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"Türk Yurdu Bölünmez Bir Bütündür ••. ,, 
ihtiyat sübaylar dün cumhuriyet abidesine bir çelenk koydular, and içtiler ve dediler 

Türk Yurdu Bir B ·tünctür Ve Bir Bütün Kalacaktır 

''etlelı Yars.· ,,.,,,_.ın Tait·11Cii1r16.,q.t'6fıi.al1ı•tl• .illc-•naiınini_. ~ --~: 1 -:- ''Y~cld Y~-~, rntırfl8Ö1'er.1liyor. !-Merllflıde ıılS1'We --•· 
,_ı.ı, Y•ı•lıq· 1- Yflllelı y...,bay· ı11J .. ..-,,.,. r.!inaltıni,,.ı '16idaı"'" gelenlı lıoJ1111Jılar 

lhti:rat 7.abit mılt•biai bitiren l lenk kOymUflar, and içmitlerd.ir. ı l~Uflur. On INçuta do~ ·bar-/ ye çele~ •0•1111, ihtiyat zabit , .. irili Bay Aı&h Ha.dl, .. • 
1300 d futa aabit ..kili Aferuimde General Falweddın, bı1e mıaıkUmin çaldıjı ıetiklll vekilleri ~Y martını eöyle. ku llylemiftir: 
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Dah .. ..... oa, •... ..... . 
ceye kada· Tür.._ bthalıılr 
kunmdan oütün düayamn tleliı. 
bile bütün Avrup1anm m reri Wr 
ülkeai idi. Bqün İN Ydclıs .,. • 
ymda kırk bu kadar ulu arum • 
d ~ ,, •• ..;i: •rek toplanauı ola aru
ulUHI kad nlar birlifi üyelerin 
elen Türk kaclmlarmm clurumuaa 
takdir etın•1en 1oktar. O kadar 
iri F ·w kültür a1anmcla , rama il 
Anupan14 en i1itiiD telen Hr ta· llilll 1UlılitJ7f!I &a.1rmıaıti11 w.r ........... ,w. .. es,nyen1er, 
lrım ulu kadınlan takdirden da • B•Y ltiilmdlin. • .,.. ~-. ' 
ha ileri si:Jerek Türk bkıllfma MilH hAlrüniyet MJl*I ••ar blna...._. • lalk tarafmdan 
aıpta Mle etmektedir. Çünkü :re • dün Oai.....ıtenin konfetw •· lı-rtanbqa Mduna1m111Jtu. Salon 
ni Türkiv~de lradmlar ıq,ual ..__... lmthll•dık. bahçeai de mwuimi raciyoda din-

MiM ,...... aat an cl&1 buçukta liyeniwle ...... 

<Son. ,f. ol .,,.,,,,... ı. "' ...... ) iftlik'Ar ....... INafladı su- (Sona 8. ci -n-- ı. ci ,.,,,._,,.) 
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• 'l'...,ıt.r..,....,,_....,,,.,,,,,.,.,,,,,, mııAcıhıne eı1a;.,,.ı.. 

Atlına, ıs <a.....ı mcat.aWrl-ı eclliclliini ltiltlinlilim Cümlaarl ·ı ı;.mkatları nartuiyle Cilmburni. 
miaclcna te.efonla) - At:.. laup t-t WrHti 1r....a hflran Gene- ıine hir itljda ftl'lllİ ler ,~ al&m 
dl._ W.. nl P.apalaı • r.-.ı ICimilie, (Son B .. -lll>MfW.,. ş cı *-•) 
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Bulgar taleb , Kr 1 

Borisin sarayı ö 
•• u ay y 

Sofya, 23 (A.A.) - Vatandq- iktidar meTldi İt• ulae aru•ncla 
ları. krala k:ırıı minnettarbklannı •ilam ballar teeuüt ettfiial 'Ve 

izhara davet eden birçok beyenna- ıiyaıi hayatta normal tftA•ll • 
..._.idd•ılflll".T.Wlna• eara _ ..... ._. 

-llllıllt·•rtt· .. .,w.-.... ... ,.. ...... -. 
_,. ..... •JNt•iftlr ,..,, ıuatul ._,,_._ T...-

W,.. &\ > ıc.w.. bala· ı1a H1ü11 w,.. ..u.a ... .._. 
rannu Ml,ak bir ıaJllr:ı ile takip niYetl ptinllllal b,.t ........ . 
lblit olan ıueteler Totef hGJıG. Dnnalk ..-..ı H, lnt.Jlli
... w •eımnaniJet)e kartıla..Jr. lf'lc bir .. .._ olaralc ...a11 tba 
tadır. ıefalum Olarak onla ile milleti 
=::: Slcwo ıueteti, Jelli bbiaeınn hirlefliıec:etini ,.._•ldadar. 
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F ormoz zelzelesinde ölenle- Ankara, 23 !visan bal 
rin sayısı 3 bini geçti ramını nasıl kutlu/adı 

Çocuk murahhasları, Başbakanı, l{a 
Kabaran nehirler yeni bir tehlike teşkil ediyor; Iranın tay başkanını, milli müdafaa 
Mazenderan viliiyetinde de zelzelede yüzlerce insan öldü bakanını ziyaret ettiler 

Tokyo, 23 (A.A.) f ormoz zelze ı kesilmit olan bazı köyler yiyecek- tur. Muhtelif mm .. -'--Ia d k • • • 1&1U1 r a en az 
leslllln iebep olduiu iman zayiatı sız kalmıtlır. Kabaran nehitler ye. altından SQO ceset çıkanldı"' ı bildi 
Jıakkmda netredilen reımt son ni bir tehlike teıkil •bnel\t,dir. rilmf'klectir. 

1 

nıa1Qım,ta ıöre, 8065 öl~, 7889 a· Deyli telgraf gazetesine ıöre, \lur- 1 INGILIZ KRALI JAPON IMPA-
irt f&t14lı ve 1490 lıafıf yaralı tamıa itleri de çok mütki.il tartlar TORUNA TEESSORLERINI 
vardı... · · d 1 ıçın e cereyan etmektedir. 25 bin B LDIRDl 

Taihoku: 23 (A.A.) Tayyueler kiti yuvasız kalmııtır. Bunların 
z~lzele ı~haaın~• i)li bin mil ara- lnsmı azami çamurdan yapılmıı o
aıblil iahriliata maruz kalmıt oldu lan evlerin yıkılmaıı netiçesinde 
iunu ı.t\,ıı etıni~l~rdir. Taymis aldıkları raralardan ölm~lerdir. 
ıa-ı,,teai~la muhabırı, petrol-#~ ıe· Buna mukabil hfifa Japon evleri 
br fabrlkalarıuın m:,run kald1iı· mühim mııkavemet ıöstermiıler· 
nı JaiıJOA TliJ<a!laraya yakın bir clir. 

. köyde ölenlerin adedi o kadar bü
j üktür ki, kalanlar cenazeleri kal
dırmaya kifayet etmemektedir: 

Dün ıaat üç de tiddetli diğer 
bir zelzele T aişu ıakinlerini kor
kuya düşürmüttür. Münakaleleri 

1\1AZENDERANDA DA 
TAHRİBAT ÇOK 

Paris: 23 (A.A.) Tahrandan ge
len bir telgrafa göre Mezenderan 
vilayetinde vukubulan zelztle yüz
lerce ki§inin ölümüne sebep olmu1 

Londra, 23 (A.A.) Japon hnpa· 
ratoruna çekt\ii bir telpafta, ln
ıiltere kralı, F ormoz adasını tah· 
rip eden büyUk aelaeleden ötüü 
rü duymuı o\dulu teessürleri bil
dirmittir. 

YOREetMIZ SiZLiYOR 

lki dost ulus büyük bir zelzele 
felaketine uğradı. Binlerle hemcin 
simizi kaybettik. Binlerle i.ı.ısan ya
ralandı. Gerek, Iran, gerek Japon 
dostlarımıza geçmit o1sun der, bat 
ka acı görmemelirini dileriz. 

Henderson neler 
Uzak şark ve Avrupa: 
iki fırtına merkezi! 

~nlatıyor 

Londra 23 (A.A.) - ~nahsız

l"nıpa koniuanıt reiıi Bay Artur 
fWladerto <dün söylemit olduğu 
bir nutulöt, bilhassa demi:. tir ki: 

"Yeni c:iiahlanma yarafısına, 

Uzak Şar!• hadiseler., m~him bir 
tekilde sebep olmuşlardrr. 

DünyadıJ iki fırtına nı erkezi 

vardır: U:ıt ... k Şark ve .6. vrupa 
Sulh birdi:- ve taksimi kahil de · 
ğildir. Suı.Uin temini mes,•:iyeti -
nin taksir..ıı: için yapılacak f.er te . 
ıebbüs, Ull•dar k'.urumu mjsakını 
inkar etml'\1-:. ve yeni bir Avrupa 

Gizli sahalar 

harbinin !<~pılarını armaktrr. T lr 

Bay Hı!ncerson, böyle b;r harp 
nıku\Ulda !ngilterenin de buiıa 
s~üklenecı;~ini muhtemt=l gör • 
mektedir. Bu itibarla umum; emni
yet kadron içinde Alma.'ya te -
§ebbüsün~.!r:nin muvafh.kiyetin; 
rörmek, lnl! il tere içiu fa v1ahdır 
Bay Hend.:aona göre A\manya 
nın Cenevtt ye dönmesi ve son ka
rarın büt:ir. kayıtlarını k~bul et • 
mesi, m~\ cut ıneselelerb eaaslı 
bir tarzda ~ .. alJi 1çin vap1lması el -
zem n1an se!·lerdir. 

Cenevre kararı 
Almanyada 258 tayqare 

meydanı bulunuqor Almanlara göre siyasal 
Paris: 23 (A.A.) - B. Fran· bir tarafgirlikmiş l 

çois, haftalık Marianne gazetesin· Berlin, 23 ( A.A.) - Korespon· 
de· Almanya harbi nasıl hazırlı· dans diplomatik yazıyor: 

Bir tayyareci 4,5 
günd~ dünyayı 

dolaşacak . r: ~ 

. 
Solda tayyareci Pang":~m 

yor? Gizli tayyare sahaları ·bat· Uluslar kurumu konseyinin 17 
lığı altında bir makale ııetretmit· nisanda verdiği karara Almanya Paris, 23 (Kurun) - Ouydu -
tir. tarafından y.:ıpılan protesto siya • ğuma göre Pangborn adında bir 

Muha.rriT bu makalesinde Al· sal mahafilin bu karara ehemmiyet Amerikah tayyareci, Bonıı~ Grif-
manyanın resmi vesaike nazaran vermediklerini göıtermektedir. fit adında Hr arkada§iyl"! Clünya-
istatistilYerin bildirdikleri gibi 62 yı 4,5 gün:}~ dolaımak i~in yere 
değil 258 tayyare aahaaına malik Cenevre kaan bir hüküm değil, 

fakat siyasal bir taragirlı'k te•kı'l inmek me~buriyetini ka1,:•,rmağı 
bulunduğunu ve hatti bu JLıktann ,. 
da asgari olduğunu, çünkü 2SOO etmektedir. Bu itibarla Almanya düşünmt>kte<lir. 
kadar hava sporu cemiyetlerinin için hukuki bir tesiri olmaz. Al- Tayya:~ci, Kaliforya:.!.~n ha • 
mütemadiyen yeni tayyare aahala· manya bu gibi ulusların siyasal reket ederken yanında on hin iki 
rı hazırlamakta olduklarını ve bu- hayatta yeniden kullanılmasına )ÜZ elli li t: P. benzin bulundura -

na bütün spor ve yarış sahalarını müsaade edemez. Protestodan caktır. 
ve deniz tayyareleri için tanzim e· maksat, alakadar · hükumetlere Bunda~ ıonra, tayyarec; yolu • 
dilmiı olan gölleri ilave etmek i. Cenevredeki kararları hakkında na devam ir.in li.~mı gele~ benzi
cap edeceğini yazmaktadır. Almnyanın dütündüklerini bildir- ni havada. baıke. bir tayyareden 
Ruzvelt 936 da hezimete mektedir. Diğer devletler kendi ka alacaktır. A!i.kalılarca, Lu, çok 

uğrayacakmış! bahatlerini gizlemeye uğraıtıkça güç ve teh l~keli bir teıebLiir sayıl-
Atlanta, _ Amerika_ 23 (A. böyle bir kararın Almanya için maktadır. 

A.) - Georciya valisi, muhafa • hiçbir tesiri olamaz. • , ,,, •111 
-··-----

zakirlardan Bay Talmeç, Reisi _ . • • kik seyahti yapmak üzere buraya 

Ankau 23 (Kuran) ·- Ka. 
mutaym iP' açıldıiı ıünün yıl dö
nümünü v ~ çocuk ba7ramtnı An • 

4 

kara hüyüı. bir sevinç içinde kut • 
lulüıtttır. Şehir haıtanba,a do -
nanmııtı. 

mutay ve Atatürk heykeli 
diye ve Çocuk sarayuuıt 
tezahürat yı.pmıılardır.. -·"

Atatürk heykeline Ç~ 
ıeme kurumu ıenel ni 
bir çelenk l·onmuıt•r. 

Çocuk haftuı, saat 9 buçuk\a 
lıı.lr9nl~ ~ehir. arMıu4l,ki alanda 
bUyük me!'aiimle açdııaqtar. 

Çocuk ıaı ayında topl 
cuk murahhasları, saytıl 
Clirmek Ü?Crl' memleket it 
rini ziyar ~~ ctmit lerdir Merasime muzikiının çaldıiı ve 

bütün makteplilerin bir .. fısdan 
söyledikleri istiklal ve çoeUk 
martlariyle batlanmıt ve t:undan 
sonra çocı..ı~ esirgeme kurumu na -
mına ba§kttn Kırklareli saylavı 

Doktor Fua~ Umay ve Maarif mü
dütü Rahm• Vidinel ve üç "kur bi
rer söylev !'öylemiıler vz. bütün 
mekteplile1 Türk çocuğun111. andı
nı kararl!lt:-rmıılardır. 

ismet fnönüniin evin• 
çocuk murahhaılarını B 
ııı:ın olulları Ömer ve Dol 
lamı~lar, kendilerine ıekttl 

Bu me•n.imden sonra .nektep
liler prognm dahilinde bir geçit 
resmi yap.ııışlardır. 

Topla n~ı yerinden çoc".lk sara • 
yına kada,· olan cadd~ ya,ılan bu 
geçit resmi esnasında okurlar Ka -

ram etmi1tt.rdir. 
Murah'ıaslar, Omer ye 

yapma bi rl!- buket verın;,ı 
Çocuk ınurahaslar bund . 

ra Kamucay Baıkanıpın e<-
miıler, BAc Abdi;}halik ta"" 
kabul olu.1muşlardır. 

Küçüt for m;lli Müdaf ~.ı 
nı Genera1 Kazım, ilk ok",! 
bele~inin l üçük murahh 
incir ve Ü'!.ı."m dağıbn\ştır. 

Balkan çocukları kong·resi 
Ankara, 23 (Karun) -- Önüm iizdeki T ejrin ayı içinde A 

bir Balkan r:-mlılan kongre•~ toplar.acalıtır. Hımayeietlal h 
bu kongreye i~tirake çağırı!mı~tır. 

ERZURUM MUALLiM 
MEKTEBi 

Ankar .& 23 (Kurun) -· Erzu -

rum muallim mektebinin ~qasın -

dan dolay' l-ültür Baka11!1ğiyle 

müteahhit ,,~asında ~ıkan .. nlap

mamazlığın halliyle ı:ğra~an ko -
misyon ithi bitirmiş, m .:ıelenin 

bir ehli V'.ı.kuf tarafından ır•hal -
linde tet:..a:ini kararlattırmııtır. 

Acamı!Ula 

Nafia Bakanı eh ivukuf 
ni yakında seçecektir. 

YENl YIL BOTÇ 
Ankau 23 (Kurun) 

yıl bütçeıinin Mayısın ~ 
kadar Kan:utaya verilecef 
mutayın b 'jtçeyi Mayıs s 
dar tetkik ve neticele 
kuvvetle tcyleniyor. 1' 
Haziran batında tatil 
çok muht·~n:eldir. 

Kağıt üzerinde bir hesap ! 
Dün 2J Nisandı. i!üyüJ. Millet 

Mecliıiniu ilk açıidığı uğutlu gün. 
Bir bun,\n bayramını ;taptık, 

bir de aal! bu bayramı y..ı.~atacak 
çocuklarM bayrc.mını... ltlanbul 

gazteleri bu iki bayramı 10 uncu 
Cümhuriy !: yılı gibi olğun dolğun 
kutluladılor. Yalnız bir arkada§•· 

mızın okurforına verdiği ~f'h ıayı· 
nın et lıem~k taralı 215 grtrn lıôğıt 
tutuyor! 21'!; gram agırlı~ çeken 
bir gazet~ kağıdı 3 metre murab

baına yalım bir yeri kaplar, kürük 
boyda 256 &ayılalik bir ki~ap de • 
inektir. T ~ymiı, Deyli T ef1s raf gi-

bi Jngi.liz, Amerikan ıcu.e~elerinin 
çoğumıay::unıyacağı l:..ir r:ıkam ! 

Ne ver+•oruz, ne alıyo:ı.~? Bir 
gazeteye ,•erdiğfoiz bet 'ntruftan 
bu gazete ~clareıine ilk el:J:~ kala -
nı çok ço:ı :iç buçuk karu7b1. Bu • 
nun yüz p .. caya c:füıtüiü v-! ·ler mi 
yok? On gaz ete •atmalı i~in on 

tur! O da. ~,mal kutpa"' 
yerlerden fl"ldiğinaen .. · s: 
ca kimbilir kaça alacai.S ~ . . ' . sız bu ga? ~·feyı pcstaya ",ı. 
nesine elli , ıara iicrefl·· ~ 

• k • • ""' gazeteyı var etme ıçırı trJ 
melin, ha:-f anan parofl~ f? 
ğını ağza :. ile almıyord1,:1"':i' 
büyük g;ı-:delP-rinde h"~ 
tıl•ımı rek'amlanndaJı~· tlf ~ 
('İndir ki, oralarda bii~f!j 
;ete veya mecmul&nıtı 1z:._,A 
o gazete t'eya mec,,_..;, · 
bedelintle11 Jalaa ağırJal ;I:._ 
arttıkça ü: .. ~t çoğala·:al' ~/ 
tık I azla i:;; n alanat"' (i 
hadden •orı·a, gazet•ttİ" J 
{ı bir %a1' .lr ıayılır. Jİ.!' 

Biztle ö)'r 0 bol ilan ır,ıit' ~ 
de? Böylfl :~en yabol'°'._1 
ıize çeyreh kiloluk tıÔ'~ 
yor, damp:naler ytıP'~.ıl
size liyatfo.n Ji.ifii;.,,;~ 

cümhur Ruzvelt'in 1936 da hezi- Gazeteçılerımız Breslavd~ gelmiılerdir. 
mete uğrıyacağını söylemekte ve Breslav, 23 (A.A.) - Alman Breslav §ehri dün kendilerinin 
kendisini namzet gösterecek üçün matbuatı milli federasyonu tara • §erefine bir ziyafet vermiş ve bu 
cü hir fırkanın tetkilini tavsiye Enıd°an davet edilmit olan sekiz ziyafette Silezyalı bir çok zevat 
etaıektedir. ~ Türk gazetecisi, Almanyada tet - bulunmuıtur. 

bet bcum:ı:! elde kalanın larlnnı 
maliyete katmak mı lazım değil? 

Bunları dit. ünmiyelim. S.:ı(1ece ıu 
var: 215 g c-m kağıt en unı:a mal 
eden mat::ı:ıa için 3 buçuk lturuf -

v alimL; u.tüntlal ~~ 
zeteladen birine M_JJJt'tJl!'I 
almıı•a "Bunların ~ ,:l'l 
~ikayet et rn~ ğe yerJJe", " f 

' e , ' dar hakla, t ı:armıf· ,, 
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Bulgar kabinesi
nin değişmesi Çocuk Baqramı Başladı 

3-KURUN 

Gezintiler 

Doktorların 
sergisinde 

Bulgar Pafoekili Cene,.aJ Zla
tel çeküdi Yerine sivü d.:!t let a -
damlarından, Tuıel Baıvekil ol -
du. Bq deği1meyi •aclece bir kabi-
ne değiıme6İ •aymak doğru ol -
maz. I 

Ziyaretler, geçit resimleri yapıldı. Cumhuriyet abidesine 
çelenkler kondu, Beyazıtta yeni bir aşevi açıldı 

Doktorrzr Yurdunun üı;t katını 
battanbaı 1 kaplı yan ıergiyi, dün 
gene gezd"m. ilk yapılan her ıey 
gibi bunu,, da ek•ikleri var. Fa • 
kat kavraııı: bitevi ve güuldir. 

Muşano: un i&tilcuınd~rı ıonra 
Bulgariıta;uiaki kabine v:uiyetle· 
ri epeyi ka-crsız bir hal altlı. Gör 
giye/ hük ime ti bir ıoıya/ ı•la . 1 

hatçdık claua8iyle ortaya çıkmış ·ı 
tı. . 

Bir me.=mu~ _etra!ında tüplanan f 
ve program ıtıbarıyle fııt;•t te -
mayüller :.•öateren bu ıo•)'ıal ıJa ./ 
hatçı grup !4 Mayı• darb-:: hülıii.- 1 

mcti ile iş baıına gelmifti 

Görgi~' f :n tahayyiAl e1~i~i fi · 
kirler Buigflrİ•tanda da'!.a önce 
kök ıalmı ; t:e taraf tar k~ı.anmı• 
değildi . .'J,, cebepten Bal"dariıtan- 1 
da efkarı · mumiyeye •alı!p deiil· ı 
eli. Bunun çin parUiment .Jya da · 
Yanamaz lı . 

1 
Büyük n'ahlı kuvvetler rle elin

de değiJJ: Pundan dolayı ·fo teror 
Yapamıyo;au. Çocuk Bayramının illı ,ününe cit görü,.üıler. 

Buracl .ı Türk hekimlik tarihi • 
nifı geçtiği ~olları, düıtüğ:i ~kur
ları ve çıktcğı tepeleri birbir göre
bilirsiniz. hana en çok ea.J..( yaz; -

malar, mu•ka kalıpları, grcJilJer 
oe ıağlık hqtaları alımlı görünclü. 
Hele Sül'!ymaniye "Dariiltıp,, 
nin planla". karııaında ur..ın uzun 
durdum. TJ.marhanelerin bir İf -
Aence ve f Jmruk zindanından, bu
günkü ıııİı J uvaaı haline gelifin -
delıi ilerl•vl§e içimde bir~ korku 
ı1e daha çol.. ıevgi Üe baktım. 1 

1 Sayuı.z cam kapaklardan birinin 

1 

altında gü 'el nuihle yaz.ılmıı bir 
hekim yemini okud .,m. Her satı • 
Tında yür2:.lerin en tPmizi çarpan 
bu anda, Mı gönül inbiği ôenil•e 
yeridir. O r.nclın buyruğunu be -

. nim•iyenl .!. süz.geçinden geçen -

lılahat ı :kirlerini fırk:ı!.crı tu
liye ve p.ı ,lômentoyu le6hetmek 
fe/ılinde yl;rütmek i•tedi. 

23 Nisan çcxuk bayra· ı es imleri yaprlmııtır. Mekteplerde Atevinin açılmaaında çocuk E-
mr dün çok güzel baı- de konferanslar verilmiıti. ıirgeme kunmıunun Eminönü ka-

1 ler yürehre,·inin çamururıdan, pa· 
sından, tortuıundan kurtLlurlar. 
Bu andla '1Ekimlik toprağ.'1 düı -
müı bir güne§ clalga•ı duruluğu İ· 
le parlıyor. 

Bu vay;ıyet uzun bir zaman de
vam edemerdi. Hükumet:,: mku • 
tu muhakk<..ktı. Görgi.yel hükiı -
metini a•keri mahlellerin sempati 
ta1ıyan Zlatel hükumeti tc.ıkip et
ti. Zlctel f,Jkümt>Iİ parlanı~ntoya 
rlcğil tnk~ ·i gruplara dayanıyor -

Jamııtrr. Fııtin mmtakumclaki Feriköy • Şiıli hayır cemiyeti ve za idare heyeti ve viliyet idare 
bütün llkmektep talebesi saat on· Şişli Terakki Jiıesinde de bir mü· heyetinden bazı uzuvlar bulumnuı 
da Fatih parkında toplanmışlar- samere verilmittir. Şiıli hayır ce. tur. 

Y a.zmara, araaında orta ,ağ ka· 
lcuının izi tu·ini gö•lerenler de var. 
Bunların hlr ucunda çın~ araklı, 
kazanlı~ cil;li büyücüler, ıi•· ucurt
da •on heJ,rrnler dizildiği gô"rülür. 
Yalnız ikiaınin arcuındaki Linler • 
ce ydlık .!»r rlafu dolduran kor -
lıanç me.z!ırlıklar ek•ik. 

dır. Alaya ittirak edecek otomo- r11iyeti fakir çocuklara elbise de Kurumun kaza 'batkanı doktor 
biller kurum bayraklarile ıüslen- dağıtmıştır. .. Bay Ihsan Sami bu gibi afe\'leri 
mitlerdi. Şehir bandosu da gel- YENi AŞEVI 6ay11ının hergün daha :tiyade ço-
mi!ti. Çocuk Esirgeme Kurumu ialmaaını dileyerek kordeliyı kes-

ki ·· ı d"kt Çocuk Eıirıeme kurumunun Be-:-:amına nutu ar IOY ep ı en ıon· mİf, bUndan aonra da muaUim 8. 
ki t b· ıı b" • ) azıt kolu dün yeni bir •--" •rmıf ·tır. 

Aıkeri oruplarla Zlatttl oraaın
. aki anla1rna bütün hatforr karar· 
f !tınlnrq bU 6İ;rıua proqramına 
,ayanmıyoulu. Ba •~bept~ aola-

ra çocu ar o omo ı ere ınmıt· ~- • • ~ NUTeddin bir söylev söylemi•tir. 
1 h. b d ·· d ı k tır. Yoksu! çocukların yemek ihti- :r er. ve şe ır an osu cm e o ı.ıa Yirmi çocuğa dört kap sıcak ye. .. ı F "h 1 km yacını temin etmek üzere açdan 

Difçiliit bölmesinde de buna 
benzer fe>';t.,. duyuluyor. Yurdu 
ler görmüt büyüklerin~ badeala,., 
ların hart~c..n da yapılm,.. B•n ~ 
/ara baluın!wır •ıtmanın, lri!rrginin, 
trahomun ;o. ayddıiı yerleri ayrı 
renkler ve :yi tartılmıı ölrJler i -
~inde görüı!er. 

uzere a ay ah ten yo a çr ıştır. mek verilerek açılma resmi biti-
c kı l b ı d. 1 bu yeni ev Beyazrt süt damlasın· 
_ OCU ar C\'Ve a e e ıyeye ge · riJmİtlİr, 
misler buracfa kend"I · k cla.&lır. B"rada lıer.,.üıa yirm·ı yok-

• • 
1 erıne şe er • FATiH KAZA MERKEZiNDE ·t Bulgari•:.antla laültümet.i tutan 

mıııvetler '.ıtbikat sahcuınJo Zla • 
tefle çok ıama11 beraber ytrüye. 
mecliler. Btrzı generallerin teluı -
ütlüğii bir mesele olaral.;. nrtaya 
sıkmıştı. 

ikram edilmittir. Bundan ıonra ıul çocuğa sıcak yemek verilecek· 
C.H. fırka ve ılT'aıiylf' halkevi, Ço. tir. Dün Çocuk Eıirıeme kurumu-
cuk Esirgeme kurumu, vilayet "" ·-·· ' -· • ==- ııun Fatih kaza merkezinde de, 

Zlatel hükumeti bu su,.~tle &ar
aıldı ve n:f,ayet Tufel hü!.umeti -
nin iktidar mevkiine gefo.esiyle 
vaziyet ye~ bir şekil aldı. 

Kralın T uşel'i iktidar mevkii ne 
getirmeri !ekrar parlamentoculu
Rı.'l bir dön;İR •ayılma/:.tadtr 

Askeri blokun parlamento dı -
fında bir 1-ükumet kuvve'•';, e sa -
hip olması, Bulgariat ında 1-ilha• -
ıcı Kralın mevkii bakunır.Jan e -
lıemmiyet1 : görülmüfıür. 

Akıeri C·lokun Akdeni :e inmek 
Ve Balkanlarda Slav 1.irliğine 
doğru yüri;mek emcli,,de olduğu 
epeyi zam:ındır iddia edU;yordu. 

ziyaret edilmi~tir. Haydarpaşa hattında ~aza bölümündeki bütün ilkmek-
Fırka kumandanlığına da uğran bir kaza tepler toplanmıılar ve batkan dok 

dıktan sonra Taksime çrkılmı~tır. lor Bay Salim Ahmet bir söylev 
- Evvelki r k•am saat on ı•kı"zde .. 1 · t" Alay köprüden geçerken b~tün de- :s "" aoy emıı ır. 

Haydarpaıada bir kaza dmut • O 
niz vasıtaları düdüklerini çalarak tur: G LHANE PARKINDA 

alayı selam1 amışlardır. Alay Tak. Devlet Demiryolları mti'>endiı- Dün Gülhaneparkında da ço-
sime vardığı zaman saat on iki i- J • d D . Al" T I Luklar Esirgeme kurumu Alemdar 

erın en f-mır ı, e Jtaf bat 
,4i. Beyoğlu mrntakasrndaki bütün O I be "olu tarafrndan mıntaka mektep· memuru amana re.her 'eaviye. 
iJkmektepler daha erkenden m~y- . s·· "d )erine bir mu""samare verı'lmı"ttı'r. cı ureyy.ınm ı are ettii~ r.totere- .... 
dana gelmiıler, yerlerini almı,lar- · b. h Müıamereye halk da ı'tlı·rak etmı't, zıne ınm•~•er, attı teftit f"ttikten 
dı. Şehir bandosunun çaldığı is- ıonra dön:r.üılerdir. çocukların büyük muvaffakıyet~ 
tikli! marıile merasime baılanmıf, Ototere~·n Kurbağalıdeı ~ civa- ferle baıardıkları solleri, :;w;eybek 
direğe bayrak çekilmiıtir. Abide- ı ından k d' ğ'I' ve kazaska rakıılarını ve "23 Nı"· ge-;l!J en ın ı ı lunlmıt 
.'1e belediye, fırka, halkevi, Çocuk arka i t t. ı ~· d ' ıan., piyeıini tiddetli alkrtlamıılar . sa. ~.Ker egı ray aıa C"Jkmıı, 
Esirgeme kurumu tarafından çe- ~evrılmıttlr. Bu devrilme netit'e • clrr. Bu eğlencf', geç vakte kadar 
lenkler konmuttur. Bayan iffet d ··L d - devam etmittir. 11n. e murı~n iı Uemir Ali hirkar 
Halim bir nutuk söylemi~. 29 uncu ye d 1 z T EYÜPTEKI MERASiM 

.rın en yaı a anm19, ey11 .. p Ki _ 
ilkmektep talebesinden İnci Tu- ı h h mı asta 11rıesine kaldrnlır ııı.trr. 
ran "23 Nisan,. adlı bir fİİr oku- T 

muıtur. Mekte:>ler, izciler abide 
etrafında döndükten sonra dağıl Sovyet Rusyaya çağırdan 

sanatkarlarımız· 
Bulgar •Jfanın ııycr.scuınaa bu 

eıaa bir temtl tefkil edec~h olur•a 
bir,ok defı§meleri de b-:Uem~k 
lazım gelircli. 

Kon•tııv,,oneJ bar İtü~ümet 
hu.rmak ıuı diyle bu tema:'iillerin 
Önüne geçilmif oluyor de;nektir. 

Sadri Ertem 

mıslardrr. 
İki tayyare tarafından şehre ve

dzeler ahimıf, öğlcJen ıonra ço
cuklar tamvaylarla ıehrin muhte· 
lif yerlerinde gezdirilmit tiı. Bun
dan baıka dün her kaza mrntaka· 
ımda müsamereler verilmif, geçit 

Konıen~tuvar muallitt'lerin • 
~en Ö~er. Refik, Cemal Rf"~İt, Fe· 
rıt Muhıttrn Sadık ve Nirn •t Vahit 
Mayıs ayı 1çinde konser \ f!rmek 
üzere Sov}et Rusyaya davpt edil _ 

Eyüp Çocukları Etirgeme kolu 
tarafından da dün Eyüpte bir ç0 • 

euk geçit resmi yapılmıf, otuz al
tıncı ilkokulda bir müsamere ve. 
ı ilmiı, mektep müdürü Bay Sait 
"Çocuk haft.aar,, muallim Bayan 
Jffet "cocuk ve analık,, mevzulu 
birer konferans vermişlerJir. Bu 
konferanslarda Eyüp halkr bulun
muş ve söyJiyenler çok alkı§lan-mitlerdir 

1 mıştrr. 

Duvarl'lrda bu yolda ferelli it
ler görmü .. büyüklerin, bQfkaları
nı kurtarmak için kend: <'anını 
1Jermekte11 (:ekinmemif /o,., kur • 
banlarının 1 e•imleri 061/r. Fakat 
kimbilir n~tlen adları yaz.' değil. 
Baz.ı çok ,.y "R°erli lotoğral gmpları 
altında da ınıan aydınlatıcı bir • 
kaç •Öz "~ hiç olmaz•a 1>:r tarih 
okumalı i•~·Yor. 

Doktorl:ınmızın bu!..ıılarını 
8Ö•leren ii!etler, •erginin en ve _ 
ıİm•i.z yam olmakla berabrr Türk 
b~'?'n. bu yolda da iyi q!:\·eceğİ• 
nı bıldıre, ı bir müjdedir y alnır. 
eczar:ıl~k l.:ıralı boı bırakı mııtır. 
Hekımın esHi kitap ve al1:tıe, ec -
'Zacınınki dP iliıçlirdır. N'r.an on
ların 6tral:ı~dığı bir bclm~·yolu. 

Burada en güzel bulduicrm ıey
lerden bir; oe, ülke ve len uğrım
da can ve~enlere ıayğı dileyen 
karalar baP.lamıı yerdir. ilen bu 
dilekte bi ' 'mir büyüklüğ 'ı •ezen
lerdenim. 

. - Bizi:ı: çocuk buyıl lireyi biti·ı 
rıyor Bay •:.Wülüm, bunun i~in .. 

- .. Şimdiden beni bir düıünceal -ı Bay G:iıüm - Hiç f&tm.ı doı. 
dı: Acaba kendiıine naaıl bir mealek tum, kendi•ini kimyaıer olarak, 
ıeçmeJi ki istikbalini adamakıllı kazan ·ı yetiotir. l 
mıt olsun? 

..• Düı;=n bir kere .. Hi'i Lir feyf ... lst.ı.,bulun bozuk csı 
yapamazı;:ı. her halde ;;:11rününf ne idifü 1't1irsiz auların y•s.Lhl~r)ııu 
ıonuna kadar.. . . ı • ı e

/ derek geçmır gıder ! 
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Daldan dala 

Çocuk bayramı 
girerken · 

~- ~~j~ 1198 ff*<~k' Bay Noret 
Ankaraya gitti 

Yıldız kongt,, 
Dlf"" (Başmakaıdell İ. 

hakların en yükseği ~~~ 
hk sandal;), &ına oturd;-1 
de Fransı~ kadınları d ~ 
ye azaıı se!-tılmek hakkıJll 

Ne mutlu bugünün çocaklarına 
ki kendil'!rine 1imcli verilen ehem 
miyet ile dünkü ağabeylerine ve

rilen payeler arasıncla dağlar ka
dar farklar var. Dünün !jocuğu, 
sevilen bir yavru olmakla birlikte 

onun evde, sokakta, mektepte, 
dükkanda binbir türlü fena laka
bı da vardı. Ana, baba, kıılfa, ho· 
ca, usta, dadı, komıu teyze ona 
kızdıkça yahut ona takılmak iste-

dikçe zavallıya neler aöylemezdi, 
ne lakaplar takmaulı? Söz geli§i, 

§U CZ§ağıya aıraladıklanm bunlann 
en bellibcqldarından bir ln•mıy-; 
dı: 

(Maymun, ,ebek, aıpa, afaca

na gelesi, yumurcak, yumurcağın 
gözü, boyu bosu devrilesi piçku· 

rusu, sana verdiğim süt bumun· 
dan geles;, sümüklü böcek, maska· 
ra köpek, bastıbacak, sü:üm sü· 

rüm ıürünesi, arsız, yüzıi.h, kepa
ze, maskara, çarpık clemiye, ye
titmeyesi, hınzır yumurcak, gözü 

sönesi, paçası bilmem ne~ı, sulu 
bamya, karın ağrısı, anaan kalası. 

etek herifin damadı, yeri~1 dibine 
batası, kafirin eniği, kan 7.ağ cü-

cüğü, cangaza, kara kancaloı, ıa
rı çıyan, hıtmına uğrıyaıı, ha9ımm 

belası, seni doğuracağıma laf do
ğuraydım, bacak kadar boyu var, 

türlü tür}:i huyu var, hınzırın do· 

ğurduğu, kolu budu 'kırıluı, inadı 
inat da omuzları iki kanat1 param-

rça olası, fıkara çocuğu, hanım 

evladı, Mılzade, zümbül bebek, 
chay köpoj?Ju, ıeytan çekici, arayı-

cı fiteği, be.dibadi ördek, ukan ye
zit oğlan, karafatma, dayak yok· 

sulu, bab:ısı gibi hain, anaıı gibi 
yaygaracı. pasaklı karının oğlu, 

yer sulucanı, tekne kazmtııı, hır· 

pani, ayı malağı, maıacı, dt:li ziba, 
alık Raz\ve zilli Rüveyde, kefeli· 

lesi, kebak çekirdeği) .•• 

:ı. "' ~ 

Dünün çocuklarına verilen bu 
kadar lakap ara.ıncla zavallı ço

cuk nanl şQfırmaz, ncuıl buc:ala· 
maz, nasıl l;üsbütün fımarmcu, kız. 

maz ve büsbütün alacanl'lfmazdı? 

Şükür iri, hô.la bazı kenar •emt· 

lerin bir kısım zavallı çocukları 

müstesna olmak üzere bugünün 

bir~ok yavruları bu tabirlerin ne 
demek olduğunu bile bilm~zler •. 

O. C. KAYGISIZ 

Türkofis kongresi 
Bugün Ankarada Türkofis 

kongresi yopılacaktır Bu kongre
de bulunm .... k üzere Turinr. Klüp -
ten Bay Ş~kıü Ali, bele!:yeden 
Kemal R;;-.s ı;. dün akıam\;\ trenle 
Ankaraya !,: • t mişlerdi. 1 

ısugece nöbel~i eczanele•l. ı 
Samatyada: Erofilos, Fenerde: E· 

milyadi, Şehzadehaşında: Asaf, Şeh- j 
rcmininde: A. Hamdi, Karagümrük· 1 

te Arif, Aksarayda: Z. Nuri, Dhan· 
yüolunda; Esat, Sirkecide: AH Rıza, 

Heşiktaşta: Süleyman Recap, J,Aleli
de: SıtJn, Kiiçükpazarda: Htiseyin 
Hüsnü, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü. 

Reyottvnda: Dellasuda, Ertuğrul, 

YenfEehfrde: S. Baronakyan, 1\laçka

da: }4 eul, Kasimpaşada: Yeıli Turan, 

hah::rnJlnnd ': Y'eni Türktye. 

Mektepliler şampiyonası 
• 

Futbol ve voleybol 
maçları 

Mektep takımları arasında tertip 

ettiğimiz voleybol müsabakalarına 

buqün, fut bol müıabakalarına da ya
rın devam edUecektir. 

Bunlara ait tebliğler fUnlardır: 

Voleybol maçları 
•Mektepliler fanıpiyonası klare ko

mituinden: 
24 Nisan çarpmba günü oynana

cak voleybol maçlan şunlardır: 
Kabataş sahaaında: 
Saat (16) da İstanbul - Amelt Ha

yat. 
Darüş,afaka ıaluuında: 

Saat (16) da; Darü.şşafaka - İs • 
kiktaı. 

Mekteplüer ıampiyonuı idare ko
mitesinden: 

25 Ni!lan perşembe günü oynana • 
cak futbol maçlan şunlardır: 

Be§lkttq Şeref ıohasında: 
Müsabaka komiseri Bay Necati, sa· 

at tam (14) de, · Kabataş - Vefa 
(Hakemi: İzzet Muhittin Apak). 

Saat (15.10) da, Boğaziçi - İstan • 
bul <Hakemi: İzzet Muhittin Apak). 

Saat (16.20) de, DarUşşafaka -
Perte,·niyal (Hakemi: .Nuri Bosut). 

Saat (17.30) da, Ameli Hayat - Yü 
ceülkü. (Hakemi: Nuri Bnsut) 

TAKSIM STADINDA: 

Saat tam <17) de; Haydarpaşa -
Y~ni lise (Hakemi: Halit Galip Ez -
gü). \ 

Not: Maçlara tam ilôn edilen saat· 
te başlanacaktır. Sahaya geç çıkan 
takımlar hükmen mağlüp olacaklar -
dır. Bu halta oyunu olan takımların 
davetiyelerini (KURUN) kitap satıf 
kısmından almaları Uiztmdır. 

FUTBOL FIKSTIJRO 

Mekteplüer JOmpiyonaaı idare ku • 
mituinden: 

Futbol maçları fikstürünün son 
kısmı 16 Nisan tarihli Kurun gazete· 
sinde ilan edilmişti. 

Ancak görülen lüzum üzerine hu 
fikstürdeki maç saatleri üzerinde, ba 
zr de.ğişiklikler yapılmıştır. 

Onun i~in yapılmış olan tadilatla 
bu fikstürü tekrar bildiriyoruz. 

2:j NİSAN ŞEREF STADINDA: 

Müsabaka komiseri Bay Necati. 
Saat tam (14): Kabataş - Vefa 

(Hakemi: izzet Muhittin Apak). 
Saat (15,10) : lstanbul - Boğaziçi 

(Hakemi: lzzet Muhittin Apak). 
Saat (16,20) Pertevniyal - Da • 

rüşşafaka (Hakemi: Nuri Dosut). 
Saat (17,.10): Ameli Hayat - Yüce· 

ülkü (Hakemi: Nuri Bsut). 

' TAKSJM STADINDA: 

Saat (17): Haydarpaşa - Yeni li-
se (Hakemi: Halit Galip Ezgü) 

2 MAYIS ŞEREF STADINDA 

Müsabaka komiseri Bay Hamdi. 
Saat tam (14): Pertevniyal - Bo-

Saat (17,30): Ameli' Hayat - Per· 
temiyal (Hakemi: lzzet Muhittin A· 

pak). ı 
TAKSİM STADINDA 

Yeni lise - Yüceülkü (Hakemi: 
Halit Galip Ezgü). 

2.~ MAYIS ŞEREF STADINDA 

Müsabaka komiseri: Bay Hamdi • 
Saat tam <14): Boğaziçi - Ameli 

Hayat (Hakemi: İzzet Muhittin A • 
pak). 

Saat (15,10): Kabataş - Haydar • 
paşa (Hakemi: Nuri Bosut). 

Saat (16,20): Yeni lise - İstanbul 
(Hakemi: İzzet Muhittin Apak). 

Saat (17,.30): DarütŞ&faka - Vefa 
<Hakemi: Nuri Bosut). 

TAKSl.'tl STADINDA 

Saat (17): Yüceülkti - Pertevni • 
yal (Hakemi: Halit Galip Ezgü). 

Saat (15,10): Boğaziçi - Darüşşa • 
faka <Hakemi: Nuri Bosut). 

Saat (16,20): Perte"niyal - Hay · 
darpa;;.-ı (Hakemi: Nuri Bosut). 

Saat (17,30): Jstanhul - Ameli Ha
yat, (Hakemi: lzzet Muhittin Apak), 

TAKSIM STADINDA 

Saat (17): Vefa - Yenilise, (Hake-
mi: Halit Galip Ezgü). 

30 M.41'IS ŞEREF STADIND.4 
MiisaLaka komiseri; Bay İlhan. 
Saat (14): Kabataş - Yenilise. 

(Hakemi: Nuri Bosut). 
Saat (15,10): Yüceülkü - lstanbul 

(Hakemi: lzzet Muhittin Apak). 
Saat <16,20): Boğaziçi - Haydar • 

paşa (Hakemi: Nuri Bmıut). 
Saat (17,30): Ameli Mayat - Da -

rüşşafaka (Hakemi: bıct Muhittin 
Apak). 

T AKS/."1 STADINDA . 

Saat (15): Yefa - Perte,•niyal, 
(Hakemi: Halit Galip Ezgü). 

NOT: Tehir edilen (Haydarpa§a • 
Ameli Hayat) maçı aynca ildn edile· 
cek günde oynamlacaktır. 

30 Jllayıs tarilıinde maçlar lıitanı 
bulacak r:c son maçtan sonra gerek 
f utl>ol ve gerek voleybol flllnpiyonla· 
rına mükôlatları ı:erUecektir. 

DÖJ'ÜŞ/,,O lJIAÇ HAKKINDA MA· 
LUıJIAT iSTENDi 

Cüma günü Libertas takımı ile Fc· 
nerbahçe klühü arasında yapılan dö· 
vüşlü maç hakkında İçişleri Bakan • 
Jığı sltanbul vilayetinden malümat i.:1· 
temiştir. Vilayet, zabıta tarafından 
yapılan tahkikat neticesini bildirecek· 
tir. 

Para kaçakçıhğı 
Aniçe ıuanda bh· kadı'!. dün 

vapura bic.rnek üzere Gafa~a yol • 
cu salonu.ı.ac'=an geçerken muhafa • 
u memur .!l!'l tarafından üzeri a • 
rarunıt ve Hr ili.ç kutusu ıçerisin· 
de bet yü;. Türk liras. bulunmuş -
tur. Suçlu hakkır.da lizıır gelen 
kanuni mu.unele yapalmııtn. 

Türk sanayiini tetkik 
ederek bir rapor 

hazır lıyacak 
Feminiım kongı~inin çalıı -

malarını takip etmek üzere lıtan
bula geler.. 'Arsıulusal i ~ Lürosu 

müdür muuini Bay N:.·~t dün 

aktamki e!i&preıle Ankanra ıit · 
mittir. Gi l3rken bir muhArririmi • 
ze demitti\· ki: 

- Anharada kaltıcağt71 dört, 
bq gün içinde, hükumet erhaniy-

le tema. edfceği.m. Hülııif1'tetini -
zin Arsıula6al if büromuzla bera-

ber ~allfl!ğını bilir•iniz. llrı bera
ber ~alt§m!1clan memnun olup ol -
maJıklanm aorac:ağtm. J./usuıi 
bir dilekleri bulunup bufor.madı -
iını arcqtırocağım. Bundcı!'I bG§ • 
ka Arsıulue;aJ İf biiro•u müdür 
muavini ~.:Utiyle Türlıiyede me • 

.ai vaziye'İni ulusal T iirk tanayi -
ini ve ona bağlı İf hare!:t>flerini 

tetkik etm! k iıtiyorum. A ni za • 
manJa T.ı .. lıiye Cü'Tlhur:~ etinin 
hazırlamakta olduğu yeni i~ kanu· 
nu hakkında da alakadar. ıırla te
ma. edeceğ;m. 

lstanbulda kaldığım müddet 
:uırlıncla ıo;ı derecede .i:kkate 
değer bul!t1ğum Türk sw.ayiini 
etraliyle tz'kik edert!k .ı:un bir 
Tapor hazır!amak ni}·etinte.vim. 

Bir kaç gün önce, Türk.iyeye 
gelen Cmevredeki bürcmuzun 

Türk mur .t.hhcuı da bir ay fııırada 
kalacak U!t Cenevreae gör lüği'. • 

müz ifler l:akkında hükumete et -
rallı malurrıat uerecelrtiT • . 

Otomobil ve tramvay 
çarpmasıyle yaralananlar 

Cağafoihmda Ame!i Hayat 

mektebi h!i! demesinden r~"'üseyin 

mamıştır. ~ 

Biz ulu' ıçinde ka ~ 
muna niçir. bu derecel 1 
( ehemmiy~t) veriyorUJ b:t 

Şunun ;~ın ki, kadı~ 
yarısıdır. ='.adın 'arı 

birlikte ve t-ir arada 
bir ulus y'!.r: bedeni . 
lan kötürülT'c benzetile . 

Bununla. beraber hiç .lı 
Türk kadını genel olar 
landa ve he; yerde e 
ayrı kalm:ımıştır. Hel•. 
kadın ile '!l kek ökono 
içinde biri1.1:rinden aY 
biribirini ~E-.mamlar biret 
mu§tur. Asir erlik yüküıll 
mağa gider. köylünün t 
de yalnız !Jn aktığı karı•• JJ 
sürmüıtür, ekmittir, b~ 
lusal sava; ~ünlerinde. 
dınlarının fırtlarmda at'4 
kurıun ve bomba tatırıı .. 
mamııtır. Bütün dünya 
manhğına kar§ı Türk . 
varlık hakkrnı ve istiklal 
ması da b:;y lelikle olrıı 

Türk utusu büyük d• 
ciın!annın bu değerli 
kazandıkt.:.n sonra on• 
yatta gere~.H olan hak .. 
mezlik ede-r.,ezdi. Atat 
yük kılavı.7luğu tanı 

da yetiıti . 1 ürk kadın• 
le ıoıyal ve ~iyasal haki 
birer eline aldı. En so 
tayda sayl u· oldu. 

Bu kere arsıulusal k• 
liği üyeleriıl in kongrel 
bulda yapmağa karar 
v,.n1 Tiirki\Tenin Tiirk 
dünya kad·r..lığına göıt 
gının bir knrıılığıdır. 

Bundan dolayı bil 

oilu Şükrii!'f' Türbe önünde Ye - Kısa 

dikule - Sirkeci hattmd"'l jfJiyen ••• Şehir Sf, 
15 numanh tramvay a.rabuı çarp- ••••••• Ha 
mıtbr. KADASTRO ~~~Ji 

Şükrü Jr:uhtelif yerleriııc1en ya· DE - Kadastro mekt~~~ 
ralanmıttı:r. 1 b h l 

• • • sınıf ta e esi er yı ki 
yakın yapmakta oldıı .. ~ 

Köprülen Galataya gir!en 2565 ha tatbikatı ve araziaOi'J 
numaralı otomobil polis Bt.y Ma • Iarına muallimleri ,e 
birin oğlu en yatlarında Raife Necmi ile birlikte Edi 

çarparak ;oruğu batından ve aya- Otakçılar çayırında . " 
ğından ya-ralmııtır. dır. ~I. 

Karpill~ oynarken - Kara • MÜTEHASSIS -.,,;;ı 
gümrükte t.-k(;.nder Oe-y mJ.halle • Konservatuvar müteh ~ 

- bu mayısta lstanbul•. ainde otur ;ın on üç yaıları!'da Ya-
Müteha1111 ıeyehatiıll A vuz ile lbr .. ·him karpitle oynarken 
rine 'bırakmıJtır. _ .. llıl~ karpit pat!.,mıf, Yavuz y:.A!ünden uv· 

SOKAKLAR ~~ ;Jıİ r"I yaralanmı~t rr. 
ğaziçi <Hakemi: İzzet Muhittin Ap -
ak). ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Havalar ısındığı ıçın 'f' ~ 

beri sokaklar sulanJll' _ J 
mrthr. M Saat (15,10): Kabataş - DarUşşa· 

faka (Hakemi: Nuri Bosut). 
Saat (16,20): Vefa - Yüceülkü 

(Hakemi: Nuri Bosut). 
Saat (17,30): Ameli Hayat - Yeni 

Hse (Hakemi: lzzet Muhittin Apak). 

TAKS!l\1 ST,\DJNDA 

·Saat (17): İstanbul - llaydarpaşa 
:nkemi Halit Galip Ezgü). 

:J MAYIS ŞEREF STADINDA 

:\Jüsahaka komiseri: Bay Hamdi. 
S:ıat tam (14) de: Kabataş - Yü · 
ilkü (Hakemi: İzzet Muhittin A -
k). 

16 MAYIS ŞEREF STADINDı1 

Müsabaka komiseri: Bay Necati. 
Saat tam (14): I\abataş - Boğazi~i 

ROMEN GAZEft. '1_ 
Bu ayın yirmi ıekiziıı'' fl'J 
ır.anyah pzetecilerde~tl 
bir kafile paskalya 1 1,-/ 
dolayısile şehrimize ge 1 

aık' Leh-Alman P1 ~·t 
doğru deJJ~ ~;J 

Ankar" 23 {A·"·) ~ı 
tan büyü!~ <."!çiliğind'0 

mittir: '11" • 

(Hakemi: Nuri Bosut). Şehrimize eden komen talebe•i, Çocuk bayramı miina.ebet:;ıe tiün 
Saat (15,10): Vefa- tstanbul) <Ha Cümhuriyei. abidesi önünd~ yapıla,1 mercuiml! bulunmut oe burada 

Lehiıt...;ı ile Alııııa;JÖ -~ 
ı,iyaıi ve .a"l.eri tef".1..,;t~ 
bir itilifn"'me akted~iiı'~ 
na dair ec .. ~bf ııı~ 
haberlerin uıl ve ..... ,l'l' 
gibi bal:ı Fransız 1,tiP 
nefretmiş o'dukl•r• dl 
durmadır. 

kt>ml: İzzet Muhittin Apak). \ • A y k ı_ • • ,;, • -~· al 
Saat (l6,20): Darüşşafaka _ Hay- ta/ebemız taıalından sela·~fanml.§tır • .. ~. arıx: resımue mıs..uır t e-

darpasa (Hakemi: Nuri Bosut). beden b:.· kıımını goruyor1ı.ınuz. 



lBO'tCJK DENiZ ROMANI 

(-E-ndiilüste Kemal Reis. 
Tefrika No: 83 1 Yazan: l•hak FERDi 

M~cn~itler soroyın ~ooısın~B zır~lı 
mu~ of ızl arı o ~nr~ı ln~tı ıarı 

Bu seferde mi içlerinden 
vurulmuşlardı? 

Mücahitler mahzenden ayrıl -
mamağa ve sabahı bekleıneğe ka -
rar vermiılerdi. .. Günet doğma -
dan sarayın arka kapısına gidile • 
cek ve içeri hücum edilecekti .. 

Musa, bu toplantıdan sarayın 
haberdar olınaması için, mahzen· 
den hiç kimsenin dııarıya çıkma • 
ıını iatemiyordu .• 
Tam bu arrada mahzenin kapı· 

amda dolaıan gözcünün: 
- İmdat! .. 
Diye bağırdığı itidildi. 
Bu sesi duyan Selman derhal 

palasını çekerek dışarıya fırladı · 
Fakat kolunu kalJırmağa fırsat 
bulamadan yere devrildi .. 

Selmanı kapının önünde kim 
yaralamı§tı?. 

Kapıda dolaşan gözcüyü kim 

vurmuıtu?. 
Bunu bilen ve gören yoktu. 
Mahzende toplananlar telat ve 

tereddüt içinde biribirlerine bakı· 
nıyorlardı .. 

Selman son nefesinde şu sözleri 

söylemişti: 
- Ne duruyorsunuz? Meydana 

c:-.ılcınız.. Bizi içimizden vuranları 
. b rt• . ' yakalayıp ge e ımz ··· 

itte bu sözler mücahitlerin pa • 
]alınını kınlarından çekmeğe yet· 

mişti ..•. 
u ..... 
- Haydi, yürüyelim .. 

man mücahitlerin sayııı üç yüzü 

geçmitti ... 
Fakat, ne yazık ki, bu hücum 

da birincisi gibi neticesiz kalma· 
ğa mahkUmdu. lçlerindt:n-Seyit 

Hüseyin adlı bir alvak, bu toplan
tıyı daha akşamdan saraya haber 
vermişti •• 

Seyyit Hüeıyin vaktiyle Sultan 
Abdullahın sillesine uğrayarak 
gözden düşmüt bir saray teşrifat • 
çm idi. Musaya çok yardımı var • 
dı. Hatta Musa ile görüıtüğü za • 

man: 
_ Abdullahı tahtından devir • 

mekten başka kurtuluş çaresi yok· 

tur! 
Diyerek mücahitleri saray aley· 

hine bir kaç kere teşvik etmiş, 
kendilerine yardım edeceğini de 

vadetmişti. 
Musa,böyle bir adamı bu toplan 

tıya davet etmekten çekinmemit -

ti ..• 
Kimin hatırına gelirdi ki, ikı 

yıl önce sultan tarafından saray • 
dan kovulan bir adam, tekrar sul· 
tanm gözüne girmek emeliyle 
bunca mücahidin başını yakım?!. 

Musa yolda giderken, bu ihane • 
tin Seyit Hüseyin taTafından ya

pıldığını keşfetmekte geçikmemİ§· 
ti. Çünkü, ak§amdan aralarında 
bulunan Seyit Hüseyin timdı 

meydanda yoktu!.. 

Musa ümitsiz değildi •• 

1 Avrupa postası 1 
Yunanistanda 

• • 
yenı seçım 

örfi idare kaldırılınca 
münakaşaların çok ha
raretlenec.eği tahmin 

ediliyor 
Atina, (Husu~i muhabirimizden) -

örfi idarenin mevcudiyetine, divam 
harplerin faaliyette bulunmalarına. 
rağmen intahabat münaka~ı1arı ya-
pılmaktadır. Fakat bu münakaşalar. 
umumi ~=<-rterde toplantllar, kahve -
)erde nutuklar idarı ,·e halkın toplu 
bulunduğu yerlerde yiiksek . eı-:1(' hıı· 
rekette bulunmak y:ısnk olduğu ıçin 
henüz ahşılnn ve bilinen bir ~ekilde 
değildir. 

Mlidür ,.e sahipleri ı:;on isyan hare
keti ile alakadaı· olmıy;ın ,·eya hu hu
suıoıtan dolayı maznun bulunmıynn 
Vcnizelist gazeteler bir müddettenbe-
ri intişara haşlamıştır. Ancak U~an -
]arı çok mutedildir. Miidafaa ,·azi. 
yetinde olmalarına rağmen bunlar 
henüz fırkaların noktai nazarlarını 
açıkça yazamamaktndıl'lar. 

::\1üfritler, - General l\fetaksaq ,.e 
taraftarları - faaliyetlerine deYam 
ediyorlar. Bunlar, bütün eski Yunn-
nistanda, Makedonya ve Trakya ile 
Adalarda Sindiyezmolar - meb'us 
namzet grupları - teı;kil etmeğe ça • 
tışmaktadırlar. Hür fikirliler partisi-

nin ,·ani General l\letaksasın e..,ki Yu· 
nnnistan \ 'C Makedonyada namz~{ 
grupları te~kH clmc"i muh·ıkl\ık te -

lakki olunmakla bl'r:ıhcr Ad 1larla, 
Epirde \'C Trakyada buna murnffak ol
ması şüpheli görülmektl'dir Bay Çal· 
daris ile birleşmiş olan Genanl Kon· 
dilis ve fırkası bütün YU!\l\lliı:;t:rn kin 
gruplarını teşkil etmi~lt!T ,.e namzet· 
]erini de tesbit eylemişlerdir. A thıa, 
Selanik, Pire ve Larisa n3mzet grup· 
Iarındıı kimlerin mc,·ki alacaklılrı he

nüz kat'i surette te~bit edil~meu.iş 
olmakla beraber. iki fırka re!si ara
sında bu intihabat daire!erln~e nam· 

5 - KURUN 24 NiSAN 1935 -

Yazan: Niyazi Ahmed Okan i Tefrika No. -119-

KarİlJe camii mozaikleri 
imparatorun oğ· 
lu Mihal idi. Se· 
fir, Ermenistana 
kadar giderek 
Ermeni kralın-
dan "hangisi be· 
ğenilirae o alın· 
sın,, kaydı ile iki 
kız alıp getirme. 
si kuvvetlendiril 
mitti. Ondan aon 
ra hazine ter
cümanı, maliye 

-•rı ve büyük 
Logoft oldu. 
İmparator An· 

dronik, Metohiti 
çok severdi. On 
dan hiçbir aırrını 
saklamaz, her İs· 
tetediğini yapar
dı. Fakat onu 
kıakananlar: ka· 
zandığı 

fukara 
servet 

ka-
niyle kazanıl· 

mıştır.,, derler 
hatta valilerden 
bile rüşvet aldığı 
nı iddia ederler· 1aıuatf 
di. Onun için Me 
tohit evlendiği

ne, ço!uk çocuk 
sahibi olduğuna 
lanet ediyordu. , 

1328 yılı yirmi 
mayıs gecesi ~eh Hora kili•enni yaptıranlardan Bizans lmparat:Jıu 

re giren genç An T ~od ora 

dronikos, ihtiyar alimi hapıe at- yüzyıldan kalma olduğunu iddi-

tırdı. Bütün eşya.lan alındı. Bin a. edenler de vardır. 
türlü tahkirle Dimetokaya nefye. Kariyedeki mozaiklerden bir· 

dildi. Burada bir kaç yıl ıstırap kaçını burada yazalım: 

Diye bağırdı. Me~'aleleri kapı -
ya doğru götürdüler .. Zavallı Sel -
man tamam beş yerinden okla 

Tolda kendiıine katı§an kala • 
balığı gördükçe, göğsü kabanyor 
ve yanındaki arkadaılarma: 

zet gösteri1ecPk olanlar ü:zeri ıl4h; U· 
.zun müzakereler cereyan etmiyeceği ıçinde yafadıktan sonra İstanbula Hazreti İıanın melek tarafın· 

dan ihbar edilmesi, Mer~m ile 
- Korkmayınız! - diye bağrı -

yordu. - Bu gece saray ve &altana
tı yıkacağız .. Memleketi dü§ma -
na teslim etmiyeceğiz .. 

muhakkak addolunmaktaıhr. gelmesine müsaade edildi. 

vurulm~~tu .. 
• Kapıdaki gözcünün de vücudu 

delik deşik edilmişti .. 
Musa, arkadaşnmı aon nefesin • 

de söylediği sözlerden, bu toplan· 
tıya iştirak edenlerden birinin sa· 
raya hafiye1ik ettiğini anlamış • 

Musanın gür sesini duyanlar: 

- Allah allah .•. 
Diye bağrıtarak ıaraym arlca 

kapısı önünde durmuşlardı. 
Mücahitler aarayın arka kapıaı 

tı ... • önüne geldikleri zaman tafak sö-
Mücahitler me§talelerle sokağa küyordu .. 

çıktrkları zaman hiç kimse ile kar- Arlık herkes biribirini iyice gö-

fılaşmamışlardı. re biliyordu. 
Sarayın daha fazla tertibat al • Musa sarayın burçlarına gözünü 

:rnasma meydan vermemek için, çevirdiği zaman, her şeyden önce, 
mücahitlerin önüne düten Musa sultan muhafızlarının hep birden 
haykırdı: kendilerine kartı yaylarını gerdik· 

- Biraz önce verdiğimiz sözü lerini gördü .. 
l ' o·· ha unutmayalım, Arkadat ar· Uf • Sarayın zırhlı ve silahlı mu • 

rnanın hazırlanmasına meydan hafızlan dört yüz kitiden fazla 

vermeden doğruca saraya gide]inı. idi. 
Ve işe başlayahm. . Eğer onlar uykuda iken bu bu· 

Kafile Muaanın peşine takıldı.. km yapılmış olıaydı, muhafızlar • 
Ellerindeki meş'alelerJe şehir ke· dan hiç biri silahlarına sarılmak 
narından Elhamra sarayına doğru ve sarayı kuşatmak fırsatını b:.ı -

koşmağa başladılar. Jamıyacaklardı .. 
Bu koıu pek heyecanlıydı. Sarayın pencerelerinden ka -

Sayısı yüzü bulmıyan bir avuç im ıesli bir muhafız haykırdı: 
mücahidin karıısına, o sırada bir _ Geldiğiniz gibi, gürültüsüzce 
fırka asker bile çıksa, mukavemet defolup giderseniz, hiç birinizin 
edemezdi. canını yakmıyacağız !.. Kapılan 

Mücahitlerin her biri bir aılan ı kırıp içeriye girmeğe yeltenirse • 

k ·ı · t• K J kt parıldıyan niz oklarımızı üzerinize yağdıra· es1 mış ı.. aran ı a . . b • · 
kesin palalar, ve hep bir ağız- cağız! .. Haydı, bıze ceva vermız: 

dan: Hangiıini tercih edenini? .. 

- Öleceğiz .. Dönmiyeceğiz · (0f!\'amı var} 

Yenizelistlere gelince: Bu fırkanın 
reisi, son ihtilftl hnreketin;n haşmdu 
bulunduğundan, bu fnkaya mensup 
olanlal".ın, eski proğramlan ,.e esl\i 
farik autmetlerile intihabata i!jtirnk 
<>ylemelcri \'C namzet grupları meyda· 
nn getirmeleri mevzuu hahsolamaz. 
Ilunlnr arasında bazı mutt>dil fikirli
lerin müstakil olarak bazı dairelerde 
nanızC'tliklerini koymıılnrı muhtemel 
ise de muvaffaluyetleri çok şiipheli • 
dil'. 

Tiunlardan bn~kn, isyan hareketini 
ilk gün neşrettiği beyanname iJe tak
hllt eden eski Ba~,·ekillerlerden Bay 

Di~itrakopulo un muhafnıııkar cüm· 
huriyet fırka~ı vardır. Uzun müddet 
hariciye ne1.aretinde bulunan Dimit • 
rakopulos, intihabatın ni bi tt'msil 0 • 

sulile yapılması dolayısile Pııtraq da
iresinden meb'us intihap olunmııl~ta 

idi. Ve mecliste yalnız iki arkadaşı 

nrdr. llnlen intihabat geniş daire ve 
ekseriyet u ... ume ynııılacağındıın hu 
fırka reisinin ,.e tarnftnrlanmn, mu· 
vaffnk olmalan muhtt>mel görülmek· 
tedir. 

Bu fırkalarla beraber. Laı-i a Ye 
Mak~~OllJ ada bir de zlina , e çiftçi 
parb ı \'ardır. Ancak bunların rt>is-
!e~i de son ihtilalde alitkndar olduğu 
ıçın meYkuftuı·, ve teşkilatları da bu 

işe karı tığından dolayı dağıtılmı tır. 

llu partinin siy:ısi umcleleri, esasen 
hiikiımet partileri progrnmlarrnda da 
kıı:ımen me,·cut butunduğuncfan zürra 
'\·e çift~i fırkası dnhi bugiln içiıı hir 
km ,·et telfıkki edilmemektedir. 

Diye yükselen sesler, pencere -
]erden bakan en uyu,uk ruhlu in -
sanları bile titriyordu. 

Milliyet = Tan Divanı harpler€.' rualiy('tıerini hıfü-
m€.'k hususunda sıkı emirler \erilmi~· 

Bütnn Gamata ayaklanmıştı .. 
Yolda mücahitlere katışanlar 

da yok değildi. . Kafile saray 
meydanına vardığı zaman müs1ü· 

Milliye. arkadaıımız d:inden • tir. Hükümltr ,·erilir nı·ilmez, örfi 
beri (Tan \ yeni adıyle çıkmakta • ı idare knldırılncak ve asıl o vakit in· 
dır. Bu öz türkç eadı ark:ıdatımı· tihnbat :münnkn nları bütün şiddetile 
za kutlu olsun. ba:. hımış olacaktır. 

Hora manastırını servetlerini 
harcıyarak yaptıran ihtiyar alim, 

timdi o manastırın papaslığını 

yapıyordu. 1932 de Teoleptos na

mı ile rahip elbisesini giydikten 
ıonra gözlerini ·yeryüzüne ebe-

diyyen yumdu. Niaefor Gregoras, 
ölüsünün başucunda uzun bir nu· 

tuk söyledikten sonra mezarının 
üstüne §u satırları yazdırdı: 

"Ey melekler anlayınız! Bu a
dam öldii ... Bununla ber!lber bii
tün hikmet Ye fazilet de malıYo}. 

dn.,, i.lr 
• • 

Bizanslılar Kariye camii olan 
Hora kilisesine ve manastırına 

fazla ehemmiyet vermekte idiler. 

Elizabet'in mülakatı, Kirenyus•un 
tasvirinde yapılan tahrir nüfus, 
Yusuf Buhar ile Meryemi göste

ren tasvirler, Paıkalyenin birin
ci günlinde hazır bulunmak üzere 
Kudüı yolunda arörünen mukad. 

des aile. 

ikinci bölmede Hazreti lıanm 
doğuıu, melekler, çobanlar, Mer• 

yem ve Hazreti lıanın yıkanma· 
ımı göıtermektedir. Hazreti lıa· 

1 

mn §eytanlar ~rafından kandı-
rılması. 

Orta bölmede: Hazreti lsanm 
takdis reımini yapmaaı, Meryem 
dua halinde, iki melek, bir beyaz 
boğanın kurban edilmeıi. 

Dördüncü bölmede: Kudiit yo· 
lunda atlı kahinler, Elizabet ile 

Bizanslılar, tarihte daima ken· Aya Yohnanın bir e1de kıhç oldu-
di kuvvetleinden ziyade Allah· halde kendilerini takip eden bir 

tan kuvvet bekler vaziyetinde i- asker önünden kaçmaları, Haz-

d iler, bunu çok harplerde göster· reli lsa ile Samrı kadm, maıum· 
mitlerdir. Bizans itikadına göre lann katledilmesi, cüzam hastalı· 

Ruslara karşı Jan Zimisesi muzaf- ğına mübtela bir hastanın iyi ol· 

fer kılan, surları Rulgarla~ a kar. ması, bir sağır ve bir dilsizin iyilet 
§ı hima!~ eden Panaiya Ödiktri- ı mesi, Meryemi muhakeme etmek-
ya tasvırı burada saklı idi. Bu te olan başrahip, 

tasvir, şehrin zaptından sonra or· Camide, bunlardan baılcıa da· 
tadan kaybolmuştu. ha birçok tasvirler bulunmakta· 

Kaı·iye camii, yazdığımız gibi dır. Dediğimiz gibi bütün bunla• 
1495 ile 1511 yılları arasında j. rın hangi kurundan kalmıı oldu-

kinci Beyazıdın sadrazamı olan ğu kal'i ıurette bilinmemektedir. 
Atik Ali paşa tanf mdan caime 

çevrilmiştir. Bugün içinde bulu
nan mozayiklerin hangi kurun-

dan kaldığı da kat'i olarak anla. 
şılmış değildir. On dördüncü yüz

yıldan kalma olduğu muhakkak 
addedilmekle beraber, altıncı 

Yarın: Kariye camii önündeki 
mezarda bulunan hazine - bu 

hazineyi kimler çıkarmak iıtemit 
lerdi? 

( Devanu """ J. , 
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1 ürk maarif cemiqetinde Kır klarelinde 

Bu yıl yapılacak 
yeni işler 

Karşıqaka ;;,_ektebindı 
Yeni umumi merkez heyetinin asıl 
ve yedek üyeliklerine kimler seçildi? Okuma, sağlık, ekim ve 

bayındırlık işleri 

Mektebin yanındaki arsa alınırse K81 

şıyakanın lise ihtiyacı hallohınmuş ol~ 
. . 

Kırklarf!lj, (Hususi) - Umumi 
Meclis bu hafta işlerini bitirip 
dağılmıştı'!" Varidat bütçesi on 
beş bin lir'\ kadar kabartn'!f, 303 
bin liraya ~·ttrmıştır. Bun.ı. muka
bil maarif bütçesinde on bin lira
dan fazla ziraat bütçesinde altı 

bin lira, sıhat işlerinde üç bin, yol
larda iki bin liralık yükseliş var
dır. Vilayetin maarif faaliyeti 
haıka vilayetlere bir nümune gibi 
dir. 
Umumi m~clis köylüleri okutmak 

işinde kemiyetten çok keyciyete e· a;..ııoo-..----'•·~-

J 

hemiyet vermektedir. Üç }ıldan - . . • • ti 
beri köy mektep aded(rde hiç A.a,.ııyaka 01tamektebının açılışına ait bir h-:ıtıra, kenarda me 
fark yoktu... buna mukabil bu miidifriı T alô.t Akalın. 

Türk Maar!I cemiyetinin un!umt toplantrsınJa bulunanlardan bazıları 
(ortada f; amutay Bcqk1Xr.ı Bay l..bdülhali!; Renda görülüyc.ı1. 

müddet za . f rnda yirmi köyün tek İzmir, (Hususi) - Üç ~~z sek- Mektebin yardım kohı "; 
hocaları üçe çıkarılmıştır sen talebe&~ bulunan Karşı} aka or- kevinin yardımiyle 80 t~l~tf 

Yani k>rk hoca daha maarif ta mektebi hundan üç yıl evvela - gün öğle ve akşam yedır' 
kadrosun'\ katılmıştı~·. Bueün ge- çılmıttı, mel<tebin talt:besi sene - ve yekne.sa!< giydirilmekted~ 
çen bir iki yıl içinde yap:lan ve den seney? artmaktadır. tap ve sair ihtiyaçları da tel" 

Türk maaı·if cemiyetimn fev . 
kalade umumi kongresinin Anka
ra Halke•ıinde toplandığmı yaz -
Dllfbk. 

Kongre başkanlığına Kamutay 
l>aşkanı Abdülhalik Renda baş -
kan vekilligine Bursa say!avı E -
sat, katip!Hdere de Faik ve Hasip 
Ahmet seç!Jmişler<lir. 

Kongrede ilk olarak ~emiyet 

nizamnamesinin bazı maddeleri. 
nin değişt; l:ilmesi ve bazı madde -
ler katılmut meselesi görüşülmüş 

ve bunun ;.ç;n beş ki~ilik bir encü
men ayrılm1ştır. Bu encümenin 
tesbit ettiğ; değişik ve kalmalar 

heyeti u.numiyeye ar .tedilmiş, 
müzakereden sonra ufak tadilatla 
kabul edilm: ştir. 

Bundan sonra yeniden umumi 
merkez heyeti üyeleriyle vedek ~ 
!erinin seçiimesine geçilm!ş aşa . 
ğıdaki zevat umumi merkez heye
tine aynlmışlardır: 

Nafi Atuf Karsu (E,.zurum 
saylavı), R(;fet Ülgen {Urfa say 
lavı) , Hafü Bayrak (Baya:ot.ıt say. 
lavı), Kemal (Başvekalet müste . 

şarı), Ali Haydar (Talim terbiye 
üyelerinden) , Nevzat Trndoğan 
'(Vali), İhsan (Talim ~erbiye 
ba~kanı), Rahmi Köken (lzmir 

saylavı, ) Şefik (Şurayi de·!fet üye
lerinden). General Ihsan :;\;,)kmen 
{Giresun s;:.ylavı), Muhit>.in (Or

du saylav ı). Hüseyin Av.ni (Hu -

susi Bizim mektep müdür:: ' . Hil -
miye (Riya.2iye muallimi) . Hasan 
Ali (lzmir $aylavı), Kazım Nami 
Duru (Manisa saylavı), 

başka vilayetlerde eşi nadir olan Büyük ı ~selerde okluğu gibi bu-ı dilmektedit 
büyük köy mekteple!'inde yüz elli rada da talebe kooperatifi yardım Mekte?in içi ve dışı te~ 
iki yüz ço •. :tlğun üç muallim elinde talebe kotu mektepliler hllberleş - Hiç bir yerde toz yoktur, 111Z" 

Yedek azalıklara seçilen\n şun- b fi k I d 1 d ki eş sını ı :ue tep er e o.ru u a- me kolu, moaşeret ve nezaket ko- müdürü Tc-Jat Akalın: 
lardır: rı göğüs k:lbararak görül-nekte • lu, spor v~ seyahat kolları vard1r. I,_ 

Faik Resit (Maarif Vekaleti dir. Muallim kadrosu tamdir. Bu "Mekt"?bin tahtalarını 
· t ··d·· ··) F k'h O lamak sur".tı"yle tozdan ktJ<l neşrıya m;ı uru ' a 1 e ymen Ziraat bütçesindeki ~iikselme mektebin 14 muallimi vardır, bun- ... • 

(lstanbul Jetylavı) , İzzet Ulvi (Af- ziraat men:urluğu teşkilaL. vücu _ lardan be~ı cayandır. bu usul her mektepte v 
son saylav1) 1 Nimet (Mı.:allim) , da getirih.lek ve fidanlık. köylü- tozdan kurtuluruz,, dedi. 

Her ser1c talebenin artması do- f 
Dr. Ragıp (ilk mektepler sıhhat ye tohum, ~oaç diktiı-tme tıltıl ve Mekteptf': talebe ";Ja 

) 
to layısiyle b ·t a teşkilatının gt!'nişle -

müfettiti · ökse mÜc'.\dele iı1.leriiıde g~r.İte fa - sık sık müsamere veril.nıe 
:r :r tilmesine ve deniz istikametinde 

Bundaıı sonra kongremn sevgi aliyetler sarf edilecektir. mektebin bttişiğindeki t,<.hçe ve 
ve saygılar rı.ın Cemiyetin yüksek Easase~ geçen bir kaç ay için- arsaların ·ntimlak;ne teşebbus e - Konya d~ 
koruyucu~.ı Atatürke. Kamutay de yapılan mücadele sayes:nde vi- dilmiştir. Yeni lise ih':.hacınm , 
Başkanı Abdülhalik Rend'l.ya, Ce- layet ağaçl::ıLrJ kendilerini bplıyan karşılanm':\sına şiddetle ;htiyaç oJ 
miyetin umumi başkanı B:u.•bakan ökselerden kurtarılmışt.. şimdi vardır. Tömbeki ekid'. 
General frınet İnönüne v~ Büyük de tırtıl mfü .. adelesine gir!1ilmiş -

Karşıy~ka nm yalısına. yakın • • • J fl 
Erkam Hc..rbiye Başkanı !\1areşal tir. güzel bir yt-rde bulunan bu orta- iYi VeflID e, 
Fevziye v~ •:::ümhuriyet Hnlk Par. Bütçede takdire değer muvaf- . lak V·.; 
tisine bildirilmesi itt~fakla onay - fakiyetler<len biri de, Lüleburgaz m~ktebin yegane ihtiy.~c~ istım ,.. Konya - Çok karlı ve;/; 
1 . k h elktrı'gw ı•nı· .,u· cuda getirilme~ 'ne on- ed_ılece.k :ı.~sadrr. B_u ı tı~eı..-.ç _te • li olan Tfüt' beki ekimine 
anmış, yem umumi mer e7 eye- d ld - takd d 1 4 ".) 

tine muvafı'akiyet teme.1misiyle bin lira ile :§tirak edilmesıoir. Bi - mın l~ ıh ~g•ı l ~ e •s1.em en kalmış olar. muhitimiz, , 

kongre da ~ılmıttır. ri de maa .. ~f bütçesine koran in - mat up ası. 0 aca r. heri HadiM, Aladağ Dlfl1~! 
_ :t """"""'"'""'"""'""'"'""""'""'""'""'u""""'""""""""'u""""""'"'""""""" da ekim f':l"Jiyetine geçıt' · 

1

~,J şaat tahshatı sayesinde B'.lırgazla mezbahayt daha fenni ve ::..sri bir 50 ' ; 
Aydında Atatürk 
heykeli dikilecek 

Rize kaza t~rı merkezinde iki ilk Bu yerıeı de anca!< 1 , (1 
şekle geti•Eceği, memleket planını . .. d J"IJllıf 

mektep inş;,. edilecektir. il 1 h 2.erıyyata nwsaa e e ı e 
yaptıracağ r su yo annı rsıa ede- lJ'; 

Bu ay belediye mechglerinin bin kilo k idar hasılat e (ı'. 
ceği, parkı genişleterek daha mo - ııt r,.~ 

bütçe yap.n.\k üzere top!antıları miştir. Bu fömbekileriıı ı,r'. 
A d (H ") Ş h- dern bir "'ekle koyacağı töylen - l 1o:; Y ın, ususı - e. ır mec- da vardı. Vüayet dahilindeki bele- :r çim ve cint. itibariye ll" 

lisi azalarından Bay Ömer Aydın, mektedir to··mbekı"le• .• • ayarına 1.~ .. diyelerde ışieri sıraya kvymak, . 
Bay Ahmet Şakir oğlu ve .Bay Re- memleket bayındırlık işleri iyi bir Halke-,lerimizin faaliveti na - memnunİ/t:Ue görülmii~tı.1 1 
fik Süvari oğlu, Aydının Atatiir • suretle yüriHmek için özr.nli bir zarlara çarpar bir. şekilde ilerle ~ Bunları Patın alDl::ılc ii1 il( 

kün heyke~: ile şereflendirPmesi i- hareket göriilmektedir. B·1 yıl be- mektedir Tesis ettiği okuma oda- tanbuldaıı gelen eksp~rl~: tfl 
çin MeclisP. takrir verdiler Takrir lediyelerın birçok imar ii!tıri ya - sında kitaµ ve risaleler fer gün ~ilik bir !<i>rr.isyon habıt 
ittifakla oı.aylandı, ruznameye a - pacaklarmt duyuyoruz. biraz dah:l 7enginleşmeki:edir. me gitmi§lf'!I dir. MübB1rJıf 
lındı. Merk"" l>elediyesinin elindeki Hamit ~,. iicel 50 ile 10') l•uruş arasıJl ' , 

KURUtt'un edebi tefrikası: 36 yecandan çatlıyacaktım. 
Bu kadar ıstırap çekeceğimi 

zannetmiyordum. 

tüm .. Yemekten sonra dansettik .. 
Numaraları seyrettik. lrma gittik
~e neş'elendi .. Bir Havaiyen tan • 
go da bana dedi ki: 

·11' 
k<>'''ı teşekkür ederken 

manca bir şeyler konuşt\J··· 

Ve ilave etti: 
- Hizmetçi yok, küçüğü gez -

dinneğe götürdü. Yediden önce 
gelmez. 

* * 'i 
- Bir çay daha! 

* * * - Yediye çeyrek var. 
- Ben hazırlanayım. Sen sa -

lona geç. 
Saat yedi buçukta kapının zili 

liorkunç bir sesle koridorda ak -
setti. İliklerime kadar titredim. 

Gelen kocaıı idi. 
Salonun kapısında onun güler 

yüzünü gördüm. 
Ko§arcasma geldi, elimi sıktı: 
- Affını dilerim. Beklettim 

galiba. Çok oldu mu ge'leli. 
Kekeledim: 
- Yok, beş dakika belki! 
- İrma, nerelerde acaba. O dı-

şarıda yemek yediğimiz zaman 
pek sevinir. Bir dakika müsaade 
edersen, onu bulayım. 

Salondan çabuk çıkmasaydı he-

Hatta geçen cuma günü sinir -
lerim canavarlık duygulariyle ge -
rilmişti. Öyle bir ruhi an içinde 
ıstirap duymak imkanı yoktu. Fa· 

kat bugün,belki biraz da tesadüf
lerin fenalığı beni harap etti. 

Birkaç dakika sonra karı koca 
Leraber geldiler .. 

lrma elbise değişmİ§ti .. Beni o 
ak~am ilk olarak görüyormuş gibi 

bol bir sevinç içinde elini uzattı: 
- Hoş geldiniz ... 

Ve hu sefer trmağını değil, fa
kat küçük parmağının hafif itişini 
avucumda hissettim .. 

- Çıkalım, değil mi?. 
lnna, bir çocuk gibi seviniyor .. 

Onları (Altın bar) a götürmüş -

- Bu dostluğu devam ettirelim, 
ister misin?. 

Avucumdaki elini sıktım .. 
--Haftanın bir akşamını yeme· 

ğe bize gelirsiniz ... Ve ... 

- - Bir ak§am da ben sizi davet 
~derim .... 

Şarabın mahmurluğu ile süzü -
len gözlerini yumdu .. 

- Ne iyisin! .. 
Masaya döndüğümüz zaman h

ma bir çok bahblere girip çıktık -
tan son't'a bana dedi ki: 

- Sizle görüştüğümüze karı 
koca o kadar memnunuz ki .. 

Bu dostluğumuzu yürütmek 
bizim için çok şerefli olacak. Ben 

Bu sefer Adnan: J 
~''' "Ji - lrmanın bir ricasl ııf'., 

T "k . . ı ıd·'' " u çe ıyı a;ı ataJl'l :_ ıeıı'"' 
korktuğu iç in beniDl s0t,~ 

tiyor .. Eğer mümkünse 
ı ti 

ben çarşamba akŞaJ11 "tııı• 
bizde yemeği r ica ediY-0 

Teşekkür ettim: .. ,Jef' 
• 110" 

ma"' e lrmanın tatlı 
çeklendi .• 

Kadehimi kaldırdıl11: 
- Saadetinize .. 
ikisi birden söyleclilet= 

- Dostluğumuza!·· ./ 

* * • gı 
5lJl' 

Münasebetler, teın8 ,1 
artıyor.. (pcı'°ffl' 





Milli ·hakimiyet bayramı
mızı içten kutluladık 

"örneğimiz Holivut kuklaları değil, Öz 
ablalarımız, Anadolu kadınlarıdır!,, 

TAKViM 

~ 
Gün doguşu 
Gün tıatısı 

Sabah namazı 

o~ıe namazı 
ikindi nım~7. 
Akşam namazı 

Yatsı namazı 

imsak 

Çarşamba Perşembe 

24 Nisan 2!1 Nisan 

H l\lohaarem U Muharrem 

:1,09 5.0K 

18 • .'i6 
43') 

19.13 
1600 
18.!l!I 

2'1.3fı 

18,H 
4 36 
ı 'l.I ~ 
16.00 
IM7 
~o .16 

Unıumi Harpte 
hatıraıan Kafkas cephesi 

~ 22 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih 

Y akup Cemilin kumandasındaki e. 
firar ediyordu. Bunların yerler ~ (80§ tarafı 1 inci sayıjada) 

Marştan sonra Bay İsmail Ha

bip Sevüktekin kürsüye geldi, ka
ragünleri heyecanlı bir dille çizdi. 

Atatürkün on bet yıl önce karan· 

bklan delerek önder gözü ile milli 

hikimiyeti kurduiunu anlattı. lı

tanbulun if gali günleri, Aııadolu

da milli kuvvetleTin çalııma tekil

leri gözönünde yeniden beliriyor

Clu. 
Bundan sonra Bay Münir Mü

eyyet "23 nisanı kutlulayan Ata· 

türkilıı çocuklarına armağan., bat

bklı süzel bir şiir okudu. 

Bay Rüneddin "Ulusun özenlik 

tenliii,, adlı söylevini söyledi. 

Bay Rükneddin tarihin geçirdiği 

aafhalan ve Bizans kurununu an

latarak sözlerini §Öyle bitirmiıtir: 

"Smır dı§mda da olsa öteki dün

yada da olsa Türk gönülleri fet
hedeceğiz> beraber ofacağız. En 
eski gilnı~~· gibi uz:.ık a=y .. rlarda 

d'\ olsa bir Tül'kün yarınında bir 

dilrnn bats ı her h!;\raher ü, ;:ıece
ğiz.,, 

Bunddn ıonra Ba) Lebit "ha
kimiyeti milliye ve gençlik,, adlı 

söylevine föyle batladı: 

- "Arkadaşlarım, 

Milli hakimiyetini her şeyden üs 
tün tutnn Türk cemiyetinin, Türk 

hayntmm üniversit€sinde o haya
tın izleri okunacak ve daima o ha
yatm adamı yetişecektir. Eloğul-

larınm komşuluğu fikitirine uyarak 

düı t köşelcştirilmiş nesiller yurda 

zarar verir.,, 

Bay Lebit sözlerini fÖyle bitir· 
mittir: 

- "Hele milli hakimiyeti ema

net alan ~ce bir gençliği kutla

Jar/ rrnu .. ğa· niyetlenenler o genç. 

liğin kuvvetli yumruğunu kafala
nnm üzerine bo~ bir teneke indiril 

miş koca bir balyoz gibi bulacak

lardır. Bundan hiç şüphe etmesin
ler. 

Bay Lebitten ıonra, küuüye B. 

lsmail Hakkı gelmiı, "milli ha

kimiyet ve köycülük11 mevzulu söy 

levini ıöylemİ§tİr. Bay İsmail Hak
la: 

- '~ürk inkılftbmm hedefi, ma 
lı rulımduğu kütleyi yoğurmak
tır.,, diye ıöze baılamıı ve sözleri 

ni föyle bitirmiıtir: 

- "Ha<liseler kitlelerin göziin
den hiç bir zaman kaçmaz. Ve ha. 

fızalanndan silinmez. Bunun en 

beliğ misalini "dağyolu,,nda oku

dum: Oğul. Bugün biz kazandık, 
Sİ7.e emanet ediyoruz. Bayrar,un 

kutlu olsun ve gözlerinde sevinç. 
den yoğurulmuş iki damla jnri.. 

Bu iş gençlikle olur ey Tüı·k 
genci •. ,, 

Bundan sonra Fen fakülteıin. 
den Pakize kürsüye gelmit ve çok 
alkışlanan aöylevine ıöyle baıla
mııtır: 

- "Arkadaşlamn, milli haki
miyet 'kuruluşunun yıldönüınünde 
ve çocuk bayrammdayrz. · 

Türk kızı, hayatın icaplanna U· 

yarak avukat olabilecek, doktor o
labilecek ve her şey olabilecektir. 
fl,akat herkes iyice bilmelidir, ki 
Türk kızı daima ve daima ana, en 
iyi ana, öz Türk an:ısı kalacaktrr.,, 

Yılın gtçen günleri 
Yılın kalan !!Ünleri 

, . 18 

1!4 
242 

RADYO 

Bugün 

3.16 
125 

241 

_ lı_ Faka:::İgel::,~.eH:pis~~: ~: he~t:~:~ara:::~~ 
den kurtulmak için her nevi taah- reket edebilecek bir ınuf~:d 
hüdat altına girmit olan mahkum- kil edildi. lstikşaflarda çok 1STANBUL: 

Bayan Pakize sözlerini bitirir
ken tunları aöylemi~tir: 

"Anam beni bügün için yetiştir. 
di.11 türküsünü çağırarak smı.r boy
larındaki geçilmez demire kanı 
ile su vererek onu çelikleştirmeğe 
:~oşacak kanını akıtacak, engin u
fuklarda uzanan kırmızı beyazın 
gölgesinde son nefesini verirken 
bir parçacık nemlenen gözlerinde 
anasının hayalini canlandırarak 
diyecek ki! 

18: Fransızca ders. 18.30: Jimnastik 
Bayan Azade Tarcan. 18.50: l\luhte · 
lif plaklar. 19.30: Haberler. 19.40: 
Monoloğ -Bayan Halide Pişkin tey
ze. 20: Maarif (konferans). 20.30: Ba
lalayka orkestrası ve Koro. 21: Ba • 
yan Ateş (şan - piyano refakatile). 21. 
20: Son haberler - Bonıalar. 21.30: 

lar serbest ve silahlı olunca ken - olması ümit edildiğinden 
dilerini sözlerinden, taahhütlerin· ve talimine itina edildi. Bil 
den vareste buldular. rezenin bir fotoğrafiıindeJI 

Yol boyunca kaçmağa baıladı - bir hatırasını bulamadıtıı· 
lar. Y akup Cemilin bu hesapsız Şimdiye kadar baıkuın 
serserilere karşı silah kullanması vekiletile yapılan muhare 

Bayan Emine lhsan (şan - türkçe söz
lü) ve radyo caz ve tango orkestra
ları. 

bile hiç tesir etmiyordu. Her gün Enver Pa§a ordu kuın 
bunlar azalıyordu. gayri müsait cevaplar, ~ 

Bu alayın zabitleri de garib su - nasihatler veriyordu. Ke 
rette seçilmi9ti. Herhangi bir su- naatine göre emirler gönd 175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 

17.30: Senfonik konser. 18.30: Ka
rıı.ık konser ve opera musikisi. 20.:10: 

retle ordudan niıbeti askeriyesi du. lstanbula gidip tifahei 
kesilmiş zabitler bu alaya veril - mek bir zaruret olmuştu· ~ 
mitti. Kanlı, katil, mahkumlar - yapılan bir istizana ınuvaf 
dal'. yapılan alaya elbette böyle dilmişti. ikinci defa bir d.11' 

~ 

Edebiyat ve şiir saati. 22: Çekçe ya· "Ne mutlu bana!,, Anamı şehit 
anası yaptım. Ne mutlu bana .. ,, 

Bayan Pakizenin 'u sözleri bil. 
hassa çok alkışlanmıştır: 

yım. 23.0S: İngilizce yayım. 2-t.OS: Al· 
nıanca. · 

3 .. 2 MOSKOVA (Stalin) 361 m. zabit lazımdı. nıldu. 
13 - 1 ! : Gündüz plfık yayımı. 18: Y akup Cemil alayın kasasım bu 

- "Biıim örneğimiz Holivut 
kuklalan değil, kocasına gülle ta
~ırken bile kucağmdan çocuğunu 
ayıramıyan öz ablalanmız Anado
lu kadmlaııdır.,, 

Radyo orkestrası. 19: Duyumlar. 19. 
15: Konserin devamı. 20: Ders. 20'.20: 
Plak. 20.45: Konferans. 21: Berlioz'un 

223 Khz. V ARŞOVA 134S m. 

askerin soyabilmesini pek müm - - idam mahku,. 
kün görerek aldığı 10.000 altın 

lirayı da kemerlere doldurarak ~ (B~ ıarafı linci , 
senetle zabitlere vermitti .. Muha • cezalarınrn aff edilmeıini 

Bayan Pakizeden sonra Bay Os· 
man kürsüye gelerek gene milli 
hakimiyet mevzulu bir söylev söy
lemi§ ve merasim bitmiıtir. 

Meraıimden sonra, orada hazır 
bulunan bando tarafından klasik 
parçalar çalınmışt.ır. 

Bay Münir Müeyyedin söylediği 
güzel §İirden birkaç parça: 
"Kemal,, i bulmak için acun savaşçı-

ları 

Eski kurundanberi yuğurdu al~rları 
Doğu eline yakın uzak doğu elinden • 
Yurdun san'atkarları oldu yerli ye -

• rinden 

19: Plak. - Şen skeç. - Sözler 20: 
Plak - Sözler. 10.3S: Düo saksofon. 
20.50: Aktüalite. 21: Viyana ,·alsleri. 
21.40: Milano skala operasından nak-
len Verdi'nin "Aida., operası. 

5.i:l Khz. BUDAPEŞ'fE 550 m. 
18: Rus kilise korosu. - Konf e -

rans. 19.05: Salon orkestrası. 19.55: 
Konuşmalar. 20.30: Gounad'nun "FA
UST,, operası. <Peşte operasından) 
21.30: Duyumlar. ,.e saire. Operanın 

demmı. 24.10: Çingene musikisi. 

Türk Yurdu .• . 
~ (Baş tarafı ı. ci sayıfada) 

"Sayın Orgeneral, yüksek ko-
mutanlarım, sevgili yuıi:daşla· 

f azalarına hayatlarını bedel tut -
muıtu. Alayın neferleri yolda ka • 
çarak gittikçe azalıyordu. 

Belki Erzuruma gelince kimıe 
kalmıyacaktı. Böyle bir hal Y akµp 
Cemilin kumandanlığının erimesi 
demekti. Bu cür'etli zat neferleri • 
nin kaçtığını duyurmamak için or
duya gelmekte olan asker kafile -
lerini kendi alayına katı~tırmağa 

başlamı~tı. 

rım, arkadaşlarım. 
Aktılar dağdan dağa o\·alardan en • Bizler hayatımızın en mes'ut en 

gine 

Askerlik şubelerinden, talim • 
gahlardan yola çıkarılan neferler 
böylec~ bu alayın kaçaklarının ye
rini dolduruyordu. Fakat bu ne • 
ferlerin mensup olduğu memle • 
ketlerin bu hali gönderdikleri ef -
radın miktarınıt orduya bildirece • 
ğini Y akup Cemil anlamak bile 

heyecanlı en gururlu bir safhası 

istemiyordu. 

Kapıldılar bir se3in derinden ahen -
gine olan bugünü Atatürkün huzunm-

da kutlulamağa geldik. 
nu ses, Tanrının sesi, iç gücünün se

siydi 
Gönülde pınar olan ülkü seslenme -

siydi . . . . . . . . . . . . 

Tiirkün kam bahasına kazanı- Erzurw.na muvaaalatında or -
du kumandanı bunların hepıini 

lan Cümhw-iyet abidesine koydu- kendisine ihtar etti ve acı nasihat-
ğlunuz şu çelengi minneWırhkla ler verdi. Fakat kendisinde ordu 
çarpan kalbimizden çıkarıyoruz. kumandanından daha büyük kud-

Arkadaşlarım, görüyorum hepi-
GUneş elinden uzak yakın batı eline ret gören Yakup Cemil cevap bi-
Yurdun s:m'atkt1rları gene daldı de- miz heyecan içindeyiz çünkii artık le vermedi, güldü. Yolda aldığı 

rine 
Toprağın ta içine vurdular çekiçleri 
Genç kızlık yürekleri gelinlerin içleri 
Karıştı bu ı:;on olan isteğin alel·ine 
Heykeli dikmek içio her er kendi 

e\·ine 
Durmadan dinlenmeden yuğurduğu 

al~ıları 

Bin ah, ile inlerken Egenin kıyıları. 

yurt korumasr icin kendimizi hazır f 
1 

.. d d' o d d b .. .. Ç 1.-k • d . . 1 ne er erı ıa e etme ı. r u a u-
gonıvoruz. e ı ıra emız, ımnn a b d k . · v .. 
d 1 w k lb · · .. k k b ' l . . . nu aşın an savma ıçın an go· 

d
o u al ımızd. yu se 1 g~lmkız ve lünün ta cenubuııa gönderdi. 
amar arımız a coşan ası anı~ 

mızla yılmaz orduya kaıışıyoruz. Y akup Cemli den alınan telgraf-
Ruhumuzda kaymyan askerlik nameler deli saçmasını andırıyor· 

yüksek mektebimizin bize aşıladı. du. Müterr:adiyen taarruz etmek -
ğı hızla Türkün bükülmez kolunu ten bahseder ve müsaade isterdi. 
bir kat daha kuvvetlendireceğiz. Bazan düşmanı her taraftan ihata 

Türklüğün ufukları kararırken di- Biz 1300 den fazla ihtiyat silbayı etmek, hazan gerilerine gidip çe-
rimde l:u yüksek abide önünde \'e Ata- virmek ve hazan cepheden vurup 

Batı engelsiz gördü kendini bu irimde türkün huzuıunda yurt konunası dağıtmak projeleri telgrafhanele · 
için and içerken Cümhuriyet ve va ri işgal ederdi. Verdiği meydan 

Ey ölmüş san'atkarlar \"e şimdi ya. tan uiTnmda kanımızı son damla- muharebelerinden ve iki tarafın 
şayanlar sına kadar dökeceğimizi bütün ci- zayiatsız çıktığından bahseylerdi. 

. . . . . . . . . . . 

Ey sa\·~ş yollarında "kemal'' i ara - hana haykınyoruz. 16 Teşrinisanide iki düıman bö-

yanlar Bütün diinva bilsin ki Türk yur- lüğünün t:ıarruzile vukubulan 
Değişmez y:ısa~ıdır Tanrının Türke w h b · d y k 

du göz konmaz el sürülmez ve meydan mu are e5ın e . a ~P 
"kemal,, C ·1 l k k 1 bo"lünmez bir bütündür, ve bütün emı üç yara ı verere gerı çe ı · "l{emal,. Türk ulusunda sonlaşır o-

"Kamal,. kalacaktır, bfüün kalacaktır. Bu di. Kanunuevvelin soğuk gün ve 
Tanrının varlığından geçer varlığı bütünlüğü yaratan Atatürke bin gecelerinde dü~man yalnız X .. K: 

Türkiin minnet.,, O. cephesine, 91. , 92. alaylara ıkı 
Tanrrhktan güç ahr varlığı "ATA - Bay Hamit Macit kendi yazdığı taburla taarruz etti. lleri karakol 

TORK"ün ! mevzilerimizden bir siperi ifgal ~iirini okumuı, ihtiyat zabit vekil-
etti. Taarruz 92. alaya karaşı gece 

ieri generallarının önünden mun- de devam etti. Fakat 5 zabit, 30 
tazam adımlarla geçmişlerdir. Öğ· nefer makhıl ve 2 zabit, 300 nefer 

Holivut leden sonra da mektepde diploma- yaralı vererek çekildi. Hava kar 
Hollvut'un 24 Nisan sayısı renkli ları verilmiştir. zerrelerilc hali işbaa gelmi§, tel -

çok güzel serimler, Suat Deniş '1e KURUN Subayları içten graf telleri halat gibi olmuf, kar -
Münir 8b?lt>y~adnın tY~1zılai rtiı ile petk kutlar, kendilerine yüksek muvaf- lar metrelerce yığılmıttı. Bu karla 
zengin ır mun ereca ı e n şar e · . ak d d 1 
miştir. l °' fakıyetler dıler. örtülü mınt amız a ve ağ arın 

Yeni eaerler 

lemiılerd~':' . 

Bu taleplerinin kabul e 
dilmiyeceCji belli değildir. 

Eğer C'.imhurreisi harP 
nın kararL.?l tasdik eder•e 
ıabah ıaf .ık sökerken, G 
le arkada~b rının vaktiyle. 
na dizilm1ş oldukları Gdct 
de kurıun'L dizileceklcrdit• 

ldam...ı mahkôm a 

Atina1 :?3 (Hususi 
mizden) - Kavala har 
tarafından Bu;gariata.,. 
dördüncü bJlordu kumaJI 
neral Kamcı&os ile birli 

1 
ben idam-ı mahkum edil6f 
Yanios, Selanikte bir nıii 
beri saklaun ığı evde y 

tır. 

Muhalif partiler bO§k 
mulı.:ıkeme.i btJ§l.J• 

'Ati.na, ~3 (Hususi 
mizden) - Yunan filo•" 
danı Ami::ı· SakelarinuD 

lığı altınd:ı İ§e başlıyan ~"' 
divanında n.uhalif parti 
kanlarınd~n Papaanas~ 
daris, Gunatas, Sofiliı, . 
Kiriakos, ~· ~neral PJastit'. 
Venizelist r. e.zırlardan M•·.
laa, Kundurosun gıyabell ~ 
hah muhalttmelerine b.t t"J. 
tır. . ~ Kafand,,riı böb..-1' 

f 
hasta bulu .• duğu halde 
muhakemec1e hazır bul :Z 
Eski Dıt ıs•<"rİ Bakanı~· t~ 
2Uar ısra : '1rkası r~i~İ ~~ 
iakopolos ~ :\fandarısııı 
şahitliğim \ t.pacaktır . 

Atina, ~3 (Kurun) "" 
harp divanutca mahk~ 
zabitlerin ~\:.n burada 

heleri ıökfümüttür. ,,Jf' J 
Yuna 1 crdunınJa 12 

Atina. ~3 (Kurun) ,....... ~J 
ordusunuıı •esfiyesine de ~ 
mektedir Oünkü kabİP)~fr f//!J 
Ferik Otcrıcoı, Çinıik0 ~ cf'f' 
tas, Droma. ist Kriozi•, ~e"'" 
Generalin tt. kaüde ıe" 
rar vermı~t r. 111ı"'1ı 

Harp d·vnnlarıOCl' G,-' 
dama ma'J~um edilen tof ~ 
ı: ..... ile Anognoot0;d., -
kadatlarımu Yuna.il ._.tf.;I" 

.. ·1a.,..-
roıundan kayıtları ıı 
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Dünya Kadınları kongresinde dün Kongreden bir heyet 
amô.l Af af ürk tarafın-, 
dan kabul edilecek 

Bizim için kongrenin en büyük hadi
sesi Atatürkü tanımak olacaktır,, 

Cumhur Başkanımız tarafından kabul 
edilecek kadın murahlıasJar 

duygularını anlatıyorlar 

Cumhur baıkanmıız Kamil A · 
taturk'ün kadınlar kongresi mu -
ı ahb&llarından 24 kiıilik bir he · 
veti kabul edeceği haber alınmış· 
tır. 

Dün, Ankaraya gidecek heyet 1 
azaamdan hazılarile hükumet 
merkezimize gitm~den evvelki 
duygularını öğrenmek üzere ko · 
nuıtuk. itte söyledikleri: 

Mısır murahhaaı Bayan Hüda 
Şaravi: 

biiyi.tk bir ad::ını . oyler. Bu ı:;öz 
bizde söyl nme!'l1i ti. At:ıtürkü gö 
receğiınden çok müteha&'-isim.,, 

Amerika murahha11 ve dünJ- . 
kadınlar birliği ıulh komisyon~ 

reisi bayan Şeyn: 
"Çok heyi?can duyuyorum. An -

kaı-adan geldiğim zaman size da
ha çok si'zlcr söliyebilecPğini 
7.aıınederim .. Bu davet, Atatürkün 
kadınlığa karşı samimiyetinin bir 

delilidir. ,, 
KiMLER GiDECEK " Bütün dünyayı hayrette bı · 

rakan şahsı, kimsenin göstereme- Ankaraya ıidecek olan murah
diği cesareti gösteren büyük ada - haılann liıtesinde tu isimler ıö · 
mı gönnek, kendisini tebrik et rüJmektedir: 
rnek en biiyük dileğimdir. lngiliz murrahhaar Bayan Eıhi, 

"Yeni Tiirkiyeye geldikten son- birli tin fahri reiı vekili bayan 
ra onu meydana koyan adamı gör- Şrayber, Holinda murahhası ha • 
rneden dönseydim çok müteessir yan Manus, lsviçre murahhası ba
olacaktım.,, _ yan Gur, ıMııır murahhası bayan 

Birliiin fa'1ri reia vekili Bayan Şaravi Pap, Avustralya murahha-
Şrayber: ıı bayan Ritbit, Amerika murab -

"Bizim ancak kongrenin en bü- huı bayan Şeyn, Hint murabha11 
vük hf!disesi Atatijrk'ü tanımak o- bayan Şerife Hamit Ali, Jamay -
lacakttr. Onun kadınlık ve Türk ka murahhaıı bayan Manon, Ro
ın illd inin kalkınmasr yolundaki mnya murahhuı bayn Dumilka, 
n:ıyret 'erici faaliyetine meclU - Lehiıtan meb'us murahhası bayan 
,uz. Ben Ankarayı gördüm. Ora- Anazelakovska lngiliz murahha-
~ını yaratıcı bir büyUk irade beli- ıı bayan Turbervil, Mııır murah -
r'K,f .olarak tanıyorum.,, 'huı bayan Fuat Sultan, Suriye 

Jamayka adasından selen ve murahhulan bayan Nuh ve ba -
Ankaraya gidecek heyet liateain- yan Hüsni Elberui ve Fransız 
de olan zenci murahhas Bayan murahbuı bayan Veron, Ameri _ 
Marıon: kalı matbuat tefi bayan Fats, Yu -

"Bu, benim iç.in hiiyük bir maz- ıoalavya murahbaaı bayan Ata -
hariyettir. O Wyük insanın bu ka- nukoviç, Türk kadmlar birliii 
dar kısa bir zaman içinde bütün reiıi bayan Utife Bekir ltık, ikin
memleketin ruhunu ve maddesi· ci reia bayan Umia Refik ve Ma-

d
. latya ıaylavmnz bayan Mihri 

ni ıieği.,tirişini uzaktan takip e ı-
yor ve bir cok kitaplardan oku • Pektat da ayni heyete refakatle 
yorum. Diğer ırklarda da Atatürk Ankaraya 1ıideceklerdir. 

Cümhurreiıimiz murahhaa he • 
gı"bi büyük şahsiyet çıkarak ırkın 
hürriyeti için çarpışa bilmesini ne _y __ e;t;;i ;;cu;;m;;;a;;ı;;iı;. n;;ü;;;ka;;bu~l;e;;d;;ec;;;;ekt~ir_. 
kad:ır isterdim. Atatürkün çalış 1 J 1 Dut..cunı yalnız Türkiye hudutlan Gelenler, gl eni• 
~·· ·'t> kalacak bir şey değildir. Bay c~rrıil --· Oı: vera=t~ rek -
P.· 'J~ntlan aşarak diğer mem- törü Bay Crmil Bilg~ dür."i: eks • 
1,. aet~ ilham olacak örnektir.,, presle Ce .. ~-.reyc ıitmitt~ ·. 

l •S?oslav murabha11 Atanaako- Bay Rektör Ce ,evr-~e sekiz 
aün kalaca.le, dönütte Ankaraya .... 

· \ nkarada Atatürkü selamla- ,idecektir 
l'nak fırsatını bulduğumuzdan ------------

rrıtrrınunum. Türk kadınını kurla·, U R U N ' rdığı için kendine teşekkürlerimi- K 
el sunacağız. Biz Balkan kadın • 
lan için, Türk kadının kurtuluşu 
~'>k mühimdir. Çünkü Türkiye, 
dakma medeni haklannı ve Cüm
huriyet idaresi altında bütün di -
ler fırsatJan müsavi ı:ıurette veren 
ilk Balkan memleketidir. Mazide 
tarihlerimizin biribirine na~ıl tc -
liri olmuşsa, bu hadise de, f emi -
!lizmin inkişafı tarihinde büyük 
bir iz bI?akacakve Balkan kadın -
laruım kurtuluşuna hız verecek -
tir.,, 

lnıilizlerin eski parlamento a · 
taamdan bayan Turbervil: 

CUnd Uk SlyM! Gazete 
Iııtanbul .Ankara caddesi, (\AKIT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı ltk"rl telefonu: Wi9 
idare telefonu : z.&S10 

Telpf adreel: lııtanbu.1 - (KURıni) 
AJM)l'.lı'E er;oaı.&RI 
Poıta kutuıu No. •6 

Türkiye F.cnebı 

Senelik 

6 aylık 
S aylık 

ı •1•• 

ıHO Kr· 
730 .. 

400 • 
ı:ıt • 

nto Kr 

1450 
800 .. 
soo •• 

illa öcrederf 1 
Ticari uuaarm ll&n eayıtalarmda ean • 

tımJ 30 kurutt&D baflar. tık ıı:ıytfada 2~ 
ıcuruta kadar cıkar. 

euytık. tasla devamlı lllıı \erenler~ 
ald ayn t nzillt vardır. • 

mh ıl nl ın hır satırı 10 !curuıt•ıı 
Koelk UAnlar 

"Kadınlara erkekJerle musa~ i 
hak \·erildiği zaman, Tiırki:veyi ı-
,. • · l Tü" k k d • b Bir det• O lld tuı ~ Uç deta.ııı 6 
' -·mmııyan ar. r a mm u- dört c:tetuı - detuı 100 turuıtur 
ıa ha7.:rlanmış olduğunu öyledi- oç a ık ı r1n tıtr d a.11 tıeda 
Pr. Fakat Atatürk, (hürriyeti de- vadır Dört tın eçeo llAn arm ra 
·ıemek içirı ev' ela hür iyet ,•er •••• ıı.rı.an ... tıt-..... . kunı_ıiıııtan-b•ua..iip•edtllr ......... ..: 

mPl\ fnzrmdır) dedi .. Runu anC"k 

merkez heyeti seçildi • 
yenı 

ciddi mi: lngilterede 
saylav yardır ; bir gün 

Şaka mı, 
kadın 

bugün 
bunun 

600 erkek, 15 
aksi olacaktır 

Kudınlar ltonıra:'!'Iİn tliin /#Ü toplantı•.rıtlarr: Küt•ÜtlP. ">ÖZ •ÖY iiyen bir ha!:p ve dinleyicilt."'. 
1 

Dünya Kadınlar Birliii konıte· j murahhaıları söz tC>ylemitlerdir. müza.keı·esine giritilmit ve netice
ıinin bitmeıine bir ıün kaldı. Bu- Sonra lngiliz parlamentosu "ileri de ittifakla kabul edilmittir. 
gün de açık toplantı devam ~ttik· muhafazakar., aza11ndan Ledi As· Filistin murahhası Bayan Joze
ten sonra. yarın hu.uıi heyet top· tor kürsüye gelerek demokrasi fin de dün manda altında olan f e· 
'antıları yapılacak ve Araıulusal mevzuu üzerinde söz aöylemittir. leıtin kadınının vaziyetini anlata· 
kadınlar birlijinin on ikinci kon· Kendisinden evvel kürsüye çı· :ak, kanunlarda degi,iklik lazım· 
greıi de İıtanbulda nihayete ermit kan eıki lnıiliz mebusu kadın ~ ~ldiğini , yıllarca e\ vı•I ve C:aha 
bulunacaktır. "lnıiliz parlamentosunda buıün ziyade dıni esaslara ~öre hazıl"lan-

Dünkü toplantıya Birlik Re· 15 kadın 600 erkek var. fakat bir mıt kanunların daha si.ıratle deiit· 
isi Bayan Etbi riyaıet etmekteydi. gün 600 kadın 15 erkek olacak- tirilmeıi yolundaki dileklerden 
Bayan Korbet Etbi önce milli bay· tır .. ,. demitti. Ledi Astor bunun bahsetmiıtir .. 

R 
... :r- ,.. POL S TEŞEKKOlO ram dolay11iy)e birlik namına bir taka oldux..·nu ·ı .. ret ed ... rek J 

Türkiye eiıicümhuru Kami• A· "biz 600 kadın ve 15 erkek iate
tatürke bir tebrik telırafı ıönder· miyoruz. Biz erkeklerin en iyiıiyle 
meği teklif etti; alkıtlarla kabul kadmların en iyiaini bir araya ge· 

Dün konırede batkanlık küraü
ıünden Türk poliıine tqeklcür 
edilmiıtir. Bu, bir gün evvel. Yıl· 
dızclan Oniverıite konferam salo· 
nuna se"iı yapacak olan bir oto· 
büıün murahhulardan otuz kuru~ 
f ula alması ve ıonra bu paray; 

edildi, hazırlanan tebrik telırafı· tirmek iıtiyoruz,, ckmittir. 
nın ıureti inıilizce ve framızca o- iKiNCi CELSEDE 
)arak okundu. 

SEÇiM 
Sonra intihap itlerine seçilerek 

birliğin yeni 'reisinin ve yeni mer
kez komitesi azasının kimler ol
duğu ııra ile okundu. Buna g<ire, 
Bayan Etbi yeni reialiie ve en çok 
reyle reiı vekilliline Türle murah· 
·np.ıo.<m.ı!ıa• .ıpıag aJnn nwq 
Yeni merkez ~omitesi baaı da 
batta Mıaır murahhuı Bayan ş.. 
raYI olduiu halde ııra He l.f:hiatan 
Holinda, Ameika, lıYeç, Framız, 
Çekoslovak, ıHindiıtan, Y qoılav
ya, Brezilya, Avuıturalya, Bulp.r· 
ya, lnıiltere, Danimarlca, tekrar 
Holinda, tekrar Lehiatan ve tek
rar Çekoılovakya murahhasların· 
dan mürekkepti. 

Yatlı bir lnıiliz azanın iıtif a11 

dolayııiyle ıenç bir Çekotlovak
yalı onun yerine ıetirilmit ve di. 
ier Çekoılovak murahhaslar bu 
genç kızı tebrik yollu kucalclarrnt· 
lardrr .. 

GELEN ETODLER 
Dün konutulan mevzu "kadmm 

muhtelif hükumet tekilleri a!tınd . . a 
vu:ıyet ,, idi. 1 

Once Yunan murahhaar "F . 
• J ' a 
tızm a eyhtarı kadınlar bı"rl·~· ııan· 

den .. gönderilen bir mektubu oku· 
du. Çekoslovak murahha1ı "de
mokrasinin müdafaası,, iıimli ve 
bir Çekoılovl\k kadını ıenatörü ta. 
rafından ıönderilmiı olan etüdü 
okudu. Bu etüt, hürriyeti, sulhü 
kadının serbestliiini se•en t ' 

d , anı· ı 
yan emokraıi ile onun zıddı olan 
"?tokraıi,, ıistemini mukayese e
dıyor, demokrasiyi müdafaa edi. 
yordu. 

Sonra 1nıiliz Parlimentosunun 
eski azaımdan Bayan Turbe .1 
1 ·ı rvı ' nıı terede kadmm parliment 

. o- 1 
ya gımıeıinden aonra, içtimai ha-
yattaki inkipfı anlattı, çıkan ka. 
nunlan kıaaca saydı. Kenditinin 
ve Ledi Aıtorun çıkarttıktan Jra. 
dın ve çocuk bayatını alikadar e
den kanunlar:ı itaret etti. 

15 KADIN 600 ERKEK! 
Bundan sonra lran ve Lehistan 1 

Oileden aonra, konare ıene 
bi: l:k reiai Bayan E,,tbinin riyaseti 
al~.nda lor·andı. icra komilesi ta· 
rafından hazırlanan ve ''rejim 

§ekli ne olursa olsun bütün hüku· 
metleri kadın ve erkeklere ayni hak 
luı •ermC' )erini iıtiyen,, teklif su· 
retini okudu. Bu teklif üzerine 
Franı•z murah' ı n Malater Selye 
den baflıyarak ııra ile Lehiıtan 
lıveç, lnıiliz murahhaıları fikirle
rini Miylediler ve teklifi daha açrk 
cümlelerle anlattılar. 

Neticede teklif sureti kabul e· 
dildi. 

Bundan sonra hükumet memuri· 
yellerinde ve idare meı'uliyetle· 
rinde de, kadınlara erı keklerle 
müsavi haklar verilmesini iatiyen 
ve lnıiliz heyeti tarafından kon· 
greye arzolunan telcHf auretinin 

Sel inik 

poli•in geri alarak murahhaslara 
iade etmefe hu:ır bulundurması 

dolayıaiy'le idi. 

Yıldızın intizamına bakan zaln• 
tamız, paraları derhal birlik vez
nechrma ıetirmit ve bu parayı 
verenlerin ıelip ıeri alabilmele
rinin temin o1umnaaını iıtemittir. 

Dün batkanlık kürıüsimden 
Türk poliıine teşekkür ederken 
"kim fazla para verdiyse gelip 
alsın,,diye de ilin ettiler. 

Otobüsler, nıurahhaslıtrdan yol 
paraıı olarak 20 kuruş alacakken 
50 kurut almıtlı .. Ve buna ıf'bep 
olarak da mesafenin uzunluğu 
ıösterilmitti. Bu yar.lıtlı'k ve he· 
sapsızlık eıeri doehal tamir edil. 
mittir. 

Bankası 
Tesis tarlht: 1RRR 

/dare merkezi: IS1 ANBUL (Galata, 
1 f!rklyedekl ~ubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Vunanlstandakl Şubeleri : 
,elAnlk . A tlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

SPOH POSTASI 
Memlekehmııde ve ecaebı memleketlerınde bütDn ıpor •e 

gençhk hareketlerini ve sporcu gearlig· e nrilmeaı IAıım ı 
. k·u b •- . • ge,en 

yenı fe ı er ak.ındakı ynılar1 muntaıaınan talcip etmek ıste-
yenler mDnbasaran S PO R PO S TAS 1 nı okumahdırlar. 

Her verde fiah S kuru,tur 
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1 tstanbul Belediyesi llantarı 1 
Senelik kirası Muvakkat teminat 

Kapahça~ıda Divrik S eıki 45 
yeni 47 No h kağir dükkan. 

Zeyrekre Demirhon mah. Meh· 
melpa§a S l 8 yeni N. 12 oda ve 
bahçe ve :eşmeyi havi soğı:k kuyu 
medresesi. 

Fatihh Kirmasti mah. Tetim
meler S. t 2 odah yeni 20 No. ka • 
ğir tetimn!eiıani medreıe.-i .. 

Vefad:t Kalenderhane mah. 
Kovacılar S 25 - 100 N<' .lı iki 
odalı kağ·r eski mektep b:r.aaı. 

KapalI<'arşıda Hacı Ha.aan $. 
16 No.lı kM~;r düklöan. 

Karagümrükte keçecip:ri mah. 
kilise S. kuyu, havuı ve muhtelif 
meyve ağ~çıarmı havi bostan. 

Cağal~ğlunda AlemdaT mah. 
Hilaliahm~r S. Hadım Haaanpa
şa mcdre4113jnde 4 No.lı oJa. 

Zinda·cıkapıda Ahiçelebj mah. 
Zindankap: S. üıtünde 1 odalı 46 
No.lı dükkan. 

Uzunç~~rda Zindankapı C. 
Rüatemp14ı mah. Uzunçaı-ıı S. 
348 yeni No Jı kiğir dükkan. 

Ortaköy Cavitağa mab eaki 
Türk S. 2 • 1 yeni No.h ahtaP 
dükkan. 

Arnavutköy Lutfiye mı..b. Kü -
çükayaznn. eski 30 yeni 65 No.lı 
iki kattan ibaret 4 oda ve bir mut-

36 2 ·ıo 

480 36 

288 '21 60 

60 4 50 

36 2 70 

84 s ~o 

30 2 25 

96 7 20 

96 

24 1 80 

fağı havi 1<iğir ev. 84 6 30 
Çemberlitaşta Mollafenar1 mah. 

Çemberlih~ sokak Küçük vezir 
hanmm ikfoci katında 6 Nc.lı ki.-
ğir oda. 36 2 70 

Zeyrek~e Zeyrek mah. Zeyrek 
yokut batı S. 31 yeni No.b 7 odalı 
Haliliye !ll.!dreseai. 156 l 1 '10 

Zeyre!c':e lshak lhrah ~m mali. 
ibadethane S. 64 yeni No. da bir 
adet kuyu ve bahçeyi bayi Zem • 
billi Ali Et Mketebi Hnaıy. 72 5 40 

Kapaltçarııda Kazasker S. 
44 - 46 ye.nr No.lı kağir dükkan. 24 ı 80 

Koska:/71 Molla.kestel mah. Çu-
kurçeşme S. Taıhan içinde 7 -

23 - 25 - · 30 - 31 No.1· 5 oda. 120 S 
KapaLçarşıda Kalpa~ılar S. 

11 No.lı ka~ir dükkan. 108 8 10 
Çukurbostanda Fenai malı. Fe

nai çeşme S. 1 dershane 1 .: ela 1 a .. 
ralık biraı c a bahçeyi hav~ yeni 2 
No.h eski \l'VU§ Yusuf Ağa mek -
~~~ . ~ 4 00 

Kapalıçarııda Yorgan~lar S. 
:4.lipafa hınlnm 2 inci kamıda 10 
yeni No.h oda. 30 2 2S 

Befikta~ta Sinanpqa m!li. ~ 
mi içi S. Sjnanpa§a medroıeıinde 

2 yeni No h oda. 30 2 2: 
Hocap ~~ada Ebi.issuut C. ve 

S. iki katt~n ibaret 3' oda~, S yeni 
No.b kaği: matbaa binası. 480 36 

Alipaı~cJa Hubyar mah. Ali .. 
paıa C. ik~ katlı 107 No.1.ı ahıap 

dükkan. 42 3 l 5 
Yukat-: ~a yazdı mahı-1Jer 936 senesi Ma.yz' sonuna kadar kiraya 

vermek içi.a a.yrı ayn açık atttırmkya konmuı~cı. istekliler şera."ti an -
lamak üzer~ her gün Levaznn müdürlüğüne, "lrttırmaya girm~k için 
de haizala:ı.ıda gösterilen teminat makbuziy.t" beraber ihale .dinü o
lan 25 - 4 - 935 Pertem~e günü saat lS de Daimi Encüm~;de bu
lunmalıdır. (1801) 

Senelik kiraaı Muvakkat tt:minat 

"Atatürk,, heykeli 
müsabakası 

Denizli Vilayeti Daimi encümeninden: 
Denizlide dikilecek "ATATÜRK,, heykeH müıabakaıına ~it ba • 

zı maddelerin aıağıda yaz.l· olduğu üzere tavz~hina lüzum gôıiilmür 
tür: 

A - M:.iısabaka şartnamesinin ikinci madı1esinde gösterilen mild • 
det 10 - Mayıs - 1935 akşamına kadar uzatunuştır. 

B - Şartnamenin üçtincü mai:desinde yuılı olduğu üzer~ heyke
lin askeri kıyafette kaputl:ı ve ıon askeri kıyafet kararnameıt~ne uy • 
ğun olması tari.br. Esasen p.>zu hey beltraşm saıı at kudretine bırakıl· 
mıftll'. lıti-ieınJer bütün ma&.t'afı ken <lilerine ait olmak ü:tere bundan 
ba9ka mak~tler gönderebiluler. Fakat vilayetçe istenilen 9artlarda bir 
maket gönJerilmesi mecbur;dir. 

C- ~artnamenin altmcı maddesinde mP.~et için gösterikn ı.15 
eb'adı tabii büyükW.ğe nisb~tle değil, bir buçJ°k misilde yapdac.ak o -
lan heykelin cesametine nisbetledir Ve maket iç.in yazılan bu eb'ad 
en az bir had olup iatiyenJeı daha büyük yapmakta mubtard~ı !ar. Fa
kat bu tak lırde dahi vilayetten ayrıca bir masraf istiyeme:ıler. 

D - VUayetçe aynca yaptırılacağı zikr~J!!en kaide h~.J<kında 
heykel mfüabakasma ittir.,.lf edenlerin mütab:\ beyan edebi:t:eekleri 
şartnamenin yedinci maddesinde zaten yazılıdJr. Arzu edenle: heykel 
maketi ile beraber mukabilinde bir §ey istememek şartiyle k:ı~de için 
de maket veya proje gönderebilirler. 

E - Müsabaka netic~tı1inin şartnamenin ııoelcizinci madde!oi veç · 
hile tesbiti 1çin Gü:ıel San'atlar Akademisinin dahi mutaleası alına -
raktır. 

Vapurcul 
TÜRK ANONiM ŞIR 

İstanbul Acentalı 
Liman han, Telefon: 

lzmir Sür'at ~ 
SAKARYA vapuru 

1
' 

ta PERŞEMBE günleri 

da lstanbuldan JZM11~ ZAR günleri de 
lstanbula kalkar. 

1RABZON yO 
G O N E Y S U ~apur~ 
san PF.!-<ŞEMBE saat 

Hopaya kadar. 

MERSiN yOL 
DUMLUPINAR V"aPuıt 

Nisan CUMA saat 11 de 
ne kadar. 

Bartın Yolıl 
BARTIN vapuru 24 

ÇARŞAMBA aaat 19 

kadar ----! 
AlJvalrk Yolllf 

KEMAL vapuru 24 J 
ÇARŞAMBA saat 19 d• 
lığa kadar. ~ 

Tenzilatlı halk bilJ 
Beher adedinin tahmin edilen 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad· Memleket dahilinde ,J 

bedeli 12 lira 50 kuruş oJan 100 delerindeki vesikalarla birlikte kolaylaştırmak maksadi~ 

1 ısıan~uı Kuınandanııoı ~otıooıma Komısvoou ilHnları 

adet lake karyola ile bir adedinjn telClif mektuplarını ihale saatin· iki aylık tenzilatlı halk 
tahmin edilen bedeli 11 lira olan den en az bir saat evveline kadar ihdaı olunmu§tur. Bilet~ 
200 adet hilttaniye açık eksiltmeye Fmdıkhda Komutanlık Satmalma yıs 935 tarihinden iti i/. 
konmuıtur. ihalesi 11/Mayıs/935 komisyonuna vermeleri. (2081) tün iskele acentabane1e;J 
Cumartesi günü saat 15 dedir. 'i- "" .v. tılacaktır. Tafsilat al / 
istekliler ıartnamesini F mc:lıkbda Beher çiftine tahmin edilen be. 1 :~~l~rin acentalanmızs. 
Satmalma Komisyonunda görebi- deli 350 kurut olan 180 çift dağa ~eleri ili.n olunur;,,,,,J 
lirler. Eksiltmeye gireceklerin 259 tırmanma fotini açık eksiltmeye /,1 
liralık teminat makbuzlari1e bir- konınuftur. ihalesi 11/mayıs 1935 l:stanbul Asliye mah 
likte vaktinden eW111'""1 komı·syonda çüncü hukt.:k dairesinde~, • ... ,. cumartesi günü saat 15,30 dadır. ka.fY 
hazrr bulunmalan. (2106) Fehmi ~..ııtafından 

Şartname ve nümuneıi Fındıklıda ı:; ~ 
• ~ ~ köy köprü ~okağmda -

Satmalma komisyonunda görüle- ~ 
İstanbul Komutanlıg"ı kıtaatınm b·ı· EL-'Jt · ki ı de Hatice aleyhine açtı 1 ır. .K.SI meye gıece erin 48 İ• ma davası.1 t1 icra kılıns.11 

senelık ihityacı olan 68 bin kilo raltk ilk teminat makbuzlarile bir- d 
koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye l'kte kt" d 1 k . d mesinde: Kanunu me ~ 1 va m en evve omısyon a ve 138 incı maddelerin~ 
konmuştur. Beher kilosuna tahmin hazır bulunmalan. (2107) '~· 
edilen bedel 42 kuruştur. ihalesi * * * lanna da:ı- mahkem ., 

9/Mayıa/935 per§embe günü aa.at Beher adedinin tahmin edilen 8 - 4 - 935 tarih v~il" 
16 dadır. Şartnamesi Fındıklıda bedeli 900 kuru, olan 396 numaralı kaıan havi i ~ 
Satnralma komiıyonunda 108 ku- adet dağ arka çantası a· bure Hath:e:nin ikamet:,. 
ru§ mukab;finde alınabilir Ekıilt· çık ebiltmeye konmuştur. 1. bul olmas,ne. mebni il~ı.1• 
meye gireceklerin 2142 liralık te· halesi 11 Mayıs 935 cumar- ği tensip k.fınmış oJı11ııı 1.:1 
minat mektubu veya makbuz ve tesi günü saat 16 dadır. Şartname- landan itiba,.en on beş '-i 
2490 No. h kanunun 2, 3 cü mad- si Fmdıklrda SatıJ"alma komiıyo- Haticenin •emyizi da"' ısı 
delerindeki vesikalarla birlikte nunda görülebilir. Eüsiltmeye gi- ği tebliğ nı~kamma k~İ (vj 
teklif mektuplarını ihale aaatin· receklerin 268 liralık ilk teminat zere ilan o\cnur. _j 
den en az bir saat evveline kadar makbuzlari e birlikte vaktinden 2 EV ~ 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma evvel komisyonda hazır bulunma. D en : z y o il s 1 
komisyonuna vermeleri. (2080) lan. (2108) 1 

~ ~ "" :(. :"fı 1(. i Ş L E T M e ~~ 
lstanbul Komutanlığının senelik Beherine 12 lira 64 kurut tah. Acenıeleri Karaköv 'p"/) 

ihtiyacı olan 231,500 kilo sığır eti min edilen 10 adet Portatif ma - 1 eı. 4l3tı2 - 'irsecı Mb_.ıı, 
kapah zarfla ek~Iltmeye konmuş- ıa açık eksiltmeye konulmuştur. - Hu· Tele ıor ı 'J.7 
tur. Beher kilosuna tahmin edilen ihalesi 4 'Mayıs/935 cumartesi /mroz tol~fı 
bedel 32 kuruştur. lhaleıi 9/Ma· günü saat 15,30 dadır. Şartname KOCAELİ vapuru ~Yıl 
yıs/935 Perıembe günü saat 14 ve nümuneai Fındıklıda ıatınal - PERŞEMBE günü tl'ı 
dedir. Şartnamesi Fındıklıda Sa.· ma komiıyonuncla görülebilir. Ek. T Jı d n 
tmalma komisyonunda 370 kurut ıiltmeye gireceklerin 10 liralık te- opane r tımm ~ JjbOI~ 
mukabl·ıı·nde alınabı"lı·r. E'--ı'·ltme· . kb gidişdc Tekirdağ, e -• 

Ka mmat ma uzlariyle birlikte vak- l re>,..- JI 

ye gireceklerin 2954 liı·alık temi· tinden evvel komisyon.da hazrr s~ki, Ç~nakkale, rrı ~8r 
nat mektubu veya makbuz ve bulunmaları (2017) · tc bunlaraı ilaveten şıı.r 

••••••••••••••••••••• ırıyacaktır. (2111) 

Bu··yu··k C~ Dr. Hafız .e _J 
Karak5v köprüsünün C&lata ci- T p ,.,- J 

beti Haliç tctrafında 59 No.!ı oda. 360 27 · ay ya re iya 0 go § U Dahiliye Miitı. asi'~ 
Unkap•uımda Haraç;. Kara Cumadan ba,ka ~.~ 

Mehmet mah. Kayık .~.Jrele S. ~İmdiye kadar binlerce kişı·yı· zengı·n (ı,s dan S) ya kadar ot""..f 
kahve yeri. 45 3 3!ô4 vanyolundaki (118) ı>1,f!"' 

Topkat.hOa Sulukule c. kale ' etmiştir. Yeni tertib planını görünüz suıi kabinesinde bıa•ı- I 
burcu. 24 1,80 eder. et ~J 

LaleliJe Mimar Kemalettin 1. ci keşidesi 11-Maqıs-1935 tedir. Muayenehane ve~·' 
mah. Lile i c. sucu çılano.• s. 60, Büyük lkramı·yesı· ·• 25.000 Lı·radır 22398, Kıtlık teJefoıııJ . 
62 yeni Ne. da Soda ba.hçe ve ku· 'Jt'' 
yuyu havi ahıap ev. 216 16,20 Göz He~1 f:rt'~ 

LalelH~ Mimar Keırıalettin verilmek iç;rı. ayrı ayrı açık arttırmaya konulmı.ştur. bteklile":" feraiti Dr Şükrt1c1e•' ~· 
mah. Laleli C. ıucu çıkma:... S. 46 anlamak ü:?rf" her gün Levf\zım Müdürlügu~ .. ncı al"ttırmay • k · t• Babıali, Ankara cacl~Mi • N 1 , ~ gıl""le ıı ı- 22~ _H': 
Y911~ o. l •oda bahçe ve Y.Uyuyu yenler hizahımda gösterile-n teminat makbur:l\Je berabeı iha.ıe günü Telefon: .,,~ 
havı ah,ar e~. 120 9 olan 25 - "- 935 Perşembe günü saat 15 de Lıaimi Encümen.de by. '•••S•ab günleri ıııe'" 

Yukan~a yazılı maha~!er 936 senesi Ma r~Pı sonuna kadar kiraya iunmahdır. (1778 ı• 
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Resmi ilanlar Türk Limited Şirketinden: 

Şirketimiz tahsildarı Necmeddin Sadık Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 
Vazifesinden ayrılmıt olduğundan kendisinin tirket namına 

herhangi bir parayı almaia ve muamele yapmağa ıelihiyeti 
kalmadıiı ilin olunur. 

~~T~~!tm9~~~~r~!~~~~~,;en 1 
bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, lnıilizce muallim mu· 
a vini olmak iatiyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - imtihanları Temmuz pazarlaİ ıünü lıtanbul Univeraitesin 
de batlıyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklann: 
A) -Türk olmaları, 
B) 20 den eksile ve 45 den fazla yafta olmamafan, 
C) - Hüsnühal erbabından olduklan, cinayet ve cünh:ı nevin 

den mahkumiyetleri olmadıiı halckında mahalll vilayet vey.s kaza 
idare heyetinden bir mazbats ibra'I etmeleri (halen memur ve muaf 
lim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daire imiri 
nin vereceği vesika kifidir ) 

D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmeye mani vücut arı 
zalarından selim oldukları!ll ispat eder tasdikli hekim raporu ibraı 
etmeleri

1 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki dera ıenesi mu· 

allimlik etmit bulunmaları lazımdır. 
4 - Namzetler imtihanda mu vaUak olduklan takdirde 1702 nu 

maralı kanunun 1. ci maddesinde gösterilen ureceler dahilinde her· 
hangi bir orta tedrisat mualiim muavinliiine tayin edlledderdir. 

S - Yukarıdaki prtla• ı haiz olan namztler bir itti da ile vekilete 
ınüracaat edeceklerdir. Bu istidaya fU vesikalar bailanacaktır: 

A) Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli tureti, 
B) Tahsil derecelerine ait p.lıadetname veya veıikalarmın ud ve 

yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalll Maarif idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif idareainden tasdikli ve fotofrafiı fit, 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüfünde kartonsuz fotoiraflar, 
Bu ve•;lralarm en son 1/8/1935 tarihine kadar Vekilete slSnde

rilmit olması liznndır. Bu tarihten sonra Vekilete selmit olan Teye 
evrakı müsbitesi noksan ıönderilmif bulunan istidaJar h•ldrmda mu. 
amele yapılmıyacaktll'. Keyfiyet ilan olunur. (1957)' 

Dit tabibi 
NURIMEHME"F 

Beyolfu Aiacami Kartıunda 
Bursa sokak: No. 1 

KAYIP 

.. . .. ..... -

Sahibi: ASIM US 
VAKiT Matbaa11 - latanbal 

Neşriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGIL 

lUI eneai Emirıin ilk mekte
binden ıddıinn phad~tnameyi 

kaybettim. Y eniaini alacatımdan 
eskisinin hükmil yoktur. (8608) 

Emirgii•ı: Malalı cad4~n No. 
19 Saime 

fi! Je gaorunuza lı Ba'!~a•ı'!Jan bir kumbara alınız. Gelecek sene llıı 
a, ta çocuğunuzun da bırılcmış bi,cok parası olacalctır. 

; 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu : 29 .. 
1 - Öz türkçe köklerden gelen 

ıö:.luin klır§l.llna (T. Kö.) beldc(i 
(alameti) konmuııur. Bunların her 
biri hakkında sırası ile u:.manlarımı· 
:.ın ( miiıelıası1.1) yazılannı gazete · 
lere vereceğiz. 

Kezalik - Bunun gibi, yine, öylece, Klfifı nefs - Doyumluk 

Kils - Kireç, kireç taşı 
KiJye - Böbrek 

2 - Yeni konan karşılıklann iyi 
nnrd edilmesi için, gercğin.e giirc. 
f ;ansı:.çaları da yazılmf.§, ayrıca Ör · 
ncklcr de konulnıu§tur. 

3 - Ki)/di tiir!.,e olan kelimele · 
rin bugiinkii i~lenmi~ ı•e kullanıla11 
r4el•illeri alınmı~tır: Aslı ak olan hnlr. 
~ ~ - " ~ a.slı ügüm olan hüküm, turk~e çct> •. 
kökünden gelen §ehil gibi. 

Kesel - Kesilme, gevşeklik, kesel. 

Keşfetmek (Bak: icad) - Açınla • 

mak 
Keşf - 1 - Açın, 2 - (Bak: l'J · 

cad) 
örnek: Kimya en büyük keşiflerini 

L&Jvaz11e'11e medyundur - Kimya en 

bllgilk açınlarını Lavvazye'ye borçlu

dur. 

KAşif- Açan 

Keşide etmek - Çekmek 

Ketmetmek - Gizlemek 

Kettlm - Ağzı pek, ağzı sıla, gizer 

KetQmlyet - Gizerlik 

Key - Key, yakma, dağlama 

Keyetmek - Daflamak, köymek 

Keyf - Keyif (T. Kö.) 
Y..,ıt (Bek: indi) - Keyflğ, ken • 

• Keza - Böyle, böylece bunun &ibl, 

da, dahi. yine 

. '~m 
Kıdemli yüzbaşı - ön yüzbaşı 

Kıhf - Kafatası 

Kılade - Boyunluk 

Kılükal - Dedikodu 

Kıraat - Okumak, Jektür 

Kıraat etmek - Okumak, Jaktır • 

mak, laksıymak 
Kıraat kitabı - Okuv-(Fr.) Livre 

de lecture 

Kısm - Kısım 

Kısmet - Kısmet 

Kıstas - OJçek - (Fr.) CritErium 

Kışr-Kabuk 

Kıfa - 1 • Bölge, kıtağa CT. Kö.) 

2- Büyüklük, irilik (Bak: cesamet) 

Ornek: l - J'ergüzü ~f büvilk kıt'

aua tefrik olu1U1r - J'eruüzü beı bü

yük bölgeye ( kıtğaya) Ollrılır. 
2 - Durara talik edilebilecek kıt'a· 

da (cesamette) bir harita - Duvara 
asılabilt'Ct'k bUgüklükte bir harta. 

Kıtal - ())dürüm 
Mukatele - öldürüşme 

Kıvam -Tav 
örnek: Bu iıin tam kıvamına gel • 

dili bir 11ratla - Bu iıin tam tavını 
bulduğu bir •ırada. 

Kıyafet - Kıyafet (T. Kö.) 

Kıyam - Ayaklanma 

Kıyam etmek - Ayafa kalkmak, a· 
yaklanmak, kalkışmak 

Kıymet - Değer. kıymet (T. Kö.) 
Kibar - Kibar ' 

Kibr - Kibir 

Kin - Kin CT. Kö.) 

Kisve - Geysi 

Örnek: Din rüesaaımn hUBUBf kisve 
giymeleri menedilmiıtir _ Din uluca. 

larımn özel 11e11si giymeleri ll<uak e • 
dilmiştir. 

Kişvak - Olke 

Kitab - Kitap 

KitAbe - Yazıt 

Ornek: Orhon tikabeleri _ Orhon 
11antlan 

Kiyaset - Usuf 

Örnek: Bu meıeleyl •izin kiyaaeti-
nlze tevdi ediyorum - Hu 80 l . rumus· 
zın uauğunuza hırakıyorum. 

Kolordu kumandanı Uerik) _ Kor. 
gentral 

Kolordu kumandanı K k 
tan - or omu • 

Kolordu erkanıharbiyesi _ 
kurmay 

Kongre - Kurultay 

Kontör, muaddid _ Sayaç 

Köhne - Eski, eski pUskU 

Kor -

Örnek: (Jstündc bir kü/ıne libas ile 

karııma çıktı - O •tünde bir eski püs
kU (le.yal ile karşıma rıktı. 

Kroki - Tnslnk 

Kubhe - Kubbe, kümbet 
Kudsf - Kot~l 

Ornek: Millt'tln büyük inkılabların· 
da piıı:a olmak ağır olduğu kadar da 

kudsl bir iftir - Ulusun bQyQk dev • 
rimlerlnde önayak olmak ağır old11ğu 
kadar da kutsal bir iştir. 

Kumandan - Komıtan 

Kumanda - Komut. komuta. 

Ornek: l - Askere verilen (hazır -
ol) kumandası üzerine - Askere ıoe • 
rilen (hazırol) komutu üzerine 

2 - Kumanda11 altında bulunan li
ı·ayı ttarka doğru ilerletti - Komuta· 
sı altında bulunan tuğagı doğuya 
doğru ilerletti. 

Kur'a - Kurfa 

Kurb - Yakın, yan 

Kurban - Sunam 

Kurretülayıı - Göz bebeği 

Kurs - Kurs (T. J\ö.) 

Kusur - Kusur (T. Kö.) 

Kuvvet - Kuvet (T. Kö.) 

KuHeiinbatiye - Bitelge 

Ornck: Kuımei inbatigesi pek le • 
yizdar olan grap vlldyetlerl _ Bitel
get1i pek gilr olan batı Uleri. 

Kunei muharrike <Bak: Hareket) 
- lşletge 

KUçük zabit - Erbaş 
KUfretmek _ savmek 

KüfUrbaz - Sövgen 

KüfUv - Dt'ndcş 

}{ülfet - Yük, afırhk 
Kül - Tüm, hütUn, hepsi, kili _ 

( F'r.) 1..e tout 

Künh - öz, kök, künüi 

Künye - Soyadı, künye 

Kitre - Küre (T. Kö.) 

Küreyve - Kürecik, yunrcık, kG • 
reyce, küreyve 

KUrsi - Kursu (T. Kö.) 

Küspe - Poa, tortu, kllspe 
Ktistah - KU.tah 
KUşa -Açan 

Örnek: l DUlcilfa _ G8nlll~ 
2 - Kiıverküıa - lllkeaçan. 
KUşad - Açım, köşat 
Küşayf~ - Açıklık, ferahlık 
Kütah-Kısa 

Kütle - Yıfın, kütle 
Kütüphane - Kltabsaray _ (Fr.) 

BibliothEqae 

Örnek: Begazıd kütUphanei umu • ,,, .. 
181 - Reya:ıt genel kitapsaragı. 
Kütübhane - Kitabhk (Ev efyası) 
Ôrnek: Evdeki kütüphanemde bu • 

lunan - Kvdelci kitaplığımda bulu • 
nan. 

Kütüphane - Kitabev - O'r.) Lib

ralrle 
Ornek: }'eni basılan bu e•eıi hrr 

kütiiphaMde bulabUirıinlı - Yeni 
basılan bu e•eri Mr kitaphanede bu. 
lablrllrslnlz. 

XütUbhane - (evde ayrılan kı • 
sım) - Kitap odası. kitap salonu 

Hastahane - Hastayurdu 
Eczahane - Emget 

Külli - TUmel, kUlliğ 
Külliyet - Tümlük, kUJJiyet _ 

( Fr.) Totalite 

LA - 1 Sız (Sonek), 2 _ clı§ (Ö • 
nek) 

~ (Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

-



Kadıköyünün Romanı 
Yazan : Saf iye Erol 

rakın da 

Montekarlo bele -
diyesinin en ehem -
miyet verdiği şey, 

Montekarloyu, da -
ima büyük bir eğ -
lence şehri halind"' 
yaşatmaktır. 

Birkaç gün ev -
ve], bahar mevsi • 
minin gelmesi şe -
rcfine yine birçok 
eğlenceler yapıl • 
mış, büyük oteller 
baştan aşağıya do -
natılmıştır. 

Bu sene yapılat 
reıı •\n ·;n güzel 'ı 

llt\ltı t> 'lt(.ın Avru • 
pa gazeteleri ~ 
ediyorlar. 

Nevyorkata asri süthaneler. Dükkl
mn bir tarafında sağılan süt, en taze 
bir şekilde derhal önünüze geliyor. 

I~lettayin - Gelişi güzel, kim o -ı 
Iursa, ne olursa 

ôrnek: Laalettayin bir yere koyu-1 
nuz - Gelişi güzel bir yere koyu -
nuz - Laalettayin birini gönderi • 
niz - Kim olursa birini gönderiniz. 

J.,aakal - En az, azdan, hiç olmaz

sa 
Örnek: f,ôakal üç kişi olmalı ki bu 

işi yapabileyim - En az üç kişi olma· 
lı ki bu işi yapabileyim. 1 

Lacerem (Bak: Şübhesiz) - Bes • 

belli 
I~mekfrn - Orun~uz, yer~iz 

I..aahlaki - Dışahtaksat 

ôrttek: L{ıalılriki bir hareket -Dış· 
alılôksal bir lıareket. 

Ladini - llışdinsel 

Layemut - Kalız, ölmez. 

Örnek: 1.dıyemut bir eser - Kalız 

(ölmez) bir eser. 
Layüfna - Yokolmaz 

ôrnek: blulınbbet ltiyiifrıa bir lıa -
zinedir - Scı:gi yokolmaz bir llazne

dir. 
Layenkati - Ara vermeksizin, ara

lıksız, ardı arası kesilmeden. bidüzi

ye, boyunca, arumsı:r.. 

ı .. ayetecez1.a - Bölünmez. 
Lfıyuad - Sayılmaz sayısız 

Örnek: Bir cümle içinde Lciyuad 
hatası var - Bir cümle içinde sayı· 
sız yanlışı ııar. 

I .. ftyuhti - Yanılmaz 

Örnek: Kendini lciyulıti addctmr.k
İM .... lılylk lıata olamaz - Ken
tlfnl yanılmaz Ba!}maldan daha büyük 
ıyanılma olmaz. 

Uyu tak - Çekilmez, dayanılmaz 

Layüsel - Sorgusuz, sorulmaz 
örnek: Hiç kimse layüsel olduğunu 

ileri süremez - lliç kimse sorulmaz 
(sorgusuz) olduğunu ileri süremez. 

Labis - Giyen, giymiş 

Laf - Laf (Yakut~a) 
J,Mz - Lftf ız (T. Kö.) 

Lflgar - Cılız 

LilgV - Kaldırma, kaldırılma 

Lağvetmek - Kalrlırmak 

örnek: Bu işi çoktan lağvettiler -
Bu işi çoktan kaldırdılar. 

Lahik - ı Şimdilik (Slabık kar~ıh

ğı) 2 - Ulaşık. 

ômek: Trabzoll ı-alii lfılıiki - Trab· 
=onun ~imdiki ilbayı 

Lahika - Ek 

Lıihikai mütekaddime - Onl'k 

Lahikai müteehhire - Sonek 

Lflhik olmak - Ulanmak, )'etmek 

I..:ihime - Et~il 

Lıihn - Ağız (Müzik terimi), tahin 

Lahd - Ifoytak. lahid 

Lenıha - Krpma, lahza 
Laka:rd - Aldırışsız, kayıt..,.ız 

Orn<'k: Liikayd l>ir adam - Aldı -
rışsız bir adam 

Lakin - Artık, yalım~. fakat 

örnek: DediC"inizc peki, lcikin be -
nim söyledi/derimi de 11abana atma • 
malısrnr= - Dediğinize p(•ki, ancak 
(yalnı=) heninı sı;11lediklerinıi de ya . 
bana atmamalısınız. 

Lal (Epkt!m) - Bb~em 

Lal-Al 

r .. ıımise - Doku nam 

J,ane - Yuva 

Lanet - tıen~ 

Örnek: Kötüfrre lclnct olsun - Kö· 

tülcre ilenç olsun. 
J..atif - Hoş, gökçen 

Latife - Şaka 

örnek: Biç lôtile kaldırmaz - Hiç 
~aka kaldırmaz. 

J,aubali - Saygısız, senlibenll 
Layık - Yaraşık, yaraşır, değimli, 

layık <T. Kö.) 
I..iyakat (Bak: Ehliyet) - Yarar -

Irk, değim 

Örnek: Çok liyakat gösterdi - Çok 
yararlık gösterdi. 

Leh - Dudak 
Lebaleb - Ağrzağıza, ıo;ilme 

Ôrnek: Bardak, lcbaleb dolu -
!Jardak, ağızağıza dolu. 

Ledettahkik - Gerçinlendikte 

J~ffetmek - Dürmek, sarmak 

Leh - Yana 

Örnek: Ben onun lehindeyim - ilen 
ondan yanayım. 

Lehdar - Ynnat 

Örnek: Onun bir tek lelıcları yoktu 
- Onun bir tek 11anatı yoktu. 

Lehinde söylemek - Jyiliğine söy-

lemek 

Lehte olmak - Yana olmak 

Leh~e - Diyelek, leh~e (1'. Kö.) 
Lehib - Alev 

Ll'im - Al~ak 

Lem'a - Şevll', parıltı 

Lemean etmek - Parıldamak 

Örnek: Nasiyesinde zeka lcnıean 
etmektedir - Alnında zeka parılda
maktadır. 

Lemsetmek - Dokunmak, ellemek 

Lenk - Aksak, topal 

Lerze, terzi;:; - 'fitreml', fitreyi~ 

Len•zım - Gereç, yaral 

Kadıköyünün Roman 
Yazan: Safiye Erol 

Dünyanın en güzel 
dans eden iki çifti.. 
1kiside Amerikalıdır. 

Kız henüz on altı ya -
şında. erkek onyedisini 
bitirmek üzeredir. 

4 Amerikadan Lon -
draya yola çıktıkları za -
man, hiç bir bar sahibi 
ile mukavele yapmak is • 
tememişlerdi: Onun i · 
çin Londranın en büyük 
bar sahipleri tarafından 

rıhtımda görülmemiş bir 
şenlikle karşılanmışlar • 
dır; Bu iki çifti angaje 
etmek için hediye yarı -
şma girmişlerdir. 

Bu resim, L~drada 
yapttklan ilk dansta a • 
lmmrştır. 

Yakında 

Kartal kendi yuvasına taarruz eden bir Baykuıu cezalandırmak i 
iyi cezayi şu ııekilde bulınuş: Baykuıu en yüksek hava tabakalarına 

.cak!. 

ôrnek: Levazımı natamam bir ordu 
-- Gereçi eksik bir ordu • 

Levend - Boysan, levent 
Örnek: Levend bir delikanlı -Boy· 

san bir delikanlı. 
Levha - 1 - YaZT, 2 - Yaprak, 3 -

Tabela 
" Levmetmek - Kınamak 

ôrnek: Öldükten sonra dü~manla -
rı onu levml'tmediler - Öldükten 
sonra düşmanları onu kınamadılar. 

J.,evn - Renk 
Levs - Pislik 

JA?yli - Yatılı 

Leyyin - Yumu~k 

Lezzet - Tad 

Örnek: f,e::zctini alnıarlan bitti 
- Tadını almadan bitti 

Lider - Önder 

Örnek: Atatürk, Tiirk milleti11in si
yasi. ı•e içtimai bütün işlerinde lideri
dir - Atatürk, Türk ulusunun sıya
sal l'C sosyal bütün iılerinde önderi • 

dir. 
Lif afe - Rar~ı 

1.iste - Çi7elge 

Örnek - Son t;ıkan 
ı,oktut' - .~on ~ıkan 

uoktur. 

Liva - Ba~ rak. sancak 
Liva - (Süel terim) - Tuğay 

I.iva kumandanı (mirliva) - Tuğ· ' 

gerıHal 

Liva Kumandanı - Tuğkomutan 

Li.c;;an (zl'han) - Dil, lisan (T. Kö.) 

Lh·a kumandanı - (miralay) -
Tul{ bay 

Uh) e - S:ıkal 

Lisan (zeb:rn) - Dil, lisan <T. Kö.? ı 

Luga,; - Bilmcc~, lugaz 

Lutf - Kayra 
LQtf - Kayrı 

ôrnek: Onun çok lutf unıJ 

Onun çok kayr08ını gördü. 
Lutf etmek - Kayra mal< 

Luub - Oyun, eğlence. 
Lüb - Özt lüp (T. Kö.) 

Pulpe 

Örnek: f,übbü dimaği -

:ü - Pulpc cerebralc 
Lücce - Engin deniz 

J~üknet - Kekeleme 

Lüzucet - Yapışıklık, ya~wt 

Lüzucetli - Yapışkan, a~; 
Urm·k: Lüzucetli bir motltll 

pışkan (ağdalı) bir madde,. 

Liizum - Lüzum (1'.~ 

Ö~ERGELER ~ 
Kılavuz sözleri ii:crifıe, 

nin (Ul~U") ta çı/;tığıncltıtl -.. il 
iiz.crc bir ay içinde, ij·''!J;.I 
ni bir önerge ileri siircbılı. 
lar T. D. T. C. Genel /(Ô~ • 
~ekil altında ~örıderifocrktı'' 

Osmanlıct1 •••••.. /leli~ 
lnvıı.zda ••.•••• . kor~lı ,-. 
(yahut: yeter) l(Örmiiyord , ' 

• 
cbebi: (kısaca) • • • •' 

. . .............. 

. . . . . • • • • • • • . • • rı> 

Ôncrııcm ~ııdur: ~ 

( 1) Burada bir öne~ge e'f 
miyen yazılar üzerine bır t 
mryacaktır. 

-----~....-


