaia naıl Ye çeldfi 

Demitti. ar 
1
faiaut. Orospuların böyle dır. Süı, yaldız, lüka içinde pınl 

1 
u.:mıfti. undan maJat, Luia'· ile idare etMI• alalldık edecek . 

Kaptanın bir merakı varmıt· ~ taeı edHclfli eski devirlerde pml yqarken onları, dünyanm erin IOD dnirlerincle Vereay ta • ler. 
Tanıtbiı her hafif kadmın mace· ::!Liffr ne pzel kadmlar kendi· tapınmata deler meliikeleri a • raymm,meeel& On betinci Luia'nin 
r .. IDI --'-ttırır, dinlermif. Bu o· ...... H k flarm metreli Kontea da 8arry gibi 0 • Kaclm, kaclm, aobkta bdm. 

ama )eridi eczacı terazesi ile aatmıt • nınmız. er eı etra da per- ul r d •--'eh~ erimizde lraclm, itimbıde lcaclm 
na birçok ,eyler atretmif. Anu- vane olur. Metre d'hatel'ler ön • roap anne ın e... •• için ia -
palı, -•bb••lı alhrderin yaptıfı larchf. 1 raf Ye aefabet JÜZÜDden halkın J&Dl'IW•W kaclm, haftlllızda b 

ı-. -. Hot, buıünün cemiyetinde de lerinde eğildik eri zaman emeleri iann ettijini anlatmaktır ki, bir dm.. Onu islemek, U'alDak ı.... 
tetkikler sibi bir,.,. -:.u ••ikir el timinde tutulan ıökJiizünü ıörür. MeYıim IO. L-'-~ •İ ._._ __ ki! 

tsftçreli profealr kMabmm bir ...... -T --naa doiruclur da! lnlrir edi • ---.,.,.-
d L! Wlnmanlar var ya.. nunda bunlann çoiunu Paria kal- lemu ld eaJri, •• _.__ her ~~ • , ____ Lı- -d• .. __ ••· 

klfeainde i,... aa: dırmılannda ltir IUpe karphfr el· 6 aaua ... TII' ._.. UU' ,..., -- __ .. 

_ Etki Atina Ye ..... da fa· Zaten. kadm devre 16re yerini ele etmek mümkündür. de oroapular, ama p.I Ye akıllı ....._ almah ki, - JOllhi 
fltteleria _.drii ıayet ,... .. , ·,. deiittirmekle beraber yalnız bir oroapular birer JU'llll mahut ol • lmm du:ravn. Sokakta bdm lrıo 
z.-nm eiyullerl 99 bllraatd nokta:la piyasaımı muhafaza edi içlerinde 1ailı bir kap()a bai- mak mevkiini bıralcmamqtar. Yal- kaau bkla-.lrtan, bclm baldın 
lan ltu fahifelore ç=ok~iti!J=ar-=-... --y-or.:_:_:_ ___________ 

1•_n_ıp_yti_be_k_•_ri_ıt_olrra __ ı _h_aı_•_ıı_aia_· ·~n-ız_hu_ıu_n_ka_cl_m_pı_·_,.... __ ı_çok __ .,._ d_·...:.... __ ___;,, ___ .....;;.to____;•....;•.;.;..ıu~-..=~=-------
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TAKV.iM 

+ 
Çuşa~ba I Per~emb• 
17 N'!saa ıs Nlsao 

T4 Mnhaarem ı ~ Muhamm 

Mil 5.17 

Balıkçının buİduğu 
define 

GüD do~şı> 
Gürı hatıu 

Sabah namu 
Ofle namazı 
ikindi nımazı 
Akşam namaz 
Vauı oamaz• 
lmıak 

Yılın ıtçea r11nltrl 
Yılın kalan ı.?litılerı 

18.!IO 
~.4l 

12.H 
l.5.'i9 

18.~0 

t<l.27 
~30 

118 
t~t 

18.:;f 

441 
ı~ıtı 

111.~9 

18.'IJ 
~:IS 

s.vs 
117 
2~0 

Yazan: Iskender Fahrettin 

ıı Abdülhamit zamaniydi. 
Balıkçı Ahmet ala Beykozun 

en fakir yerlilerindendi. 
Geceleri eaki bir kayıkla batığa 

çıkar, tuttuğu balıkları erteai gün 
ucmc& satarak ekmek paraaı ya
pardı. 

Ahmet ağarun on yedi yqlann
da bir erkek oğlundan bqka kim
aeai yoktu. Karısı çoktan ölmüı, 
Ahmet aja bir daha evlenmemit· 
ti. 

Mmtaf a Yahköyündeki mahal
le mektebinde okuduktan aonra, 
o da babası gibi babkçilığa he
YM etmiıti. Biraz büyüyünce, fır
bnuız gecelerde babasını yalnız 
bırakmaz, ona denizde arkadat· 
lık ederdi. 

Ahmet ağanın tuttuğu balıklar 
çok az para eetirdiji için, sıkıntı 
içinde yafıyorlardr. Hatta hazan 
kışın bozuk ve fırtınalı gecelerin
de Ahmet ağa denize bile ~dm.· 

-., .... -
maz olmuıtu. 

Bu yoksulluk Ahmet -;gayr - ' 
günler geçtikçe - düıündürüyor . . 
ezıyordu. Zavallı ihtiyann aaçlan 
vaktinden önce beyazlanmıttr. 

Ahmet ağa bir kış gecesi oğluy. 
la deniz ii:stünde sabahladı ... Bin 
mütkülatla tuttukları bir aele ua· 
kumruyu ancak bir mecidiyeye aa
tabilmiglerdi. 

fü~dd e ik bo~ gun 
~ urabilirdi? 

J3ir gün dinlendiler ... uyudular. 
r-r gece :sonra gene balığa çık

rn;ı!c I:zımtlı. 

Hayat onlar için çok çetin bir 
yoldu ... 

Baba olul bu çetin yoldan aü· 
riild~etek yürüyorlar, aç kalma
mak için didiniyorlardı. 

Ahmet ağa bir sabah Hünklr 
ieke!eainden Yabköyüne dofnı ıe
lirken kuytu bir yerde durdu .. ıey
taa onu diirtmüftü. Kulaima: 

- Haydi A'hmet, fu kayalann 
J'OIUnlanmıı dibine bir al at baJca. 
Lm! 

- Aman All&hım .• bunlar ne? 
Bir hazine yakalt.drm ... 

Ahmet ala sevincinden titrem• 
ğe hqlamıfb. Alların ~inde kır
mızı iri barbünyalar zıplayıp du
tı.ayordu. 

ihtiyar balıkçı ajlan kayıima 
çekinceye kadar apeyce ter dök
mü~tü. 

Tu!l.?lan barbimyaların otuz ok
kadt.n fazla oldutunu tahmin edi
yordu. O günlerde balıkhaneye 
çok az barbunya balığı ıeldiii i
çin, o vakit okkaaı ıümüt para ile 
yirmi kuruttan fazla tutuyordu. 

Otuz okka balığın tutan otuz 
mncidiye edecekti! 

Ahmet ağa barbunyaların yuva
aını bulmuıtu. 

RADYO 
8u9Un 

1STANBUL: 

_il=== 

18: Franaızça ders. 18,30: Jimnas
tik - Bayan Azade Tarcaıı. 18,50: 
CXannen dördüncü perde ve muhte • 
lif parçalar - pili<) 19,30: Haberler. 
19,40: Monolof - Bayan Halide -
Pifkln teyze. 20: Konf eraDL (Maarif 
Nebahat Hamit - lstanbul kız lise • 
il muallimlerinden. 20,30: Balalayka 
orkestrası - Koro 21: Bayan Ateş 
"Sa~ piyano refakatiyle. 21,20: Son 
haberler - Borsalar. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Radyo caz ve taııao 
orkestrası \'e Bayan Emine Ihsan 
(p.n) tUrkçe sötlü. 

223 Khz. VARSOVA, 1345 m. 
19: Org, 19,15: Şen skeç. 19,30: 

Sizler. 19,40: Sözler. 19,45: Pllk. 20, 
07: Muhtelff sözler. 21: Opera hava
ları. 21,15: Lem bergden nakiL 21,45: 
Duyumlar. 22: Chopinin eserlerinden 
konser. 22,30: İngilizce konferans. 
22,45: Kuartet konseri, 23,20: Rek -
Idmlar. 23,35: Plak. 24: Sözler. 21,0.5: 
JJAk. 

Bu defineyi kim.eye söyleme
di .. Balıkları tahmin ettiği fiyata 
aatb. Oğluna doktor getirdi .• iliç-
1"1' aldı .. yiyecek, içecek getirdi. 
Muıt.f a bu iyi bakım yüzünden 
bir hafta içinde iyiletip dirilmiş. 
ti. 175 Khz. MOSKOV A, 1724 rn. 

Ahmet ağa bir iki gün sonra, 17.30: Parti yayımı. 18,20: Bir o • 
tekrar kayıjma atladı ... . kimacye . pera temsilini nakU. 23,05: Jngllizce 
görünnıeden ayni' yere ıitti. Ağı· yayım. ~,OS: Almanca yayım. 
ru atıp bekledi. 832 Khz. Moskova, (Stalfn) 361 m. 

19,30: Kon!lt?' nakli. 22: Dans mu-
Gene öyle! İfk önceki gibi, hat- sikisl ve .kanpk konser. 

ta bu aefer daha fazla.. tuttuğu . 823 Khi. BOKRE~ 364 m. 
barbunyalann miktarı kırk okka- ' 18 - ıs Gündüz plak yayımı. 18: 
ya Yakmdı. ~afif radyo konseri. 19: Duyumlar. 

Bunları da baliklı1ı~,.~· 6uı.u, . 1Q M• tl'ımc: .... r .. ~.,, ..... M. "T=----
dü. Değerinden fazlaya saitı. Ah. dan nakil. 23: Duyumlar. 
met ağanın talii açılmıfb. Piyasa· Khz. LEIPZlG 382 m. 
ya onun getirdiği barbiınyalardan 20: Eilenceli mUllki. 20.30: Sözler. 
başka bir y~rden barbunya ıelini- 21 : Duyumlar. 21,15: Ulusal yayım .• 
yordu. 21,'5: Sen aözler 22,15: Ulusal yayım, 

22,'5: Sen lkler. ~: Duyumlar. spÖr 
Ahmet ağa itini yc;hma kormut- 23.20: Hafif musiki. 

tu. 
Bir ıün hastalık ııraaı ona ıeldi. 

Muıtaf a çoktan iyi)eftiii halde, 
(Çocuktur .• belki aizmdan bir teY 
kaçım!) diye, barbtmyalarm yu· 
vasını oiluna bile ıöatermemit
ti. 

--BORSA!eB 
Hız1lannda v1ldı2 ışareu ">lanl:u (ize. 

rinde ı 6-4-~S de rr uamele ~örcoler· 
dir. t Ruamlar k .ıranış tiatlannı ıcösrerır 

ftukut (Sat!_f) 

Ahmet ala aiıTlaıtı. • Londra 60~. - • Vıyaaı ~•. -
• Nn1ork lt6. - • l\Jı'1rlı 17, -

- Aman yavrum, dedi, heni • Paıu 169. - • Berıın 45, _ 
kayıkla Hünklr iıkeleaine ıötür! • MlltDo i06. - • Vatsovı ''- -

P.r1lk5e 83, - • 8udapışıe ss, -
Diyen bir aeı geldi. ihtiyar ba- Mustafa babaaım lcayıla bindir- • Atına t.c !O • Bflkreş t&. _ 

'L'I.- di .• küreie ıarıldı .. Ye kayılı Hün· • 'tn"'" ~14 · - • flelrrıı ~•. -
YA\'' kurtun!arı denize indirdi ve • 'ı ty , t4 - • YoLo~arrıı 34 _ 
~ ağını suyun üıtüne bıta~ kar iıkeleıi kıyılarına doiru çe- ı · Aııhlerdı' ~ ._ -- • Altın . 41. -
tr. kerken, Ahmet ağa: • Prag ıoı. - * Mectdlyc •U. M ı 

Bu kuytu yerde kaya ba1aiın- - Şu kayaların dibinde dur.. 1:=·=-c~iıiıinti:ii~ie~mi;e=r~~~t.(:r·~;::1a::l"p~~·==:•t~iii:'=-1~a''°~);1·w.~ 
elan 'batka ne tutu!abi!irdi? ve oraya ağını at! ., 

Diye ıealendi.. zavallı ihtiyar , Loodrı 61 t •o • Stothı ıı a 174~ 
4.lU(> 

M2-

Ahmet ala buna da razıydı. 
r~-,-1• b 1 ğ k burada aon nefesini almııtı .• Kal-
~U11Au o rece a ı a cı ıuraır.r ı. b" b. d ..., 
Ve 

0 
bu d d ~ I . d 1 ı ır en durdu. Musta agını ba· 

n an ıonra a gece erı e- b ·· d·~· f ka 
nize rıkamı k k . fl aıımn goller ıgı yere attı.. a t, 

3' yaca a •. ar znyı a· f 1 b ki d' B b ··ıü ·· 
mıt b'tk' b' h 1 1 . . aza e eme ı. a asmm o mu , ı ın tT a e ge mıştı A ) 
Yarım aaat k d bekled' · onu §aşırtmı§tı.. i arı toplayıp 

a ar 1... • k . d' 
gıtme ııte ı . 

Ailarm au üstünde yüzen man Ailar ıanki denizin dibin;!eki 
tarlan birdenbire titremeğe, aaja ·kayalara takılmıt gibiydi .. yukarı-
aola'. oynamağa ba§lanıı§tı. ya çıkmıyordu. . 

Balıkçının sabrı tükendi. Mustafa ağları orada bırakıp 
- Ne gelirse bahtıma... gidecekti. 
Diferek ağların İpini çekmeğe Zeki çocuk bir müddet şüphe ve 

baş1adı. tereddüt için:!e boca!adı. Mai9eti-

., l\evyork 0.79)390 • Viyana 
.,_ ı ı r .r. ıt.ı'6- • Madrlı 

1 • ~liU.ııo o.•6~~ • Berlln l.974!'i 

I 
• f!rilne 4.M.ı~ • Var$on 4 '2 ı 6 
• Atinı. sa 9H3 • Rudıpeşıt "· •oıı~ ı ı 
• Cenevıe 7.4~4' • Rükres :"8,6130 1 

• Sofyı es.6-90 ~ neıguı :ııı o, _ , ! 
• .._mm:rdan ı 17 o • Yokohıma ''.'92ı) ı 

• Pru l'l.Oli.• • Mnsl:ovı 1<!9J -· I 
= ESHAM 

j it Rant:as• 111. - 1 rımvav 9.
ıus i Anıdnlıı '15. ıo * c;ımenıo ıs 

Reji ? ~o C'nyon rıe~ -.-
il C:ir. Havrlvr l!PO ' ark De?. 

1 ~1erteı Rankuı tı3.9~ Ralyı 

1 ı·. sııorı~ -.oo ark m eC2ı 
ı n nrr onrı ı ı l'ı~ 1 eleforı 

-.·-
-.-

r 

A hm et ağanın oğlu on genden- ni temin edecek balık ağından 
berı hasta yatıyordu. Evde bu başka neşi vardı? 

1

' '•tlkrazlar tahvm~r j 
ki~sesiz yavrucuğa kim bakacak· Diz!erini kayıg" ın kaburgaıma =====:;;.=======.:i::ı:=J., • 198.ffurkP.or. 1 ,g 77:- ~:ıet:trlk -. - 1 

b? Onu kim doyuracaktı? dayadı... ip'ere asıldı .. ve bütün· • il 28.ııo tranıv" 31,70 I 
Ahpıet ağa dalgın ve dütünceli.. kuvvetiyle çekmeğe baıladı • • · 111 ~-'0 Hılıum ı:- oo ı 
I · l lstltrtııDıhm 1 97.'al' * .\ nıdolu 4:;ı 80 1 

ağ arı çekerken müthi! bir ağrr- Barbünyalar görünmÜ§tÜ. trıını lsılı.raıı 99. • Anıdnto 11 43 80 
! 

lık hisıetti. iplerin arasına sanki Mustafamn matemini, keıfetti· ıut,. ~ '' rıı. Anadolu 111 •6.- ::: ı 
büyük bir canavar sarılmı! gibi, ği bu servet membaı hafifletmeie S•"'A J·'F'rıurum 9C.._- • ' linıt•s ' ~'·"~ 1 

ağlar yukarıya · mütkülitla çıkı- yetmi§ti. Zavallı çbclik, tuttuğu Rahmet eyleıin, babacığım öldü 
yordu. habk1an töyle bir gözden geçir- ama .. bana da ömrünün ıon gün!e-

Ahmet ata ıon kuvvetiyle ağla· di .. Ve kendi kendine ıöylendi: rinde ketfettiği zengin bir define 
ra aarıldı ... Çekmeğe baıladı. - Yüz okkadan fazla. Allah bıraktı! 

Uınuıtni Harpte 
. Kafkas ·· ~cepheSt=--hat1ralÇ1rı 

--· 17 - Yazan t ~rzln .... can Saylavı Aziz Samih 

Nümayişi t~ai-.-uzum~~~- k~rşt dijşnıal 
nın mukabelesi üzerine kanİı- inuh 
rt b ~ !er vererek ricafe-~me~b~r. oldu 

Osmanlı kuv.vetleri kartıaında 
bulunan Rusların kuvveti · de üç 
avcr alayı, üç ihtiyat alayı, üç Pi· 
laston taburu, bir Dragon ve a1tı 
kazak süvari alayiİe yirmi sekiz 
sahra ve miktarı belli olmıyan dağ 
topundan ibaret olmak üzere tea· 
bit edilmekte idi. 

9 Temmuz, aaat 9 da taarruza 
başlandı. DütD14n geri atıldı. 1 ı 
T emmuzd!l Malezkirt istirdat o· • 
lundu. Bu suretle ~ağ cenah grubu 
taarruz hareketlerine devam ede· 
cek bir kaç yerde muharebe ile 

dü,manı çekihneğe mecbur ede · 
rek mürettep K. O. ıağ cenahil• 
Adaletabat - Kaını!lı • Batnoı · 
Kamsarek iıtikametini takiple 20 
Temmuzda Karaköıe timali ıar · 
kisine. -- ..:: 

IX. K. O. ıağ cenahile Malez
kirt - Harabe . Burgubulak. Ha· 
ıon · Pal.ndöken • Çörgüç iıtika 
metile Karaköıe cenubu garbiıi 
Poıik • Mollaoaman civarında. 

düımanın aağ unah ~plln.,
yanına yapbgı tesir kendini 
termeğe baıladı ve düımanlll 

raköıe timalindeki kuvv~•~ .J 
taarruza geçtiiinden gnıp riC'! 
mecbur oldu. 29 T emmuı 31 
kadar bet gün devam eden pıt. 
tin ve kanlı rical muharebeleı' 
ticeai ıağ ecnah ırupu 30 ~ 
da aıağıda gösterilen hatt!L 

çekildi. Bu mnharebelerde 
O. çok tehlikeli vaziyetlere 
ve pek büyük fedakarlıklar 
ceai kendini kurtarabildi. 

Aiu•toatan llrintl T 
Kadar 

Ağuıtosun iptidaımdan 
harel<ita durgl:Jnluk geldi. r 
diler darülharplerden, ita 
eski mütıefikİerine karJı m 
des ·hotbinÜji ile })arp ilan 
fini, BTeİt Litovıkün dilttü 
Bulgarlarm Eylülde taanuza 
"rek Alma~ ve · Avuıhµ'yal 
beraber Avrupa ıimenaifer 

: 2. nizamiye Va. F. ile merkezi nu ~aklannı haberalm~ 
ıu~leti mürettep K. O. cepheaiıidr yolun bizim iÇin ehemmfvetİ 
olmak üzere Şoluplu . lmaretul~ büyüktü. Çünkü ·cepnanect 
- lmaretaüfla • Malhas i.tikametile kmlıda ielik: Bu ııkmbllrı 
hareket ederek. mürettep K. O. kumandanlığa diğer itleri" 
aai cenahında ·.Murathan. Yazı ber yazmııtık. 16 Aiuatoeta 
cı hattına viaıl olmuıtu. ~ · . küm&tıdan vekili namına B 
·• · ı::: ... 1 .......... ~ .,...;;i,.. • .,.4t.(,.:I .. ..-;~~.; na.MJlan 1516/111 ta•i'hli •n 
Bahçe . ffilab&.t "iatııcaıiietile Ma gelen: · ·· · · 

lezkirt ıimaline teveccüh etmiı "S. orduda seri sahra topu 
ve bura.dan tekrar timale tebdm na 250 ve ıeri dai toplarmd 
iıtikamet ederek Murat n.diıi ile me~i kadardJT. 2. O. da i 
Tutak garp sırtları Hanikiden ıahra topu bqına anc&k 
Şiryan suyu üzerinde Küleye var· dardır. 5. O. da büyük l>ir 
mıştı. rebede elli bine yakın 

3. ihtiyat V~. F. iae Kütkan aarfolunmaktadJT. 5. O ya 
• Karaağaç - . Kargariıüfli. · . Esmer. diye kadar ıönclerilen 290. 
• M~zrak iıtikametiyle hareket e sahradan 250.000 ve 80.000 
derek 20 Temmuzda Remkind• . dai topu mer"iniıinden 'GS. 
toplanmıt bulunuyordu ve bura · · aarfecİilmiıtir~ . Seri sahra 
dan Tabiraeçidi ve Mirı\!mirda · nesi hiçbir ye;de.amk d~po 
ğı iıtikametlerine kartı gözetle · yoktur. Binaenaleyh bura 
me tertibatı almıtb. }anca himmet 5. O. ya 

36. F. iıe Van gölü cenubun· yetif~irmeie masruf_ o.J .... ua.Pım 
da dütmana kartı ufak bir kuv · Memleketteki topçu eeplıa 
vet bırakarak büyük 1tr.miyle Van · ıılitı ise ~evmi 500 ü ı· __ ,,..._ 
gölü timalinden Tigot • Kızdyu. tedir. 
ıuf istikametiyle çekilen dü9man• Şu ahval tahtında ~~b 
takip ve 25 T emmu~a Bargiriye ıalatmda bir aali.h olunc~ 
vaaıl olmut ve orada kalmııtf. dar 3, O. ya cephane gönd 

Düımarı Scığ Cenah Grupuna müqıkün o1amıyac.aiı tabit 
Mukabil T aarru: lilerinee müsellemdir.,, 

23 Temmuzda grup kıt'alan 
için eşaah bir hattı JT)Üdaf aa ola 
rak kabul ettiği Malhaı · H~mze. 
gan garbı · Kav•klık . Haıto htlt • 

tının tahkimini emretti ve ite d~ 
batlandı ise. de dütJ11an ba;ka cep 
helerden ikti&a.t ettiği bir f\rka ka 
dar kuvvetini sağ cenah grupu kar
şısına naklederek kuvvetlenmi, 
bulunduğundan bugün muhtefü 

ıınıflardan mürekkep bir koİ ile 
Tahirgediği cihetinden ileı liyerek 
Zeydegan ve RemİJi.n sırtlarını 

İşgale ve ~yni zamanda T C'rlum ve 
Pasinler grupları cephelerinde de 

nümayiti t.a&rruzlara batlamııtı: 
3. O. ca Mirgemirdağı iatikanie . 
tine ıcvk'!dilmiı olan 29. F. ·aa 
dütmanı verilen eıni.r :mucibince 
Abutzeyt iatikametind~ yandan 
zorlaması ıiimi gelirken .,.u vazi · 
fesini yap&inaınıt · Ôldupndan 

Pek mühim ve hayati ol_.s 
hanenin gönderilmiyeeeği 
orclu kuma11danlığını enc:J.:ıe1' 
::ürclü. lhtiyaç.· ba§ kuman 3JI 
'P.kili Enver paıaya 17 6 
telgrafla in•h olundu. 

Bilhaaıa Enver p&f& nanı• 
zılan bu telgrafname de bif 
haeıl 'etmedi. ittihat ve T ..ı 
nin meıhur hatibi Omcr N_.. 
Erzurumdadır. · Kırkpnfatd' 
bap ve tarap alemleriyle 
dür. Pek h&.lUlcve temiz 
lı olan Ömer Naci bey bir-' 
\•et alarak lran içinde 
uygun aerbazane bir cevetıı' 
riıak istiyor. Erk~nıhatbi 
llhadJ Ter&kkiye, kumarı~---
tema~iyen mU~tlar, · 
lar yaidJTıyor~ Yalnız ıoO 
istiyor,.. 

f j 



• 
G - KURUN 17 NtS \!\ 193~ -•:pm ______________ _. .......... : 

Yunan hükllmeti hava ı Jstanbul Kumandanlığı 
Satın.alma Komiıyonu llinlan 

ı .. ----------------~ı kuvvetlerini arthrı yor Gümütıuyu hastanesi için 800 
tavuk açık eksiltmeye konmut . 
tur. Beher tavuğa tahmin edilen 

Dünya Kadınlarbirliği 
kongresi yarın toplan yor 

(B~ tarafı liru:i nyıfada) topluyorlar. ükfunet, merkezi A bedel 70 kuruıtur. ilk teminatı (Ba .. tarafı 1 inci saJıfadaJ 
muhakem~ıii muhalif fırka reiı- tina tehri olmak üzere, bir süva- ( 42) Jiradır. ihalesi 28 Nisan 935 "l&nlarmda da alakadar edecek 
lerinin muhakemesinden ayırma ri fırkumm tetkiline karar veril· pazar günü aat 15.30 dadır. Şart· mevzular Ü7erinde çalıım,1, çok 
ğa. karar vermi,tir. Ve~izeloıla ar· mittir. Süvari fırkumm topçu &· namesini görmek isteyenler Fın • güzel bir proıram tertip edilmit 
kad&§larmm muhakemeaine 30 layı, zrrhlı otomobiller müfrezesi drklıda ıatınalma komisyonunda tir. 
Nisanda gıyaben bqlanaufı aa. balunacakhr. görebilirler. Eksiltmeye ıirecek. Yıldız konferans salonunda ko 

F Nazlı,..la lerin teminat makbuzlarile bera • m·s 1 l d h · d' nılıyor. Muhalif fırka!ar reisleri • - 0 1 yon ç.a •tma arı a a şım ı 
ni muhakeme edecek olan harp Atiler Selônilrte Soypncalulr Ja her vaktinde kom:..;·onda hazır den batl.,mıttır. Murahhın heyet· 
divanmm bqkanbğma donanma Yapacalrlarmı§! bulunmaları. (1870) lerinin reisleri muhtelif riyasetlet 
kumandanı Amiral Sakelarin ta- Atina, 16 (Kurun) - Son iı • Gümütsuyu hastanesi için 7000 altında konıre mevzuları üzerin 
v;n edilmittir. Divanı harp reiıi, yan hareketi eİnasmda Seliniktc- kilo süt açık eksikmeye konmut • de görütmekte, ihzari bazı terli . 
.J ,• ki Ji k f · · ar"- tur. Beher kilosuna tahmin edilen ba l kt evrakı tetkik için muhalif fırka • Jri aya anma are e ı 1çtn p t a ma adırlar. Dün sabahle 

l 
• . b' verenler ve Venizeliıt Levandis ib bedel 14 kurut olup ilk t~inatı yin uluslararası komisyon topla _ 

ar reisleri muhakemeımın ır • l (74) liradır. İhalesi 28/ Nisan 935 
k 1 · Jannas ve arkadatları idi. Asi e · narak kon°rede yapılacak mühı"nı 
aç gün creriye brrakı maımı 19 • ·• •• t 15 d d' Ş • • rin planına göre, Selinik ıehri bir pazar gunu ıaa e ır. artna• teklifler üzerinde konufmutlar • 

temi!tir. takmı isyan mmtakalarınl\ ayml- mesini Fındıklıda Satmalma ko drr. Oileden sonra ''muhtelif re· 
Saylav Sayuı 310 Olacak · • f 1 · misyonunda görülebrlir. Eblitme· 

H b. mıf, hücum ve yağma mü reze er. jimler altında l<adınlar., mevzuu 
Atina, 16 (Kurun) - ar ıye 1 · ye gireceklerin vaktinde teminat 

8-'-anı General Kondı'lı'ı, nazete- hazrrlanmıf ve Venize iıt tacır - l kt üzerinde yapılacak büyük toplan o.a: • ' d k makbuzile bir i e komisyonda ha. 
cilere, nıtiessesat mecliıinde bulu· lere, dükkanmı yağma an urtar· zır bulunmaları. (1872) tı etrafında huıuıi bir komisyon 

l mak icin verecekleri parulalar toplanmıttır. 
n .. a~ aaylav sayJımm 370 o aca· .. • d b k S la' ~: * : T 1 

h 
.-;;.y)enmiftİ. Bun an &f a, e • op anlılar, Y ıldıı l:>inasını.ı 

Kinr aöyJemitti.r. Gazetecilerin a- "" 1 Gümütsuyu hastanesi için 1500 b nikteki uiler, Kavaladaki iti er konferans salonunda yapılmakta 
er Verdiklerine göre, mecliıin 1 kilo yoğurt açık eksiltmeye kon • 

le daimi muhaberede bu unuyor - dır. 
resen daha otuz saylav. seçıpe•İ muftur. Beher kilosuna tahmin e· 
muhtemeldir. Bunların vuifesi, lardı. dilen bedel 20 kuruı olup ilk temi· Yıldız binasının gautuilere 

bf 
,_. _.:~_. ... ...;_ ............ -:~--·ı 23 l' d lh ı 28/ N daktilolara, murahhas ı.~yetleri 

lllüeuesan medislnin iti terDit· ı La.AvaJle Ku··çu· k natı ıra ır. a esi isan 
bitirmez bitecektir. 935 pazar günü Mat 14.30 dadır. rei.ıerine, poata ve telgrafa, kam-
Hülnimet, Ta.liye lfi:nJe Bitaral j da Şartnamesi Fındıklıda ıatmalma biyoya aynlan yerleri •İmdiden 

Daoranocalı ı 80 aşma a raSJD komisyonunda görülebilir. Eluilt. istemeğe batlamr9tır. 
Atina, 16 (Kurup) - Mutedil (Btı§ tarafı 1 inci Mıyı/ndn) meye aireceklerin teminat mak • Otobüıler, yirmi kurut muka . 

fikirli razetelerin, hillnimet me • Jliveten Bay Uval, Stre:ıa buzlarile birlikte komisyonda ha· bilinde murahhulan Tepebatı et· 
mUl'ları arasındaki tasfiye sırasın- konferan11nm merkezi devletler zır bulunmaları. (1874) rafındaki otellerden alarak Yıldı ·I 
da p.hıiyata .kaprlmamuı hak • tarafından izhar edilen temenni • • ~ • za ıötürmektedir. Konıre ve ko-
kmda yaptıklan n~riyat üurine nin uzun uzadiya üzerine verile· Kıtaat iht;yacı için ayni giin zar miıyon toplantıları esnasında za. 
Bqbakan Bay Çardariı, hükUme· cek karar hakkında serbeatçe ve fında teslim etmek prtile pazarlık· brtları tutacak, kopyasını çıkara 
tin tasfiye itinde tamaınile bita - her türlü mesuliyeti kabul ede - la 3,000 kilo çorbalık birinç alına calc eski zabıtları bir araya geti 
raf davanacainn •• ,.hal saraz· rek beyanı Tey nlemeie en aiya • caktır. isteklilerin nümuneleril~ recek ıenç bayanlar aruırıda bir 
lara ilet olmıyacaJmı .öylemittİr. de aaJihiyettar bulunan hükUmet· birlikte 18 4 935 perJemeLe ıüoü çok Türk bulunmaktadır. Bunlar, 
T.,._,,eyi Baan 286 51.prman lere ka111 mütaleumr bildirmek saat l ı de Fındıklıda Komutanbk bilhaua bu it için ıetirilmitler · 

Maltlllı.,,,..; istemit oldulunu 16ylemittir. satınalma komiıyonuna gelmeleri. dir. Birkaç dil bilmektedirler •. 
Ayni zamanda, Fransız Harici· (1964) Dün Daninıarkadan bayan Al-

ye nazm, konferansın, ukeri -va· ------~------i1191._.... su ve b!Lyan Şloyher l<ongr ''! 
zıyeuenn teb<JJh ancakı orta Av·ı ru,melerde ı- ranaıı-::SOvyet ve Çe murahlıu olarak ıehrimi..ıe geJ . 
rupa andlaıınası aibi mmtakavi Sovyet mukavelderinin metnini mit. Turina Palua inmittır. Bun
andlqmalar dairesinde bilitilif Çarpmba ıününden evvel tesbi • dan bqka Suriye murahhularile 
mümkün olabilecefini beyanla ik- te imkin verecek !ekildedir. Amerikan murahhularrndan bir 
tifa ettiiini iıaret eylemittir. Fransa, Sovyetler birliii ile iki kaç.ı daha selmiıtir. Suriyrı murah· 
LAVALLA KOÇOK ANLAŞMA taraflı bir mukavele akdini terdh hasları arasında Jatanbu1da dog· 

hapiıanelerde canla bO§la çall§an 
kadınlarımı% var. Hapııanedc 
bundan e!.)llel, büyük erkeklerle 
~ ocukları bıı· arada bulunduruyor 
lardı. Kadınların teıebbuıü, pro-
paganclaıilc bunun önüne geçüe -
bildi. Bir hapiıanc mücliremi.z 
uarclır çocukları okutuyor, onlara 
İf öğretiy?r. Ahlaklarını tasfiye i
çin ellerinden geleni çekir.meden 
yapıyorlar., • 

''Meml•ketimizde çocuk hrr .. z 
lar çoğalmııtr. Hele 16 YQfınJa 
bir çocuk bO§ına topladığı iten -
elinden kiiçük çocuklarla, en u -

ta hır•ızların beceremiy.ecegi fe -
naat/eri yapıyordu. Bunların ah · 
lôklarrnın taıf iyeıine ufrCJfıyo -
ruz. 

Kadınlar umumiyetle çocuk • 
ların ahlak •ei!İyeıini ıa~fomlat • 
tırmağa çalıııyor .. , 

"Sonra cemiyeti mi::., memleket· 
te lulıuıla ela mücadele ediyor. 
Buna ait teıkilôhn tamamiıe ilgo 
edilmeıini iıtiyoru:. Bir yanJan 
bu, düımüf kadınları hurtarmaga 
falıııyor, haıtanelcrc. bakım ec.ı -
lerine kal:lrnyor, onlara i bulu • 
yor, onla,r okutuyoru:. 

Suriye katlınları bundan bO§ka 
yerli aanayii Je inkiıal EttİTmelr 
için uğra ıyor. Evvelce memleketi 
mizdc olrnıyan bir ıergi aptılr . 

Mamulôtırrtızı •inemalarla tqhit 
ettik. O katlar ki, hükumet bunun 
ehemmiyetini talttlir etle~elt Jai • 
mi bir •ergi açtı . ., 

- Siz Suriyede hemen erkek. 
lerin işini yapı or gihisi011? 

Evet. 
- Konferansta ne mevzu uze • 

T:nde ıö'I!: söyliyeceksinız + 
- Bilhaua ltaciınrn hulıulri va· 

~iyeti uzerinJe ... 
- Eskiye karın mitc•delenr. 

ne yoldftdır? 

Atina, t6 (Hu1Usi muhabiri • 
mizden) . - T eraaneyi basmak ve 
tı!onun ı nın ıttırak etmek 
tohmetil~ Deniz divanı harbinde 
muhakeme edilmekte olan 236 kü
sur asi a.·~ıında firari ui filo lnı· 
mandam Amiral Demeıtihas, A · 
yerof kruvazörü kaptanı Kolia 
lekıis, Halkiopuloa ve arkadat -
ları da gıyaben muhakeme edili-

ARASINDA iTiLAF etmittir. Fakat bu mukavele Le • mut olan b1tyanlar da nrdır. 
Pari., 16 (A.A.) -Pariı, mat· histan veya Almanyaya ka-ı ola· Peçeye karfı mc.icaclde eda · 

. .,. SURiYE MURAHHA LARININ B' ·k· b k 
buatr, Avusturya ile diğer silah rak tefsir edilemez. Muhabirin yoruz. ır' ı uyii fehir müıteı~ 

yorlar. 
Deniz harp divanında Amiral 

1 kon omu riyaset ediyor. Suçlula · 
rın aile!erinden ve avukatların 
dan, gazetecilerden bqka hiç bir 
kimsenin harp divanı salonuna 
girmelerine müsaade edilmemek· 

tedir. 
Cümhuriyet birliii kurumu reİ· 

•i General Papalu ile arbdq • 
lllrını muhakeme etmekte olan 
ha.rp divanına hava kuvvet~ri ku
ıııandanı General Repu riyuet e
di or. Bu iki harp divanının suç
luların muhakemesine on gün için
de bitirecekleri ümit ve tahmi'l 
edilnıektedir. Bütün harp divan 
larınrn mayısm ilk haftaıma ka -
dar itlerini bitirmeleri umuluyor. 

Harp divanları itlerini bitirdik·
1 

ten sonra kabine mec1iai örfi ida 
renin hangi tarihte kaldırılaca 
iınr kararlaıtıracaktır. Hükiimet 
memleketin biran evvel normal 
hayata dönmesini ve yeni intiha· 
'batm örfi idareıiz yapı)m!llmt aı
~ etmektedir. 

Harp divanları eier itlerini ma
Yııın ilk haf tasına kadar bitire • 
rnezlerıe, l 9 mayısta yapılması 
nıukarrer yeni intihabatın bir 
müddet tehiri ihtimal dahHinde -
dir. 

SÖZLERi · d b. k sız devletlerin silahlanması mete· mütaleasına göre, Almanyanm na, & urıyc e ırço )erler ele ka 
Jeainde Bay Laval ile küçük anlat- Cenevreye dönmesi ve Lehistan i- Murah1:ıaalardan Suriyt: maa · dınlar içirı rlıcklerle birlikte ıo 
ma ve Balkan anlatması arasında le Çekoslovakya arasında müı • rif nazırının refikası bayan Huı· lıaga ~ıkmak, ıinemaya gitmek 
ihtilaf mevcut oldugunu tekzip e · takbel bir teıriki mesai ümidi ni El Berazı ve yine genç bir Su· yoktur ..• T aasıuba karıı horp laa-
diyorlar. Bununla beraber, muha· nikbin olmak için bir sebeptir. riyc murahhau olan bay11n Ve · lindeyiz .. Ve erkeklerin birden 
birler, küçük anlatma mehafilin- ''ALMANYASIZ AVRUPA dat Sibaiya ile Clün Perapalas o . z.iyac/e kadınla evlenme••le mü • 

1 k t ld ~ OLAMAZ r telinde aiirüttük. cadele ediyoruz .•. de bofnutsuı u mevcu o usunu .,, 
giılememektedirler. ,. Berlin, 16 (A.A.) - Havas A· Suriyeie ilerlemekte otan ka • Bugün Yıldız konferans salo • 

Partl·nax, Bay Lavalı Strezada ,·ansı muhab'ırı"nden·. dmlık hareketinin çok bilgili v~ n d · un a J§, rey, muaavi ahlak mi • 
"hiın bir hata itlemit olmakla Matbuat, Strezadan aonra Av· canlı iki ömeji denebile:ek ha yarı, sulh, beraberlik gibı, muhte-

mu Ek ı · ı· 'k Alın yan El Berazi ve bayan 5ibaiye ı f muaheze ediyor. ae sıyor gaze· rupa po ılı aamm anyay1 tec- i mevzular uzerinde çalııan ko • 

tes·ı ·. "Bay Makdonald ile Bay r.it etmesi, yahut aleyhı"ne do··nme· muharririmizin sorduğu birka., · 1 1 l mıayon nr top 1\nh arı olacaktır 

MUSIOll'nı', Tuna meselesinde ali· sınden endi•e etmektedir. ıuale demitlerdir ki: Ak p :r şam uuri erapalıuı otelinde 
kadar devletlere mahrem bir teb - ~ olkiter Bobahter, diyor ki: "KaJınlılr hareketi memleketi bu tün murJ.hGaılar, 'e Türk ka 

1 ki •kt'f •mıeli i · Al A mir.Je on beı yılJanberi devam c· liğde bu unma a t 1 a '" manyaaız vrupa olamaz. dm birligi azasına ıcra komitesi 
diler,, diror ve fU suretle devam Sıyasa havaımın gcrginle,meıi Jiyor. Falı~t muvallakiyct, bili. ve ri ·aset tar fından bır kl\bu) 

edl·yor·. konferans tebliğinin Ju·· •umunu' yor.unuz 111, kolay elde , dilmez . 1 k ,.. . · resnu yapı aca trr. 
"Gerçi Streza beyannamesinde kay~ettiji müzakerelere bir engel Muvallakryetlerın elJc cdilmeıi ;. ------:-----.,.-----

bu ıuretle bir fıkra eksik bt'Juna· letkrJ edebilir. Sll'e7.adan aonra çin, ~iz. az m• çalıffınız.? Bunun· 
caktr. Fakat Cenevre konseyinin Cenened«'! toplanan devletlerin la b~rabe:. bugün ltatlın "'vukat • 
~timaı daha sakin o1auktı. Ta· b~u anlıy"caklumr limit etmek- lanmı::, muallimlerimi:., Joktor . 
dil kelimeleri küçük anlatmada leyız .. , laı rmrz. yetiıti. Kailınlarm içti • 
enditeler hiıd etınittir .. Bay Titiı Morgen Post di)or ki: mai hayatta rolri gittik e artıyor. 
le.konun pek ıinirJenmıt oldugu ''Streza, kısmen Almanya ıle Nahc:latünnmye İ•İmli bir cemiye!İ 
ve dnlerin 11111abeclelerdeki top • muzakere kapısının kapanması • miz VC11'. ( KaJınlan yüL .. eltme) 
rak hükfunlerine yapılacak her na mani olmuttur. Uluslar kuru . demektir. Bu cemiyetin menıup 
türlü muhalefete kartı koyacak • mu konseyi, alacağı kararların lan bu on bq yıl içinJe lıemen 
)arım ilave •uretiyle kendisini zor Strezada ka:ıa.nılmıt olanmı yrk ~ lıer •aharla ;1 alddar. BilhaHa 
lukla tetkin edebildiği anll\şıl - mamasına dikkat etmelidir.,, =======~=::::z:ı:==== 
maktadJT. Londra, 16 (A.A.) _ Stı eaa'. zır bulunması, büyuk bir adım te 

Ovr ıazeteıinin Cenevre mu • d~ l~giliz mümeuillerinin yem likki edilmektedir. Maamafih 
habiri Fransız emniyet siyasetinin hıçbır Avrupa taahhüdü altında Almanyanın müsbet vaztyetinin 
zarefi huıusunda çok nikbindir. Avrupa taahüdü altına girmeme. muhtemel haya1i neticeleri hak. 
Kiıçük anlatma, Balkan anl&§ma· Jeri parlamento mahafilini mem • kında ~~mtiiden bir fikir uhibi ol·/ 
sı, ltalya Avusturya arasında ıkı nun etmiştir. mak mumkün değildir. İngiliz ma. 
tara&'lr yardım anlaımalan tımdı- Almanyanın, ıkı taraflı mute . h f't• a 1 ı, makul bir haddin atılma 
den hazırdır ve Ronıada imza edi kabil ) ardım miıaklarına zara,. maıı tartile, A vuıturya, Macaris· 
leceklerdir. Laval, Litvioof, Po - verilmeksizin umumt bir ademı· te- B 

Pari panayırı 

3 Hn~iran 1935 
1 ıcaı\'t 'r ana' ı ct lı; brno bü' uk 

rnujdr l rı I' nnH11 otuı en den 

beti dun' nın "" m"r •ı.ıp H' en 1 lrk 
he" ret pazarı olınu tuı ''"' ı ın t>
ınden Hnzirnnın ' ne k '1 r açık hu 

Hükiımet tayyare kuvvetlerint 
arttmnak ve tenaik etmek için 
hummalı bir faaliyet psteriyor. 
Memleketin muhtelif yerlerindeki 
tqekküller, orduya tayyareler he
diye etmek için aralarmda paT:a 

tan ve ulgariıtanın ailihlanmal 
temkln ve Beneı arAlarmdaki rö- caVlİZ misakını muzaker"ye ha . · ~ musavab J,.hindedirler. 

lunacak olan bu n ım me her )ÜZ 

bınlerce tticcarın H' mıh onltırca 7.1 • 

)aret~ılcıın mahallı ıçtım ıdır Hu 
Dl(' herin dıemmiJeh \alm mallarını 

tc hir cckn kım,.clerln 'c bu' Uk hir 
rnkknma bntlg olan nlıt'ılnıın oh , .. 
ri değil. nynı zamnnda \,rupanın 

bütün ulu!otların bu pan,ıJ11a g•rndcn 
güne artan alakalarİ) le tt!zahur l'' • 

!emektedir. Bu panayıra i tırak ede
cek olanlar demir yollarda ,-e \1lpur, 
larda bazı eraıti mah u a daıresın 
de yuıde 40 tenzılatt.an ı tff ade ede 
bilecekJerdir. Be.} ogl u, 41 Mt!ll'Utiyt't 
caddesi (Sabık Kabristan) ŞAMBR 
DO KOMER FRA TSE ,, e miira • 
caat. 



~ıo - KURUN 17 NiSAN 1935 

l ______ ••_ta_n~b_u_ı_E_v_k_a_ı_M_u_c1_u_r_ıu_ı_u __ •_ıa_n_ı._r_• __ _ 
Değeri lireti güve11111e 

Vapurculuk 
Lira K. Lira K. 

71 12 5 33 

184 20 13 10 

167 64 12 57 

83 64 6 27 

167 64 12 57 

167 64 12 57 

11 67 88 

1078 12 80 86 

267 38 20 77 

200 ıs 

Galatada Arap camii mahalleain
de Nohutcu çıkmazında eski 1 ye
ni 3 sayılı ve bütünü 128 metre I 
mun.bbamda olan ananın 1/ 18 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentahir 

Liman han, Telefon: 22925 

lzmir Sür' at Yola 
payı. (3354) SAKARYA vapuru her haf· 
Mahımıtpaıada Bezciler sokaiın- ta PERŞEMBE günleri saat 16 
da eski 4--47 yeni 5-7 sayılı al· da latanbuldan 1ZMIRE ve P A· 
b dükkan ve ananm 2Q8/ 192C ZAR günleri de lZMIRDEN 
ı.yı. (5n9) lıtanbula kalkar. 
Bojaziçinde Emirıi.nda Rüttiye •-----------
mektebi aoJraimda Koru cadde - 1 R A BZON YOLU 
ainde bqkanımm elinde hulunan 
dükkinm havuı olan 62 aayıb 
yalmm 1/ 6 payı. (5749) 

Boğaziçinde- Emirginda Riiftiye 
mektebi ıokağmda Koru cadde -
sinde 64 sayılı kükkinm 1 / 6 pa · 

TARI vapuru 18 niaım PER
ŞEMBE aat 20 de Hopaya ka· 
daT. 

BAR1/N YOLU 
yı. (5751) BARTIN vapuru 17 Niaan 
Boğaziçinde Emirgi.nda Rüttiye ÇRRŞAMBA saat 19 da Cid -
mektebi sokaimda Koru eadde - deye kadar. 

ıiJlde 2-4 sayılı iki dükkanın 1/ 6 •-•·--------• 
payı. (5750) Emrazı dahiliy~. -..-.. 
Bo"' • · d Em- A d a·· . 1 VEREM, a11aus 

gazı~m e .., ırgan a Uflıye l Mütehassım Muallim Doktor 
:nıektebı sokagmda Koru cadde - • 
ıinde 6 sayılı fevkani dükkanı t / 6 Ş E K ı B H A B i B 
payı. (5748) Avrupadan dönm6;tür. Ayuof. 
J.tanbulda Tavuk d H ··. ya Yerebatan, Hacı Süleyman. Apar· 

• .. ~azarın ~. ~ tunam, Cwnartesi Pazartesi, Çar. 
aeyın aga mahalleaınde Çılıngır şamba Perşembe öğleden l!!Onra. 
aokağmda 45/ 41 sayılı dükkan ar· Tel: 23035 ~-...-.. 
aaamm 1/ 3 payı. (5049) 
Çemberlitqta Atik Ali Pap. ma- lstanbul İkinci lcra Memurlu. 

gun- dan: hallesinde Tavukpuan cadde.in-
de eski 3 yeni 3,5 aayıh altında Dairemizin 935/ 819 No. lu doa· 
'bodnmıu olan dükkinm 69/192 yasında bir alacağın lf>mini istifa. 
payı. (4994) sı için mahgız ve paraya çevril-
Boiaxiçiude ı.tinyede Mahmut m~ıi mukarr~r Gala~da Arap Ca. 
S&'9Uf maheleainde iakele cadde mıı mahalleıınde Tic.aret hanında 
sinde eaki 8 sayılı ve tamamı 422 25 • 26 - 27 No. lu majazada mev. 
metre mura bbarnda olan o.nanın cut 11 adet makine kağıdı ve terit 
3/8 payı. (554) makineai 18 Niıan 1935 tarihine 

müaadif perıembe aünü saat 11 de 
mahallinde alenen ve uaulen açık 
--"............__ .-. ...... a.:J.. .--L.1---~,..J--

Rüatempap malıalleainde Saika • 
J>aı ham üıt , 59 a:ıyıh bir 
oda ve kamaranm 2/5 payı. (109) 

Yukarıda yatılı paylı özelıelerin aablmak üzere dört hafts. müd. almak iıtekliierinden yukarda SÖ· 
d ı ık zü &~n ıün ve saatte mahallinde 
ete aç arttırmaya çikar.Jmıttır. Oıtermeai 11/ 5/ 935 cumarteai gü. hazır bulunmaları ve fazla malu~ 

nü saat 15 de Komiıyonda yapılacaktır. Almak isteyenler bolli ıaat· 

Atatürk Heykeline 
Ait Müsabaka ilinı: 

Denizli Vildqeti Daimi Encümeninden: 
1 - Denizlide Camhu.·iyet meyc:lanmd.& dikilecek ( 

heykelinin yapılmuı müabaJcaya konulmQftuı. _., 
2 - Müaabaka müdc!•!i 1/4/ 1935 tuihinden 30/4/ 1935""' 

nü saat 16 ya kadardır. 
3 - Heykel, tabii biiyükHife niabetle bil' baçuk miali ~ 

brozdan yapılacaktır. ~" 
4 - Müsabakaya iftirak edeceklerin lıtanbaJ veya)ıut ~ 

memlelcetlv Güzel San'atlıU' Akademilerinden mQUD •~he~ 
de muvaffak olmut Tmk nn'atkir lanndao bahmmaJan ve ~ 
tm hu tartlardan bqka on tene Türkiyede ibmet etmit ve i--' 
.:ilinde mubyyet balunmat l'hna1arı 11.zımdır. J 

5 - MüaabalcaJ& itt;...ıc edecek heykeibatlaı- müaabak9 ,J 
Jeti içind~ Denizliye kadar mura fı ve ambalaj ve aiıortalı lf ~-' 
rine ait olmak üzere heykelin 1 /16 niıbetinde alçıdan bir ~. 
yaparak VilAyete sönderecelı-lerdir. 

6 - Heykelin kaidesi Villyetçe yaptmlacaktır. 
7 - Müaabaka ueticninde mahauı komİ17onu tarafın~ 

rinciliii kabul edilene 200. ~inci ıelene 100 lira mükllat ;..# 
tir. - _J 

8 - H•ykel birinci ıe'm aan'atlc&ra pazulıkla yaptm!I« 
yuflllamadıt: takdirde ikinciliii k•anan m 'at.k&rla p&O• 

riıilecektir. 
9 - Pa:r.arbk prtlan •. ynca teahit olunacaktır. Mü• 

ittirak edenier puarbja nu olmak üzere he11Lelin bedeli 
tekliflerini de bildirmelidirler. 

10 - Tafıilit almak iıt?yenlerin Vilayet makamına m
meleri ve ba miiababya ait tart name nüahalan lıtanbulda 
San'atlar Akademiai müdürlütüne, Ankara ve bınir vilayetlori 
sebei hutuıiye müdiirlüklerir.e ıönderildiiinden fazla m&l11m 
lardan da ~ımalan iliıı olumıT. (1750) 

Küçük Y ozgatta Su Arama Son 
ve bilahara Kuyu açılması 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün 
Ke,if bedeli 55915 lira 76 kurut olan JQkanda yuıb it 

935 tarihinde pazar IÜJ'Ü aaat 15 de Aakeri fabrikalar 
miayonunca kapalı arfla ,apbnlac:aktır. Şartname 280 

bilinde komisyondan Yerilir. Taliplerin 4045 lira 79 ~ :.J• 
teminab havi teklif milltiiiimnm arenar ltttı saafl 4 e kadaı 
pna vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanuınm 

maddelerindeki veaaikle ayni aiin de saat 15 de komiı1onda 
lan. (1875) -mat almak iıtiyenlerin de sözü ge

ten evvel % 7,5 iireti aiivenmeleri le Mahhllit kalemine crelmeleri. 
• çen yerdeki memuruna müracaat ---------------------~ 

(1809) ebneleri ian olunur. (10571) K • M ı • 
Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: ımya a zemesı 
Tepbanede Klmçali P&f& mahalleıinin Dabakhane aokağmda eıki Denizyolları Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğün 

28/ 36, yeni 40/42 aayılı 190 lira kıymetli maa oda diikkinm üçte iki 
hiueei vergi 'boııcundan dolayı bil müzayede Ablacaktır. lıteklilerin i $ L E T M E 5 1 Tahmini bedeli 100.000 lira olan kimya mabeıııeai Al> 
1'o 7,5 depozito akçelerivle 7--5-935 tarihine müaadif salı cr·u·nu·· ••at Aceıueleri. Karaıro., K6,nl'-fı r!l--•ar Umum Müdürlü~~ aatmalma komiıyonunca ~7 Ni 

"- • - 1 el.4~6~ - Sirlrecı MiUıOrlia.rıadt uuu ... 
13 den 14 de kadar Beyoilu bymakamhftnda mütqekkil idare heye-!•-• auı Telet011 !!7.0 --il tarihinde cwnarteai aünü ..t 14 de paa.rlılıla 1&tm al~ 
tine müracaatlan. (1960) Şartname bet lira mukabilinde komgyondan verilir. Talipleriıl 

Mersin Yola d 

70000 lira muvakkat teminat •• 2490 numaralı ~anunun.~ ve 3 ma ( metre Fişenk Tor balık bezi CUMHURiYET vapuru l9 deki veaaikle mezklir sün ve aaatte komıayooa muracaatları· 
Niıan CUMA günü aaat 1 t de 

Askeri Fabrikalar u. müdürlüğünden; Merıine kadar. 096.l) 
Tahmin edilen bedeli (21000) lira olan yukJrda mikdarı ve cinai •------A ..... g ..... v_a_l_ı_k_~_o_l_u __ 

yazılı malzeme ukert fabnblarumum müdürlüğü aatınalma komia-
:ronunca 4/ Mayu/ 35 tarihirıde cumartesi günü ıaat IS de kapalı BANDIRMA vapuru 17 Ni· 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira S kurut mukabilinde komi•· An ÇARŞAMBA ıünii 1&at 19 

d ·ı· .,.._,. J • -•-•- da Ayan.lığa kadar. (1934) J'On an Yen ır. uuıp enn 111UTI1Aaat teminat olan 1575 lirayı havi 
teklif mektuplarım mezld'h· ıünde aaat 14 e kadar komiıyona verme· 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı kamın'Jn 2 vo 3 maddelerinde
ki vaaitde nıezkOr gün ve saatte 1comİlyona müncaatlan. (195.1) 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden : 

ZAYi 
935 aeneainde Kandilli kız Ji. 

sesinden alclıjmı tudiknamemi 
zayi ettim. Yeniıini alacaiundan 
eıkiıinin hükmü yoktur. (6424) 

4 II. de 586 Melahat Galata 111be.ine kazanç ve maa mele verıiainden borçlu Raka bi • 
raderler kollektif tirketine a;ı Galata Gümrük aokaimda bili No. lu 
depoda Galata ıubeaince mahcuz bulunan Makarna imaline mahsus r 

2209 numaralı teı-er ehliyetimi 
• • • 

Fabrika alil ve edevabnm ilk mü zayedeai açık arttmna suretiyle 

Buy Ok 

Tayyare PiyangoslJ 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi z~o-'
etmiıtir. Yeni tertib plinını go 

7 .ci keşidesi 11·Mayıs-1935 teJifı 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Lir• 
zayi ettim, yenisini çıkaracaimı· 

8 4 935 pazarteai aünü aaat 14 de yapıhmtaa da verilen fiat had- dan eıkiıinin hükmü yoktur. 
di llyıkı görülmedifinden aon ve kat'i müzayedeai 30 4 935 tari. Hasan Şükrü Kadıköy Sulh 1cra Dairesinden: 

hine müsadif aalı günü icra edilecektir. Talip olanlarm mezkW- depo-ı .. -------... --.. Bir borcun temini iıtifuı için 
da bulunmalan ve fazla iz•hat iati yenlerin de Galata Maliye Tahıil Göz Hekimi mahc:m olup atılarak paraya çev· 
Şubesi bqmemurluğuna müracaat lan ilin olunur. (1961) rilmesi mukarrer bulunan muhte. 

KAYIP 
lıtanbal kız lişeainden aldıimı 

dokuzuncu mnf taaclilaıamaini 
kazaen kaybettim, yenisini çıkara. 
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. (8425) 

İstanbul Krz lisesi 9 uncu sınıf 
talebesinden 1202 numaralı thsan 

Dr. ~ükrü Ertan lif cinı ev e§Yuı 20. 4. 935 cu-
Babı:&rı. Ankara caddesi No. 80 marteai ıünü aaat 10 dan 12 ka· 

Telefonı 221588 dar Kadıköy Moda Ruten aokak 
iLAN 

Yenice nıuhacirlerinden olup 

Berpmada bulunan furuncu Meh- -----••--•-•il 16 No: lu hane önünde aablaca· 
imdan '7'o de iki ~ tetl&liye 
reanıi mütteriaine ait olmak Qer8 

met ap ve kızı Bayan Melek, 
yirmi üç sene sonra Kadıköylü 

Bayan Münire vuıtaıiyle baba, 
kız biıibirlerini bulmUJ1ardır. 
Akraba ve allkadarlanna tebtir o
lvnur. (6423) 

DIŞ DOKTORU 

ftbeyt Salt 
Fatih Karagümrük tr~vay 

durajı, No. 4 

taliplerin mezkCir ıün ve autta -------~ 
mahallinde bulunacak memura 
müracaat eJlem•leri ilh olunur. 

(64ı'l) 





-
Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

. ' 

r 
; 

1 - F ranN11ın metlmr Kon 
eğlence ıehrinJeki büyük Kan aa
:z.inomnJa numara yapan 12 ya -
ıınJa bir Janıöz, Paris mi!rik ,., 
lonlarında birisi tar a!tr?ı! trt-
je edilmiftir. 

2 - LonJraJa yapılan Beynel· 
milel bir t nu müıaballannaa bu 
etnli kız bırfnciliği kazandı. . "' . 

En yukarda, inıan hareketleri -
nin bir karikatürü. 

arasında ne drmck istcdiğmizi anlı -

ııamadını - Bir sürii çapra~ık anla -
tımlar arasında ne demek istediğini:i 

nnlıyamadım. 

lğmaıı a~·n - Göz) umu 
Örnek: Cürümlerinde suımiyet sa

lıibi olnııyc:nları iğmazıayn lfo karşı -

lamalıdır - 8uçlarında kötücül olmı
yanları gözyumu ile karşılamalıdır. 

Jğmaz.ı aynetmck - Gözyummak 

örnek: JJazan bir cürme karşı iğ · 
mazı aynetmek mücrimi tekrt1r cür -
me teşci etmek olur - Kimi kere bir 
su~a karşı gözyumnıak suçluuu bir 

daha suç işlemC'yc yiireklendirnwk o -1 
lu~ 1 

Müsamah~. - Hoşgör~ 1 
örnek: ılluaamalıa, alıcenap rulı - ı 

tarın bir lıasscuıdır - Hoşgörü, akı 

yiirekfrrin bir ozgüsüdür. 1 

l\lüsamaha etmek - Hoşgörmek 1 

Ürnek: //er ciirmc karıı müsanıa . 

ha etmek mııı·alık olma: - Her suça 1 

karfı hoşgürmck uygun olmaz. 1 

lğna etmek - Doyurmak j 
lğna etmek - Hırslandırmak, kı~f 

kırtmak 

Örnek: ZC'nginliğe, para ka::cınma· 

ga igra cl1m•l.:lc, fenalığa iğna etmek 
bir dt>ğildir - Zenginliğe, para ka -
:anmağa lım;landırmakla, fenalığa 

kışkırtmak bir değildir. 

Jğtişa~ - Karğaşalık 

örnek: Zuhur eden iğti.~aş müı·a -
re/r('l~ind bir an bile §aşalanrr11a • 

rak - Çıkan kargaşalık önün.de bir 

an bile Ştıfalamıyarafc. 
Jğva t-lmt>k - Azdırmak, baştan 

çıkarmak. 

örnrk: L - Gençleri tariki miista· 

o 
kimden inhirafa iğrn t•dcnfrr - <lcnç· 

leri doğru yoldan sapıtmağa azdı • 

ranlar. 
2 - /Jir (len<; kızı iğı·a C'dcrck son

ra i:dkaçtan imtina <'imek cürüm • 
dür - IJir genç km baştan çıl•arnrak 

sonra cdcnmedcn geri durmak suç -

tur. 
Jhafe l'tmek - Korkutmak 
Urnek: lJeni ilıafc etme/: mi isli · 

yorsunu:? - /Jeni korkutmak mı is -

liyorsunuz? 

ihanet - llcı)ınlık 

ihale - O terme (Bak Emanet). 
1 hale etmek - Ostermt·k (Bal\: E· 

manet). 

lhaletcn - Ostcrkme (Bak: ı-:ma

net). 

ihata - ~arma, t;e\'irme, genhili. 

Ornek: l - /lu adamın siyasi mc -

sclelcrdc ihatası ı·ar - IJ11 adamın sı

yasal sorumlarda gcnbili.,i rnr. 

2 - Diişman ordusunu ilratc rrm - · 
beri irine dii~ürdü - lJüşman ordusu- 1 

nu sarma çemberi irine dü.,ürdii. 

3 - Ordumuzun yaptığı büyiik i -
lıaia hareketi - Orclımm:un yaptığı 

büyük çcı•irmc lrarcketi. 

ihata etmek - ~armak, <'C\ irml'k. I 
almak, kanamak - C1''r.) C;rner, en· 1 

cercler, conce\'Oir. 

Örnek: 1 - Ordumu: düljman kuu
ııetlerini ihata etti - Ordumuz dü.~ -
man kuuı·etlerini sardı. 

2 - Bahçe dıı·arla C:<'l'rilmi.~lir. 

tir - Bahçe duvarla rcl'Tilmiıtir. 
3 - C'ri>zün ihata edebildiği yer -

l~r - Gözün alabildiği yerl~r. 
4 - Aklını bunu ihata edemedi -

Aklını bunu kcwragamadı. 

Kadıköylüler qakıntl 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

R: .:mde aıörülen çocuk Ne' 

york hastanelerinin birinde ölu 
oh:.:-:'· · _ :lUf 'c doğumundP. 

s:..~'?':ı onaekiz d:;.k:~ k:ılbi İf 

Iemem:,, v_ n~" · .. mamıttır. 

Bu itibarla ;N "J tamamiylc 

ölü idi. Fakat, doktorlar bu çoculıl 

la meıı.ıı olmuılar, bir nefes 

maıkeıile ftna ilaç :~rck dirilt 

miılerdil\ Çocuk on ıündenberi 
yaııy;r ve hutane de n .. ::ıeaiyle 
berafler bulunuyor. 

• * • 

Uç aıün evvel, Filadelifyr 
ıehrincle bir sabah uyananlar bi 
tün yol baılannı, mitralyozhı 

askerler taraf ınclan tutulmut bui 
.1-1-- -·-~-ıı: -•-.. .....: .. _,';/ __ , __ 
uçuyor, vakit vakit phrin dııın 
dan tep ... teri ;;eli)'Ol'C!u. M...Je 
ancak, ôileden sonra anlafılmıttır. 

Filidelifya ıehri belediyesi, 
ıe1ecek bir harp tehlikesine karşı 
halla korumak için bir tecrübe 
harbi yapmı!tır 

-
lhatai nazar - Gengörü. 
örnek: Onun ilıatai nazarına iti • 

mad ederim - Onun gengörüsünc gü-

t'('nirinr. 
ihbar etmek - Bildirmek, duydur-

m~k, halX"r ,·ermek - (l<'r.) A\'ertir, I 
avıscr 

Ornck: llO$ialığını .ilıbar etmedi -ı 
llastalığını bilclirmcdı (lıab<·r ı·crme

di). 

ihbariye - Bildir~e 

ihdas etmek - Çıkarmak 

Ornck: .ucsclc ilıdas etmek - ,Jfc. 

S<'lc çıkarmak. 

lhfa etmek - Gizlemek 
Ornek: (Juygulnrını ilıfa clmryc 

çalı~ıyordu - lJuygularını gizleme -

ye çalışıyordu. 
lhkak etmek - Haklandırmak, 

haı..kını n•rmck. 
lhl:'U etmt>k - Bozmak, ~akatla · 

mak. 

Ürnck: Ralıaiınıı ihlal <'tti - Ra. 

halımı bozdu. 

ihmal - Sa,·:sa 

Ornek: llımaldı'n doğan yanıı,lık

lar - Saıı.-.adan doğan yanlı>Jlıklar. 

ihmal etmek - S;n!i\amak. boşla · 
mak. bakmamak. 

Örnc•k: I - Vazifesini ihmal etti -

ôdedni savsadı. 
2 - Verilen işleri ihmal etti -

J' ailen İl}leri boşladı, ı·crilen i~lere 

bakmadı. 

lhmirar - Kızartı, kızıllık. 

lhnak etmek - Boğmak. 

Örnek: Osmanlı tarihinde pı. .. d • 

§ahların ihnak ettiği adamlar - Os· 
mantı tarihinde padi~ahların boğdll · 
ğu adamlar. 

lhrak - Yakım, yakma 

lhrak etmek - Yakmak 
lhtirak - Yanım 

lhraı etmek - Kar.anmak, almak 

Örnek: Aranızda ihrazı mevki c -
demedi - Aranızda yer alamadı. 

!Jıı şerefi canı pahasına ihraz et • 

ti - lJu şerefi canı pahasına kazandı. 

lhsa etm<'k - Saymak 

Orncl.:: Adedini ihMı t't111<'k iktida· 

rımdan hariçtir - Sayısını saymak 

crkimtfen dııarıdır. 

lhsa etmek - Hurrnak ('J'erim) 
lhsaniynt - lıııtati~tik. 

Ihsan (Lütuf) - Kn)ra 

Orn<'k: ihsanlarının bolluğu se • 
hasını gösl<'rir - Kayra/arının bol -
luğu cömertliğini gösterir. 

1 h~as etml'k - Sezdirmek 
Örnek: nnğru harckl't elnıediği • 

ni ihsaR etti - /)nğru lıoreket etme -

diğini s~dirdi. 

ihtar etmek - llatırJatmak (Bak: 

Hatır). 

lhticaç etmek - Belgelemek 

ihtida etmek - Din değiştirmek. 

dönmek <Bak: Hidayet) 

lhmaJci - .Sa\'sacı lhtifa etmek - Gizlenmek. 

Ornek: O, ihmaltinin biridir - Q, Örnek: l°akalanacağını anlayınca 
sa0&acının biridir. ihtifa etti - Yakalanacağını anlayın-

Mühmet - Savuk ca gizlendi. 

ôrMk: .Jlühmel bir' giyinl~ - Sa-ı lhtifal - Alay, tören (Meraıııim 
•·11k bir giııiniş. 14nlamına). 

ihtikar- Vurgunculuk 
()rnck: HIJkümet ihtikarın 

geçmek için çok çalıfıgor - B 
rurgunculuğun ününe gcçnıeJ. 
çok çalı~ıgor. 

Muhtekir - Vurguncu 

örnek: Mulılekirlcrc gö: 
l/tz - Vurgunculara göz açtır 

t htilaç - Çarpınma, seyir-' 

ihtilaf - Uymaılıl. 

örnek: Düşüncelerimi::: a 
ilılilcif var - Diişiinccleriı!ıi: 

da uymazlık var. 

İhtilal - DeHİm (lnkılilP 

na), Azı, (isyan anlamına) :'J 
ihtilalci - Devrimci (İP~ 

azıyan <a~i). 

ihtilas - A"ırı, a ırrm 

Ornck: llıtil<isının scbcbitf~ ..ı 
yanıadılar - .4Rırrmının sebelJl'r. . 
lıgamadılar. 

ihtilat etmek - Karma!Otıl 

rii~ mek - (Jt,r.) ."'c mettrc eli 

on, se mettre en contact, se 
liquer. 

Örnek: Su ile 
Su İlf' şeker karnıaşır. 

Kötü adamlarla ilıtilôt etti 

Kötü adamlarla görüşmcnıe/J. 
lhtimal - lktimal 

ihtimam - Kayıt, özen 

Ö1 neli.: llıUmanısı: bir 
K<rlflfıtız bir çalı ma. 

ihtimam etmek - Kil 
öıenmek 

Ô I. c• • • -1' i) rnen·: ,ıyın11u,.,.ıtı<: cuP 

rd<'r - Gi11inmetıinl! 4•0/, ~<fi' 
ihtira (Bak: lcad). 


