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SAYIFA 

KURUN 
müıabakaaı 

Hediye 
Kuponu - Kesip saklaymrz 

idare Telefonu: 24370 

18·1 inci Yll · Sayı : 6210-150 
Yuı lıJeri Telefonu: 24379 Perfembe, 25 nisan (4 üncü ay) 1935 O Sayısı S Kuru, 

General Papulas ve General Gürbüzlük müsabaka
Kimisis kurşuna dizildiler sında kazanan yavrular 

partHer başkanları, isyana karşı duracak 
hükiimet ricalini birer birer ortadan kaldırmayı 

tasarlamışlar ve bir liste bile yapmışlar ! 

Muhalif 

-
Türk-Alman 

ticaret muahedesi 
Geçenlerde Anaddu ajansı bn 

haber vernnsti. BerJir,deıı aldığı 
bir telyau;. ile yeni Türkiye - Al
manya ti<-aret ve kliring anlaşma· · 
~arının im~ı landığını bıJdirmit~~. 
Hıidiselerı::J biribiri ardınca sıra· 
!anması do nyısıyle belk: bu kı'~ 
haber birçc.:klarınm gözünden ka.;· 
mıştır Bu-:ıı.mla beraber Berlindc: 
imzalanan bu anlaşmaların büyü:C 
önemi ( eh-:mmiyet) üzcrinde, biı · 
az durmak 15.zımdır . 

Atina 24 'Hususi · muhabirimiz 
telgraefla l-Jidiriyor) ldhm ceza· 
aına mahlı.cm edilen Yun ,..n ordu· 
ıunun eıki başkumandam Gene
ral Papula.s ile General i<imisiı 
bu sabah :>e.at 5,5 da idam .-dilmi§
lerdir. ldanı hükmü, çoc•.:l' hasta· 
nesinin ar~ırasındaki bo-z arsada 
yerine getirilmiştir. 

Mahkumlar, b'itün grceyi hüc
relerde enlıte içinde ge.ç•rmiş\or
dir. Şafak sökme:t.den evvel müd
deiumumi hl'pishaneye germiı ve 
afları için yaptıkları müracaatın 

reisicüchur tarafından reddolun-
duğunu h•"tl-anün yerine getirilece
ğini, hazırıo.nmalarmı ker.dilerine 

bildirmiştiı. Büyük .tünya ~koıırmiJ, buğro.· 
m (lktisa:l! 'buhran) baıladıktan 

b
. . u··t!relerin kar .. ılıkl • G !neral Paımlta (Sonu 11 ci sayıfanın 4 cü sütüununda) 

sonra ırç..l~· .... .,. tica~t~ri yıidan yı~ az~mı~ı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 
Böyle aran.:l uıal (beynelmilel) ll- Bulgar ordusu u·· çe ayrıdı 
alanları d...raldıkça her devletken · 
di yağı ile havrulmak derdine dilt· k • 1 f 1 • 
mü,, dıt ti.:arette kontenjant?Dan o mı tacı ar aa ıyette 

ASIM US 

(Sonu 11 ci aayıfanm 2 ci sütununda) 

Bir marifet 
Eczalı sirke nasıl 

yapılır ?l 

Toşef \General Lodend;;:f 
Mareşallığı 

Hükumetinin sıya
sal programını 

reddetti Oiin çocull ye"Ji gününiin ikincigu .. n'üytlü u _,~ ..... . _, • ncıureoınae meme ,._. 

lll'rlin. 24 (A. ma ve oyun çocukları arcuında gürbüzlük mü•"bakal ı.J' B 
) ı b

. na el • .. .. .. laJ arı ya,.ıt aı. d· 
• - far ıyc aır yar;.mız;ı uçuncu aayı a bulacalaını:.c Y--Lar.J k" • _ _, 

l
•aka (' 1 b' • ·ı·k ı.. 1 · UR aa ı renmuf 
>• nı .enera ırıncı ı "'~z;anan arelan Bürael (kız) ·ı Y"k k .J el · .• 

}'on Rlomberg ta- ·· b h el 
1 

e u •e acıın ak. lkİ yav• 
rafından kendisi - ıuyu musa a a an sonra görüyorıün.uz.. Alttaki reaim 'Ankaratlaki 

Bulgaristan Balkanlarda ne teklif olunan cuk bayra.r.nJa alınmııtır. r<'" 

dai~a bir barış o~ili \ Marepllika~~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

anlatıyor 

olarak kalacak ;:;ı~~~:::nd~:,; F ranszz - Sov1Jet andlaş 
Sofya, 24 (A.A.) - Bathakan 11., ınsan ;ifa. • 

Bay T O§ef' beraberinde Dıt itleri J'('§Ollığa nasbo{u. m ./, d ·ı k 
Bakanı olduğu halde, Bulgar k~d~m:;1~~ti:,.!.·:t :,,~=~~ ası para, e ._e_ ı ece 
matbuatı ve yabancı gazeteler .. ... 
roümeaameri tıuzurunda bir söy -

1
. ~azr askeri me- r~t usolini, büyük devletleri Uluslar K 

)ev y•pmıı ve demiıtir ki: Mfıllcı·, General 0 0 U• 
·'Yeni hükumetin vazifeleri, Ludendorr Ludendoı-f'un hu rUmUDUD yerıne geçırmeyİ düc" -

1 
b ••ıldi11den cok . . • • ...unuyor 

Kra~ tarafından şero unan eyan 4iıı ıni lerse de kl' iirlerini gi;lem'ı: Parıs ?4 (A.A.) - J.ı•nal'in h müzahe·t-• ka . . .k 
namede ~rahatlc gösterildiği gi· lcrdir. · · yazdığın .. 5 1 . d'k .. .Gıyeıınır, otomatı • • 

1 

d a gore, ovyet er şım ı i bir surette me k .. f .. l 
bi, dahilde ve harıçte oanşı mu - .u endorf, Hrmis olduğu k halde Fnrnsanın isteklerine kar - c.ı·n·ı ve g~r kv ·~ ıı e geçmeme-

hafaz'·ıdan ı"barettı·ı·. Btılgaristan ki Ce\•nbı. küı·ük uir mccn1 ' d) u, .nrı - .. ·~ e ,. k ;. U,l :ı Jızz·lt ~ı koymakta . 1 d" F - . ranıacıa, gere 
M k • k •• d h ne relmi>tir. . • ' n vaz geçmış er ır. ranaız müotem) k 1 'nd k 

uharririmfae bo:r.u sır e ıftn e gibi küçük bir memleket arp es· r~:-----:--..... .._ ____ , _Bilindiği gibi, Fransa, karşılık- < Sornı ı ı cı· sayıfaneın el ecnı· su··teununoda-)' 

ne dütündüi·imü anlatan b:r airkeci ~ (Yazrsı 4 üncü sayıfada) (Sonu 11. ci sayıfanın 3. CÜ sütununda) ~ayın okurlarımıza D .. ~~~~~~~~~~~ııo~d~beriKUru~b~~nın unya kadınları kon• 
Çapa Kız Muallim mektebinde bir saat Y•nında bu .. ı. bir •ay,, uiuy0 ,..,. 

--._.,,,, • -

Çapa Kız. muallim mektebi beden terbiyeı: ıalonunda. 
Yaıııır "'Genç Kurun,, da 9 cu sayıfamızd· 

~.";.!~ ••Y• kuponunu '·•••P •• ,.. gresi işini bitirdi 
Bunu buip saklamak . . . 

~ . • rçın gı-
recegeını% küçük zahm~ti KU. 
RUN iz.e Jıı.ık heJiyel d b" • . .err, en 
ırını vermekle kar§ılıya~cktır. 
Hecliyer:ız. nedir? Bu b ~ayı u 

heeliyeyi , asıl hulacall." 

Bunu <:o~ geçmiyeceL · ~ - ,._ r: grene-
ce/uiniz.. 

Kupon.ı keımr.yi ihm-' ..,, . • uı meyı-

mz. 

B•ıttünk•i sayımız 

76 Sayıfa 
Me.sı ·~imızm ağabe .•• : 

Nuri Boneval 
Yazı..,·':-{ ,ı \<• Tarrn Us ..._ _____________ _.! Murahhaı!:udan bir kısnı! Robert Kollejtle l1eJ ilen çay ziyaletintle 

(Yaz:ıa( 13 üncü aayılacla 



Amerika deniz ordusunu artırılJor; 
IJeniden 24 lıarp gemisi 1Japacak 
lngiliz tayyare gemileri, Amerikanın on 

gemilermiş ! 
yıl önce 

kullandığı iptidai 
Vaıinıton, 24 (A.A.) - Kon· ( mamaıı ihtimalini ileri ıürerek J 

gre, maliye encümen~ bahri büt - maaraflar fulını 15 milyon azalt- ı 
çeıinin tetkikini bitirmi,tir. Büt - mıttır. J 
çe 470 ınilyon dolardır. Bahriye Komiıyonun bu mütaleuı tah
mevcudu 88 binden tO'l.676 kiti· dit prenıibinin devam edeceği ve 
ye çıkanlmaktadır. Bunun 8176 ıı gelecek konferansta bir anlatma 
ıuNydır. Bütçede 556 yeni tay· elde edileceği husuıunda Ameri -
yare yapılmuı derpİf olunmakta- kanın itimadı olduğuna bir delil 
dır ki, bunun 282 ıi eski tayyare· suretinde tefair edilmektedir. 
leri değiıtirmek içindir. Bütçede Amerika deniz harekatı reisi 
lleza 24 yeni lıarp ıemiıinin tez - Amiral Standley, komisyonda 
giha konulmaıı da derpİf edili - verdiği izahatta demiıtir ki: 
yor. "Amerika bahriyesi bugünkü 

Maliye encümeni ıelecek deniz vaziyetinde bir tecavüz harbi ya -
konferannnın toplantııma kadar pacak vaziyette değilse de Ameri· 
hifkumetin gemi intaıına batla · ka sahillerinde her hangi bir ta • 

arruzu tard edecek kudrettedir. 
Amerika bahriyesi muahedelerin 
müsaade ettiği seviyeye çrkarıl -
dığı takdirde diğer her hangi bir 
devletin filosu kuvvetinde ola -
caktır. 

T ayyareciliğe gelince, vaziye -
timiz çok iyidir. lngiltereden geli
yorum. İngiliz bahriyesi bugün fi
len hiç bir hava kuvvetine malik 
değildir. lıleri biliyorum. lngiliz 
tayyare gemileri iptidaidir. Ora -
da bizim bundan on sene evvel 
yapmış olduğumuz bir takrm 
teyler yapılıyor.,, 

"Korkunç bir harbin arif esindeyiz!,, 
Ingiliz sıyasası şiddetle 

tenkit ediliyor 
Habeşistanda 
Kadınlardan 
Mürekkep ordu 

Londra, 24 (A.A.) - Lord I çıkmasına sebebiyet verecektir.,, 
Parmoor, Times gazetesine ıön • Anıususal buıt konseyi umumi 
derdiği bir JMktupta ezciJD.le ıu 1 katibi Gerald Bailey, gene Times 1 

1 
I 

mütalealan söy'lemektedir: gazetesine göndrediği bir mektup· 
"Almanyaya Veraay muahedesi ta fC>yle demektedir: 

esnasında ve o tarihtenJ;eri tatbik 
edilen ağır muamele üzerinde ye
niden ııra • etm·:ie liizu:"". •oktur. 

Maamafih Cen-everedeki gibi bir 
ka~r it)ihazından sonra bu ada • 
letsizliğin unutulmut ve dos!çaaı -
na bir ant!~ıma Fikrinin , ·~ 1 n ye -

rinc imim olduğu nasıl iddia olu • 
nabilir ? lngilterenin arsıulusal ıi
ya 1ası, eğer bu §ekilde devam e • 
de:~~< :: brsa, son muahede den da
ha ·· ::ıig bir felaketin ortaya 

T u ı : zm komisyonu ilk 
toplantısını yaph 

Ankara: 24 (A.) -1u.ızm İt· 
)erini men.!eket bakımc!'. .. 0 :; n tet
kik etmek,.~ b'lnun ink~pfını 

temin edect-k ko!aylık!a-~ araıtır· 
mak üzer~ "Tür~ofiı , in teıebbü
ıüyle teteı:kül elen ve1.e1,tler a
ruı turizm ~·omisyonu b• .pn öko
nomi Bak'nhğt4da ilk •-.,plantııı· 
nı yapmıı-- ·. 

MEMELD:?. MUNTAZAM BiR 
HOKOMET TESiSi 

Londra, 24 (A.A) - Daily 
Mail gazeteıi yazıyor: "İngiltere 
Franea ve ltalya, Litvanyaya Me
mcl' de muntazam bir hii'kiimet te· 
sis etmesi lazım ıeldiiini açıkça 
ihsas etmitlerdir. 

Söylendiğine göre, devletlerin 
Litvanya hariciye nazırma ver • 
dikleri bu notada, Litvanya hü · 
meti, müsbet tekilde hareket et
mediii atkdirde bazı tedbirlerin 
alına:ağı ilave edilmektedir. 

ARABiST ANDA ESKi IUR ŞE-
HiR BULUNDU 

Kahire, 24 (A.A.) - Alman 
kqiflerinden Hana Helfritz, Ara· 
sibtandaki üçüncü 1e,..hatinde 
cenubi Arabiıtanm çok lriiyük Ye 

"Bugün iki yol takip olunabilir: 
Ya Almanyaya itimat gösterilir, 
yahut harbin içtinap edilmiyecek ı 

bir hale geleceği zamana intiza -
ren hummalı bir hazırlık siyasası 

takip olunur. 

Bugünkü vaziyet tamir edilemi 
yecek derecede fena değildir. Fa-

kat 17 Nisan kararını ittiha~ et · 
1 

tiren fiki: 1eva:'I1 edene-, ,·akın 

da o hale gelecektir.,, 

Aramızda 

Okumadıklarının 
sebebi? 

Birinci sayı/ada şunu okuyoruz: 
"Bize büyük vakalarla dolu baskı 

günlerini hatırlatan çok yüksek bir 
karşılık,,. 

"Yekunu bu kadar yüksek bir o · 
kuyucu zümresi tarafından gösteri -
len cidden yüksek alaka,,.-

/ kinci aayılada da şunu okuyorsu-
naz: 

"Bizde okuyan az. •• Gazeteciye so
ralım: Halk okumuyor, diyecek. 
Halka soralım: Gazetelerde okuna -
cak bir şey yok, diyecek. !kisi de doğ
ru: Gazetelerde okunacak bir şey ol
madığı için halk okumuyor ve halk o
kumadığı için gazetelerde okunacak 
bir şey yok.,, 

Bu ikinci 11azı şöyle bitiyor: 
'"Hiç bir ıazete halkın okumama· 

Sindan §lklyette haldı değildir; fa • 
kat, okumanın bir medeniyet borcu 
olduğunu komıular kadar bile anla -
mıyan halkın da bu gazetelerden 
fazla bir şey beklemete hakkı var mı
dır?,, 

"İşte bizi niçin okumadıklarının 
sebebi! mi diyeceksiniz? Hayır, belki 
yanlış t Belki niçin okuduklatınrn 

sebebi budur; böyle her "telinde bir 
natme lılemesl,, dir. 

• • 
çok mühim eski bir ıehrini ket • =========~==-= 
Eetmittir. Betle't'ller timcliye b · 
dar A vrupablan buraya 10kma · 
yorlardı. 

Holfritz, çok bü:rük mütkülitla 

fotofraflar ve ıinema filmleri al
m11 ve bunları alır almaz tehir · 
den aynlmak mecburiyetinde kal
mı§tır. 

Bir H abeı kadın: 

Mi1ino. ~4, (AA.) - Habe
tistan iın?aratorunun "'··tkunu 
.mevzuu b~hıeden gazete' ··r, İtal-
yanın ihttvnl tedbirleri 1t.lmıya 

devam m"'·t,uriy~tinde olduğunu 

yazmakbc.ı•·lar. Gazetl-. del Po· 
polo, Hab..:.':;\stan-:la sırf k,.dınlar

dan müre~ ep bir ordu \-Ücude 
getirildiği.\• yazrr.akta::Ir. 

HALKIN BlRIK nRD!~t PARA: 
73 ll-f1L YON J..JRA 

Ankara · :14, (A.A ) - Ulusal 
~konomi VC" biriktirme hırumu 

kongresi v. > ın s ıat .>nch : ergi e
vinde topl · racaktır. 

Kurum genel merkc::ı:;ni:ı son 

1933-1934 yıllarına ait hazırlaı
dıiı rapon göre bu ik: yıi içinde 

ondan ön~f'k; yt.~ara nislıe~ ;"" mem 

leketimizin örgüsünde ökonomik 
bir açılıt ve yük!elİ! oh1utl-Jr. 
1929 yılı s!:munda anc!l <: '.7 mil
yon lirayı l ulan bir!!, tin11e he-

sapları 19 '4 yılı içinde 73 milyon 
lirayı bulmuitur. 

:-lEYtLAN 

Bertin: ~4: {.\ A.) - · ' ~avye

ra alplann1a dün bir tF,;e!in ol
mut ve bl~ ıoilyon metre mikabı 
tahmin edi:en toprak yı~ını kay
mıttır. Hey .·Iin devam et:ııf>!..tedir. 

Türk rejimi ve öteki rejim/er 
Ankm .ı 24 ( l<.U RUN) - Bay Malunut E ;c.ı Bozkurt bııt;,"' 

lap kürmn: • .,deki -lnnni :t .. rt1~k üzHe lstanbu ca harek~t ~tti B~ 
mut Esat 8 >rkurdun son u• ·receği ı.ersin me ,nıunu T~rl: ' 
f tı§İzm, Komünizm, Alm211 milli !oıyalid nfmlainin ,,..~ 
teıkil etmeıu:.!clir. 

Devlet demiryollarında kereste nak 
ait yeni tenzilatlı tarife 

Ankara, 24 (Kurun) -- Dev - reate nakliyatına ait tarife 
let Demiryolları, hathat, keten, rdmıt ve yenisinin tatbikiO' 
ay çiçeği othumlarile sisam, f11· lanılmıttır. Yeni tarifede 

tık ve zeytin tanesi nakliyatında, tma 100 kilometrelik ID 

15 Mayıstan itibaren tenzilat ya - 3, yüz kilometreden 200 · 
pacaktır. ı relik meaaf e için 2, iki 

Devlet Demiryollarm~aki ke · fazla.sına bir kuru' alın 

ISTANBULDAN IZMIRE 
SEYYAH 

lzmir, 24 (Kurun) - Turinı -
klüp Haziranda lstanbuldan bu • 
raya seyyah getirecek, Efea ve 
~rgama harabelerine götürecek
tir. 

lZMIR - ANKARA TELEFONU 

lzmir, 24 (Kurun) - lzmir -
Ankara otomatik telefon ıörüt · 
melerinde aeıin hafifliği sebebi 
anlatılmıt ve yeni bir hat çekil • 
mesine batlanmıtbr. 

BORDUR-ANTALYA HATTI 
Ankara, 24 (Kurun) - Nafia 

Bakanlığı, Afyon - Antalya hat

tının Bordur - Antalya kısmı e · ı 
tüdünü yaptracaktır. 

Afyon - Karakuyu kısmiyle 
Afyondaki iltisak hattının yakın
da ray dötenmesine bqlanacak -
tır. 

Dostluk 

MAARiF CEMiYETİ 
MERKEZ HEYETi TOP 

Ankara, 24 (Kurun) -
rif cemiyeti umumi merkd 
ti buıün toplandı. Umuoıl. 
heyetiyle hesap müfettitiıll 
Reisliğe Bay Nafi Kanıu ( 
rum), umumi katipliğe B•1 
fet Orken (Urfa), azahkl 
bakanlık müsteprı Bay 
Beyazıt saylavı Bay Halit, 
Bakanlığı taliın ve terbiye 
dan Bay Haydar, heıap 111 
liğine "Bizim Mektep,, 
Bay Avni seçildiler. 
IZMIRDE nt~ SAHTE 

lzmir, 24 (Kuruıı) -
garip bir sahtekarlık yapıl 
dıoğlu Ahmet ve Meh 
Zihni adlarındaki iki tü 
zaları taklit olunarak 
Bankaımdan bet bin lir• 
Zabıta ehemmiyetle taki 
pıyor. 

8. Rüştü Ar 

B. T oşefle ismet in önü 
arasında samimi 

tclyazıları 

Sofga istasyonunda 
Bulgar başkanı tat 

dan selamlandı 
Ankara ::4 (AA.) - -.·~ni Bul

! gar B~tbak"nı 8 . Toıefb Batba· 
kanlığa ta.1.ni münueb~ iyi~ Bat
bakan Ge.:.f'ı al lımet ltt.5nü'ne 
göndermif ,.)duiu telv .,f1a mü
prünıieyh ~ .. ı vermit olduiio~ cevap 
tudur: 

B(lfbakan General lsn-PI lnönü 
Ai·.z<ARA 

Ba,bak 1ı:.biı deruhte ederken 
zatı devlet:erine eıki ~la7ar bü
kUnıetinin muslihane ıivuetinde 
hiçbir değ~:iklik olmıyacai,·na, bi
likiı bu ıi; 111etin kodafu devlet
lerle daha ~ıla bir surctt,, tefriki 
meıai) i iıt+ daf edecej;nc Jair te
minat vermtk isterim. 

iki mem l~ket1miz arası :.. :' a mev
cut olan dostane münasebetleri 
daha ıiyaje kuvvet!en:l;cnıek hu
ıuıunda z ıtı dev1etlerin · t· kıymet· 
li muaven'!tJerinf' istinat , lebile
ceğimi üm' · ederim. 

TOŞEF 

SOFYA 

Uh.eler:ne yükıek h~l ~"Det iti· 
nin tevdi •:-tlnmit oldui'..ı anda ba 
na gönde:-rnek IQtfun·-·a bulun
mut olduğı:r1uz telıarf t'ameden 
dolayı zaL Jcvletlerine aa ·n:miyet
le t91ekküı· ederim. Tü"'=•fe tara 
fından tak!o edilmekte o•an em
niyet içindf" sulh siyaae~ ·. her za
man bütün komtularile olan ııkı 
anlatma 1L ke!ldİsini '1~·.!•t>rmit 

tir. Ve bu tE.li.k"iye ıa lılr olan 
Cümhurİy 'l·: hükUınetinin aı1Ph da
vası ve hep· miz =çin azi:ı o!an u
mumi ani.. ıma iç:n zatı dt vletle-

Sofya, 24 (A.A.) - 811 
janaından telefonla: Tür 
itleri Bakam Ba1 Tevfik 
raa, buıün Ceneneden 
lıtanbula ıitmek üzere 
de Sofya ı-nndsn ıettn 

Bay Tevfik Rüftü An.il 
yonda BW,ar ~ 
Anclre T ocheff, cktiıleri 

Bay Kw1eivanoff, eski 
Bek•m bay Batalof, kraJ-. 
ıaYiri ba7 Croweff tara 
lindanmıttır. 

Ekepreıin Sofya.da d 
dakika zarfmda, bay Te 
tü Aru, istasyon aalo " 
ıar Bat bakanı bay T och'P' 
itleri Bakanı bay Ki 

ile ıörüımüftür. 
Bu mülakattan ıonra, ...J 

fik R ilttü Aras, hazır ~ • 
vat tarafından harareti• 
lanarak seyahatine de ..... 
tir. 

Belırat, 24 (A.A.) -
ya gitmekte olan Türkif• 

Bakanı bay Tevfik il~ 
bu sabah Belırattan SW-- ~ 
tuyonda Bqbakan ı,af 
namına Dıtitleri BakaJI' 
bay Puriç ile Türki,_;
elçisi tarafnıdan 1e)jJlll 

,. 
rinin riya .. etinde t:uhl"j. 
metle tqr.k: mel.lide "'·,~ . ,., 
lacaiını hy; t etmek •• I ,,,,.., 



I 

• 
1 şaretler 

Boğazların 
Silahlanması 
Lozan r.ı:ıahedeıi Boğazları si· 

lahsızland:ı dı. L.Jzan sulhünün 
dayandığı ıhi e•a• vardı: 

J - Ulıular Birliğinin düny"' 
~ülhünü k;,ııJmak İ~İh fiil: bir aa· 
lahiyet sahıbi olmaıı. 

2- H:ırpten ıonraki muahede· 
lerin hem~" hepıinin iler: sürdiiğıi 
silahların Mhdidi meselesi. 

1923 teıbcri geçen )':llc.r bize 
§unları öğr .. tti: Ulusla' Birliği 
dünya sül f,i;nü koruyacak bir or· 
ganizasyo,, halini alamadı. T eC-' 

vüze uğrıJt'l.ı devletler arıla. On-
ları arsıulıısal bir kudret/P. koruya· 
madı. Mu ıhedeleıin maddelerine 
rağmen d~detler silahla•rma işini 
birinci pliı ıc aldda• Silô.lıların 
tahdidi ter.; gün geçtikç~ ehemmt· 
yetini kay'ı~tti. Şu holde bir mua 
hedenin b-.,ı tş davasına destek ol 
ması gerek olan pı enaipler tahak 
kuk imkan.rır bulamıyor demekti · 

llalbukı' ::;/ahların tahdidi me 
selesinde en ileri tezleri sırf dü:-.
ya barqını korumak emeliyle Tiiri/ 

Gürbüz çocuklar dün seçildi 
Meme kısmında Kudret, mama kısmında Yüksel, ovun ., 

kısmında Bürsel adlı yavrular birincilikleri kazandılar 

Mü•abakada kazanaı. yavrularadan bir g'up(kucakta TPeme çocukları lzısmıt:aa kaz.anan) ile mua
yene edili 1 Pen ağlı yan b. r küçük 

3 - KURUN -
ı ı Gezintiler 

Çocuğun 
Değeri 
Şairimi-m: 

"him cl<>mis bir o<·uk kü ·ıik hir e\dir ... 
Bir <'111·uk belki en hib iil~ lıir l') clir.,. 

Deyişi ..,;ıey eskiJu. ı· akat ço· 
cuğun gere..:k bir değer olu§u, da
ha dün denecek ~adar ya.kın gün
/ erde doğrfu. Biiyiik şairleı·, gii 

nc§i ovalattıan çok erken gört• r 

ükscll tep .. 'erdir.Sczi§lcrinin ye . 
i bit düfÜ•,İİ§ olması rçm u:w ı 
.ıllar birib.: ı ardınduı akıp gider, 

Dünkü hıanbulu, daha doğnı.s.ı 
dünkü Türkiyeyi göz.den gcçirerJ· 
ler, Türk !~cuklarının ne güz.el l'•' 
ne biiyük b:r çağda doğdrıhlarırı 
görmüş O<! rmrcnmişlerdir. 

Sokakla .. yollar, alanlar rer.1~ 
renk çocu" demetler: ile riolmu:; 

tu. Tunç ve mermer anıtların 
basamahlc.n iiatündc, mikrofonla· 
rın bagınd11. bi.iyiik kalabalıklann 
önüne kurulmuş l.·ürşü/erin tepe· 
sinde hep c:nlar ı)ardı. Bütün yih.-

murahhaslı..rı iler: aürmütlerdi. Si.· Dün Çocuk yedigününün il.inci lan müsabakada da birinciliği; 
lahlanma 1 .i.ni ayrı bir •ala alan günüydü. Bu münasebetle :;abah Milli Reasi.irans şirketi memurla -
Cümlturiyel hükumeti. olmuıtu. y,: saat on birde Halkevinin Cağa} - ı ından Suphi kızı Biiı-sel, ikinci)i
nitekim yl!lar içinde Avrupa vz oğlu şubesinde meme, mama ve ği; Gedikpaşada otu7. sekiz numa
diinya bar:ş. için gereke' f.er §eyi oyun çocukları .arasında bir gür - rada O. man kızı Gönü], üçüncülü
Yapmıştır. büz çocuk müsabakası yapıldı. Ve ğü; Haseki caddesi numara 23 de 

Fakat, '1üfiin bunlar, tiitün bu her zümre çocuklarmın hirincisi, Şükrü kızı bayan Pakize kazandı. 
barıf dileğini ileri sürme eme': ikincisi ve üçüncülerine h~diyeler Bunlara oyuncaklar hediye edHdi. 
hendi yutJ:ımuz ıçinde bir garan~ \erildi. Gayur, Mualla, Selma, Coşkun 
vücucle getirebilmelidir Bu garan· Jüri heyeti şehrimizin tanrnrnış Metin, Rıdvan, f rfan, Salih Nec · 

tih on dokuzuncu ilk okuln mü _ l 
samereıi çok güzd ol1.!u. Oku]a 1 
mü ÜrLi bayan Makbule (Çocuk 
haf :ası) mevzuu etrafında bir 
konferans verdi. 

Usküdar halkevi ti\rafından Üs· 
1<üdar i!k okula talebesi hususi 
lra.nvaylarla K.-.cfıköy - Kısıklı 
arnrında gezdirildi. Bugün çocuk 
haftasınn üçüncü günüdiir. Hal · ı 
l<e,,·inin (~ülhane parkr melhi.llin _ 

ler gülüyo · onlaıa baka11 göz.fo ... 

de engin, t-e;Vİnçlerin pal'ıak neme 

seziliyor. Çocuk bayramı~ biraz drı 
ana baba kıyı amı gibi bi~ şey .• 

Yurdum ızda çocuğu bcllibaf't 
bir konum :.ayan~ onun çetrefil Sf· 

nırlaı ındn ~ cırulan, biri ilmiş ha
ranlıklm ı a'ağıtmakla uğra an ko· 
caman bir l:iiyükl~r halkası ııa r, 

Biitiin güçit•rile bu küçiikler kala· 
balığını bi·az daha dinç, biraz da 

tiyi verecek Araıulu•.:ıl bir tqek- çocuk doktorlarından Bay Ah lıiyn da bir tnlulirname veril(!\. 
kül mevcu'- tleğilc/ir. Platonik ve 

Sükrü, Bay Sezai Bedre.iti •. , Bay 
nazari cell:lde barıf müJalaa•t iıtJ 

=- Fahri, Bay Şevket Salih, Bayan 
ÇAPA KIZ MUALLiM MEKTE

BİNDEKİ MÜSAMERE himseyi m:?mnun edemediği gibi N'h l l k .. b k' "d . 
. d , J ı a o ma uzere eş ışı en ı -

ltinıaeyı ~ HUfl ırcımaz. • 23 Nisan münasebetile salı günü 
Platqnik l•ir vait ancak bir harıJ ' baretlt. 

I akşamı Şehremini Halkevi tiyat -
a cimeti ol ıbilir, ~ünkü harbin gi- Evvela çocuklarını getiren an -
rebileceği :<e:likleri tıkayamı;yo·, ne ve babalara doktor Bay Ali ro şubesi tarafrndan soysal yardım 
onu bir sö ~le tatlıya bağlamı§ oi Şükrü (Çocuk bakımı) mevzuu şubesi menfaatine Çapa kız mu • 
mak istiy.:>•. Son ayların aıya•ul etrafında bir konferans verdi. aJlim mektebi salonunda bir müsa· 

d l · l nıerc verilmiştir. 
hadiseleri muahe e erın teme ta(• Konferans çok beğenildi. Konfc . . . . . 
larımn sarscldığını, muahede/erin ranstan sonra müsabakaya baş • Şch~emım ~alkevmın hu müsa-
üzerinde konuşmalar yapıldığım ı~ndı. Meme çocuklarından birin- . :neresı çok alnka _uyandırm~ş •. da· 

l bilh ·ı•w• u·· k""d ş . ı· a erkenden muallınımektcbımn bü 
gösteriyor Bu konuşma ar aı· cı ıgı: ı u ar emsı paşa Par .. • . 

'l Ahi \ k k d H"k ··ıık salonu kamı len dolmu~lu. Mü-sa bugün ıc:n Avrup.:ıda sı a aı-t· ak so a otuz numara a ı met ... 
• • • • •w• ,.,. • SBmereye kırk kışılık koronun 

ma mesel-tsini de ıarahatle ortaya oğlu Kudret, ıkıncılıgı; Şışlı Ha - .. l d'-· l "kı·ı . 
l V ·k· d R d soy e ıgı slı a marşıle başlan • 

atmı§ bulu'1maktadır ar. erıay sat aokalc on ı ı numara a ı - JJ Jk d b b .. . 
b · • I l A ·· ·· ··ı··-·· T h mışlır. -ın m a era er soyledı-rnuahedesbin eşınct asının van luzı y1 uçuncu ugu; op n· w• • 

J k d E l gı marştan sonra tıyalro şubesi 
laağvincle11 ıonra Avu6turya a, ne Kumbaracı yo uşun a - crcm 1 b H . . 

• J gene yazgam ayan amıyet yır-
Macaristan<ı a, Bulgarısta.ıaa mua· oğlu Fuat kazandılar. Bunlara . .. . .. . . 

~b· 1 . d'ld" B d b mı uç ntfıan munasebetıle hır hita hclelerin revızyona ta ı wtu ma· kolya hedıye c ı ı. un nn aş· b •. 1 . . . -
. .. J l'' ol d b" e soy emış ve bu vesılc ıle haz . 

•ı mese!'!l:ı gun e 11< ıf a- ka Necla, izzet Hızverene e ı · 
1 

.. . . u-
rak konuo;ulmakta ve konu§Ulan rer takdirname verildi. anank~.~same~e~e ıştırak edenle-
§eylerin tııhakkuku irin de çalı§ıl· b" re tşe ur etmıştır. Bayan Hami -

Mama cocukları arasrndan ı - r .. k J 
'maktadır. - S1'nan paşa yebın_ o:ı tür çe ve ıeyecanlı hi -

rinciliği; Beşiktaş t d J 
Stere ... a ı'ıonleranıı Almanyayı a esın en sonra <onse:-vatuvar 

... mahaleıi Kızlarağası apartıma -
'muaheae}'! bir taraflı olarak boz· mnda dört numarada, Kemal oğlu talebesinden bayan Selcuk Evra . 
duğundan dolayı takbih etmif i•e Yüksel, ikinciliği; Beyazıt Tav - nos bir piyano konseri vermiştir. 
ele Almanvoyı takbih eden bu şan sokağında sekiz numarada Programın en zengin ve en Le _ 
cümle mut:t!?edelerin tadil edile· Zeki oğlu Oğuz, üçüncülüğü Ca . genilen numarası olan bir l<onser 
bileceği hü~münü de anlatmııtır ğaloğlu Çoc-ulcları Esirgeme kuru· de genç ~an'at!<ar Chopin ve da _ 

Roma mutcikatından ıonra yapı· mu .soluk 2 ; 4 N da İsmail Hakkı ha bir çok büyük musiki üstat _ 
lan Lonclr .t /Jonuşma1ındn 4/man· kızı Mu""berra kazandılar. Bunlara tarının en mesh ur ı>aı-ral . 1 

'IA'-1 k b l ~ aıınıca-
Yanın sı a!1 crnma•ı eaa1t a u e· da Mama tabakları hediye edil - mış ve ~iddetle alkışlanm 1 tır -
tlilmi§ti, si;ühlanma eıasının kabu- o d d b" kd" o·· . . § . 
lü harpten ~onra Jeğifmez denen di. Ve z eme e ır ta ııname un yıne hırçok okulalarda ta· 

5 d 1 Ertem verildi. lehe velilerine müsamereler VPril-
a r d d' B ·· J (Soıııı ~- cii. sa11ıfa11m 1. ci s;Uwıunda) Oyun çocukforı arasın n yapı - ı. u musnmere er arasında Fa---

(' 
- •• l' o ı.ııy truıuın, IJugun çok Ha.> Gulum - Sorma do tum, dun 

<liişiinceli gifrünü.> orsun? J )ll kııdınlaı birliği kongre i dun nl 
~arn i ini bitirdi, dagıldı. 

... lı.ıllıuhı hıı ttnltıı .. .. ı '.~ nı hıı 1 
h ıft ıdıı o k.ıd.ır ı nlıat biı omur 11 • 

rmorchım lıı, !-;orm:ı '. 

ha giirbiiz ve biraz daha olgıM 
yapmalı i;ir. clidini1ıorlar. 

~ek' salonund~ bir konf crans ve- / 
rılf'c • k ve lemsıl ubesi laı·afından 
da hir m .= sa!llcr! veı-i1ece1ktir. 

Bugiinkı.ter, bizim çocukluğu
muzdan ne kadar baıka bir ömii
sürüyot". Eskiden çocuk bir tarlu 
başağı gibi yaradılı ın verımı,. 
bağlı idi. I'.oğum, arıa için oliluğ .ı 
kadar, yavrl.4 için de bir ecel köp
rüsü gibi 1•orkunçtu T alıta be~i/: 

zavallının ba§ırır ~ersem cclcr, ıe 'l 
belek gövdesini kcmiriı di. Kun
dakta lişe1ı gibi ~ımaıkı sarıla,., 
çocuh,Piraı;un mezarlarından çı· 
han mumyo.lar,dan beter bir k:mı: 
danamayış •çindc upuzun scrilir
cli. Alyonı .ı tiryak/ar·. ınıskalar, 
nazarlıllla maskaraya çevrilen 
yallrucuk , ı n basit bfr lıastalrktan 
kurtulama..,Jı. 

l-:~ n:J ı: pek geuç ola" Bayan 
Selçukn bu muvnffakıy~tinden 
dolnyı lmtlularrz. 

Konserden sonra (Ant) iaimli 
bir cab1o yapılmıi, küçükler dans· 
lar yapmışlardır. 

Bay Alinin Tanıbuda ı cf akat 
ettigi bay Salahl\ttin \'C bay lh an 
bir kaç milli ıaıkr söylerr.i~ler 
bundan ::.onra ''Kahraman" piye • 
si temsil cdilmi~tir. Sahneye çok 
güz<>J, aslına mutabık surette ko -
nan bu piyeste gençler cok mu -
vaffokryet göstcrmi [erdir. Bilhas
sa yüzbaşı Aziz rolünde Tahsin, 
Efe roli!r.de Mcs'adet, anne ·olün
cle Mahmedet, Fethi, Niyazi, Ze· 
ki, Celal Yusuf, Kemal Lhlif mu· 
vafak olmuşlardır. Müsamere geç 
vakte kndar büyük bir intizamla 
devam ctmi , ve çok beğenilmiş. 
tir. 

ŞiŞLi HALKEVİNDE 

Çocuk bAyramı Şişli Halkevin -
de de biiyük merasimle kutlulan • 
mı,tır. Sabah aat on buçukla 

llalkc\'İnin )<endi mıntakasr dahi
linde bulunan bu ilk okula Halke
vine toplanmışlar, kendilerine 
Halkcvi üyeleri ve hocaları tara _ 

fından çocuk bayramı mevzuu et
raf mda konferandar verilmiştir. 

- ili r 1 ııı lıı ıı n l:ı rıı 1) 11 rımı B:ı \' (~ 11• 

lüm, knd•n in" kongre<;, i<· nlılka~ n•? / 

Olmiyc.ıter, denebilir hi ölümii
yencecll lı:ıdar kbvoctli oldu/~ları 
için ya ad ıar. ilde mektep çağı 
eskiden büCün an/amile bir İ§kcn.· 
cc kurunu :J;. Çocuğun terbiyes;, 
ya rn ilcrf ... mesine bırakılır, terb: 

s. Ciezgin 
..... (Lut fen sayıfcı} r çeviriniz;) 

Kn:ıf ranslarclan sonra F eriköy 
Hayır Cemiyeti tarafından bütün 
çocukhra ckP.r dağıtılmı ve h"l· 
kev: tr.ruf mdan yüz kırk beş fnkiı
çocu~n <>Jbise vcrilmi tir. 

CRler en sonra evin salonunda 
lalı beleı ve talebe velilerine bii -
yü\ bir ınüsameı·e verilmi tir Mü· 
satT'cre de 23 Nisan piyesi oynan· 
mış \'e <ok güzel olmu§lur. 

llıı) ı:uıunı - l.'cılı lı:ısıt dostum, kıı
ı ınıl.ı ka) ıı.ın:ım her gün snbahtrın 
ııksıınıa hıırlıır 1 ongrede lnılunııvor -
lardı da! ~ 
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Boğazların 
silahlanması 
c:_.- (Ba§tara/ı 3 cü sayı/oda) 

muahedelerfn değifmesi prensibi· 
nin ele kabu.tü demekti. Lor:clrculan 
•onra geç~., hadiseleri •"Y'P dök· 
meğe lüzum yok. Vaziyetin kestir· 
me if ades· Arııatusal aulh garan· 
tileri ile he· devletin silahlanmaır 
dır de:ııebilu . 

Bu vazi Yoe.t Lozan muaJ·-.clesinin 
ımz~!.-:nc!ı~' günkü vaziyetin ayni 
değildir. B.unlardan baıka bir se· 
bep daha: 

Lozan muahede•i imzalandığı 
zaman Novi muahecleıfo:n değiı
mesi a~la lu:ıtırlaıcla d,.ğildi. Şu 

halde Boğ·.ızları silıihnz. bir mınta
ka haline '=-oyan §artlar tahakhuk 
etmediği f!ıbi vaziyete, yeni yeni 
silcihlanm ·ı {artforı ela ilave olun· 
muıtur. Bu ı:aziyet içinde Marma. 
a ve Boğa-:{or mıntakaıını bir harp 
•ah!Uı olmı.zktan kurtarmak için 
silahlanm lYt tabii bulur...., ·~ 

Sadri Ertem 

Trenle sapancaya yapı
lan gezintiler 

Devlet demiryolları tarafından 
geçen ilkbaharda Sapancaya ya · 
pılan gezinti trenleri İstanbullular 
tarafndan büyük bir rağbet gör -
mü§, dört ay içinde 80000 \ kişi 

<'.uma ve pazar günleri kalkan iki
ıer, üçer trenle gidip gelmitti. 

Bu sen~ bu •enezzüh seferleri 
yine yapılacaktır. Birçok kimse 
Haydarpaıa istasyonuna müraca -
at ederek gezinti trenlerinin ne 
zaman baılıyacağını somutlardır. 
Haydarpafa ifletme müfettitliği 
bu hususta Ankaradaki umumi 
müdiir!ükte11 ':'!"'1:r beklemektedir. 

Türk - f'" ransız muhtelit 
mahkemesinde 

Türk - Fransız muhtelit ha -
kem mahkemeıi reiıi Aser ile 
Fransız ajanı pazar gürıü Pilsina 
vn,urile şehrimize gelecektir. 
Mn:· !::eme pazartesi günü ilk cel · 
scs'ni yaparak muhtelif davalara 
ha' :acaktır. 

Mayıs birde yapılacak celsede, 
Periye B3.nkası ile belediye ara -
sır.:h. aulhen hnlledilmiş olan is -
lil'ro.z c!nvası ela tescil edilecektir. 

r'ay Tevfik Rüştü Aras 
C' .:nevrede Milletlt:r araıı konıey 

~ "lp 1nntısırH• riya•el c<len Dı§i,leri 
Bakanımız Bay Tevfik Rüttü A • 
ras b 1:giin !ehr;mize gelec.aktir. 

-.nlri .. IJZ t1.:aWttttıM11ı1 1 40SWiil&MNMfl1UlllllRIRlllWIR1Hlllltftll9Jllllttuır-

Yf! sanıları ~uurau.z kaflanıfı da. 
yokla ayal.~a tutulurdu. Zaten or
tada gerç.•hten mektep denecek 
ne vardık:? .. 

O, kapkarn geçmitten bu aydınlık 
ıüneJlere naııl kavu§tuk ! Dün, bir 
mcual değ idi ve bugün, İ§te göriı · 

yonız ki b:r büyü değ;Jclir. lkiı;i 
Je tarihe mal olmu! birer gerçek· 
tir. Yalnı..z tarihe mal olan ve bi!· 
tün •ınırlatz ortcula duran ıey o ka· 
dar büyük ki birdenbire kavrana 
mıyor, uzun çall§madan anlatı 
mıyor. Seu'nin çocuklar bayram.
nu: kutlu )/-.un. 

S. Gezgin 

Bugece nöbe1tji eczanelerJ 

Samatyada: Teofilos, Fenerde: 
Arif. Şehzadebaşında: Üniversite, 
Şehremininde: Nazım, Karagümrük -
te: A. Kemal, Aksaray da: Şeref, Ca
ğaloğlunda: Abid, Eminöniinde: 
Mehmet Kazım, Beşik taşta: Nail Ha
lit, Gedikpaşada: Asadoryan, Cihali· 
de: Necati, Galatada Okçu Musa 
c:adtlesfnde: İzldor, Beyoğlunda pos
ta sokağında: J,imonciyan, Kurtuluş
ta: Dlmltrl, Kasım paşada: Merkez, 
Hasköyde: Halk. 

Şifahi imtihanlar bir 
haziranda başlıyor 

Dün İstanbul kültür müdürlü -
ğünde liae ve orta okulıı müdür • 
leri toplanarak şifahi imtıhanlar 
için ahmıcak tf!dhirleri görüşmüş· 
!erdir. Mümeyyizler seçilmiş ve 
imtihan günleri tesbit edilmiştir. 

lmtihııınlara bir Hazirandan i -
tibaren başlanac::ıktır. 

Romen talebesi 
Şehrimize gelen Romanya Üni

versite talebeleri dün halkevi ve 

Talebe Birliği üyeleri tarafından 
gezdirilmişler, sabah saat onda 
Taksime giderek abideye çelenk 

koymuılar. Öğleden sonra Hipod
rom, Ayasofya müzesini, Yere ba
tan sarayım gezmişlerclir. Misa -

fir tale1>e bugün de müzeleri geze. 
cektir. 

idman şenlikleri 
İdman ~enlikleri yarın Fener 

stadyomunda yapılacaktır. 
Şenlikler için or. iki bin dav'! • 

tiye dağıtılmış olduğuudcln şen • 
Hk yeri çok kalabalık olacaktır. 

Talebe yurdunda 
Maarif cemiyetinin Kadirgada· 

kı talebe yurdunda yeniden bazı 
letkilat yapılacaktır. Programı 
Ankarad:ı cemiyet merkezinde 
toplanacak bir heyet tarafından 

hazırlanacaktır. Yurdun ayrıca 
bir spor kolu da olacaktır Yurtta 

yatan ta!ebe bu kurumlar<lan isti· 
fade edebilecektir. 

OKULALAR AÇILIYOR -
Çocuk haftaıı münnsebet;Je tatil 
edilen okullar da bugünden iti • 
haren dersle:-e ba~lanacaktır. 

OLGUNLUK lMTlHANLARI 
-- Bu yıl olgunluk imtihanlarına 

hariçten iştirak etmek iatiyenlere 
Bakanlık tarafından verilen müd
det bu ay sonunda bitecektir. 

lLK TEDRiSAT MÜDÜRÜ -
llk tedrisat genel müdürü Bay A
li Rı::r.a Ankaradan fehrimize gel
miştir. 

Bay Ali Rıza dün Kültür mü • 
dürlüğüne gelerk yeni kiiltür mü
dürile İstanbul kültür i§leri etra. 
f ında görü~mÜftÜr. 

Hamallar cemiyetinin 
idare heyeti ve bir istek 
Hamalbaşılardan bir grup dün, 

ticaret odası esnaf şubesi şefliği
ne müracaat ederek, bau istekler-

l ·Bozuk 
Sirkeler 

Bir bak"al bu işin 
esrarını anlatıyor 

ACI ŞEYLER F AKA'I' GER • 
ÇEK - Yemeklerimizde kullandığı • 
ınız yağların ne kadar bozuk ve mah· 
lut olduğu yıllardanberi tekrarlanır 
durur. Huna son hafta içinde sirke i· 
şi de karıştı. Çünkü yapılan bil' mua • 
yencsindc sirke diye satılan nesnete. 
rin yiizde yetmiş dördünün Asid A -
sctik, su Ye boyadan ibaret olduğu 

anlaşılmıştır. 

Belediyenin bir an enci Ye şid • 
dctle harekete geçrne.,ini bekler \'e 
isterken yağ meselesi üzerinde oldu • 
ğu gibi, sirke i ~i üzerinde de )aptığı
mız bir soruşturmayı yazıyoruz. 

En-clfl Babıali bozacısı Bay Bay· 
ramin konuştuk. Şöyle dedi: 

- "Şeytan bile insana bu kadar za. 
rar ı·crnıc:. Allalıın nimetini bozan • 
lar adam akıllı cc::alandırılmalr. Ben 
yirmi senedir sirke yapıyorum. ilk 
defa sirkenin eczalı yapıldığını du · 
yı.ıyorum. /Jcnim bildiğim sirke ü • 
zümden yapılır.,, 

.Sirke ~atan bir bakkal da sirkenin 
nasıl bozulduğunu şöyle anlattı; 

- Belediye satılan sirkenin üzeri. 
ne etiket yapıştırılmağı şart koymuı· 
tur. Onun için satılan sirkelerin üze • 
rinde ct;ket bulunur. Benim de sirke. 
mi muayene ettiler. Fakat bir şey bu· 
lamadılar. IJirçok bakkallarda bulun· 
mu~. Şimdi bu bakkallar cezalandırı· 
lacak. Fal•al bunların ne kabahatleri 
ı·ar. f(cndilcri yapmıyorlar ya. Her 
rıc ise, bozuk sfrke duyduğuma göre 
şöyle yapılıyor: Rakı t'e şarap fabri· 
kalarmdan bir kilo sirke ruhu denen 
sudan alıyorlar. Bu bir kilo sirke ru
hu yirmi kilo suya karı§tırılıyor ı·c 
sirke oluyor. Seyyar sirkecilerin aat • 
trkları sirkelerin çoğu böyledir. En 
iyi sirkenin kilosu on beş kuruş oldu· 
ğu lraldc, bunlar da sirkeyi on beş 
kuruşa satıyorlar. Tabii kazançları 
da o ni.sbettc çok oluyor. 

Duyuduğuma göre bir de "Talat 
sirkesi., varmış. Bunun ne olduğunu 
bilnıoyrum, yörmcdim. Bunlardan 
başka birçok sirke daha vardır. j/c -
selü sulu sirke. 

Bazı bakkallar bu sirkeyi satıyor • 
lar. Fakat iizcrinc de sulu sirke oldu· 
ğuna dair etiket yapıştırıyorlar. Alan 
müşteri sirkenin sulu olduğunu bilir, 
ona göre hareket eder. 

Bundan başka üzümden, fakat adı
na şarap sirkesi dcnücn sirkeler var
dır. 

Bunlar, bozulnıağa !JÜZ tutan şarap· 
ların içitıe biraz tuz katrlarak yapıl· 
maktadır ki, /rafü sirke demektir. 

Yaz ayları en çok kullanılan ı·e 
&arfedilen bir giyeceği bu kadar boz· 
nıak elbette do.iiru dcjjilrlfr.,, 

Aktınden şuphe edilen 
iki kişi 

Bir kaç gün evvel U:.küdarda 
de huhmmmlurdır. k' k s J' · "ld.. tı. .. e.s ı ansı a ı~ ey• o ut en •• ~an 

Bilindiği üıere hnma.llar cemi • 1 akli vaz;yeti iyi göriılmediği için 
yetin\n idare heyeti iki yılda bir akıl hastalıkları hastanesnide te . 
seçilir. Şimdi çalı§mal<.!a bulunan davi :-1Jtma ::ı.lınmıştır. 
idare heyetinin ~"kiz ay kadar tıf. ,. * 
vakti vardır Bumınla b~raber ida· Piyoı davasında ismi geçen <"I· 

re heyetinden bir çok çekilme ol- ki ticaret gazetesi sahiplerinden 
duğun<lan, heyet azaaı azalmıf " Hakkı Turgut Halkevine müraca· 
tır. Ba m~naıebetle hamalba!ıla at ederek edebiyat fubesi reisli • 
rın idare heyetinin yeniden seçil- ğine ve reasüranstan da bir vazife. 
mesini istedikleri a~ı?3 §ılr.ıakta • ye tayinin: gar:v hallerle iıtemiş. 
d tir. Bunun da akli vaziyeti iyi gö
ır. 

rülmediğinden &.\ıJ has•ar uine 

Benzin satan dükkanlar 1 gönderilmi§tir. 

Belediye benzin ıatan dükkan· 
lar için bir talimatname yapmış, 
cı.ğuıtoı ıonuna kadar mühlet ve • 
rilmittir. Bir kıaım benzinci dük • 

k8.n1annda yer altında tanklar 
yapılmaya baılanmı§trr. Bu tank -
lar masraflı çıktığı için kenar 
ısemtlerdeki bazı benzinci dükkan· 
icın da kapanacaktır. 

------------------------TOPLAN fJLAR 
Erenköy lem.sil ı·e musiki yuı·ası 

başkanlığından: 

Yıllık adi toplanmamız 30 - ~i • 
san - 1937> Salı günü akşamı saat 
tam 20 de yapılacaktır. Yuvaya yazı
lr bayan ,·e bay üyelerimizin belli edi· 
len saatte C. H. F. Erenköy Sahrayi
c:edit oc:nğı binasına gelmeleri bildi • 
rilir. 

1 Nanav Ahmedin dövdü
ğü Ahmet 

Cağaloğlunda Tahsinpa~a camii 
müezzini Ahmet elindeki be§ li • 
rayı Uzunçarşıda manav Ahme · 
<le bozdururken aralarıuda bir 
kavga çıkmıt ve manav Ahmet, 
müezzin Ahmedi dövmüştür. Ma· 
nav yakalanmıftır. 

Ağır yaralanma 
Kızıl çefmede fabrikada çalı -

ıan Am~irya,fabrikarun üçüncil ka 
tından dü§mii.ş, ağır surette yara· 
lanmıtlır. Andirya Balıklı Rum 
~astaneaine kaldırılmıştır. 

KALP DURMASI - Sahil sıh
hiye müdürlüğüntle bekçi yet • 
miş ya§Iarında İbrahim dün gece 
dairenin banyosunda } ıkanırken 
~ C""" ?~şmış, kalp durmasmdan öl
müştür. 

ÇALMIŞ SATIYOR 1UŞ -
Mehmet oğlu İbrahim itıminde bi
ri Sirkecide halı &atarken çevril· 
miş, sorguya ç.ekildiği zan.an ha . 
iıyı Aksarayda hayan Zahidenin 
evinden çaldığını ıöyleıni~tir. 

CAM DÖŞEME - Bahçekapı
cla Hasan ecza deposunda çalıf · 
makta olan onsekiz yaşlarında 
Bahriye ceı:a deposunun Uduei k1:1· 
tında cam döıeme üzerinde gez • 
diği bir ııra<la camlar kınlmı~ ve 
Bahriye düşerek muhtelif yerle -
rinden yaralnmı§tır. Haseki has • 
· --e~inc hı.':Iırr!mıştır. 

CIGARA VE YAT AK ·- Kalyon
cu da Yazıcı sckağında 5 numaralı 
evin bir odasında oturan Rus mül· 
teci!erinclen Si o yatalınııt u:tc· 

rinde sarhof bir halde yatarken 
elindeki sigarası minderin üzerine 
dü~mşli ve ate~ bir yangın başlan
gıcına sebebiyet VE'rtnif ise de 21ön
d ürü im iiştür. 

Mahke111elerde 

Eski bir cinayet davasında 
yeni karar 

Ferit isminde birisini öldürmekten 
uçlu Yehuza oğlu Nazım, lstanbul 

ağırceza mahkemesince on beş sene 
ağır hapse mahküm edilmiş, yaşı do· 

layısiyle c:eza müddeti yedi sene nltr 

aya indirilmişti.. ölclürdüğü adamın 

'arislerine hin lira tazminat \'erme· 
si ve ayrıca altmış lira muhakeme 
masrafı ödemesi ele kararlaştırılmış · 

tı. 

Tem) iz mahkemesinin nı uhakeme 

masrafının miktanna dokunarak bu 
kararı bozması üzerine, bozmaya uyu· 
!arak yeniden başlıyan muhakeme 
dün neticelenmiş, muhal:emc ma~rafı 
altmış liradan otuz sckiı liraya indi · 

rilmck suretiyle, eski kararın yalnız 
hu noktası değiştil'ilmiştiı'. 

Gardiyan tabancayı ne 
zaman almış? 

Geçen sene Sultanahmettc Firuz -
ağa camii a\'lusundaki evinde karısı 

1l üsniyeyi tabanca ile öldiirmekten 
suçlu Gardiyan Ha.sibin muhakeme • 
si, İstanbul ağırccza mahkemesinde 
dnam ediyor. 

Hapishanenin sabık gardiyanla • 

rrndan olan Ha ip, bir şiiphc üzeri -
ne Jrnrısı Hüsniye); öldiiriinc:e, cocu· 

ğunu l\ucağına alarak yeniposta ha -
neye gelmiş, Aya of yadaki adli) c sa
rayı ) andıktan sonra po hhnnenin 
bir kısmına yerle~en adliye dairesin • 
ele o zamanki müddeiumumi Yusuf 

Kenan Korerin odasını aramı , içeri
ye girerek tabancasını çıkarıp masa • 

mn üstüne koymu H uçunu itiraf 

SiYASA 

T aymisin bir 1' 
ka esi etrafındt 

Birkaf gün evvei hii~( 
d. '/eti jans taraf r.dan bü ırı bJI. 

mis) in IJ oğazlaraarı .. 
makalecin;n aslını bul011

,)_ 

duk (T ayrn.s) in bu ı:z.Otl 
sini kııac'.4 C'nlatmak itiz.~ 
se, onun lll ğazları tahltint J 
lüzumsuz tJördüğiindetl ' 
Sebebi de 1 iırkiycnin BıJll 
dan çok lın.la nüfuslu "' 
yük ordui'.! oi ma:sı, Ballıol':İI 
tında aza 'lulunmaıı &Je 'A 
kan devle 1:re; iylc dos• 11 ~ 
dir. O ha!de Boğazlı.Ar ıfl 
yeniden a7rr.ağa yer yolt~ 

(TaymL) in ;ıeri ,·:rJı: 
ler bunda11 ibc:rettir ltJ 

Halbuk· (Taymis). itt -1' 
lea11 hiç t~ ı ağlam bır eı 
nat etmiyor. __j 

Boğazla ~ meselesi Lot?":. 
Lakere erl"'diği zc:.man B• 
tan ftt'öyyi muahedes!rıi /ıli
miı ve bu rrıuahedenin lı,. 
daire•indt! ı az.iyet alm•§ ~ 
yordu. Bunun netice•: ol .. 
ğazlar mtcelHinin f!Öfıld 
sırada Bo~a::.ların gavri ~ 
hale konmc.u üz.erinde i~, 
mi§, o zarr. rnın beynzlt11'' 
yeti Boğa • , 1 mukavel 
§ekilcle k.narl~tırılmaıı 
tes:r etmist.: 

Beyne! 7l Jel vaz:vet 
takdirde v~nr vazıyeıt- gö 
almak ka:! "'r tabii bir ıeY 

Sonra ""'~ele Türkiy 
nüfuslu, d ufıa çok kuıJIJ 
lu olması rr.1-selesi değilJ 
le emniyel meıeıesi, heni 
lak cmniye~ meselesidir· 

Şerait ~'· ·ii§tiği talcJ't 
~en §eralıe göre bunr.ı f 

mek, en bü~·ük vaziledit· 
Bundaı bCZ§ka icabı 

ğazların b 'l1 rallığını te 
cek, Boğa"''arı muharip 
re faaliye 1 Eahnesi olm 
ruyacak ütl'!n T ürkiyeclit 
dünya burn ancak ondat' 
bilir ve or.c.on bekliyı..r · 
olduğuna göre Boğaz! 
aflığını m.iclala<.ı it;,ıifl 

yeye ait olmaıı ıca.p l:.J~ 
Görülü}to- hi, (TaytflA 

ralcaları, /.al iki bir mi 
olmaktan .•. 1.· uza!..tır 

ö. R. O 

Ista nbul ve ıııt 
telefonu 

İstanbul - lzmir ve ~ 
lefon hattının yapılması . 
dün sabah, telgraf şirket~ 
ti§!eri tarafından munYt 
mi§tir. ls•anbul, lzmir t 

konuşul-rn\· a başla~m~:~ 
ilk günle.-i~Je kabıl ~ I 

................ , ............... , ... u,,... 
etmişti. rtı'' 

Muhakeme şimdiki ~· ., 
· k " ld .. ·d~u dıyanın ·arı ını o ut fi 

'akadan ne zaman önce ~ 
satın aldığını araştırıyor· il._, 
hakeme, bu cihetin ügreıt 
kalmıştır. dl. 
Heybeli açık Jar•" el 

kaza muhake~ı"' 
. . h3~ş 
(ıeçen senenm son . ., 

heliada açıklarında 0f'iİr'' f."'.. 
ru ile bir motör çarpı~ııı:;tii' 
bu rarpışmn te iriyle 111°. 

sına bağlı kayık de' rilf11'i11dı' / 
hulunan Yalova kö) ıuıcr or' 
çok kişi denize düı:;ntiı'\~ı. 
rılnmı) nrnk bo"'ulmtt.:;ltı .1uıo_...J 

tuhtclif kimseleri11 0 ıo•"-' "'" .,,. bep olan bu feci kııt:ı ıoıJI 

ine. lstrınbul A ~ırcer.11 d"~ 
de bu sabah on bu~uJ\tll 
lecektir. 
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Salihlide Halk şairi Karacaoğlaıt 
Çiftçi ve köylü 

yere gitmekten 
kilometrelik 
kurtarıldı 

Bir sıra fay dalı kanf e
rans veriliyor 

Salihli , \Hususi) - Gurbüzler 
Yurdunun aftı hafta için t">rtip et
tiği konferansların biri geçen haf
ta Doktor Bay Ihsan Riza ;araf ın. 
dan Sıtm:ı hakkında, b :.a Cuma 
günü de T egmen (Birine• müla -
zım) Bay Muamme!' tar<1fmdan 
zehirli ga.dar hakkında olmak ü -
zere - ikia: verilmiştir 

Adana Halkevinde zevkli bir 
san'at gecesinde kutlandı 

Emet, (Hususi) - Emedde Zi·} 
raat Bankat• yoktur; Kırk bin nü
fuslu Em~t havzası halk. alıt ve
rıt yapma!c ıçin 95 kilometre mesa 
l edeki Ziui\l bankasına gidip gel
rliğinden ih~iyacına kartı alacağı 

akçenin nasf mı yollarda ve vila
yette sarfadiyordu. T eulden ge· 
rekli ihtiya.: içinde İ{alan çifçi ve 
köylü de muhtekirlerin bol bol fa
izlerine nemalarına gelirlerini, ser
vetlerini v~riyorlardı. Emet halkı· 
ı· m dileğiı.in yerinde- olduğunu 

gören kaymakam B. Demirelli ve 
Kütahya Ziraat bankası müdürü 
Emin, bu eksikliğin giderilmesi 
için çalıtmı~Jardır. burada Ziraat 
bankası ta.dından bir ~ube açıl-

lzmir - lstanbul ve 
Ankara telefonu 

lzmirle Ankara arasında yapıl
makta olan telefon tesisatı Bor
novaya kadar yapılmıştı. Manisa
nın t~hakçe\ebi istasyonundan baş 
layıp Bornovaya kadar uzatılan 
telefon yol'.! Bornova postahane
sine bağla'l!?Ufhr 

Bugündt'n itibaren h.mir tele· 
fon şirketi T.erkezinden batlayıp 
Gazi bulvl\~ mdan geçere!.: Bomo
vaya kadcn tesi~ata hatlc.ınılacak-
ır. Balıke,irden Ankaraya olan 

mışlır. Vih}et Zira4t b:ınkası er
kanı açım .. c: aminde bulur.mak için 
Emede ge!ınişlerdir. Bütün me
mur, teşekküller, memleketin ileri 
gelenleri t'lplanmışlar kaymakam 
vekili A. Oı<tay ile yazıcı Hüsnü 
tarafından söle,· ler c·kunmuş. 

sürekli alkı~lanmıftır. 
Sonra 7ıraat bar.kası salonuna 

çıkılıp bankacılık, kooperatifçilik 
hakkında hesbihallet yapılmıştır. 
Sigaralar dağıtılmıt, çay içilmiştir. 

Daha sonr '\ ela misafirlerimiz şere
fine Emet l elediyesi tarafınclan 

~'!rtip edilen kırk ki~i!ik yemek zi· 
yafeti pek sııı.mimi bir h~va içinde 
geçmittir. 

Romen prensi tayyare
sile Adanada 

Gerek Doktor Bay lhA.'ln, Ri -
zanın ve geı ek T egmen Bıw Mu -
ammerin verdiği konfoı anslar, 
gençler ve Salihli halkı ta ·t fmdan 
çok iyi k:.ı- ~;lanmış, Gürb!\7ler bi
nasının sa!c nu :ki dı;fa d -:t:ıa din -
ieyıci ile tl.>:muc;'ur. 

Önümü~ cieki haftalar içinde, 
tertip edi!er programa gö:-e. Hu -
kuk hakkında C. Müddeiumumisi 
Bay Tahs:n. gençlik hakk1nda ec -
zacı Bay Cemalettin Artam, fena 
hastalıklar hakkında helediye 
doktoru Bay Kadri Ergin. :nkılap 

gençliği h:ıkkında Bay Cebeli ta -
rafından !;:onferanslar ve:-ilecek -
tir. 

Her sah1ula çalışırken, daima 
memleke'. ~ençliğinin fa) dalan -
masını g?z onünde tutan ~ iürhüz
ler yurdunun bu defa da le ... tip et
tiği bu k'>nf eranslar serisi gerek 
gerçliğe g.;-rek halka ço'< büyük 
faydalar \r..nıin etmektedir. 

1 K aracaoğlan geceıinClP 
Adana, (Hususi) - Ha!kevimiz, 

Çukurovanın unutulmcn;; ölnıez 
halk tairi Karaca oğlanın hatıra
sını kutluls..;.ô. Karaca oğlanın içli 
ve özlü pa!ı;alarını h&.fızalarda ya. 

şatan yurtda.şlarm birçoğu halkevi 
salonunu ~!'ken saatte doldurmu§
lardı. 

Rmen prenslerinden Bileskonun 
tayyare ile bir seyahat yaptığı, ev
velce yaz•hmştı. Prens Bi1esko ev
velki alqam Kahireye ve 13,40 da 
Adanaya varmıttır. Yanında plot 
Dodani ve makinist Mona vardır. 
A danadan sonra Eskişehir üstün
de uçacak ve Bükreıe gidecektir. 
Dönüşte ls~c.\nbula da uğraması 
muhtemeldir. 

Valimiz Tevfik Hadi ~aysal,fır
"' Diplo ır.:c. sız ebeler $İlaj gö.·- Bu nasıl balık ? ka kumanJa.nı general Salih Av-

meli ! - Denizli vilayeti umum!, gın C H FıTkası Seyhan vı"laA yet· 

R. T l~§kın 

Adanad.A çıkan Türk Sj1ü arka- ' • · ı 
meclisi Üy.?:erinden Bayan Perı· idare hey0 •1 reı"sı· ve Balıkesı· t.laşımız - eünlemeç bir ı.isanı bir -~ r say-
han Ozcan. meclise bir takrir ver- I O ... b 1 d } ayli geçmiş olmasına rağmen - avı rge Uzen, me us a--:mız an 
mi•tir. Bu takrirde çocuk ve kadın D A k -ı M ·r ··d·· ·· ,. su haberi neşrediyor: amar n og u, aarı mu uru 
ölümünün önüne geçilebilmesi i- y KA K'" · b' k k Yumu:talıkta on yedi metre unus a;.ım onı ve :rço a· 
çin nahiye ... e köylerdeki pratik d k k l ı ,ızunluğun~a bir balığın karaya ın ve er. ek bu ut u amaya itti-
ebelerin t~knik yönünde.ı staj gör- k d 

çıktığı Na':ı:}e müdürlüğ'i,.den vi- ra etmiıl~r i. 
meleri,bilg ·İerinir! arttırılrnan için 

1 ~ayete bildirilmiştir. Bandon:.ır raldıg-ı istiklal mar· mem eket h:ıstanesinde bir kurs a- :r 

1 Balığın a.ğırlığ· hakkında bir ıı.ı ile anııı.;t başlandı. Bundan son· 
ÇI mail, St ~ ; görenlere vo.;:ka Ve· ,- T 

çalanlar ve ttöyliyenler 
iri Mazlum. türkücü Meh'nıet, 

nadan Ali !buı, müezzin 
Aziz, Ceytıandan Cerit ati 
Ahmetce, 1 iasan, yaşattılar· 

Sulh hakimi şair Had; 

muallim Celi.1 Sahir, Nec. 
Karaca oğ .ıllarından güzel 
lar okudular. 

Halk ev inin Çukurovalı 
yiilc tairi anm,. .. Ye. Lir 1 

tip eylemesi yalnız ıehrimi:.C 
ğil bütün <mu tanıyanlar ve 

ler yurdun ia sevinçle karııl 
tır. ..... 

"'Uıak §ehir bütçesi _..,,,. 

24 (A.A.) - u,ak Leledi11 

lisi 935 §e~:ı bütçesini SJ.31 

kısım da evvelce yapıldığı için bir\ 
mayısta ı~nı;rle Ank~.ra ve İstan

bul arasında telefonla görüımek ll 
imkanı mu1Jakkak görülmektedir. 
Manisa ve Halıkesirle yaprlan gö
rüşme ter·..:belerı muvaffakıyetle 

neticelenm:~tir. lzmirle Ankara 1 
e.rasmda 3 dakikalık hir görüş 1 

100 kuruta lzmil'le Manisa arasın 1 
da 25 kun.ı,a ve BaI:kesirle 3 da· ! 
kikalık gö,.l:sme 70 kuruta olacak- ! 
tır. 

1 b Tallıınat 'lerilmemiştir. Balığın ra müze m;ıdürü Yalman Yalgın ri mesi, u:ıun içtn bütçeye tahsisat 
konulması isteniyordu. Teklif 0 • 6rtına tesir.yle karaya vurduğu Karaca oğ1an hakkı::ıda bir musa- K • ~ 

; ... nnediliy~r. • ayseriae yağmur - P 
naylanarak bütçeye tahsisat kon- habe yaptı. Hayatını gezdiği yer· 

Geçen yıl da buna b~~zer bir leri, şiirler .nı andı. Eski Menin 24 (A.A.) -- Beş gündür 
• Peçe1.!: kalkıyor - Bafn, mu,tur. btılık yine Yumurtalıkta karaya saylavı Niyazi Ramazan Yüregir yağmurlar kesildi ve bugiifl 

24 (A A ) Ş h• ı· · f • Afyonda eaki mezarlıklar - · 1 1 1 h b d"l • • - e ır mec •ıı çarıa t:ıkmış, ve.t" et e mu a ere e ı · açıldı. Yağ-nurlar devanı e ... 
ve peçeler:n kaldınlmaı.ı.a karar Afyon, Belediyesi biı hazirandat: mit ve bun~an istifade d;lmiyerek oğlu Yalman Yalgının yaptığı ha- Kayseri d~ıuına. kar dütJOiif 
Vermı., ve tu""rkreden b••ka bı·r d',•1 itibaren e;l:i mezarlrklarm hiçbiri· d •• l b k 1 t taları tasM~ etti. Niyazi Ramazan. I 

3' ~ <..a a oy ece ıra ı mıı ır. t e tutmamııtır. 
ile konuıuimamasına dair verileı"l ne ölü gömüimesine izin verilmı- Bu babl,tan da ayni suretle isti- Çukurova.nn"' en ~ok ça!·~kan ve 
teklifi ona.\Jamııtır. I yeceğini ilan etınittir. Yeni mezar· fode edilm1vecektir. buraları lc..ı.rış karıı bileıı bir zat • Po!ony~ sefiri lnnirde / 

Uıak, 24 (A.A.) _ Belediye,' lık bir haz:r ·anda açılmıt olacaktır. :t- Onaltı evlat ve torun sahibi olduğu söyiedikleri de tarihi ve- 1onya hüku~etiıı n A;ıkara 
kadınların ! arıaf ve peçe giyme· ~ Uıaktt. dikilen ağaçlar _ U. bir yurtd~~rmız __ Balik-eurde es- sikalara İ.;tinat ettiği için verdiği lzmire gel.Tiiş beraberu:JI 
melerini k.A,arlqtınıaıı, derhal b.ı şak, 24 (A.A.) - U~akta, fahri- ki adı MeıJl1ehure, yeni adı Ba- malUmat zevk ve alaka ile dinlen· koslovak k0r-soıosu v,ı; AY~~~ 
kararın tat!>ikine geçamittir. Beb-ı kalar ve ıaker fabrikası dahil ol- ;ılch köyüTır1en Hasan oğlu Meh di. miryolu ku::npanyası müJ~~ 
diyenin hı .. kararJ memnuniyetlP duğu halde dağ ve bahçe. yol V'! met a<lınd ~bir yurda!ımızm on a1- Bu gece ı : Kadırlıdan Curacı ğu halde huaui bir otoiı . / 
kartdanmı4, peçe ve çarşaflar kal1if caddelerd, meyveli ve meyvesız tı evlat ve rnrun yeti§tirJ:f hükfı- Ali, kavaf;, Hasan, tür~ücü Ah- çuğa gitm;1. Efe harabet:ri,,ı 

... m.ı.şt•ı·r· .................... .---................ 1.8•,•94--9•a•ğ•a•r-r _d_ik•i•lm ..... i•şt_i_r __ .. ..,..,._ ... m •• et__.ta•r•a•f•ı~.·.ia_n--te•s-b•i•<•e•d•il•m-...iş•tı•'r •. __ _..m ... et .. T•u•r•su--11•, •D-o~·r.ty•o•l•J•a•n._.h.a•lk .. ı•a•-.... m ... iı .. ti::. • ~ 
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Bazı sert ve aykrrı fikirlerim • 
den dolayı bana kadın düımanı 
derneğe bqladılar .. Aksini iddia 
etmiyorum .. 

Y almz bu aile dostluklarını iyi 
kullanmak lazım.. Erkekler, bil • 
mem neden pek kutkulu değil, fa
kat kadınlar hem sinirli hem ves -
veseli .. Buluttan nem kapıyorlar 

ve dehtetli dedikodu yapıyorlar .. 
Cavidanla nihayet banttık. 

Belkıılar bir çay veriyorlardı •. 
Kocası Mecdi çok ierar etti. Git • 

tim .• Fazıllarda tanışbğımız bü -
tün aşinalar orada .. Beni görün
ca Cavidanın yüzü biraz değişti.. 

- Nezaketle selamladım .. So • 
ğuk karııladn. Belkıs, misafirleri 

ne ikram için bana bir bisküvi 
tabağı tutuşturup Cavidaru işaret 
etti: 

- Siz verin, zahmet olmazsa!. 
- Bir münasebetsizlik eder -

sem, sonra kızmayın dedim .. Ga
liba onlar danı,ıklı dediJer .• Güna
hı üstünde kalsın. Belkia dedi ki: 

- Biraz da neş'eli, uysal olu· 
nuz, hem münasebetsizlik olmaz. 

Bu konuşmamıza Cavidamn ku
lak kabarttığını hissediyordum ... 

- Ev sahibi kadar nazikane 
ikramda bulunamıyacağıma emi
nim. Bir beceriksizlik edersem göz 
yumarsınız sanırım. 

Caviden, benim daha ziyade 
alay ifade eden sözlerime sevindi: 

- Nezaketinizden bir zaman 
şüphe etmedik ki! 

Ve yanındaki tabureyi göz u
cuyla işaret ederek lakırdıya tuttu. 

- Nasılsınız bakalım görmiyeil. 
Geçen gün bir yerde idik, sizden 

bahsi açıldı. Tanıdıklardan biri. 
Elimdeki tabağ ı masaya bı

rakıp oturdum. 

O anlatıyordu: 

- Tanıdıklardan biri sizin için 

güzel bir kız buldu. 
- Ne saadet, bütün dostlarım 

ve hatta dostlarımın dostları beni 
düıünüyorlar. 

- Kızı ben de tanıyorum. Mai
de daha iyi tanır ya.Onun mektep 

arkadaşı galiba. Ama Maide daha 
büyük sınıfta imif. 

- Çok teşekkür ederim. Yalnız 
böyle bir ıeye karar verdiğim gün 
ahbaplarımın tatlı h:r me~galeden 
mahrum kalacaklarından korka· 
rım. 

istekli istekli güldü. 
- Biliyor musunuz, dedi, si7.in· 

le evlenecek kız mes'ut olalaktır. 
Durakladığımı görünce ilave et· 

ti: 

- Kadından anlıyorsunuz.. Zevki 
niz ve İ§lek bir zekanız var. 

Güldüm: 

Benıe kendimi pek pata..,att• 
ceriksiz bir adam biliril11· fi! l' 

- Kendinizi metettirıt'e ~ 
söyleyin bakalım. Evlenrrıelc 

de misiniz? 

Toparlandım : ~ 
- Anlıyorum, dediın. 

rım benden bıktılar. 

- Niçin niçin! I Jı ,! 
- Bilmem, beni rrıı.ıt tJ el 'il' 

nızdan çıkarmak için adet
liğiyle cephe aldınız galib•·~ 

- Neden aramızd•" ~ t 
lım. Sizin de etiniz, bir f'l" d~ 
lur. Sizin de salonunu:ıd• . .-. 'r 

b·Jaı,,.." rınız toplanır ve kiın 1 ı.ıS o 
zel, ne ~ıcak bir salonı.ııı 

Güldüm: l~ 
- Mesele benim de bir~~ 

olmaksa, pansiyond•11 ~ 



'1- KURUN 

57 yıl önce (tercemanı hakikat) de 
çalışan bir başmuharrir 
--- ..... 

mesleğimizin ağaheği: 

U!~~ sıa ~ l!U Yapılacak şenlik programı ~-.y___'Ll.Jııı ..... ...-.-....-~:-..-.13~t::::~::....::'.~~c.:[~~LJ 
Adal&rı·::~:.~et~İ~~i-emiyeti Mektep takımlar arasın-

Adalarda 

boneval • 
nurı ıon loplantııında yeniden bazı d ı • • b k 1 

kararlar vertni§, çalışma yeniden a yapı an musa a a ar 
tanzim edilerek üç komite ıeçil • 
mİ§tİr Bu komitel~r icra, teknik, 
mali komiteleridir. Teknik komi · 
teye turizm itlerile alakadar kim
ıelerle Akay müdürü Bay Cemil 
alınmıftrr. Bu yaz Adalarda ya -
pılacak şenliklerin programı da 
kat'i şeklini almıttır. 21 haziran 

yazan : hakkı tank us 
sizinle bugün me.leğimizin en 

yatlııı üzerinde konutmak iıti -
yorum. bir bakımdan buna meı -
leğimizin ağabeyini tanıtmak de-

mek de yerindedir. hiz ki bergün 
her 9eyden bahsederiz. itimiz 
toprağın üstünden, altından ya -
rmki tarihe örgü olacak maddeler 
arattırıp bulmaktır, günün bidi -

ti ki, übeydullah1 necip a11m, velet, 
ahmed ihsan... çok yatlı olanlar 
payesine ermek için daha çok ya. 
tıyacak gençlerden aayrlmalıdır. 
bu mesleğin en kıdemliıini üskü -
darda, aelimiyede, ihaaraiyedc .. 
bütün bu güzefükleri biribiri içine 
kablmıt köşelerin birinde bula • 
caktım. 

cuma günü çiçek bayramı yapıla
cak, bir de çiçek sergisi açdacak
tır. 13 Temmuz akfamr Luna park
la bir gardenparti verilecek, 9 A· 
ğustosta Heybelide deniz yarıfla
rı, 23 Ağustosta ise Büyüka.da de
niz şenlikleri yapılacaktır. Bu şen
lik'lerde sal gezintileri ve sandal, 
meş'ale akınları yapılacaktır. 6 
Eylul cuma günü de-Balkan haf -
taıı başlıyacak, Balkanlardan mi
safir davet edilecektir. 

selerini sıra aıra dizerek onları in· 
ııuı bilgisini besliyen gıda haline 
getirmektir. ucu bucağı bulunmı
yan bu uğratmada en az gördü -
ğümüz, en az üzerinde durduğu -

muz kendiıniziz, bunun içindir, bu· 
günkü Yazımla aize mesleğimizin 
ağabeyini tanıtacağım derken onu 
ı~zi.n tanmıadığınrzdan daha ç.ok, 
hızım kendi kendimizden uzak -
Iatmaktaki, bizim kendi kendi -

mizi unutnıaktaki ekıtkliğimizi 
söylemek söyleyip gidermek kay
guını çekiyorum. yoksa, benim o
nu •İze değil, onun beni ıize ta • 
nrtma!:ı ol:\caktı. 

nuri bonevalden bahsedeceğim. 
nuri honeval ... itte bizim yazıcılık 
mesleğimizin en kıdemliıi ! o da 

ahdülhak himitJe bir yafta gibi! 
abdülhak hamit, naııl edebiya

tımızın 84 yafmda hali genç, her 
zaman genç bir üıtadı iıe nuri 
bonenl de gazeteciliğimizin öyle 
83 yatında, ancak hili genç, her 
zaman ıenç bir çehreıi olarak ih
san iyede ıerif kuyuıunun bir bu -

. ~ -
yirmi yedi yıldır iıtanbulda o

turuyorum. beni kınal&Jlız, biri -
birimizi kınasak yeridir; itte bu
gün ilk olaraktır ki harem iakele
ıine inen yokutun hatındayım. 

rüsumat müf ettitliğinden müte
kait nuri beyin evini arıyorum. or
talık kararıyor. el ayak buralarda 
büsbütün çekilmit gibi.. elindeki 
paketini çocuklarının akf&ID yeme-
ğine yet ittirecek bir mahalle efen
di•i, aağda solda soracak adam a
rattıran bu yabancıyı tereddütten 
kurtardı: 

- gözlüklü nuri beyin evi! yu
brrki sokak içinde .. dedi. 

evet hatırladım: necip aaım 
yazıksız, bana "harem iskelesin -
den çıkınca yokU§un soluna dönü
nüz, ev önden sokağa, arkadan 
meydana bakar,, sağlığını verir -
kentimdi (boneval) soyadı ile ta
nıdığnnız bay nurinin kendi ıem · 
tinde, eski atinalar arasında (göz
lüklü nuri bey) diye anrldığmı da 
haber vermitti. 

caiın.ian bütün hidiaeledn üı • 
tünele durup dinlenme bilmiyen 
ulunu,.nr goz}eyip duruyor. 

gözlüklü nuri bey! 1adece bu 
lakabda, ziyaretine yaklaıtığım bü 
yüğün naııl bir devir içinden çıkıp 

Şehir müzikas. 31 Mayıstan iti
baren her on be~ günde bir Arla -
da konser vermeye batlıyacaktır. 

Adacla büyük yollar ve cadde -
ferdeki' evler tamamen beyaza 
boyar.maktadır. Diğer evler de sı
rasile ayni renge boyanacaktır. A
daların ıu işi de Haziran ortala -
rma doğru halledilmit olacaktır. 

Basri Kaptanın 900 ton su alabile· 
cek vapurunun satın alınması için 
görüşülmektedir. Vapura yirmi se
kiz bin lira istenmittir. Belediye 
26 bin lira vermittir. Puarhkta 
uyutulunca vapurda biraz tadilat 
yapılacak, Adalardaki depolar da 
tamir edildikten sonra Adalara 
terkoı ıuyu nakline bqlanacak • 
hr. Adaların bir günlük ıu ihtiyacı 
500 tondur. Fazlaıı depolarda sak
lanacaktır. 

çplr.yqıyan değil, çok lfe:&en bi-. 
li~ demem itler mi? ben en eaki • 
mız, en yaflımızı, ne çok Y•ta _ 

gel c:l iğini, eskilik ve gerilik için • ---------~~------------~~--------

den naııl belirip yükseldiğini an
latan bir icaz var. bugün ben, ıen, 
o .. biz, siz onlar, hepimiz gözleri

mizin sağlığını gözlükle koruyor, 
artıyoruz .. amma kimseye (göz. 
lüklü) yü adından ayrılmaz 

G UM R 0 K T E - Önümüz
deki Haziranda, gümrük müfettişleri 
arasında bazı hecayişler yapılacak ,.e 
taşradaki müfettişlerle, şehrimizde -
ki bazı müfettişlerin yerleri deği tiri-
Jecektir. =-

u ••ww ... ....., , • ......,. 

Galata aray ve Haydarpaşa lise -
Jeri arasında tt•rtip edilen müsahaka . 
hır dün 'l'ak~im stadında yapılmış \ 'C 

iki lisenin lıirinci, ikinci, üçüncü ta -
krmJarı kar ılaşmışlardır. 

TAi • l M S'l' \HINDA 
\eni li<:ıt' - '\'.u cülkü (Hakemi: 

Halit G lıp l'.zgu). 
2.~ .IA / ~ERE'P STAl>INDA 
:\lüsalıaktı komi eı i : Hay Hamdi • 
8aa t tJım <11): Boltazi~i - .Ameli Müsabakalar ~ok güzel ,.e heye -

canlı olmuştur. Yukarıki resimde i -
ki lisenin ikinci takımlarını bir ara -
da görüyorsunuz. 

Bugün ayni stadda gazetemizin 
himaye ettiği m('ktep takımları fut -
lmJ şampi) ona ı mntJnrına dc,·am e -
dilecek tir. 

MOSı\DAKAJ,,ARA Al'I' 
TEBLlCU~R 

Mektepliler şampiyonası idare ko
nı:te inden: 

Dün neşrt•dilen futbol fiktıtürümüz. 
de bazı tashih r•e ftırlip itala/arı gii • 
rülmlıştür. Bu itibarla fikstiirii 
tckrarlıym·u:. 

2:; NiSAN ŞEREI<' S'fADJ DA: 
Müsabaka komi:seri Bay Necati. 
Saat tam (14): Kah:ıtaş - Vefa 

(Hakemi: lzzet Muhittin Apak). 
!:5ant (15,10): l tnnhul - Boğazi 'İ 

{JJalH•mi: Jzzet l\fuhittin \pak). 
Saııt (Hi,20) P~rterniyal - I>.ı -

rii:. şafaka (Hakemi: Nuri Bos ut). 
.Saat (17,30): Ameli Hayat - Yiict•• 

ülkü (Hakemi: Nuri Bosut). 

'.J'AK .. iM S'l'ADL ' DA: 

Saat {17): Hnydarpa,. a - Yeni Ji. 
se (Hakemi: Halit Galip E7:gü) 

2 MAYIS ŞEREJi' ~'l'AOI ' DA 
Miisabaka komiseri Bay Hnmdi. 
... ant tam (l~): Pcrh•rni)ıtl - Bo

ğazi~i <Hakemi: lııet Muhittin Ap _ 
ak). 

Saat (1.'i.10): Kaha tuş - D:ırü;; a · 
fakn (Hakemi: Nuri nosut). 

Sant (16,20): Vt•fa - Yü<'eülkü 
(Hakemi: .Nuri Hosut). 

Saat (17,30): Ameli Hayat - Yeni 
lise (Hnkl'mi; lzzet Muhittin Apak). 

TAKStl\1 STADINDA 
Saat 07): İstanbul - Ilaydnrıın a 

(Hakemi Hnlit Galip Ezgü). 
9 MAJ'/S ŞfJREF STAIJ/NIM 
Müsabaka komi~eri: Uny Hamdi. 

aa t tam (14) de: Kıı ba taş - Yii • 
ceülkü (Hakemi: izzet Muhittin A • 
pak). 

Ha) at ( llakc ıi: lzzct Muhittin A • 
pak), 

Sıı:ıl (l :i,10): Knhııtaş - Haydar. 
ım ~a (llııl C'nıi: 'lı: urj Bosut). 

aat ( 16,20): Yeni lise - t-.tanbul 
(Hakemi: l z• t l\ ulı ittin .AJ>ak). 

8 ,mt (17,:111): Dıu·üs~'\faka - Yt>fa 
<Hu kemi: 'uri Hosut). 

TAKSl."tl RTAD/NDA 
Saat (17): YüceülkU - Pertnnl .. 

jeti (llakt>mi: Jhılit Galip Ezgü). 
:IO ıtl D'IS Şf:Rf;F STADINIJA 
Miisahakıı komiseri; Bay tıhan. 
Sant (l O: Kaha taş - Yenili~t·. 

(llakcmi : Nuri llosut). 
Saat (l:i,10): Yiireülkii - ı~tnnhul 

(Hakemi: lzz<'t Muhittin Apak). 
Saat <16,20): Uogaziçi - Haydar • 

pa~ı (llakemi: ~uri Bo ut). 
Saat (17 :10): Amt>li :\fa)at - Da. 

rüa afııkn (Hakemi: İzzet Muhittin 
Aı>ıtk). 

'fAKSIM STJtlJINDı1 
~aut (1:>): Y t'f a - J>erte' niyıtl, 

( llakt•ıni: Ila lit Galip Ezgü). · 
ft.'01': Telıir edilen (flaydarpa§a. 

Amrli llayal) mart aynca il<in <'dile
cek gii11dc oynanılacaAtır. 

30 lflayıs tcrrilıindc maçlar lıltam 
bulacak ııe sorı martan sonra gt!relı: 
futbol re m•rd: rofrylwl şampiyonla
rma miik<if allan rerilt u/.: tir . 

TEHİR EDİLEN BİR MAÇ 
:\h•ktepliler ampi) onası idare ko

" ih• .. indcm: 
26 .'Wtıan Cuma günii yapılncak 

atletizm miiımbakalarr miinmır.bctiy • 
lo sahada bazı tadı'ltit yapıla • 
c l{iından, 25 Nisan l'crft'nıbc günil 
( bugü11) Taksim sladmda yaprlmmu 

icap eden Ha11rlarpa er - J' cnilitı<' 
futbol maçı, ayrıca ilrirı <dilecek bir 
giinc telıir edilmiştir. 

Bir futbolcü öldü 

bir aıfat olarak vermek ak'.-mıza 
gelmiyor. 

hareket aklıma geldikçe bende bu 
vakitsiz ziyaretimin utancını taze
liyor. 

Saat (lj,lO): Hoğaıiçi - Dariişı~ a • 
fakn <Hakemi: uri Bo ut). 

8aat (16,20): Pt•rtevni)al - Hay • 
darpnlıi a (Jlakl'mi: Nuri llosut). 

Knragiimrük hirind filtbol takı .. 
mınrn ('n iyi oyuncuJarındıın Rurhan. 
tec iirfo öğrendıgimize göre dün öl· 
müştür. Cenazesi bugün BaJaUa SuJ
f:tnhamamındaki evinden kaldırıJa • 
caktır. Aill'ı-in«.> 'e klühüne tee sür • 
!erimizi hlldiririz. 

rnakla, hele ne çok gezmekle bul
dum. kendi hesabıma bunun keı
fini çok ya§ıyan batka bir yoldat
la gazeteciler dünyaımda gezin -
meye borçluyum. necip asım ya • 
zıkaız, hatırlarsınız, kamutayın 

bet inci devresine en yatlı üye o -
]arak batkanlık etti. 74 yatında • 
dır. abdülhak himit ile bay ab -

dullahtan sonra en ya9hmız ve her 
üçü de en genç iken yazı i]emi -

mize karr§mrt olanlardandırlar ... 
ve!et izbudak (kaslamonu 
aaylavı), ahm~d ihsan tek -
göz (ordu aaylavı), meh -
nıed emin yurdakul ( uTfa say • 
lavı), babıalide bir emekdar, ya -
zı işlerinde feyiz arıyan bir yurt
da, olarak saydığ1m en kıdemli -
lerimizden idiler. bir gün, bir tren 
:rolculuğun·ın sohbeti, bana öğret-

yokuıa kavuıan ıokaklardan bi
rinin ağzında durduk; gönüllü 
kılavuzum gaz fenerinin direği
ni ni,anlıyarak evin tarifini ta • 
mamladı. evi bulmuftuk. ahtap bir 

nuri bOnevalden önce çok 2a • 

man misafirlerini kabul ettiği oda
yı gördüm. ka111 karfıya il:i geni~ 
kanapenin uzunlamasına kapladı. 
ğı oda, kendi kendini gö:-rne, 
kendi kendini dütünl'le için yapıl
mrt gibi .. yalnız dl!vuları yeryer 
rakkaaJı aaatler,küçük tabfolar,Jev
~~l~!a . canlandıılmıı... turaya 
•lıttırılnu~ bir fotoğrafın telm · .. · 

Saat (17,80): lstanbul-Ameli Un~ 
yat, (llııkcmi: Jzzet Muhittin Apak). 

1'AKS/ılf STADINIJA 

lzmirin yetiştirdiği mah
sullerin hepsi satıldı 

yapı; kom,uları biraz kucaklar gi
bi duran hir ısronbul evi. onu evde 
bulamamak enditisile parmağımı 
zilic dü~mE"sİne dokundcrurken i
çime ba~ka bir üzüntü çöktü: gllli

ba tam aofra üstüne varıyorum. 

kapı açılınca yeni yetİJİP gelen bir 
kız göründü. ilk enditemi yatııtırdı 
ise de tertemiz merdivenlcTi çrkar· 
ken soldaki odada sezinlediğim 

. ıgı, 

reıımde gördüğünüz yakanın, bo-
yunbağının modası sizi en az ya _ 

rım asır önce ya§anmıı bir devrin 
havası içine sürükliyecektir. 

(Sonu var) 

.saat (17): Vefn - Yenili e, (IJnke-
mı: llnlit Galip }~zgil). 

16 MAYIS {jf:llJ;F STAIJINDA 

~lüsalmla komi eri: Bay Necıı ti. 
Saat tnoı (lJ): Kaha taş - Iloğazid 

(Hakemi: Nuri Bosut). 
Saat (15,10): Vefıı - 1stımbul) <Hn 

kemi: Jzzet .Muhittin Apak). 
Saat (16,20): Darüsşafııka - lln)

dnrpa~a (lfol\emi: .Nuri Ho ... ut). 
Saat (17,M): Anıeli Hayat - Per· 

terniral (llak<'ıni: fzıet :'\1uhittin A· 
pak). 

. Bu yıl İzmir ve havaliıinde ye .: 
tışen bütün nıahsuller kimilen 
ıatı1mııtır. Ancak elde az bir mik· 
dar üzüm ile bir parça da zeytin
yağı vardır. Zeytinyağlan da ltal
yaya gönderilmektedir, Son gün . 
ler zarfında zeytinyağının kiloıu 
lzmir pİyaıaıında yirmi bet ku. 
ruşa kadar çıkmıthr. Elde bulu • 
n.an üzümlerin de yakında iyi bir 
fıatla satılacağı muhakl<ak görül • 
mektedir . 

..._---------------------~-·~::-;---------;-::-=-~~~-----=---------Zaten apartımana geçmek niyetin- f ler hunu anlamazlar. . vardır. Dedim ki: d n • w 

d d F ık k t ..ı k R . ır ... Eğer Feriduna iyilik yapmak k d b I eyim. Dostlanm benim için ha· Mai eve azı arı oca aS111 - ica ederim, böyle de ol•• a ın u· araya ge 'rse vay haline, 
,_ .. . '""' ıstıyoraanız apartıman tuttuktan O l · · uerim olmadan yaptıkları kız ara· ettiler: umat ederıiniz ki ıizin aleyhinize n aı ılıraz ettiler .. 

k . b F l ka sonra bir yerlqlinne ve süsleme N 
ına rahmetini apartıma.n arama· - Doğrudur. Yeri, tekli, semti en azı a ar datlrk ed.-.yı·m.. ._ - e kadar yanlııı .. fa7ıl hak· " l\Omitesi seçiniz. . T 

ia çevirirlerse daha büyük iyilik hepsi baıkadır. K. ocasını çok seven gen(" ı_•dın B 11z .. Biz ole adar mtisrifmiyiz.. Bı'r 
h f f ;; ... u hoşuma gitti: 

etmit olurlar. Fazrl ilave etti: a 1 çe kızardı: çok münakaşalardftn sonra niha • 
O d - Bunu yaparsanız b~ni hem k Cavidan bu teklifimi ciddi ka- - Bekar apartımam bir kere bu - n an ve sizden tiiphe et • yet omite seçildi .. 

hu( etti: taraflarda olmaz. Beyoğlu, Tak· ınem ..• dedi. bir zahmetten kurtarırsınız hem Ben apartıman tutacağım, ha .. 

- Hay hay. Siz tercıh ettiğiniz 
semti söyleyin.. Üst tarafına karıt· 
mayın. 

Ve Belkıae, Maideye aeılendi: 
- Yarından itibaren başlıyoruz. 
Apartıman arıyacağız,, haberiniz 
olsun. Etrrafımda kümelendiler. 
lrma benim Cavidanla dediko· 

du editimden ,üphelenmif gibi 
daha önceden aokulmuJtu. . 

Dedi Mt 
- Bekir bir erkeğin apartıman 

İçin dütünceleri ba,ka olur. Evli-

S k f 1 B 
de .... 

sim, konfor ister. ıca a an. u apartrman meselesi okadar ber vereceğim .. Döşenmesini, ıüs-
Sonra Feridun ıçm bütün mesele oldu ki her toplanı~ta bir til~:dınlar hep birden tekrar el - lenmcsini kadınlar Üzerlerine ala· 

ha sonra : kaç tanıdık kadın ve erkeğin de • caklar .•• 
K ı .., ..... ld' dı'kod d - Hem de..... F I u agıma ıgı ı: usunu yapma an geçmeyen azr : 

öt k. k ti d d k d' · kadı 1 b ·· b" · - Bir deste ev kadınının ince 5 h 1 - e ı a ar a o tor, ıtçı, n ar ugun ızım apartıman • ki - en emen para arı hazır • 
.b. b' d b zev erini bir arada toplamak fotoğrafhane gı 1 ır ,eyler olma- an aşka şey konuımadrlar. k r . la! ... 

d ·ı . . k bell l Cav1·dan: ey mı tattırmı§ olursunuz. Dedı· ... • h eğı mı, gıren çı an i o ma· 
sın. 

Maide kızdı: 
- Gizli konuşmayın Fazıl. Yok

sa apartnnanr ortak mı tutacaksı
nıı:. 

Maideyi çok beğenirim, saygım 

Onların pek hoıuna 8 iden bu 
- Şimdi bir apartıman komite· cevab Fazılı kızdırdı: Bu nparhman nıeseleıi kafam• 

ıi seçelim .. dedi. da yer etti .... 
Şakir: - Doğrusunu iıteraen bu itte • • • 

pek karlı çıkmıyacaksın .. 
- Yanlıı, dedi. Apartımanı - Niçin!.. 

bulmak itini kendisine bırakalım. z 
O lb - evki, keyfi için her biri bir 

nun e et de dütündükleri var • c · b•·t · · h 
vın u çeaını arab eden dört be! 

. Panaiy~n.da. pek Nlhataız deği • 
lım. v~kıtlı, vakitsiz gelip gidiyo· 
run1 .• 

( J)eı·amı var) 



COCUK HAF1ASI 

Mektep - Hoca .. Mecburi 
okuma müddeti 

"Bugünkü hususi idarelerin ilk tedrisat karşı
sındaki acizlerine mutlaka çare bulunmalıdır.,, 
Çocuk haftasr ınünasebetile de-

ğerli terbiyecilerimizden, Kültür 
Bakanlığı umumi müf etti terin -
den bay lbrahim Alaattiıı ile gö
rü.ştük. Çocuk terbiyesi ve buna 
v~rilecek ehemmiyet hakkına~ 

ştr.1ları söyledi: 

"- Büyük inkılaplar geçiren 
ve el'an da irkılap içinde bulu -
nan bir millet olduğumuz için ço
ntıl< terbiyesi her zamaukindcn 
·:1aha çok m\;him sayılmalıdır. Za
lct::l inkılaplar bir gaye değil, mil
fei1cı;n huzura ve saadrte kavuş
r.tnlr.rı iç.in bir vasıtadır. Ancak 
&iz <le çok zaruri olduğu içhıdir 

J..i. bu vasıtaları birib;ri arkasına . 
~ullanr.1l\yn mecbur olduk ve nf.' · 
ticede bir c;ok sarsıntılar karş!Sln· 

da knlclık. lnanıi!arın ve kı)'rr.et
lerin cle~işmesi, adetlerin, anane
lerin b\Tçc!: nolrt.alarda batkalaı · 
ması, aile denen müessesenin za
-yıflam.:.11 ve aile otoritesinin a · 
zalnıa.,ı bu sarsıntılar arasında 

sayılabilr ve tabii çocuk terbiye · 

:ıinde bütün bunları düşünmek li
ZlllJ ıelir. Her teyi mektebe isnat 
etmek ve çocuk terbiyesinin bü -
tün mükemmeliyetini beklemek 
fazla ve haksızdır. Zaten mekte -
be giden bir çocuk bile hayatının 

ancak bette bir zamanını oı ada 
geçirebilir. Şu halde çocuk terbi
yesi denince ona müessir olacak 
oütün unsurları gözönünde bulun· 

durmak lazım gelir; her biri hak· 
lundaki ihtiyadarı, noksarıları bu
rada saym.ı.~ da sahifelerce hatta 
ciltlerce söze ihtiyaç gösterir. 
Yalnız benim bunlara temas edi -

~im meselenin ne kadar etraflı ve 
mühim olduğunu anlatmak, yapı
lacak itlerin tekmil millet ve 
devlet teıkilatına taalluk edebile
ceiini hatıra getirmek içindir. 

Bazı müellifler içinde bulundu· 
gumuz asra çocuk asrı diyorlar. 

;stikbalin hazırlanması için ço -
cuklara ne kadar fazla itina edil

mesi lazım geleceğini bununla 
anlatmak istiyorlar. Filhakika yir
mi bet yıl içinde bir nesil değif i
yor. Demek ki bu kadar zaman 

sonra biz memleketi bugün yeni 
C:loğan veya iHc mekteplerde yeti-
1en cocuklare devretmit olaca -
ğız. Şimdi dütündüğümüz gaye -

terin bazıları onların ~linde ta -
llakkuk edecektir. Belki b.m ma
nuile Cümhuriyet vatandatı o -
lanlar olacaktır. 

Orduda, silahlarımızı naad bi· 
zimle hududu bititik memleketle
l'İn orduları gibi, onlara faik yap-

mayı zaruri görüyorsak, çocuk 
terbiyesini de mutlaka bu ölçü ile 
telakki etmek zaruretindeyiz. Me
Aeli; bazı kimseler ilk tah•ilin da
ha kolay netri ve mecbl•riyetin 

bütün mele!cete tamimi için dört 
ıenede ikmal er"iJmesi fikrini ileri 
sürüyorlar. Halbuki Bulgaristan -
c!a mecburi tahsil sekiz •enedir. 
Yunanistan, Romanya ve daha di· 
iier Balkan memleketlerinde de 

altı binden atağı değildir. Onlara 
nisbetle bizim yalnız bet senelik 
mecburi tahsil yapmamız bile kifi 
değilken buna dört .eneye indir-

mek çocuklarımız için hayat mü
cadeleti hazrrlıiını açıkça kay -
betmek demektir. Bugünkü husu -

Bay lbrahim Alaattin 

si idarelerin ilk tedrisat karşısın -
daki acizlerine mutlaka çare bu · 
lunmalıd•r. İngiltere ve Fransa 
gibi hususi idare veya belediye 
bütçeleri zengin olan ve bu türlü 
müesseseleri halkça idareye sene
lerdenberi ahtmış olan memleket

;erde bile, meseli ilk mektep mu
allim maaılarnın devlet bütçesi 
tarafından tesviye edilmesi gibi 
geniş mikyasta umumi bütçelerin 
yardımı vardır. Türk çocuğunun 

i.akkı namına biz de böyle tedbir
leri düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Çocuklarımızı okutmak ve terbi · 

ye etmek için kendilerine emanet 
t~Uiğimiz adamları yani muallim
leri ve bilhassa ilk mektep mual -
limlerini daimi bir endişe içinde 
Lulunmaktan kurtarmalıyız. Mu -
c..llim maaşlarının otomatil< suret
te terakkisi scnelerdenberi meslek 
namına yapılmış propaganda ve 

mücadelelerin neticesidir. Böyle 
olduğu halde bir çok vilayetler o
tomatik zamma akıl erdiremiyor
lar, daha doğrusu akıl erdirmek 
istemiyorlar. Halbuki bu meslek 
ancak terakkisi içinde olan bir iş 
halinde kalabilmelidir. Otomatik 

zam kalkarsa muallimin gözü dı -
tarda olacak ve en ufak fırsatta 
meslekten ayrılma çaresine 
tevessül edecektir. Öte taraftan 
batmuallimlere verilen makam üc
retlerinin kaldırılması lüzumu da 
ikide birde ortaya sürülüyor. Hal-

buki ıbu da bir hizmet mukabili 
ve emek kartılığıdır. Bilhassa 
müktesep bir haktır. Bu da tasar
ruflarının muallimlere taalluk e· 
den maa, ve ücretlere tatbikine 
kalkışılması memlekette çocuk 
hakkı namına ilk önce protesto e

dilecek bir harekettir. Fakat te -
şekkür edilir ki hükumet vilayet
lerdeki bu tenıayi:lle~ ir. önüne 
geçmittir. Artık, bunlarm teker -
riir etmemeıi ve bilakis muallim
lere meıSlek dahilinde tam bir em· 
hiyet verecek tedbirler düşünül -
rı;esi ehemmiyetle temenniye la -
yıktır.,, 

- Vntanda,larm çocuk terbi -
yesi ile alakaları etrafında ne dü
şünüyorsunuz? 

"- Vatandatların çocuk terbi -
yesi ile alakasını uyandırabi!mek 
ıçin en pratik çare, aile ilt: mek · 
tep arasında daimi bir temas teş -
kil etmelctir. Aile, çocucunun mek-· 
tepte ne yaptığını, neler öğrendi • 

KAD 1 N GÜZELLiK 

Vücudu 
neler 

Hergün ~ündelik ölçülerine dair 
örnek üze ·:nde izahl\t verirken, 
vücudu gı.i :.ellettinnek için hare· 
ktler yapıimasını da kısaca anlatı
yorduk. Bı.:~ün en lüzumlu hare
rntleri, bu ışin ustası olan Bayan 
Tamara G7Amsakurdiya'dan dinli
yeceksini-ı. 

Güzelli': ölçüsünde ideale çok 
yaklaşmış ?İan beden terbiyesi 
mütehassnf bu artist diyor ki: 

"Bütün ,1,adınların bilhaua §U· 

na dikkat .•tmesini iıtiyorum: Düz 
bir karın rlmaz.ıa güz.el vücut ola
maz; kuvu<.tli adalesi bulunmıyan 
kadınlar dii7. değildir. .Vaaleıel 

birçoll llad:~larrn kuvvetf 1 karınla

"' olduğum: görüyorum Halbuki 
her sabah !ura:; iği/erek. biraz jim

nastik yaparak karın dü:..~L:nlüğü-
,ü elde etrnek hem kabil, hem ko· 
.aydı.,, 

Jimnast~I: talimler: ayı.ı zaman
da karın d ':-isi altında b;riken yağ 
ları eritir. Hunun için genç bayan 
Tamaranı:ı tavsiye elliği jimnas
tik hareke'!erini yandilki resim
de görüyorıunuz... Bunlıı.ra ait i
zahat şud•Jr: 

1 - Vür:ut uzanmı! ayaklarla 
ellere day.ınır, vücut dosdoğru o
lur, karın ıçeriye alınır. göğüs ge
niıletili~ hııı biraz arkaya iğilir. 

Bunlar tamBmile tatbik edilince 
vücut sert l"lİr hareketle geriye çe
kilecektir. Bunun için omuz adale
lerinden kuvvet alınır, diz kapak
ları bükülmez, diz tapanlar üzerin
den kaym.._lıdır, karın adaleleri bü 
külmeli, kdbaetler mümkün oldu
ğu kadar yukarıya kalkmalıdır. 

2 - Y etF. oturulacak, bacakla
rın gergin olarak kalkacak, ayak' 
parmakları yerden 60 santimetre 
kalkmak 'uretile çok ileriye uza
tılacak. K ... ~aetler üzerinde tutu· 
nabilmek iç\n muvazene bulmak' 
lazımdır. Bu olduktan sonra ko1-
lar, omuz hizasında bükülür, dir
sekler sert bir hareketle dıtarıya 
uzamış olur, göğüs pek gergin bu
lunur. Son"a bacaklar biribirine 
biti!ik olat21 k imkan nisbetinde 
bükülecek. ayak topukları yere 
deymemek tartile afağıya meyle· 
decek, kotları ufki bir vaziyette 
uzatılacak. 

ğini, naııl kabiliyet gösterdiğini 

öğrenmeli ve takip edebilmelidir. 
Mektep çocuğunun evinde, muhi
tinde veya mahallesinde nasıl ya• 
§ayıp ne ,eraitle çalıtabileceğini, 
ne gibi tesirler aldığını bilmeli, 
yani çocuğunu ihata eden bütün 
terbiye unsurları ile ·birlikte tanı · 
yabilmelidir. it tahlil edilince bq
ka memlketlerde bilhassa soıı 40, 

50 senedenberi çok ehemmiyet ve
ı·ilen aile ve mektep temaıının yi
r.e en ziyade muallimlere ve ilk 
mektep muallimlerine tevf'ccüh e
c!en bir iş olduğu anlatılır. Bu mu
allimin hayatı emniyetli, maite · 
ti az çok yolunda olmalı, dersleri
nin günlük vazifelerinin derece -
si d,. müsait bulunmalı ki ayrıca 

ailelerle de temasa ve onları ica
bında uyandırmaya, inandırmaya 

'e meldep iılerile alakasmı temi
ne vakit bulabilsin. Hele l'öyler -
de ve kücük kasabalarda ilk mek· 
tep muallimir.in yap~bileceği it 
çok mühimdir Çünkü orada mek
tebe gönderilen çocuklan okut -
ır.akla iş bitmez. Gelmiyenleri ta
kip et.mek, çalr!mıyanlarrn sebep-

güzelleştirmek için 
qapmalısınız? 

lerini anlamak, halkın mektebe 

emniyet ve alakasını temin etmek 
ıehirde olduğundan daha lüzwnlu 
dur. Hülasa; çocuk bayramı mü · 

nasehetile bütün milletçe dütüne
ceğimiz nokta, maarifin vasıtala -
rını artırmak olmalıdır. Bütün te
f erüatrn yapılabilmesi ancak bu 
esasen teminine mütevakkıf hr. 
Düıünmeliyiz ki Anlmrada bütün 
vekalet binaları yeni ve asri bir 
şekilde meydana geldiği halde 
Maarif vekaleti hali yağmurlu 

havalarda bütün havalarda bütün 
t'amları akan eski yolda yapılmış 
bir binadır. 

Köhne bir binada çahtınak, o -
rada yafıyanların ruhları üstünde 
fena bir tesir yapar. Maarif veka
leti Türkiyenin en ileri, en asri bir 

müesseseıi olmak ihtiyacındadır. 
Ç:l:uk terbiyesinin en büyük mer
kezi geçende yıkılan Taıhan gi · 
bi bir binada değil, müntesipleri

ni huzur ilr. çalıştırabilecek rahat 
ve modern bir yerde bulunmalı -
dır. Çünkü nihayet maarif bir ter

biye sarayı demektir.,, 

Berberlerin ka . . 
vergısı 

İstanbul berberleri b 
müddet evvel toplanar~ 
leri kazanç vergisinin d' 
fa göre fazla olduğunu 
lar ve bunu ticaret odat1 

leri tefliğine bildirmeie 
mitti. Şeflik bu vergi 

ne yolda olduğum. f 
tetkikat ıubesinden so 

Tetkikat ıubesi ber 
dikleri kazanç vergi5İ ,Ş 
diğer esnafa nazaran f 
ğunu bildirmiştir. . __.. . 

Ehliyetsiz birı~" 
Bet gün evvel Zi .• 

Şeref ettin isminde biri' 
diği 257 numaralı dl 

' r1 ına c a.rparak y_,.. . 
tosikleti kullananıo elt 
ıiz olduğu anlaşıbıııtttt" 
hususi otomobil kull• 
si ve motosiklet kull 
man, zaman sıkı bir . 
geçirilmesini bildirılljflit• 





Cumhuriyet Ge~çler Mahfelinde: 
'' Gözlerdeki .Mana ,, ve '' Seni Boğanm ,, 
C. G. M. Saat 11. Yedinci 

aene. T eımil: 14. Saat 11. 
Gonk vu... Hayır, Gonk vur· 
madı. Ve ·daha yanm saat 
ıeçtt Zil, Muzik .• 

· ilk oyun Bay Y uauf Ba
ranın yazdığı (Gözlerdeki 
111ana) adlı 3 tabloluk bir 
piyestir. Perde önünde veri
len izahata göre.. Piyes r~ 
mantiktir. Müellif daima ro
mantik tiplerden hoılanır. Fa. 
kat (Gözlerdeki mana) "ro· 
mantik ise de realizm çerçe
Yesinden ayrılmamııtır .,, Ya
zamn bir Türk olmaıına rağ
men phis isimleri Fransızdır. 
Piyes romantik ... 

Evet.. Fakat realimı çer -
çevesinden ayrılmıftJ!". Oyun 
entiriği, dostunun karısım el
de etmek için (Jak) ın moto
ıiklette bozukluk yapmak su
retiyle batvurduğu hile reali· 
teden uzak ıeylerdir. Piyesin 
yazıbıı, akıtı iyidir.. Yalnız 
.ııarririn phısları neye 
frenkleıtirdiğini ve 20 nci a· 
ıırda niçin bir (Gözlerdeki 
mana) yazdığını anhyama -
dık? 

Romantik piyes yazmak 
kolay bir ittir. Bu çeıit eser
·ler muvaffak olur, alkışlanır
• bile eserin müessirliğin1 

mevzuda ve biımetice roman
tiklikte aramalıdır. Yazıt sü· 
zeldir... (Gözlerdeki mana) 
oynanmaktan çok okunacak 
bir eserdir. · 

(Per T omu) rolünde (Re· 
tit Baran) iyi kalpli bir din 
adamını, bir Fransız papasını 
iyi yqatb. (Arsen), (Yusuf 
Baran) sahnede kolaylıkla 
oynıyan bir geçntir. 

(Yusuf Baran) ı müellif ve 
aktör yönlerinden baıbata ıi
den bir kudretin sahibi olarak 
bulduk. 

(Baha Hul6si), (Jak) ı 
sahnede ayakta tutabiliyordu. 
Yalnız biraz daha rolünü ez
berlemeli, jestlerini az daha 
l;.alilikten kurtarmalıdır. Çok
tan beri methini ititti~ bu 
genç üstadın galiba zayıf bir 
gününe rasladmı ben. 

(Silva) yı (Sabahat) ıü· 
nün en canlı ve hareketli o
yununu oynıyarak Y&f&tb. Bir 
operet sahnesinde seyrettiğim 
bu bayanın aktör olarak da -
ha büyük bir mevcudiyet ol -
duğunu gördüm. (Suzi -
Güzin Gürgün) talihsiz bir 
anaya ruh verebildi. (Piyer) 
güzeldi. 

( (Müçteba, Sali.lıattin) in 
san'at yuvasına ulatan (fe. 

Mektepleri Geziyoruz: 

Yazan: Macide Macid 1aı 
rih), cliiD •ene aüzelcli. (Şa
ban - Hanri) iyi .• Bay Yu
mf Barandan daha modem 
piyesler beklemek bilmem 
hakkımız mıdır?. 

ikinci oyun: Bay Reıit A-· 
ıım Baranın (Ojen Lahit) 
den çevirdiği 1 perdeHk Vud
vil: (Seni boğarım). Güzel 
bir entiriğe dayanan bu Vod
vil hem sahnemiz için bir ka
zanç, hem de C. G. M. nin ko
medi aktörlerini biraraya top. 
laması dolaJUiJle pyanı dik
kattir. 

(Kaympecler - Nurullah) 
yepyeni bir phsiyet .. Jestile, 
konutması, sahneye hikimli
ii ile. •• (Reıit Baran) oynak, 
cilveli, ikbal rolünde piıkin .. 
Onun evvelden (Reıit Baran) 
olduğunu öğrenmeseydim, üs. 
tadı hakikaten bir apartman
dan it kostümü ile getirilip 
sahneye çıkarılan hakiki bir 
hizmetçi sanacaktım. (Vah
di) komedi sahnesinde ola
cak bir phıiyet .. Dünkü oyu. 
nu ile kudretini gördüğümüz 
bu genç yalnız biraz liubali
dir. 

Canan - Belkis rolünde 
güzeldi. ikinci kayınpeder -
Adnan.. Çok güzel.. Nikah 
memuru - Aziz. Sau'atinin 

ebli bir nikih _..ru.. 
Her iki piyes de alkqı hak 

etti. Miellifleri tebrik ede • 
riz. Genç dostlanmı, mahfi • 
lin sayın, değerli reji.örii 
(Müçteba, Salihattin) i kut· 
!ulamak• vazifedir. Vücuda 
getirdiği demir gibi otoritey
le, çabıtırdığı Ye yetiftirdiği 
ilstat denilebilecek rençlerle 
onur duyabilir. Bu yaya için 
ter döken diğer arkadatlan 
nasıl öveyim biliniyorum. MU4 
zikte çahpn gençler çok is
tidatlı .• 

MerdiYenden iniyorum. ı. 
ki kiti konuıuyor: 

- Çok güzel.. Yalnız M~ 
lih Nanni neye sahneye çık· 
mıyor acaba? 

- Doğru.. Genç idareciyi 
bir de sa~'1ede görsek. Bu iki 
zatın; mahfilin iç iflefini güç. 
le çeviren genç yazganları
mızdan Melih hakkındaki iç
ten dileklerine ben de temen
nilerimi katıyorum. 

Yanda bir levha: (Bizi 
tenkit ederseniz aevinitiz !)~ 
Ne samimi, ne can çocuklar~ 
sınız. itte bütün içiniz bu cüm 
lede ... 

Nerenizi?. Niçin?. Hangi 
bakla? .. 

Macide Macit Ttıf 

Çapa Kız muallim Mektebinde Bir Saat 
büyüldüjile münuip bir ma-ı 
aanm batmcla çalqıyor. 
:. Zil çabp da deierli müdür 
~enten çıkı~ odasına ıeldiiı 
•ma" dikkatle baktım. Yü • 
:siinde vazifesine tidcletle bai 
lı, diaiplin seYen Ye hec. 
~ bir idare adammm ci.1-
iıiili;reti fazlasiJle mtm:ut.. g 

: . Ziyaretimizin Mbebini öi· 
.-ilden IOllnl büyük bir ne
....... dileklerimizi yerine 
~i aöyliyen deferli 
Jatidüre mektebin emelctar İ· 
llJare memuru Bay Hasana , 
. itrmemiz için kapalı yerler i 
~nı emrederken aklıma 
Foto Alinin makin9intı dair 

bir suali hemen soracak-' 
ton ki bir telfon muhaYeresi 1 
bu arzumu yanda bıraktı. 
iki dakika süren bu komıtma 
esnasmda auali daha açık bir 
telde tolmuık istiyen kafamm 
SÜZleçlerİ ODU pek JMMAZ 

bularak tekrar ıeldili yere i
ade etti. Bayan T..-. ha
ıünldi bdmlar toplantmna, 
beynelmilel ·toplantıya llİçİD 
gitmedilini aoracaldım. Fa
kat diifündüm ki baıünün j. 
deal kadım belki Bayan Te
zer gibi iti, gücü hatıİıda ço
cukları arasında olandlJ'. 

- SorabiliraiDİz ! .. 
- Mektebin tarihçesi hak-

Ya.ıan: Nusret Safa Coşkun 
kında malUınat lutfedcr misi-

• "> 
nız .•• 

Bayan Tezer masaıınm ar
kaamdaki bir masa üzerinde
ki resimli bir kartondan mek. 
tebin tarihçesi hakkında bize 
küçük bir büliaa çıkardı: 

- "Mektep ilk defa 1870 
de Darülmuallimat olarak im 
rubnuttur. 

EY~eli .Ayuofya civarında 
bir nele teaia edilmiı, soma 
1894 tarihinde Kosbda bir 
binaya nakletmit. 190~ de bu 
bina yanmıt ve mektep tekrar 
Ayal&fya civarında bi;· kona
ğa tafmmq. Sonra (Leyli Da
rülmuallimat) adile Çarpm-

bada leyli kız sanayi mekte
binde yeniden açdmıtbr. 
1911 de kız sanayi mektebi 
liğvedilmiı, leyli darülmualli-
mat Çapada Devrif PAf& ko • 
•ima geçmittir. Bu bina -
nın kartısındaki bostanda -
ki timdi mektebin balondu -
ğu yerde - bir muallim mek· 
tebi binası vannıf. Erkek mu
allim mektebi olmak için ya· 
pdan bu bina erkek muaJlim 
mektebinin batka yere nak -
ledilmeıi üzerine darülmualli. 
mata bırakılmıf ve o zaman • 
danbcri de mektep bu bina· 
da faaliyetine devam etmif -

' 
••• ~-& .....,~,, ..,., .......... ~ - --· • '""' ..... &. ••• 

Otobüsler birbirini kovalıyor. Pırıl pırıl yanan .Parisin 
- sokaklarında dolaşıyoruz 

-7-

Trenimiz timdi çok hızlı 
aidi1•; adeti uçuyor ••• Kü· 
çük i8tuyonlara .........,.. 

, ruz. •• Geçi7oraz. •• Geçiyoruz.. 
i Daima Yetil, tirin Yadileri, 11-
rıl pnl akan aulan, eöiüdük· 
leri, temiz, beyaz evli köyleri 
seyrede ede ilerliyoruz .. 

Uzun vapur yolculujunun 
Yerdiği yorgunluk, bu insanı 
iealıir eden pzellik ıideriyor, 
asabımız yavaf yavaf gev
.tıyor •• . 

Lyon ve Dijonda beter daki
ka kalan trenimiz timdi bizi 
Parise ulattumaia çalqıyor; 
bava kararıyor. Biz uçuyoruz. 
~z bir zaman sonra Pariıin 
yanlarına geldik. lıliyen tram 
vayları ıörüyoruz. Trenimiz 
bir Banliyö treniyle yarıtı -
yor ..• Uzun ııcırtdardan son -
ra durduk •• Bizleri kartılama
ya gelen müdürümüz Bay 
Behçet ve Fransız, Türk tale· 
beler etrafımızı sardılar .. Ga. 
n terkediyoruz. Saat tam 22,5 
elemek Manilyadan Parise 11 
buçuk saatte gelmitiz. Bu yol 
lstanbulla Ankaranın iki mis
line yakın oldujuna .nazaran 
her halde pek çabuk ıeldik. 

1 S sün misafir kalacaiı
mız Janaon de Saill)4 lisesine 
ıitmek üzere hazırlanmq o-. 
tobüslere dolduk... 1 'amam 
borusundan sonra otobüsler 

tir. 
-Talebe sanıı efendim?. 
- "Halen 270 leyli talebe 

yardır. 400 kadar da nabarl
miz Yar. Bunlar muallim 
mektebi talebesidir. Bili7or
aunuz burada üç mektep var. 
Orta mektep, tatbikat, ve mu
allim •• Bu mektepler nas iti
bariyle biribirilerini tamam • 
!arlar. Tatbikat lmmmcla 150 
talebe ve bütün mekf (mcmf 
talebe ve bütün mektepte 25 
muallim Yar.,, 

- Talebe t..-kkillleriniz 
var mı?.. • 

- "Evet, bütün mektepler· 
ele olduju ıibi bizde de tale
be den harici zamanlarda 

Ya.ıan ; ŞaA.p Karaneı 

biribiriai talo1'en hareket e
diyor ... Pırıl pırıl yanan Pari· 
sin sokaldanncla dolqı7oruz; 
yoraunhaldan açılamıyan göz
lerimizi ı. sbel gece manza
ralannı ..,ntmek üzere ara· 
lamai• çalqryoruz. Yarım 
saat kadar a6ren turdan son
ra liseye geldik. Bizi k'apı
dan kartdryan mektep mü
dürü hepimize (bot ~ddiniz) 
dedikten sonra toplandığımız 
salondan, ıerefimize verilen 
çaya gittik, sonra da b jtap ve 
hali sallanmakta olan vücu
dumuzu dinlendirmek üzere 
hıf zısuha kaidelerine pek r i
ayet edemeden yataklarımıza 
serildik •• 

21 Temmuz P-erıembe 
Sabah saat 6,5; müdürü

müz Bay Behçet Görk tatlı 
ve hoı nükteleriyle hepimizi 
yataklarımızdan kal .. lırmağa 
çalışıyordu ... 

Havlusunu kapan duta ko
ıuyor; mektebin kant ık kori
dorlarında kaybolanlar var ... 
(2) saat sonra hepimiz çayı · 
mızı içmif, harekete hazır bir 
hale gelmittik. Fransa harici
ye velrileti tarafından tertip 
edilen ve bizlere dağıtılan 15 
günlük gezme programımızın 
tna.ünü ıtokarlarla Parisi 
ıezmeğe basredilmifti .•• 

Saat 9 da pnh bayrağırıız 
önde muntazam bir halde Pa
risin asfalt caddelerinde yü. 1 

ribnele batladık, ilk İfİmİ:r 
Meçhul asker aWclesine çelenk 
koymaktı. Şimdi yerele ya -
nan meplenin ve iri harfler • 
le JUıhmt "lci repoee un aol
clat mort pour la patrie - Bu
rada vatanı için ölmiit bir as
ker yatıyor,, cümlesinin iki 
tarafına dizilen sarı kırmızı 
fularhlar çelenk koyma mera
simini bekliyor... M~hul as
kerin habrası için bir dakika 
ıükUt. •. 

Ate de triomphe'; terke 
diyoruz. Gelen husuıi otobüs
lere yerlettik, Parisiıı bilme
diğimiz asfalt caddelerind~ 
geziyoruz. Otobüsler bizi ilk 
önce Boris de Boulope' e ıe
tirdiler, bu güzel ve ıirin or
mancıkta gezinmek ne kadar 
zevkli .•• Büyük ıölde sıra ile 
kiralık kayıklar duruvor ... Sa
bah sabah çiftler ormana 
dütmüıler, bpkı ağaçlann ke
yif eden hayatlanndan mem
nun kutlar gibi cm"1atıyor
lar .•• Seviıiyorlar ••• 

Durmadan ıeziyoruz. Bu 
orman hepimizin pek hOfUD& 
gitti, bilhassa böyle blaba -
lık bir tehirde çalıftp da hu 
tairane yerde istirahat eden· 
lere, aeYifeDlere gıpta etme
mek elimden gelmiyor. O ka· 
dar çok dolatbk ki saat 12 ye 
gelivermif. .• Tekrar otobüsle
re binip mektebe ba.-eket et
tik. 

kendi kurduiu teıekkülde Müumere kolumuz ayda bir 
meıgul olur. defa san'at ıeceai ,apar. Bu 

Hililiabmer yardım tetki- ıecelerde edebi .mevzular ü -
li.tımız var. Daimi surette zerinde komqmalar yapanz. 
faaliyettedir. Talebeden para Bazı defa talebe velilerine mü. 
toplamak, ve tefkat pulları aamere Yerilir. 
satmak suretiyle toplanan pa- Bütün ba papların batm· 
ra ile muhtaçı muavenet ar- ela müfaYİr Ye idareci ııfatiy 
kadatlanna yardımda bulu . le bir YeJ& birbç muallim ar
narlar. Onlara kitap, yol pa · kadaı bulmmr. Ba lefekkül
rası, Jiyecek huauaunda yar - lerden J.tb her ımdm ida· 
clım ederler. reye meeal bir mfü1Mtt1sili, te-

Spor tefldlAbmı•, beden mizlik mimeuili, talebenin 
aUzeDik inlripfı için çalıtD".. ihtiJ&Çlanm idareye bildir
Talebe mantauman jimnas - mek için ayn birer mümesail
tik yapbğı gibi voleybol ve leri vardır.,, 
buketbol da oJDUlar. Şimdi Bayan Tezerle mek-

Kooperatifimiz talebenin tehi ı•ziyoruz. Mektebin ter· 
kutasiye ihtiyacmı karııbyor .1 temiz, insan yüzüne adeti gü-

Şaraph Ye pzet ili: öile 
J•Htpıden aonra hepimizin 
de kuvveti Jerİne ıeldı, 7a
nm saat dinlenmek de üstüne 
caba. •• 

Gene otobüslere biınyonaz. 
ilk h~ef elçiliiimiz.,. 20 da· 
kika içinde geldik... Bayrağı. 
mızın dalgalandığı muhteıem 
binanın kapısından zöğsü -
müzü gere gere girdik. kartı
layısıların iltifatlar! arasında 
salona geldik. Elçimiz Bay 
Suat hepimizi mütebessim 
çehresiyle karııladı ve ayrı 
ayrı hatırımızı sordu 

Şimdi elçiliğin büyük sa · 
lonlanna yerlettik ..• lıtirahat
teyiz •. Fransa hariciye veki -
Jetinden ıelecek davetlileri 
bekliyoruz; nihayet bütün da
vetliler salonda toplandık. 

Galatasaraylılar ayakta, 
hep birarada, bir kö~de top
lanmıtlardı, ortada diinecek 
samimi sözlerden evvel yur • 
dumuz sayılan bu binada bü -
tün kalbimizle istildi1 mar -
ımuzı, bilahare bizi pek sa · 
mimi bir surette ~ılıyan 
dost Fransız milleti için de 
vapurda öjrendiğimi.ı Mar · 
aeillaiae'i muvaffekıyetle 
söyledik Ye austuk.. Konut 
ma sırası Bay Suada frelmi,ti, 

( Deoamı wır) 

len koridorlarında ilerlerken 
kadın zemni ve titizlijini bir 
defa daha teslim ediyorum. 

Bayan Tezer eYiııi kiracı
ya ıezdiren bir eY sahibi ih
timamiyle bize mektebin her 
tarafını ıezdirdi. 

YataW..nelerden, amıfla -
ra, yemekhaneye, salonlara, 
lditüphaneye, bahçeye kadar 
ı., yerele deria bir temizlik 
İiıtbam ıöze çarp!JOF. Ba,an 
T .-in titizliline ekleaen 
yarmm ıenç hocalannm ia -
tizamb, dilİplinli çalqmalan 
mektebini hepimizin iftihaT 
edeceği bir hale ıetinnit .. 

Bayan Tezeria emeğiyle 
8IF' (LQtfen uyda11 çevirinis) 



Türk-Alman F ransız-Sovyet 
andlaşması ı ticaret muahedesi 

(Başmakalden devam) 

usulleri koymuttur. Bir yandan d'l 
ulusal panr.ın değerini tutmak i
çin döviz kontrollerine batvur -
mutlur. Bu türlü tedbirler her 
ülkenin kar~·lıklı ökonomik müna· 
sebetlerin. hir derecede daraltmı!· 

~ (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

nıüniıt propa.gandaaına nihayet 
verilmesini istemektedir. 

Binaenaleyh, antlqmanın ak • 
şama, sabaha parafe edilmesi muh 
temeldir ki, bu da, Mat;n gazete • 
sine nazaran, bu haftanın sonla • 
rına doğru olup bitecektir. 
MUSOLINI NE DOŞONOYOR? 

Londra, 24 (A.A.) - Streaa 
konferanıının neticeleri ve Uluı· 
lar Kurumu konseyinin içtima 
devreıi hakkında fikir yürüten 
Daily Herald gazetesi diyor ki: 

"Streıa konf eranıı ve Uluılar 
Kurumunun ıon içtima devresi, 
Avrupa siıtemini ve İngiliz po • 
litikaıını nihai, ve belki de tehli· 
keli bir dönüme götürmüşlerdir. 

Streaa' dan evelki lngili7. poli • 
tikaıı, serbest müzakerelerle: Al • 
manyanın iştirakini temin edecek 
bir mukavele teminini istihdaf e • 
den 3 şubat kararnamesinin esas 
hatlarım takip etmekte iJi. Ma • 
amafih, Lava] ve Muıolini. Stre· 
sa'da bir İngiliz - Franıız - 1 • 
tal yan itilaf mm tetkili ile devlet • 
lerin harekete geçmeıi lüzumun • 
da ısrar ec.r . ılerilir. ilet· l: • taraf 
erkanıhar' ,") ele:-·nin ııiu :.ir el • 
birliğini ist!hdaf eden bir ingiliz 
- Fransız hava misakı timdiden 
tetkik ve müzakere edilmektedir. 

Uç büyük devlet, Ub .. lar Ku • 
rumu konseyinde tek cephe Al • 

mıslardır. 

Uluslar Kurumunun istikbali i· 
çin, hu hadisenin ehemmiyeti bü
yüktür. 

F ransamn tark miıaluna verdi· 
ği ehemmiyeti, Stresa'da terket • 
miş olmaaı kayde değer bir 11\di • 

sedir. 
r ans \ , ingilter ve ltalyanın 

mus' pftet'ne emn.iyetle dayana • 
Lilir ve Sovyetlerin muavenetine 
daha az muhtaçtır. Ve ıark mi • 
snkı ken:lisi için bir yardımdan 
ziyade bir yük olacaktır.,, 

Gazete, makalesine fU ıuretle 
devam etmektedir: 

"Bugün, Almanya aleyhine tev· 
cih edilmİ§ yalnız bir üçler ant • 
)aşmasına değil, fakat Muaolini • 
nin Uluslar Kurumu yerine büyük 
devletleri ikame etmek hususun • 
daki fikrinin tatbiki yoluna gidil· 

meldedir. 
Pariı, 24 (A.A.) - Matin ga • 

2etesinin Londra muhabiri, lngi • 
liz kabinesinde <leğitiklik olaca • 
gı hakkındaki rivayetleri bildir • 

rnelrtedir. 
En çok .dolatan rivayetlere ıö • 

l'e, Bay Mac Donald ile Bay Bal • 
dwin mevkilerini miibadele ede • , . 
ceklerdir. Batvekilete Nevılle 
Chamberlain' den bqka namzet 
olrnadığı söylenmektedir: 

Pariı, 24 (A.A.) -Alman A -
fansının muhabiri bildiriyor: 

Malin ga:&etes;ne Na11a~~n ge • 
len haberlere göre, ıark budu • 
dundaki askeri hareketler devam 
etmektedir. 

92 inci alaydan iki bölük, Bel-
çika - F ranıa hududuna daha 
Yakın bir yere ıevkolunmuş ve 
27 inci alaydan bir tabur Mont 
Medi'ye yerlqtirilmittir. 60 mcı 
istihkam alayma mensup bir çok 
bölük Dijondan lsviçre hududuna 
gönderilmit ve Belfordaki 35 in · 
ci piyade alayına meıuup bir bö • 
lük Müihuz'a ıönderilmittir. 

Roma, 24 (A.A.) - Reuter a • 
jan muhabirinden: 

ltaip bükUmeti, Tuna konfe · 
Panama a~ davetiyeleri, henüz 
göndermem.ittir. Konferanım Ha· 
ziran batmda toplanacaiı zanne· 

tır. 

Bununl:t beraber Türkiye ile 
Almanya arasındaki ökonomik du
rum bu !:uralm (kaide) dıtında 
kalmııtır. Bu bakımdan her iki ü1

• 

kenin özgü f husu.i) bir C.vünç (if
tihar) duw1ağa hakları vardır. 
Çünkü Tü .. kiye ile Almanyanm ;. 
konomik ~:nıımu gün geçtikçe d A· 
ha ziyade ıyiliğe doğru gitmekte 
dir. Her i! ... ı ülkenin karşılıklı dış 
ticaret rak~mları gün geçtikçe 

}'Ükselmek~edir. 
Auba ~ enel buğran içinde" 

Türk - Alman ticaretinin en az Z.:l 

rar gören ':>!r durumda o~ması ne 
dir? Şüpht:t.İz bunu herkes mera:c 
eder. Biz buna kısaca cevap vere 
)im: Türk . Alman kliring ıiıte 
minin iyi isietilmeıi ! 

ökononu Şakanı c~lal Ba· 
yar Almanya ile aramızdaki. d.ı~ 
ticaret i!for;ne d~zen vermek ıç n 
( yüde 30 .' tediyat muvazene il 
tarkı ile bar klirıng anlaıması yap · 
mııtı. Bu anlatmadan sonra her ikı 
uluı i! ad~.mları için Jövız arama· 
dan birib;ı lerine mal satmak im
kanı hasıl r ımuttur.Alman1ar Tür
kiyedt.n S'ı!rbestçe gıda eıyası ve 
sınai ilk m!ldde!eri alrnıılardır. 
Türkler d~ Almanlardan sanayi ; 
çin makir.eJer ve diğer mamul et· 
ya getirmiıfe:rdir. 

Tatbika•ta kliring usulünün ya( 
nız bir türUı zorluğu vardı. Bu d:ı. 
Türkiyede hracat işleri daha zi · 
yade mevsımlere bağlı olduğuıl· 
dan bize nıa! satmış olan Almarı 

ı~ adamları ·dn Cümhuriyet Merkez 
Bankasına ) atırdıkları paraların 
bloke olm.uı idi. Fakat bu öyle 
bir zorluk :Ji ki çareı: bulunabi
lirdi. Naul ki iki ülkenin devlet n 

damları dr. hal buna kart bir teJ 
bir aldı. Merkez Bankaları d s 
adamlannı finanıe etti. Böylelikle 
piyasa hiç ıiurgunluk d•Jymadı. 

Halbuki Türkiye ile Almany:ı 
arasında c1duğu gibi gene Türkt· 
ye ile fran .. t. arasında da bir ki; 
rinr anlapııası yapılmıttır. Bunun· 
la beraber fürk - Franıız ökono 
mik i9leri ı undan fay dal anam'. 
mıttır. Sebc.bi de yukarıda dediğ:. 

• 'bı' Türk ve Alman devlet 
mız gı . . 
adamları bu anlatma)'ı ıtle~ek ı· 
çin üzerle .. ı.e düfen öclev'erı (va· 
·ıeıeri) kolaylıkla } aptıkları 

zı ki' . 
halde Fransa hükumetiqin ırmg 
ıiıteminin tatbik c.'tmemeıi, y.ıı. 
hut edememesi olmuıtur 
Bu kere T&.!. ... kiye ile Almanya ar~

aında yeni ~mzalanan ticaret ve kh
ring anlaf'llaları gene b~r yıldar.· 
beri muvafiakıyetle tatbık ve tec· 
rübe edilm't bir sisteme dayan· 
maktadır Onun için Türk · Alma" 
ökonomik :11ünasbetlerini~ bun. 
dan sonra Ja açılıp genişhyeceg 

kuvvete inanabiliriz 
ne ASIM US 

d ·ı· Buna yalnız Avuılurya i· 
ı ıyor. , . . 

le bazı komtu milletler ı§tırake 
davet olunacaklardır. Romanya 
ve Polonya ıibi diğer devletler, 
ancak Macariıtan, Bulgaristan ve 
Avusturyanm ıili.hlanmaları me • 
seleıi mevzuu bahsedildiği tak -
dirde çağırılacaklıırdır. Halbuki 
henüz buna karar verilmemittir. 

Davetiyeleri, ltalya ile Fransa 
milJtereken göndereceklerdir. 

lngiltere, bu konf eranıta bir 
mütahit bulunduracaktır. 

Bulgar ordllsU 
üçe ayrıldı 

( Ha.,. tam/ı l uıci stı) r/mfo ) 

nasında aldığı yaraları tedavi ey
lemek için şüphe yok ki, her şey -
den evvel intizama, ve sükunete 

muhtaçtır. 
Benim ve Adliye nazırının 

müı::terekcn hazırladığımız yeni 
teşkilatı esa~iyc kanunu hem Bul
garların ananelerini, hem de bu· 
günün sıyasal ve ökonomik ihti -
yaclarım göz önünde tutacaktır. 

Orrlunun 19 l\fa),Sta ha~ladı ~ 
ğı ı la hat progı amma devam edi
lercktil'.,, 

Başbakan Bay T oşef, dış sıya
sasından bahsederken uluslar ku · 
rumuna Bulgnristanm merbutiye • 
tini isaret ettikten sonra, Bulga -
ristanın gerek Balkanlarda ve ge· 
rek Avrupada daima bir ıulh a • 
mili olarak kalacağını kaydetmiş-

tir. 
Yeni Bulgar hükumeti, bütün 

yabancı hükfımetlerle ve bilhassa 
komşulariyle hani ve ökonomik 
münasebetlerini kuvvetlendir · 
mek azmindedir. 

BULGARIST ANDA 
NELER OLUYOR? 

Yunanistan da çıkan K ·1tinwri
ni gazetesinde ''Bulga1 istanda ıw 
ler oluvor'?,, başlığı altında hiı' ~ a· 
zı rıkı~uştır. :Ehemmiyetli hnldu -
f;'ln;rnz bu yazıyı kı. altal'ak alı • 

yoruz: 
" Bir aydanberi, Bulgar 

askeri cephesi bir zafer elde et · 

mek için mücadele ediyordu. Kati 
harp geçen hafta vukubuldu ve 
Bulgar ordusu üçe ayrıldı. Şimdi 
bunların her biri ayrı bir pro -

gran:• takip ediyor. Birincisi ve en 
kuvvetlisi Kolonel Damyan Vel -
çef'in idare ettiği kısımdır. Bura· 
daki aıkerler gecen ıene Mayııta 
yaptıkları ihtilale sadıktırlar. 
Memlekette rejimin deği,meıi · 
ni iıtiyorlar. 

ikinci partiyi eıki le &kanı 
Kolef idare ediyor. Buradaki za • 
bitlerin kati bir programı yoktur. 
Üçüncüsünün batında General 
Zlatef bulunuyor. Bu kıımı tetkil 
edenler yükıek zabitlerdir, mak · 
salları sükunetin tam bir şekilde 
iadesi, memleketin normal bir va
ziyete girmesidir. 

Siyaıi fırkalar Cümhuriyetçi -
)erle bir fikirde değildirler. Bili. · 
kis Kralın nüfuzunun teesaüsünü 
istiyorlar. Bir taraftan ordu zabit- ı 

Ierinin ekıeriyeti, diğer taraftan 
siyasi fırkaların hareketleri kar -
şısmda Cümhuriyetçi grup istedi· 
ğini hemen yapamamıt, tehire lü
zum görmüttü. 

Sonunda hangi tarafın galebe 
edecegini timdiden keatirmeğe 
imkan yoktur. Yalnız bu vaziye -

tin haricte yaptığı teıirleri tetkik 
edebiliriz. Resmi makamların tek· 

rar ettiklerine göre Bulgaristan, 
Yugoslavya ilt> siyasi elbirliğine 

devam edecek ve diger komşu dev
letlerle olan do11tluk muhafaza e · 
dilecektir. 

ltalya hu hadiselerin inkişafı
nı hususi bir dikkatle takip edi _ 
yor. Bugüne kadar Bulgariıtana 
kartı olan vaziyeti hiç deği!.me · 
miştir. Fakat bir taraftan da bil-

' 
hassa ökonomi aleminde günden 
güne artan bir Alman nüzufu hiı
ıediliyor. 

Nihayet şunu da ilave edelim 
ki, komitecilerin faaliyeti yeniden 
başlamıttır. Bu hal bugünkü ka · 
rıtık vaziyette hiç iyi bir ıey de • 
ğildir.,, 

General Papulis ve Ki
misis kurşuna dizildiler 

(Haıtarafı 1 inci ıayıfada) 

İki mahl.iim, vaıiyetl•ı=ni yaz. 
mıtlar, get:. ilen papaza oi.ınahla
rını çıkart~r.,,lardır. Son•a, ıün
gülü neferlP.rİn muhafa ~'\il altın 
da idam yerne götürülm;4~1er, iki 
manga askerin karşmn3. ·konul· 

muti ardır 
Müfrezele kumanda r den za· 

bitin ate§ emrini ifası üze• ine vü
cutları kurı~·nlarla deli\ ~etik e
dilmiş ve i)l.:lükleri dokto tt\rafın· 
dan teıbit , ,iildikten ' '-'nra gÖ· 

mülmek içiıı cesetleri aile1e;-ine tes 
lim olunmuıtur. 

General Papulas, Ana. olu har· 
binde Yun.lr. ordusuna b:ı~kuman· 
clanlık etm.t.ti. 

Veninluıun iktidar mc. Hinden 
düıürülme;: ve kral Koıofantinin 
Yunanistan~ dönmeai Ü~f'rİne A· 
naduludak: Yunan ordu$., baıku· 
mandanlı,.ııdan az.il lif' tekaüde 
sevkolunmuf tu. 

General Papulcıı son ~amanlar• 
da Venizelosun aleti olan ve ıon 
İsyanın haı tlanmaımda ve terti· 
bincle miilı 'm bir rol oyn llYllf olan 
''Panelen C;;mhuriyet ı:wği,, ce· 
miyetini kurmuftur. 

Muhakerr e sırasında ' Panel en 
Cümhuriyet birliği nin s~n İ•yan

daki rolii r• ~ Papulasın bu it için 
Veni:ıeloıtan birçok para aldıfı 

meydana .;.kmıf ve bu delilleri 
gö:ıönünd·· .utan harp d· . 1anı Pa· 
pulasla bert ber genera 1 /ı. :miaiıi 
de idama mahkum etmi§t.' 

MUHALlf PARTILF' BAŞ
KANLAR!NIN MUHAKEMESi 

Atina24 Hususi muhab:rimiz 

bildiriyor ) - Mevkur muhalif 
partiler rei .. lerinin muha 1, "mesine 
bugün de devam edilmitfr Bugün 
kü ceised• :,tdia ıahidi sıf ati le. 
Girit valiliği umumi ki•'~· ile Gi
ritli bir avukat, Yunan f".nniyet 
müdürü din!enmi,lerdir 

iddia f !llrİtleri, Venize lıun Gi
ritteki hareİlil ve tertib~tını an· 
lattıktan sonra isyan m • kezinin 
Girit adaaı olduğunu me1·kuf sİ· 
yasi partile .. reislerinin l. • isyan· 

panaataıyu delaletiyle 1 ,·kaneda 
Venizelosf.1. müzakere el!ll;~ olduk 
larını .,öyl~mittir. 

ŞEHRlMf:?DEKI iDAM MAH
KUMU Z\BlTJ .FR NELl!R AN· 

L .ı\ HYORLAR! 
Siroz h"Mp divanı h :ıf mdan 

gıyaben iJ1.1m cezasına n·ahkum 
edilen General Anagnos•r,,puloıla 
arkadatla:ınm t:hrimiz'" ' Zam· 
hak sokağ. dvar.ndaki bır pan· 
siyonda ol•,rdukları m ı'.Jmdur. 
Bu Yunan zı, bitif"rinden :· cü, hak· 
larında ve::•en idam ka.,:-ı hak· 
kında ken.:':iJeriyle görte•ı gazete· 
cilere !U ı;ih.1eri ~öylemi ,t •rdir: 

l/ahkım.7daki idam k~rarım 
gazeteler ti nku:luktan • .r ı a ara
mızcla bir <..ğlenti tertip e•ı·k ve 
idam karar.nr §U ıekilde telakki 
ettik: 

lıa öldü~ten üç gün sonra cliril-
miştir. Biz df' gece ö~diil: P.. lıa 
gibi üç gün bile bekleme.!en iki 
saat içinJ• tekrar diinya}'O gelclik. 

Biz Türk=reJ~ .• roJ. mc · nunuz 
Ba§ka bir .>"re gitm.tk niyetinde 

cleğili.ı. 
lstanbıılun g;riilmelrı t değer 

yerlerini ln'CJ§•P görüyot c:ı. Ev • 
velki gün Y edikuledeki t.Aki zin 
danları gö,.Jük, dün de 1 akam 
meydanınd-ı yapılan trt'rnsimJe 

bulunduk 
Türkler'n nezaket ve rıisalir· 

perverliğ;w.'en erde/en m-: 'f.nun ve 
mütqekk 

0 "lZ. 

Türkofiste çalışma 
Türkofis lıtanbul ıubesi müdür 

lüğüne tavin edilen bay Akil Em
rullah dünden itibaren vazifesine 

başlamı~tn·. 
Türkofis batkan vekili bay 

Mecdet geçenlerde tehrimi~de bu· 
lunduğu zaman Türkofiıin piyaıa· 
}'a daha yakın bir yere taıınmaıı· 
na ve ticaret ve sanayi müzeıinin 
de ayni binaya götürülmeaine ka· 
rar vermişti. Bay Akil bu meaele 
ile de meJgul olmaktadır. 
Türkofiı bir iki gün içuiıinde 

yeni bir binaya tatınacaktır. 

dan, önce:l"'n haberleri hulundu· --8-0.-.-b-r_e_k_J_e_r_d_e_k_ı.ğunu, hau: bu maksatla Giride 

giderek VPnizelosla an! t1ımış ol· dehşetıı· sancılar 
duklarmı i'yana müml'!lUl ede· 
cek hükumd ricalinin va ~araftar· Üç aylık tahammülfersa bir ıı •1 

larının ölJi.: ... ülmesi için tıir liste tırap ve 24 ıaat zarfında tedavi •• 
hile ha2:1rh nmıt oldu,c .. \. söle· Bayan F. W. yazıyor: "Epey 
mi,lerdir zamandır, böbl'eklcrimden mus · 

Deniz '1 ~anı harbind~ ttrsane· 
yi basan as:'uin müdaf P.ı arı de· 
vam ediyı>r Mü~afaalarrn bugün 
yarın biter"!" harp divanı ••n kara 
nnı verme6: muhtemel<!i . 

VENlZELOS IS YANIN !'-l-. TiCE
SIZ KALPICINI OlH l ·NCA 

NELER SOYLF.M 'S., 
Atina 24 (A.A.) - Atina ve 

Se1anik iht lf\linin netice·.':~ kaldı

ğını kend!s'ne tebliğ ede-:ı Girit 
valisine, Verıizeıoıun şu cevabı 
verdiği sÖ} lt'nmektedir.: 

''Ne Pre ıs George ne kn~l Koı· 
lantin önünde geriledim Ç'alda

r\s hükumet•nin öniinle Mc geri
lemiyeceğinı ,, 

ihtilalci Yeialerin muh.,,kemesi 
eınaıında !\ahit !>apadoy·mıia, Ve. 
nizeloıun ·ştirak ~ttiği · ıt' lalden 
haberdar \llduğunu ıf.y1,,mit ve 
bu ihtililiu letekkül Si\ "~:ılarını 
anlatmıttı. Emniyeti ,rnuıniye 
müdürü ZeZRı, maznunları tecrim, 
eden Çok mühim beyanat.a bulun· 
mut ve Zt:~H ihı~lilci eiılerin 
herfeyi müdrik olduklarını ve Pa-

laribdim. l lk üç haftamı doktorla 
geçirdim. Verdikleri ilaçlar iyi bir 
tesir yapmıyordu.Büyijk bir müeı• 
ııesenin •ahta silicisi idim. İtim ica
bı daimi iğilmek mecburiyetinde 
idim. Ne yapacağımı ıasrrJ•m. Ha
mallarırnızdan hiri bana Allcock 
yakılarını tavsiye etti. Hemen iki 
tane aldım ve ağrıyan yerlere koy· 
dum. Yirmi dakika gecer geçmez 
bütün ağrılarım sükun buldu.,, 

Bu da; Allcock miiesaesesine 
gelen binlerce teşekkür mektupla· 
rı arasında tuhaf bir numune. Bu 
meşhur yakılar, kuvvetli ve sıcak 
bir el gibi tutar, harareti tevlit ve 
-a~rıyar rnahl\lli t,.davi ve teskin 
~der. Zahm,.tli frikıiyonlara hacet 
vok. Fen!\ kokular kat'iyyen yok: 
Sizin r.alıstıihnız miiddet zarfında 
o da itini rörür. Allcock yak11ile 
iki ıaniye zarfında yerine konur 
veva verinden kaldırılır. 

Hakiki delikli Allcock yakıları
nı eczanenizden tedarik edebilir· 
ıiniz. Fabı·ika markaıı olan Kar -
tal kırmızı daire resmine dikkat 
ediniı. f iatı 40 kuruı. 
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Sabah oamaı 4M 4 36 

O~lc namaz• 12.ll 1 t.I :t il ikindi nam~z t60J !6.01 
ıs.~• 

S .a ' na t 
Yazan . Ô. R. Doğru 1 

Kendiıi vaktile memleketin en Sebebini ıormayın. Bir aralık ken
tanınnuf, en sevilmiı aan'atki.rı c.ıimi bir 8.§k macerasına kaptır -
idi. Sahneye çıktıkça aüzelliğile mıı, fakat ne yapıp yapıp kendimi 
ııözleri kamaıtırır. gönülleri u • çarçabuk kurtarmıttım. Yalnız bu 
! uttururdu. Güzelliğine hayran atk esnasında iılediğim günah, 
olmıyan!ar, ıan'atına pereıtit e · beni üzüyor, üzüyor, hayabmı alt· 
derlerdi. Münekkitlerin hepıi o • üıt ediyordu. 
nun adı geçtikçe kalemlerinin du- Kendi kendime: Acaba bu ge • 
rıJdadığını duyarlar ve hatır kı • lip geçici hadisenin vebalini mi 
racak bir ıöz ıöylemektenıe onun !aşıyorum, diye sordukça isyan -
gönlünü hoı edecek bir kaç ıöz lar, hıçkmklar içinde hoğuluyo • 
sarf etmeğe kendilerini mecbur ruın. 

ıörürlerdi. Gelin derin bir dikkatle dinli . 
Evlendikten sonra sahne ve san· yordu. Kaynana sigarasını bir çek

ata veda etmi§, hatta koca bir ev- tikten sonra anlatmağa devam et· 
li.t yetiıtirerek kısa bir zaman ön- ti: 
ce evlendirmi§ti. - Evet, o günlerde çektiğim a-
Oğlu vazife dolayıile memle - zabı tarif edemem. ! Bu f Üphe be

lekette dolaıtığı için kendisi, ko· ni öldürüyor, bu ıstırap b~ni yıkı
caıı ve .gelini bir arada idiler. Bir yordu. Vaziyetim tehlikeli idi. Ko
de oğliyle beraber büyüyen en a- cam bütün ııkıntımı, gebeliğin 
ziz me!dep arkadatı Muit, bir fevkaladeliklerine atfederek ıs • 
kaç gündenberi miıafirleri idi. tırabımı hafifletmek iç.in elden ge· 
Oğlunun ıeyahatinden geri dön · lecek ve gelmiyec.ek bir çareye ha§ 
meıini bekliyor, onunla gÖrü§mek vuruyor, onun bu itinası, bu !efkati 
iıtiyordu. bu ıevgisi ise duyduğum azabı kat 

Fakat son bir iki gEr. zarfında kat arttırıyor ve beni tahammül e
ıelini ile genç misafir arasında dilmez i§kencelerle kıvrandmyor
pevdn ola.r. ulı:ikayı sezmekte ge • du. Nihayet oğlum doğdu. Bütün 
cikm~di. Evet, oğlur.un en aziz ar· ıancılarım, bütün çekilmez acıla. 
kadatı onun karısına göz Jikmit· rmı araıında ilk itim gözümü dört 
ti. Bunu kat'iyetle anladı ve hay· açıp oğlumun yüzüne bakmak ol
ret etti. Fakat hayret, hiç bir te - du. Bu bakı§, bir saniye içinde, 
ye kar!ı gelinmiyeceğini anladığı bana aylarca çektiğim bütün a · 
için her zamanki bir h~ c!iseye kar zapları, bütün ıstırapları unuttur· 
~· gelmeğe karar verdi ve planım du. Çünkü oğlum tıpkı bal.ası idi! 
'curdu. O gün bugün rahatım. Ve o gün 

Ak~am yemek -'ofra&J ba§ında bugün bir daha yanılmadım! 
tcplnnmı§lardı. Net'eliydiler. Yal· Kaynana ile gelin sigaralarını 
nız arasırn gelin ile misafirin KÖZ· 'çr.-ıitler ve tekrar ıalona çıkmıt • 
eri knrı•la~ı,,or ve ikisinin göz - !ardı. 
lerinde gençliğin bütün alevi, aü· Gelin hanım piyano)'a oturup 
lümseye eülürnseye parlıyordu . bir §eyler çalmak üzere iktn mi • 

Yemekten !Onra gelin ile kay • safir onun yanına sokulup ve ya -
n~na bir aralık bir odaya çekile - \'a§çacık fısıldadı: 
rek s!gaı·alıırını tüttiirdüler. - Bu gece bahsede bckliyo • 

Ak$am narnu• 18.~7 

Yatsı namaz 21l.3fı 

imsak .~.16 

Yılııı ı:tçea güalerı 125 
Vılm kalan ciınleri 241 

~ 
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-

6u~Ui1 

tSTA~BUL: 

-

~40 

3.12 

l'l6 
NO 

ı= 
17,SO: Inkılür. dersi (Ünh·crsite • 

d<:n nakil) İzmir saylan F.sat Boz • 
kurt. l ,30: Favst <ikinci perde). 19: 
MııhteJif plaklar. 19.30: Haberler. 
1~.40: Muhittin Sadık (Viyolonsel), 
w·~ Sağlık ve soysal ) ardım h"?kanlı· 
ğı namına konferans - Do~t>nt Dr. 
Sadi (İrsiyet ve terbiye). 20,30: Ay 
Tango orkestrası ,.c ~an 21.15: Son 
haberler - Borsalar. 21,30: Radyo 
orkestrası. 22: Radyo caz n tango 
orkestraları. 

17;> Iitız. l\IOSKOVA 1724 m. 

17,30: Sözler. 18,30: Orkestra kon • 
seri 19,30: Orkestra ve koro konseri. 
21: Mikrofon ti~atrosu. 22: Alman • 
ca ) ayım. :!3,05: FranSIZ!;a yayım. 24: 
lspanyoka yayım. 

382 Khz. !\Ioskova (Stalin) 361 m. 
18,30: Bir opera temsilini nakil. 

22.~0: Dans musikisi. 

823 Khz. BCKUEŞ 364 m. 
14: Duyumlar. 19: Duyumlar. 21: 

\'erÜi'nin "Rekuim,, i (Tclıcrnautzi' · 
den nakil). 

:!2:} Khı. \' ARŞOYA ı:ıt5 m. 
19,4:>: Salon ınusil~isi (Plak). -

Sözler. 20.3:;: Piyano triosu. 20,:>0: 
Duyumlar vesaire. 21: Lembergden 
nakil 21.41): Sözler. 22: Senfonik or • 
kestra konc::eri 23: Reklamlar. 23,1:>: 
Hafif musiki ve dans. 24: Sözler. 24, 
0:1: Dans. 

6S6 Khz. BELGRAD 437 m. 

20,15: Du> uınlar. 20,30: Ulusal 
ya)ım. 21: Piyano \'C orkestra konse· 
ri CMozart). 21,30: Konferans. 22: 
Koro kon!"eri <Kilise havaları). 23: 
Duyumlar. 

!lta Khz. BUDAPEŞTE :J50 m. 
19,35: Macar şarkıl?.rı. 20,50: Kon

ferans. 21.40: Duyumlar. 22,10: Ope • 
ra orkestrası. 23,35: Hava raporu. 23, 
40: Plfık. 24,20: Çingene musikisi. 

1 

Kaynana sözü §uradan, bura • mm! 
dan açıyor, ge!inini okıuyor ve Ve ıert bir ıılılı: gibi inleyen 

~BORSA~ 
ı lı;ı:ıl:ırında \'Ildız ışaret rı1 anlaı ilt.t"· j 

1 ı nde 24 4-935 de n namele: ~örenler : 
dr. I fbK amlar kapanış tiaılarını ~österır j 

onun merakını uyandır:ıcak bjr k~t'i bir sesle cevap aldı: 
IÖz ucu arıyordu. Nihayet gençli- - Hayır!·· 
iin habralarını kafaıınm içinde O gece lcaynana yatağına giri-
alrtara aktara biri i~zerindc durdu •ıor \·e derir. bir huzur içinde uza· 
ve an!atmağa başladı: nırken kendi kendine: 

- Oğlumu doğuracağım sıra i· - Çok tükür, dedi, ıan'atımı 
'tii. içimi bir kurt yiyordu. Şüphe hala unutmamııım ! Bu geceki ro
ve ntrraptan kendimi 'Lir türlü ı lümü ne kadar muvaffakıyetle 
kurtaramıyordum. Halim feciydi. "cn!1m ! 
........................................................................................... 

1 -

\ • l.ondra 
• Nevyork 
• 1 aıls 

\ llioo 
ı Rrlik~c 

1 • Atına 
~ • < caevrt' 
• foha 

001.ı. - • Vlyıına ~4. -

125. - • l\laoirl ı7. -
lö9. - * Berlln 44, •• 
~o.ı - • \1arsova N. - ' 

8-". - • lludapcşıe ~5. - I 
i4, - • P.ukre) 16, -

14 - • • flelgnıı ~4. -
!ı.'4. - • 'ı'o~ohıma :>4 -

latanbul Harici Aakert 
Kıtaat lllnf ar1 

• Amstcrdı ,, 84 - •Altı o ı 41. -

• C\ıolclıo m ll:.>. .. A8Dlcllor 240 -
'I Istanbul Kumandanlıg"'ı ı • Frııı 10

1
• - • Mecıdtye 4~. !ıo 1 

1 Satınalma Komiıyonu ilanları 7~~=========--=- ======== __________ _. Çekler (kap. aa. 18) 
1 - Hava ihtiyacı için 212 t L;.;:-=---=-;;.;;;·-.;:;_---==~::.;:;..;====-. 

metre mik'abı Amerikan çamı, 1 • ~talca ve Çerkes köyündeki 
·· d b d k hl k bırhkler iciıı be§ bin kilo taze bak-

ıurcen ıt u a , ı amur ereı · -
t · a 11 LJ al cakt la pazarlıkla alınacaktır. Pazar • 
esı p zarıı.: a ına ır. w • 

lıgı 27 Nııan 935 cumartesi günü 
2 - Tahmin bedeli 20.465 lira- saat 16 dadır. Beher kilosunun tah 

dır. 

, Loadra 609 :t, • Stokhl 11 3178• 

• İ\e\')'Ofk 0.795J • Viyana 4 3! 
. 

'f· l'ı r s 12.\•6 • ~ladrlı 5.8175 1 

• 1\ ııaou Q,6'ı60 • llcrJln 1.97 -~ 

• Pıük~c 4.697:1 • Va~nva 4 2? 
1

1 • Atın~ 4.072~ • Rudıpesk 4.~0~8 

1 • Cenevre 2.4-'- • Aükre~ 79 07J? 1 

ı • Sorya 6!1.!'~3 • llelgraı ;\:-0.071ıl 

• Amst,rdım 1 . 177~ • Yokohama 2.78!11) 

• Pra)! (Q.O ~ • ;\los\:ova 109)7~ 1 

,- -
E s H A M 

,_, ~-- ... ~~---..-
_j 

iş Bankıs• ıo.- l'ramvay .9.-
Anadohı ~5.ıo <;tmtato n 10 75 

Re ıl 1!'0 ('nyon neı. -.-
1 

1 Şlr. Havrıv .. ıs.rn 'ırtc ile!. -.-

Umum pt 
Kafkas cephesi hatıral 

'9 23 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz sa111lll 

Apdülkerim Paşanın kumandan 
olmasile Rusiarın taarruzu başla 
üç bölüğümüzü biranda esir al 

Düşmanın ciddi bir hare • J dılar. Böyle b11.flıyan 
keti hissedilmediğinden muvaf a • kenarına kadar 33, 18, 28: 
kat edildi. Kumandan pa§a. da cephesinde de inkişai etti
menzil erkanıharbi ile lıtanbula cepheıinde ufak tefek 
gitti. O. K. na kimıeyi tevkil et • lerden ba§ka bir §CY Y 
medi. Erki.nıharbiye reis vekili ların büyük kuvvetlerini 
O. K. ile daimi muhaberede bu • ğı ve Gerek yaylbJJ1S 
lunarak onun namına icap eden da~lardan bir taarruz 
emirleri tebliğ edecekti. Menzil anla§ılıyordu. Bu suretle 
müfettişliği, O. Lv. dairesi ihti • K. O. lar biribirinden 
yaçlarımızı yazmıf, kumandana ve XI. K. O. nun Ar••'~ 
takdim etmiıti. Kerim Pa§aya K. tepesi arasındaki me~ 
lık vekaletinin tevdi olunmaması- cekti. Binaenaleyh 31 • t 
nın ıebeplerinden birisi tetkil5.tı mumi taarruz bekleniy 
değ~ştirmeğe kalması ihtimali ve kika Rus1ar bu gece de 
erkıinıharbiye ile diğer kumanda na devam ettiler. Tellit 
heyetlerinde tebeddülata uğraş • varını, Karıım cenup t 
ması kaygısı idi. Binaenaleyh ken· lar. Bu vaziyete dil~ 
di avdetine kadar te§kilatta deği· 1 kanunusanide ikinci 
§iklik yapılmamaıı için bir emir kildi. IX. ve X. K. O. }ar 
yazıp bırakmııtı. O. K. nı 24 Ka • muhafaza ediyorlardı .. 1i 
nunuevvelde hareket etli. Vekile- bet gündenberi ıürmetİ 
tin kendisine tevdi edilmemesin • hazan vaki olan muv 
den Abdülkerim Pata muğber ol - zii taarruzlardan olmad 
muştu. Filozof ve meli.mi görü - hesiz kıldığından O. 
nen Paıada gizli bir azamet ol • c.epheye daha yakın b 
duğunu hiaaediyordum. Her gele- 7ere Haıankaleye harek 
ni elini öpmeg" e mecbur etmeıi XI K O · m . . .. nun yenı 
bunun masumane tezahüratından le,meıi ve Ruaların bu 
idi. 26 Ka.nunuevvel akşamı O. K. şısına yürümesile geçti. S 
dan §U telgrafname geldi: 5an.ide Ruılar Araı k 

Ordu Erkamharbiye Riyaseti 28. F. ya Vandek, Ş"' 
Vekaletine 26/ 10/ 1331 nagöl cihetlerine 

1 - lıtanbul ile muhabereye Bu taarruzun onlan yer 
mecbur oldufUmdlUI' &ufiıhrine ınak ~ olduğu -b~ 
gitmeğe muvaffak olamadım. 33. F. lar cepheıinde s·· 

2 - Kerim Paşanın timdiden dı. Ruılar için bizim 
O. K. Vekaletini deruhte etmeıi dalı hedef taıavvur ed 
tenıip olunduğundan bu baptaki teırinievvel tarihli telı 
emir ıureti muaddelesinin icap e· sabit olan Karargi.hı 111 

denlere tebliğ olunması. rın bu taa1'1'Uzu bizim l 
3 - Bana karıı ettiğiniz mua· ıevketmemekliğimiz i 

venetin vekili müşarünileyhe de na hamlediyor ve diy 
ayni ıevk ve gayretle ifa edil ece· 3. O. kuvveti taa 
ğini ümit ve rica ederim. fidir, mukabil taarruz 

Anlaşılıyordu ki Kerim Pata ıu olunur .• 
Enver Paşaya müracaat etmif, o 
da Kerim Paşanın vekaletini O K. 
na l?ildirmişti. 

Abdülkerim Pa~a yaveri Osman 
Beyle 27 Kfınunuevvelde gelerek 
vekilcte ba§l&ldı. 

RUSLARIN TAARRUZU 
T eıadüfün bir garibesi olarak 

Abdülkerim patanın vekaletinin 
il.inci günü akşamı kinunuevvelin 
f ev kala de ıoğuk ve sisli 28/ 29 ae· 
cesi X.K.O. nun umum cepheıin· 
den dütman taarruza geçti. Fakat 
devam ettirmedi, durdu. Şiddetli 
soğuk ve ıiı 29 da da ikindiye ka· 

dar sürdü. ikindi vakti ıiı açıldı. 
Dütman bu defa {İd) kayaıındo.n 
taaruza baıladı. Etrafa sirayet et• 

Beyoğlu 3 üncü .allı 
kimliğinJ en: 

Edgar Pe:~ vekili a 
Ziya ve Zi)ft Fikret 
Beyojlund:ı kumbara" 
da Tercüma.n çıkma 
h evde miikim Mehnı-' 
aleyhine açtığı 
çen 17 ıayılı e 
ye davasından doı•1' 
rilen dave~iyede hi.1~11 
meçhul "Olduğundan t 
memit ve davacı " 
veçhile 20 lfÜn fatd
tebligat icrz.aına kar:. 
duğundanjuuhakeıll 

935 ıününde saat on 
kemeye ge~:nediği ~~ 
bir vekil ıöndermed:!;, 
gıyabında muhakeJll .1 lunacaiı d&vetıye l~bli. 
na kaım oımak ~sere 

3 - Şartnamesini ıörmek iate
yenlerin her gün pazarlığına İ§ti
rak edeceklerin 2490 ıayıh kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazı· 
lı §Utlar dahilinde ve 1.549 lira · 
lık teminat mektuplariyle birlik • 
te 4-5-935 cumarteıi ıünü aa -
at 14 dE- M. M. V. sabnalma ko • 
miıyonuna mürauatları. (2150) 

min edilen fiatı ıekiz kuruştur. 
Şartnameıi her gün öğleden ev • 
vel komisyonda görülebilir. ls.tek
lilerin 60 liralık ıoıı teminatı mak
buz veya mektuplariyle belli sa -
atte Fındıklıda Komutanlık satın· 
alma komisyonuna gelmeleri . 
(2140) 

1 
;\lcrl:ez Bankası M.!'iO 

ı . 5lgort~ -.oo 
Ralya 

'ark m. ecza 
-.- ı ı 
-.- ı 

ti. Fakat aktam hu taarruz da te· 
vakkuf etti. 30 Kanunuevvelde 
dütman iki alayla Kartımın cenu· 
buna ve ıartuna taarruz ederek 
mevzilerimizi işgal etti. Buna mu· 
kabil 18. ve 28. F. lar Azap gar
bından v~ Araı vadiıindf'n dütma
na taarruz ederek iki mitralyöz al
dılar. Dütman buna bir mukabil 
taarruzla cevap verdi ve kaybetti-

Bqinci ıc ra me 

Bir bor ;tan dol•>" 

SATILIK OTOMOBiL KRiKO
LARI 

Ağırlıkları bir tona kadar olan 
tenezzüh otomobilleri için ıayet 
dayanıklı, zarif ve kullanıılı oto· 
mobil krikoları aatıhktır. Fiatları 
32S kuruftur. Alıcıların Gala tada 
Melek Han No, 7 müracaatları 

l'omontl 11.6~ fclefo'I -.- 1 

25 kalem eczayi tıbbiye kapalı ,-=============:I 
zarfla eksiltmeye konmn«tur. lha- ı istikrazlar tahviller 1 

-~ =='-='==·;.o.:=:;·:==================' 
lesi 30/ Nisan/ 935 aalı günü saat '•193.tTürrPor. I !\O'>'O Flekırik -. - i 
15 tedir. Şartna.ınesi Fındrklıda !• il 2 .60 rr.arnvav aı.10 

, • ııı 'l9 ~o ~ılı tırıı ı: oo 
Satınalma komsiyonunda görebi· ı stltruıDahlll 1 97,2~ • Anadolu 
1irler. Ekıiltmeye gireceklerin 547 1 Erıaııl istikrazı <ı4 2r- • Aaıdnln ıı 
liralık teminat makbuz veya mek· 1 92~ A " ıo. Anadolu lif 

Sıvu·frzuram o:;. - • ''fLnıu~ıı ~ 
tup ve kanunun 2, 3 cü maddele-

4;ı ~o 

~3.~0 
46,
~ı . 1 

rinde yazılı veıikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatin • 

den bir saat evveline kadar ko • 
misyona vermeleri. (1906) 

ği mevkileri tekrar tuttu. 
30 • 31 gecesi çok ıoğuk ve fır· 

tınalı idi. Soğuk denilince Erzu. 
rumun sıfırdan qağı 30 dereceti· 
ni hatırlamalıdrr. Bu fırtmalı gece 

vedondurucu aoğuklarda Ruılar 

34.F .nın bulunduğu Kozicantepe· 
lerinin ~rk!na sabaha dofru baı· 
kın yaptılar.3 bölüğümüzü esir al 

• • ~ _! .... 

rılmeaıne -::•Tar veTP 
bulunan B•:} oğluııd• 
ka cihetinc!f" ÇatınS ~ 
ıesi Tabu,· imamı'° 
rada ev e~ .. aları11JJI . 
meıint "arar ., .. 

-ıi11U 
28 - 4 . 935 .,azar •-
da açık arttırmA ile~ 
alıcılann bu ad~0 
müracaat e~nelerı 1 



Dünya kadınları kon
bitirdi • • • 

ışını 
• 

gresı 
~---------~~~~-

Dün VE 

Yarın 
Neşriyatı 

Dün Ks:imlar birlili anıre-i· Bu teldi 'ler s6ze .ımarak ıele- 3 
DİD ton toplanbal ,apddı. 5o1l top- cek kOJlll' 4 •in açılmasından OD ... • il n C il • 
lantıya ela ı irliiin yeniden MÇilen kiz ay ÖDCd on üçüncü Jronpe
bqkaıu, &yan Korbet Etbi bat- nin toplan:na yeri birlik icra komi- Seri tamam/andı 
kanlık etti teli taraf ma::'an kararlqtmlacak· 

Konsre dün, birliiin ana yua- m. Abone Şa1tltl1'ı. 
amda yapılaıuı ileri sürülen bam Baıkanl&k kürsüaünder. evveli 
değiıikliklen münakata ederek Kamil At:ıturke, Bqveki. General Birinci &eri 10 kitap 
kabul etın•ttir• lamet lnönüne, Dıt itleri Bak•nı 238 aı p .. ln ve h• •ı 

Sonra Aranıluaal kadmlar kon· Bay Tevf k Rüttü Arua iç itleri 100 kurut olmak Uzere 

1 ıstanbul Beledlyesı llAnları 

Beledi:re Luauaama 11 mci mad '4eaiahı 8 iD...a f ıkruıncla yuılı ... 
1.t Ye himıet erha'ln igflerinin tescil l•rine batl,nmıtbr Te1eil müdd 
mayı• nihavdine kadar deYam ede ,ektir. Alal<adarlarm memup 
tluldan cemıyetlere müracaatla bir t.r beyenna .. e alarak itlermi bi 
dikten sonra Belediye MU.tahdem in tubeıine ıı&ktmeleri ılan olunur 

(B) (21 

lktiaat V .skiletı Celilaince yapı lan tetkik nı,,• icainde çimeınto f 
lannı pek y~ ve mütetavit fiatlarla 1&bldıtı anlqdDllf oldu 
dan badem-& l1tanbul fabrikalarında nakliye ~antalan ind~ ıab 
ıak teslim otanacak çimentonun bel: er tonuna !IH türlu resim ve t 
1 f dahil ofnwk üzere yirm· iki buçu~ lira azamı f,at konmuıtur. A 
latanbuldaıı bafka tehirlttrdeki aatı,lar için m ıkarrer fiat olan yı 
iki buçuk lb aya nakil muraflannm da ilave olunabilecegı muhte 
ttallnmıza lin olunur. (B.) (2145) 

aeyi iımind~ bir bqka kadın te- Bakanı Bav Şükrü Kayaya, Cüm- 838 kuruftur 
ıekkülününde.Anmlasalbcbnlar huriyet Ha.~ Fırkası Genel Yaz· Salo Askeri Fabrikalar U. Müdürlügw ünde • 
birliii ile biıleflllek a.nusunu g&.- ıanı Bay Rl'cep Pekere lıtanbul Alfoal Dode - HaJdar Rifat 
teren bir tetr.lifi ortaya konulmut· vali ve bele:diye reiıi Bav Muhid- Aile Çemheri • 5 Ton sarı 1&bunlu Jröıele 
tur din OıtünJıtğa, lltaı·bul Emniyet A. Mauroia -1. H. Alitan 6 Toa rikoıata k&elt: 

Bu ,ek!"i epey müaak•taJI mu· müdürü Bay Fehmi Vurala, kon-11·-~r~ic:Gr-.,-.-8-..-,-·--B,....._orN--•ı 5 Toa ıi,.h yallı köeele 
cip olmutttü Niha.yet tek~"ii yapan gre devam l ttiği müddetçe intiza- ı• •. t' • ~::zhlis r .., 8,8 Toa...., nkete 
konseyin birlikle "birleımesi,, ve mı muhaf · :..ada büyük ehliyetle- Dnleı .,. ilatlllf l~• Adt.t in 
n "ben.be: ça1qmaaı., sibi iki ih· ri ıörülen ıabıta memurlarımı• ı.-;,, _ ~ lllfol 6JO A.ı.t-1ık ppb .. ..ı. 
ti-ıin teutk için her iki tqkili· ve bilhuı• ,ok iyi orpn •• edil- .sa.,..,_ Tahmin oailen bedeli (80000) liıa olan JUkuda miktarı .re cinoi 111 

im -.b!ıulanndan mürekkep mit olan T Jrk zabıtuına .., ...,_ JC. Koabky _ SolNha :z.ı..n.a aılı malzeme Aselrerl Falırilcalar u- Mtıdl IOltl aabnal..... komı 
bir karttı'< komisyon tqkiline b· creye doğ ,..ıan dolntJa - ... ı·omıııca 11 ma:rıs 93~ tarihinde cu ıııartui ııür.öı oaat 16 .ı. açık .ı..;ı 
rar verilmittir. layısiyle • :ılca ,..._.... ..... A~· R~ Klil~.!.., aıe, pazarlık kapalı zarf ile ihale edilecektir. Ş • lnamc (4) lira muluıl 
0KRAYN" MURAHH•:ı.ıCJ gredeçalı1&" 19'Türk •yanlanım---~------- ~ilinde konı.tyonclan verilir. TalipluinmuvakS.AlteminatolanS2!50 

MESELESi na ve onl• .Davaffalaptle idare IKi aunlı ilatUMi ra 2490 numaralı kanunun 2 e 3 m .. ddelerind k veaaikle mezkir 
Bunclan hqka eaantİG ilpaı eden Bay":ı 8eraet ZiJa.•• alenen Lenin - Ha,. .... Rifat •e 1a&tte komisyona müracaatları. (2131) 

mülteciler ·11; bupn mevcut olmı· ıepklriir c 1 idi. Ralai lttqatta ,.,_, A k f nn 01cra,,,. -ıebtl ... mma s0z .ALMAMJŞ MURAHHAS o.. v • - o..~ s eri abrikalar U. Müdürlüğünden 
konoreve 1:ıuderi!mit olan murah· J .. 4R NAMINA l.laltana tlofra v 1 • .1 ~ ~·zma ı kürek Ye nal çiviıi imali açİn kompı-.:ı birer teıiıat ıiparlf 
haılar maaeleti konutuJmuttur. Murahhs.1°ar aruıqclan biri kal· ·---PiJ~·~Lo-ti __ L_H._A_H.-.. _•_ ,ı•ı---•--.!- llJlıt, h h •. uı tK:C&ur. \T&ute &1111 firmaları tem,:• eden alil-: darların vekaletm.el1 

Okrayna metele1i baJ''i mü im- arak ıimd" ~ • kadar söz almdllf J. Ruin K;;lli,atı il luini hamilen bu baptaki ,eraiti anlamak üzer !f - mayıı 935 taribı 
dir. Buıün mncut olmayan Ok· murahhasla namına kc;ngre için Ahmet Retit- H. Nbım radar Anlnr'1da Umum Müdürlükfen ıubea; ıe müracaat etme 
ranya mem..eketi nawnna 1923. ~·büyük yardım ve münhuet ıöate- 1•--1-k_i_n_c_i_&_e_r_i_10--k-it_a_p-•ı (2130) 

rihinde A·•ıuluaal kaclmlar bırlı rea Türk ~urahhas heya.:ne açık 
Okr 

, __ ..1- eti 201 U pefln ve her ., 
iine &) : fl __.... .as " mu· ça t.tsklcilr edilmesini teklif etti. 100 kurut olmak Uzere 
rahhasları o~ WJ& kon· Holucla IDUl'&hbaaı BaJU Ma 884 lruruttur 

ıerelete mu."9 w na• t.aDa Tiril 1radnalar birlill M· 
birlik faah aaa rinci ve lldıKİ bafkanlau Bayan GorioBtı6o 
hiyette ittin.k ........ lcllllr! Latife Beki ltık n Bay•n Limia!ı---a.ı.lr~~--H.,.~~--Riflı_t __ .. ı 

• kum Delil:~in Paikoloı"ia 
OkruaJ ~ denen aruı7.- en Refik iıimbrınin ili.veıini istedi ,.. 
h"p o!an Lehistan murahhası lkı ar a • ul ed"l ·. Türk ka Dr. Bemard Hard - izzettin 

ıke.rak ~ · 1ıi w• baıkıaı Latife Bekir llkbııhar Selleri 
ık ldinuy çıkarak, önce icra ko- T..__,.f - 5-i Z. Sünna 

ıteaİM •• "'elikten clo!a11 tefek· E....,.ı. il 

hı d •--L Br •tmlt " lnt ltt adı damaa mu P. M .. liflntli 
hk mura uaaı a ~~ ~ı fua n aeldili kadar 4M~ - Pepml Wa 
nin muvaıt~ olı:.bıl~fin anlattı çalqacafmt llflmılt latanbalclall---,~.-:,,~..,.-.~IC.~il~l~iyata;__/I __ 

Konıre bunu müzakere ederek rab r e rilen ıün)ena dai•a MIDll a.Pt - H. NAm 
Okrayna m ... rahhuınm "iidafar anlı bir h rumı ıııuhafua ede- ı----Seminli~-.~-.. -... -,,~.,...;,,;;;;;;;..._ 

lsıah! lôrtlıincü icra m.,... 
lafalwian • 

T•mam:arnaa (7014) lira ld 
met keaileaı ~taaahmette AJııı:;p;.111~ 
mahall•iıade toprak ve ıncih 
kaklarında bahçe, elektrik. terk 
ve kuyuyu havi 18- 14 12 5 n 
maralı ahrp ve lalnıre muhtaç Y 
ivin 12 - 48 hiueai dairemız tar 
fmclan açt.k arttırmaya çakanlm 
.... f&l'lDNDell 18 - 5 .135 1 
mecinden ·t"haren divanhaneye 
ıılarak 1 a 935 aünlemecine 
byan camarteai IUDU a&al OD 

ten on altı,,~ kadar dairemzide 
tılacaktır Arttırmaya ıırebilme • yollu ileri ı ~rdüiü nokt.a.ı nazan cetini ve l<onırenin m !'mleketi TolltıD)' - 1. H. Alitaa 

nı da ayan' m:Jıiyett• glanüt izde top" ımumdu dola11 te- 1•-----,~.,-atim-. ··.-,,------
birlikten :re•ilme1ine k..rar ver kkürlerinu. kabulunü iıtemittir Aadnl• - Suphi Nuri 

mittir. Obapa mural. auı ıer Türk mu ahhaslan namına ba- Çoeai tliifllrenler •ı BEr"'\ 1 
ıçla ,mde i 5 teminat akçe11 al 
nır. Birikmı. verıi beledıye reaint 
leri ve vakıf icareıi mütteriye a 

çekten kü:•ÜY• ıeıerek ıöiıün an Bayan 'enihe Rauf da kongre H. C. MmıU. - 1. F. Ruim K 
deki muralıttai rozetini çıkarm; 1 jn Türkiy4de toplanması hakkın 11-----:1~,im~-H~F!"'el"!"a-el~e---• --~-----------
ve ıaloadan çdmufbr. da yapılan claveti kabul etmekle M:xis Şilk _Hilmi ZiJa Aali>-e mel.hmai 6 ına lrulı:ı· 

OkraJD.& namına ıele,1 murah bize teref ve· clik:eıri Ye h murah- ı---~~~:--~~;.;:,;;;;...._ııı tlan: 
hu, kendil&;rinin mülteci 1&yıla hasın ıittig memlekete memleke Cemi,.ıin Anllan Zehra t'1ıtfı:ıdan kocuı .L&lel 
bileceiini v~ bunlar namına hare l°mizden IA!l>imt .ellmler ıötür ı-~F_ ... _ı1_.n_• __ u.._.ı_._-,...;M;.;alai;:;,:ttin=·:..... de fAİr fi\JA• aokapacla 3 num-ı 
ket ettiiiıh aö1lediti cihetle dan· meıi yoluutla k11& bir mukabelede ÜçünclJ &eri 10 kitap ralı nele "'.van Muhiddin aı.,hi-
aı .ıyua1 sörülmüıtür suaunı. hulunmut elkıtlanmııtrr 1 2 •• petln ve her aı ne açılan l.ıotanma davumm ,. . 
beraber," nulteciler,, me•SUU me1 Nihaye' ı aıkan Ba1an Korhet 100 kurut olmak Uzer• mi muha~meainde ıelmedilinu 
elan a1nut. fakat koDln batkall' Etbi pek u:run ıurmiyen kapama 882 kU1'u,ıur cihetle ııı:ı.hen muhakeme icruı 
BaJan Etb "Bu yardıma muhtaç nutkuna b:ıt!a,aralc marahhasla- ı---~y:-.m-:.:-:il::-na~·=-za·~.~lani..;";,;.,_-,--·11 na ve 111-''> kararmın on bet ıu , 
İn1&nlarla ~ıraımak Ulualar ku- ra teıekkur ctmif, elde edilen ne Bac' _ l;I. Zi,. müddetle ıinea blili• kar.ı" 
rumwıua ye hükGmetlerin nzife· ticelere kartı memnuniJetini ıös- .----:H~alıiimd~-:,.....;;mill~. ;.,=.--il Yerilmit l 8 • 6 • 935 erpmb~ 
leri arumJadır. Burada mün•k•· termit, Anıuıu .. ı ..had• daha i Ru..ı _Galip La.li ıünii aaat 10 a talik kalıDmlf olclu 
.. ,. ıiriıumemeti n bu ifİD U· yi çalqah".melc için uluaal yollar 11----~K~-~·="'·-~;.,_~;;;;;:~-il iundd yenn ve val&.li muktrde 
lualar aoefete1ine bırakıJmalını da kuvvet\ nmeğf ö t.it vermit ......... ,_.. latanbul a•Hye mahkemesi altın 
teklif etmitw· Mıau- m;.rahhas duaya ka~.,,larm' ıulhu temin i- ı..am - Stalin - Büaria cı hukuk d•ıresinde tahldlmt hik 

1 akta d d" ı~-~::::H~•ı•ılar;~.:.;Riflı::" ;t..~!'"-"--111 mi huzurunda iıbab vıicut edilm'9-
bulunmutW çin berabe ça ıtm evamı 1 Giiniin ilı .. --~9 :-1-: Tı-'-'"f kabul eclilm11" tir · ,.._., .,..... dili takdi,.tle bilcümle vakaati ik-

muı • lemıt Prof Dr. Su i Nwi 
GELECEK. KONGRENiN YERi öi'ede 1 .anra, aulh w meaat .----~C~ümlmri~. ~~-~-~,,~-=::..--11 tar etmit olunacatı ve olıuretle 

Gelecek ~onıreniD aencle top komitelen apalı toplanblar yap- ,.. •• tahkikat ve mulaakemenir· ikmal 3 

L-'--d a.. haldan --~Ker~el~oa~-~H:;..· ~Riflı:;:" ~t--.11 clileceii mAl6m ofmalr ilsen bv. 
lanmuı uypn iNi- u...- mıtlardır T erciimenin rolii ' 
ela ela batkl.n bir aorsu IClftll1lf" M~HASLARIN BiR KISMI H. Ziıa OU- fi7et ilin, lunur. (6623) 
Mwr murahbuı Ba1an Nisa Mm· GITTI 0 .. ıı.:..:-•., iLAN: 30 ton iatiahmcla Mu 
n iatemit Prailya ............. Ba· .... .,. Petrol ile itli,_ "P ARSONS 
yan Kama .... dö Mendoma Bresil· &mebl -nurahhulardar bir ku· <mel - S. Zeki AKTAY marlcalı, 8 ıilindirli, 120 Ul t4Ö 
)'afi, lqilu murahhularmdaa Ba mı din m~leketlerine dCSnmut· Laolıon beyıir lmv-vetinde mot&it haY 
J&D Metir•• basiltereJİ F.....- *· Cümhur batbnımız tarafm- L•ıiaı - Suat ıc-ı uzunluiu 23,75 ıenitffll 3,83 
murahhası Bayan ..mir C.. dan kahul f!rtilecek murahhu heyelll·--:Ka:--pı~.,al~izmm~.~B;;;;aA=,.::,.,..;__ :metre ıürih 12 mil Matlf- alcaj 

ir kadmlamm inldpfmll .O- ti de Bayan Etbinin riyuetinde C..taa Piro• - A. H.....& a..- •lacmdan l:ir aalon bir hail, b~ 
h..t 

0
._.., difilaceaile Caairi ba alqam nuıuıi bir varonla An·ıı-----:5~AL~A:-;:M:':'B:'O~;;;;;;.=::=.. .. ı büfe ve aaire. 

&-L•• --· tir M -~-LL·•ı kara- ı eklerdı Şehrimizde 1 şEn •iT MUTEDiL uuuır ..... :a • IUI' ..........- .1- C. Fla.._. - . H. A1itM ~ 
Ba798 NI ........ m •..Uc:le buluna in parlamentosu Galatada, Ke orlc bet h...., 

m
--'-- 0aı. ... _ -ıı 11·---ı. ıele- &zumdan edı Alt d heyete Müracaat Jeri - VAKiT d (Al ...- uu" ....... "" 7•- M tL--- •-L-- __ ... d • • iM Han) t. 2-3 numara 

_ _._ koapm*- - -..-.1.. top- dkhilclir Cümhm bat annmz ta • .,..., - IUIW& ~ •• d SIDUt' ...., aa •- .......-- f _..Jd kti IST ANBUL a nr.'Y NOWILL •• terikler1 
lanmat111ıl maretmit* ra mdan kabul 9Ullea r. nemilracu.t. 

tir. Arttırmada ıapi menkulle 
takdir ecli1 n kıpieUerin h · 
i1&bet edetı miktarların (yü• 

75) ni bul~.ak tart ohıp akai • 
de en son •· ttıramn taahhüdü 
rinde kalmeJc üzere arlbrma t 
ıun daha :1~altılacak. ıc 8 
ıünlemecı • rutl11an pazar ı 
api aaatt ikinci arttırma yap' 
calctır Bu ı rttmnada da )'1D8 kJ 
metin (Jü ie 75) al bullUJM.-. 
(2280) numaralı kanun ahk 
tevfikan ı ~t ieri bırakıla 
(2004) numaralı icra kanun 
120 inci m ddeıi mudbınce ipo 
sahibi alac khlar la di er ... -

~air olan i ..ıcUalarını muıbct 
kile birlik ve (20) ıun ı 
dairemize bildirmeleri luı .. o 
abi akdi ... Ja hakları tapu ı cil 
ıe aabit ola.adıkça 1&bt hede 
pa11afmumclan hanç kal rlai 
... ıenit b 1ri e4inm6 iat ... 
934 2132 ıya numuuıle 
mise ariiraaaatlan ilin o 

<6621) 
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Yeni Çıktı 
Dün Te Yarm 

7'ucll.1De k\Ullyaıı 

Sayı: 31 

J. Rasin 
KUlliyatlndan 

iV 

T eTcüme eden 
Ahmet Refit (H. Nazım) 

İstanbul - 1935 

Satıldığı yer: 
V AKIT Matbaası - lstanbul 

Fiatl 60 Kuruş 

ETeğli Kc.radeni::z: asliye hukuk 
hakimliği~.den: 

Müddei Karadeniz Ereğlisinir. 

Süleyman!ar mahallesinden sat· ı 

mısakçı hl)c~ oğlu Nasrullah kı7.• 
Hacerin müddeialeyh o,up ika · 
metgi.hı meçhul bulunan kocuı 
Ereğlinin !hş viran ~uma nahiy ~~ 
ainın çakır imam oğlu Kamil aley· 
hine ikam~ eyled~ği boşanma da· 

.. u !tama,-eqnm u-euıp~ \:J:>! umın..ı 

ticesinde t:ı!'af eyn arasında evli 
ligin zevaiıne 6. 3 - 935 tarihinde 
gıyaben karar verilmiş ve elyevm 
mahkfunu:ıttyh Kamilin ikamet 
falıı meçh.ıi bulunmu~ olduğun· 
dan tarihi Handan itibaren on ht, 
giin içinde merkum bizzat veyJ.· 
hut bilvakale temyizi dava 
. ·mediği takdirde hükmün kat'· 
· et ~dec ~~i hukuk usul mu
lnkemele~ kanununun 141 inci 
m:ıddeleri mucibinct" ilin olu
nur. (6637 • 

EL 

Sahibi: ASIM us __ _ 
V AKl T Matbaa11 - latanbul 

Neıriyat Müdürü: 
REFiK Ahmet SEVENGlL 

TC!JO. KiVE 

l\QAAT 
BANKA51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
QAt-ıAT.-t;D~Q 

Denizyolla~ı 
ıŞLETMES' ... 

K&,r•~ 
'\centeleri. K:ır:ıkô• . ~ ,j_ 

reı.<(.'l362 - ::>irkecı Miihu~ 
.. -- f l.ın Teletrın i~140 

Imzro Yolu ~ 
KOCAELi vapuru 2S ~' 

PERSEMBE günü saat _t .Jı 
- lktP"'! 

T opane rıhtımından ka ı.LI! 
gidişdc Tekirdağ, Gelibol;~ 
seki, Çanakkıc>.le, lmro7.a\.. J 
te bunlara ilaveten ŞarkoJt 
rıyacaktır. (2111) 

Tenzilatlı , 
Halk Biletlerl 
Memleket dahilinde sed. 

ti kolaylaştırmak makta 
bir ve iki aylık tenzilatlı 
biletleri ihdas olunmuştur• 
Jetler 1 Mayıs 935 tarihi 

itibaren bütün iskeleler •:ı. 
hanelerinde satılacaktır.1 lef' 

almak isteyenlerin acente 
mize müracaat etmeleri i: J 
lunur. (2120) ~ 

Eczanelerde bulunur Fiatı 150 
tur. 

Adres: Galata posta kutusu 1 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 
1 - Ô:. lÜrk~·«: l.:öklerden gelen 

sözlerin l.:ar~ısına (T. Kö.) belde~! 
(alameti) konmuştur. Bunlann. heı· 
biri hakkında &ırcuı ile uzmanlarımı
zın ( miiıelws.~ıs) yazılarını gazete · 
lere vereceğiz. 

2 - Yeni honan kar§ılıklann iri 
ayırd edilmesi için, geregıne gön•, 
/ ransı:.çaları da yazıl mı§, aynca ör · 
nekler de konulmu~tur. 

3 - Kökii. ıiirk<;e olan l•elimelı• · 
rin bugiinkii i§lenmi~ vr. kullanılaıı 
~ehilleri alınmı§tır: Aslı ak olan hai;. 
aslı iigüm olan hiildim, tiirla;e "çek .. 
kökünden gt?/en ~eldi gibi. 

M 
Ma (Bak: ah) - Su (Fr.) Eau 
l\fai cari - Akarsu - (Fr.) Eau 

courante 
ai rakit - Durgun su 
l'tfaa - - tle, bile - (Fr.) Avec 

("Maa .,, ile başhyan sözler biraz 

a~ıdadır). 

aabir - Köprüler 
Maada - Başka 

Maalefes, maattees.c;üf - Yazık ki, 
e"efJe. 

Örnek: 1 - Maatteessüf dediğini. 

zi yapanıadım - Yazık ki, dediğinizi 
yapamadım. 

2 - Maalesef söyliyeceğim ki, ar

zunuz yerine getirilememiştir. - E • 
sefle söyliyeceğim ki arzunuz yerine 
getirilenıemlfttr. 

Maall - Yücelikler 

Ma&lifftfhar - Kıvançla, onur bf
Jetek~ övünçle 

Maalkerahe - lstemiyerek. 

Maalmemnuniye - Seve seve, i.;ti. 

) e i~tiye 

Maarif - Kültür, 2 - Bilimler. 

örnek: 1 - aarif Vekaleti - Kül

tür Bakanlığı 

2 - Maarifin bir memlekette te • 
rakkisi ;- Bilimlerin bir ülkede ileri 

gitme.<ıi. 

Maaş - Aylık - (Fr.) Appointc • 

m1l1t 

l\faaziyadetin ArtığiycJ, çok 

çok, - den daha çok. 

Ornek: istediğini maaziyadetin 

verdi - istediğini çok çok verdi. 
Mahflt - Arka, öte, sonra - <Fr.) 

Su ite 

Mabadi var - Arkası var, sonrası 
var. 

Maher - Geçit 

Ma~yn - Ara, arahl< 

Örnek: Mabeynimizdeki 
güvenerek - Aramızdaki 

güvenerek. 

d0.'4tluğa 

<fnfftluağ 

Mabihiliiftihar - Mvünek 

Ornck: A tatürş, türk tarilıinin 

mabilıililtilıarıdır - Atatürk, türk 
tarihinin övüneğidir . 

Mabud - 1 Tapacak (En genel 
anlamında) 

2 - Yaradan (Halik anlamına) -

(Fr.) Createur 
3 - Tanrı (Allah anlamına) -

(Fr.) Dieu 

·t - Ovan (Kadiri mutlak anlamı

na) - CFr.) Le Tout · puissant 
i> - idi (Rab anlamına) 

6 - Kuday (Huda anlamrna) 

7 - Çalap 

Mnbud - Allah (l\lüsliimanlık 

mabudu) - (Fr.) Allah 

Mabud - Yahu\"a (YahudiJik ma. 

budu) - (Fr.) Jehova 

Mabud <esatir mabudu anlamına) 

- İlah - (Fr.) Dieu 

Örnek: Jlars, mitolojide lıarb ilci -

lıının adıdıı· - !tlars, mitolojide lıarb 

tanrısının adıdır. 

Mabude - Tandçe - (1'.,r.) Dcesse 

Örnek: l'cnüs, lıüsün ilahesidir -
l' enü.ç, giizellik tanrıçcsidir 

~labud (ı;anem) - Put, idol -

(For.) ldolc 

Uhihiyet - Tanrılık - (Fr.) Di -

,·in ite 

11:1hi - 'l'anrıs:ol - <Fr.) Divin 

Ornck: lliilıi bir /ıiisün - Tanrı -
"~al bir güzellik. 

i'\tülhid - 'J'ann ız - (J<'r.) .Athc 

llhad - Tanrısızlık - (Fr.) Af -

he isme 

Telih etmek - Tann::>amak - (1"1'.) 

I>eifi<>r 

ôrnl'k: b'ski insanlar a/lcar ı·c <'§· 

carı tclilı cd,•rlcrdi - Eski insanlar 
taşları ı•c ağaçları tanrısarlnrdı. 

TcJih - Tanrıla~tırma - (Fr.) 

Apotheose 

Macera. sergüzc~t - Serüven -

(Fr.) Avcnture 

Örnek: ıllaceralı bir lıayat geçirdi 

- Serüvenli bir hayat ge~irdi. 

Madame - Olduk~a 1 
Örnek: JJladanıelhayat - Hayatta 

oldukça 

)fademki - De, da 

örnek: .ıllademki böyle payacaktın, 

niye başka türlü söz rcrdin? - Böy • 
le yapacaktın do, niye başka türlü söz 

ı·crdin. 

Madde - Madde C'l'. 'Kö.) - ( Fr.) 
:\fa fürc, aı·ticlc 

Maddi - .Maddiğ - ( Fr.) .Matcrie1 

:\ladclet - Mağdcn 

l\lader, Yalide - Anne, ana 

l\Indrub (mazrub) Döğüşmüş, 

clamğalanmış 

'.:\fadud - Sayılr 

l\fadum - Yok 

Madun - Ast 

:Mafevk- Ü1't 

Mafsal - Oyank, oynak yeri 

:;\lafilhal - Gönüldeki 

Mafinamir - J~alpdeki 

1'1afüv - Hajfışlı, hağışlanmı:;

Mağara - J\:ovuk, mağara 

1\lağhun - Alclanık 

M:ığhut - Jmrencc 

Ôrn<'k: lliifekmnnın mağbutu ol • 

du - Arkadaı:lnrımn imrr.nccsi nl • 
du. 

.Mağdul', mazlum - llakzı lrğa 

uğrayan, kıyıt 

.Mağfiret etmek - Yarlığamak 

:;\l:tğhib - Yenik, yenilen - (Fr.) 

\"aincu 

l\lağlUbiyct - Yenilme, yenilim -

(Fr.) Defaite 

Ma~':;rmum - Kapanık, ıkıntılı, üz -

gün, m·rı1 1 - fFr.) Triste, sombre 

Örnek: 1- l'dağmum hava - Ka-

panık <sıkıntılı) haua. 

:! - ıllağmıını ;nsan ((iarrıl• 
gün) in8an 

Mağrib - Batı A 
Mağruk (Bak: gark) - ~ 

boğulmuş, batık. - (Fr.) JIİll 

noye ~ 
Mağrur - Gururlu <Bak:'
Mağrur olmak - GururJııll ,,JJ 
Mağsuh - Kapık (Bak: ~ 
örnek: Mali mağ..,ub.,,,.,. 

nıal. ~ 
Mağşuş - Karı:;ık - (Ft·> J 

ge, f all1'ifie ,,,, r 
Örnek: Mağşuş yağ - Ka 
Mağz - Reyin 

Mah-Ay 

Mahabet - Aybarlık ti, 
Örnek: Ordumuzun malı"~~ 

manı yıldırdı - Orclumu:ıırı 

ğı düşmanı yıldırclı 

Mahal - Yer 

Mahalle - Uram (fi' 
1\tahıt lli, me\Zİİ - Yersel " ~ 

Local f' 
Örnek: .llalıalli adet/er,.,. 

törü/er •" _, 
Mahalli tahaffuz - ~orı.ııt cr1~ 

t"" Maharet - Becerik, uır _ ,,,J 
Adresse, habilete ,,,, _j 

Örnek: El işlerind<' çok rii' <-' 
var - El i /erinde çok /Jl'Ct _I 

liği) rar. fl.f' 
l\taha~in - Güzellikler. g ,1 

lcı ,, J1 
,fahbes <Bak: hapi haııe) 

sevi 



3500 Ton Lavamarin 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahm:n edilen bedeli (45850) lira olan yukarda miktan ve cins; 

yazdı malxeme Askeri fabrikalar umum müdürlüiü aatm alma komis
yonunca S MaJI• 935 tarihinde pazar ıünü saat 15 de kapalı zarf ile 

ihale edilecektir. Şartname (2) lira (30) kuıut mukabilinde komis

yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3438) lira (75) ku
ruıu haYi teıklif mektuplarını mukGr ıünde saat 14 e kadar komisyo

na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde. 

lerindeki veaaikle mezkGr sün ve saatte komisyona müracaatları. 
(2010) 

MüJDE! 
Sabırsızlıkla açılmasını bekledltlnlz 

Zümrüt Y. alova Kaphcaları 
15 Nisandan itibaren açılmııtır. 

Niaan 'e Mayıs ayı zarfında ıeleceklere Otel Ye Ba•yo 

fiıtlnıaclan ylıde 40 tenııllt yıpıhr. 
Yalnız 'l4 saat kalmak Oıere releceklere, 

Vapur, Otobüs, Banyo, O tel, Yeme~ 
K6 D Adalar bılet sfteaıle 

d11hU tenıilAth karneler. Karneler pr • 
Yatakh Vapalar fiteleriade 1ahbr. 

Ankara Valiliğinden : 
ı _ Ke it bedeli (37908) lira (37) kur~ttan ibaret olan Kızıl. 

cahamam An~ra yolunun l9 + 000 ili 36 + 420 nci kilometreleri a. 

rasında inta edilecek 11 adftt k&prü ve menfez inpab kapalı ~arf uıu
fiyle eksiltmeye konulmUflur. 

2 - Ekailtm• 2 MQD 935 per ... be sinil saat OD befte Ankara 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 _ tıtekliler teklif mektuplannı 935 ıea•ine ait ticaret oduı 
"esikall, Ankara Nafia bıt.tmühendiıliğinden ahnmıt ehliyet fenniye 
veaikaıı (2843) lira,:(13) Jruruıluk muvakkat teminat mektubu ile bir
likte ayni sün saat 14 e kadar Tiliyet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 -· ite ait •ahidi fiat fenni ve huıuai prtname Nafia bafmü
hendisliğinden (190) k-un.1, mukabilinde verilir. 

l;bu evrakı almak ve projeleri ıörmek 1atiyenler Ankarc1 Nafi" 

baımühendisliğine ınüracaatiarı. ( 1980) 

Mahbub, mahbube - eYgili, ya • 

,·uklu 
Mahbus (Hak: hapis) - J\npsık 
Ôr~k: Mahbesten iki nıahbus fi· 

rar etti - Hapse.rinden iki kapıık 
kaçtı. 

Mahcub (Bak: hicab) - Utan • 
gnç _ (Fr.) Timide 

~aht'ub etmek - l tandırmak -

(Fr.) Confondre 1 
Mahcubiyet - SıkılJ::ınlık, utan • 

gaçlık - (i''r.) 1'imiditc 
M&:ıcub olmak - Utanmak 
Mardud - Duçlu, sayılı, sınırlı, 

çevrilmiş, dar-· (Fr.) Umlti 
örnekler: J - Verdiği mahdud 

bir Ud kitabı bir hazine mi ıonmıı? -
J'erdiği aagılı bir iki kitabı bir lıazi • 
ne mi ıannıış? 

z _ Bu t<ırlanın sal taralı bir çag 
ile mahduddur - /lu tarlanın ıağ 
yanı bir çayla çerrilşimtir <sınırlı -

dır). 
3 - Mahdud bir saha içinde - Dar 

(buçlu) bir alan lfi11d~. 
Mahdudüllikir Darkafalı -

(Fr.) Berne 
Mahdum - Oğul 
Mahfaza - Kutu, saklak, kah 
Mahfi (Bak: hafi) - Gizli 
Mahfil - 1 - Derıe, 2 - Klub, 

1 - (Bak: muhit) 
Mahfuz - S:ıkh 
Mahir - Bet'erikll. uz, uzelli -

(Fr.) Hnbile, adroit 
ÔrMk: Mahlr bir doğramacı -

U Zf'lli bir tlolramacı. 
Mahi)et - 'elik, içyUz 
Omtk: Maldgetl meçhul bir haata

hk - Nellll bUinml11~n bir hatalık. 
Mahkeme - Hakyeri 
MahkGk•, kitabe - Kazıt - (Fr.) 

!nscrlptlon, ~pltaphe 
MabkGm - Kaunık - <Fr.) Con· 

damn' 

örnek: Mahktunlara hihnil ln#a • 
mele ııtUır - KuGIUklara kartı i11i 
darrandılar. 

IRhkOm - Kölemen - ( Fr.) Al -

eni 
Orntk: Mahkum millet - KlJlemın 

ulu1t 
MahkQm etmek - Kuamak -

( f r.) Condamner 
(}rnek: Mahkeme ... i iki aenege 

Htalıkiurt ııti - Hakrtri - i Ud 11.Za 

kasadı. 
l\l:ılıkunti) et - Kamnhk - (Fr.) 

":mdnnın:ltion 
Mahkumi) et, esaret - Kölelik -

(Fr.) E clange, senitude 
Mahkum oh•ak (hüküm ıb mek) 

- Kasanmak 
MahlUk (Bak: halk) - Yaratık -

<I<'r.) Cr6ature 
Mah161 - Erimiş, eril 
fnhHU- Katı:;ık, (Bak: halis) -

( t'r.) M'lanıe 
Ornek: Mahlut yağ - Katııık 

IJOI/• • 
Mahmi (Bak: hima)C) - Koru· 

nuk - (Fr.) ProtebE 
Ornelı:: Bu çocuk be.nim malamilrı· 

dlr - Bu rocak benim korunujum • .,,._ 
Mahmul - Yüklü 
Mah•ar - BaYSI•• •H•«il• -

(Fr.) Laqoureux . 
Mah~ - ıkıt, siirüt - (Fr.) Sor-

tie 
Or11ekler: 1 - Bu binanın sokaja 

m0r.a aria taralındadır - Bu ya • 
pının aokağa çıkıtı arkasındadır. 

z - 1JJRlr üzüm ııe incirlıriıtln 
baıJıca mahrıci Amerikadır - l:mlr 
üzüm ve incirlerinin bapıca ıürüti 
Amerikadır. 

Mahrek - Yorüncli, )Ürüncü, dön· 
ıce - <Fr.) Tnjodoire 

Mahrem - Uz.deş, içli dı:.lı, gizli -
(Fr.) intim., 
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Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 

Siz tle yafJrıınuza iş Bankasrntlan bir kıımbara alınız. Gelecek sene IJa 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktır. 

Mahremane - Gizil olarak 
Mahremi •rar, mahremi rb -

Giıdeş - (Fr.) onfldmt 
Mahremiyet - !çil dıfhlık, öıdet • 

ilk, gizlilik 
Mahrukat - Yakacak 
Mahrum - Yoksun 
Ornek: Rahatlan mahrum kalmış 

bir adanı - Rahattan yoksun kalmış 
bir adam. 

Mahrum etmek - Yok undurmak 
Ornck: Sizi 1ılç bir şeyden mah • 

rum ıtmt•k iıtemem - Sizi lıiç bir 
~11d~n yoltıundurmak i&temem. 

MahrumiJ et, husran - Yoksunauı 
Mahrum olmnk - Yok unmak ' 

Hahsuben - Tuta 
Örnek: Deyninıe mahsuben 1,, pa. 

rauı lütfen kabul ediniz - Borcuma 
tuta ıu JHINlll kayralın kabul edinu 

Mah ub etmek - .. n) mak, tutmak 
Mah ul - Ürün 
Ornek: ltlahıul, bu sene daha iyi. 

dir - Vrün bu yıl daha iyidir. 
MahHldar - Verimli, bitek 
ÖrMk: Mahıuldar topraklar_ 

)oksuntu 
v,,rünli topraklar 

Mahsuldar olmı)an _Yerim iz 
1ah uldarhk - \ erimlilik 

Mahsur - Kllf&ıuk, kuşablmıı 
Ornek: Düfman ordusu orada 

mahsur kaldı - oa,man orduıu ora
da kaşanık (kuıatılmıı) kaldı. 

Mah us, his - OzıU _ O'r.) 
Propre a 

Örnek: Çocuklara has bir gülüşü 
vardı - Çocuklara ö:oü bir uülüfi' 
rardı. 

tah!IO!I - Sezlmliş, duyulmu' _ 
( J<'r.) • en ible 

Ornek: Oıum bü11ük bir adam ola
cağı daha rocukluğunda ınahaiu ol • 
muıtu (aezilnıiıti). 

Mahsus 'e nnmahsus - Belli be • 
lirsiz 

Mahsti urelte - Duyulurcası • 
na - <Fr.) en ihlement 

Mahser, izdiham - '\ ığdım -
(J<'ı·.) Grande uffluencc 

l\1ahuf, mehip - Korkun~ - (l<'r.) 
Tt•rı ible 

Mahud (l\te hur anlamına) - Her· 
ke ~e bilinen, bep bildiğimiz, hani su 
hildii{imia 

OrneJ.:: ( ... ) in mahut kitabında 
da yazıldığı gibi - ( ••• ) in herkuç~ 
bilinl'n (hep bildiğimiz) kitabında da 
11aııldı1ı olbl 

Mah' - J\ololma 
Mah' etmek - Hitirm,k, kület • 

nıek, )oketmek 
Mahvi)et - • ilginlik, alçak gönül

lülük 
l\tah\Olnıak - Bitmek, külolmak, 

;>okolmnk 
Örne'I\: O nıalıı olmuş bir adam • 

dır - O bitnıiıı <külolmuş) bir adanı· 
dır. 

lıhz - Salt, son 

lahza - Yalnız, ancak ~ 

Mahzen - Ka' 
Mahfuz - Çıkarılmı , kaldırılmış 
Mahzur - Çekinecek. akınca -

(Fr.) f neon' Enfont 
Ornrk: Bunda ne mahzur t}iirU • 

ll~rıunuıl - Bunda ne 8akınco gö • 
r1111oraunuz? 

l\lahzuz olmak - nazlanmak 
Örı.~k: l'd mahzuz oldu _ Pek 

lıazlandı. 

Maide - • 'ofra 

Mail - Etik 
lJrn,.k: Bu direk maildir_ Bu di

rek eğiktir. 
Maili inhidam - (l\lü'lirifi harab) 

- Yıkılmak üıere, :>ıkkıa 

llai et - Geçim - ( l•'r.) 'ubsis • 
tane 

ôrne1'·: Moifdi güçlüğe uğranuı. 
tı - Gerimi oü~lilge ugranuıtı. 

Medarı mal,et - Gec;inet'ek 
taiyet - Uder - (l< .... r.) 'uite 
Mai~ tinde - Yanında 

Makabl - Onte, öncesi 
Ornck: lıln naakabllnl bilmiyor • 

c/11 - lıin önCf'sinl bUntl,,ordu. 
Makale - Detke - <Fr.) Article 
Makamı memuriyet·- Orun 

Makarrı hUkOmet, makarrı idar .. 
payıtaht - Başşehir _ (l< .... r.) Capi • 
tal o 

di 

Makar, merkez - nn kent 
Makarrı villH?t - il ba kendi 
Merkezi kar.a - lkc ha kt>ndi 

'ahi3 e merkt'zi - Kamun ha ken-

Makbul (Bak: muteber) 
Makbuı - ht - ( J<'r.) Re~u 
Makbuzat - Giren ( Bankıı teri • 

mi) 

lakHıb - Çenik, tc\ rilmb 
Maksad - Yargı, erg~ 
Öı nek: l\tak adı para kazanmak • 

tı - Ergeal para kazanmaktı. 
Maksem l - Uöle~, 2 - ·n,ak. 

maslak 
Mak ud (Bak: meram) 
l\olakta - Ketdt - (lir.) Cou,. 
Maktu Kesme 
Maktu ünet - Kesentek 
Knkul - Usnlır, befenlk 
Orm k: MaAul hareket etmedi -

Usalır (begenik) harl'ket etmedi. 
GaVl'lmakul - Usalmas 

_ Örnek: Gaırlmakul bir dü~ünce -
Usalnıaz bir dlİfÜncc. 

l\lakulı) et - Usa ima 
ôrnd: Sllzde bu İ§le mal.:uliycttcn 

dı an /\nıanınlı - Sö:d,. bu iıte ıuı· 
almad ıfııan rrkntaOlfllı 



Kadıköyünün Romanı 
Yazan : Safiye Erol 

Kadıköyiinün Romanı 
Yazan . Saf; ye brol 

Yakında Yakında 

----

\ 
"Ingiltere"de küçük kBpeklerle gezme modasI salğın bir hastalık halinde aevam ediyor: Hayt parktan bir manzara. 

" Zulu milletınin 

reisi İmparator -
luk Basın konfe -
ransmda, Birftan -
ya mümessili J, -
J. Astora bir Pars 
derisi hediye et ~ 
miştir. 

Astor Times pu
blishing Conpouy 
şirketinin meclis i -
dare reisidir 

Ayni zamanda 
şehrimizde misafir 
olan Ledy Astor• 
un kocasının kar -
deşidir. 

~ 
İngiltere Kra • 

lmın oğlu ve ke -
nt dukası pren -

1 ses Marina ile ev -
len dikten sonra 
derhal bir balayr 
seyahatine çıktr. Polonyanm en meşnur (Iansöztı Loda Halrna ~ ·· - J 

Bu seyahatte -.~.,,;,,_,.....__,""'"' Henüz otuz yaşını bitiren dansöz .Varşova Operası bale heyetinin 
İmparatorluğu bşa-.---.--------••www_.c1tılll'l441._, lerina,, sıdır. 
tan aşağı dolaşa Varşovalılarm tapmrrca sevdikleri dansöz Loda, oynadıi~ birc:olc 

c-a-kl-a-rd-ır_. ____ ~~------------------~·-------d-ai_m_a_b_i_ri-nc_i_d_c_re_c_e_d_e_a_r_tis~sı_fa_t_Iru~m-u_h_a_faz __ a_c_tmı_·_şt-ir_· __ ~~ 

' # J t 
Bütün pi yasaya mevsimin en iyi kumaşlarını vermekte devam edi~ 

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

Her girdiğiniz mağazada • İ ) in ecn.:.hi kumaşlarında11 JS' 
ha nefis, daha sağlam ve daha ucuz kumaşlarını ısrarla arayıfl1$' 
ipekli kumaş kenarında _ markası sağlamlık, güzelli~ 

ve ucuzluk garantisidir. 

1 'roplan satışlar için müracaat mahalli : Sultan Hamam ipekiş 
1 mağazası üstünde i P E K i Ş merkezi müdürlüğü _________ ___...... 

~· . . .. . . :. - . "'. ' .. , ,· . l .,~ı ' r, ,. ' • • ı~ , .. :,.; •. { .• • ·•,• ,,, ;,, . .. . .· .. ' . 

z ıl yetı umum ye, işbh~ızlı'c ve kuvvetsizlık ha atında büyük faide ve tesiri görülen 

F oslatlı Sar it Malt Hulasası 

1 LAN 

OSMANLI BANKASI 

% 5 faizli, 1918 tarihli Dahili 
istikraz tahvilleri hamillerine: 

~ 

Kullanınız. Her ~czaocde satı l ır. 

1 Mayıs 1935 vadeli ve 35 sayılı 
kupon parasının 1 Mayı~ 1935 den 
başlryarak Osmanlı Bankasının 

Galata ve Ankara idareleri ile vi
layet merkezlerindeki bütün şube-

leri gişelerinden ödeneceği ilan 
olunur. 

20 Türk liras. itibari kıymteli 
her tahvil kuponuna karşı kağıt 

para olarak 50 kuruş verilecektir. 

Dün ve Yarın Külliyatının 31 inci !(itabı 

]. Rasin Külliyat~ .. 
Meşhur Rasın KüHiyahnm dördüncü ve son cildi çıkt•· liİ .,e 
cüme, i:stat H. Nazımındır. Pu büyük bir irfan nıab~:ıerile 
zorlu b•r himmettir. Mütercim her iki dile bütün incelt ;bi~ 
adeta bakım bir halde o'du~undan her dört cılt bıret 

t"sxıl etmic;t r. Te~r k ve tav~ive t"deri't. 60 urllş · 


