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Türkiye, en parlak bir sanayi me_!llleketi olacaktır 
Çocuk sorumu 

ulusal ödevlerimi
zin başıdır 

23 !visan Bayramımız ökonomi Bakanı 
B. Celal Bayarın 

mühim nutku 
Bugün (23) Nisan. BiiyLik Mil· 

let Meclisinin Ankarada :1k top· 
landığı gün. Daha doğrus'..& Türki· 
ye Cümhuriyetinin arsıuiusal ha· 
yata doğduğu gün. Onun .dn bu· 
aünün biryandan da çocuk hayra· 
mı yapılması çok yerinded.ı. Çiin· 
kü çocuk sorumu birçokiarının 
andığı gibi küçük önemsiz (ehem
miyetsiz) bir konu ( mevz:ı) de
ğildir. Bunun tam tersi oJ"'rak' u
luaal bir ;ştir. 

İnsanlığın tohumu olan çocuk
luk bir dilde konuşan, bir ülküde 
Y&§ıyan insan topluluklarmın, u
lualarm da temelidir. Bu bakım· 
d~ çocuk ulusun kendisi ve yarı· 

nı demektir. 
O halde, bugünden yarınki var· 

biım düşünen bütün ulus adam
larının da ç.ocuk sorumuna ı•erekli 
olan önemı (ehemmiyeti) verme
leri lazım gelir. 

Çocuk işinin sosyal ha.v~tta ye· 
ri bu kadar yüksek olunca ona gö· 
re gereken önemi nasal 1·uebili 

riz? 
Şüphe ~ok ki: Bir kert! h~· -

ni doğan çocuğu gürbüz oliır.< · 
yaıatmakta ve yetiştirmeh.ıc, son· 
ra herbir çocuğun yarın ulus için 
en faydalı Hr varlık olmuma yar· 
dım etmekle .. 

Her ulusun yarıntt. varhğı ve 
yarınki gelişmesi (inkişafı) yeni 
doğan çocuklarda ölümün elden 
geldiği kadar azalmasına bağlı
dır. Onun için devlet adamları 
ölüm ve dl)ğum istatistikle .. ini hiç 
bir vakit gözlerinden uzaklaştır· 
JIİ&~lar. Ölümlerin aza!nıasma, 
Cl':'~mlarm çoğalmasına yarıya· 
c:ıc~çııreler ararlar ve bulurlar. 

ASIM US 

Bugün kutluladığımız yirmi üç 
Nisan, bir bayram olabilmek için, 
Türk milletinin Anadolu dağla • 
rında yıllarca bir fırtına gibi o • 
ğuldaması lazım geldi. Yurdun i • 
çinde dütman vardı. Yaylalarda 
yabancı orduların kadanaları otlı· 
yor, yamaçlarda yabancı karakol
larının aletleri parlıyordu. Bun -
]arın yanrbatında bir de saray 
vardı. Kordonlu yaverlerini, el · 
maslr tahtlarını ve pırlanta tuğla
rını hep bu millete borçlu olanlar 
da ülkeyi basan sürülerle elele 

vermiıti. 
Yirmi üç Nisandan önceki 

Türk, milJet haklarını almamı§ 
bir kalabalıktan 
batka bir ıey 
değildi. Yaldız · 
lı kubbeler al · 
tında çınlıyan 

bir ses, bir yıldı· 
rım hıziyle köy· 
lere yayılır, da • 
ğarcıklar pmuz· 
lanu, savaıl~r 
yapılır, tehitler 
verilir ve ıokak· 
lar ıakatlarla 

c..lolardı. Kimse . 
' .. ,, o· ce nıçın... ıye 

sormak hakkı 
yokta. Meıruti -
yet denilen ça - ' 
im da "Kanunu Eaaıı,, ıındekı 
"31,, inci madde bütüa hakJann 
üatünde "'fiefıi nefiı,, in keyfini 
tanımıftı. "Mebuıan,, ın yanma -
tında "Ayan,, vardı. Ve 'bu varlı -

ğın anlamı da taht ıiıortumdan 
batka bir ıey değildi. 

Milletin hakimiyeti, ancak 
milletin kendi kendini hem düt · 

mandan, hem saraydan kurtarma

siyle baılar. Bugünü bayram ıay -
mamız bu yüzdendir. 

:<Sonu ıı. ci sayıfarun S. ci sütununda) 
~~~-~~=--~~~~~~~~~~~~-:--~-~----

Bulgar Kıralının 
sarayı muhafaza 
altında tutuluyor 

(eni kabine üyelerinden biri,. 
(/iı.nkof'un sürgünden gerı 

cevrilmesini şart koşuyor , 

Yazısı 

2nci 

sayıfa

mızdadır 

Bagla 

Dünle bugünün arasında yılları 
asır yapan büyülü güç, ulusun 
kendi kendini kucaklamasından 
doğdu. Türk tarihinde, Türk ikti -
sadiyünunda, Türk idaresinin bü· 
tün çevrelerinde ansızın fışkıran 1 
akla durğunluk verici kaynaşma 
ve başarmanın anası da bu ken • 
dine dönüşten başkası değildir. 

Bin acının karartıp kannttığı 

Tiirk göğsünden bir gün yeni bir 
güneş doğdu. Adına ATATÜRK 
dediğimiz bu önderin ardında 

her gün yeni bir şeref tepesini ge
çerek yükseldik. Sevr'i yırtan, Lo· 
zandn gürleyen ve sonra Asyayı 

örten pasları kaldırarak medeni· 
yetin ilk kay -
naklarını göste· 
ren odur. 

23 Nisan, bu 
yükselişin hat • 
langıcı, ilk basa· 
mağıdır. Bu gÜ· 

ne ayrı bir de -
ğer veren nok . 
talardan biri de 
Çocuk bayramı 
seçilişidir. 

Dün yalnız 

bir beşik sahibi 
olan çocukların 

bu~ün sarayları, 
hakları bir .sözle 
ımrenilecek -bir 

yaıayııları var. Türk milleti her 

yıl bu kutlu güne erdikçe -ruhunun 

köpürdüğünü duyarsa çok mu? .. 

Ankara, 22 ( A. ~-) - Ökono • 
mi Bakanı Bay Celal &yar, Sü • 
r.-ıer '.Bank umumi heyeti toplan • 
.ısında mühim bir nutuk söylemİf· 
tir. 

Sun'i İpek, tiftik, yün, pamuk
lu, sanariimizdeki çal.~maları 

anlatan Ökonoma Bakanı, fahri• 
kalarımızdan bahsederken demit· 
tir ki: 

" - Cesaretle söyliyebilirim 
ki, seleflerim izden kalan fabrika
larla, bizim fabrikalarımız. kıyaı 
kabul etmı. ecek dereced ~ fark . 
lıdır. 

Mürak-ıbenin hiçbir şeklinden 
çekinmiyoruz. Fakat en çok ehem 
miyet verdiğimiz ve ehemmiyet 
verilmesi lazım kanaatında bu • 
lunduğumuz, asıl mütkül ve fay
dalı olan f'!Y, teknik. mi .. rakabe 
ve kontroldür. 

Her gün daha fazla tahakkuk 
ettirmeğc <.:ı..'ıthğımız fCY Ludur. 

En yüksek teknikle, en raıyo • 
nel tekilde çalışacağız. Bu ıuret • 
le maliyet fiyatlarına müe11ir bü
tün unsurt-:a?da tasarrur temini 
ve maliyett e.ıgariye dü,Unnek he
defimizi teıkil ediyor.,, 

Meml~!ıetin iktisadi manza • 
raıını ıanayi noktasından ıöyle 
görüyoruz: 

Ham maddecilik demek, sade· 
ce müstemleke hayatı yaıamak 
demektir. Binn 1!cyh ham mad • 
deci olacağız ve mamul madde • 
yi en ucuz nerede bulursak ora • 
dan alacağız demek, memleketin 
müstemleke olmasını kabul et • 
mek demektir. Fakat biz bir ıa • 

Biz bu mutlu günü kutlular . 

ken, bugünün küçükleri, yarının 

büyükleri de kendilerine verilen 

değerin ne kadar yüksek olduğu • 

nu anlamalıdırlar. 

nayi manzumesi kurabilir miyiz? 

(Sonu 11. ci sayıfanın 3. ci sütununda). 

General Papulis 
idam hükmü giydi 
kurşuna diziliyor 
Bize sığınan asi general ve 
yanındaki zabitler de ida

ma mahkum oldular 

Yazısı 

11 nci 

Sayıfa

mızdadn 

Sayıla 
ilk Büyük Millet Meclisinin ilk gününe ait hatıralar - Çocuk sayıfaları -

Spor, sinema sayıfaları - Kadın güzelliği, !jan'at - Çocuk bakımı 

Bul.arKr~ıB~ 1 ?a,~!~!~~!a!~!~)~r tar!~!~ nu~r!~rı k~;?!!!~!~ Papaana•lcuyu 
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Polonya, birmukave ey e 
menfaatlerini korumayı aa •• u 
Alman-Leh 
topraklarının 

mukavelesine göre her i 
korunması yollarını birr ikte 

i dev et icabında 
arayacaklar 

Paris, 22 (A.A.) - Echo de 
Pariı gazetesi, Lyon' da çıkan Sa
lu Publique gazetesind.en naklen 
ve o gazetenin, All~er meb'usu 
sabık nazırlardan Bay Lamurö' 
den elde ettiği, Alman - Leh mu
kavelenamesinin aşağıdaki sureti· 
ni neşrediyor: 

Madde t - iki yüksek akit ta
raf, kendilerini alakadar eden bil
cümle arsıulusal meseleler için 
doğrudan doğruya istişare etnıeği 

ve fi len teşriki mesaide buluııma
yı taahhüt ederler. 

Madde 2 - Polonya hükumeti, 
haricte herhangi biır i, hakkında 

ancak A1n:anyamn reyi dahilinde 
kara r verdic i ve Almanyanın da
ima menfaatlerini korumağı ta • 
ahüt eder. 

Ma:lde 3 - Statükoyu tehdit e· 

der mahiyette, herhangi bir arsı- ı Madde 6 ,__ Almanya, Polonya 
ulusal hadise zuhur ettiğinde her hudutlarının masuniyetini temin 
iki devlet, gereken tedbirler hak - t.'lmegi tanhhtit eder. 

kında uzlaşmak üzere aralarında Mndde 7 - Her iki dev1et, e -
temas etmeyi t 3.ahhüt ederler. hemmiycte ayan göriilecek her 

Madde 4 - Sebebiyet veril - türlü ökonomik tedbirleri ve ez • 
r.:ıeksizin vukubulacak herhangi cümle müdafaa tedbirlerinin mü . 
bir tecavüze karşı koymak için, 
her iki devlet askeri, mali ve öko
nomik kuvvetlerini birleştirecek -

lerdir. Bunlardan biri taarruza uğ· 
adığı atkdirde difieri ona yardım 
etmeği taahhüt eder. 

Madde 5 - Almanya şarktan 

veyahut ki şimali şarkiden gele • 

cek bir tecavEze karşı koymak 

mecburiyetinde kaldığı takdirde 

Polonya, Alman ordularının ken -

essiriyetinitakviye eder mahiyette 

olanları m ·· tcreken almağı taah-

h.üt ederler. 

Madde 8 - Bu mukavelelerin 
mer'iyet mi.iddcti iki senedir. Altı 
ay evvelinden haber vermek şar • 
tile fikit1erden biri tarafından fes
hedilmedici takdirde, kendiliğin -
den ycr."lenmiş olacaktır. lki yıl -
lık mi.iddct zarfında, akitlerden 
her biri, altı ay önceden haber 

di arazisi üzerinden serbestçe geç- vermek şartile bu mukaveleyi fes· 
melerini t emin edecektir. hedebilirler. 

Almanya Rusqaqa har z rlzqor 
Moskova, 22 (A.A.) -Alman ı 

ıosyal demokratları, içtima halin-

de bulunan 10 Avrupa devletinin 

milli komünist ıubeleri merkez 

.ı<omite!erine bir beyannaıne gön

: ermişlerdir . 

A!nH\, ":;yal demokratlan, bu 
beyan:-H>...-e~crinde bu komiteleri 
JA Lman kom!nistleri ile birleferek 
Alman faıizmine :kar§ı mücadele-

de bulunmağa davet etmektedir- l 

ler. / 
Beyannamede Sovyet Rusyayn 

karşı faşist Almanyanın harp ha -
zırlamakta olduğu beyan edilmek
te ve şark misakının akli aleyhine 
mütalea beyan olunamktadır. 

Berlin, 22 ( A.A. ) - Daily Ma· 
il gazetesinin Berlin muhabiri 
yazıyor: 

Gelecek ay içerisinde Avus -

Kral Borisin sarayı m 
Sofya, 22 (A.A.) - To1eff ka

binesinin tetekkülünü haJka ilin 
eden bir beyannamede, Bulgar 
Kralı: 

"Devletin hayatında 19/ 5/ 934 
tarihindenl-eri çizilmit olan yolun 
haricinde hiçbir inhiraf y:ıpılmı . 
yacaktır .,, elemektedir. 

Beyanm~mede, ayni zamanda 
!Unlar ya'Zı1maktadır : 

teşkilinde gösterilen sürat öğle -
den sonra ~E.Ç vaki:.e kada: B. T o
ıefi sarayda alıkoyan V':! birçol~ 

siyasal ve resmi şahsiyet'.."rle le -
mas eden kralın azimkiir hareke. 
tinin bir n ~t!cesi olarak tc''.ikki e . 
dilmekted:.-

y eni kabinede ancak 3 yiiksel 
rütbeli zabil mevki almışlardır. 

turyanın istiklali meselesini ko -
nu:mak üzere, Romadn toplana • 
C" k olan konferansa, Almanyanın 
iştiral-ten imtina eylemesi muhte
meldir • 

LITV1NOF MOSKOY:AYA 
DÖNDU 

Moskova, 22 (A.A.) - Bay 

Litvinof, Cenevre den buraya dön

müşti.ir. 

za altında 
olduğu r.i)!- ıenmektedir. Bu kabi
nenin, s:-.b k iki hükumeti.,1 zaafa 
:.ığraltığ, i.ru.llıl· otoritesiııi ihya e
Jebilecc!{: 1·mit edilınekteJ ir. 

T zanl.. 'lff'un sayılı taraf~arların. 
dan olan Slovo gc:.zetesi müdürü B. 
.( oşuknnt'if'un lmbineye dahil ol
'•lası, ehetnmiyetle tela~ki edil
mektcdh·. 

•• n 
ma l 

Ankara, 22 (Kurun) - İngiltere clçiliği-rlc Dışbakanlığ.mıı 
sındaki gö11iımeler sonunda 15 Şubattan evvel gelmiş olup 2 146 
maralı kararnamenin A lish sinde yazılı bulımc>n /ngiliz cmtc.a 

8 bedelinin y:ııısı serbest dövız olaral• verilmek Uf: yarısı da MerJt.eZ 
kasında bfoke kalmak şat liyle, memlekete gırebilmesi ha·arl 
rılmıştır. Bu hususta güm .. iiklere tebliğat yapPlmıstır. Bu eşY 
yarın geçiriımesine başlana, .. aktır. ,1 

lngiltere ile kat'i bir t:caret anlaşması r;trafında göriiff1'1 
devam edilecektir. Müzakere anlaşma ile netil t-fcnirse, geçecek e 
onın, Cümhuriyet Merkez Bankasında bloke llalan para bedeHeri 
kabilinde Türk emteası ih;aç edilecektir. Bu mretle memlekete 
cek paranın yüz bin lngili~ lirasın dan fazla o!duğu tahmin e.:f;'iı 

Atatürk'ten 
kadınlara 

İstanbul, 22 (A.A.) - Yıldız 

arsıulusal kadınlar kongres inin, 
Cümhurreisine çekmiş olduğu 

minnettarlık telgrafına cevap o -
!arak, Kamal Atatürk, kongreye 
fU telgrafı yollamıştır: 

"Kadınlara rey hakkı temini i -
çin toplanan arsıulusal kadınlar 

birliği 12 inci kongresine .. 
Yıldız - İstanbul 

"Bana yollamış olduğunuz ce • 
rnilckiır sözler için size teşekkür 
edf rim. Siyasal Ye içtimai hakla -
rm kadın tarafından istimalinin, 
beşeriyetin saadeti ve prestiji nok
tai nazarından elzem olduğuna e
minim. Kongre mesaisinin feyizli 
neticelere u1aşmasım dileıim.,, 

KAMAL ATATÜRK 

Vali B. Muhiddin 
Ankara, 22 (Kurun) - latan· 

bul vali ve belediye reisi Bay Mu
hittin Üstündağ Bakanlar la gö -
rü§n:elerine devam ediyor. Ancak 
haftaya dönebilecektir. 

BURSA V AL1Sl 
Ankara, 22 (A.A.) - Be1cdiye· 

ler bankasından istikraz için An
karada bulunan Bursa va!isi Bay 
Fazılın çarşamba günü dönmesi 
muhtemeldir. 
BELEDİYELER BANKASININ 

YENi UMUM MÜDÜRÜ 
Ankara, 22 (Kurun) - Bele • 

c!iyeler bankası umumi müdürlü -
ğüne tayin edilen Sivas valisi Bay 
Süleyman Saminin emri bugün 
kentlisine tebliğ olundu. 

Askeri r .. tbele 
Bakanlar heyeti, kar 

/ıklar cetvelini 
tasvip etti 

Ankara - Bakanlar heyeti 
keri rütbelerin karşılıkları 
kında ali askeri şura taraf 
hazırlanan cetveli tasdik 
tir. Karşılıklar şuniardır: 

General1er, amiraller 
Müşür: Mareşal, Büyük 
Birinci ferik: Orgeneral, 

amiral. 
Ferik: Korgeneral, Koralıl 

Fırka kumandanı mirliva: 
general, tümamiral. 

Mirliva: T oğgeneral, To 
ral. 

Üst sübaylar "ümera,, 
Mira lay: Albay 
Kaymakam: Y wbay 
Binbaşı: Binbaşı 

Asübaylar "zabitan,, 
Kıdemli yüzbaşı: Önyüz 
Yüzbaşı: Yüzbaşı 
Birinci mülazım: Tüğ 
Mülazım: Hastüğmen 
Zabit vekili: Y arsüba 

Erbaslar 
Baş gedikli: Baş gedik'i 
Başçavuş: Bascavu.ş 

Başçavı•ş muavini: Ost~rı 
Ca vuş: Çavuş 
Onbaşı: Onbaşı 

BOKREŞ E .ÇIM11. 
13' Ankara, 22 (Kurun) 

elçimiz Bay Hamdullah S P 
gün İsmet f nönü'nü zi ~ 

"Genç liulgar devleti, ;reni de
virlerin gidi~ine uyacak v~ haya • 
tın müşkül meselelerini halledebi • 
lecek bir Şf'ldlde değiştiri!Kektir . 
Bu devlet, ekonomi kalkmm~sını 
baıarmak \'e halkın fakir düımüş 
tabakalarına müessir yardımda 
bulunmak karanndadır. Yapıla -
cak bütün değiıiklikler, hıılk tara
fından tas t!i k edilen temel yasa
sında, m~Bi an'anelerden ve or • 
dumuz tarafından büyük bir ıevk 
ve ideal S4'rgiıi ile müdafaa edi • 
len 19/Ş/934 fikirlerind~!l ilham 
alacaklardır. 

Yeni B·ılgar kabinesi şöyle te
şekkül etrr.ektedir : Bu zat. Tzankoff'un ~ardı ka- ':!:=c======================;::::;~ 

Maziye doğru hiçbir geri hare -
ketine müsaade edilmiyecektir. 
Benimle beraber Bulgar bayrağı -
nın etrafına toplanması için bütün 
ulUla hitap e.diyorum.,, 

Vekiller. b..; beyannameyi im
za etmifle.·dir. 

Diğer ~a .. aftan, zabit Vf'! küç.ük 
zabit teıekkülleri reis!eri. ha,ha · 
kana, tam bir müzaheret göster -
meii vadel"11itlerdir. 

Ordu, el in posta merkez bina
sını İ!gal Ptmektedir, Saray, mu
hafaza altl :':\dadır. 

Sofya, 22 (A.A.) - Kabinenin 

Dışişler: bakanı Köse lvanof 
İçişleri bakam Erknnıhnrbiye 

reis muavini General Atar.asof. 
Kültür bakanı General Radef. 
Para i şl .-..ri bakanı Ulus'".' banka 

nazırı Riaskof. 

Adliye hakanı Temyiz mahke
mesi birinri reisi Karagöz<'f. 

Sü bak,.nı Sofya garnizon ku . 

mandam General Canef. 
Ökonomi bakanı-B. Muşanof. 
Münaka1At bakanı B. '(oşuşa . 

kof. 

Bayınd ~hk bakanı B. Yokoff. 
Bu, po, ıt:ka ile alakad"r asker 

grupunun ~iyasal hayat üzerinde-

ki tesirinin azaldığına bir celildir. 
Eski dahil:ye bakanı Koleff'in çe
kilişi, bu delili kuvvetlendirmek

tedir. Şimdiye kadar Sof ya garni
zonu kum-:ı.ndanlığını yaprr.ı~ olanı 

yeni harh;ve bakam General Tza
neff, Krah çok tadık bir nsker o
iarak taıl ınmaktadır. Tzancff, za. 
bitler birliğinin, memleket n siya
sal haya+ma karışmasına r.er za -
m an aleyh tar olmuştur. 

Kralln ) eni kabineye itimadı 

r:lrmı ih i' a eden emirnamenin il-
eası §artile mÜnak}at bakanlığL • 
ı~ı kabul etmiştir. 

B. Toşef'in teyit etmiş olduğu 
ü:bi, yeni imbine, otoriter şeklini 
>~1·h r "'" '" .. decektir. 

Yeni Bı.. bahanın Beyanatı 

Sof ya ~2 (Kurun) - Yeni bat
balmn g 7 tecilere verdiği beya
natta bilhoı;sn şöyle demektedir: 

"HükfiMt:t, dahili ve harici poli. 

tika mı, 19 Mayı;o 1934 progra

mındaki, ı:.ren ipler dahilinde i
dame etme ,e harar vermiıtj r. Ge

riye dönm~ ihtimali kativen varit 

olamaz. farafımdan teıkH edilen 

kabine erkanı, bu hususta c.~mami
le müttefiktir.,, 

Sofya, 22 (A.A.) - Krr.lın ar
zularının ıfodesi gibi telat ki edi
len T oşef ttnbincsinin teşekkülün
de, l ralın fırkalar üzerinde, ne· 
vima bir Zllf er ihraz eyleıms oldu
ğ1m'l i are: edi'mektedir. Bu iti
bar'a, yenl hükumetin bütün mil . 
Iet tanı.lıntlen iyi kar§t~anacağı 
zannohmuycr. 

Atamı~da 
~~ ~ ~ 

BAYLAR! BAYA 1 "' ' o 

Adlarıtnıza eklediğimiz beyler, \ ~fatmaı.e 1 ne i Ba), n d. 
t?f endiler, paşalar, ağalar niçin hü· ~ Böyle il· n, ~ 1.:ni ;r n d 
hüküm et belgelerinden silindi? reeli. 

Bunlar bizi sımflaştırdığr için, Y: 
bunlar smıflaştmnasa da sı - beri ı ı la ı 
mf anlamı verdiği için... BütUn Ilav~n ' r 

1
'" 

lmnlardan başka bu kelimeler, hu 1 rin: t ' 
unvan kelimeleri yeryüzünün Rim. I fl l U} h 
eli d d

•v· '. • •
1 

. .t.. . ayanı" · 
garp e ıgıınız ı erı gı ımş 1 . · ı · 

. . b' 1 k eı rn n .. 
parçası yanında bızıın ır XlŞ a, . 
bir başka değeri kalmış alemin Beı1dc ' 
çocuktan olduğumuzu anlatmağa 
yarar bir damga gibi h-ullanıldığr 
için... Bunun 

Yoksa bey de tUrkçe idi, paşa I Hitlc>r 
da! lı ! Yi 

Bay, Bayan bu keliıneıcı; de 1 Fr. z 
daha çok kendimiz kullanalım ı kadm 
diye değil, böyle ünvan kelimele- ' erk 
rini kullanan kimseler, böyle im· 
van kelimeleri kullanma bir te~ -
ı ifat işi olan yerler için t rciıme
de karşılık olsun diye aldık. 

Bay, Bayan sadece bir unvan . 
dır. 1\fö~yö ne ise Bay o, ?\Iadam, 



İMLER 

San'atin iki 
cephesi 

.. 

Bay Cemil Cenevre ye gidiyor 
Geçcnlc::Je Ankarada Sovyct 

ressamlarının tablolarını görmiir;-
tüm. Fakülte erde imtihanlar, talimatnamesine göre yapılac~k 

Bir haf tadır Sovyet artistleri-
nin .e$lcrinı müzik eserlerini din- ve her imtihan için birer gün ara verilecek 
liyorum. üniversite rektörü Bay Cemil enstitiisü ve dişçi okulası için ila-

. Bu ren~le, bu müzik c.rasındal Bilge buı;ün Cenevreye gidecektir. veler vardır. Bunlaıın hepsi veya 
bır benzerlıt v~r. Dün kendisile görüşen bir muhar· bir lasım irin kabul edilecek prog-

Bu benıc.rlık, Sov/et un'at a- rir'n"-c e yahati ve Universite iş- rama göre inşaat ve te isata baş· 
damların_ın adctô l:a1akteristiğin · lcri et .. .fmda ıunları söylemit - 1anacaktrr.,, 
te§kil edıyoı tir: iMTiHANLARA GELiNCE 

Sovyet reıaamlarının talıloları- "- .ı. füz:ıheret kurum]aıı arsı-
na seyrederken İnaan önce bir kart- r lw al birlirrin ç igi ~ edi kişilik 
postal, biı lotoğraf karş:ıında i· hukukç ılnr komitcı;jnde bulun • 
miş gibi oluyor. nmk üzere Cene\rt"l'YC r,ideceğim. 

Müziği dinlerken de ünce in- Tetkik edilecek mevzu Fransa dt" 
•an tcknifi• gücüyle lıar,ı!Cl§ıyor. Bakanının Marsilya cinayeti mü
Fakat ne .·esimdeki kartpcstallık, 113 eb till' l hı ]ar 1 m·uı rnna ynp
lotoğral/ık ne de müzil:ıeki tek- tığı tc:kJifin ilmi tetltikidir. 
nik cansız !.-iı· beden halin:ıe sürüp l\inr1'ih n. cinajll ti mUnac::.ebetile 
gidiyor. DPrhal re•inı car.ıanıyor. devletle: rin mc 'uliyeti bahsi ve c::j. 

Adaleleri i arekete geliyo, Göz· yasi tethi lere kar~ı bir ceza mnh
ler manalaf'~·or. Me•afe!.~r fikir j emesi te k"li oı · tilPcektir. Hu-
clenen tın•u.rlarla ııdalanıyor, ve kukçuJnr koınit c::.i, 1ta1yan uyan 
nihayet bi · kültürün göıe batan aza ından pr fe5'Ör Canini, lngiliz 
İnıan taraJ/arı ortaya ftkk,ror. hukukçularından Sör Nnpuye, Bel-

Bav Cemil Bilge 

dildiği gibi aıat ve edevat için de 
yine yarım milyon lira para har -
<:andı. Gelecek yıl için yapıJacak 
zaruri işler arasında Bioloji, ve 
Radyolojinin ikmalleri, Şiınifizik 

Müziktı: de öyle, ieknik kudre- çika hukuku düvC'l profesörü Ro -
ti halinde gôrünen ses bir hançe- len, Fransa temyiz mahkemesi a- ......... ---™"""'•"'•=-· 
Te hikaye•i olmaktan çılrı>or. No- zasından Jakınümon, ben ve bir Türk of is teşkilatında 

-·- mw 

ta dile geliyor. Alman ve hir Roman~, lı hukuk - değişiklikler 
ln•an içini, inıan Je,...:niliğini çudan mürekkep olacaktır. 

aniatıyor. Komite nisanın yirmi altıncı gü-
• "' • ı;ü sabahı C ncvreclc tophnacak -

San'at ne•""• rnonltenlain bi- tır. Seyahatim sekiz, dokuz gün 
raraya 6elmnintlaı doğmuf liziltol sürecektil'.,, 
realitelerJan ibari?ltir, ne dt> ceıet- ONIVERSITE iŞLERi 
&İz ve ıekilm sade ruhtan ibaret- Üniversite işleri etrafında ken· 
tir. disinden malumat istiy n muhar-

Biri bizi kaba bir ( :;ansüa- ririmizc rektör, şunları söy1emiş -
lizrn) 11 götürür. tir: 

Beriki ıse in•anları gayet •arp "- Cencvreden döndükten son-
rorr.antizm alemine bağlar ra bütçe işi için Ankaraya gide -

Birincid2 tabiat kalıp, ilrincirin- ceğirn. Geçen yıl bütçesinde Mor-
d e hülya ıfo ruhtur. f oloji en titüsünün ikınnli, Gura · 

Fizikal ıealileleri ıayıp dökmek ba pavyonunun, r, sathane ile di
objektilin t.•ozile•icİir. Her objek- ğer bir çok en itül ı in yapılması 
til bu i§te l\ambrandın göTün:len için ~arım m 'h· n lira para sarfc-
daha u•ta:lır. --··-· --

Fakat, Jıı realiteyi yarıp geçen Bay lbrahim tali Edirne-
bir ruh romantİ%me •aplamfığı den geldi 
zaman dıt ôlem, realite. kainat Trakya Umumi Müfettiti Bey 
Sıipen Havrin ilet/iği gibi "ancak İbrahim Tali d'in Edirneden fehri 
tQsavvurlarclan ibaret olur,. mize gelmittir. Bu akş m Ankara· 

Bu kainatı inıan kendi hülyası- ya gidecektir. Bay lbrahim Tali 
na, kentli diiıüncelerine gore ku- mayıstan itibaren Romanya ve 
rar. Bulgar'standan memleket"mize ge 

Çok kez realiteden h<4lanmı- lecek muhacirlerin nakiJleri itile 
Yan, realiteyi hiçe •ayan adam bir alakadar bakanlıklarla görüşecek 
ruh hürr,iyet;yle maddeden uzak- tir .. Evvelce yazdığımız gibi bu yıl 
lcı,tığını ıanır. Peit az muvallak memleketimize yetmiş beş bin mu 
Unsurlarına rağmen romantizm hacir gelecektir. Mu ·1acirleri Türk 
te':1bel, tabiati göremiyer., tabi- vapurları getirecektir. 
atı anlamak İ•temiyen zekaların --------------= 
elinde güliır.ç olmıya mah'J.U.mdur. kiyctin ana §artıdır. . . . 

Realitey: olJıJftı gibi canlılığıy- Sovyel .,an' at cserlerıncte bu ıkı 
la akıettirmelt, yani •an' a~in lizik cephenin hiza birliği ettiğ· gayet 
unsurları il.- canlı unıurlar,ını be- açık olarak göze batıyor. 
raber harekete getirmek muualla- Sadri Ertem -

Türkofiı İstanbul tuhesi mü • 
dürlüğilne tayin edilen bay Akil 
Emrullah, dün lzmirden ,ehrimi • 
ze ge1mit Ye ofiee giderek it al' -
kadaılarile konufmuttur. 

Önümüzdeki hazİTanda Türko
fis teJkilitmda bazı tadilat ya • 
pılacaktır. Bay Akilden boş ka -
lan lzmir türkofiı müdürlüğüne 
Merain türkofiı müdürü Bay Ziya 
tayin edilmittir. 21 Mayına An • 
karada yapılacak ticaret odalari 
kongrelerinde bu1umnak Uzere, 
Türkof isin ticaret müme11illeri 
çağırılacak ve burada Türkofise 
verilecek yeni ff*il t.kkında ken· 
dilerinden fikir alınacaktır. 

Bundan batka bazı memurlar 
maaılarmdan tasarruf edilerek 
Cenubi Amerika ve Japonya.da 
iki ticaret münie11i1Uği ve bun • 
dan baıka diğer bazı yerlerde de 
ticaret ajanları kurulacaktır. 

İstanbul Türkofiı müdür veki • 
H olan Bay Hayrettin Şükrü de 
bugünlerde Ankaraya gidecek ve 
merkezde çal11acaktır. 

Sevindirilen çocuk1ar 
Şitli Halkevi içtimai ln\lavenet 

ıubeıi ve çocuk kurumu tarafın· 
dan dün Şiıli mınt&kaalridaki f>et 
mektepte bulunan 170 fakir tale
beye elbise ve ayakkabı verilmit· 
tir. Çocuklar bundan çok sevinç 
duymuılardır. 

İmtihanlar talimatnamesine gö· 
re yapılacaktır. Talebe yıl başın -
danberi çahştığı için bu yıl daha 
iyi bir netice alınncncını umuyo -
ruz. Talimatnamelerde eıaılı bir 
tadil mevr.uubnhis değildir. Hu -
kuk imtihan tnlimatnnmesini ao· 
ruyoraunuz. Bu talimatname, ge · 
çen yıl hukuk fakültesince uzun 
emeklerle yapılmış, Bakanlığa 

gönderilmiıti. Bnkanlık bunun yıl 
sonunda ya.pılını§ olduğunu düşü
nerek yıl baıında il· n ve tatbik 
edilmesi mütaleasında bulunmuş -
tu. İmtihan talimatnamesinin fa. 
kültece bu §ekilde yapılmasının 

elbette sebepleri olaca:I.tır. 
Bu sebeplerin başlıcası zanne • 

diyorum ki, talebeyi çalışmaya 

ıevketmektir. 

Tillimatnamede bazı ashih ye 

tavzihlere lüzum olabilir, nite -
kim; Bakanlık daha kanun ayın • 
da yirmi üçüncü maddenin üçüncü 
fıkrasındaki (aşağı) kelimesinin 
(yukarı) olması lazım geleceğini 

ileri sürerek bunun ne suretle tat
bik edileceği hakkında Üniverai -
tenin miitaleasım sormuştu. 

iMTİHANLAR IÇlN BiR GÜN 
ARA VERiLECEK 

imtihanların arah olması me -
selesine gelince; bu zaten Üniver
t1İtece dütünillerck her imtihan i -
çin birer gün ara verilmiştir. 

111••u11ımnaıtatuıı1111ınıuun11>11111111aııuıum-nııııııımomııttıtııııımıtliliilD1-

BozUk sirke satanlar 
cezalandırılacak 

Belediye müfetti§leri tarafın -
dan yapılan teftişte dükkanlarda 
ve seyyar satıcılar tarafından sa-
tılan sirkelerin bozuk cok fena ol· 
duğunun meydana ç~ığmı yaz· 
mıştık. Kim)ahaneye gönderilen 
320 nümuneden yüzde 74 nün 
lkıamen asit eıetik, ikısmen boya 
ve aujle karııık olduğu tesbit e· 
dilmittir. BE>lediyece dün ıubelere 
birer tamim gönderilmiş, satılan 

sirkelerden sık 11k numune alına
rak kimyahaneye gönderilmesi 
bozuk sirke satanların da cezalan
dırılmaları bildirilmiştir. 

Y flğcıların olduğu gibi hozuk 
ıirke satanların da isimlerinin ga
zetelerle ilanına karar ve ilmiştir. 

Dünya 1'odınlan kongre•i, dün! 
Yıldız sara·, ıncla toplanlıl:ınna de
vam etmiı nlttam üıtü i/,._ Vniver-

1 

•ite konler .na salonunda s •lh hak-( dır. Yukarclalri r••İmlerden •ai·l veraite konleran• •alonum!aki mi-l 
kında bir mitin yapılmııtır. Bu- dan birinci irıgili% lraJın .,.~ıauı 1 t" "t · lk 1 " 1 ınge aı ~ır. inci resimde ıayla 
na ait yazı yirmınci sayılamızda- Bayan Aıtoru Yıldızdaki kongr• vımız Mıhrc Pektaı, ürüncü resim· 

Je ıöıteri-vor; ötelti rffimler Vni. 
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Gezintiler 

Falakadan çocuk 
sarayına 

Çocuk, inaanlıjın uğra4tığı ye
ni bir meu.zu değildir. l•a ıloğma
dan, Yunan medeniyeti kurulma· 
dan da bu küçiik varlıklar, inıan 
başını yormuılardı. Barbar l•par
ta yasalarında bile çocuğun yer al
dığı görülür. lılômdan önceki 
Türk boy nuncla da bu, bö}teydi. 

Y alnı: S:lçuk ve Oımanll Türk. 
lerinelc ÇOC"uk, bir kışla bnıafı •a· 
yılmı§, yurt/un dört )lınında deu
ıirme ltervonlarile Jolaıtırılmııtı. 
Terbiyede bilgi, 11nayı1tan çok 
türe ue görenekten Joğma ltu· 
ralların tözü geçerdi. 

"Menokıp., kitaplarında, "U
•ulname,, lerde, "Enderun., prog
ramlarıncla, saray "gidi§,. lerinde 
bu bakımdan çok az şeye raılayı
~ımız da göıterir ki çocuk rığı bir 
kı)fi sayılmı§ onun mini mmiliğin· 
ele çalkanan köpüklü engm ıezi
lememiıti. 

Topkapıdaki "Şehzadeler mek
tebi., ne azıcık alıcı bir göz.le ba
kılırsa, geçen çağlann terbiyede 
tuttukları yolun çorak karanlığı 

apaçık görülür. Buraıı, altı yü: 
yıllık koca bir devrin göbeği, en 
yük•ek yeriydi. Duvardaki fala
ka ve minderlere yığıian bfr katrr 
yükü kızılcık sopası, terbiyeciliği
mizin korkun' armaıınclan parrcı• 
lardır. Sarayda çocuk böyıe anla .. 
ıılırıa köydekinin nasıl büyütül
düğünü artık .iz düıünün. 

En olmıyacak §eyler için, en ele• 
ğersiz masallar için kılı klrka ya

rarak çalıganlar, bize çocuğu kav
rıyan çok ar armağan brr.:ıkhlifr. 
"Hayriye, Lütliye,, gibilerinde iae 
ancak teklerin terbiye yollannı 
aydınlatan birer ltınlt kandil ııığı 
vardcr. "Halçkun defteri,, nde 
bile okurken üzüldüğümüz az e~ 
siklikler mi görüyonız?-

Bizde çocuğun mana•• daha ye'4 
ni anlQJıldı. Batıdan IOJınan illl 
terbiye uerlerinde de bugüne gö· 
re esklmif, yanlıılılı açığc vurul
muı •'hüküm,, ferle karııla.ştığımız 
oluyor. Yıllarca çocuğu bir mer
mer a.ıe terbiyeciyi bir sanatkar bil. 
dik. Düıünmcdik ki elim"z.e aldı
ğımız yavru iraclcıiz, içsir. bir laf 
ğilclir. lıtediğimiz kalıba Jiren
meden dökülmez. 

Bugün lambCl§ka bir tepeden 
bakıyoruz. Türk topraklannı bQf
tanbaıa •arıan kökden değiıme ıo
nuncla laPakadan çocuk bayramı
na 11çraclrk. iki.inin araanJa 
dağlar, denizler, <çöller uar. Yurtta 
•araylar yıkılır ve tahtlar devrilir
ken "Çocuk ıarayı,, nı ıevinçle al-

S. Gezgin 

s 

Je ltadın ttıylavımız Esma Nay. 
man, dörclürrcü rcsimclc Bayan A ... 
lor •Öylev 'C.ylerken görüıaiyar. 
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Hesaba , 
'-.arışmaz armış 

Esnaf cemiyetleri hasap-

larında~!,:ı!~:zluk lar Binci ihtisas Mahkemesinde iki da va 
Birle§ik Esnaf bürosunun yeni 

idare cemiyeti çalıımalarma de • 
vam etmekte ve büronun 1933·ve 
1934 yıllarındaki hesaplarım tet
kik etmektedir., 

Tetkiklerin neticesi on bet gün 
sonra bir raporla alakadar daire
lere bildirilecektir. 

idare heyeti büro tarafından 
üç yıldanberi çıkarılmakta olan 
Esnaf mecmuasını\ı kapatılması
na karar verlnıİf ve 'bu karar dün 
mecmua idaresine bildirilmiıtir. 

1933 ve 34 yıllarında yolsuz 
sarfiyat üzerinde yeni idare heye
ti baıkam Bay Ziya Kılıçoğlu fU 
izahatı vermektedir: 

Kaçak kumaş g·etirtmek suçuyla terzi Jan Olivya 
sorguya çekildi. F ord fabrikası davasına bakıldı 

Dün Gümrük sekizinci ihtisas 
mahkeme.sinde iki mühim davaya ha· 
kılmıştır.· 

sağı konmadan önce gerittiğini, 929 
yılından sonra koli postal almadığını 
söylemi§tir. 

bulunan bazı kimselerin de polis yo· 
Jiyle getirtilmesine knrar verilmiştir. 

• * • 

Davalardan biri Beyoğlunda ter . Jorj Bertoya üzerinde bulunan eş· İkinci dava, Ford fabrikası davası 
zilik yapmakta olan Jean Oliyva ile ya için ne söy1iyeceği sorulmuş, §Unu idi. Cel e açıldıktan sonra reis Bay 
Vagonli kondoktörlerinden Jorj Ber· söylemi~tir: Atıf, fabrika nakliyat şubesi müdürü 
tonun muhakemeleridir. Olivya, - "Çok teessüf ediyorum,,. Bay Artür Vusterden, Bay Efdal'in 
Beyoğlundaki terzihanesine kaçak Muhakeme: poliste hu mevzuda imzası giimriik entreposunuan mal 
kumaş getirerek falıiş fiyatla satmak, mevcut tahkikat mahiyetinin anlaşıl- alıp almadığını sordu. Bay Vu~ter 
Berto da Olivyaya kaçak kumaş ge . masma ve Vagonli şirketinden geti . bir kaç defa ahrdığmı söyledi. Bun
tirmekten maznun bulunmaktadır . rilen eşyaların kimin tarafından a · dan 8onra reis geçen celsede müddei· 
)ar. lmdığmın sorulmasına kalmıştır· mnumilikçe te' kifJeri istenen Bay 

Bundan hnc:ıka makhuzlarda i~imleri ı··r 1 I ·1 R f t' k d 1 Dünkü muhakemede Olivyanm · " < a 1 e ay zze ın ar ·a a~ arına 
terı;ihane~inde bulunan bazı makbuz .--------------.. , bir diyecekleri olup olmadığım sor · 
ve mektuplar kendisine göseterilerek 23 Nı·san du. 
mahiyetleıi sonılmuştur. 1 Her iki a'·ukat C!las hakkında mü-

"Eski esnaf mürakabe bürosu- 1 talealarını söyliyerek müekkilleriniu 
mm bakımı altında 'merkezi bir huz?~!Z: ~~:i:i~n~e~:~:1:fc;i~~~ MilliHakımiyet ve çocuk gayri nıe,kuf olarak muhakeme edil 
b .. kurul t b l melerini i--tediler. uro muşu. ait olduğunu. Leh elc:isinin karı,:.mm ayram arını kutlu lama ı 

h 1 d ... ' ı • Gümrük vekili, bazı makbuzlar -
Bu büro merkeze dahil olan es. tersizi u un ugunu, kfndisine yap . . 

1 k ·· d'"'' k proğramı : da tahrifat yapılmış olduğu iddia e· 
nafm, cüzdan gelirleri diye, mer- dırma kuzerel\er ıgı humaş 

1 
arb alsın - 1 dildiği için bu makbuzların da nıah-

an çı ·mı~ o ması mu teme u un · Milli Hakimiyet bayramı müna - ı 
kez ve o zaman ihdas edilen Es - <ltı~tınu .. o"yl~mı'ı::tı·r. b . 1 b I kemeye getirilmesini istedi. Reis .Bay 

o ... r. s se etiy e ugün bütün resmi daire -
naf mecmuasının masraflarım Diğer makbuzlar 11akkmda ~unları ler, banka ve borsalar kapaldır. Şe • Atıf, beyannamelerde ~ıkan noksau· 
karşılaştırmakta idi. Bu h~sabata söylemiştir: bir dünden itibaren bayraklarla do- ı larla Ford fal.rikasına şimdiye kadaı 

' gelip satılan ,·e satılımyan malJarm 
oog"rudan dogru"' ya müra,kabe bak- - "Ben Pariste iken, §imdi hatır- nanmııtı • kıymetlerinin Jayikiyle teabiti, bu 
tığından, Esnaf cemiyetleri işin iç lamadığım bir mii.esseseden ba.5ka bir 

1 
Bayram bugün Üniversite konfe· ınallarm ne gihi usul daire,; inde çıka-

yu··zu··nu··n ne oldugu" nu hı·ç bı'lmı· _ terzi it;in mal aldım. Elimde bulunan 1 ran• salonunda büyük tezahüratla 1 1 ... .. "k . 1 • • •1. 
rı c ıgr, gunıru resmı erının verı ır makbu:lar o terziye aittir. Pari.ste kutlulanacaktır r 

·vorlardı Filhakika ortada seçil verilmedig-;i hakkında tcızkil cr!ilecek 
J • • biiyii.k tcr:iler model ve bazı kuma~- Merasimde latanbul Hıilkevi üye- -
miş ve merkez komitesi denilen lan inhi;;ar altına almı~lardır. Fahri- sinden lımail Habip bir ıöylev aöy- ı bir ehli vukur raporu lıazırlııttığm1 

tahrif edildi~i iddia edilen makbul'.· 
bir heyet vardn-. F~kat bu heye · kalara kendileri i~in kum~ yaptır - liyecek, Münir Müeyyet Bekman da 1 • 1 nrm getırti cccğini, Bay F.fıfal ile 
tin munhasıran resmi giinlerde maktadırlar. Bıı huma§lar b~ka ter· ı bir tiir okuyacaktır. Yüksek tahsil Bay İzzetin gayri meYknf olarak mu· 
çelenk, ve tebrik, teşrifatlan yap- rilere satılmaz. işte ben bunlardan talebesinden Bay Rüknettin, Bay 1

: hakeme edileceklerini hil<lirdi \C 

mağa memur edildiklerinden, he- almağa tat·assut ettim. Makbuzlar o· Lem.lt, Bay lımail Hakla, Bay Oı - muhakeme 22 Mayıs Çarçamha ;iinii· 
radan kalmadır.,, b. ·· l ·· li ki d. sap işlerine kanşa.mryorlardı. man ırer soy ev soy yece er ır. ne bırakıldı. 

Bundan sonra koli postalı olarak Kuthalama hep bir ağızdan söylenen Ehli Yukuf olarak seçileet'i heyet 
Nihayet ceııiiyetler duyduklan kendisi.1e getirilen e~yallrm mak • 'ı lıtiklil marşiyle bitecektir. t>Rki vnridat llmunı miirliir !!'ttaviı• •. 

bm~t dedikodulardan şüphelene · hu~ları ~öste~i~mi~, ~unla~~ gümr~l ÇOCUK HAFTASI İÇİN 1 giimrük miifcttişlerinden bir kişi, ti· 
rck, hesaplarım tasarruf için ku - resımlerı ve.rılıp verılrnedı·g·ı s .. oru · 1 caret odasından üç mütehassıs tara • 

1 k - b'' f t muştur. ıvya un arı, gumru ya· f m(lan te .. ~kil edilecektir. Ol h 1 k 
j 

Bugün ayni zamanda Çocuk hafta -
n~ an mer ezı uronun men aa - ımın birinci günüdür. Bu sabah bü· 
tc11 ~ok uzak olduğunw. görmüşler ihtiyat zabitlerimiz abide- j tün ilk ve orta okulalarda hocalar 
\ 'C a1itk~larım fazlalaştırarak ve ye çelenk koyuyorlar tarafından Çocuktan Esirgeme ku . 

Belediyemizin parasına 
rumu mevzuu etraEında konferans -

hu i~in tasfiyesini ve merkez bü · Bu sene ihtiyat zabit mektebini Jar verilecek, ve çocuklar bu sabah 
rosunun daha iyi bir yola sokul - bitiren 1200 genç zabitimiz bu sa- saat onda Fatih parkında toplanarak 

, Pariste haciz konulmuş 
Belediyenin Periye bankası ile 

olan ihtilafı geçen sene sulhen 
halledilmiıti. Hamiller arasında ma!:ımı temin için salahiyetli ve hah dokuzda Taksimde abideye Çocukları E~irgeme kurumu bayrak-

mesul bir merkez heyeti seçmiş - merasimle çelenk koyacaklardır. lariyle ıüılenmiı otomobillere bindi· 
ı rilerek gezdirilec.eklerdir. bulunan Boer Marşal bankası Pa-

lerdir. Merasimde stanbul kumandam 

Dedikodular, eski mürakabe-. 
nin, miirakabe mesuli;yetini aşa -
rak cemiyetlere tasarruf eder bir 

surette €1 koymasından gelmiştir. 
Ve maa ıcf es eski mürakabenin ve 

birleşik bürodaki bazı memurla -
nn kredi ve senetli şekilde para 
almalaı1 i1e para işlerine•müda -
hale edilmesi bu işe fena surette 
karıştırın ıştır. 

bir nutuk ıöyliye:e!dir. 

Fırkanın umumi kon-
gresinde Istanbul ı' 

murahhasları 
C.li. F. Vilayet fdare heyeti 1 

dün Bay Ali Rızanın reisliği altın
da toplanmı§, 9 mayısta Ankara
da toplanacak olan umumi kongre 
ye gönderilecek rapor etf'afında 
görütülmüıtür. Kongreye İstanbul 

Suiistima] ve yolsuz sarfiyata namına Bay Ali Rıza, Bay Faruki, 
gelince, heyetimiz bn işlerin tet - Bayan Safiye Emin gidecektir. 
h;kine Esnaf cemiy?.tleri taraf m - • 

dan memur edildiğinden bunları 
da iki hafta içerisinde ait olduğu 
m.akamata bir rapO?·la bildirece . 
ğiz. 

Manifaturacılar cemivetinin . 
bürodan aynlma5ı bürodaki yol -

Yumurta nakliyesi 
Türkofia ihracat mallarımızın, ı' 

ucuz ve kısa zamanda gönderile- i 

bilmesi için tetkikler yapıyordu. 1 

Bu te§ebbüslerden yumurta ih
racı için olanı iyi bir netice ver -
miş ve §ark demiryolları idaresi 
önümüzdeki hafta başından itiba· ' 

1 

ren, yumurta nakliyatında yüzde i 
otuz beş tenzilat yapmağa karar · 
vermiştir. 

Otomobillerle saat on buçuğa ria Sen mahkemesine müracaat 
doğru parktan belediyeye gelinecek, ederek, amortisman ve aksiyon 
buradan ıırasiyie çocuklar belediye- bedellerine karıılık olmak üzere 
yi, fırkayı, Hall..evini, Çocuktan E · belediyenin, Osmanlı bankasının 
ıirgeme kurumunu, vilayet ve lstan· 

Paris merkezinde mevcut beş yüz 
bul kumandanlığını ziyaret edecek • 
terdir. , hin franklık mevduatına haciz 

Oradan Taksime gönderilerek a- 1 , l ı oydurmuıtur. Haciz konduğu he
biyede çelenkler konacakbr. Alay ,! ledyieye tebliğ edilmiş, belediye 

aıtalan düdüklerini çalmak suretiy · 
1 

: d k f • · A k d 
k.. ··d k d · akil ı e ey ıyetı n ara an sormuı -opru en geçer en enaz n va · 1 
sıtalan düdüklerini çalmak ıuretiy _ tur. Pacis Sen mahkemesinin ha-
le çocuktan ıelamlıyacaklardır. 1 ciz koymaya salahiyeti olup olma-

GÜLllANE PARKTNDA y API <lığı da tetkik edilmektedir. Bu 
LACıl K E(;LENCELER haczi kaldırmak için bir belediye 

Saat on dört buçukta Gülhane avukatının Parise gitmesi lazım -
Parkında çocuklan esirgeme kuru · gelmektedir. 
mu Alemdar kolu tarafından mtnlıt· .

1 
ka koUarınl\ bir eğlence tertip edil . 
mittir. 

BAYEZiT KOLU BUGÜN AŞEVİ 1 

AÇACAK 
Bugün sabah ıaat onda Çocukla

" Eıirgeme Kurumu Bf:yazit kolu 
tarafından bir aıevi açılacaktır. 

Bu merasime i§tİrak eôemiyen ilk 
okula talebesi de bu sabah saat on 
buçukta bulunduktan ıemllerdeki 
Çocuk Esirgeme kurumlannın yap -
bğı program üzerine geçit resimler. 

Numaralama işleri 
Numerotaj plaka ve numarala

rını takmak için bir müteahhitle 
mukavele yapılmıştı. Müteahh;t 

bu numaraları vaktinde takama-
dığı için mukavelesi bozulmuştur. 
Numara levhaların takılması ye
niden bir mfüeahhide verilecektir. 

Numara levha paralarını topla
mak için belediyece yeniden 40 

Çarşıka;ı da Hacı · 
kanından o= r çift postal 
iddiasiyle S1Jltanahmel • 
ceza mahkemesinde mula 
dilen otomobil tamircİIİ 
dün dört ay hapis cezall 
yirmi bir yatını heni.il • 
mediğinden ceza müddell 
güne indirt~miıtir. 

Bu genç, kendisinin 
ya bir çift ayakkabı 
nı, sonra parası yeti 
ayakkabı y11ptırmaktaD 

ğini ve pey olarak ver 
. 

rayı geriye 1stediğini,ku 
bunu vermediğini anla 
dan çıkan kavga üzerin• 
ne suç isnat edildiğini 
yollu ileri ~ıirmüıtür. 

Necip İ5minde birini 
ten v.:: Abdullah isminde 
dürmeğe dnvranmaktaa 
mal, İstanbul ağır ceza 
sinde yirm( sene ağır 
kum edilmi~ti. 

T emyi .!. mahkemesi, 
bozmu§, bo.1maya uyu 
zı şahitleri.rı dinlenilmeti 
tırdmıştır. 

Bera et 
1933 aenesi T e§ • 

bir mektell müdürüne 
muhalif ilmühaber v 
diaıiyle lstnnbul ağır 
mesinde muhakemeleri 
Gedikpa§a •htiyar he 
allim Şükr1i , Ahmet, 
dün beraa't ebnişlerdir. 

Dişçinin muha 
Bakırköyünde otu 

ço Ağnidi.;, Omer Y ı 
bir taleben. n dişlerini 
ken, ?~eriye küçük b. 
mak suretile rahatsız 
olmaktan !stanbul 
mahkemeıinde muh 
yordu. 

Bu davi\da müdd 
raat isteğir. de bulun 
müdafaa ~ Qpılmıştır. 
sonunda bHdirilecektİt• 

Karar değiş 
Beyoğhmda Zekiyi 

dürmekten suçlu Sait, 
ğır ceza mahkemesin 
çuk sene hapse ma 
temyiz mahkemesi b&ı 
muıtu. Y ~miden yapı 
me neticesbde gene 
verilnıiıtir . 

Rıhtımdaki 
ambarl 

Galata rıhtımı use 
rıhtım şirketi tarafıııd 
rılmış olan saç amı,.r. 
kapsında pek çirkin bit 
teşkil ediyor, hem rılıt 
yor, hem gelenin gid I 
batıyordu; rıhtım ~e 

ri şirketi müdürü ba1 

Çevik, bu saç ambarl 
söktürmüş, Galata rı 

suz; işlerden ileriye ge!ıniştir; bu 
yolsuzluğa bakıJıyor; manifatura
cılann ayrılması, işi tashih etmez. 

Bu cemiyetleri birleştirmek işinin 
içtimai hayatrmrz için fuyuah ol -

<luğu kanaati varsa bizimle bera

ber işlerin yoluna konulmasına 
gayret etsinler.,, 

Sirkeciden Svilengrada kadar 
yüz kilo yumurta 127,5 kuruşa gö
türülecektir. Bu ücret evvelce 189 
kuruştu. 

yapacaklardır. mizlemiştir. 
memur alınmıştır. Numerotajı ya-~-------~~ 

rtımmımn111mnm111mmmuonrımmnııltllIDifttOmnnnınnımıunnunnmumıUDıım 

kı§lıyoruz. Onları ne büyük •ay

dığımızı, uğurlarında bayram yap
mamız da gösterir. fJnutr.ııyalım, 

ki Türkiye.de bir halta ıüren hiç· 
bir bayram yoktur. 

Bugün onlar.ın kimini bir ku· 
mandan telefonunun bcqında, ki· 
mini bir tıalfoin mcuaaırıd•ı selam

/,yoruz. Bu, biraz da yarının gö-

'""'"dıtlf•t1t• ttt ""'"""1mln11mııam122EZZZJELC..,.. •mnwcrwwwuuı ı r •n 

EN <;üzEL OKUMA 
MÜSABAKASI 

rünüşüdür. ı IMmılm! llalkct'indrn: 
Çocuklar, ıev~,iniz! Artık ba Çocıık haftnsı münasebetiyle 27 

kur.;;ız değilsiniz. Artık tel'; küçül. Nisan 935 Cumnrtcıi günü ıMl 
(15) Evimız merkez ıalonundl\ ilk 

tabutlar, e:tlliıi gibi biribfri ardın· mektep talebesi arasında bir güzel 
dan geçmiyor. Çocuk kırımı, okuma ve söyleme müsabakası ~u • 

korkunç bir rüya gibi arkada kal· zenlenmİJtİr. Arzu edenler gelip bu 

dı. Size değer veriyor, b°'ımızda 1 müsabakayı görebilir ve mektep tl\ • 
1 ta§ıyoruz. Buna layık olduğunu·! lebeıi olan çocuklarını yazdırabilir - ' 

zu göıterin.. ı ... •.e.r ..... ______ .,.. ____ ~ 
S. Gezgin 

pılmayan yalnız Boğaziçi kalmıı-
tır. Ha~iran sonuna kadar büttün _. ______ ,... __ 

numerotj işleri bitirilmiş olacak 
tır. 

Define bulu namıyor! 
Karacaahmet mezarlığında on 

bin liralık bir define arandığını 

yazılmıştı. Dün yapılan araştır

mada da bir şey bulunamamıştır. 

Araştırmaya gene devam edilecek 
tir. 

amatynda : Rıd' aJl•ı 
tali, Şehzadcbn:ı;ın<la: 
Şehremininde: ·azrıııi. 
te uacl, \k nra) da: f 
knrn cadde inde: f. re ei 
cicle: Bcı.: İr Keınal, 8

1" 
Riza, Kuınkapıda : JJt

1
,d 

Hn an Hulu i , Gala~ 
Beyoğluncla: Giine;:.r~(· 
galtIC1a: Karakin K11 1' 
hışta: r <'<'det Ekrerı1• 
fcrkez, Ha köyde: JJ 
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Yazan: 
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Jngil~z~;~ v~~;~eı,~;kıere H o rn ın B nas t ırı n BS 11 ~ i r er ~i 7 Boğazların tahkimine dair Dış Kı ' • • Kı lı • y 1 ?' 
Jşleri Bakanımızın Uluslar Kuru· Q rılje mı • 
mu konseyindeki beyanatı hakkın ' a r l 'IJ e m l. 
da Lö Jurnal gazetesinin yazdığı 
yazıyı olduğu gibi alıyoruz: 

Yeraltında bir toplantı 1 lan ve içinden yanan bir vatı:ı.nse· 
O gece Garnatanın kenar ma - \'erdi... 1 

hallcler_i~den birinin altındaki bü- Musa b.ir_ gü.n bu delika~lıya: 
Yük ve ıcı bo bı' h · de - Su ışı kımsere sezdırrneden 

"Yeni sıynsal melocllaıın, bu
günkü me5cleleri halletmek il..iida 
nnı gömıek isterknn ınnziyi nyan-
1.ıırmak nnatma girdiğini aıılı) o
ruz. 1\lahut daimi yal'rlnn kombi
nezonları l'izi doğıı.ıca Bismark 
şiya etine götiil'i.i~·oı·. 1'1uahP-d ~ıe
rin a.~ke:i kıı::ımlarım yeniden tet-

· r su ma zenın .. 1 
topl~nmı~!ardı.. sen yn~ıv~rsen ne iyi olacak! .. 

Dort yuz bin kişilik bu büyük Dcmıştı.. . ,. .. 
meınlelcetin müdaf . · ge Deliknnlmın kenru başına bu ışı / 

ansı ıçın, o • 
ce ne yazık ki bu toplantıya ancnk yapmağa cesareti yoktu .. Musa • 

se ~cs~n beş vatansever iştirak et • ya: . . 
mışh. _ Bir elin fesı cıkmaz.. Bem 

Selman kendi l<endine: çarçabuk öldürürler .. Sul!anm } a· 
- Artık hiç bir müslümandn tak odasının kapısı önünde iki 

kan ~almamış!.. cellad 1 öbet bekliyor. Koridorlar· 
Diye söyleniyordu. da da keskin palalarını kınların • 
Diye söyleniyordu. I dan çıkarını~ muhafızlar dolaş • 
Musa mahzenin kapısını kapat· maktadır. Ben Sultanla bir d. kilca 

tıklan sonra ayağa kalktı: bi',-. başbaşn lmlam~y~rum. 
- Bu kadar uyuşuk bir miHet Diye cevab vermıştı .. 

Yarın tarihe karışırsa hiç gam re· Musa bu suretle Sultanın ~arPy· 
mesin. Küçücük bir yumruk, kos • dn nasıl yathğmı, ~.aıııl :aşadığı • 
kocaman bir de.ğı devirmeğe kal • nı, nerelerde kaç nobetçı dolaştı -
kışırsa, bu cok gülünç bir hareket ğın biliyordu. Saraya ansızın eHi 
olur. Haydi, arkadaşlar! Biz de kişi bile girse, bu işi pekala hece • 

] b·ı· d" sarayla birlikte şehrin kapı arını re ı ır ı .. · 
düşmana açalım! Varsın fspnnyol Musa arkadaşlarından bu cesa • 
a keri bağrımızda gezsin.. Elvc - ret gördükten sonra: 
rir ki bizim muhteşem konal:ları · - Hiç korkmayın, nslanlar, En· 
mızdalci &altanatımız bozulmasın.. dülüs tarihini kapamak ve mem • 

Mus yüksek sesle hnykırdı: leketi düşmana te lim etmek iste· 
- ~ciman yalan söylüyor, arka· yen hainleri gebertmek fırsatım 

ela şiar! O sarayın yıkılmasını ve ı bulacağız!·· 
sultanın kafasının lcoparılmasım Diye bağırdı. Hazırundan hiç 
isl°} or. 1 'k önce sizlerin fikrinizi kimsede ö)i..;m lrnrku u yoktu .. 
ö "'ro.;11'1'.\ 't isterim.. Ben de Sel- Hepsinin mideleri bo • (akat yü -
m r .. i!Ji. ımrny yıkmak \'e Sultan rel.cleri "manin dolu ve göz1eri ıs -
AbJul 'n 'u devirme!. niyetindeyim. Jaktı .. 
Siz ııe renıiniz?. Selmanla: 

Mu·anm pe~in<len gelenler hep - Ne acı bir hakikatle lmr5ı 
birden: knrşıya bulunuyoruz, c1iyn ı, şu 

_ Biz eni tali:'p cde-:eğiz, de • tarihim mlckctte. göz önunde 
dile". sen ö'meyi memleket için duran felaketi arcnk rck en kiııi 

1 1 • b' d ") ceiiı"z 0 örebiliuor ve yurdun cW"man eli· ın"ı .. ı :.ı ur"'an, ız e o e b .. o " 

Senin "ittiğ'n yoldan gitmeğc se· ne &ecmesi tehlil.esi luuşısında 

kik mlicadelesı smı m(J, Cene''· 
rede Boğazlar, hatta hiitün ş:ü·k 
me cılesi menlana rıktı. 

Tiir'kiyen.in Dıs t~Jeri Bakaııı, 
Stı""z~ 'da Anı: ~ul'ya, :'lfacal'istan 
Bulgal'ist:ının yeniden siliıhlan- / 
masını tetkik "lnıcl, fihini öğl'C· 
nincc "cs:u·ette kalmağn yalnız/ 
Tiirl i~ c razı olarak değildir.,, de- Ka'riye camii 
mir; \'C hu JllC'L<'le~·i UluslRr kul'U· Ka'rie c miinin minaresinin ( fstanbulu bırakıp gitikleri vakit 
mu konseyine koymak fırsatını bulunduğu yerde dört harf göze Hora acınacak dereced harap • 

bulmuıtur. ç~~p:na~tadır. Bu harfler, kilise - dilmi ti. Bugün Kntrie camiindo 
Atatürkiin zaforlcl'İ 'e\ I' nıua- yı ıkı_ncı defo kuran Teodor'un n· görünen mozayıklar bir yerde 

hedesini yufabildi. Ya1mz Lozan dını '!n.ret et~_el~tedir. dnha işaret ettiğimiz gibi Paleoloğ 
muahedesiyle karşılaştınlnn Bo- Ka rıe camımın cami olmadan kurununda bü ··k ~ r T d 

·· k · cJ H yu a ım co or 
ğazlarm a kcrliktcn t~cridini Ol'· ontc 1 a 1 ora ile, cami olduk • Metohit tarafından yo.plınlmıştır 
tadan kaldırmanrnı,tı. lngillc>re Lnn onra verilen Ka'ric adı hak- Kıble l<apısı .. t" d ı · · • nn us un en moza -
Ru~ donanmasının Akdenize çık· kında hır colc rivayetler vardır ,,kt Metohı't .. "I kt d' fi 

: • • J goru me e ır. 1 -
m:ısmı menetmek için elli s ne Bazı tarıhcıler, burayn l-lora tiyar iı.lim d"zc"k ·· b" h ld .. k l . . b b" . , ' ~o muş u· a e 

.müddetle Bogazları ·apah bulun- < eıı~csını~ e e ını, P,*tro Hris· tahtı üzerinde oturan Hazreti lsa-
durmağa "ahşm1:-. fakat sonm ls- to kıtnbesıne d ynn rak Mer - y kı·ı 1• enı"n b" ·· . . k 

~ . • ır numuneaım ta -
tanbulu Zll'hhlaıwm topları altın· yem ılc mannstırın adı nrasındn dim ederken .. t ·ı · . 8 .. gos crı mı~tır. u 
da bulunclu1111ayı daha kaz:.-ınçh munıuebctlcr bulnnlnra hak \'Cr - moza ... ·ıkın altınd .. 1 • J n u cum e yazı-
göı ıniiştür. Bu sebeple' yeni Tiirki- mektcdırlcr. lıdrr· "Binay k d 1 h . · uran, ev t azı-

ye hükiımeli acık bir merk~zi hıra Bir kmmlnrı ise "Hora,, keli . n si (J) Logofti Teodor Metohi-
karnk A nado\u yayliı~mrln yerleş- m sının hir d1~1 anlnmm g 1 - ti .,, 
mi tir. diğini ileri sürmektedirler. Bu 

Türklerin bu tarzda bir müdafa fikri ileri 5Ürenler, :kiliseyi impn
a müs.1viliği istemesi, hele Boğaz- rator Jüstinyen tamir cttimıeden 
fardan ı::C>ı·best geçmeyi temin ede öne ~ehir dışında bulundununu 
CC'l\Jcrini. o~ k·ııwlcrine f!Ol'C Tiirk iddia eder k fikirlerini k bul ettir 
1 rln hu tarzda hfr ıntidafa:t mü&a mck istemekt dirler. rlora nın 
viliği i teme i a) et nmııtiki bir şehir dışında bu1undugu tarihi 
harcl·ettir. hakilmt olnrnk kabul edilmi tir. 

Metohit'in hayatı çok acdclı hir 
surette sona enni tir. Yüz yıJ.lardır 
e eri yaşıyan bu alimden iku~aca 
bahsedelim. • 

d w h ancalc seksen beş ki.inin yüregi nin ö' ı:;ı;un yer e ö.mege azırız. 

:-e · mnnın r>artisi daha kuvvet - sızlıyor... Ağlamayın arka -

Bu0 1in Hus]arın A' ıtıp: . i~ u:-. ti Dokuzuncu yüz yılda Hora için 
ne avdet etmesi de bu incselenin fu satırlar yazılmıştı: 

Teodor, iJcinci Andronikos'un 
veziri idi. Kendisi için diplomat 
alim, filosof, ricali siyasi adlar; 
kullanılmaktadır. T codor Jznikde 
doğmuş, gençliğini orada sefalet 
İçinde geçinni ti. Çocukken ye • 
tim kalmı olduğund n tahsilini 
bıtirmck için çok çalı m k mcc _ 
buriyetinde idi. Bunun için de an· 

~ak ~.st.~nbulda muvaffak olacnğı-

Jiyc1i.. daşlar! Vatan lcurtulmasa bile, dö-

O:l'rır da Musanın sözlerini keceğimiz bir avuç kanla milleti • 
d'n!e "il<ten sonra, hep bir ağız • mizin ~eref ve namusunu olsun 

clnn cnvnp verdiler: kurtaracağız!.. 
- Biz zaten ölmüş insanlarız . Bu sırada mahzenin bir köşe • 

Eğer Sultanın devrilme iyle mem· sinde birdenbire yere diişen bir 
lelcct\miz kurtulacaksa, hemen bu müslümanm aczmdan köpüklü 
Rece sarayı basnlım.. Abdullahı kanlar aktığını gördüler. Kırk 
Yakalayıp gebertelim .. Haydi, lii • yaşlarında, uzun boylu bir adam 
2e yol götserin .. Peşinize düşelim! açlıktan gözleri kararmış ve yere 

Dediler. düşünce başı ta a çarparak der • 

Selman, mahzende toplanan bir hal ölmüştü .. 
· b 0 f'k' b 0 

• Bu ha· dise, ölmcg"' e karar veren avu-: vatanse,'erın ır ı ır ve ır 
tnlksat uğrunda ölmeğe hazır ol· mücahitleri heyecana dü ürecek 
duklarmı görünce evindi.. kadar acıklıydı. içlerinden biri ce-

B;,ı gece sa.baha karşı, güneş sedin yanına solrnldu: 
dci;mndan, sarayın arka kapısı Ö· - Onu tanırım, dedi, çok na • 
n:in..Je toplanalım ve bu kapıdaki muslu bir adamdı .. Geçen gün aç· 
nöbetr.ileri öldürüp içeriye gire - hktan karısı öldü .. Dün gece ekiz 
lim .. İlk yapacağımız iş, sarayın ve.şmda bir çocuğunu kaybetti. 
Üst k--..-t•na ~ılcmak '\'C Abdullahı Şimdi de kendisini ... O, hiç kimse· 
gebertmek olmalıdır. Bunu her den yiyecek dilenmemişti .. Bir ay· 
ne pahnsmn olursa olsun, yapmalı· danberi karısı ve çocuğiyle bera • 

yız .... 
Mücahitlerden biri sordu: 
- Saraya girince yalnız Sultan 

Abdu1lahı mı öldüreceğiz?. 
- Hnyır .• Sultanın blitün dal • 

l<nvuklarını, bütün adamlarını ... 

ber bahçelerden meyva ve ye~illik 
toplnyıp geçiniyordu. Z vallının 
vücudu açlığa bundan fazla ta -
hammül edemezdi .. 

Mlicnhitler hep birden yumruk
hırmı sıkarak bağrıştılar: 

kazançlı bir iş olacağını gösterir. "Bu mabet, şehirden uzak vel
Vaktile ''hnsta adam,,m arkasın- vclei hayattan bl'ri bir fü;udekii 
da hare>ket etmiş olan reknbC'tlı~r, tam içinde bulunuyor. Bir· dag ti -
bu'!tin yeni doğan Ti.irkiyenin ar- Z<'rinde mebni, gayrikabili 1.abl 
kasında da kendini gösteriyor. ve teshir bir kale olan bu nulbet 
lngilh~ler Boğnzlaıın anahtarını in ·a mm yük~kJiği itih:ıı ile göke 
ceplerindl' tutuyorJnr. Belki onu cı·işiyordu . ., 
Türklere iade cd<'ceklerdir. Fakat Fetihten sonra ikinci Beyazı dm 
ne c!~ olsa Tül'kl<'l'İll arka. ındn bii vezirlerinden Hadım Ali Pa a tn· 
~ iik Petromın hm~ lini g-öıiivorlnr. raf ın:lan camic çc\'rilen bu cslci 

Venizelos 
mabede Ka'rie denme inin sebebi 
de oldukça münnkaşn edilmiştir. 

K C mie "Kahriye,, diyenler ve 0 şc-
a m b urlaşmıştı ve güç- kilde mütalea yürütenler de ol • 

Jükle yür Üye biliyordu muştur. Faknt [Eski adı ehir dı
Eski Yunan Başvekili ve son İ&· ı• manıı.srna gelen uHora'' oldu • 

yanın reisi Vcnizclosun Pnrise ne ğundan, fetihten sonrn camie çev· 
suretle vardığını Lö Jurnal gazete rilincc de chir harici demek olnn 
si ~u sözlerle nlntıyor·. "knryc d · b d ı ,. ,, cnmış, u a onrn arı 

J ta yond·ı aile İ t fradı k n- K 'ı iye olmuştur.] Deyenler de 
sini bC>kliyorlaı dı. Daha öne ·drn vardır. 
Paıi gc>lm· olan Ba~mı Vcnizcı- Horn mana hrının ille şeklin • 
ıo~uıı ) : n nda, hu hükumet ada- den yani altıncı yüz yıl içinde _ 
mmıı o•{ltı hiı ~ aku ile karı. 1 ye ki e erlerinden bugün hiç bir şey 
çncu1 lan ,·ardı. Hi · çol, do tlaıı kalmamı tır. 

ı duşunerek yirmi iki y §mda 
ehre gelmi ti. T odor en ziy d 

hntipJikte muvaffak ol~yordu. Gü
zel, yakışıklı, zarif bir genç olan 
Metohit, z znmanda İmparato -
run nnzarı dikkatini c lb decek 
derecdc h tiplikte muvaffak ol -
du ve nraya l\lınch. 

Tarihçi) rin "kendisini tetkik 
ve letehbü etmek ist yen kim e 
İçin canlı bir kütüph ne idi,, d • 
dıklcri genç alim her eyle uğr • 
şıyor, h r eyi biliyordu. 

O, mesleğind ilk önce s far t

le ba ladı. tik memuriyeti, Bizans 
prenslerinden birinin evlenm si 
meselesini müzakere etmek oldu. 

( lJcr anıı ı•cır) 
~----

[ 1] Logoft. imp:ıratorla patrik 
·uwm1da tt·ı·cümnnhk aynpan a • 
rla 1na denir. Osınnnlı saltanatı ta
rihindC' de . on zamanlara kndar 
devam l'tmi tir. 

dn bunlarla b ı< h ı di. ;iritli dip· 577 yılındn biiylik bir z lz "le • 
lomat huı'll.~ fi cli~inin rizli kaJ- den sonr. burası oldukça znral' 
mn mı i tcmic;ti. I' en li ini mu- görmüştü. Bu l<iliııeye bağlı olan 
haf: za 'c'n hukum t tamfmdan manastır sonrndan harap olmu , ı---::csı---~------
'dd lınlHAL cı i tedb"rlf'ı' alındı. f'ak:ıt bü- rahipleri dağılmışlardı. Latinler 

O gece mahzene gelenler bıçak· 
farını bilemişler ve beJlerinc tnl • 
mış'ardı .... 

- Sarayda hala et kızartmala
rı, keklik ve kuş kebapları yiyerek 
midelerini şişiriyorlar. Bu adalet -
sizlige, bu cinayetlere daha fazla 
tnhammiıl edemeyiz .. Havdi ar -
kadnşlar, ne duruyoruz .. Yürüye -
Jim ... Hainlerin kafalarını kopa -
ralım ! .. 

tlin bunlara ragın<'n J>"'k çol" ıı1c ~- · ·----._,_ ... ..:., "" ... tnvsıyc rttı: 
rakhlaı·, onu gôrmegC' gelmişler- 1 rihayl1t Vcnizelo. 'agondan in 
di. 1şi gi li tutm. k imkanı olanın di.Kamhurlaşmı:-;, karı. m:ı \C o •lu 

Bu işe karar verenler kelleleri -
ni koltuğuna alncak fednilerden 
ba ka kimseler değildi. 

Musanm arayda güvendiği bir 
tc'< ndnm vardı: Sultanın katibi .. 

mıştı. 1 una da~·anarnk giiçliikl yuıııvol' 
Veı 

0

ZC'I la beraber gchnL olan d )'" .. • , u. uzund yonrunlufl'lı 1 d ··· 
ikinci oiYlu ~okofli, bu kalabnlrğı çizgileıi val'dı. . Kend' ·ind n mü-

Bu adam, Ay enin biraderi o· ( nrr onıı r ar) 

göriince babasına, biraz kendi l l~tka.t ~ı:;tiyen gaz<'tecilerin hiç biıi 
kompartımanında kalına mı ve mc hır tek öz • öylemedı. Esa. n I 
halkın dağılma :mı hc>kJenıe~ini 1 . öyliy<'ce], hnlde de değild~.,, 

Po~ı:ı 'c ıcl~rnf n. zırr t'~lı. kr mcr· 
lıuııı llii C') İli Jln İp n,.y kızı '1 {I\ U· 

k.ıt :\lıılırııııt !\lndınr U<>fikn~ı l'ınint 
Hcfi.ı Hnıımı diiıı 'cfnt ctıni ıir. f'· 

11.ızı• i lıtıf!İİll J\lodaıla \J;nlı<'y oknk 
33 o.h lıan ll"rind<'n knldırılnrnk 
O nımı \ ":n roıııiincle (iğle ıınınn7.ı kı· 
lmaı nk ııwılfcni ııı.ılı 11 11110 ıe, di 
kdmnraklır. Kederli nifo ine <1 rin 
tet'c iır 'e taziyrtlerimizj unnnı· 
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Çocu 
• • 

~ çın 

1 

ar me tepten 
aç y rlarmı 

• 
1 

Çorum gençleri 
Samsuna gıder ek bir 

temsil verdiler 

üzüm fiyatları düşü~ 
incir fiyatları normali 

Adana valisinin başkanlığı altındaki top~an tı 
Çoban Mehmet Adanada - Sebze fiatları 

lzmire Almanyadan gelen haberler - Türkofis ııı~ 
rü .. Atlı tramvaylar - mahkemeye verilen müsta 

Ad mı, (Hususi) - Meh.tcpler· 
de tnleb:::1erin devamsızlık ettik· 
leri zörülmüş, bunun önüne gcçil
meh için Vali Tevfik Hndi Baysa· ! 
lın b!l~kanbğı altında bir top&antı 
yapılmıştır. Çocukların mektep 
lerd:ın niçin kaçtıklan. neden de 
vam etmc:Hkleri görüşülmüştür. 

Pazartesi günleri öğleden son· 
ra devanuızJığın arttığı tetkikathı 
anlaşılmıştır. Sinemaların pazar. 
tesi giinleri öğleden sonri\ talebe
ye film göstermeleri ve t.ıı.kbenin 
de mektebe gitmekten vazıeç.erek 
sinemaya ko,tukları görülmüştür. 

Valinin reislifii altında topla 
nan müdürler vilayetten kendile • j 
rine ynrdım edilmesini rica etmit · 
lerdir. 

Bundo.n sonra her gün sokakta 
gör:ilen mektep kasketli çocuklar 
ı;i vil ve resmi polis memurları ta
rafından yalınlanarak mekteple · 
rine gönderileceldcrdir. 

Mektepten izin alarak çıkan · 
ların yanmda müdürleri taraf m · 
dan imznlnıımış bir vesikanın bu · 
lunması şnrttır. 

ber:ni duyanlar çok sevıatmi,ler 

dir. Bu mcınklı knrşılaşruayı sey 
retmek için §İmdiden haz•rlJklarr
başlıyanlar vardır. 

Çukurova gür~çileri kenJi ara 
formda karşılaşacaklardır Kaz? 
ııanlara ~lüp tarafından ır.i:kafa' 
lar verile.:ektir. 

Çc:>an Mehmedin ve Büyüle 
Mustafanm töhretlerinin kıtafa .. 
aşt1gı dü,ünülürse karşıl~şmamn 
vereceği heye::nn kolaylıktR tah 
min olunabilir. 

Güre§ federasyonunun \'erdiği 
müsaade, Ç'ukurovada b'J milii 
sporun tanınmasına ve bununla 
uğraşanlarm sayısının çoğalması -
na yardım edecektir. 

Sebze fiyatları 

Adano.da bezelye, baki>.. çok • 
tur. fiatler dü~üktür. Engina 
rın tanesi 3 - S kurut araımdadır. 
Turfanda kabak da çıktı. Fiati 
şimdilik 20 kuruş~!lr. Domate!! 
ve hıyar da satılıyor. Fakf..t yen\ 
çıktığından fiatlıdır. 

Yeni patates, semizotu da bu • 
lunuyor. 

lzmir, (Hususi) - Almanya -
elan Türkofise gelen malumata 
göre, son hafta içinde Almanyada 
üziim fiatlarmda düşüklük görül-

Alakadarlar her iki•İ~ 
kat'i bir zaruret olduğu ın" 
smdadırlar. 

ATLI TRAMV A YL"'~ 
mü§, incir piyasası normal geç - Izmirin yüzkarası atlı t.tt;ı 
mi§, pamukta bazı muameleler ol· I ları Vekiller heyeti, taro~ 
muştur. I zup dağıtmak §artile, tzoı~ 
A~~a~ tacirle.~i, ~tha1at. ve ibra- 1 ~iye'Sİne dcvretmİ§ti. Beled~ 

cat 112erınde, Turk1ye ıle daha 
1 

ıai Doktor Bay Behçet Sa&i 
fazla it yapmak arzusundadrr!ar. ve tramvay idaresi müdüriİ ~ 
Yeni imzalanan ticaret mukavele- Bay Hulusi, tebliğ gelince. 
naı:ıesinin aradaki münasebatı depoya giderek bir tetkik 'yıl 
arttıracağı kuvvetle umulmakta - tardır. 

dır. Arabalar, hayvanlar ~ 
·çorum genrler l Samsunda u·· ·• f" t b" k 1 l'l '.1 zum ıa ının ıraz ıran ~r, Karşıyakaya kaldırılacktır. Y' 

Atatürk heykeli önünde yine kendi tacirlerimiz<lir. Fazla Karııyakada belediyenin a~tıJ 
Çorum, (Hususi) - Şehrimiz • mal çıkarmak istemiıler ve talep vayları vardır. Raylar sö 

de muvafakıyetli temsiller vermiş i§tahsızlığı karşısında fiatı indir • ! ve Kar§ıyakanın bozuk k 
olan Çorum, Amatör gençler tem· mitlerdir. rmde. kullanılacaktır. ..ıl 
sil heyeti evvelki gün Samsuna Pamuk piys.samda yeni inkişaf· Tramvay deposunun şİJ11,. 
giderek General Kazım sinema - lar bekleniyor · 

1 

rinde, daha bazı binalar i•'j 
smda seçili bir seyirci kala - TÜRKOFlS MÜDÜRÜ edilerek bir park vücude ~~ 
balığına 3 perdelik güzel bir me • Yeni Tiirkofis müdürü Bay Zi- . mesi diitünülmelrtedir .. K 
lodram temsil etmişlerdir. Çorum ya Orgon Mersinden gelmif, itine ~ da nakliyat. otobüslerle 
gençleri bu temsillerinde çok mu· baılamııbr. ) caktır. Belediye, bu hakkı~ 
vaffak olmuılar, çok alkıılanmı§: lZMlRE GiDEN HEYET se bir şirkete verebilecekt1' 
Iardır. Çorum gençleri, Samsunda Aralarında yeni Alınan müte - MAHKEMEYE VERiLEN 
Atatürk heykelini ziyaret ederek haı~ıaı. bulunan ~ir he:~t, . ~züm T ANTiK 

.. ve ıncır sah§ ve ıhraç 111m1zı tet- Kemalpaşa kazası mü Vui;nin kuvvetli ve değerli mü· 
zahe eti sDyesinde mekteplerdeki 
devamcıı;lrğm önü ahnmağa bat . On gün sonra, bugün Gatli gi · 

si aydgı tezahuratmda bulunmuı · ı kik etmek iizere ıehrimize gelmİ§ Bay Nuri, İzmir ağır cezc.• • .ı1 
ar ır. lAk d ·· 1 1 ·ı · t" M h k • b t""· ve a a a ar mueaseıe ere tema • rı m1ş ır. u a emeaı a 

lanmıştır. Talebe bundan sonra bi görülen sebzd.er birdenbire dü 
ancak perşembe, cuma giAnleri si· şecektir. Havaların son zamanlar· 
nemnya gi~ebileceklerdir. da yağmurlu gitmesi, ekilen mah· 

Çocuk velileri ve mektep ida • ., sullerin, sabz~lerin daha verimli 

ÇORUMDA YENi BiR KURUM sa baılamıştır. Heyet mahsulün tır. Kendisine atfedilen 

Çorumda vali Bay Arif Ayka -
çm bn§kanlığı altında (Çorum es

ki belgileri koruma ve ara§tırma 
kurumu) adlı bir yeni kurum ku • 
rulmuştur. 

standarize edilerek sevki lazım rütvet almak, suçlan kat'f 
gelip gelmediğ1ni ve müstahsilin lar hakkına men'i muhak 
teıkilata, ıatıf kooperatiflerine o - ran vermek, bazı tahkika dl 
lan ihtiyacım arattırmaktadır. Bu geçmektir. Suçlu, bunlar ~JI 
meyanda atcirleri de dinlemekte - ma olduğunu ıöylemittir. Y 

releri \•nl;nin yardımından çok sc olmasına yardım etmiştir. 
vinmektedirler. • • 
Çoban Mehmet Adanada 

Çukurovada gür~in va.yılma 
sını ve seviJmesini düıüncn bura 
nın en kuvvetli klübü olan Toros 
Spor, Türkiye idman cemiyetleri 
iUifo.la güre§ federasyonuna mü • 
racaat ederek tertip olunan "Gü , 
re! haftası,, na Çoban Mehmet ile 
Balkan şampiyonu Büyük Mu5ta · 
fnnm iştirakine müsaade edilme . 
sini rica etmiıtir. 

Güreı federasyonu bu milli 
aporumuzu Çukurova gençleri a • 
ra&ında yaymak ve sevdirmek ga 
yesini güden T oroı Sporun bu di. 
leğini bazı şartlar dahilind ... kabul 
ederek cev~bım göndermiştir. 

Çoban Mehmedin ve Büyük 
Mustafanm Mayıs iptidasmda gü. 
ret haftasında kar ılnşacaldarı ha· 

dir. dinlene""ektir. 

Kastamonuda bayram ,., 
işkence ile Öldürülen Biıecık kahvelerı 

hazırlığı ı ~ ihtiyar oqun lJasak. 
Kastamonu, 22 (A.A.) - 23 d B ~ Keıanda Yızır köyün e Ahmet ile k. 22. (A.A.) -: . 

Nisan bayramı için bütün hazır - 1 b t oğlu brahim adında altmış beş ele iyesi 1 - 6 1935 den 1 ~ 
lıklar bitrnit ve bayramın çok iyi k b 07'. 

EVLERE NUMARA yaşında bir ihtiyar, acı bir ~ekilde ahve gn~ino ve buna e 
geçmesi için icap eden tertibat .. d e 1'1 

öldürmÜ§tÜr. Ahmet oğlu ibra· mumı yer er e satranç v ~.il 
alınmı§tır. 935 1 d 1 k 1 ·· b~J 

Kastamonu çocuk esirgeme ku· yı ın a yapı aca gene nu- him, muhitinde herkese iylik et- müstesna olmak üzere , 
fus sayımı için şehrimizde hazır· mekle •öhı·et kazanını .. , ıevilmi• yunların O) ııanmar.ını dl 

rumu 130, Rumsmdı okulası esir- l kl b 1 ç d ~ "f ~ ı • ar a§ amıştır. orum a evler bir adamdır. lcnrar vermİftir. .1. 
geme kurumu 17, Taşköprü, ço • yeniden numaralanmaktadır. Eski şehirde bir ııt"' 
cuk esirgeme kurumu 93, çocuğu Ahmet oğlu İbrahim, tek başı- ~ 
bayrnmda giydirecektir. HALKEVINDE na oturduğu evinde cesedi parça ~skitehir, 22 (A.A.) -

1
1_ 

parça edilmek ıuretile öldürül· ra birincisi Çankaya futh0
• / 

K <l k "' Çorum halkevi, çalışma dene - ... ır onya a ar yagıyor müş bir halde bulunmuştur. thti- mı 23 - 26 Nisanda Devı--.M 
t si biten idare heyeti üyeliklerine T k ı ı 1c.ır Konya, 22 (A.A.) - ki gün - ynra, parnsının yerin; 8öylemesi j. ve ayyare ta ım ariy ee 

yenilerini seçmiştir. Halkevi ha~ • k ~ 
dür devam eden yağmurdan son • çin işkence edilmiş, çıplak vücu· §aca tır. 

d k d k .. kanlığma Bay Hasan Ölçek ıe - d b'1 'Jt ra ün üç saat a ar ar yagmı~· unda kızgın sacayak gezdiril- mışhr. Bundan sonra eviıı it ,. 
tır. Beyşehir gölü 90 santim ka · çil mittir. mİ§, kull\ğı kesilmiş, gözüne bıçak I ara§tmlmış, nltüst edil111itl ' 
dar yÜ.(sCl"lli11tir. C. Y. sokulmuş. balta i!e kafacı koparıl- ti1 veya katiller aranıyor. 

---------------------------------------~~--------~-:-~----,--------------_;_.,,-------------~~ KURUN'un edebl tefrikası: 35 Yemeğe o4urunzaya kadar ba · yaptıkları Viyana usulü Şinitseli buki tatil gününden batk•..a 

O gece ıinirden gozume uyku 
girmedi. Düşünün bir kere birkaç 
Rum Pariıde kendilerini Türk gibi 
göstermek için Arap biçimi sa -
londa Arap çalgı11 çalıyor, Mari -
kaya göbek attınyor ve Türkiye 
propagandası yapıyorlar. 

Hizmetçisine bir §eyler söyle · 
mek için yanımızdan ayrılan lrma 
~iıklyenin sonuna yeti,mi§tİ. 

Bahsin oda eıyasından başledı
ğını anlayınca kocasına kızdı: 

- Peki niçin bana bu eıyanm 

his devam etti. · burada da buldum. tim yok. Erken gidip, çok ı·· 
İrma, iştahlı bir aofra hazırla · lııma, Aiman kadınlarının en liyorum. Senin gibi o1saıtl• 

mııtı. Adnan: kuvvetli tarafları olan aşçı1ıkta Karısı ilave etti: ~ 
- Halis Münib birası içeceğiz, iyi bir numara alabilecek. Koca - - Bir arkadaıım vard•· ~ ~ 

dedi. Hatta Ren şarabı da var. sını iyi besliyor. Ştüdman .. Onunla her şıtb~ 
- Nasıl olur, dedim. Nereden Yemekten sonra o rahatsız A • rüyüş yapıyorduk. J\ldld,-

bulabildiniz.? rap odasında oturmadık. Adnanın döndü. O kadar yahuz J<şl ~~I. 
alaturka olduğunu söyledin .. Ya • - Elçilikten hediye gönderdi • çahtmak için ayırdığı küçük oda- Adnan sigara getinne1' 

ler. Hemen birkaç ,i•e. ı· :t.. k ı ki ·· 1 · t" 1 ' .. rın hepsini kaldır, götür. - ~ nın yer ı, ra:nat o tu arma go - ona geç.mı§ ı. rma nı.. d 
- Madama dedim ki: müldük. yine kıvılcımlandı: fil,. 

Zavallı Adnan acı acı yüzüme - Bunları daha iyi bir gününü- lrma, lstanbutda ıpor yapacak, - Banka rahattır de 
baktı. Sofralarına oturmak üzere ze saklamalı idiniz madam. yürüyecek yerler olmadığından Bo§ günleriniz olur? 
olduğum hu karı kocayı biribirine B · "' 1 t 1 k · ı A ı enı sagına a.mrş ı. s arpın e- ıikayet ediyordu. - ra ııra. 
düşünmek doğru deg .. ih:li. · ki · k ,._, 

rı aya arımı ezercesıne 11 tftır • _ Niçi1&, dedim. Şişlide otu _ - Çok iyi, çok iyi. ,.. 
Y ı 1 d dı: . ·yot· - an 1§ an amayınız ma am, ruyorsunuz. Mecidiye köyünden Adnan çok sigara ıçı 

dedim. Bunlar alaturka değil fa - - Evimize gelişiniz en İyi gü· güzel bir asfalt yol hatlar. Yoru. da ısrar etti: _:, 'I 
kat oryantaldır. Hatta b:zim kı" - nfunüzdür. ı k el "d b"I" · · y ~-uncaya a ar gı e ı ınınız.. - emekten sonra eti"'. 
bar ve zengin!erimiz de evlerinde - Teşekkür ederim. Kocası cevap verdi: tane, dedim. Teşekkür ed~ ~ 
bir de böyle salon yapmak mera - Bira ve şarap nefis. Belçikalı - - Yalnız ce~aret edemiyor. Şundan, bundan ~~ 
kındadırlar. ların da nasılsa beğendik1eri ve iyi Ben de doiru bulmuyorum. Hal - müşterek ahbapları Ç 





~ 8-KURUN "'NiSAN: 

• • •• Onbeş yıl önceki yırmıuç Nisan 
Büyük önderimiz 

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

Büyük Millet 
çağırırken ne 

Meclisini vazifeye 
düşünüyorlardı? 

23 Ni anı, 16 Mart hadi esi doğur- meclisin içlerinden intihap edeceği 
du. Büyük önderin Büyük Millet zat tarafından. fakat huzuru rneclis
MecJisini Ankarada '\'azife ine çağı- te ifa edilecektir. 
rırken neler düşündüğünü kendi ağ· 9 - lntihnp neticesinde, hilumum 
zından dinlemiştik. Bugün buraya a· azar.tn imza veya zat mühürlerini 
]arak, okurlarımızın heyecanl:ırını ta- muhte,•i üç riü ha mazbata tanzim, bir 
zelcmck istiyoruz: Atatürk buyuru· nüshası mahallinde alıkonularak di
yorlar ki: ğcr iki nü. hasının hiri intihap oluan 

"Efendiler; 16 Martta ittihaz et. zata tevdi ve diğeri meclise irsal olu· 
tiğim tedabir meyanında en mü- nacaktır. 

10 - Azaların alacakları tahsisat, 
himmini, ıalahiyeti fevk;ıladeyi bilahare meclisçe tekarrür et. 
haiz bir meclisin Ankarada içti- tirilecektir. Ancak azimet harcirah
maını temm hususundaki vazifei Jarı intihap mec1i ]erinin mesarifi 
milliye ve vataniyemize aa karar zaruriye hesabiyle takdir edeceği 
ve bu kararın tatbiki teıkil eder. ' miktar üzerinden, mahalleri hükıl· 

mctlerince temin olunacaktır. Efendiler, bu husustaki kararı-
11 - lntihap nihayet, on beş gün 

mızı ve bu karann sureti tatbikini zarfında ekseriyetle Ankarada içti· 

' 
... 

gösteren bir tebliği 19 Ma..-t 936 maı temin edebilmek üzere itmam o
da yani latanbul iıgalinden 3 gün lunarak azalar tahrik Ye netice auı· 
sonra taminı ettim. ~ nın isimleriyle l)irlikte derhal iş'ar 

Efendiler; bu mesele liıkkında dirilecektir. 23 Niuın ·1920 Je °Atatürk Büyük Millet Meclin kürsüsünde ilk •özleri söylüyor. 
l 12 - Telgrafın saati vusulü bil· _ 

iki gün kadar kumandanlar a ma- dirilecektir. 
kine baımda müdavelei efki.r ede- Atatürk Millet Meclishti vazi
J"ek mütalea1armı aldım. Ben, ilk f eye çağırm:ı hazırlığını şu ıözle
yazdığım. müsveddede "Meclisi riyle bitiriyor: 

Bül}ük Millet Meclisinin ilk 
müe11iaan,, tabirini kullanmı§tım. "Efendiler; 
Maksadım da toplanacak meclisin Bir hafta zarfında, mu~telif is-

toplantısı nasıl olmuştu? 
"rejimi,, değİ§tİrmek salahiyetile tikametlerle Ankaraya gelmekte 
ilk anda mücehhez bulunmasını olan mebuslarla, telgraf muhabe
temin etmekti. Fakat bu tabirin ratiyle biz~at temasa gelindi. Ken
kullanılmasmdaki maksadı lüzu- dilerine elemlerinin tahfifine, 
mu gibi izah edemediğim için ve- kuvvei maneviyelerinin tarsi-

• buı;amlnra.n ile düçarı ta .. ıruz o-1 Muhiddin Baha Bey (B•uıa) 

yahut izah etmek istemed\ğ;m için nine medar olacak malumat 
milletin ünsjyet etmediği bir ta- verildi • 
birdir, di1e, Erzurum ve Sıvastan l""lllll ''llllııııml!IDnnıııaımııuıınııımırııımıııııııııııımmııım.-111ıııııı1ı1 
ikaz edildim. Bunun üzer:ne "sa- il "lk 1. · kô. · l • 
li.hiyeti fevkaladeye malik bir mec ısın tıp erı 
meclis,, tabirini kullanma~a ikti· duygularını anla- ilk B. M. M~clisinin ilk katipleri 
fa ettim.,, tıyorlar Muhiddin Baha Cevdet lzrap 

Nutuk burada, ,·ilayetlere ve mü ·. Adana, (Kurun) - Burada lis ı 
takil livalara ve kolordu kumandan- ! müdürü olan ilk meclisin ilk katip l Büyük Millet Meclisinin ilk top-
Janna yazılan emrin suretini \"eriyor 

1 

lerinden Cevdet lzrap hatıralann· Jantrsı 23 Nisan cuma günü öğleden 
ki, bu tarihi vesika da şudur: ıöyle anlattı: ı;;onrn saat üç buçukta yapılmış, en 

''Merkezi devletin dahi, dü,·eli )'aşlı rei olarak toplantP-'a, Sinopı 

1 
- O günün heyecanı hil& içim · .; 

itnafiyc tarafından resmen işgali, mebu u <.:erif Bey b:ıskanlık, simdi dedir, Meclis 23 Nisan Cuma günü ~ • • 
kuvvei teşriiye ve adliye \'C icraiyeden nursa sav lavı olan Bay Muhiddin Ba-

l açıldı. Güzel bir bahar günü idi, bü· .; 
ibaret olan -kuvnyı milliyei deYleti ha 1·ıe o Z"ntan Kiitah·va mebusu. tün mebuslar Hacı Bayram camiinde .... .; 
muhtel etmiş n bu ''aziyet kar-

1 

namaz kıldıktan sonra geldiler, Mec· şimdi Adana 1i esinde müdür olan 
•ısında ifayı \'azifeyc imkan göreme- d 1 ·ık Ilay C,evdet muvakkat kfttiplik mc\'" 
-s lis bina11nda toplan ı ar; ı hatip 
dig·ini hükfımete re men tebliğ ederek I Bah kiinde hulunmu, tur. Jlk toplantı hir olarak ben ve Muhittin a seçil . • 
meclisi mebusan, dağılmıştır. I dik; salonda yüzlerce türlü türlü kı . oturmadan ibarettir. 
Şu halde makarn devletin ma· l b- nu··'-..;ı·k !tlillet l\lcclisinde sav]av o-

l yafetJi mebuılann top anıtı ve u · .1 • .; 
suniyetini, milletin istiklalini ve der • . . · · ]arak ı"lk 8•0·z so .. '-·lemı·ş olmak imtı"ya· yük kurtancmm, büyiik reısımızm .; 
Jetin tahlisini temin edecek tedabiri zı, pek '-·erinde olarak Bü'-"iik Önderi· etrafını çevreleyişi anlatılmaz biı .; .; 
temin l ' C tatbik etmek üzere millet ta- mizin olmuQtur. manzara teıkil ediyordu. )' 
rafından, alfıhiyeti fevkaHideyi haiz Uunun uretini meclis müz.akerc-
bir meclisin Ankarada içtimaa dave- Sevgili kurtancumz aramızda gÜ·ı leri 1.abıt ceridesinden alıyoruz. 
ti 'e dağılmış olan mebusandan An-ı zel ve zarif kalpağiyle, ince ve dinç.i l Reisi sin Sinop Mebusa Şerif 
karaya gelebileceklerin dahi bu mec· vücudiyle hele derinliklerinden gü · l 

ne• fı•kıran irade kaynagıv wözleriy. 

1 

Bey - Huuarı kiram, shnbulun ]ise iştirak ettirilmesi zaruri görül-ı ,.. ,.. • 
müştür. Binaenaleyh, zirde dercedi· le ne sevimli. ne emaalsiz bir var . muvakkat kaydıyla kuvve~ ecnebi. 
len talimat mucibince, intihabatın İc· bkta idi. Bütün ümidimiz onda idi, ye tarafından işgal olund1.ağu ve 
rası, hamiyet ye reviyeti ,·ataper- ona inandık ve her ıeyi ondan bekle bütün esaiatiyle makamı hilafet 
,·eranelerinden muntazırdır: dik. ve merkezi hükumetin ist:klali ip-

1 - Ankarada, salahiyeti fevka- Ankara, (Telefonla) - Muhittin tal edildiği malumunuzdu ·.Bu va-
lideye malik bir meclis, umuru mil- Baha anlaııyor: ziyete serfüru etmek milletimizin 
Jeti tedlir ve mürakabc etmek üzere - 6 Nisanda Ankaraya gelmiı 

teklif olunan ecnebi esaretini ka. içtima edecektir. teıekkül edecek Mecliain muvakkat 
2 - Bu mecJise, aza olarak intihap katipliği vazifesini ifa emrini almış bul etmesi demekti. 

olunacak zevat, mebusan hakkındaki 

1 

bm. Bizi Ankaraya davet eden bü Ancak jstiklali tam il~ ya§a-
teraiti kanuniyeye tabidir. yük liderin müstesna varlığını V( mak azmi !<:lltisinde olan minelezel 

3 _ lntihabatta, livalar esas itti-, eriıilmez yüksekliğini ogün daha hür ve serazat milletimiz esa-
haz edilecektir. yakından anlamıştım. Meclis açıldı ret vaziyetini kemali şiddet ve 

4 - Her 1h adan beş azn intihap ğı gün bu anlayıım ve millet vekil· 
olunacaktır. lerinde gördüğüm fedakarlık ve aa katiyetle reddetmiş, ve derhal ve-

j - lntihabat her li\'ada mimiyet ateıinin verdiği inançl:> killerini toplamağa balhyarak 
ayni günde ,e ayni celsede ic- Türk milleti hesabına müsterih ve 1 meclisi alilnini vücuda getinniıtir. 
ra edilecektir. mağrur olmuıtum. Milletin içinde "' Bu meclisi alinin reisi sinni sıfa-

6 - Bu meclis azalığına her fır· bul~~duğu karanlık ve feli~et .. ge · 1 tiyle ve tcvfiki ilahiyle m~Uetimi-
ka. zümre ve cemiyet tarafından nam· I cesmı aydınlatacak meıaleyı dunya· zin dahili ve harici istiklal~ tam ile 
zet gösterilmesi caiz. olduğu gibi her nın en kudretli eli tutuyor; onun ar· 1 mukadderatını bizzat der"1hte ve 
ferdin de bu mücnhed<'yi mükadde~e· kasında ilk Mecliste toplanrnıı mil -
ye filen iştiraki için müstakillen nam- let vekillerı kurtuluı gününe İlll3n idare etmeğe b~ladığını ~~:tün ci-
zetliğini i tediği mahalde ilfma hakkı la ve inançla bakıyorlardı. Ogünkt hana ilan ederek Büyü1< Millet 
nrdır. iman ve inanç hiç bir vakit sarsıl . Meclisini kü§at eyliyorum. 

7 - intihabata. her mahallin en hü· ı madı ve o meıaleyi tutan el hiç bir ( Alk,ş.'ar) 
yük mülki)c memuru riyaset edecd; defa yanlıt bir yol göstermedi Bu Mustafa Kemal Paşa (Anka-
Te selameti intihaptan mesul olacak· ) nun en büyÜk delili onun gösterdi ., 
tır. 

1 
ği yolun bizi yiikaelttiği bugünkiı ra) - Meclisi aliniz, mal~mu ali-

8 - intihap, reyi hnfi ,.e ekı:;e Ü şahikadr..... j leri salahivcti fevkaladeyi haiz O· 

ri,>eti mutlaka ile icra \C la nifi ar.ı lıııınınıııı ııımıııuıııı uııuıı ııııııı uuuıtıı ıı11111uınıM uımıııınuıııııuıııııuı larak yeniden İntihap ed:Ien me-

lan makarrı saltanattan tahlisi Mevcut :>lmıyanlar 

nefslc buraya gelen mebusanıki- zapta geçmesin. 
ramdan m;irekkeptir. Tahlisi nef- Ferit Bey (Çorum) - Me 
sedip gele!, iecek olan ıuebusan olmıyanlar 2apta geçmesi:ı. 
da. iltihak edecektir. Muhiddi.n Baha Bey (B!lua) 

Bu anda meclisimiz mün- Kur'a ketideıiyle Ankara nıe 
katidir. Evvelce intihap edi- susu Eaat Bey. 
len meh'1nrım dahi ayni derec.ei Seıler - Na mevcut. 
salahiyetle ifayi vazife etİneainin Muniddin Baha Bey (B•ıual 
mebusanm tarzı intihabından da- Diyarbekir evkaf bat kif.1:>1 
ha ziyade ~ümullü olduğu için bu- tafa Bey. (Namevcut aealeri) 
nu .• (Mııvaf1k, muvafık se~alan). rev Sami Bey (Eıkitehir). (':_ttl 

Mustafa Kemal Pa§a (Ankara) cut ıeıleri). Darende kayma~ 
devamla - Muvafık olaccAğı ka- Süleyman Sırrı (Yozgat). (ft'I"'_ 
naatindeyim Bu hususu l~yit et- cut ıealerı}. Bidayet a·nnJI 
mek isterim. Mebusanın mazba- Abdülgani Efendi (Mu,) ( 
talarını tetkik etmek üzere, encü-\ mevcut ae'Sleri). Hacı Haıan ı.h 
men teşkili tensip olunuru o me- zade Rütt:i Efendi ( Ça.·daY 
seleye geçilsin. (Namevcut ıesleri). 1" 

Reisi s ı::. - Yalnız mazbata- Reiıi 11in - Mevcut 0 

Iar mı tetk~k edilec~k? yanları yazmayın. (Kur'a ;ı,; 
M t f K 1 P Şa ( ... k ) ti bin iıtirakiyle devam ede' ) · .1t us a a ema a r-..n ara .. , . • t• v 1 

Ef d. d" w b" L t ) t Kur a netıcesınde mazbl' _1: - en ım, ıger ı.· şey P>\ ır a · . .. I . l e~. 

ak · t" E ·· t cumen erıne ayrı an zevatı "1 m ıs ıy.,rum . ncumf'n et- d 
kilini arzetmiştim. Bu hususta e: 
gençlerden iki katip zat~ alinize 
muavenet f:ylese ... (Umum muva-
fıktır, muvafıktır sedaları) 

Mustafa Kemal Paıa (Ankara} 
devamla - Zaten bu itle ittigal 
etmiı olan Muhiddin Bah:ı Bey, 
birisi olab"tiı zannederim. 

Bazı sesler - Diğeri de Cevdet 
Bey olsun. 

Reisi sı~·· - Buraya tetrif et
sinler. "Bursa mebusu Muhiddin 
Baha Beyle Kütahya mebusu Cev
det Bey küraii kitabete gelıliler.,, 

Bursa mebusu Muhidd:n Baha 
Bey - M~ı 1:-ataların tefrik; için İ· 
ki encümen tefrik olunacak: On 
beşer kişilik .. 

( Kur'a kFşidesine başhnıldı.} 
Bir mebuı> - Ne yapıyoı·lar, an· 

lıyalım? 
Diğer bir mebus - Ku!''a çeki

yorlar, birer tane alıyorlar. Fakat 
reis beyefendi hazretleri ik~ kitip 
birden zah alinize muaver.et ey
lese ... 

Umum - - Muvafıktır, .edalan. 
Miıfit Eff'ndi (Kırtehir) ·-He

nüz burada iAbatı vücut et:.miyenle
rin isimlerine isabet edenler çeki
lecek mi? 

Birinci Encümen . ) 
Hüsrev Sami Bey (Eık:~hi' 

Süleyman Sırrı Bey (Yozge.~), f' 
cip Efendi (Denizli), Çele?,~ t flf 
di hazreUeri (Konya), Şeııf ) 
(Sinop), Refik Bey ( K"o"' 
~eyh Seyfi Efendi (Kütahya)(C' 
lil Bey (Ertı•irul), Ferit BeY SJ' 
rum), Nebil Bey (Karahi•arı <• 
hip), M_lre lay ismet Be>' u'
dime), Hacı Muıtaf a Bey. ( G 51• 
tane), Şükrü Bey (Karah11r.~; 
bip), Haıim Bey (Çorum). 
met Bey (Eskiıehir). 

l kinci Encümen ~ 
Muıtafa Kemal Pata H• f;ı; 

ri (Ankan), Şemsettin ~ 
(Ankara), Haydar Bey (t<° I' 
ya), Sabit Bey (Kayıern. ~ ,,r 
Bey (Sinop), İbrahim Be.~ c • Sıt' 
ta), Cevdet Bey (KütahYI' ), Şif 
rı Bey (lzmit), Eyüp Sa11

•
1tf' 

(Eakitehir), Celil lbrahioı . Şf1 
di (Eakitehir), Hakkı ~h~ 
(Kırtehir), Müfit Efe?d~. ( ~ 
bir), Yuıuf Bey (Denızh (~t 
di Efendi 'Diyarbekir), 1' ~~ 
fendi (Çaııım) • ..,.--. 

Muvakkat reis bey - Y, .,ff1' 
at onda tecemmü ec:liloı.,' 
müzakerevi tatil edit• ruD1· 
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ibret alalım : 
yapılacak 

Yunan kadınları bile Istanbul 
olimpiyada . hazırlanıyorlar ! 

a Izm·rliler 
hazırlanıyor 

İzmir, (il u u i) - Burada ııpor • 
cnlar ara mcla giiniin hadise i, yakm· 
<la 1zmirtlc ynpılnc·ak olan 1 tanbul • 
lzmir muhtclitleri kn11ılaşmn ıoır· Birkaç ay ıonra l•tanbulJa ya 

pdacak Balhan olimpiyadı için bü 

tün Balka1: milletleri •porcuları 

harıl harıl hazırlanmaya ba~lamt'"' 

lardır. Yukr.:rki re•imae Atfoa ıtac 

yomunda kadın atletleri bir haz.ıı 

lık koıuıunda görüyor1unuz. Bur 

lar Türkiy_de yapılacak o~impi)" 
da İ§tİrak içın hazırlanmaktadır/o 
Henüz. fiili ıurette hazırlanmaya 
başlamadığımız bu sıralarda. yuk. 

ki resmi ibrete değer bfr örnek 

olr.ırak baıcyoruz.. 

• • 

.. . - • J • • • .. • • ' 

• ı ı a 

. . " ,.. . . . . . . .. . . .. 

Çok kidenlıeri, iki clırin tnkım· 
lnrı 'c porcuları ara ımla bir ııc' i 
reknlıct varılır. lzmir, 21ıııınn, 2nımııı, 
futhol itihari le, 1 tnnlnıl futholuıı · 
dan gcl".İ knlmndıi;mı idicla etmi tir. 
J~aknt f lı un, .Nnzmi, l.Otfi, Fikret, 
1 ınnil, • cvzat 'e nirc ı;ilıi dcserl i 
O),ınculnrm İzmir<lcn ur.nkla~ını~ 
olınnlnrı, İzmir futholunun km' eti 
üzcrincle miic:ir olmulıitur . ., imdi ) c· 
ni cleınmılnrJa im <lcıH'rncyc çıkıl • 
mnktudır. 

Futbol heyetinin lınzırlaclı7.ı \ 'e 
B mulıtclitlcr.i Cuma günü hir ı•kzcr· 
iz yaptılar. A mulıtditi O) ununu 

1 - O knzmıdr. Du ckzcrsizler il) ni 
zmnandn §Clıiı· mulıtclitini eçıııcğc 
yarnyncaktır. 

Dövüşlü maç hakkında bir yazı ve Fener bahçen· cevabı 
Liberta-.. - Fener bahçe maçın· 

tla çok acılzlı bazı hadi•eler olmu , 
bazı oyun=ular dövüımü§lır ve bu 
arada hakem de tecavüze uğra· 
mı§tı. 

Bu htidi1;clere clair 11Ulu•,, ga· 
zeteaincle h'r yazı gördük. Fener· 
bahçe klübünden de bir cevap aJ. 
dık. Bunlar• aynen ne red;yoruz: 

de, ancak çok çahtmak için bir 
hız alma vaııtaıı ıaymalıdll'. Hak· 
sızlık apaçık meydanda olsa biJe 
bir sporcu hakkını almak için bir 
sporcu yumruğunu kullanmaz. Bu 
ya§Ama törenine - adabı muaıe • 
ret - uymayan bir yabaniliktir. 
Dayak yemi§ olarak memleketine 
gönderdiğimiz bir yabancı apor -

futbol teıekkülü olduğuna dair zı tahrif atı seven ellerde ne kadar 
yapılan nC§rİyattan müteessir ola· teıvişata uğramış bir halde efkarı 
rak alana sinirli bir halde çıkmı§ umumiyeye arzedilmif olduğunu 
olduğu, ve birinci gollerine Fener- isbata kafi bir delildir. 
bahçe tarafından mukabele edilir 4 - H kiko.t udur: Al nda 
edilmez, bu müsabakanın da di - her iki taraf oyuncuları inirli oy
ğerleri gibi beraberlikle ve b<'lki namışlar, ve her iki takımdan ba-
de mağlübiyetfo biteceği korku • zı fertler spor nezahetini muhil 
suyla oyunu sert ve favullü bir ha· hareketlerde bulunmuşlardır. 1 _ 
le döktüğü, ve profe yonel hilele· ı dare heyeti, yukarıda da söylediği 
rine saparak maçı .. her ne pahası· gibi, kendi oyuncuları hakkında 
na olursa olsun - behemehal k - İcap eden kararları vermi§, ve i -
zanmak gayesiyle oynamağa tiaş· leride aynı haller"n tekerrür el · 
ladığı inkar edilmez. Yine herke- memesi için en sıkı tedbirlere te· 
sin gözü önünde geçen vak'alar - vessiil etmiştir. 

ki insaniyet vazifelerini ellerin -
den geldiği derecede yapmaktan 
hiçbir suretle geri kalmamış! r • 

dır. 

Fencrbahçe klübü yukarcfoki 
iznknti efkarı umumiyeye arze · 

derken bu gibi çetin maçlarda bil

hassa seyircilerin kendisine azami 

derecede muzaheret etmeleri ı· -"Ulus,, da çıkan yazı 
"Dün gelen 1atanbu1 gazeteleri 

bize çok çirkin ve ~ok yüz kızar -
tıcı bi rhaber getirdiler. lstanbuJ· 
da üç oyun oynamak için gelmiş 
olan Viyananrn Libertas taklmı 
F enerbahçe ile oynadığı ıon oyun 
- Yargıç - hakem bir Türk ol -
duğu halde alanda yenilen Fener
oyuncularının hücumlarına uğra -
mış konuklarımızdan bir ikisine 
ve yargıça yumruklar ve tekmeler 
vurulmuş. lıe seyirciler de karışa· 
rak hadise büyümü§, öy]e ki dost· 
ça bir maç yapmaya ge]dikleri 
yerden Avusturyalı futbolcu]ar o· 
tellerinde dinlenmek için vakit bi
le bulamıyarak diyem - ifade -
vermek üzere karakola gitmeğe 
mecbur kalmıılardır. 

Spor ahlakı ve sporcu ıoğuk • 
kanlılığı üzerinde çok ıeyler ya -
:zılmıftır. Ne yazık ki bunca yazı • 
1arın porculannız ve seyircileri • 
miz üzerinde hiç bir iz bırakma · 
mıı olduğunu görüyoruz. 

Y argıça, klüp]ere, ıpor kural • 
larına kulak asmıyacak o]an veya 
bir oyunun coşkunluğu a\ra11ında 
bunları unutacak kadar sinirleri • 
ne emredemiyen bir oyuncunun 
bir spor alanınında hiçbir İ§İ yok
tur. Bir stadyum ne bir formdur, 
ne de boğa döğü§ü meydanı ... 

Nasıl olursa olsun, düzeltisi ge· 
rek bu büyük eksiğimiz üzerinde 
§İmdiye kadar çok ho görür dav
randık, spor kurumlarımız böyle 
suçları işliyen sporcu]arımıza çok 
hafif cezalar verdi. Ve bu cezala· 
rın çoğu süresinden - müdde • 
tinden - önce bağıJlandı. Bu §e· 
kilde bir spor anlayışının memle
ket için zararlı olduğuna ve bu 
düşünütün vakit k ybedilmeden 
değişmesi için her çareye ba§vur • 
mak gereğinde rbk üphe etme· 
meliyiz. 

Spor bir terbiye i idir, bunun 
dıtında ya§amaya hak yoktur. 
Yenmeyi istiyen sporcu ıenilmeyi 

cunun ülkemiz için ne kötü bir 
propagandacı olacağını dütüne -
rek uluslarına karşı İ§ledikleri 
~uçtan dolayı dayak atanlar üzü
lüyorlar mı, bilmeyiz? 

Bildiğimiz bir §ey varsa, bu çir· 
kin hadisenin örtbaı edilmemesi 
ve suçluların, ortaya çıkarılarak 

örnek olacak şekilde cezalandınl· 
maları lüzumudur. Hoşsörülük ço· 
ğun, suçun tekrarlanmasına yol a
çar ve biz artık topraklarımızda 

böyle şeyler görmek istemiyoruz.,, 

Fener bahçe klübünden 
aldığımız cevap 

Penerbahçe spor klübü reisli -. 

ğindcn: 
F enerbahçe klübü idare heyeti, 

cuma günkü maç miinasebetile 
tahaddüa eden vaziyeti ve latan -
bul gazetelerinden bazılarının b_u 
husustaki neşriyatını etraflı hır 
surette tetkik etmif, ve noktai na· 
zariy)e ittihaz ettiği mukarreratı 
spor efkarı umumiyesine arzemeği 
bir vazife telakki eylemi tir: 

ı _ fcnerbahçe klübü, 27 se-
nelik hayatı esnaunda kazandığı 
en büyük töhreti, ecnebi takım -
lariyle yaptığı maçlardaki galibi ~ 
yetlerinden ziyade, bu .temaslar~ 
göstermİ§ olduğu teknık ve nezıh 
oyuna borçludur. Buraya gelen ta
kımlar arasında F enerbahçe ile 
yaptığı oyunlardan memnun olmı
yarak memleketine dönmÜ§ bir 
tek takım gösterilemez. F enerbah· 
çenin Avrupadaki şöhretini de bu
radan dönen takımlar yapmıılar

dır. 

2 - Fenerbahçe idare heyeti, 
ikiye y:mnak mecburiyetinde ol
duğu hadisenin alanda geçen ve 
kendi talcımm taalluk eden kıs -
mmı birinci maddenin çerçevesi 
içinde tetkik etmekle büyük bir 
teeuür duyduğunu gizliyemez. 

Vakıa oyuncul rına ait hatalar 
ve bun1ann ebepleri tahlil o1u • 
nur Viyanalı takrmın bazı ga -
zeteler t raf ınd.an zayıf, di bir 

dandır ki bu sinirlilik Fenerbahçe F kat sıl kavga oyundan son. 
takımından Niyazinin yaralana • ra soyunma odasına girerken ol _ 
rak sahayı tcrketmesine ve E re- muştur ki seyricilerden birinin bir 
fin de kolunun sakatlanmasın se· Viyanalı oyuncuya taarruzu ile 
bebiyet verecek derecede ileri git· başlamış, oyun esnasında hiç bir 
mittir. ~u hal Fenerbahçe oyun - fena hareketi görülmemiş olan 
culannın bir kısmında bir aksüla- merkez muavin Ali Rıza müdahn
mel husule .geti~i , ve kat'iyyen ~e ederek Viyanalıyı kurtarmak 
~ayanı tervıç bırhal olmamakla ıstemişse de bu hareketi yanlış an· 
beraber, bunlara, ~a~la favulla lıyan oyuncu yumruğunu AH Rı
m~k~bele. etmek zıhmyetini ver - zanın başına indirmi tir. Bundan 
mııhr. · sonra ortalık lcarısmı ve her iki 

Buna rağmen, karşı t raf m ku- taraf oyuncu1 rı ~yircilerin tnzyi
ıurları ve hataları ne olursa ol • ki altında soyunma odasına güç _ 
un, bilha a misafir olmaları na- lüklc iltica edebilmişlerdir. Se • 

zan dikkate alınarak, ayni şekil· yirciler içeri giremeyince odanın 
de hareketten çekinilmesi bir spor camlarını kırmı§lar ve geriye, Vi . 
vazifesi olduğu için buna riayet yanalı oyunculara oradan da ta _ 
edilmemesi idare heyetince mü • arruz etmek istemiş1erdir. Fener • 
samahaya ayan görülmemi§ ve bahçe takımı bu gürültü esnrunn _ 
bu harekette cür'cti sa.bit olanlar da onları himaye etmiş, hatta 0 _ 

hakkında lazım gelen ccza!arın rada muhafazal"'r k b"l ) .. . . " ı a ı o amıyacn 
klupçe tatbılt edılnlCsi tebrrür g'"mr anlayınca ya d ' · d • . n xı U:ı: yerın 

elmııtır gN-İrerek kend" ·· ti · 1 • , • -:r ı vucu any e on -
3 -. Hadıscnın o!°n bittikten lara İper olmağa çalışmı 1ardır. 

sonrakı kısmına gelınce idare he- Bu arad• l<alec" H·· ett" • . ' "' ı u am ının a • 
yetı bu husuata nazarı dikkati Fe- hali kamı"le d .. J k d . n agı ıncaya n ar 
n.erbahçe aleyhınde muharref neş· ecnebi arkadaşlarının muhafaza _ 
~ıya~ yapan bazı spor muharrirleri eı hususunda gösterdiği itina b ·ı .. 
uzenne celbetmeg'"i bi "f h k 1 

. r vazı e sa - a sa ayde ayandır. Bu gürültü 
yar. Mısal olarak bunlardan biri- esnasınd t ı b" · 

· d a a ı an ır gazoz fi c • 
mn ata yomun balkonuna gere • siy le Ali R h · d ... 
ek h k h k ıza nçcresın en agır 

r er ese a em Adil Girayın surette yaralanmııı ve kani• · · 
ki lt d • ... . .. . • :r ur ıçın-

aya ar a m a çıgnendıgını, ve de eczaneye naklol v· 
.. ·· .. ·· · k" b" unmuıtur. 1 .. 

yuzu gozu 1§ ın ır h ide dar yanalılnnn karakola göt"' ··ı · 
kurt ld " · h ·ım uru me ı 

u ugunu ı Ye eylediği zik- kendi müracaatları ·üzerine d ğ"I 
redilebilir. Halbuki bunu mülea - dir. Bilakis bu cerh f··ı· d ed 

1 
• k" •. .. k ıı ın en 0 _ 

ıp gorulen ha em bu yolda bir layı maznun sıfatiyle ifad ı · 
taa~~zda.n,. haberi bile olma.dığı· alınmıı, fakat Ali Rıza onl:;.: 
nı oy'lemıştır. Sırf bu muhabır ta- aleyhinde hiç bir davası olmad ... _ 

f d b"' "'k ıgı 

zım ge1diğini \'e umumi sükunet 

muhafnza edildiği t~ kdirde her-

hangi bir sinirli oyuncunun asabi -

yelle yapabileceği hareketin önü • 

ne geçilmek çok kolay olacağı hu· 

su unu bir kere dahn tekrar elQlC
ği de bir vazife ddeder.,, 

Beşiktaş klübünden 
mühim bir tebliğ 

Beşiktaş jimnastik klübü ba~ .. 
kanlığmdan: 

K1üp nizamahna riayetsizlik 
yüzünden klübümüzden ihraç edi· 

len ve ilanen vaki tebli ala rağ -
men kayıtlarını t edil ettirmemek 

dolayısile klüple alakaları kesi -
1en bazı kimselerin kendilerin 

klüp azası aüsü vererek kongre 
akdi için imza topladıkları haber 
alınını tır 

Müessesemizi alakaları olmı • 

yanların önayak oldukları bu im -
za lop1amo. hadisesinin mahiyeti 
itibarile klübümüzün nhsiyeti h1-
kemiyyesini ilzam edemiyeceği ta· 
bii olmakla beraber klüp dahilin
de ikilik ibda ı için çalı an bir dış 
zümrenin vaki bu hareketinin klü· 
bümüzce tasvip edilmediği; kliip 
nizamına ve disiplinine muhalif o· 
]arak haricen yapılan bir toplnntı
ya i tirak edecek aza hakkında 

klüp nizamnamesinin derhal tat • 
bik olunacağı ilan olunur. 

Eşref Beşiktaştan istifa
sını geri aldı 

Beıilrtat klübünün oliçi Şeref· 
le olaçığı Eşref ik'lüplerinden i ti
f a ederek Fener bahçeye girmif • 
ler ve geçen cum bu takımda ilk 
maçlarını yapmı !ardı. 

ra ın an, en uyu punto harf - nı söylediği için erbest bırakıl . 
lerl , yapılan neşriyatın hakikate mı~lardır. Dün öğrendiğimize göre, Eıref 
n~ derece uygun olduğunu ye ne Bunt:lan d ani §ılır ıki, bu ikin- Beşiktaş klübüne mür cnatla is • 
gıbi bir .~aksatla yazıldığı~r gös- ci kısımdan dolayı Fener:bahçeli 1 tifasını geri a1dığını bildirmitlir. 
termek ıçın b~~a~ d~r~edıl.en bu oy~nct~ların spor nezahetine mu - Bunu memnuniyetle k ydediyo-
hkra, cuma guııkü hadısenın ha· hnlıf bır h reketleri yoktur. Bila • ruz. 



Doktor 
Şavlı 

Çocuklara 

Ali Şükrü 
anlafıyor 
nasıl bakmalı? 

. 
Küçük misafiri iyi karşılayınız - Mamalar ne 
zaman verilmeli?-Ne yedirmeli?- Hastalığa 

karşı ne yapmalı? 
Haseki hastanesi çocuk Jokto · 

ru Bay Ali Şükrü, kendi•i)'lfl! görü· 
ıen bir muharririmize memleketi
mizde çoeuk bakımı mevzuu etra
lında bir beyanat vetmi§tir. De
ğerli hekimimiz, her annenin tnu· 
hakkak •urette bilme•i lazrm ge
len çocuk bakımı u•ullerir,.t. bütün 
ince noktalariyle anlatmıı, bugün· 
ltü çocuk bakımı etralıncla yapd· 
makta olan faaliyetleri lmltlnnda 
fUnları •Ö ylemiı tir: 

ALINAN TEDBiRLER 

"- Son yıllarda Sıhha~ llakan· 
lığı çocuk bakımına dair ıyi ted· 
birler almı,tır. Bu tedbi•l,..rin ne· 
ticesidir, lci halk, esk;den çocuk· 
larını hastadır diye herhangibir 
doktora götürürken şimdi müte· 
hauıs doktorlar aramakta.Jırlar. 

Gene Bakanlığın aldığı tedbir· 
ler aayes•nde eskiden yalıuı. Şitli
de bir çocuk hastanesi varken, 
timdi Betiktaf, Üsküdar, Haydar· 

pafa, Ak~aray, T opkapıda büyük 
çocuk dispanserleri açılmıştır. Bu 
hastane ve d ispanserler sa)esinde 
çocuk ölümi; azalmıştır. 

Tetkilatı hazırlanmıt olnn "Z\. 
yaretçi h~mşire,, ler, pek yakınd" 
her matla!lede bulunacakbu ve 
mahallede görülen çocuk haatalık· 

lannın önür.ü alacaklardır. Bu 
hemtireler hasta çocukların haı · 

taneye kaldırılması icap f!Jenleri 
hemen kaldırtacak, çocukların sıh 
halleriyle ıo.likadar olacaklardır. 

Eskiden çocuk bakımı hilmiyen 
anneler ;>ek çokken bugün hemen 
ekserisi çocuğa fenni bir surette 
bakmasını öğrenmit ve bu suretle 
çocuklarda görülen küçük bir has· 
talıktan "·nra yukarda P.dlarını 

söylediğim tedavi yerlerine bat . 
vurmağa hıı.tlamııtır. 

Çocuk bl'kımını arttırmaya ve . 
sile olan çocuk bayramı c:la bu 
Clevrin lôtufJarındandır.,, 

Bay Ali Şükrü, çoeuk bayrilinı 
ihdaaının "'"kadar yerinde bir lur 
Teket olduğunu anlattıktan aonra 
bir annenin yeni doğan çocuğunu 
ıuwl beıleme•i, ne gibi tedbirler 
almaaı lazım geldiği hakkında tun
ları aöylemiıtir: 

ÇOCUCA HÜSNÜ KABOL 

Dejerli föculı helnrtil İJay 
Ali ŞlilmJ ~iilı 

Bu sebepten, tabiatin bu Jüt

fundan çocukları behemehal isti 
fade ettirmek lazımdır. 

ikincisi çocuğun odasının hava
sıdır. Çncuk odası sık sık hava
landırılmalı ve çocuk yazın doğdu 

ise haftasında, kıtın doğdu ise on 
beıinci günden itibaren tedrici bir 

surette sokaja çıkarıp ha•a aldır· 
malı .. Bu lluretle sokak havasına 

ahtan çocuğun hastalıklara kartı 
mukaYemeti artar. Çabuk çabuk 
soğuk alıınlıiından hut:alanma7 
ve sailarn büyür. lttaliu• artar, 
asabı teskin olunur, aakb lfülu-

nur. 

NE YEDiRMELi? 

Yiyec~k meselesine ıelince; 
küçük çocuk için en iyi gıda süt-

tür. Süelün içerisinde A, I!, ~, D, 
P vitaminleri Yardır. Hele süt hir 
de çocuğun kendi anesinin südii o

luna bunun kıymetine pa!\• biÇil 
mez. ÇU'ikü anne sUdün:le çocu· 
ğun vücudunu hastalıklara kartı 

mukavemetlendirecek banalar 
vardır. 4yni zamanCla çocuğun 

mide ve hağıraaklarını liozmaz. 

Şu noktai nazarda mecbur kal · 
mayınca hıçbir anne çocuğuna 

kencii süclünden baıka hiiLİr süt 
vermemelidir. 

Fakat l:a21 anneler ;alıtmalc 

mecburiyetindedir. Bunlar da 
"çalıııyorum,, diye memelerini bü-

"- Çocuğun sıhhatine bakmak tün bütün k•smemeli .. Bir defa 1&· 

iti, çocuğun doğduğu günden bat· hali meme vermeli, bir de alqam 
lamalıdıC". Ayni zamanda çocuk va2ifesinden döndüiü zamanda, 
terbiyesine de gene bugünden iti· bir de yatarken meme vermeli ... 
haren baılamak lizımdu. Yeni Bunun lia··ici zamanlarda •a gün· 

doğan çocuğa, - ki bu biz;m mini 
mini misafirimizdir - her aile. 
kendi bütçesine göre hir hüsnü ka
bul göstermelidir. 

Çocuğtm odası evin en aydın

lık ve sahahtan öğleye kadar gü· 
ne! alan tarafında olmalıdır. Çün· 

kü güne~in içindeki kıym~di hu
ıalar, çocuğun ofgunlaıtnasma iyi 
bir surette yardım etliği gibi, oda
nın içerishde ve havasında bulu . 
~an mikropları da öldürür. 

de üç defa süt vererek bu suretle 
çocuğu büyütmeli. Yalnız. metıı · 
leketimizin sütlerine henüz o dere

ce itimat edilmediği için bu sene
denberi hastanemde ve mtıayene· 

hanemde tecrübesini y.ıptıiım 
Kars süt tozunu kullanma!ı 

Süt yer~ne meme ile beraber 

Kars südü vrilirse bu sure1ie hem 
çocuk tombul büyür, hem de ken
di itiyle mefgul olan annel~re yal"· 

dım edilmit olur. 

MAMALAR NE ZAMAN 
VERiLMELi? 

Şimdi biraz da çocuklara ma· 
ma yedirme zamanlarındıın bah· 

sedelim. Çocuklara mama&yı Ü· 

çürltü aydan itibaren ye:ltrmeie 
baılamah. Meseli. mahl&Hebiyi 
Ye bazı meyva uaarel~rini cie bu 

andan iHbaren vermeli. B~ uıare
ler portakat elma, limon, havuç, 

domates suyu gibi şeyler oıabilir. 

Bunlar, ıabah akıam birer çor· 
ha kaşığı "erilmelidir. 

Betinci ayda sebze sul uından 

yapılmış çc.·rbalar vermeli . Altmcı 
ayda sebze ezmeleri yedinneli, ye· 

dinci aydan itibaren çocuklan 
sebzelerin içerisine karaciğer ez· 
mel eri ko 1arak günde iki Jef a bi
rer çay kapjı miktarı yed;rmeli . 

-·' 
Karaciğer, kan için en birh1ci ili.ç

tır. Dokuzuncu ve onuncu aylar· 
da yajaız et ıuyu ile yapdmıı çor· 

balar, sebze ezmeleri vermekle 

beral>er, elma, armut, muz yedir
meli.. Bir yatında memeden lie
serek francala ile ıüt •ermeli .. 

Esaıen üçüncü aydan itibaren 
çocuğu y~dirmeye başlıyorduk. 

Bu, çocuğ-1 kısmen memeden kes· 
mek demektir. Beıinci ayda seb
ze suyu çorbası veriyorduk; bu 
ikinci defa memeden kesiy~ruz de· 

mektir. Ye"dinei Ye ıekizinci aydal 
sebze ezm'!leri Yeriyordu, bu da ço 
cuğu üçün~ü defa memeden kesi· 
yoruz demektir. Onuncu ııydan i
tibaren çoCUia ldt 6, 10, 14, 18, 
22 de gu:la ve meme Yerd;timize 
nazaran bu 1aatlerin üç defası ma· 
ma olunca iki defaıı da meme aa· 
ati kalır. Y qmda da memeden 
kesilince bunun yerine francala i
le ıüt verilir, ini suretle çocuk 
mamalats a lıtarak memeden ke • 
sildiği içnı . meme kesme:I~ müt • 
külit olmaz. Ayni ıtamanda ba · 
ğırsakları ııdaya ahttıiı için me 
ıneden kesilince ishal olmaz. 

lSHALE KARŞI 

Halbuki bazı anneler, hunu bil
mediiindon ve baui zamanında 
mama yedirmeyip, çocuiu 
y&fında birdenbire memeden ke • 
since ishal hatlıyor. Sazan bu ia 
hal çocuğun ölümüne sebebiyet 
veriyor. Be:ıan da çocuk biamala. 
ra ahımadıimdan memeden kesi· 
lince hiç mama yemiyor, zayıflı. 
yarak haıtalanıyor. Bu ~Jçlüjiin 
ortadan kaldırılması, }ukarda 
ıöyledijim fekilde fenni bir suret
te beslenmekle olur.,, 

ÇOCUGUN TERBIYESi 

Bay A 'i Şükrü bundan aonra 
çocuk büyütmenin çocuğun terbi
ye.inde"'" gibi tuirler •öaterlliii· 
ne iıaret eJerek tunları aöylemif· 
tir: 

"- Yukarda çocufun terlriy• 
si, doğdutu günden itiha. en nt
lar, dem1ştim. Çocukları saatle 
memeye a h§tırıraak, bu ıaat hem 
çocukların midelerinin iyi hazım 
etmesi için faydalıdır, liem de hu 
saatlere ah!an çocuk büyüC:IUlü 
zaman da kendi it saatlerine hür· 
met etmeii bilir. 

Çocuklan aaaHe memeye ahı· 
tırmak, i.lof dufunun ilk on bet 
gününde mütküldür. Çocuk dai · 
ma ağlar. Fakat on bet günü bul· 
duldan sotıra İf kolaJ lqtr ve ço 
cuk artık meme saatlt!tini11 hari · 
cinde hiç aflama2. Atlarsa, ya 
hastadır, ya kundalı sıkdır, ya 
altını pi'\lemittir. Bunfar.a dik
kat etmel< 1izımdır. 

Yeni d:>ian çocujun atlaması
na esasen ağlama denmez, bu ha· 
ğırmadır. Böylece meramını an · 

, 

latıyor demektir. 
"Çocuk ağlıyor!;, diye teliq e 
meli .. Çor.1Jğu sevmek ister, 
dığ! zamılıl değil, ağlamadıl' 
m11n kucağa almalı.. Ağladııs 
man kucağa alırsamı:, sonra 
ma kucağ~ alınması için ağl~· 

Bazı anneler bunu bilmedı 
den çocuğu ağlayınca kocağ.
hr ve salhr itte buna alııaıı 
çocuk tla tlaima sallanmaP~ İ 
Hele bir salıncağa konUtsiJ, 
cağın ipi ar.nesinin elinden 
gündüz düşmez .. 

Çocuğun salıncakta sallan 
na lüzum olmadığım her an 
bilmesi lazımdır. Eğer bunll 
le görmek istiyenler varsa, h 
neme gelip görsünler. Eğe-r 

lan bilip dt- ıene sallıyorl 
cezalarını çeksinler. 

Ayni nmanda, bu sureti' 
lıyarak çocuklarını da has 
dınyorlar. 

ÇOCUK KUNDACI 

Birkaç kelimede çocuk k 
ğı hakkında söylemek ist 
Çocuğum Üfüyecek diye k•t 
elbiselere, pamuklulara ı 
lüitiiiiiuz-lur. Çocuk terler, 
ve hutal'lnrr. Çocuğu aya 

pıliiıuın diye ııkı sıkı sar 
faydasızdır. 

Blllld~, ayak serbest hı 
ıa çocük ayaklariyle tepine;,; 
reket ettirir ve ayağın etleri ti 
mikleri bu sayede kuvveti 
aailam ve doğru olur. Hiç h 
etmiyen bir uzuv daima ge 
ve çabuk eğrilir. 

BULAŞIK HASTALIKL 
KORUNMA 

Sonra çccuk bakımınd• t1J 
meselelerden biri de çoC 

y 
d 

d 

lu 

nü 
s 

uç 
h 
aıç 

ırı 

bi 
ol 

sihhatlerini muhaf a2a e ğı 
Bu korunma en ziyade kı 

liaıtalikltırdan olmalıdır. ha 
Çocuğu bir misafirin yaoaJI'~ ka 

tirmemeli, çccuğu kimse ö~ ol 
li. Evde b!r hasta olursa ? 
çocuğu ayrı bir odaya götU f re 

annesind~ nezle oluna aıııı' ...A: ha 
cuğun yanına gelirken .~ d 
tülbentle kapayıp gelmeh··· ~ 
hareket edilirse çocuklarııP-' 
hareket ~dilirse çocuklar~ 
lam, dinç Ye hastalıksı' 0 

büyür.,, 



er a ·ziliyo 
Ati na, 22 (Hususi muhabiri -} İ!>temiş, Genernl Papul~~ "e avu- 1 mos.' ı"cr~~ryo,. Martinos,. Kalay

miz telefonla bildir.iyor) - Bi - 1 katlarının bugünkü mudafnaları cakıs ~elanık dıvanı harbıncc gı
rinci Harp div()nı heyeti General idam hükmü verilmesinin önü - yaben ıdarna mahkum olmuşlar -
Papulas "Kimisis,, i idama, diğer ne geçememiştir. General Ki- dır. 
ihtilalcileri de müebbed kürek ce- misis, Cümhuriyet muhafaza • Generalin maiyetinde bulunan 
zasına mahkum <'tmiştir. teşkilatının ikinci reisi ve Venizc· küçük rütbedeki diüer zabitler Oquncak 

Yazan: Mehmet Selim 

Kedi! 
listtjr. Genaral Kondilis Harbi - muhtelif cezalnrn çnrptırılmışlar-

Cocuk ve babası, oyuncakçı dük-1 
kinının önünde duruyorlar. ikisi 
de camekandaki türlü türlii oyun
cakları gözden geçiriyorlar. Hay· 
li uzun süren duruş ve gözden ge

na yarın başka bir tane daha alı

rım! 

Cocuk, biçimi değişmiş oyun
cak kediyi ağlıya ağlıya okşar
l<en hıçkırıklaİ-ı boğazında biri
kip,' yutkunuşla şöyle söyledi: 

Papolas, Kral Kostantinin Yu- el 
ye Bakanlığına geçmesinden son• ır. 

nanistana avdetinden sonra ordu IF ~ RKALAR REiSLE ra ordudan celcilmiştir. MUHAL F 1 • 
başkumandanhğına tayin edil - Her iki Generalin yarın sabah RINlN MUHAKEMESi BUGÜN 
miş ve Saknrya mağlubiyetinden G.>di meydanında kurşuna dizil - Atinn, 22 (Hususi muhabiri • 
sonra da yerini General Haci A - meleri beklenmektedir. miz bildiriyor) - Yarın, yeni tcş-
nestiyc lerkeylemişti. General A- MEMLEKETJMlZE SIGINAN A- lcil edilen harp divanında mevkuf 
nistı, 1924 Venezelist ihtilalinde Si ZABiTLER DE iDAMA MAH- muhalif fırkalar reislerinden Ka -çiriş! 

Oyuncak karşısmda çocuk ve 
baha, neler duyuyorlar? ikisinin 
de duyguları eş olabilir mi? Böy,. 
le lbir şey umulmaz, belki... Fakat, 
işte ikisinin de duyguları biri bi
rininkine. eş? .. Aradaki fark, küçü
ğün heyecanım cocuk haliyle belli 
etmesi, büyüğü~ aynı heyecanı i
çinde saklaması !.. 

- Baba, bak şu l<ediye!.. Ne 
güzel, değil mi? Tıpkı bizim kedi 
Ye benziyor. Haydi, alalım bunu 
da eve götürelim. Bakalım, Sa 
nıur ne yapacak! 

Baba, gözlerini oyuncak kedi· 
'den ayırmıyor. Bundan senelerce 
evvel kendisi de babasına böyle , ~ 

dediğini hatırlıyor. Evet, aşagı 
Yukarı böyle!.. O da böyle demiş 
l<endisine böyle bir kedi alınmıştı. . . . ' O zaman ne kadar sevınmıştı ... 
Kucağında sımsıkı tutarak eve 

_ Ama bu kediye yazık değil 
mi, baba? .. Niçin ölsün bu 

Baba, elini çocuğunun saçları 
üzerinnde gezdirdi, mırıldandı, 

- Onu da ölümden kurtarırız, 
çocuğum. Evde annene verirsin, O• 

nu iyi eder. Ağlama sen! 

General PJ;stiras tarafından kur- KOM ED1LD1LER fanclaris, Papanastasyu, Gonatns, 
şuna d'zilmişti. Papolas, Cümhu - Seliinik, 22 (Hususi muhabiri - Sofulis, ve Milonasla arkadaşlan-
riyetin ili\nından sonra Venize - miz bildiriyor) - Bulgaristandan nın muhakemesine bnşlanacahtır. 
listlere iltihak eylemiş ve son za- kaçan dördiincü kolordu kuman - Kafandtll'İs. ağır hasla bulun • 
manlardn cümhuriyeti muhafaza t..anı General Kamenos'a taraftar- cluiu için bir hastanede yatmnk -
teşkilatının riyasetini deruhte et - Jık ve Serezde kumanda etliği frr- fadır. Bununla beraber muhuke .. 
misti. Papohv, sc,n ihtilal hareke- kayı hükumele !ka"rşı isyana sev - mesi diğerlerinden ayrılmıynrnk -
tini hnzırlıyanlardan biridir ve., keden, hükumet Jruvetlerinin za - tır. 

b. h I At'ınnda ihtil5.l taraflarına, isyan feri karsısında da Türkiyeye sı · Atina, 22 (Kurun) - Diktntör Cocuk clnhn az ağlayı~lı ır a • 
- ' • b"I emrini o vermiştir. Bir miidclet · ğınmnya mecbur kalan gen~rnl Pangalosun zamanında nn::ırlık de ilerliyor. Üzerinden otomo 1 

tekerlekleri geçen oyuncak kediyi ten beri Atina harp divanında Anagnostopulos ve kendisile be - yapmış olan Rentis son İsyanda pnr 
1. muhakemesi görülmekte idi. Dün raber kaçan zabitlerden; Vlahos. mağı bulunmak suçile tevkif edil-öpüp kokluyor. Babaya ge ınce, .. 1 

k 
1 

miiddeiumumi Genernlin idamını Trnkarakis, Zambetahis, Kala - miştir. 
O, deminki çocu~l~ş~~ .~~~· .~- __ _ 

ni bir anda 'knybettığı ıçın,uzudu. 
Oyuncak kedinin kurban gittiği 
bu kazaya, çocuğiyle beraber ağ- o • o anı ın m 
layamayışmın sebebini tahlile (Ba tarafı ı iı•ci a ·:fad-i) 1 "- l-lükumet reisinin, Büyük 
girişmekten kendisini alamayışı'. ı itiraf etmek lfızımdir ki, bunun i· \ Mill~t meclisinde okuduğu prog -
küçükle büyüğün duygularmdakı cin tereddüt ettiğimiz zamanlar rammdn şeker fintlarının in diri • 
süreksiz ~irleşmeyi birdenbire a- ~lmuştu . leceği mevzuu bahis.tir. Bu mevzu 
yıran bir uçurumun açılışı! Halbuki bunu bugün bize Sü - üzerinde, mütehnassıslnr tarafın

nut 
düğiimüz iJ<.ınci beş seneLk bir 
µroernmclı,. Bunun üzerirde çnlıı;
mnktn olJuğumuzu söyl~}cbili • 
nm. 

götürdünü kediye evdeki kedin1n IFRurıın•l!ll!D'EE:~::D:::!XnT'J 
mer Bank yapıyor. H:ıln d~ _ar~u dan. ehem~i~etl_i surette ya~ılnn I 
ettigimiz derecede mühendısı.mız, tetlnkat bıtırılmı'" o·. İcra vekılle -
amelemiz · ' . 1 unu da Sümer ri heyetinde tetkik ve müzakere -

Fakat bi2e bütün bu mı.vaffn • 
kiyeti temı!\ eden diğer lıi: sebebi 
de söyleme1iyim: Para. B•ı pnrayı 
bize munta7aman temin eden ma
Jiyc Vekili arkadaşıma ınüsade -
niz)c lıuı:ıırunuzda teşek::Jr ede
rim. -liş .,riik ederiz se.,leri -

yadırgayışla bakışı, gözlerinin ö-

nüne geldi. Ve biran, kendini ge· 
ne çocuklaşmış hissetti. Şi~~i ca

mekandaki oyuncak kedıyı ç.o

-:uğuna se.tın almak üzere dükk~
r"' ,.·r ::J·~·. Fakat, bu hareket•, 
, 1 z çocu !unu sevindirme'

vl in; tndı ln ynpmış olmıya-

'll tı. hyni zar., nda, J .. endine b:ı 
c .)t:ncnl ~'ıpıs n zevki de için 
1 .,rc:"n v .· rclu. Cocufiuna o
yuncak alır en, çccukla~an baba! 

B:raz rnnra, baba, elinden tut
tugu c.ocu&iylc yan Y"na, eve dö
nüyor.Oyunc~k kediyi kucağında 
~ msrln tutan çocuk, sevincinden 

uçuyor gibi bir yürüyüşle adım a
lıyoı·. Onun arada bir hoplayıp 
sıcravı~lı ad•m atışma ay:lk uydur 
:rn~k." b~bnvn ayrıca zevk veren 
bir şeydi. Neden?.. Artık çocuk 

olrnadığı icin,bunu düşünüş, başı
nın iciııi biran karıştırdı. Ancak 
bira~!.. Bunu düşünüşün, ağdalı 
ruh tahliline yol açacağını, içincle 

duyduğu hafifliği ağırlaştıraca
ibnı, duyduğu zevki giderip içsı

lcıntı:una uğratacağını kestiren 
baba, silkindi. Zihnindeki karma-
kal'şılık duruldu. Durulul' gibi 
oldu. 

Çocukla babasr, duygularında 
gene buluştular, birleştiler. Bu 
hal, hiç değilse eve varıncaya ka
dar böyle sürecekti! 

Beklenilmedik bir ha el ise! Yan
larından, yolun bütün tozunu 
havalandırıp geçen bir otomobi
lin altında kalmu.d.::ı.n dar kurtar
dığı çocuifo, şimdi hıçkıra hıçkıra 
ağlıyor. Bu, yanından otomobilin 
varhızfo. geçişinden ürl<miiş olma
sından ziyade, kazaya kurban gi
dene acıyışmclnn gelen ağlayıştı. 
Babası, bir hamlede kaldırıma 
alı§ sınsındn, çocuğun kolunu şid 
detle knvrnmış ve oyuncak kedi, 
hu aralık yere dü müş, geçip gi
den otomobilin tekerlekleri altın
da kalıp ezilmiş, yamynssılaşmış· 
lı ! 

- Ağlama,, çocu um! Ben, sa-
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SALI günü saat 20 de Rize'ye 
l·adar. (2085) 

Be iktaş lcra dairesinden: 

Rnnk yetiştiriyor. si dev m etmektedir. Yaknıda 
Kemiyet j ı yle noksanlığı zannediyorum ki bir neticeye va -

1 keyfiyetten telafi ecliyoruz. Say - rılacaktır. Şeker sanayiinde i.iç e· 
dığım muazzam işleri gören, sası nazara alıyoruz: 
Türk geneliğinin yüksek kabiliyet Evvela şekerin fabl'ikalara ma -
ve zelmsıdır. (Bravo sesleri). Biz liyeti ve fabrikaların kazançları, 
hesaplarına ve kabiliyetine güve- İkincisi serek maliyetinde esas 
nerek knr ınıza çıkmaktayız, bun- unsurlardan olan pancar fiatları, 
Iarm adetleri, kalifiye amelemi - Uçüncü ol rak da vergiler. 
zin sayısı günden güne artıyor. Memleketimizde şeker sarfiya -

Bir memlekette esaslı bir sana- tının 85 bin tona kadnr çıktığını 
Hissedarları arasında kabili yi mevzuu olurken, karşılaşılması istatistikler gösteriyor. Mevcut 

taksim olmamasından mahkemece 

izaleyi şüyu suretile satışına ka -
rar verilen Beşiktaşta Kaptan lb
rahimağa mahallesinde lskordalya 

sokağında esH 9 yeni 16 No. lu 
haricen kargir dahilen ahşap ha
nenin tamamı açık arttırmaya çı -

karılmış olup 21-4-935 tarihin
de şartnamesi divanhaneye talik 

edilerek 26-5-935 pazar gu~ü 
Eaat 14 den 16 ya kadar daireımz-

de satılacaktır. Arttırmaya iştira~ 
için % yedi buçuk teminat a~çesı 
alınır belediye rüsumu ve ıhale 
pulları müşteriyE> aittir. Arttırma 

• • (T1 

bedeli muhammen kıymetının c 
yetmis beşini bulduğu takdirde i· 
halesi. yapılacaktır. Aksi halde en 
son artlıranm tahhüdii baki kal
mak üzere arttırma on beş gün da
hatem dit edilerek 12-6-935 ta
rihine müsadif çarşamba günü ay
ni saatte en çok arttırana ihale e
dilecektir. 2004 No. lu icra kanu· 

126 cı maddesine tevfikan 
rıunun ·w 

İpotek sahibj alacaklılar ile dıger 
alakad rların ve irtifak hakk~. sa
hiplerinin dahi gayri menkul uze
rindeki haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddilarım 
evrakı müshiteleri ile 20 gün için
de icra dairelerine bildirmeleri 
lazımdır aksi halde tapu sicille -
riyle sabit olmadıkca ı;atış bedeH
nin paylaşmasından hariç kalır -
}ar ithu maddei k nuni}'e ahk .. -
nıma göre harek t eylemek 1 zım· 
dır. Satış bedeli pesinen tesviye 
edilecektir. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 935 520 No. lu 
dosyasına müracatları ilan olunur. 

(6565) 

lazım gelen bir kac mesele var - dört fabrikanın istihsal kabiliye -
dır: İptidai madde: Bunun mem- ti ise 76 bin tondur. Fili istihlak 

leketimizdc her ç.e idi ya mevcut 11;e iki seneclir 55 bin ton radde -
vcyn l etiştirilmesi len bildir. 1stih- 'erindedir. Dcmcld<i, bugünkü 
lakini temin etti ,imiz anda kalite sarfivnta nazaran fabrikalarımı -
ve l antite itbarilye arzumuzdan ~ın t"tihsal kabiliyeti yükselctir. 
üstün bir hale sür" tle gelebilir. I· akat yarına nazaran eksiktir. Şu 

Dahili maı-şe, o da vardır. Şu halele şekeri ucuzlatmak suretile 
halde lcabiliyet meselesi hılıyor: halkın ~eker istihlakiitım coğalt -
Tiirlcün k biliyctinden şüphe e • malc ve halkın bu maddeden gıc!a· 
den k"mse olmamı§lır. Milletin lanmasmı kolaylaştırmak ,tarnftn
zekfısma da güvendigime göre, rıyız. 
bu memleketin en pnı·lnk bir sa - Hükumet bu noktadan icap c -
nayi memleketi de olacağına inan- den her fednknrhğı göze alarak, 
mnm laz mdır (Bravo sesleri). her üç maliyet elemamma tesir 
İstikbal hakkında dü 'ıncem bu - yapmak kararındnclır.,, 
dur ve bunun tahakkukunu, mil - Ökonomi B::ı.kanı sözlerini şöy-
I7timin yüksel. şansı namına dile- le bitirmiştir: 
nm.,, ''Hulii:su arkadaşlar, s ze va -

Bay Celal Baynı· nihayet sözü dettigimiz, 1 ürk milletinin benim
~ekcr meselesine getirmiş ve de · sediği ve diyebilirim ki dür.ya ef l • 

,?;1i~tir. ki,: "' , , • "' ... " .... " , 1 karı w1ıtımi.> esinin dikk:ı.t ve ala
A lİ) c üçüncü hukuk mahkeme· ka ile göznilediği sanayi proğra -

sinden: mımızm dörtte iiçü hazr ·lanmış 
Cuzeppe Knstaldinin M çknda ve büyük bir kısmının inaşaatı da 

Majistik apartımnnında mukim 14 ay içinde ikmal edilmiştir. (bra 
iken ikametgahı meçhul Adriya - vo sesleri) Gelecek sene 
na Kastalli aleyhine actığı 35 392 içinde temelleri atılacak 

0 
• 

No. lu ihtar davası hiıküm dere - lnnları da vardır. Her şeyleri ta _ 
cesine gelmiş ve usuWn 406 ncı mamdır. önümüzdeki yıb kalma . 
madesine tevfikan intac edilmek ları, hesapları iizerincle m~şğul bu
l.zere muhakeme 15-5-935 sn- lunmamızcinndır. 
at 10 a bırakılmıştır. Gelmediği iktisat Vekaleti Süme; Bank 
takdirde gıyabında intnç edilece- ve milli bdnknlara sanayi proğra
ği ilan olunur. (6597) mı tntbikatn.ı tevdi etmekJe ken • 

Huhuk fakült si birinci sınıf ta- di cephesinden eyi bit iş yaptığına 
lebelerindenim. Hüviyet cüzdanı - kanidir. - tasvib sesleri -· 
mı zayi ettim. Yenisini çıkaracn- işin esa~.armı verdikt0 n sonra 
ğımdan zayiinin hiç b:r kıymeti artık dokuıımıyorum, rea!ize ol , 
olmadı""mı ilôn ederim. duğunu göımekle zevk duyuyo -

TI 11 tk fal .. ıl i l 'ıinci sınıf rum. Siim ·Bank ve milli banim. 
tal b lC'rindC'll: \ ecihc. l }arımız için bundan sonra düşiin -

Sümer Sc.nk münevver bir te • 
~ekkü\ halme gelmiıtir ve ~c.lmek

tcdir. Mali mürakabeyi orada te • 
sis ellik, teknik mü~.raralcebeyi de 
mutlak olarak sağlarnlardırac?ğı2 
ve bu netic .. ·vi de elde ettighniz an
da, Sümer Bank da kendisinden 

beklediğimız semereleri b;:te vere
cektir. Ar~ .. daşlarım bunun üze -

rinde çok htssastırlnr ve ı·unu d 
yapacak kabiliyettedirler. Öyle 
zannederim ki, kabiliy<.tleri) le 
gösterclikleı: iş itibariyle te~ekhü
rc ayandn far. Kendilerine tesek
kür ederim ve takdirinize arzede -
rim. - Ai\ışlar -

Çocuk sorumu ulu
sal ödevlerimizin 

başıdır 
(Bnşmakalden de' am) 

ltalyanlar oturdukları yarım a
claya sığışamıyan bir ulustur. Böy. 
la iken onlar bile yurtdaslarmın 

tabii olarak artmasiyle kanmıyor· 
lar. Doğumları daha ziycl.de art

tırmağa, ölümleri eksiltmeğe ça~ 

hşıyorlar. Şimdiye kadar ekilip 
biçilmeğe y.ıramıyan batal:lık yer· 
leri kurutarak yeni yetişen ve es
ki topraklar üzerinde b"rmacak 
yer bulam1yan ltalyanlara vurt ku
ruyorlar. 

Ne mutlu Türk ulusuna ki yeni 
yetişecek çocukları için toprak 
kay~usu yoktur; özyurdumuz da
ha milyonlarca fazla yurtrJaş bes

liyebilir. F.lverir ki bu toprakların 
değerinden f aydalanrnak yollarını 
hilelim. Çalışmaktan çeliinmiye-

lim. Büyük Türk ulusunun yarını 
elemek olan çocuklarımızı yetişti
rirken onların bu güzel topraklar· 
dan faydalanacak, çalı§maktan u
sanmıyacalc bir ahlakta büyütelim. 
Sözün len sı cocuk sorumuna la
zım olnn önemi verelim. 
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Bütün dünya çocuk babaiarınır. 

en mükemmellerinden biri olan 
lJa§bakammız, geçen aene, aizin 

için yazdığı küçük bir yaztda §ÖY· 

le diyordu: 

"Hiç biriniz. Cümhuriyettt.n bQ.f 
ka bir devir bilmiyorsunuz.; ve 

bilmiyeceksiniz.. Sizi nefe ıçinde 

ölçüsüz görmek bizler gıbi kötü 

aaltanal 1evirlerini yCZ§amı~ olan· 
lar için uçauz. bucaksız ilham 
membaıdır. 

Sizin hiçbiriniz, vatana her §eY· 
de zaferinden ve üatünlôğünden 

bQ§ka bir 'ey tanımıyor.unuz .. Siz1 

hiçbir muvallakiyetsizlik görme· 
mek için yetifiyorsunuz.,, 

Bir haftalık bayramım:.ın baş· 

ladığı bugün, aize bu aözleri hatır 

latmaktan daha iyi ve dahet güze! 
ba§ka bir aöz bulc'71ıyorum. 

23 Ninn, bayramınızın baıla 
dığı gündür. 

On altmc. asırda ınaanhr yava§ 
yava§ uyanmıya başladıldarı za. 
man, ilk ış olarak kitapları çoğalt
tılar. 

Evvelce el yazısı ile ve seneler· 
ımınnıımuummnııımmımmuııınımıı11111ııuıııuoıııuııım111uı111111111uıtımum1ın•1t1n 

Avusturya 8C1§bakanı Dr. Şuş 
nig'in çocuğu: Kort Şufnİ~, dün
yanın en güzel keman çalan ço
cuklarından birisidir. 

ce yazılan bir kitap yalnız bir ki
şide kalırken, matbaa icat edilir 

edilmez bil'çok insanlara yayılma
ya başladı. llk kitapların harfle
ri büyük olduğu gibi kita,>ları da 

büyüktür. 

Matbaacılık tarihinde bir mel 
re boya yakın kitapların basıldığı ı 
çok görülmüştür. Fakat matbaa , 

harfleri yavaş yavaş ıslah edildi. İ 
Ve kitapların hacmi, buı;iirı eliniz-

de olduğu gibi, okumaya en müsa· 
ıt bir şekH aldı. 

Bununla beraber, ınsa:niar, çok 

küçük şekilde kitap hasır.ayı da 
öğrenmişlerdir. O kadar l,; ancak 

perlavsızh okunabilecek kadar 
küçük kiti'.plar basılmıştn Bun · 

ların yegane faydas bir ;ıe!ek ce· 

bine girecek ve hiçbir ağırlık his· 

seltirmiye:ek her tarafa kolayca 1 

taşınmış olabilmeleridir f ak:ıt 
son günler.Je basılan bir k1~;:.p, ye

lek cebine giren bu küçük t•ep lfr 
laplarını da fersah fersah '.{Ölgedr 
bırakacak kadar ufaktır. Gu ki 

tap 34 sayıfadır, boyu 3,5 ;r1ilimet 1 
redir. Ağtrlığı yedi santigraındır. 

Amerikanın en büyük matbaa

larından b;rinde hazırlanm~! olan 

bu kitap Londra üniversitesine he

diye edilmj' bulunuyor. 

Allo - Tele 
fonda b:tisi ko 
nu§mak i'~iyor ! 
Bakalım ne ya 
pacak?. Telelo 
nu eline aldı 

çok ciddi gözü 
k:üyc.ır; t.ım tele 
fonla konuıaca/J 
biriai .. 

Faka!, oka 
dar mem11un gö 
~ü!u:ı:.iy~r. Bel 
ki de, m:ıkinenin 
işleme yerıni çe 
virmiye ıınuttu; 
yalnız Lekliyor. 
Her ha!d e bir 
takım ıeı!er ge 
lecek.. Anlatıl 

rnaz sea!er; zı · 
yanı yok .. 

Oooh. iyi .. 

Eğer büyüklerinize aoracak o· 

lurıamz, o kadar çok değil, dahu 

on iki sene evvel, hayatlarında J 

böyle bir bayram hatırlamadıkla· 

rıt~: aöyli)'eceklerdir. Htılbuki, 

bayramların büyük için yapıldığı. 

nı kim düıünebilir ? .. Bizim en 

büyüklerimiz.den biri ola.-. Şaiı 1 
evlik Fikret: Bayram, yalnız ço 
.'ıların payı! .. demifti. 

Pamuk nasıl işlenir? 
Adeta birisi ko 
nufuyor gibi .. 
Şimdi on~ ıora 
caklar ! "Kimsi 

Bayram, yalnız çocukların pa 

yı ... Fakat biz.im de en aev~nç duy· 
tuğumuz bir gün oluyor. Çocuk-

larımızı nefe ve güzellik içinde 
görmekten daha l>Qfka ne düşüne 

büir, ve istiyebiliriz. 

Bu ıatırları, yukarda ıize ha
tırlattığım ıözlerin arka taralı il<' 
bitireceğim: 

HDoğru ıözlü, temiz )Ürekli, 

vatan için kahraman ve Fedakar, 

çalııkan ve b'ilgili olmaya çalıfı· 

nız. Ancak bu ahlaka ve vatan 

için canınız• /eda etmek ülküıüyle 
ve biribirinizi ıeverek Türk adını 

göklerde tutabilirıiniz .. ,, 

••• 

Türkiyemiz, yeryüzünün en gii-ı 
zel, insanlara en lazım olacak 
mahsulleri \"eren memleketlerin· 

den birisidir. Mesela, Ac!ana ta
raflarında yetişen pamuklarımız 

kadar iyi cins pamuk, d:inyanın 

hiçbir taıafında yeti,mez. 

Fakat, hirçok mahaullerimizde 
olduğu gibi, pamuktan da !imdiye 
kadar istifade edemiyorduk. Son 

senelerde, c.ümhuriyetle t.eraber 
açılan fahrikalarımızda, art,k ham 
pamuklarımızı kendimiz i.,liyecek, 
kumaşlanm1zı kendimiz dokuya
cağız .. 

Pamuk itleme hakkındi\ en ile
ri giden 1J1emleket lngilt~ıedir. i
kinci olarak Fransa gelir. fransa
da, pamuk itinden 600.000 kiti 
geçiniyor. 

111ıııırııı111..-ııaaıııt111ııuııuı•ıhllllJlllllınıııı.ıınııanıııumııı•ııımııııtlllllıınıııııınııtııu11Qlllllllllımuıııııııtııınmı11nmınnııınııtmııın111 

•Acı Söz• 

11111118 

Her aabah penceremden 
Yavru bir kuş girerdi. 
Bardağımdan BU içer, 
Tabağımdan da yerdi. 

Fakat geç geldi bir gün 
Sofraya arkadaşım. 
Söylenmek isteyince: 
"Sus, dedim, şişti başım!,, 
Gücüne gitti bu söz, 
Yavrucuk hastalandı. 

Zavallıyı her gün gören 
Hemen ölecek sandı. 
ll<iç, hekim .. Nihayet 
iyi old11 kuşçağız. 
Tövlx>liyim ben artık, 
Kimseye açmam ağız .. 

Yalnız, ham pamuk nasıl itle· 
nir?. Memleketimizde yavaş yavaş 
büyük fabrikalar açılmayl. ba,la
dıktan sorıra, bu çok mer'1kiı feyiı 
size anlatmak istiyorum~ 

Ham olarak fabrıkaya getiri · 
len pamuk, evvela şidde•.l1 bir 
hava rüzgarına bırakılır. Bu su-
retle çeri çöpü ayıklanm:~ olur. 

niz?,, cevap ve 
recek: 1'Ben!,, 
Bunu tıc>kı bü 
yük bir adarr 
gibi •öy!iyecek. 

Bundan sonra döğen i!i ge!;r. Pa· 
muk dövm~ makinelerinden çık· ~·n~mıın111nıı~ıı1111111111:nıı1111ııınııııın111mııı"ııın111111ınııaıııııı""'-'!\ 
tıktan sonra silindir arasından gc- E Bır ınsan ' 
çer; ve makara gibi bükiilüp bir . l7 L• 1 
kaba kuma§ halinde top olur. Bu l ıraya 1 
toplar !ir;t haline getirilerek ta Kimyagerler çıplak bir insanır.11 
rama makinelerine gönderilir. Bu _ kaç kuruş edebileceğini meydan:• -
rada dakikada bin kere vman ta· f çıkarmışlar; işte hesabı: 

ki ı t 1 § insanın ,·ücudünde bir küçül. ( 

B "T' h l gos erıyo• 1 pa • :ır~ 

BULMAC 
"içeri girdiğim zam

du. Beni görür görmez 
açtı!,, 

Bugün, size yukarıki 
veriyorum. bu cümlede 
var? .. Doğru hallettiğiııİS 
de derhal bize gönderini• ra ara ayanır. .. t . k" 'fi sekerliği dolduracak kadar ı;u.ker, ' 

u un un ar · ' bir tuzluğu dolduracak kadar tuz § 
muk, büyük bir takım çalı!malar 1 i kii~ük bir anahtar yapabilecek ka· \ ~---..------~ 
dan sonra itimize yarıyac?.k bir i' dar demir, aoo kuruşluk iç yağı 
!ekle geliyor. Bizim tahta pamu \ ' C başk.aca potasyum, ~ük~r.t, fos- _ l 
ğu dediğimiz ve hırkalarla yor· 1- for, magnezyum, albomın gıbt mad· I 
anlar i tn kullanılır. Biı tarafı f dele~ . bulunm~ktadır. Bunlnrıı 

g . ç . , b j§ hcpsının kıymetı 1700 kuruştur. 
hafıf zamklı pamuklar tş.e un t1 " h ld b' . tıl • 1 ; ;)U a e, ır ınsan aa ıga çı 

lardır. . 1 karılacak olsa. 17 lira edecektir. JI 1 
Dokunacak, iplik yapılac.ak pa· ~ıııınıııunıınıııın1111111ınııııııııı1ıııııınnı-._.11111ıııı111•1111ııımr.ııı:-

muklar birkaç muamele daha gö· 1 ---------"""= 
• • • • 

• • • 

rür ki bu:ılar da beyazlanma ve 
azılma işleridir. Bu işler de ya 
pılırsa, pamuk javcl suyu'.lda ya
rım saat bırakılır. Artık yalnız 

~ Sineina 
yıkanma\ı v~ boyanması )·almış - llazan, sinema seyrederken hızla 
tır. Pamuğu ekseriya ben.beyaz koşan bir adam görürsünüz. Gözünüz. 

le onun arkasından giderken etrafta 
olarak ipiik yap3 r ve dokurlar; evler, dükkanlar yıldırım gibi geçip 
satın ald{ğımız çeşit çe§İt r.amuk· giderler. 
luların reng; hususi maki:ıelerde 

verilmi!tİr. 
Kumaşın, bir kere dönrıüğü za

man 12 renk aldığı makin~ler var 
dır. Ayrıca pamuk fabr:kaların · 
da birço~ dn ressamlar ;alışır. 

Pamuklu kumaşlar, yü=ılü ku
maşlar kadar iyi değildi t . Fakat 
ucuza mal olurlar. 

Bu nasıl oluyor? Çok kolay. 
Evnla bir otomobile binip cadde

lerin, evlerin, dükkanların filmini a
lıyorlar. Bu filmi gayet ya,aş çeki
yor, hatta içll'rinden bazı parçalar 
da çıkarıyorlar ki, süratli bulunsun 
diye .. 

Bu iş bittikten sonra, arti ti hızla 

1 hareket eden bir yere çıkarıyorlar. 

Adamcaiız ileriye doğru bütün hıziy-

Hileleri 
le koşuyor. Jt'akat üzerlO., 
verin altında bir makill• 
~akine, adamın koştui1' 
d "'~ I' ı değil, geriye doırtl 
tirir. Onun için, bütün 
ğu h:ıldc yerinde durur• 

Bu harel -:e 
'e dükkan manzalatl .... 
korlar: perdede, kl'ndillJI' 
kit ) etişilcmiyecek k•~ 
hızla ko:. uyor görürsilll 

o 



kim onuşuyor?,, ""'"""'""' 1 bahçesi f 
Amerikada Brezılya n;jkfıme

tinin "Sao - Palo,, şehrine dokuz 
kilometre uzakta bulunan, 300 
hekt~r genişliğindeki '' YıJanlar 
bahçesi,, dünyanın en me .... ak edi

-BULMACA 

Fakat, canı sı · 
kıldı işte ... Belki 
de •esleri daha 
iyi İf itecek ba§ -
ha bir yer var ... 
Durunuz, bunu 
naftl Ja keşfe -
diyor. H;~ işit 

mediği bir takım 
sealer ..• 

• . Gel ... Bo -
bi ! Benim kü · 
çük köpeğim •.. 
Sen konuşmak 

iatemiyor mu -
•un?. Getır ku -
lak/arını tfo Jin -
le! .. N atıl iş iti · 
yor musun? Ho -
funa gidiyor mu 
bu •e.ter? •.• 

lecek bahçeJerinden birid ·ı . 

Bugün, bir bahçe ismı verilen 
ve bir kasllba kadar büyük oJan bu 
yerde "Vital,, isimli bir doktor ya· 
şıyor. Bütün işi, yılanların yaşa· 
yışlarmı ~raştırarak, çıkardıkları 
zehire karşı koyacak bir ilaç bul
maktır. 

Yılanlar bahçesini uzaktan gö. 
renler, orasını bir zenci memleke· 
tine benzetirler. Yabancı memle· 
ketlerden dC'ktor Vitali Vt! bahçe· 
sini ziyarete gelen birçok meraklı 
seyyahlar, hakikaten aldanmışlar
dır: 

BahçeJe, yıl::).,!'lara yuva olarak 
yapılmış tiimsekler, tıpkı ~·a.nyana 
konulmug birer lmlübeciği andı 
nrlar. 

Bir tatafta gayet büyük bir ha· 
vuz vardtr. Boa, Piton, Çmgırak. 1 
lı gibi en n:ühim yılanlar, ayrıca 1 

kalın duvarlarla çevrili b:r kısım-1 
da yaşar. Eğer, çok yüksek olmı 
yan hu duvara yaklaşıp içerisini 
seyretmek isterseniz, bütJ;ı vücu· 
dunuzun battan aşağı dik~n diken 
olduğunu, korku içinde f ukeder
siniz ! Her giin tele -

fonda i,it;yoruz · 
"Allo .. T clefona Bununla berabe~ sekiz ~elre ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

uzunluğunda, yüzlerce kılometre 

"Kül en Çocuk,, 

l . . , 
ge ınız.,, 

Fakat, tele/on · 
J a yalnız k endi· 
•İ konuıacak de -
ğilJi. 

- ~'Oooh. kü· 
"'k B b., S . çu o '· .. enı 

çok aeviyorum !,, 

ağırlığındaki bir Boa yılanının 

kıvram§ı, bir Çıngıraklını:ı çıkar
dığı acaip sesler, hakikaten görü
lecek meraklı şeylerdir. Onun i
çin, "Yılanlar bahçesi,, dünyanın 
en fazla seyyah getiren b:iyiik bir 
fen bahçesidir. 

Doktor Vitali, yılan b:ihçesini, 
burada gelişi güzel olarak yapma
mıştır, dünyanın en azılı ve zehir
li yılanlarının Brezilyada yaşadı· 
ğını bilirsiniz .. 

Güzel Kok ulu 
HalJvanlar 

Güzel kokular yalnız çiçeklere mahsuıl 
değildir. Hayvanların içinde de güzel 
kokulu olıınlan vardır. Mesela "Misle 
gazali., , isminden de anlaşılacağı gibi, 
misk denilen bir kokuyu Lnıır. Bu hay. 
van, daha binlerce sene evvel Çinliler 
tarafından biliniyordu. Me~hur Vene· 
dikli seyyah Markopolo, 1300 tarihle
rinde yazdığı seyahat kitabında bu hay
vandan b\\hsetmiıtir. 

men karnını yararlar ve keıe kendi ken• 
dine dı§arı çıkar. Ondan ıonraı bu kese· 
leri kurutarak içindeki miıki ahlar. 

"Misk kedisi,, de tıpkı miık gazali 
gibi güzel kokulu hayvanlardan biridir. 
Büyüklüğü bir tiJl,i kadardır. Burnu
nun üzerinde uzun bıyıkları vıırdır. 

Birinciye 5 Lira j J ketleri l 
Bu haftaki bulmacamız yalnız~- mem e . ld -

insanların memleketlerı o_ ug-ı_ 
23 Niean bayramına mahsus çok F 'bı' sebzelerin de memlekrtlrı ı 

1 d w - gı ·ı· l"d' 1 müki.fathdır. Bu bu macayı og- '§ \'ardır. Mesela patates "Şı ı,, ı ır. 

Bugün, bütün dünyada iki yı· 
lan grupu vardır: Botrop ve Çın
gıraklılar .. 

Bunlar sıcak memleket orman. 
larmda yaşarlar. Rutubetll, sıcak 
havayı severler. T ahiatleri sa · 
kindir; en küçük gürültüden ka -
çarlar; yalnız gaflet ederek üstle
rine yürüyecek olursanız, ., zaman 

ihtiyar bir misk hayvanına dikkl\t e
<lilirsc, karnının nltında ve üste do~ru 
nçılan bir kese görülür. İtte miık, burn
da 30 cram kadar bulunur. Hayvanı tu
zağa dü§ÜrÜp yakaladıktan sonra he-

Kaıalot balığına gelince, en glizel 
kokulardan biri o lan amber Kaıalot ba 
lığından elde edilir. Amber Kaıalotun 
barsnklannda bulunur. ve ıert bir kül
çcden ibarettir. Hayvan bunu dıtarı ÇJ• 

karır. O da, garip bir koku olarak deni
zin Üzerinde yüzer. Fakat bü küçük 
parçalan toplamak çok zordur. Onun 
için Kaşalotu doğrudan doğruya avlar 
lar. Güzel kokulu hayvanlann yanında 
bir de fena koku çıkaran hayvanlar 
vardır. Mesela, Afrika faresi hayvan
lann en çirkin kokulusudur. Büyük or
manlarda hiç bir ıeyden ürkmiyen aı
lan bü kiiçük fareden kaçmııtar. 

ru halleden okuyucularımız ara ~ 1280 tarihlerine doğru A ,-~~pa: ;ı 
aından (150) kişiye hediye vere- j Jspanyollar tarafından getınlmı;;;· / 

cegız. E Hıyar, patlıcan Hintlıdır: Uo._-
.... = tir. . . J 

Jkinciden itibaren onuncuya ka· § mates Perodan, heh·acıkabagı fü· 
dar, küçüklerimizin seve seve o- ~ neden getirilmiştir. . 
kuyacakları tık birer çocu~ rom~- ~ Enginarın Fash olduğu tahmıı: 
nı vadediyoruz. Diğer hedıyelerı· ~ ediliyor. ~ 
mizin arasında başka güzel birçok ~ Hepimizin tanıd~gı meş~ur ~Hl)., 

• A k'• ı oldugu~ E danos da Akdenız sahı11erındr m --- '-'ı hıkaye hap arı = · 
1 eraxı . • a b" ·· "s dünyaya oradan )il) 1 ., gibi, biıküi, kakao, çıkolata ve ~ U}tumu" 

1 f w f = mrş ır. _ 
birçok da güze manzara otogra - ~111nımıııııı ıuı ııım11ııı111ıırrı1111111111111111111ııımı111 •-··•ıı.: 
lan vardır. 

] Küçük 

§ Deniz ıuyunun iki metre mikabında { 
536.000 canlı mahlUk bulunmu§tur. 

§ Yapılan bir istatistiğe göre Ameri
kada 16,5 milyon otomobil, 6.400.000 
bisiklet vardır. 

§ San Franıiıko §ehrinde farelerle 
mücadele için bir tc§kilat yapıldı. 60 ko· 
la ayrılan bu te§kilatta 8000 kapan var
dır. Bu kapanlara günde 140 lcilo et, 200 
kilo ekmek, 46 kilo peynir konuyor. 

§ Bir metre mikabı suda 267 miliğram 
altın olduğu anla!ıldr. Ve dünyada mev· 
cut bütün deniz sulannda69 milyar ton 
altın vardır. 

Fakat nasıl ele c-cçirilccclt! 
§ Dünya üzerinde omrü en uzun olan 

l•Y ağaçlardır: Bir servi 400, fındık aia· 

Şeyler 1 
600 Sedir aiacı 800, meıe 1500, cı , 

Baobab 5000 sene yataınaktadırlar. 

§ Bizim bildiiimiz ıoğuklar sıfırın 

11Jt~nda - 20 ve 30 dur. Bazı memleket
lerde nihayet - 60 ve 70 ıe çıkar 

llim aclamlan uzun müddet çahıarak 
en aıaiı ıoğuk derecesini bulmaya ça
lııtılar. Hollandalı bir alim, ıon günler
de nihayet ııfır altı 273 dereceyi elde 
cdebilmiıtir. 

iş değişir .. 

Bu trupların zehiri kana geç.İn· 
ce en ince damarlara k~dar ya· 
yılrr. Ciltlerin altından keın ak -
mağa ha)lar; derha) beyniniz ağ . 
rır. 

Çıngıraklı yılanın zchH jse te. 
neff üsü altüst eder. V c insam 
24 saat içinJc hemen öldiirür. 

Doktor Vitnli, işte bu müthis 
yılanların İçinde çalışıyor. Maksa: 

dını yukarıda söylemiştim: <'ıkar
dıkları zehire karşı bir ilıic elde 
etmek!... • 

Vitalirı'in "yılanlar b:ıhçesin
de,, yüzle.-ce inek, eşek ve H üzler 
görülür. Bu hayvanlar, ) ılanlara 
sokturulmak iç.in besleniyorlar. A. 
merikalı yılan doktoru, ~thirlen 
mİ§ olan h11 hayvanlardaıı aldığı 
kanı İnsanlara aşılıyor. Ancak bu 
auretledir ki aşılanan bir insan ze· 

hire karşı durabiliyor 1 
Bu zehir tedavisi, son 7aman . 

lara kadar yalnız bu şekilde yapı · ı 
lırdı. Fakat doktor Yitali, "yılan / 
lar bah~eo;irıde,, çalıtmaklf!L yeni 

• HlfHttt1111utUtll"'· ıııuı 111111 .. ıımmııııum ıtlltılthıll•llUUltllllUUUlllllPUftOllUIMO 

bir usul daha ke,fetmiştir: Bu da 
doğrudan doğruya bir yılandan a 
şı yapmakhr. Fnknt bu aşı, sa 
dece Assomar isimli bir yılanın ka. 
nından yapılabilmektedir. 

l'ııımıııellnııım nu111111ııııııııııınıııı111n!lllllllıııımııımnnıımııııınmıı11111nfllllllııı-lllııtmıı"""""""'t1111111ııııııııınııııını ıııııııınnı 1111ııııım 11
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uıın...__ 

Saniyede neler oluqor ?~ 
lhtiıııal J,i, biı· ani.H•d,• hi!.' birl 1 Biz in~anlar, hiı- saniyede ancak 

~C') o lamı) acağını 7.anıwch•r:-;iniı. lıi r :ıchm atahiliriz. ı-iümüklü hli • 
I•':ık:ıt )anılı)orsunuz. Bil' saıtİ)c. Cl'k bir ı;;:ıııiyccle nncnk iki miliml't 
ııin, ) :ıı:::ı) ı!'lımız iizcrinclc hü) ük re) iirii.> ebilir. 
tesirleri qırdıl'. 

~il) a gelince, giizl'I rüzgarlı hir 
ldmizd..-n lıil'İnin :;;inınl 1,utırn • h:nnda, )clkenli Lıir ka.>ık .sani)c· 

ııa ıdttirıiği fnı·zt•dclinı. Birimiı. dt• · 
dt• en hızlı fi meh"e gıdehilmiştfr. 

n•nuıJ ı.ul)uında lıulunsun H' elin - Dt•nizin dalgaları, hir aniyede 
ılc hir lamha tutsun .. J<;ğt!r iki ı,ut-

;ıo metre kadar ) ürür. rüzgar 30 rııı hil"ilıiriııc bağlı) an dii:r. hir tii -
metre sürntJc ese.r; tayyare, hir sa· ıwl olı::a cin, ~imal fnı·afıııda lıulu-
ni) t'dc fıO metreden fazla gidtmez. nan insan bir diirhünlc lfımha.>a 

Nihayet, atılan bir kurşunu dü • haksa, ıw giirert'k hili) or mu ·u • 
siiniirsek, sani) edt• 7.iO metre hızla ııuz:'. ı\rn ·' erdt•ki 1::.000 ldlometre 
gidehilmistir. uzaldığ-ı, J[ımlı:ıdıın çıkan ı~rğın 

J 21 s:ıniyl'rll' gl'~tiğini görrrrksi . I>ün):a üzerinde en fılzla hızla 
tir, koşan fırtına rüzgarları bile niha· . ' Arzın Ç<'Ht' i 10,000 kilomt>tre ) et, sanıyt•de :liOO metreden fazla 
olduğuna gcirt', lıir ışık, Jıir sani • gidemez, ( 

.H~d<', diinJ n) ı tamam ) t•cli buçuk 1 te, hiç ('hemmiyet , ermediği • 
rlC'f,ı tııtıı or rl<'mrktir. ni~ lıir "·u1i• ecfı• olan e\ ler! .. 

ıııııı ııııııuııııııuıııııır ııııııııııııııuı "ıuıuıııııııı ıııııınuııııın uııııı ııııuııııııııııııımnıııııııı ııııııuıııııı ıııııuıuıııııııuııuııııııııııınıııııııııı"ıınıııııınııııı. 
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Arnavutköyünden Lutfive ma
hallesinde Küçük ayazma S. eski 
14 yeni 45 N. da 2 kat 5 odalı kar
gır ev. 

Senelik kirası Muvakkat teminat Sahasının Metre - t,,; 
Miktarı Murabbaı İstanbul Komutanlıgınn a'Jll' 

Smet': Sokağı 
Metre Kıymeti kıtalar ihtiyacı olan 80 ton 5

"" 

Murabbaı Teminatı açık e.ksiltme}e konmuştur. S ,,lf':n 

Arnavutköy Liltfiye mahallesi 
Küçük ayazma S. eski 9 yeni 11 
N. lr 2 kat 3 odalı kargir ev. 

Amavutköyünde Lutfiye ma -
hallesinde küçük ayazma - orta 
S. eski 12 yeni 25 numaralı 2 kat 
3 odalı kargir ev. 

Arnavutköyünde LGtfiye ma -
hallesinde Küçük ayazma S. eski 
4 yeni 31 numaralı 2 kat 3 odalı 
kargir ev. 

Arnavutköy Lutfiye mahallesi 
küçük ayazma ön sokakta yeni 1 O 
/ 15 numaralı 2 kat 3 odalı kargir 
ev. 

Beşiktaş•a Sinan paşa mahalle- • 
sinde tramvay caddesinde Sinan 
pafa medresesinin yeni 12 numa
ralı kirgir odası. • 

Beşiktaşta Sinan paşa medrese
sinin 3 yeni numaralı kirgir odası. 

Beşiktaşta Sinan paşa medrese
sinin 8 N. Ju kargir odası. 

Kapalı çarşıda yorgancılar ma
hallesinde Ali pqa hanının 11 ye
ni numaralı kargir odaıı. 

Kapalı çarşıda cevahir bedes -
teni mahalJesi Şerif ağa S. 3 yeni 
N. dolap. 

Kapah çarşıda cevahir bedes -
teni mahallesinde Şerif ağa S. 114 
yeni N. dolap. 

Kapalı ç.ar§ıda cevahir bedes -
teni mahallesinde Şerif ağa S ye
ni 9-11 N. 1ı dolap. 

Beyoğlunda Cezri Kasım ma -
hallesinde Hilaliahmer sokağında 
Hadım Hasan paşa medresesi sağ 
tarafındaki ara1ık mahalli. 
Karn~ümrükte kökçüler C. 42 

veni N. h Fetva emini Nuri efendi 
r:cktebi. 

Ortaköyde Cavit ağa mahalle -
oı:'ncle eski Türk S. 15 yeni N. 1ı 

l kat 3 odalı Cavit ağa mektebi. 
Hasekide Haseki kadın hasta

nesi mahallesinde Haseki C. 3 o
dalı bir dershane, bir yemek sa -
lonunu havi 61 yeni numaralı 

Bayram paşa mektebi. 
Uluköy - Emirganda Y<'ni ma

halle M. Emirgan mektep S. yeni 
17 N. lu kargir dükkan. 

Çakmakçılarda Dayahatun ma -
hallesinde valide hanının 2 ci ka -
tında 26 N. oda. 

Fatihte Nişastacı mahallesi çar
§amba S. cedit Abdürrahim Ef. 

96 7,20 

72 5,40 

72 5,40 

60 4,50 

72 5,40 

36 2 70 

30 2,25 

36 2,70 

12 0,90 

6 0,45 

30 2 25 

12 0,90 

96 7.20 

48 3,60 

72 5,40 

96 7,20 

12 090 

42 3,15 

medresesinin 9 N. odası. 36 2,70 

• 

Yukarda yazılı vilay~t mali emlak ~36 ~enesi Mayıs co •• m:ı ka
dar kiraya Yerilmek için ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştıır. İstek
liler şeraiti anlaınak üzere her gün levazım mi.idürlüğüne, a. Hırma
ya girmek için de hizalarında gösterilen teminat makbuz veyn mek
tubiyle birlıkte ihale günü elan 12 - 5 - 935 pazar eünü saat 15 de 
daimi encümende bulunmandır. (İ) (2113) 

Ayasofyada kain belediye levazım ambı-rında bulunan ve be
her takımı 1 ceket, 1 pantalon ve bir kasketten ibaret olan 22~ takım 
kullanılmış belediye zabıta memur ları elbiseleri açık artırma He satı
lacaktır. Bu elbiselerin tahmin be deli 392 liradır. lsteldiler şartna
meyi görmek için levazım müdürlü ğüne müracaat etmeli, ar~.hrmaya 
girmek için de 29,5 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektu
biyle beraber 9 - 5 - 935 perşem be günü saat J 5 de dnimi encümen
de bulunmahdır. (2116) (B) 

Aksaray yangın yerinde 19 adada 
Çobançavuş mah. Anahtar S. da 
30 santim yüzünde 115,99 metre 
murabbaı sahasında arsa. 
Aksaray yangın yerinde Şeyh Fer
hat mah. Ayazma S. da 25 adada 
3160 yüz,lü 467 haritadaki arsa. 
Beyoğlunda Kamerhatun mah. 
Kurdele S. da çeşme yeri "Orman 
ve kitabe taşları hariçtir" · 
Aksaray yarıgın~erinde 26 adada 
yüzsüz arsa. 
Vaniköyünde Vaniköy C. de 58 
yeni No. !u koru önünde tesadüf 
eden yol fazlası. 
Büyükçekmecede cami S. 50 lira 
kıymetinde 541,50 metre murab
baı arsanın dörtte bir hissesi. 
Aksaray yangın yerinde Vezneci
lerde 6 adada Balabanağa mah. 
Harikzedegan S. 345 harita No. lu 
O, 75 cephdi arsa. 
Beyazıtta Tavşantaşı C. yen; devir 
S. 4 adada K. D. haritada 2.40 yüz
lü arsa. 
Fatihte Edimekapıda Fevzipafa 
C. 11,75 y:izlü yol fazlası arsa. 
Fatihte yangın yerinde Kazasker 
Mehmet EL mah. Hüsrevpafa S. 
147 adada 3,75 ve 8,35 yüzlü ar-
sa. 

115,99 

17,10 

30,69 

15,50 

100 

541,50 

76,70 

14,68 

33,78 

31,31 

2,50 21,74 

5,00 6,42 

10,00 23,10 

2,50 3 

1,50 ı;t,25 

00 3,7$ 

2,50 14,39 

15 16,52 

30,41 

3 7,05 

Yukarıda semti, miktarı, ktymeti ve teminatları yazılı B. malı 

1 arsalar satılmak üzere ayrı ayrı alakadarları arasında açık ariırmaya 
konulmuştu:. Alakası olanlarla sa tın almak isttyenler şeraiti nnlamak 
üzere her gün levazım mücürlüğüne, arttırm4'ya igrmek istiyenler de 
lıizalnrındJ. yazılı teminat :nakbuz veya mektub1yle beraber 5 - 5 -
935 pazar güuü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (2029) 

Y enibahçede Ordek kasap Hasta
ne caddesoıde Ha.kkak çıkmaz S. 

yeni 2/27 No. evin ankazı 
Aksarayds Yenikapıda katip Ka
sım M. Çuhacı S. eski 19 mükerrer 

yeni 12 No. 1u evin ankazı 
Yeni Bahçede Arpaemini mah. 
çayır S. esl-1 2 yeni 8 No. 46 bari -
tadaki evin ankazı 
Yeni Bahçede Ördek kasap M. 
Hl'stanc S. uki 32- 37 No. 4089 
haritada e\ ankazı 
Cerrahpaş~da Beyazıdı cedid M. 
Çavuşzadc camii S. Yeni 14 nu -
marada ve 54 haritadaki arsanın 

önündeki h;r buçuk metr~ irtifa -
ındaki duvn ile içindeki taşlar. 

Cerrahpaş:ida Hobyar M. Kolcu 
Mustafa paşa S. eski 66 yeni 
36 - 76 No. kiremitleri ve taşları 
arttırmaya rfahil olmıyan ev an -
kazı. 

Cerrahpnşada Davutpaşa mah. 
Bıyıklı Hüsrev S. Y. 19 nı.maralı 
evin anl·a:.::1. 

Sultan Ahmette Ticaret :nektebi 
karşısında Zabitai Beled;ye ku

lübesi anknzl "Bekçi tarafından 
yapılan ilave hariçtir. 
Üsküdard~ Valde Atik camii bah
çesinde su bentlerinden rıkarıl -
mış muhteUf eb'adda kere!:te. 
Unkapanınoa Hoca Halil Aktar 

M. Kuruçeşme S. yeni 22 - No. 

-

Muvakkat 
Teminatı . 

6 

l5 

9 

1,13 

0,49 

22,50 

4,50 

2,63 

18,75 

Tahmin 
Bedeli 

80 Lira 

200 ,, 

120 ,, 

15 ,, 

6,50 ,, 

300 
" 

GO ,, 

35 ·,, 

250 ,, 

E:V nnkazı. 22,50 300 ,, 
Karaağaçta mezbahada 26 Mayıs 935 den 25 Mayıs 936 tarihine YuI-ı::ardu semti ve tahmin be delleriyle teminatları yazıl' Bele -

nın tahmin bedeli 2 kuruş ı10 r 

tim olup ilk teminatı 144 li~ b 
ihalesi 4 Mayıs 935 cunıartet• 
nü saat 15 dedir. Şartn~ 
Fındıklıda Satınalma kotıı15 

nunda görebilirler. EksiltıtıeYe 
reccklerin teminat makbuz~ 
beraber vaktinden evvel koıtı 
da hazır bulunmalaı. (1 

:{. :{o * 
Gümüşsuyu hastanesinin 1 

lik ihtiyacı olan 25 bin kilo yo 
açık eksiltmeye konulmuştur~ 
her kiloya tahmin edilen bed 
kuruş olup ilk teminatı 338 lirt 
ihalesi 8 Mayıs 935 çar 
günü saat 15,30 dadır. Şarl11 
si Fındıklıda satınalma koI1li5 

nunda görülebilir. EksiltıneYe. l 
receklerin teminat makbuzla . a g 
birlikte vaktinden evvel )<oJtl: ça 
yonda hazır bulunmaları (210 o,-ı 

ıtı * * tler 

Güniüşsuyu hastanesinin bit 
nelik ihtiyacı olan 765 adet 
ve 2,000 adet tavuk açık eJ .. sil 
ye konmuştur. Pilice tahmiD t 
len bedel 40 tavuğa tahmin . 
len bedel 60 kuruştur. lha.le51 

Mayıs/935 çarşamba günü 
16 dadır. Şartnamesi F'mdı 
satmalma komisyonunda eöril . . 
bilir. Eksiltmeye gireceklerııı 
1iralık ilk teminat makbuzla. 
birlikte vaktinden evvel ko 
yonda hazır bulunmaları. (21 

Gümüşsuyu hastanesinin 

Jik ihtiyacı olan 30 bin kilo ,· 
çık eksilbneye konmuştur. 8 
!osuna tahmin edilen bed 
kuruş olup ilk teminat 310 1i 
İhalesi 8/Mayıs/935 ça 
günü saat 15 tedir. Ş 
Fmdıkhda satmalma komis 
da görülebilir. Eksiltmeye 
ceklerin teminat makb 
beraber vaktinden evvel 
yonda hazır bulunmaııa.n. :<zt 

İstanbul 5 inci icra m 
ğundan: 

Galatada, kalafat yerinde 
lstanbulda Yemişte bağlı ~ 
yevm bulunduğu mahal ııı (Jl
Gayrct motörü sahibi Rıza 

tana: • A 
İsmail İbrahime ezgayrıiO~ 

borcunuz olan 1760 liranJJ1 t 11' 
istifası zımnında Galatada ~ 
menicilerde 16 No. da torıı~ 
san Y akup usta nezdinde 17' 
mazutla mütehattik ve 30 
kuvvetinde ve bazı parçalatf 
san Dizel motörile Galataclıl jl 
hane caddesinde 122 No• )d 

mirhanede mevcut reaülat0 ti' 

l haczedilmiştir. lkametgAli 

1 
meçhul olması hasebile işbıJftfJ 
tarihind n itibaren bir ay.ı•' t> 
daireye müraC3atl hacıı e 

• f 
varakalarını t-tkik t enı:t ·ı 
d. - . . 'ld' r.ıeı:ıı ıyecegımz varsa ır 

ı 

p 

zımdır, aksi tak · de mnh'~,.rJ 
valin par ya çe r'l cc i ~d •r•,--

iflas knnumınun 103 c" tt'e. t 
de yazılı davet varak sın111 

makamına k im ol 
olunur. 

kadar mezbaha ahırlarında birikecek olan yalnız sığır gübresi açık diye mali e7 ıınkazı satıl~ak iizere ayrı ayrı açık arttırmaya konul -
artırma ile satılacaktır. Birikecek gübrelerin tahmin bedeli ?10 lira· muştur. Şeraiti anlamak üezere her gün Levazım Müdürlüğüue, Art -
dır. Talipl~r şartnameyi levazım müdürlüğünC:e görebilirler. Arttır- tırmnya girmek isteyenler cie 2490numaralı lcanunda yazılı vesika 
maya girme\: için 53 lira :!5 kuru§ luk muvakkat teminat makbuz veya ve hizalnrm<la gösterilen •t.!minat makbuz vey:.ı mektubiyle beraber 
mektupbiyl~ beraber ihale günü o lan 12 - 5 - 935 pazar gÜ!"Ü saat 

1 

ihale gminü olan 5/5 93$ Pazar günü saat 1 G de Daimi Encümen-
15 de daimt encümende bulunmalıdır. (2117) de bulunm"llıdır. (2033) -------

İstanbul asliye birinci ticaret 

ahkemesindne: 

Müteveffa Vasil oğlu Uya varis

erin_in Balıkpazarında Lonca ıo· 

ağında Kozına veledi Petro ve 

erikiLeon Mağo aleyhine açtığı 

dava. neticeside hnczi mezkuru~ Leon Mağoya tebliğ olunamadı _ 1 Diş tabibi 
fekkı hakkında 23-2-935 tarı- - d · b ·ı· t bı·- ·ı· NURİ MEHMET gın an ış u ı amı e ıg ve ı am 
hinde kabili temyiz olmak üzere 1 h" k il . Beyog-lu Ag-acami Karşısında 

d l b .. h"k .. 1 · 28 a ey me nnuni yo ara miıracaat 
sa ır o an gıya ı u mu ıavı 

1 

Bursa sokak: No. ı 
-3-935 tarih ve 27 adetli ilam etmek için kendilerine bir ay me· 

sureti oturduğ:.ı yer bc!li olmıynn hil verilmiş olduğu hukuk usulü 

1 
ci maddesi mucibince ir n n bil -

mahkumünaleyh Kozma ve şeriki ı muhakemeleri kanununun 142 in- dirilir. (6596 rı r 



K. A. D. 1. N. 

• • • Güzellik ••• 
Mis Bay dünya -
n her tarafında 

krobatik daMlari -
büyük bir şöhret 
zanmış olan bir 

artisttir. Boyu 1,48 
ir. Ağırlığı: 42 ki

ur. (EIJi.kilo ol -
11 lazım geleceği. 
göre ıekiz kilo 

luiJdir.) Kostüm 
kından göğüı çer
vesi 0,77 (0,01 

ladn".) Göğüs uç· 
rından: 0,80 (ta-

mdır) ; daha aşa
rdan göğüs çevre-
i: 0,69 (tamam
ır) ; boyun çevresi: 

,3l (0,30 olacak· 
en bir santim faz • 

la gelmiştir.); Kal • 'a çevresi: 0,68 
0,77 olması icap e-

Clerken 0,09 eksik 
lnn,tır) ; kaba et 
vreai: 0,85 (ta-

1baındır); baldır 
Çevresi: 0, 18 (ta • 

8antim fazladır.) ; 
dizin en kaim ye -
rindc:n çevreıi: 0,29 
(t>,oı santim eksik • 
tir); aşık kemiği 
99Treıi: 018 (ta· 
lbanıdır.); kol çev
'-1: 0,22 (0,01 san· 

tim. eksiktir) ; yum-
0, l 3 

. .. . 
Pat Pateraon gü

ı .ef banyosu hak • 

:Jnda f U sözleri 

söylüyor: "Ben gü· 

neı banyolarını çok 

aevirm. Sırtımı on 

dakika, karnmu ge

ne on dakika güne· 

le maruz bırakırım. 

Yalnız yüzümü ve 
•~çlarımı lcaparım. Çünkii güne§ 
)'..izü ve saçları kurutuyor. Bu ise 
Riizciliğc karşı bir hatadır. Vücu
dum yan:nış, yüzüm nisbeten be
l'az kalmış olduğu için bu mah -
~:..ru da gidermenin çaresini bul • 
d~l?n. Kovu renkli bir pudra kul1a
nryorum .. Bu suretle aradaki fark 
L'raz kaybolmu, oluyor. Ayni za· 
ll'l:lnda yiizümün derisini iyi bir 
ht'ı \ıe !'!achafaza ediyor.,, 

Klo.i~t Kolber bunu muvafık 

En 
L 
o 
N 
D 
R 
A 

Miı Bay 

hu!mıyor: 
"KoJ1:: renkte pudraları sarışın-

lar için iyi görmiyorum. Hele be • 
ylz elbise giydikleri zaman. Kum· 
rallara gelince zaten koyu renkte 
olan derilere hiç de münasip de -
ğildir . Zannetmem ki güzelliğ~ 
arttırmış olsun.Bence yanaklar& bı 
raz kırmızı, göz kapaklarına biraz 
yeşil, kirpiklere biraz kozm~ti.k, 
dudakl ra dn koyu kırmızı kafı • 
dir.,, 

son 
M 
o 
D 
E 
L 
• 

l 

Sağtlcı. Sevimli kumatlar içindt; kadınlar n daima en çok rağbe 
tini k~zanayı fiçelrlerin her rengi üzerinde yapılan taltalardır. 

Solda: Ba ,.ı kadınlar.n kalçaları ve bcl/e .. ı klasik bir itina ile kc
•iliyor ve elbiıelerin vücuda tcutamam uyma&ına ehemmiyet verili
)'or. Resimde ıörülen elbi•-- bej renBinde )'Ündür. Düğmeleri ıiyahtır. 
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SANAT 

lnkıl3bı henüz resmedemedi 
1 Konya saylavı Bay Şevket gen 

ressamları nasıl görüyor ? 
1 Ankara - Baıbakanlık netri-

1

1 yat müdürü Bay Bahaettinin oda. 
aında, Bay Bahaettin, Konya ıayJa
vı re11am Bay Şevket, Baıbakan· 
Irk zat iıJeı i müdürü Bay Emin gü-

Yazan: Kadri Kemal Kop 
Türk resıamlar birliği namzet 
rimizi ileri aürdük. Diğerleri 

men buna itiraz ettiler: 

nün mevzuları üzerinde konuıuyo
ruz. Ustada dikkat ettim. Gençli
ğinden, zindeliğinden hiç rle bir 
§ey kaybetmemif .. 

Meşrutİ}etin ilk senelerinde. 
1326 yılındı\ o vakit lstanbulda ç.-:
kan ve şimdiye kadar bir daha 

0 nef asett~ çıkarılamıyan meıhur 
"Şahaph,, mecmuası ıayrlarından 
birinde ve galiba 22 nci uyısında 
üıtadm bir resmini görmüştüm. 

Re•sam Bay Şevket 

- Hayll', idare heyeti az.al 
bizden olsıın .. dediler. Ben il 
ettim: 

- Her grup da namzetler 
gÖ•terainler. Umumi heyeti ki 
leri ı~crıe .. 

O •ırada mukabil tarafların k 
di fikirlerindeki İ•rarları ~:izeri 
Cevdet Kerim iıe karrıtı. ı'e ıo 
du: 

-Niçin i•rar ediyor.unuz. Y 
ıa itimat etmiyor musunuz.?. 

F evka1ide yalntıkh profil bir 
resmiydi. Altında da ıu c.::üm)eler 
yazılmıştı: "Pür mevaidi "-udreti 
ıan'at,, Şehbal üstadın hu resmini, 
o sıralarda onun mektebi ıultani 
resim hocalığına getirilme•i dola -
yısiyle neşretmitti. 

ııni gÖ•termemiı ve bize tanıttır
manufttr?,, demiı ve hayret ettiği
ni ıöylemiıtir.,, 

- Hayır, itimat meselesı de~ 
Biz gençlerin idare heyet:nde 
lunmtuını iatiyoruz. Her grup 
namzet göıtermeıi uauliinü bcğ 
miyoruz .. elediler. 

Bay CeıJdet Kerime verilen c 
vap o vakit bana ve ora:rakil 
pek hakir; fakat bu şekilde il 
aürülen biraz. te§rİlatsız gibi iz 
edilen, bir zihniyet •anığı ııer 

iki tarih ve iki profil arasında · 
ki f arkr tetkik ederken bir aralık 
sözlerimiz resme ve ressamlara in· 
tikal etti. Hiç fÜphe yok ki; bu 
mevzu, üstat Bay Şevketin en çok 
hotlandığı mevzulardan biriydi. 

- Üstat. yeni gençler lıakkm. 
da ki fikirleriniz?. Fakat ıizi ihti-

Gazeteciliğim tuttu, Türkiyenin 
en kıdemli reuamlarından ve re· 
sim bilginlerimizin ön saf mda yer 
almış olanlardan birisi bulunan 
reaaam Bay Şevketi Türkiyede ta· 

1 nımıyan yoktur. Ziya büzmeleri· 
ni, hatlı mabet mozaiklerini ve 
mabetlerin mimari tezyin ~an'atla. 
rmdaki inceliklerini tenimde en 
iyi muvaffak olan re11amı kime 
sorsanız herkes tanır. 

Cami penceresinden Aynı of ya· 
nın içine akseden "Hüzmeı ziyai
ye,, tablo,u, ahıap itçiliğinin en 
güzel örneklerinden biri sayılan 

''Süleymaniyenin mıhrabı , nı bü. 
tün incelikleriyle canlaudırarak 
resmeden ve daha birçok bu janer 
da tablolariyle kendisine ün ve 
aaygı muhiti yaratan üıtat Şevket 
mübalağasız denilebilir ki hatlı· 
baıma bir ilimdir. 

O ıün bu tesadüften artık bit 
sevinç duyarak, onu daha iyi din. 
lemek için biraz yokladım. Ona 
birkaç çeşitli sorsu sordum. Bu 
sorgularım orada bulunanların da 
hoıuna ıitmit olmalı ki, onlar da 
alakalarını arttırdılar. Üstat Şev 
keti hepberaber dinliyoru:z.. O an
latıyor: 

yar zümresinden saydığımı ıan- ti. 
mayınız .. 

Üstat bu sorgu üzerine gü)dü, 
teşekkür etti ve biraz düşünür gibi 
davranarak cevap verdi: 

- "Gençler hakkındaki likirle· 
rimi soruyorıunu:ı .. Güzel. Res· 
samlarımız arasında değerli ve 
geleceği hazanacah genfilerimiz 
vardır. Bununla beraber bcu:r 
genç reHamlarımu:ın ela nokıan 

tarafları buluntluğunu kaydetmek 
lazımdır. Bilmem bu noktayı na

ııl anlatayım? Bazı gençlerimiz 
kı•a zamanda ve pek az eıerlerİy· 
le hemen iftihar edivermek yük
ıelmek, hatta çarçabuk zcflgin ol
mah iıtiyorlar. Fakat hakikatin Ö· 

zü hiç de böyle cleğilclir. 

Hayalin reaimde yeri vardır. 
Amma, hayattaki mevkii "' haclar 
ehemmiyetli olmasa gerek .. Hele 
ıimdi bazı gençlerimizin tı.ıhaf ve 
kendilerine mahsus birçeşit endiıe 
leri var •• Bunu •ık sık ortaya koy· 
maktan çekinmiyorlar; başlılar. 

tenkit etmek .. Bazan da onların 
zamanla, uzan çalııma ile. birçok 
emek •arliyle temin ettikleri mu· 
ı.ıallakiyetleri, §Öhretleri. hattli 
hürmeti bir anda geri itmek, an· 
cak, unutturmak İıtiyorlar. Ve 
nihayet birkaç yıl Avrupa lah•ilİ· 
ni, bir iki .artilikayı ıaymz yıl· 

laran, •on•u.z: deneme oe bilgile
rin ortaya koyduğu varlıklann iiı· 
tünde görmek ve bu varlıkları -
biraz daha açık konu§atak diyebi· 
lirim hi - istihdaf etmek istiyor• 
lar. 

- Ü stat, bu kııım gençle 
Avrupa tahsilJerini nuıl buluy 
aunuz? 

- "Bu huftl•ta •İze beliti la 
izahat vermekte mcuunım. Yal 
size funu ~öylemek iıterim ki ge 
lerimizden Avrupa ilim miiıea 
lerinde eıaslı tahsil gönnüf olan 
rın gerçekten değerleri yükık 
Ve zaten b11nlan11 bu değerler 
memleket ve devlet takdir etm 
onlara ekademide vazi/e vermiıt 
Fakat bir kısım gençlerimiz 
bugün mucıllimdirler. Gelecek 
ri de elbette ~ok parlaktır f' a 
bir kııım gençlerimiz de var 
ki, bunlar maalesef Avrupcmın 
/im müeHeselerinde muntazam 
tahıil görmemi§ ve yalnız birk 
ıene herhangi bir san'atklirın y 
nında çaltfmı§larclır. Bunların 
huıuıiyetleri de, modaya göre 
sim yapmaktır . llim bizatı 

İstikrarı ifode eder. Moda r 
ıiml,.rintlP. ilmin iıtikrarı yokt 
Hatta moda mimarisinde bil 
Çünkü mo:lada bizatihi deği§ikl 
demektir. Aurupada yüksek r 
ıamlcırın hiçbiriıi modayı tak 
etmez. Herkeıin hususi Lcr ja 
vardır. Fakat bu ıöz.lerimle b 
nim muhaf o:zakar olduğuma he 
men hükmelmeyiniz. ilimde m 
halazakiirlıkla ilmin istikrarı a 
ayrı şeylerdir. Ben burada ili 
ve teknik istikrarını kastediyoru 
Size bıı sözlerimi iapat edecek 
miıal daha aöyliyeyim: 

- "Devlet hizmetim hemen he· 
men kırk •eneyi geçti. T ekaiitlü· 
ğümü iıtedim. Ruimde benim 
kendime mahıu• bir "ttil,, im 
vardır. Aylarca, hatta yıllarca 
ben bu (Stil) üzerinde çalııtım. 
Ayaıof yamn mimari güzellikleri
ni tablolanmda canlanclıracCJiım 
diye kıJ, yaz demeden •el-iz ıene 
Aya1ofya, Sultanahmet camilerin. 
de etüt/ar yaptım. Aycuolyayı e
tüt edeceğim diye aya/Jarmt ıo

ğulrtan romatizma oldu. F altat 
bütün bu türlü ve güç olctn çalıı -
malarımın mültôfatını aldım. Bun
dan bir müddet evvel Fra,..ıız sa
nayi nefiı<! ıalonundahi biiyük ve 
6eynelmilel ıer,iye •önd1ı':'tliiim 
tablolarım benim gönencimi art· 
lıracak bir mrette güzel ı,:, kabul 
l!iirJii. Sergi lromiıerliğ: · "Bu 

Maalesef bu zihniyette bazı 
gençlerimiz - tabii ben reHamlaı 
bakımından kotıuıuyorum - var· 
dır. Fakat ortada halkın, bilgin 
lerin gözleri ve iJraleleri gibi açılı 
bir müsabaka meydanı bulundu • 
ğunu bilmiyenler IJardır. Size bu. 
nrı küçük bir misalle anlatayım: 

inkılabı henüz reımedemedi 
Bunun da bQflıca sebepleri çok 
rnakla beraber resim balıımınd 
olan sebepler; muayyen janri t 

kip edenlerin günün modaları 
reımetmeleri ve giinün modala 
ne talıip edenlerin de bütün b 
devrin hu•ııaiyetlerini çizmeğc m 
vallalt olamamalarıdır.,, 

latanbul Halkevincle Neli. •a 
nallar komitesinde bir gün bir top • 
lantı yapılmı§tı. O zaman l•tan
bulan /ırka itlare heyeti rei•İ bu· 
lunan ve •imdi ıaylav olan Bay 
Cevdet Kerim de orada bulunuyor· 
da. idare heyeti seçilecelı:ti. içi
mizde müatahil genç renamlar, 

v ela ezm · er ele vardı. Biz 

- Bu mevzu üzerinde daha ba 
ka sebeplerin de bulunduğ41nu sa 
dı§ınızı anlıyorum. Onlar hangil 
ridir? 

Yaslandığı maruken lı:oltu 

doğrulan üstat, en mühim bir me 
zu üzerind~ konuımak heyecanı 
duyanların sıcak isteğiyle bira 

• • 1 ' 
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Ankara Valiliğinden: 
1 - Keıif bedeli 28793 lira 29 kuruıtan ibaret olan Ankara - İs

tanbul yolunun 35 + 514 - 97 + 000 inci kilometreleri arasında inıa 
edilecek 33 adet köprü ve n:enf ez intaatiyle ham tat ihzaratı kapalı 
zarf uıuliyıe eksiltmeye konulmuı tur. . 

2 - EbHtme 6 Mayıs 935 pazartesi günü taat 15 de Ankarada 
vilayet daiı:ri encümeninde yapılacaktır. 

3 - istekliler tekJif m~ktupla rım 935 senesine ait ticaret odası 
vesikası Ankara Nafıa Beı Mühendisliğinden alınmıt ehliyeti fenni
ye vesikası ?.l 59 lira 50 ku~ıluk muvakkat teminat mektubu ile bir
likte ayni gün saat 14 e kadar vilayet encümen\ riyasetine vermeleri. 

4 - it~ ait vahidi fiat fenni ve hususi ~ıutname Nafıa Baı Mü
hendisliğindf'n 144 kurut mukabilinde verili~. 

lıbu eVl'akı almak ve projeleri görmek istiyenler Ankara Nafıa 
Baş Miihen,.J:~liğine mürac.Jatları. (2092) 

- - - ---------------------
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ôltJ 
PAQA 

PORTrÖYÜNUZDt 
SANDIGINIZDA 
Vt:YA~UT 
K.IRALlk. 
KASANIZDA 
SAKLADIGINIZ. 
PARADIR~ 

J:'Ak'AT • 
BANk'ANIZA 
YATIROIGINIZ; 

DARA 
#F'AiZ 
GETiRi~ 

O: 

PARADIQ. 

. ..... 

WOLANT~[ BANk' ONi ~ 
l<ARAK~Y PALA$ - :A.LAl.EMCi HAN 

MUdUrlU§U lllnlara 1 
1 - Beyoğlu, Kamerhatun, G.&.latuaray karıısında 4 No. iu otelin 

1, 2, 3, 4, 5 inci katlan. 
2 - Samatya, Mirahor llyaıbey'de 399 No. lu ev. 
3 - Y enikapı, Tülbentçi Hüsamettin, iskele caddesinde 10 No. 

lu 281,5 metre arsa. 

4 - Yenikapı, Tülbentçi Hüsamettin, iııkele caddesinde 267 
metre arsa. 

Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine den1ü kiray:\ 
verilmek üzere açık arttırmaya kon muıtur. istekliler 29 - 4 - 935 
pazartesi günü saat on be§e denlü Evkaf müdüriyetinde varidat kale-
mine gelmeleTi. (2006) ., 

s A T • 
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Suyu 85 derece ıs 

Su Isıtı 
ve 

BANYO 
' ISITI 
Elektrik 

Aletle 
Alevsiz, dumansız ve kokusuz 

Hiç bir tehlikesi yoktuı 
Otamatik ayar 

Elektrik tesisatı bedava yapı 

Uzun Vadelerle Veresiye Sat~ 
Peşin 66 lira - Bir sene vade ile veresıy 
76 lira -4 sene vade ile veresiye 82 1/211 

kira ayda 110 kuruş. 
Sahpazar ma§azası 
Metro Han. 
Elektrik evi: 
<adı köy: 
3UyUkada: 

Usküdar: 

SATIŞ YERLERi 
Sa'ıpazarı, Necati bey caddcai, No. 428-436, Tel: 45963 
Tünel Meydanı, Beyoğlu, T clefon: 44800 
Beyazıt, mürekkepçiler caddesi, Telefon: 24378 
Mu•akkitbane caddesi, Telefon 60790 
73 Nisan caddesi Telefon: 56, 128 
Şirketi Hayriye iıkeleıi, Telefon 60312 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. 

Kasa: 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

AKTiF 

18/4/ 1935 vaziyeti 
PASiF 

Lira 

~~~~~;:.~~.~'.'.~~~·-~-~~~~~-·~-~~ 1 ~· 2;:~;:~~! = 
Ufaklık ·········-··················--·····.. .. 748.4.38. 54 

Sermaye ........ ·--········- ··············· .. ···················· 
lhti vat akçesi·······---···········- ··· .. ······-·····- ··········· 

32 933 667.54 ====:::;::==============================! 
mat renkli gözlük camlarının ar· J çıkC§ yolla"! ba§ka baıka makıat- Dahlldekl Muhabirler: 
kasından vüzüme bakarak cevap lar için yapılmııtır.,, 

TedavUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye L. J 58 748.563 -

Verdı .. · fürı. lirası ····-··--··············.. fL 442.905 60 -- Üstat, bu yeni sergideı nelet 
- "Umumi Harpte, cukeri ma· teıhir edeceksiniz? Hariçteki Muhabirler: 

5.354.842. 10 

442 905.60 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
l eriııe tevfi kan hazine tara 
fından vaki tediyat 

Deruhte edilen evrak ı naktiyt 

10230136 -

valfakiJJe~leri ve daha bunun gibi "Ç k .. l l .. k · Alun Safi kilogram 3.806 986 
• -

0
• g~z~ fkeycler gokrece •t· \!tına tahvili kabil Serbest dövi1le bazı mevzuları canlandırmayı dü- nız; •ergıye ııtıra e ece re•· H 

1 
T h 

111 1 
14289.499.. 89 1964433499 ba'nyesi .............. -................... J48518.427.-

k • • . az ne a v er : 
§Ünen o zaman ı harbiye nezareti •amlanmtz aylardanberı bu •ergı Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
§öyle bir usul ke,letmiı ve 

0

bunu için çalıııyor ve hazırlanıyorla ... k.arşıhğı . L158.748.563.-
da tatbik etmi•ti,· Takıimde •a • B • d b "d .k. b'' "k t b Kanunun 6 ve 8 ıncı mad-

:ı enım e u •ergı e ( ( U}'U a . delerine ıevfikan Hazine tara- ft 
laıtan muazzam bir atolxe kurdur.. lom bulunacaktır. Fakat baka- tından vaki tedi ·ar .... ~ _., _1_0_23_0_· 1_36_·_ -

da. Oray:ı aıker, top, tüfek, hcu· lım; henüz •alonu tayin edemedik. Senedat CUzdanı : 
tane arabalarından birer ilnıer ge. Belki de Halkevi aalonlannda ya. Hazine bonoları ........................ , L 3.610.000 -

tirildi. Birçok re.,amlar oraya top- parız. Hazırlıklarımızı da ancak ficat1 senetler ......................... ~._··-2·_r9_6_4.-9_7 6...;8, 

lathnldı. Bu suretle bir hayİi tab- Mayı• •onuna kadar ikma! edebi- Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
lo yapıldı. Ve •onra bunların ara- leceğiz. Tahmin ediyorum ki Ha· { ~eru~te edilen evrakı nak-

d • ·1 • il Lal J • •1L •• l • d J b•l A tıyenın karşılığı esham ve .. 30 393 680 43 •ın an en ıyı erı •eç ereR men.. zıranın ı ırı gun enn e e aça ı e· tabvilAt [itil:-ari kıyrr.~tlel 

Size ıunu •öyliyeyim ki; inin· ceğiz .• ,, B) Seıbest Esham n Tahviltt ~ 4.80n.516 55 
lap reımi, materyel iıter •• Mater- Kendi kendime: "Niçin daha Al d.. . .. . ~ 

17 201 57 .... ., • .. •. .• tın '-'C ovız uzerıne avıns ,. . . 
yelsiz reıim, lotoğta/ın büyütül- evvel degıl.,, dıye duıundıım ve Tahvil At üurine avans • .i96.263 35 

· d k J b k üstadın yu":rüne ·baktım. Oıtat bu meıın en veya opycuın an af " . · Hlssedarlar ......................................... - .......... . 
bir fey değildir. O, hiçbir fey ifa- bakıtın manasını hemen kavramıt- ht 'if 

H f.f b. "I" 1 k 1 d mu e~ de etmez. Sonra bugün Frarwida tı. a ı ır gu uş e arıı a ı.. YekOn 

l\arşılığı tamamen altın olarak 51 
tedavüle ilAveten vazedilen ~L. J0000.000. - ıSS 

TUrk Lirası M'evduatı : 
[48.518427.- Vadesiz ............................. . 

• Vadeli ............................. . 

Oöviz Mevduab : 

~:::::::::::~:::::::~::::::: ~ l ı:::~~!·~2 ıf 
-----ıss 

.. Vadesiz 
5 806.49 •. 68 1 Vadeli 

Muhtelif -························································· 

35.200.196.98 

259.fi27.2 1!U5 1 YekOn 
olduğu gibi bir •anayii neli•e tq
hir ıalonu gibi bir •alonumuz _yok
tur. Biz reHamlar birliği Ü•fflıte 
birkaç yıl Ankarada ruim •ergisi 
yaptık. Fakat bunların herbirini 
bin müşkülatla ayn ayrı mahaller
de açabildik. Meıela yakmıla bi-r 
sergi daha açmak i•tiyoruz amma. 
nerede açalım?. diye düıünüyo • 

- "Bu •ebebi anladın l:ıkat ıor-
ma •• ,, 

Dedi. Gülüttük. . . 
2 Mart 1933 tarihinden ltlbarefl: 1 

Iskonto haddi yüzde 5 1-2 - Altın Uzerine avans yU•d" 

ruz ... 

Çünlrii her yerde rmm •ergisi 
açılamaz. Ve çünkü h~ yerin, laer 
•alonun ziya tak.imalı, girif ve 

Burada küçük bir h'ava.diı ola
rak tunu da kaydedeyim k~; üstat 
Kamutayın önümüzdeki tatil dev
resinde aeçim dairesi olan Konya. 
ya giderek orada mevcut eski mi
mari eserleri tetkik edecek ve bel
ki bir kısmının tablolarını da res
medecektir. 

Kadri Kem!ll Kop 

~ ......................................... ~ 
Müessesesi J 

Basma işleri, Kitap işleri, Yayım ve dağıtma işi 
Sür'at, nefaset ve ucuzluk. işleriniz için mutlaka fiat isteyiniı! 

dd · Telefon •• 4910 latanbul, Ankara ca esı 

VAKlT 

Teala tarihi: 1917 



.~ey Veste Hayran~ 
ı\ '·i im ı •a:iyeti ile, .Uey J este f,r 

uatta du:ıulan l)Ül1ll!llii l.ayrarılı:fjı • 'cı 
çok c nlı olarnlı: t1ô·b· f r.c gelin •i ·, 
fcm ,il etmiı: olrıyoı·. Şir.ıdilik huJ.c .. 

.>it l1 Vest arzw11zın en nıeşfıu l' 
k<ııimı oldu. Dünyanın mu.'ıldif yer- 1 

lerlıa!H çıkan ve yazılarına el u•ımi-
1:~ vmlecck birer uarlık ola':! . ,,.:( . 

d b l l ı!r.r .' lflf"de, mccmııcdar a u 111 ı. 1 ··~ 

Uçmak ı11'ucizesi 
A.tt.ı.JN111lık llade eden ıiılır: ~ . 
f!v.:star ı;:l:ıo!Jr. Hoppa ı ıı: l-: r • • 
r-e ali.·;, ·,.,fB hir takım muJ.tu,' · . . I , , 

... , .. . . . ' . . , . \ . 

Yo ı~ L 
o 

L. 
• z 
. R 

BU AY 
Berlinde Büyük 
FiJm Kongresi 

7oplanıyor 
Berlinde yirmi be§ nisandan bir 

mayısa kadar, muhtelif memleket· 
)er murahhaslarının iştirakile bü
yük bir film kongresi toplanacak· 
tır. Bu kongreyi Alman propagan
da nazırı Dr. Göbbels, bir nutukla 

açacaktır. 
Beynelmilel mahiyette olan bu 

film kongresinde, film sahasına 
ait birçok iş konuşulacak, birçok 
kişiyi alakalandıran mevzular göz 
den geçirilecektir. Alakadarlar, 
bıı kongrede verilecek kararları 
merakla bekliyorlar. Bu merak, 
hemen lıer memlekette bu mevzu 
etrafında yap;\an neşriyatla göze 
çarpacak derecede barizdir ! 

Berlinde toplanacak kongrede 
konuıull\cC\k işler, gözden geçirile· 
cek mevzular, nelerdir ? . füı ara
da beynelmilel film sanayiinin in
kişafı yolunda birlefik hareket, 
film yapılıqmı. bir kat daha teka
müle eristirmek, filmin sanat kıy

metini bir kal daha ar\tırmak var- 1 

dır. J 
On iki komisyona ayrılacak o-

' r-\n kongre azas,, bunlardan başka 
'ntkuki ve iktrsadi türlü türlü ha· 
hiıılere dokunacaklardır. Meaali, 
büyük yıldızlara şimdi olduğu gİ· 
bi külliyetli para verilip de küçük 
yıl d ızlarn, filmciliğe ayrı ayrı 

cephe lerden emek verenlere nİs· 
bet kabul < tmiyecek kadar az para 

ödenmesi, doğru mudur ?. Bu va
ı: :yct , ıs!nh edilemez mi ve ıslah 
i şi, ne suretle miimkün olabilir?. 
G c:1c film nı tisllerini ve teknisi-!Javi"" r.·,; (ı'/r•d1· re'> kadm (' ''/ ı ı LJçma?, m uc ze .. 1,, , ':.ımar U· 

l "l • 1 f'l · · · •· vcr. ! :!ı i, naıı · ! korumalıdır ? rıl mı mer,• at::•· nn yapt.ıg-1 yeni bir ı mın ısmıl ı r. J 

•• 
1

• t. ·~ •.ı kc. . • ,: "Haşım !.ı l _1 A' e ·a ·~n bu mevzulardan baş•, 
Bu filmin yapı ışm~a. .man u"v. , 

lltl~'ı. 1 1.:;ı .. ııf'i "1'.'şsis .. diye aml1ır. • • • .. • . k l r~I oy t p :ı.-.'ının soı ı safhntıında da 
Mey J rçfüı •lJ\1'tı.lluU ıai.ran• ilhanı- teknıkın ı ~OSLerı ş ma Sl\L' v ı rcn!.:i " <' mi.>·c s nı film har<!keti 

lar l;"rck,. • •f'erll'f ''"" &itmez.. namrştır. te 'cvi:-"yon i!•rleyişi "· ı. mühi~ 
'>1 tltt "rııı .;«,,,4.,,·,·ı t am •ıcrlnde bir y 1 el b .. '·sa~ rol o"· · ı k .... ,... ,,. " apı ışın a u m~·K • m ... v~u "' r ortaya a ınaca tır. 
ısü i ; r. Omw m " bir melek de- 1 ı . • nayan filmin baş artisti, mq 1 tr Asmnı-:cl a l:c tl ii ihtiyacları en 
llitır,, dt .. esim• rm ı :<'lıl 

ı:;ıtiin dü.'lyet :.'1 ;.,;znclisiyl~ 1ıayra~ bir Alman tayyareci si olnn ~m: t ş"im:.ıllü bir ~el<ildc tatmin ecl iş 
bırahan "Et:~ı:. !JÜcUrın yukandcıkı UdeUir. Almnnyada bu taı z a bır m rh:ı.lesine 'aran sinum nya , bu 
ı-esinult.· r:ü;e rrvtp";lll pozu, lu.mısiy~~-1 kaç fi m ~taha viicude get"r i!me ; e•1 mod .ıı gi·zcl sa na la ba~dön-
ll pozlarından ı~rldlr. Km·§ı:mıda ı~- 1 . dı.irüci.ı ~İr yü'tscliş esas• kuracağı 
'!.iyakla diz,ök•n Kari Grant, fi/mirı- laıarlanıyoı · umu!an kongren in , pek hararetli 

.!::::;.__; -e ve cntcrcıınn müno.kaşnlarla geçe· 

Klara Saviyo, hoıa giden yeni bir yıldızdır. 

ccı.;İ , lotbıl\ J kabil müsbet netice
ler c-ıkaracağ1 , ileri sürülen tah
minlerde kuvvetle yer tutuyor 

Renate Müller 
Rena~e Mülleri bu rnevsimde 

İıtanbulda görmedik. Halbuki bu 
yıldız, son zamnn!arda bir hayli 
film çevirmiştir ! 

Almanlar, vak'ası Fransa kral
larından on dördüncü Luinin sa
rayında geçen bir fi!mde bir Al
man kızı rolünü bu yıld17.a verdi
ler. " Lizr.lotte fon dPr Pfalt11 " hem bu fümin, hem bu filmde Re-
nate MülJcrin ismidir. 

Bu filmde, taı ih dekoru iceri
sindeki bir vak'nyn oocre t çeşnisi 
katmaktan vnzgcçiş gözetilmiştir. 

Kari F rôlİ§İn bu filminde Hans 
Ştüve de rol lmıştır. Orh~an Du· 1 
kası rolünu ) npıyor .. 

Zozo Da/mastan 
"Kurun,, a Selô.m! 

Zozo J>almClı;ı lıatırlıyor musu
nuz .?. /Ju t•azip lwsrısiyctli Elen yıl
ılızı, burada "Pranıuz 1'iyatrosıı,, n· 
da a11larca op<'l'<'iler oynamı~· . ii.~liis
fr birkaç sene lRlnnbuln nefrrck, hep 
.'liirekli temsill<•r· nnnejj,c miisail lıfr 
ııazigtıllr. lmr!jılaşımf, hiilrisa pek /10. 

~a gitmiş ve lam mamı.-;i11lc siikıw 
yapmıştı. Ona kar~ı duyulmı hayran· 
/ık, dcı•am ccliym·. Dolayısiyle l.·m· 
di.lıini lıatı rladığınrzn lıiilmıl'fmcl.:, ye
rindedir.' 

Sr.s.'liz film :.ammıuıda "Kadın a· 
ı·ulı:at., iııimli bir film redn ıı ı·e sr>s
/i film çıktıktan sonra da "Cici ber
ber,, filminde rol alan Zozo Dalmas, 
§imdi ım·n mnrıi<'ketindc inki af g;; ·• 
frrmcğc ba~lrycm film sa1ıasmda fa· 
nli11ette bulunmaları için kl'nclileriw l 

başrurulan yıldızların ba§lıcalarm -
dan biridir. 

l' akında çeurllmcsi tasarlanan 
bazı filmlerde rol almağa lıazırlana11 
!Jıldı:, hllndan birkaç ay önce latan· 
bula fl<'lme{ii re b11rada kısa bir nıüd
rlc•t J..-allp konserler vcrmeği düşünü
yordu. llallfl, "Şdıir Opereti., artüt· 
leı·iylc beraber. "Beyoğlu giizcli,, İ· 
simli bil' operet oynamaaı yolunda 
bil' tasan·ur r·ardr. Bestekar Katri
ı·arwswı en yeni opereti olan "Bcyoğ· 
lu niizeli., nln mcıı:uımda, Bt•yoğlu 

:c11oinlerindcn birinin kızı ve Rusya • 
dan gelen hir dt'likanlı sevi§iııorlar. 
llt~slc i oynak rıe hoş olan bu opereti, 
Zo: o /Julmw;, Atinada birçok defa 
lclı:rarlamış, büyiik mm·affakiıwt 

kazanmıştır. Kendisi, türkçc11i kci. 
it ıkrcccdc bilditiinc güre, latanbulda 
'fiirk nrlistlcriyle bcra1Jcr temsilde, 
<•iiçlük çekmiyecckti. 

Tarzında eşsiz olan bu cazip lıusu · 

Riyetli 1.:lcn yıldızı, Atina mulıabiri· 
mi: Pcdrm J\'a:.lıoğlu dclôlctiyle 
"KURUN,, a ithaflı ııe imzalı bir reş. 
mini gündcrmek nezaketini göstermi,. 
tir. l'ukarda gördüğünüz resim, z~ 
:o Dalmasırı "Beyoğlu güzeli,, rolün
de çektirdiği rcsimlerdcndlr. }"ıldız, 
11111/rabirinıi:c şunları söylemi tir: 

- Atinadaki işlerim, bütün arzu· 
ma rağmen, im arne lstanbula gitme
mi gcciktil'di • .Fakat sene bitmeden 
lwrlıaldc oUmck r·e gelecek kış orada 

, 1'ifrk arliHlcriııl<• beraber "Beyoğlu 

Albert Lıyvcıı, şimdi birsok filıııcl 
rol alan g\;nç Alman artistlcrindendir. 
Bu resimde, en son çeviruiğ i "Man • 
tarlar,. filmindeki bir poz:u tesbit olun· 
muştur. Kendisi bu filmde bir talebe 
rolü f&!'ıyor. 

aii:<'li., roWnii. yapmak. içten arzum· 
dur. lstanh11lda aan'atc kar§ı duyu· 
lrın al<ikayı 1.:aııdc değer buluyorum. 
şal11m11a oü tcriforı scnpatidcn ayrı 
ca mütclıassisim.. /Ju 8Ö:lcrimi noıe .. 
derken, "KURUN., a selamımı ya:· 
mağı da unutmamanızı rica ederimi 

Biı reou /ilminde kcıdm tıiicutlerin(lc.n yapumı§ orrıeman 
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Bu sene siz de bir F R 1 G ı D A 1 R E 
soğuk hava dolabına sahip .o acaksınız 

rlgld e r ı ı aıre 
soğuk hava dolabı 
bir lüks değildir. 
biri htiy açtır 

Bu sene sızın de bir 
FRJGIDAJRE alma
nız temin edilmiştir. 

ilk fakset olarak 

i'almz 10 Lira o 

~ 

o 

soğuk hava dolabı 
yuvanıza Neşeı 
Sıhhat ve 

Dirlik getirir. 

Bir FRlGJDAIR 
dolabına sahip olmak 
için size gösterıleıt 
kolaylıktan istif atJ 
ediniz, ve sıcakla!. 

basmadan bir 

Frigidaire 
ALINIZ Frigidaire 

Evinize kadar 
gelecek ve 
yuvanızı şen

en direcektir 
- Kocam bana bir PRIQIDRIRE aldı~ı gUndenberi ylyeceklerlmlz 

FRIGIDAIRE en nı 
kemmel soğuk ha 
dolabının markasıd 
Bu markaya behenı 

bUtün t...::ıehkler ini muhafaza ediyorlar. Çocuklarımız.n da m.delerl 
arhk hiç bozulmujor. hal dikkat ediniz. 

• 

BOURLA BiRADERLER ve Ş*1: ıstanbuı-Ankara-ızmir 

/2 ve 20 komprimelik ambılıjlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin iimsali . 
olan EB markasını arayınız. 

Satılık Sakkarin 
lstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: 
5, 10, ı;:, 20 Nisan 935 tarihli gazetelere Vf'rilen ilan mudbince 

22 - 4 - ~35 de ıatılacağı bildirilen 4392 kü•ur kilo muhtelif fabri

kalar mamulatı toz ve table•· aakkarinlere tali1> rıkmadıiından müza. 

yede ayni 2erait dahilinde 2 - 5 - 935 perf !mbe günü saat 15 e te

hir edi1mi~tir. isteklilere müzayede ıaatine kadar her türlü tafsilat 

verilir. (2112) 

C>) 

VE AI>EMI iKTİDAR/ GiDERii: 
Eczanelerde bulunur Fiatr 150 kuruı • 
tur. 
Adres: Galata posta kutusu 1255 

Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk 
hakimliğine: 

ı 

Davacı Kanetti Biraderler ve -
kili avukat Refik Habip tarafın -
elan Sultanahmet Akbıyık mahal -
leıi Kereıteciler sokak 6 numaralı 
hanede mukim Emin aleyhine açr 
ian 42 liranın maaf aiz maaarifi 
muhakeme ücreti vekalet ile bir • 
likte tahsili davasının icra edilen 

duruşmasında müddeialeyhin ika· ·················
metgahı meçhul olduğu davetiye 
zahrındaki mübatir metruhatın • 
dan anlaşılmak ile mahkemect 15 
gün muddetle ili.nen tebliğat ic -
rasına karar verilmit olduğundan 
tayin olunan 8-5-935 tarihine 
müsadif çarıamba günü saat 10 
da mahkemeye gelmeniz tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. ,(6598) 

Kiralık Daireler 
Poıta ve Adliye bino••na en yakın yerde Ankar• ~ 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduiU ~ 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlar•• 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler•,. 

.. VAKiT idare evine müracaat .. 
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1 a 
Ev ve Ticaret Eşyası Taşır 

Sizin taşıyacağııuzdan daha ucuza 
lstanbul Eşya Taşınma Kolektif Şti. 

. . . . . "~-----~~ --------.-,----.. ı Resmi ilanlar ffirk ·Limited Şirketinden: "NUR KALEM, · 
d~tndcın. .. 

Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık cı <ırmct ~ 
Vazifesinden ayrılınıt olduğundan kendisinin tirket r:a~un~ 

herhangi bir parayı alm:lğa ve muamele yapmağa selahıyeh 
kalmadığı ilan olunur. , ____________________ _,, 

KURŞUN 
KOPYA 
Ri;NKU 
IEALCMLC• 

Sahibi: ASIM US 
VAKİT Matbaası - İıtanbul

Neıriyat Müdürü: 

REFJK Ahmet SEVENGI L --

... ' "' . .-.- .. . . ~ &&&!@!Bil A§§l! 

Hazır Yatak Bağları 

SAJVDIKLAR 
BEDAVA iP 

Karaköy eczanesi 
rto. rto. 

5 Karaköy caddesi 5 
Istanbul 

SPOR POSTASI 
Memleketimizde ve ecneb ı memleketlerinde bütiln spor ve 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliie Yerilmesi liıım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazılan muntazaman takip etmek iıte· 

yenler münhasıran S P O R P O S T AS 1 nı okuınahdarlar. 

Her yerde fiah S kuruştur. mutlak okuyunuz. 

• .. ' • ' 1 ' ' • 

.. . ~ . ' ' . .. . ' . 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
MESAJERi: 
Yarım kilodan elli kiloya kadar Mesajeri olarak koli ve paket kabul ve günü 

gününe ve saati saatine sevkedilir. 

''SEYR SERi ve SEYR HAF F i " 
Su

1
etife binlerce ton eşya her türlü kolaylıklar gösterilerek Türk:yenin her tarafına ve ecnebi memleketlerine 

ko .. unur. 

Itlıalllt - llıracat 
Bütün Türkiye gümrüklerinden mal ithal ve ihraç olunur. 

ZAHiRE NAKLiYATI 
Mücerrep ve muktedir memurlarımız ve hu işe mahsus olan teşkilatımız 

say~sinde son derece itina ve ihtimamla Zahire naklolunur. 

Müracaat ediniz - T afsilit isteyiniz 

MERKEZi SiRKECi Telefon: 24220 
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Dünya Kadınlarının Dünkü Toplantıs 
Makinenin kadı~ları işsiz Türkiye barışı korumaya çalışıyor 

lı>ıraktığı doğru mu? 
1 
fakat, kendini müdafaaya haz_ırdır! 

Yıldız sarayı kongresinde dün ehem- Dünya kadınları üniversite konferans salonunda diid 
miyetli müzakereler oldu sulh için büyük bir miting yaptılar 

Dünya kadınlar kongreıi, top- muz tamamiyle taraftard!.i'. Bugün 
Jantdarına dün de Yıldız sarayın- çalı,an kcldınların zaten y~zde o
da devam elmiş, öğleden önce ve tuzu evlidir iktisadi buhranı ya
sonra iki celse yapmıştır. tı§taırmak için evli kadım~ da iş 

Sabah :t. lplantısına Frausız mu- vermeli, pua kazandırmalı ki, hal. 
rahhası Bayan Malater baıkanlık km satın a.ma kabiliyeti artsın . ,, 
etmiştir. Bay Moıet, kadınların nafıa iş-

lsviçre .murahhası Bayan Gur, leri sahas!t'da da erkeklerle e!ele 
türlü memleKetlerden gefon tebrik verebilecegini söylemiş, sözlerini 
telgraflarını okumuştur. Ankara "benim dü~Gncem budur; siz na
kadmları namına, saylav C: eneral sıl istersen~7. öyle hareket edersi
Nacinin karısı Ankara şeh:r mecli- niz !,, diye bitirmiştir. 
si üyelerinden Bayan Makhulenin CEVAP 
imzasiyle, ielen bir telgraf fiddet- lngi!iz murahhası Bayar. Ney-
le alkı§lanmııtır. Seylan kadınlar lans, Bay Moret' e şu sözlerle ce
birliği, a,.s>Ulusal Syonist kadın vap vermi~lir: 
teıkilatı, arsıulusal kadın üniver- - "MaHnelerden §İki•retimiz 
siteliler birliği, Filistin yahudi Mösyö Moret'in anlattığı ıekilde 
kadınları -:emiyeti tebrik ıelgraf . değildir. P ızim şikayetimiz, me
ları göndermiılerdi. sela banka'arda altmış ki~~nin iti-

Bunlar okunduktan sonra bü . ni birden gören makineleı dir. Bu
yük bir hadise oldu. Kür.süde bu. günün asr ı makineleriyle müceh
lunan lsvİire murahhası Bayan hez olan ve günde 9000 olomobil 
Gur Türkiye Cümhur Başkanı A- çıkaran k~man fabrikalatda an
tatürkten bit cevap telyaz:s:. geldi- cak 200 kiş" çalışıyor halbuki da
ğini haber verdi. Herkes ayağa ha birkaç yıl önce, bu fabrik"larda 
kalkarak alk1ılamağa başladı; bu on binlerce kişi çalışıyordu ı,, 
alkı§ bir müddet sürdü. Bu telgraf Dünkü ~c.plantıda Bayan Astor 
ikinci say1famızdadır. da söz söylemiş, kadınlau. kong-

KADINLAR DOCRU redeki kararlara rey verm~Me kal-
DÜŞONMOYORLAR mamaların.. memleketlerme dö-

nünce bu fikirleri hükumetlerine 
Dünkü toplantının müzakere 

mevzuu, "Okonomik meseleler 
anlatmağa çah§malarını tavsiye 
etmiştir. Evli kadınlara Çl\lışma 

karşısında kadının vaziyet:,, idi. hakkının ve-rilmesi ve ikt~sadi me
llk önce milletler cemiyeti i§ bü- seleler karşııında kadının vaziyeti 
rosu ikinci müdürü, kadınlar kon-

hakkındak teklif reye koııulmuş, 
gresindeki tek erkek murahhas; 

kabul edilmiştir. 
Bay Moret kürsüye geldi; sözleri- iKiNCi CELSEDE 
nin hülasast ıudur: 

Öğleden sonraki toplaıo:.ya Ho
- Kadının bütün ökonomik me- landa murahhası Bayau Manus 

ıeleler karı}ınndaki vaziyeeini tah-
başkanlık ctmi~tir. Arsru!usal ka

lil etmeğe kalkı§ırsak altı gün sü-
dınlar birlif;inin mali vaziyeti hak

recek olan bu kongremizin altı ay 
kındaki ra»or okunmuştu: Bazı 

sürmesi li2.1m gelir! KadıLin yal-
memleketleri n kadın teşktlatı, te

nız ökonomik buhran karııi.ındaki ahhüt ettikleri parayı vermıyorlar-
vaziyetini ele alalım. Kongreni -

mı§; esasen dünkü toplanbda ra
zin hazırla:lığı teklifte, makine - porun müzakeresinde murahhas
lerin çoğalması yüzünden itıizli -
ğin arttığı ve bu sebepten en zi -

lardan pek çoğu bulunmadılar. 
Başkan Bayan Manuı bu !ki nokta 

yade kaclın arın itıiz kald•ğı ya - hakkında da şikayet yollu telmih
zılıyor. 

li sözler söyledi, merkez komitesi 
Halbuk1 makineler İllsanlara 

seçimi çar'1ıımbaya bırakı~d1 , celse 
rekabet etmemiıtir. Çünkü bu 
makinelerin vücuda gelmesi de _k_a_p_a_n_d_ı. _ ________ _ 

gene bir takım makinelerin yapıl
ması neticesidir. Şikayet ettiği
niz makineleri hazırlıyan makine
leri de bir!rok işçi yapıyor. Maki
nelerin ortaya konması için yeni 
ıanayi vüc!lda gelmiıtir. ve bu 
yepyeni sanayi müesses~ierinde 

birçok kadrrlar ve erkekler it bul
muştur. Şl.' halde makine rekabe
ti meselesi c.iddi bir sebe~ halin· 
de görülemez. 

"Makim• kadının itini kolaylaş
tırmııtır da ... Evvelce, kuvvetleri 
kafi gelmediği için çalışamadık

ları bazı işlerde, bugün, °l<adınlar, 
makinelerin yardımiyle çahıabili
yorlar. Bu 1tibarla makine kadının 
değil, erkeğ1n yerini almı~ oluyor. 

"lısiz kadınlara geline~. resmi 
istatistiklere bakılırsa, işsiz erkek
lerin daha cok olduğu görü;ür. Bir 
çok memleketlerde işsiz kadınlar, 
iısizlerin ancak yüzde 12 - 15 i
ni teıkil etınektedirler. 

Evli kadınlara çalışma hakkı ·ı 
verilmesin: ;stiyen teklif*" büro-

AskerUk 

Çağırmalr 
Kadıkiiy Asla~rli/, $ubcsindcn: 
Şubemiz yedek zabitan defterinin 

972 aayıımda yazılı yedek topçu yzb. 
312 doğumlu Hüseyin oğlu Mehmet 
Tevfik (57 - 330) lstanbulda ise ilan· 
dan 24 saat içinde hariçte ise bulundu
ğu yerin askerlik ıubeıi vasıtasiyle o -
turduğu yerin ıubemize bildirilmesi, 
aykın halde kanun tatbik edilecektir. 

KaJıhiiy A.~kcrlik ~ubc.~iııdcn: 
Şubemiz yedek nakliye zabitanından 

iken simdiyc kadar kaydını yaptırma -
mıt ohm 320 doğumlu İbrahim Behçet 
oğlu Haydar Cemal lstanbulda ise ilan · 
dan 24 saat içinde Kadıköy AskerliK 
ıubeıine gelmeıi, hariçte ise bulundu · 
ğu mahallin askerlik memuru vasıtasi
le oturduğu yerin bildirilmesi, aykırı 

halde, kanun tatbik edilecektir. 

Kadıhifr ıh~·rrlik Subc$indcn: 
Şubemi; yedek aske'ri memurlann · 

dan Hesap memuru vekili 311 doğum

lu Hasan Fehmi oğlu Ahmet Bestami, 
(35240) deniz yollannda memur iken 1 

Kadınların ikinci mitin2i dün 
saat on y~d· buçukta Üniversite 
konferans salonunda yapıldı. Sa -
lon doluyd 1ı. Mitinge Holanda mu
rahhası Bayan Manus ve Tfö'k mu
rahaslarından Bayan Sen:ha Rauf 
başkanlık e•ti. Arsıulusal kadın

lar birliğin:n müessisi, Amerika -
dan telgra :- göndermişti; bütün 
kadınları lıarbe nihayet vermeğe 
yardıma ça.Jırıyordu. 

Amerika Cümhur Reioinin ka-
rısı bayan Ruzvelt de bir telgraf 
göndermiş~i; Türk kadınl:trına se
lam gönderiyor, kadınhııımızın 

kazandıkları yeni haklan cihan 
sulhüne hiı:met etmek için kulla
nacaklarım umduğunu 'övlüyor. 
sonunda ''!~rk hükumeti bütün 
kadınları J!tanbula kong .. ~ye ça
ğırırken pek uzaklara kadar vara-

bilecek bir atlım atmıştır.,, diye 
telgrafı bitiriyordu. 

Bayan Ruzveltin telgra'ı alkış
landı; birliğin sulh korr. isyonu 
başkanı Arr.erikalı Bayan Cozefin 
Şeyi, uluslaı cemiyetinden gelen 
Prenses R~dzvil, kadın savlavları· 
mızdan Bayan Mihri Pekta~ birer 
söylev söylediler. 

MiHRi PF.KTAŞIN 507.LERl 

KürsÜyf' gelince şidde'-le- alkış

lanan kadır· sayla vımız s5ıleri a• 
rasmda §U '.ıları söylemişt:r: 

"Barışı ,{orumak, Büyük Savaş
tan sonra, bütün dünyanın. hele 
Avrupanın, en çok uğraşlı~1 bir 
amaç olmu~lur. Ancak. h 'çbir va
kit, bugünkü kadar üstüne düşüt. 
mesi çok gerek olan bir h:ıi belir
memiştir. Hemen ıurasım söyle
meliyim k: herhangibir · savaşın 

bir gün evvelinde bulunuyoruz de
mek istemiyorum. Sadece, içinde 
bulunduğumuz şartların barış işini 

bütün değeri ile gözönünd~ bulun
durmamızı ve bugünün en büyük i
şi bu olduğunu ve bununla bütün 
ulusların uf.raımalarmın gerekli 
olluğunu ,5y lemek istiyorum. 

Zaferlerin en büyüğü barışın 
zaferidir. Bunu temin edebj}mek 
için bir tarfh istek ve tedbir yetişe
meyeceğinden ulusal çah;manın 
yanında bütün ulusların P.: birliği 
ile çalışmaları icap eder k' barışın 
asıl temeli de işte ancak budur. 
Görülüyor ki barışı korumak için 
bellibaşh c-ahşma yolları ik: grupa 
ayrılıyor. 

Bu iki grup tedbirin ba~.nda da 
genel ve e ·:rensel olan b i.. .. anlam 
vardır ki bu olmadıkça a!ınacak 

tedbirlerin hepsinin iyili~i yarım 
kalmağa mahkumdur. O da ba
rışı sevmek ve onu vasıta değil ga
ye edinmektir.,, 

"Bu kadar güzel bir şey\> gönül 
veren insa:ı ve milletler kendileri 
için tanıdıkiarı hakkı ba~kaları i
çin de tanırlar ve ba§kalarıı.ın yap 
masını bevenmedikleri şey: eri ken 
dileri için de hak göremezler.,, 

" •.. B\z bu yolda tara~h ve ge-
mııını11nutnııı ın111urııunuı mnuun~1111t111 ınmnuıımıunmn11neımmıınnıumıınıııı 

nel andlaşmalardan iionra, bir de 
bulunduğumuz mmtakıt.! ardan 
Balkan alan,nda bizim gi!Ji barışı 

sezenlerle bulu!arak Balkan pak 
tının yapıt!T'asına kendi çalışma -
mızı da kattık. Bu denen:e Bal · 
kanlarda barış için .nüshet teıi . 
rini her gü:ı göstermektedfr.,, 

"Barış ;,olundaki ulusal ve ar
sıulusal büyük çalıımada kadının 
rolü ne ola<"aktır? Memnudyetle 
hemen haber vereyim ki bu rol o 
kadar önemli ve o kadar ç.-:>ktur ve 
erkeklerin rollerinin aynidir. Bu 
itibarla buııun üzerinde öz.el ola -
rak söyleyeceğim yok gibii'ir. Er -
kek ve ka:!mdan toplanan insan 
cemiyetler!nde kadın ve ,.~·kek i 
çin ayrı ayrı barı§ olmad·ğı gibi 
bu büyük dileği elde etmek için ça 
lışma sahas, nda da biribir!erinden 
farklı roller" yoktur ve olan1az !.,, 

ESMA NA YMANlN 
~ÖZLERi 

Mihri Pektaştan sonra saylav, 
larımızdıın Bayan Esma Nayman 
alkışlar an-s,nda söze ba~lam:§ 

söylevini fri'nsızca olarak güzel 
ve canlı bir belagatle irate~miıtir; 
Bayan Esma Nayman Lu arada 
şunları söy~ıı>mİştir: 

"Umumi harp biteli on altı yıl 
olmuştur. Fakat insanlar, husuıi • 
le Avnıpada yaşıyanlar daha on 
altı gün istirahate nail olamamıt
lardır. 

Yangının enkazı araıından çı • 
kan, yeni telakkilerle, bir çok ih • 
tiyaçlarla doğan medeniyet, bü -
yük hadiselerle köklerine kadar 
yıkılmış olan eski nizamın yerinde 
dnha umumi bir teraltkinin, daha 
mes'ut bir nizamın inkitafını hak· 
kile görmek istemiıtir. 

1914 de bugün olduğu kadar 
harp tehlikesinden bahsedilmiyor
du. Hatta buna dair hiç bir söz de 
yoktu. Evet bahsedilmiyordu, fa -
kat bekleniyordu. Nihayet üzeri -
mize çökmek için geldi. Busün 
harp istemiyoruz. Fakat ondan 
çok konuşuyoruz... Onu evvelden 
haber vermek için. Doğruau, bu, 
şaşkınlığımızın en güzel delilidir. 

Avrupa içinde olacak bir harp, 
bütün Avupa.yı yıkacaktır. Bu 
yıkılma galipleri, mağlupları da, 
bitaraf kalabilmiş olanları da sü· 
rükliyecektir. 

Asyanın ve Akdenizin medeni· 
yetlerini yeniden yükıeltmi9 olan 
ve bugünkü seviyesine gelmiş olan 
Avrupa, o zaman medeniyetinde 
ilerlemiye devam eden diğer kıt'a· 
lar önünde ikinci belki üçüncü 
plana düşecektir. Evvelce idare 
etmiş olanlar!n bu sefer idare edil
melerinden korkulur. 

Yalnız bu neticeyi dü!Ünmek, 
ak!ımızı başımıza getirmeğe ve 
bizi müşterek varlığımızı müsa -
vat, emniyet ve sulh içinde tan • 
zim etmek ic;in en yakın zamanı 

bulmağa sevketmek icin kafidir. 
Bu umumi vaziyette, bu telAkki • 
nin karanlıkları icinde biz Türk • 
ler azimle, iman ile hayati şartla
rımızın ve terakkinin ııığile istik-

halen nerede olduğu bilinemediği ci . 
hetle ilandan yirmi dört ıant içinde §U· 

bemize gelmesi haricte ise bulunduğu 
yerin askerlik §ubesi vasıtasiyle otur • bale doğru yürüyoruz. 
duğu yerin §Ubemize bildirilmesi, aykı-ı Türkiyede her geçen ıün bizi 
nsmda kanun tatbik edilecektir. insaniyet noktai nazanrıGan en 

yüksek gayelere götürüyor·. 11'
de ıulh bir edebiyat değiJdır'. 
ınat edilecek bir hakikattir. Sı• 
nu kendimizde yaşatıyoruz· 

Cins ve sınıf ayırmryarak b .. 
vatandaılar, daimi bir kaYo 
nın sıcak havası içinde müte_. 
diyen biribirlerine yakla§ıY .,_ 
Millet mütecania bir kütle, taJll JI 
samimiyet ve kuvvetle vücut 
muş bir blok haline geliyor. ,_,. 

Biz harici ıulhü kendimiz ~ 
iıtediğimiz kadar, bütün in,..ı 
yet için iıtiyoruz. .. 

Fakat, her halde bizim sebe 

yet venniyeceğimiz bir harp~f' 
kuunda, bahusus, müıtakbel 
mizin ıaadeti, iıtirahati, iati~ 
miz ve varlığımıza kartı vak• 
cak bir taarruz önünde bii 
kuvvetimizle müdafaya hazı 
BAY AN AS TOR'UN SöZL 

Bayan Eıma Naymanın s:i 
sürekli alkıılar araaında bi 
ten sonra İngiliz kadın •• 
Bayan Astor, derin bir takdir 
meftuniyet duygusu ve hey 
içinde kalk mı§, ıunları söyle 
tir: 

- Bu kadar genç Türkü b' 
rada görmek büyük bir zevktir 
yatımda eal<i Türkler hakkınd 
taplardan çok okudum. Fak 

t ıijp ge~ Türkleri görüy 
da ne harikulade yurtta§ ot 
larmı bilirdik; bugün ayni 
larmı da görüyorum. Tür • 
elde ettiği terakki pek bü 
latikbal elinizdedir. Benden 
ki hatip, ıözleri araımda, ' 
memleketler, harp iatemiyot• 

kat hücuma uğrarsak harp~ 
ceğiz, diyorlar,, dedi. Bu do 
dur. Hücuma uiranak sı~ 

harp edeceğiz. Fakat bendi~ 
ki, hüsnüniyetle diğer menıl ",M, 
lerle beraber olup anlattı~., 
rara, ne kendimiz, ne de bM"': ı 
ları için harp etmeğe lüzuıll 
mıyac:aktır.,, _.fil 

BULGAR MURAHHASll'f11~ 

SÖZLERi ~ 
Dünkü mitinğde FTanııı: f 

rahhaaı bayan Selye, profe~...I 
Akil Muhtar, İsviçre mur~ 
bayan Sulzer ve Bulgar nı~' 
Bayan lvanova da &Öz ıöyl~ 
lerdir. Bulgar murahhaıı f"" ' 
söylemi§tİr: ;! 
"- Komıumuz Türk k•Z 

nı. aeli.mlamalc için bura!~ '
Bız Bulgar kadınları, biıtiill i,ıi' 
ya kadınlarile elele verrıı_ek ~ 
yoruz. Dünyanın tehlikeh f..._~ 
tine bakıp i?mitaizliğe dü~,' 
Sulh için çahtalım .• Adalet, ' 
laımak, ıilihıızlanmayı tesıJl'ol' 
mek ! Kadınların gayes~İ bO 
caktır.,, 

• 
Jimnastik şenlikle~~ 
Cuma günii Kachkliy :Fe•~~ 

,-omu ~ahasmda )apılac.ak Jk .,, 
~enliklerine hanrhk oJJllll '.,,oJ 
dün stadyum sahasında ufll 
prova yapılmr~br. 

Belediye kadrosll11~ 
Haziranda belediye~~~ 

da yeniden terfiler, ~'!'-~ 
caktır. Deiitmeler bd~ 
henediıler aTaımdadır. 



Jnıilis Kanzuk laboratuvarın dan: 

KREI\I BALSAMIN tiANZUK 
ile 

EKSiR BALSAMiN KANZUK 
isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en mükemmel ıüzellik mü•· 

tahzar larıd ır. 
Ötedenberi memleketimiz ki bar aleminin takdirine mazhar ol· 

muttur. 
Krem Ba'samin Kanzuk 

Kadın güzelliğinin sihrini te rkibinde ıakhyan en ciddi ve f&ya· 
nı itimat markadır. Genç ve ihtiyar bütün kadınlar için zaruri bir ih· 

tiyaçtır. Cildin letafet ve taravetini arttırır. 
Eksir Balsamin Kanzuk 

Cildin daimi yumuşaklıimı tem in eder. Yüzdeki çil ve lekeleri a· 
lır. Sivilceleri tamamen izale eder. Traıtan sonra cilde latif bir serin
lik verir. Umumi deposu lngiliz K anzuk eczanesi. Beyoğlu Maruf 

Parfümöri?erde bulunur. 

35CO Ton Lavamarin 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahm:n edilen bedeli {45850) 'lira olan yukarda miktan 'f'e cinıl 
yazılı mabeme Askeri fabrikalar umum müdürlüiü ıatm alma komiı
yonunca 5 Mayıı 935 tarihinde pazar sünü aaat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname (2) lira (30) kurut mukabilinde komia· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3438) lira (75) ku-
ruıu havi tt>klif mektuplarını mezkUr ıünde aaat 14 e kadar komiıyo· 
na vermeleri ve kendilerinln de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezklir gün ve saatte komiıyona müracaatları. 

(2010) 
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Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

Siz de yavrunuza iş Bankasından bir kumbara alınız. Gelecek sene bu 
hafta çocuğunuzun da birikmiş birçok parası olacaktır. 

s:z 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 28 
1 - Öz ıiirkçe köklerden gele11 

sö:.lerin kcırşısına (T. Kö.) 4~elde~: 
( alUmeti) konmuştur. Bun.farın '1ıer 
biri hakkında sırası ile uzmanlonmı· 
:.·u (miitehams) ')'az.ılannı gaz.ete · 
• ı•rr• ı:ereceğiz. . . 

2 - Yeni konan karıılıklann &)1 

ayırd edilml!$i için, gereğine g?,rc. 
f ramız{;aları da yazılm4, ayrıca or • 
nekler de konulmuştur. 

3 - Kökü ıürkçe olan kelimele · 
rin bugiinkü i§lenmiş ve kullonıları 
ıel•illeri alınmııtır: Aslı ak olan hal;, 
aslı ügiim ol.an hüküm, tii.rkçe "çek •. 

kökünden gelen ffkil gibi. 

Kıya( et - Yeterlik 
Ômek: Kıya/eti dolayuiyle ona 

bu ı•azif eyi verdiler - Y eıerliği do
layı.siyle ona bu ödemi t.•erdiler· 

Ademi kifayet - Yetmezlik 
Ôrnek: Ademi kifayeti görüldü • 

ğü i{;in i~ten çıkanldı - Yetmezliği 
göriildiiğü için işten çıkarıldı. 

Kifayetli, ehliyetli - Yetkil 
Ômek: Çok kifayetli bir adam • 

dı - Çok yetkil bir adamdı. 
Kafile - Katar, taknn 
Ôrnck: Muhacirler kafile kafill' 

gidiyorlardı - Göçmenler katar ka· 
tar (takım takım) gilliyorlardı. 

Kahil - Kırçıl 
Kahin - Baksr, ırkıl, baknı. fal· 

er, bakıcı. 
Kaltkari - Ardın ardm, gerisin 

geri 
Kahr - Kağrr (Kırgızca) 
Omek: Kimin kahnna uğra • 

dı? - Kimin kağırına uğradı? 
Kahraman - Kağmnan (Ya · 

kutça ilih anlamına). Alp 
Örnek: Kahraman ordumuz -

Kağırman ordumu:. 

bi. 

Kalıt - Kıtlık 
Kaır - Dip 
Örnek: Kaırı derya - Deni~n di. 

Kaide - Kural - (Fr.) Regle 

Örnek: Her kaidenin miUtesna • 
. cı olabilir - Her kuralın ayramı O· 

labilir. 
Kaide - Taban - (Fr.) Base 
Kaide - Duraç (Heykel için) -

(Fr·) Piedestal, socle 
Kail olmak - Bak: razı olmak) 
Kaim - Dik - (Fr.) Perpendi-

culaire, ,·ertical 
Kaim - Ayakta - (Fr.) Debout 
Kaimen - Dikine - (Fr.) Per -

pendiculairement, verticalement 
Kaimen - Ayakta - (Fr.) De · 

bout, etant, )eve. 
Kaimen (Bak: Amudi) - Dikel 

- (Fr.) Perpendiculaire, nrtical 
Kain - Bulunan, olan 
ônwk: A k..~arayda kain bir bab 

hane - Aksarayda bulıınan bir eu. 
Kainat - Evren (Bak: Alem). 

kainat (T. K<i.) 
Kikiil - Perçem 
Kalh - Kalb (T. Kö.) 
Kalbetmek - Çe,irmek (Bak: 

Tahvil, tebdil)· 
Örnek: Bakın altına kalbeımek 

- Bakın alttna çevirmek. 
Kale -Kale. 

Kalem - Kalem (T. Kö.) 
Kalıp - Kalıp 
Örnl'k: .Madenfori izabe ettikten 

so?r? kalıba dökerler - Madenleri 
crıttıkten .sonra kalıba dökerler. 

Kamer-Ay 
Ka"!_Criye - Çardak 

Senei kameriye - yyıl 

Senei şemsiye - Günyıl 

Knmet - Boy 

Kameti mevzun ııahihi _ Taylan 

Kiimil - Olgun, erişkin 
Ôrnck: O, klimil bir insandır -

O, olgun (erişkin) bir insandır. 

~amilen - Bü hütün, hep birden 
Örnek: Borcunu kumilrn öde _ 

mi~ti - Borcunu biisbiitiin ödcmİı; • 
ri. ~ 

Kanms - Kamus 

Kan - Kaynak, ocal 
Kanaat - Kanağat 

Örnek: Kanaatim bu yoldadır_ 
Kanağatım bu yoldadır. 

Kanal - Ark (Bak: CetYel) 
Kani - Kanığ 

~mek: Kaniim ki, !fi: bu i§in İİ!f • 
ı:sınde'!' 0gP.l.c;ce/,~iniz - Kanığım lı-i. 
sız bu ışın ııstr~1ınden gelec<'ksiniz. 

Kanun - Kanun 
Kar - t~, kazanç. 
Kirazma, kirazmude, - lıanlar. 

it bilen 
Kiraıina, kirdan, kirag&h, kardi • 

de kargüzer - İşhecerir. 
Karabet - Hısımlık· 
Örnek: if ramı:da karabPt var • 

dır - Aramızda hu;ımlık rnrdır, 
Karar - Karar (T. Kö.) 

Ôrnel..·: Çof, lmrw~tulı:. bir 1.-arnrn 
raranwdık - Çolı· 1.-onu~tuk bir ka • 
rara t•aranımltl.·. 

Karha - Y urn 

Kari - Okur 

Karih - Yakın 

Ôrn('h: }'ii.:c karib hatası nmlı -
Yiizc yalan yanlışı vardı. 

Karihen - Yakında • 

Ör"'•k: Kari/1,•n cıl'<foti memul • 
diir - Yalanda dönmr>sİ llm11lur . 

Karihi lıııkikat - Hakikatııi (Bak: 
hakikat). 

Karin - 1 - • ela~, ·ele~, 2 - Ya· 
km 

Karine - İnıkanıt 
Örnel.·: Onun ne demelı· iı;tediği . 

ni anca!.. lıarinP. if P. anladı!-. - Onun 
ne clrwıf'/( istctliği11i <11l<'(lh imlwmıltı 
anlcıdıl.-. 

Karn - Kurnıı. çnğ - (Fr.) E . 
poquc 

Kmmba - 1 - Kent, 2 - (1'esrilı 
"' "" . :"; 

m'1n'1sı tl'rını !.-oluna bırakılmıştır.) 
Karye - K<iy 

~asavet - Tnsa (Bak: gu~8a) 
OrnP.ll: K <Zf'al'l'ltt•n /a>ndirıi lmr . 

tarammlı - Tasadan l•Pndini l..·ıırta • 
ranwdı. 

Ka~('nt - Ant 
Örnek: i:c lw~eml<ı söylüyo • 

rum - Sı:c antla sifrlifrorum 
~asretmek - Kı ;nak, kısa.ltmak 
Örnel~: Sihii bu karlar ı~asretnıc/. 

anla§ılnuı.sına mani olur - Sözü bu 
lm<lnr İa$a1tma/,· anla~ılnıasına engel 
olur. 

Kaı:;rı haı;aı l - Kı a ı?Öril. 2 -

(Tıh nıann ı f<•riın koluna l>ıraltıl • 
mı§tır). 

K:ı~ir - noılnr kısa 
Ö ' nıck: K"siriilkame - Kışa bor.-

lu. · 
Ka"ıt, sili - Ulak 
Kn um - füili.icU 
Kao1d - Kumıa 

Örnek: Kllsd ile yapılmıı bir iı -
Kurma ile yarıılmı~ hir i~. 

Ka detmek - Kurmak 
Sııika11t - Kıymç 

Kuşane - Kii~k 

~iiı.ki - Nolaydı .... 
Örnrk: Kil~ki oraya gitme~eytli -

Nolayclı orcıya gitmeseydi. 
Knt't•tmek - Kesmeli - '(Fr.)' 

Coup~r, trnnclıcr 
Örnek: Miicadelcyi kat"ctmek i • 

f.'İrı - Ka11gayı ke.•;nek için. 
Kat'ı alika etmek - Elçelanek, 

elyunıak. ilişik kesmek - (Fr.)' 
Ccsser ses relations, rompre 

Örnek: Sizinle kat'ı alaka etıim -
Si::inle ili§iğimi ke.•tim. 

Bu iştc1tı kat'ı aliika ettim - Bu İf8 
t(•n elçekıim· 

Kat'ı mesafe - Yol alma - (Fr.) 
Parrourir ]es distancea 

Kat'ı merahil - İlerleme, yoldfir. 
rne. 

Örnek: Yuva§ yava§ kat'ı meıaf• 
e1cbildi - Y auaı yava§ ilerliyebil • 
dı. 

Kutlaı tarık - y0~._ 

W': (LQtfen uyıfayı çevidnltJ. 
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Saçları dökülenler 

Komojen Kanzuk 

Saç Eksiri 
~açların dökülmesine ve kep eklenmesine mani olur. Komojen 

saçların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen ıaçla • 

rm gıdasıdır. Tabii renklerini boz maz, latif bir rayihası vardır. Ko

mojen Kanzuk saç eksiri maruf ec zanelerle ıtrıyat mağazalarında 

bulunur. 

70000 metre Fişenk Torbalık bezi 
Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden; 

Tahmin edilen bedeli (21000) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalarumum müdürlüğü ıabnalma komis

yonunca 4/Mayıs/35 tarihjnde cumartesi günü ıaat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 5 kurut mukabilinde komİı· 

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1575 lirav1 havi 
teklif mektuplarını mezkur günd• ıaat 14 e k•dar komisyona verme 
leri ve kendilerinin de 249G numaralı kanun•Jn 2 ve 3 maddelerinde 

ki vesaikle mezkfir gün v~ saatt~ komisyona müracaatları. ( 1953) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib planını görünüz 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 

Kat'i - Ke!İn 1 
Ômek: Kaı'i olarak $ize $Öyliyo·I 

rwn - K<'sin olarak si=c söyliyorum 
Kat'iyyen - Asin. üzkes, cuda 

. Örnel•: Kat'iJycn izin ı·eremcm -
Üzkcs ( a. la) i:::in ı·cremem. 

Kat'ile:tinnek - Kesinleştirmek 
1(Bak: hakikat). 

Örnek: Yeı·mi hareketini henii;; 
kat'ilc.~ıirmnedi - llarcl~cı giiniinii j 
heniiz kesinf e~tircmcdi. 

1 

Kati - ÖHit 
Ümek: Onun katli lıer/;f!sin yii. -

reğindc derin bir acı bıraktı - 0-
nım ölütii herl.t>sİn yiireğinde derin 
bir acı bırahtı. 

Katletmek - Ölıliirıuek 

Örnek: K<ııledildiği t'<ıkiı yanın . 
da /dm."? ·yoktu - Üldiiriildiiğii ı•a • 
kit yanm<la ~foue yoktu. 

Katil - Oliitçü, (i)diirerı, karılı 
Önıeh: 1 - Katilini lmlammlı · 

lar - Üliitçiisiinii bulamm/1/ar. 
2 - 011un JwıiJi ...• dır - Onun öl-

düreni •..• dır. 
Katliam - Kırını 

Katre - Damla 
Örnek: u rrmsluktan hntrf'. kntr~ 

alayordu - u muslul..:tmı dmnfo 
damla akıyordu. 

Ka"i - Km"·ctJi, zorlu 
Örnek: Kaı·i bir irade - Kunetlı 

bir ;nı,. 

Kavim (millet anlamma) - Ulm. 
Ôrnel:: Cemiyeti Alwnm - Ulus -

lar soş.Jetesi. 
Kavs - Ka'\is (Kavus - Kemer: 

Raclloff TI) 
Kay- Km:u 
Kayb - frin 
Kaymakam .(askerlikte) - Yar -

bay; 

Kaycl - Rağ - (Fr.) l.ien, reser
vt>, entra,·e 

Kayd (Bak: İhtimam) - Kayıd 
- ( Fr.) Soin, souci, assidnite 

Örnek: Krıydsız bir adam - KaJd
.ms bir adam· 

Kayd - Yazımı, geçirme - ( Fr.) 
!ı :scription. ~nregiı;trement 

Örneh: Btı isimlerin deftere kay
:1. bitmedi - Bu isimlcrirı def tere 
geçirmc.~i bitmesi. 

Kaza - Kaza (a8lı: kada). 
Ömch: Büyiik bir kaza geçirdi -

Biiyiik bir l.aztJ geçirdi. 
Kaza - İl~e 

Örnek: Km a<"abcy kaza.n - Ka-
racabey ilçesi. 

Vilayet - İl 
Örnek: lzmir Vilayeti - /;;mir ili. 
Nahh·c - Karnım 

Üm~k: Bıı ka:.ada iiç nahiye rnr· 
dır - Bu ilçcdn iiç kamun ı·ardır. 

Vali - İlhay 
Ürneh: Adana l'lllisi - Adana il -

bayı. 
Kaymakam - 11çehay 

Ömch: Haymana kaymakamı -
llrıymana ilçebayı. 

Nahiye müdürü - Kamunbay 
~tüf etti~ - 1 pek ter 
':\tüf ettişlik - 1 ·nekterlik 
Miif ettişi Umumilik - Genel İs · 

pek terlik. 

Teftiş - Tefti' (T· Kö.) 
Kazih - Yalan, yalancı, aldaç 
Kızb - Yalan 
Kebed - Karaciğer. 

Kebir - Büyük 
Keder - Keder (T. Kö.) 
Keenne - Sanki. o:amrsm ki 
Kefalet - Kefillik 

Ismarlama Kadın Kunduraları 
Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Beyoğlu Şubesinde 

YUk•ek zevk aahlbl ve muktedir bir aan'atkAt 
tarafından idare edilen ı•marlama atölyesi el 
merakh ve mU,kUlpesentleri bile memnun e 
Flatlar da mutedlldlr. 

l:azır Beykoz Kundurala 
Erkek, kadın ve 4jOcuk 14jln her 4je,ıd ve 
biçimde aa§lam, gUzel ve ucuz haz1r kundural 
Yerli Mallar Pazarlarının bUtUn şubelerinde buhılt 

Ankara - Tstanbul - Beyoğlu - Galata - lzmir - Samsun 

Istanbul. Asliye üçüncü hukuk 1 d~ otura~ kocası Ömer llyaa aley· ı ~~vfikan t~bliğioe karar v · 
mahkemesınden: hıne açtıgı bopnma davasından gınden tayın olunan 2,n--:>:,., 

Ayte Hikmet tarafından Galata dolayı tayin olunan 20 4 935 pazar ~ünü ~t .. 10 da ge .. 
veya bır vekıl gondermedıjı 

Mumcu Mimi mahallesinde Man· saat 10 da mahkemeye gelmedi· d" d b d ka er"ı 
ır e gıya ın a rar v 

dra sokağında Güzide apartıma - ğinden hakkında ııyap karar, it· tebliğ yerine geçmek üzere · 
nı kapıcısı amcası Mehmet yanın- tihazile uıuliin 401 ci maddesine lunur. (6584) 

Kefalet akçesi - Tutak 

Ôrnek: Bu i ~i deruhte etmek i.~ti . 
yenler J'iizde 1 O derecesinde kef aleı 

akçe.ı;i J'ntırmalıdır - Bıı işi üstiinc 

almak istiyenler yiizde 10 derecesin
de tutak yatırmalıdır. 

Kefil - Kefil (T. Ki>.) 
Kefaret - Arınma 
Keffiyed etmek - Elçekmek, çe

kilmek. 

Ômek: Birkaç defa pey vurduk • 
tan sonra keffiyed ederek rakibine 
bıraktı - Bir haç kere pey vurduk -
tan sonra cl<;cherek (çel.il erek) işi 
lınsmzna bıraktı. 

Kelıf - Ko\'uk malrara 
' o 

Kehke~an - Gökdcre, yola 
Kelal (Bak: lliizün) - Usanç 

Kelime - Kelime (T. Kö.) 
Kem - Kötü, az 

Örnek: Krm .~ö=, A·em ahça .'fahı
binindir - Kijtii söz. kütii nkça usr. 
mrulır· 

Kcmakan - Eski i gihi, olduğıJ 
gihi. 

Örncl•: K•·makan malmmrnda ib
l•<ı.~ı - Esldsi gibi orununda bırakıl. 
ma.ıçı, 

Kenıend - Boğuluk 
K~rnin - Puı-11 

Kemiyet - Ni<'c1ik, kemiyet (T. 
Kö.) 

Keyfiyet - Nitelik. keyfiyet (T. 
Kö.) 

Kenar - Kenar (T. Kö.) 

Kerem - Kayra 
Keremkar - Selek 
Kerhf'n - İstemiycrek, giinülı:iiz. 

tiksinerek 
Ta\''arı - fstiyerek, gönülden 
Ta\''an ,.e kerhen - İster istemez, 

istiyerek istemiyerek. 
Örnek: Tav'an ve kerhen bu i§i 

behemehal ifa etmelisiniz diye t:cri· 

len emre nazaran - İstiyeerk, iste • 
miyerck bu i~i ne olursa olsun yap • 

hırmak istemem. 

K iisurit - Kesirler. 

malısınız diye verilen emre göre· -----------

Kerih - İğrenç, tiksindirici 
Kerime - Kız 

Kcrre - Kere 

Kesafet - Sıklııi, koyuluk. 
Kesif - Sık, koyu 

Ômel•: 1 - Kc.•if bir orman -
Sık bir orman. 

ÖNERGELER ~ 
Kılavuz $Özleri üzerine, hl' 

nin (UT.US) ıa çılttığından ~ 

iizere bir ay içinde, istiyenl"' ~ 
ni bir Önerge ileri siircbilirle~.,,,, 
lar T. D. T. C. Genel Katipli 

~ekil altında gönderilecektir: 2 - Ke~_if gölğelerle nıc.~tur bir 
yol - Koyu gölgelerle Örtiilii bir yol. 

Tekasüf etmek - Sıklaşmak, top· •••111 ........... -.-_ 
lanmak. Osmanlıca ••••••• keli~rnf" 

Teksif etmek - Sıkla~tırmak, ko· lavuzda • •••••• • karşılı.gıtıl 
yulaştırınak, toplamak. 1 ( yalıuı: yeter) görmiiyoru,,.. , 

Kesad - Siiriimsüzlük, durgun - Sebebi: (/nsaca) •••• • • '• 
hık. 1 

Kc betınek - Edinmek. kazan · 
mak 

K<'.shi nezaket etmek - Nazikleş
mek. 

Kesbi F-iikiınet etmek - Sakinle:.· 
mck. 

Kesbi suubct etmek - Zorla§nıak 
giiçleşmek. 

Ki~h - Erlin~ 
Kishükar - İş güç, kazanç 

KMli - Edin~el 

Örnek: lnsanlann bazısında fıtri 
olan mcvahibi ıabiaı bazılannda da 
ancak kisbi olarak teuıhür eder -
insanların kimuindc doğunsal olan 
tiirem ı·crgilcri. kimi$indc de ediruel 
olarak göriiniir· 

Kesir - Kesir (kesmekten) 
Kesretınek - Kırmak 

. ... ' ......... ,. 
••• •••••••••••• ~:f' ) Ônergenı şudur: • • • !~ 

-----~ ( 1) Burada bir önerge ı t"' 
miyen yazılar ilzcrinc bir ıe>' f' 
nuyacaktır. ... , ........... ~~ 
UCUZ SATILIK ARSl>ı:fl 
Maltepe Kuru çeımeıiıl '" t 

lıtanbul Küçük Ayasofy•d• ~' 
9asına müıait ve fevkalade ti 
zaralı arsalar ucuz satılrktl'~' 
yenlerin Deniz satınahn• 1' f' ~ 
yonunda muhasip Şevket ~eclf,,..' 
adiye otobüı ı~rajı bititii

111
'" 

numaralı kötke müracaaı1" 



Baya !ar 
Yağmur ve rüzgara rağmen niçin 

Derim 
Hiç 

parçalanmıyor 

Yatmur yaism, rüqlr eMin 
umurumda defi~ biliyorum ki 

TOKALON puclrasmDl mah • 
teri olduğu krem klputü saye • 
ilinde her ttirlil Jaanya mukaft • 
met eder. Cildim yallı oldutu 
halde TOKALON pudrası alelAde 
pudralara nazaran dört misli fazla 

dayanır, terlemeje tahanuwül eder ve meumabn ·~ılma11na m·ni olur. 

H 
TOKALON pudrası zerre kaıl ır p·u l. 

er ne yapsanız . . • 

k 
.. d"z vewa gece ziyas ında sıze hankul.Hlc giııcl t. >il 

mayara gun u .r 

bir renk verecek olan yeglne pudradır. 
Kuru bir cilt için TOKALON UN PETALY A pudra~ını kulla • 

nınıı.. Yağlı bir cilt için TOKALO l N PERA puclra ını k l 

Nasiha 

Genç kaDnız 

O ullannız, kızlarınız ve 
i i genç g rm k iıterlcr. 

ihtiyarlamaıı BIYOSEL'in 
t ıci bir surette azalma ından ileri 
g 1 ı ini fen bugun isbat etmıttir. 

, 
• 

r ı ö deriyi ' ve muhte1 cm b'r surette muhafaza eden haya 
t t tınst udur. Bu tazcl ndirici ve ge nçleıtirici hayatiyet unsurunu ve ye· 
nı l n genç göziıl m ı dece TOKA LON' un pembe renkteki kremini isti 
mal ıle elde edebilirsiniz, 

Deriniz ne kadar solmuş ve mesamat! gevıemit ve ya11n telirile çlııeierl 
d rın1e miş olursa olsun hemen bu akşam pembe rcnkt •• ..::ALC.I kremini 
t er e e iniz. Muvaffakiyetli ve musbet neticeler elde edcccginizi teminederiz: 

' .... · .... ,·~ ,.t • ..., 
-;.'t -.. . .. .,_ • 

1952 Diinyanın en aatıam· 

LASTiKLER • 
1 

va son moda Kadın -
Erkek • Çocuk 

il 

BISLAVED 
verine ba,ka 
nıarka veriyôrlar 

Ald nmayınız 

ISLAVED 
Markasına 

dikkat ediniz. 

Torldyenln Yerli Mallar Pazarlarında ve umum kundura 
atan mağazalarda arayınız. 



;;" Romanı 
.__;o/ 

Yakında 

- 'I_ 1 
Bu küçiik ve tahtadan yapılmq alamı göründüğü kadar Rorlm r:'. . 

zannetmeyiniz. Baıucund:ı durduğu haata çocuğu iyileıtirmt'k içinj' 
Cinde yerliler tcnalından ve "ölüm,, ü korkutmaya mahwa bir can - . . 
kurtarıcıdır. . .... o;ı. ~ .. 

Japonyanm Tokyo §ehrinde en 

son inıa e1.ilen ve en büyiik 8İne

ma binaat . film •anayiinin . ıür' at

le ilerlediğ; laponyada, 20 t.ınema r 

stüdyom '(,'ardır. Bü atüdyolarda 

her aene yiizlerce tarihi l · İrn çev- ı 

riliyor. 

Kadıkögünün Roma 
Yazan~ Safiye Erol 

Yakında 

Paraıütle tayyareilen atlama, )aVQf yav:q ilünyanın 

'\ sporlarından biri araıına gtriyor. Havada biıclenbire b 
tayyare makinelerine karıı en iyi tedbirin bu olduğu ani 
.Son on iki a !' içerisinde vukuagelen birçok tayyare kazalarınt11 

4f pilotlar anc,.'ı paraıütle kurtulma§ tur. 

ıj J Şimdi, Avrupanın her tıırlında büyük parO§Ütçülük nt 
Q açılmaktadır. 

j ' 1 Mu mekteplerde der•ler ameli ve nazari oiorak iki kı••"' 
• . . . • - . veriliyor. 

Roman)•ada zıraat nazın Bü1lrqle meyva •atıcıları tartilıntlan "kullanılmakta e>lan •epetlerın kut- I •
1 

d l b"" l 
6

. .. k - • d b' al 
I I k ll l hh b • h l ald ... ·· ·· k b' ·· b.. .. b ti · l 1• ngı tere e açı an oy e ır paraıut me tet"n e ır t e anı a u ama•• ate uygunsuz ır a ıgını gormu§, ısa ır zaman once rıtun u sepe erı topa- . ... • d'"' d ı.·ı. d .... 

k h • · ak l • l al ... b • · R • d halk b ' "a ın ıgı a1ıı1ıa a goruyorsunuz. tara epaını Y hrml§ ve meyvacı arı yenı •ept>t er maga mec ur etml§tır. eaım e, .ı sepet- : ., 
lerin yakılmaaını •eyrediyor. 4 ı 

= •• 

Almanya hava kuvvetleri kumandam General Göringm evlenme merasimine ait, son posta ile 
gelen yeni bir re•im. 

--

At •porlarını öğretmek için, l.ondr;nın en meınıır fllll' 
lerinden bi.rınde yeni bir mP.ktep acıldı. Me.'ı te?bin büfiitl 
bu aporu ö~·enmek için d:!ta modern bir takım ıelıni/ı;ife 
malik olma."ıa. ve daha iyi hocalar tarafından :cfore edilnt 'il 

Re.imde gördüğünüz oiiar, iç taraflarıncinn makinJıJı • 
tıpkı lıakiki bir at üstünde ddrğı dı•aıları du~ar. 

Bu mekıcbin lngiltereJe binlerce talebesi ı.-ardrr. Bııı 111 

ln6ilteredelı büyük ehemmiyetini gÖ•terir. 


