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Tuna konferansın da 
neler görüşülecek? 

l - Avusturya, Macaristan ve Bulgaristanın yeniden 
silahlanmaları 2 - Avusturyanın istiklali 

Roma, 25 {A.A.) - Tuna konle· 
ransı için diplomatik hazırlıklara fa· 
aliyetle devam <ediliyor. İtalya, kon • 
leranmun toplanma tarihi olarak, 
lllmiiran iptidumı teklif etmiıtir. 
!ıaJya rve ıF.rnsa taraf mduı davet o· 
ilmıacak dnletler: Avuatwya, Yu • 
~ Almanya. Çekoelovakya, 
Mac.Utm. P,.leaya ve Romanyadır. 
:a. ........ i, k-.di Dq Bakanlan 
....... ıeıludp. 

Lıtılc! Mi P111i, :4't'Ulturya • 
- İlftikll1i 'ft tamamiyetine riayeti 

mft~ereken temindir. Bunun için de 
iki vasıta dütünülmektedir: 

' l - Umumi bir ademi müdahale 
andla§lllaH akdetmek. 

2 - Bu andla~ma lıilifmda hare· 
liet edildiği takdirde, cezai tedbirler 
almak. 

'.A.nla§ıldıgma göre, andlaşma met· 
nin bir taslağı hazırlanmı§ ve muhte
lif alakadar devletlerin mütaleasma 
arzedilmi§tir. 

Ekteriıi bu metni muvaf ılt gör • 
•• 

müı ve kabul etmi§lerdir. Polonya ile 
Macaristan, henüz, ancak prensip 
itibariyle iıtiraklerini bildirmi§ler • 
dir. Almanya ise, "Müdahale,, mef • 
burnunun tarifini istemiıtir. 

Konferansta Avusturya, Macaris
tan ve Bulgaristanm yeniden silah · 
)anmalan meseles~ faydalı bir ıu • 
rette müzakere edilecektir. 

Ancak bu hmustak.i müzalierat, 
lionferam nıznamesine remıen id · 
hal edilmemiı olduğu cihetle, bunun 
haricinde cereyan edecektir· 

Habeş ·çeteleri Faaliyette 
Fransız - So'Dget 
a·r anlaşma formülü 
lesbit edilmek Ü.zere 

Paris: 2S (A.A.) MoskOTadan 
Hav.u ajanaıaa bildiriliyor: 

Herhangi bir engel çıkmadığı 
takciirde, halk komiserleri meclisi 
Lugün toplanacak ve Frama • Sov· 
yeller arasındaki uzlqmaya dair 
ce?"eyan eden son müzakereler ne
ticesinde, Sovyet Ruayanm Yazi7e
tini tezekkür edecektir. 

H ükilmetin dıt ııyuuım iyi bi· 
len b:ızı tahıiyetlerle vukubulan 
hu .. uai görü~melerden buıl olan 
int'lba, umumiyet itibariyle ••yri 
m··sait değildir. Hiç bir tarafta, 
:!:en ·ımiyecek güçlüklerden bahae
d ilmemektedir. Bu temayiiJe gö· 
re, Sovyetlerin, Franaanm meıru 
E:n·li~eelrini mümkün mertebe he· 
se.b:ı katacak bir formül kabul ede 
cekl~ri ümit olunabilir. · 

Almacak taahhütleri eyvelce a· 
hnmıı olanlarla teklif, Almanya· 
dan gelecek tecariz tıehlikelerini 
adilane bir tarzda tayin -.e Po
lonyanm da ademi tecariz am
ıa~I""'Mrna girmesini te.bil endiıe
ıinde bulunan Fraımz noktayı D&• 

zarı pekili takdir ediJmektediT. 
Buna karfıbk, Sovyetler ittiha

dı, Almanyayı bir çen!>er içeriıine 
almanm hiçbir zaman meTzuu 
Lahsetmedijini ve fakat doatlar a· 
raaında, kafi derece kuvvetli azim· 
kir ve aulhpener. 

Ve kendi tulh •IJUU!m Alman 
l'IDPeryalizmine icaba! ettlrmete 
Ye onun tqkmlıklarma brtı im,.. 
mala kadir bir birlik teıldl ebDiik 
iateuildifini 18ylenmektedir. 

Pariı, 25 (AA.) - Bey L"anl 
&itin hariciye babnlıfmdakl me
aaiıine deTam etmi,tir. Franın ha· 
riciye ba.lcanmm &Ydetl ile Lim· 
nof1•n Moıkonva danu,n, Frantn 
- Sovyet müzakerelerinin daha 
faal bir aafhaya ıinnelerini temin· 
edecektir. 

Sallhiyettar amliafil mtlnlCe
relerin iki memleket için kabuln 
milmktln bir formilJUn tetbiti ile 
neticeleneceiinden ümitvar bulun 
maktadır. 

Parfı, 25 (A.A.)' - Matln ra· 
7.ı"'teainin Londra 111Ghabfrl diyor 
ki· 

ltalyan kervadlan
na taarruz ettiler 
Italya, şarki Afrikaya ye

niden asker yollıyor 
Adiıbabadan gelen bir telgraf, 

bazı Habeı kabilelerinin Ertittede 
reniden, iki İtalyan kervanına ta· 
amız ettiklerini bildiriyor. Bir kiti 
ölmüf, üç kiti de yaralanmıttir. 
Amıaradan ltalyanlarm iatihbar 
ettiklerine nazaran da Setti • Gon
dar mmtakaımda dolqan lıaydut 
~eteleri mütemadiyen hidiaele~ 

ıebebiyet vermektedirler. 
ltalya büktimti, dünkü çarpış

manın, Habet hükmetinin takip et· 
tiji ıryasaya delil olduğu kanaa· 
tinde imif. · 

Roma, 25 (A.A.) - Habeşistan 
~.ükU.meti yeni bir nota. ile uz!afma 
tan:mı kabul ettiğini bildinnitlir. 
22 • 3 tarihinde uluslar kurumuna 
Yerdiği bir notada ltalya hükume
ti de bu tarza taraftar bulunduğu
nu lrildirmitti. 

Her iki taraf komi•yonlan in
tihap edilmedili gibi, toplanma 
yerl de henüz teıbit edilmit de
iildir. 

Napoli, 25 (A.A.) - iki vapuf' 
1300 askerle birçok ınütehassrs 
ameleyi hami'en. dün. Şa.r.ki Af· 
rikaya h !"el,.et etmiştir. 

Aydın demiryo u 
Satın alma mukavelesi 

önümüzdeki hafta 
imzalanacak · 

&.kara, 25 (Kurun) - Aydm 
Demiryolu 1atm alma mukavelena · 
me1i mUsvedcle1inin i>nümüzdeki 
hafta imıalanmuı muhtemeldir." Şir
ket mümessilleri, mukavelename ıu
retlerini merkezlerine göndererek 
ton mUtalealarmr iatiyeceklerdir. 

Aydm Demiryo1u, Hazirandan ev
vel hnknmetçe teslim edilmiı bulu· 
nacıktlT. 

Japon malları 
Üç gümrükte bekleyen 

mallar ne olacak ? 
'.Ankara, 25 (Kurun) - Taka.• 

bonolarmın muvazaalı pirimler sa • 

tı§lariyle Japonyadan getirtilen ve 
ithallerine izin verilmediğinden, 
Mersin, İstanbul, İzmir gümrükle • 
rinde bekliyen Japon maJJan hak . 
kmda yapılacak muamele Ökonomi 
Bak:ın1ığrnca tetkik olunmaktıı.dır. 

· Mukavele mucibince verilmit o · 
lan 900,000 liralık dövizden 240 bin 
liralık açık vardır. Bulunacak kom · 
binezon, h.u açıgm kapatma şeklini 
tayin edecektir. Gümrüklerde ma11a· 
n bekliyenlerin müracaatleri üze . 
rine, bu İ§in bir an evYel neticelen . 
dirilmesine çalr~ılmaktadlt'. 

. Dün kamutay toplantı
sında görüşülenler 
Ankara, 25 (A.A.) - Kamuta) 

bugün Hasan Sakanm ha~kanlığm . 
da toplanarak l\lart, Mayıs 1934 ay . 
lanna ait raporun sunulduğuna da • 
ir divanı muhasebat encümeni maz· 
hatuı ile Kamutayın 1935 Mart ayı 
heaahı hakkındaki meclis hesapları . 
nm tetkiki encümeni mazbatası oku. 
narak ıttıla hasıl etmi~tir. 

Edimenin Ahalar köyü korucusu 
Neıir oğlu Azizin, Urf anın Horo7. 
köyünden Sair oğlu Sa1ihin ölüm ce· 
zalarma çarpılmaları hakkındaki 

mazbatalar tasvip ediJmi~ ve ordu ik
ramiye kanununun ikinci maddesi . 
nin değ"ştirilmesine ait kanunun i . 
kinci müzakeresi yapılmıştır· 

Zahitan ve asekri memurlarm rna· 
a~atı hakkmdaki kanun, zabitan rüt· 
helerinin öz Türkçe karşıhklariyle 

düzeltmek üzere l\lilli müdafaa en . 
cümenine verilmi§tir. 

Milis yüzhaşı Rizanm karısı ile 
oğluna maaş tahsisi hakkındaki layi· 
ha kabul edildikten sonra ,eker fab
rikalıırma hahıolunan imtiyazat ma· 
af iyetleri hakkmdaki kanunun 8 inci 
maddesinin kaldmlmasma dair ka • 

MAÇT AK1 DAYAK HADiSESi nun okunmuş ve tasvip edilmiştir. 
Ankara 25 (KURUN) - Spor Kamutay Cumartesi günü topla . 

federasyonu başkanı Erzurum say· nacaktır. 

1a-.ı Bay Aziz, iç bakanını ziyaret -·-----.... --·-------••ııııı•ıını-
ederek fıtanbu1da yapılan maç es· 
naımda A "1sturya futbolcularm· 
daza bazılannm dövülmeleri hadi 

sesi etrafında öğrendiklerini bil· 
dirmi~. ne yolda hareket edileceği· 
ni anlatmııtır. 

Bütçe encümeni, denizyolları işletol' 
sine tahsisat verilmesi bakkınd~ 

layihayı onayladı , 
Ankara, 25 (Kunın) -:- Bütçe er.cümeni, deniz yolları iti~ 

reıine, 10 yılda 10 milyon liralık yeni vapur alma tah.iJatl uJ. 
meıi hakmdaki layihayı kabul etti. y ılhk taksitler soo.000 - ~ 
aıağı düımemek üzere 1935 yılından baılıyarak on•yılda ödtl' 
tir. ıJ 

Bu yolda taahhütlerde bulunabilmek ve mukaveleler~ 
mek salahiyeti Okonomi Bakanına verilmittir. , 

ldare tarafından sipariı edilecek gemilerin değeri 600,00o .. -" 
seçmiyecek, akdolunacak mukavelelere dayanan bonoların..., 
de ödenmesi hazinece taahhüt edilecektir. Bonolar ödeninet1' 
dar edilecek kar tamamen hazineye verilecektir. 

Yunanistanda siyasal partiler 1J 
seçime hazırlanıyorlar 

Atina, 25 (Kurun) - Siyasalı iade ebnekten ibaret~ 
partiler arasında seçim hazırlığı nu tebarüz ettirecektir. JI. 
devam edi~or. Trakya ile Make - Atina, 25 (Kurun) - İ 
donyada hükiimet namzet listele- bata İftirak edecek olaJI • 1 
ri tesbit edilmittir. Bu listede Ge- partiler, remizlerini telll~.J 
neralKondiliı taraftarlarına 16 kemesine vermiıtir ve t-9'1 
ıaylavhk verilmiqir. mişlerdir. Müfrit halkç 

Söylendiğine göre, eski Dış zi defne dalı, intihaba~ 
Bakanı Mihalakopuloı1 taraftar · te hareket edecek olan 
larile birlikte, yeni intihabatta hü- halkçılar ile General Ko • 
kumetle birlik çalıtacaktır. Baı - raftarları defne ile küreli 
bakan bay Çaldariı bugünlerde remiz olarak kullan 
Seli.niğe giderek halka hitaben Kralcılar birliği namil• 
ıiyasal bir söylevde bulunacak, lığı iade programile • 
hükumetin takip etmek niyetinde ııtirak edecek olan Me 
hulunddğu progrmı izah edecek • raftarlan, türkçede kral' 
tir. Baıbakan, söylevinde hükU - feıliğen manaıma geldi 
metin en bellibaılı hedefi, mem· ıilkos,, u remiz olarak 
leketi biran evvel normal hayata caklardır. 

JiMNASTiK BAYJ!AMI 
Anliara 25 (KURUN) - Jim· 

•k b :;w rr!ı • :l:t!°· '., nasb ayramı yarın uazı eroıye 

enstitüsünde yapılacaktır. 

150 YOKSUL ÇOCUK 
GlYDlRtLlYOR 

Ankara 25 (KURUN) - Hal
kevi içtimai yardım komitesi, ço· 
cuk bayramı münasebetiyle, mek· 
teplerde 8 • 12 yaş arasJDda en 
y<'hul 150 çocuğa elbise ve ayak· 
kabı dağ•tacaktrr. 

Acw11tı2da 

JŞ,~ ORMAN KANU 
~NUN PROJEL 

Ankara 25 (KURUN) 
man kanun projelerinin 
ym bu devresinde ikmal 
yeceği kuvvetle ıöyleni~ 

ROMANYA iLE YENi 
ANLAŞMA 

Ankara 25 (KURUN' 
manya ile kliring esasına 
tmlat~a görüşmelerine 
\IT • 

---ma:.s.-
Bir reddin talılil 

Lurlcndorf, §U bildiğimiz Almaııl Bizdeki "Pa~a olamaz&US 
Generali, kendisine verilen Mare§al· adam olamazsın, dedim!,. 
lık aııasmı reddetmi~ ! inceliğini hatırlarsınız. M 

Ajans telgı afları '"Bir insan Ma· ta biiyük kumandan ol 

re~allığa na hohmur. Fakat büyük rülmemiş mi? Ancak ol*_.J. 
kumandan do~ar .• demiş., diyorlar. "l\lare§nlhk hana dü~nıes; "1_ 

Tercümenin aslına ne kadar uy · edecek büyük kumandaD ·1'.ı 
gun olduğunu ara~tırama<lım. Bil · de bende yok, ben 0 kabil~; 
mem; im sözden ne anlıyorsunuz? İn· manu§ım.,, demiyor .ki! .. • z 
san nasb ve tayin ile l\lare~al olahi· desin? Kendisi Mnret,ı fl':J. 
lir; fakat büyiik kumandan olması i§te gene bir Generaldir· ~'i 
için büyük kumandan doğmuı ol · nasb ve tayin olunmuıttJl' dl ~ 
mak ı;erek .. ·,, mi demek istiyor? Generalinin (rütbeler ~~ 

Pek iyi öyle olsun. Mar~allığı gibidir, ''erilmez alınır) L~t~ 
red i~in bu da aklın yatacatrı bir se • diğine hüküm "erdirec6A.,... 
hep olamaz. görülmiyor. 

Yakalarındaki yıldızlan kendi el· Şu halde? ... Özrü aııd -~~ 
leriyle arttıran kumandanlar bile ta- jJt~ r~ 

alçakgönüHülük belirti.•ıı ~mıak istedikleri rütbeleri ergeç ge · 
zemiyen bu kar§ılığııı 1 

ne bir naeb ve tayin formalitesin(' 
hağlamıflnrdır. Bir kumandan, o ku- Sakın Ludendorf, ~ d' 
manclanlığı lıaketsin etmesin, ta mm özünü bütiin parl ,;. ~ 
J\lareşallığa kadar, hep nash n tayin ortaya koyamadnn; hele ~ 
olunagelrni~tir, olnnagidecektir. Bu fır6at \'erin. KendİJile ~~ 
adam Generalbğını da böyle bir na h hakettirecek hir kuıl1111 Jl11 d 
ile almamış mı? Kendisinde ordu • ; ynpnyım, ondan sonra .. • 

ların en yiik<1k payesine erme yarar· tiyor? ~ 
lığını gören hu "tevcihi,, ya • Böyle ise, I .. udeniforf ,,t.11 

l ns· h hö ı ·ı . d'"'' ek 0 ' pan an ız ana y e tevcı ıte tır ıı,rı çarpı~mayı p 
bulunacak kim oluyorsunuz?,, diye yor saoırnn· • 
lıa~lIY._acak değil Y.a?. 



işaretler 

Balkan konseyi 
Balkan konıyi ökonomi iıleri 

üzerinde ,,ır.flyor. 
Komeyin bıı ,alqmaıı gerçi Ü· 

tİfari mahiyettedir. Fakat Bal· 
kanların 11.yMal kudretüe ba§ba§o 
giden bir ökonomi gücünü elde et
meai ancak bu cin• çalıımalarla 
mümkün olacaktır. 

Balkanlarda birçok yüzyıllar çe. 
tin kavga tarlalarına ılık insan 
kanı ve bedeni ekildi. Kin. rJe Ö· 

lüm •.. biçildi. 

Kadınlar kongresi heyeti Ankarada 
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Gezintiler 

Kübik yelkovanlar! 
"Kübik,, denilen sanat azmanı

nın kağıt üatündeki azgınlığı ıah
landı gahlanalı "gür.el,,i kaybettik 
gitti. En geni§ yollara §i§man, bo
dur, biçimsiz yapılar kuruldu. 
Bunların göğüılerinclen balık İf· 
portala.rını andıran balkonlar fır
ladı. Şimdi arlık sokaklarımıza 

bQ§ka evler de gerekmez. Küp cad
desi, fıçılar meydpnı, maşatlık 
yokuıu deyip geçebiliriz. 

Kağıttaki "kübizm,, bırakıldığı 
Tafta tozlanıp kalır. Fakat Süley
maniyenin altındaki yayvan yap• 
sakatlığı gelip geçenin yolunu kc· 
si yor. 

Bu yetmiyormu§ gibi kübizm 
§İmdi de devlet malı saatlere mu• 
ıallat oldu. Köprünün iki baırntla 
yuvarlak aydınlık mineli iki •aal 

Bu tarlaJa ycqıyanlar zaman 
~aman bir kuvvetlinin eıın 

olarak birle§tiler, fakat Balk~ 
öhonomiıi yaratıcı ve yapıcı bır 
kudret olamaJı. Kinler, korkunç 
rek.Qbetler Balkan ôkonominni 
bo.Yllna parçaladı, Balkan ekimi 
bi~imi, Balkan ticareti, Balkan ıa
nayii bu yi.izden cılız kaldı. 

Heyet bir arada -1 Bayan Korbet E§bi, ,'r:2 Bayan J\ator, 3 Bayan Latife Bekir. ı 
Ank d Cümhur batkammız idi. Giden heyete dünya kadın - Heyet yarın tehrimize dönecek-

f 
ard a ak b I edilecek olan lar birliği reisi Bayan Korbet Et- tir. 

var. Tramvayla, yaya gelip geçen· 
ler bir kere onlara bakmaktan 
kendilerini alamazlar. Kaç kez. sı
naclım. Araba Karakoöy köıuini 
dönerken, ayaktakiler iğilir, otu· 
ranların ba§ları sağa döner. Par· 
maklar yelek ccplercini kurcalar 

Balkan birliği tqebbüıleri Bal
kanların anla1mcuı için yapdan 
ilk hareketti. Balkan andla§ması 
bu İşin gerçeklqmeıi için .,ycua 
Yolundan yürümeğe ba§laclı. Y o
lunda ilerledikçe muvalf akıyet 
gösterdi. Bugünlerde çalt.§an Bal· 
kan konseyi iıe Balkanların tranı· 
Port, ticaret ve banka qlerincle 
birliğini kurmak için yollar ara ,. 
maktadır. 

tara m an a u b. . l"k d" d l ·ı· D k dünya kadınları ınümessillerin - ; reıs ı e ıyor u. ngı ız_ par - iğer taraftan kadınlar ongre-

d 
.. ekk h yet dün saat on lamentosu azasından Leydı As - sine iştirak etmi§ murahhaslar -en mur ep e . . . 

üç trenile Ankaraya gitmittir. tor da beraber gılmı§hr. dan büyük bir kısmı dün memle -
Trene hususi bir vagon takılı !<etlerine dönmüılerdir. 

Balkanların Darmng - TriyU" 
leden geçen hattın batııında ve 
T riyeste - Pirenelerin ıimalinden 
geçen hattın Ü•tünde kalan yu~t
lara neler ürediğini, linan•, tı · 
caret bakımından ne gibi ıartlara 
bağlı bulunduğunu he•ap edince 
Balkanların ökonomi birliği yap· 
ma.ının ne kaaar gerek olduğu 
meydana çrlıar. 

Yediğimiz, içtiği
miz şeylerin 
haline bakın 

Mahlut olmıyan madde 
yalnız rakı imiş! 

Sirkelerin yüzde yetmİ! betinin 
bozuk olduğunu yazmıttık. Bele
diye tube müdürleri bu netice ü
zerine airke satanları sıkı bir su· 
rette takibe başlamı§lardır. Bun· 
dan batka yağ, ekmek, süt, helva, 
pasla, ıu gibi §eylcrc:len de sıkı, sık 
nümune alınarak belediye ki.mya
hanueine gönderilecektir. Bir çok 

Ticaret bakımından Balkcınlar yiyecek ve içeceklerin karıştırıl-
bir pliinla biribirleri için iyi pa· dığı alman nümunelerden anlatıl· 
zarlar halini alabilecek vaziyette- maktadır. Belediye kimyahanesi· 
dirler. Bunun için Balkan devlet- nin itleri son günlerde çoğalmrş
leri arasında gümrük tarifelerini tır. 
biribirlerinin karfılıklı pazarlaTı · Dün bu münaıebetle belediye 
haline koyacak vaziyete ıokabilir. istasitiğini gözden geçirdik. 933 se 

B Balkan devletleri arannda neıinde nümune almrp ta fena, bo-
unu k k . k 

ticaret hukukunun tek bir iıtan- zuk ve k.arı~~ çı ~n yıy~e•v•v: 
darda tabi olma6t eıcm takip eder· içeceklerın §Oyle tespıt edıldıgını 
ıa hif hayret etmemelidir. gördük: 

933 e nde memba suların· · · l · 'r- 'n de ayni eıaı· sen 11 

Sanayı ıf erı ı:a-ı dan 610 nümune alınmış, 518 2i 
ları ileri ıürebilirz. rk km 

• iyi, 92 si karıf çı ıştır. 
Balkan .anayii Balktinlar mik- Nümune alınan 8 çeşme suyun-

Ycuına göre yapılacak bir plana dan 62 si bozuk 162 si iyi çık.mış
tabi olıırıa, hem kötü rekabetten tır. 446 gazoz ve turuptan 394 dü 
uzaklcqır, hem de büyük ıanayiin iyi, 94 dil fena, g limonatadan se· 
hakimiyetinden kıırtalıııta tek ki:zi iyi biri fena, 56 §ıradan 
bir cephe kurmrıı olur. Yarıdan 19 zu iyi, 37 ıi fena, 328 sirkeden 

'la.zla~raatçivcuıl taJıyan Bal 3'24 dü fena, 2194 ekmekten 1798 
kan devletleri büyük •anayİ yurt· zi iyi 396 sı fena çıkmıttır. Helva
ları tarafından ıimdiye kadar lü· lar is~ en fazla karıtık çıkan yiye
Z.Urnqnclan çok fazla i•tiamar olun- cekler arasmdadrr.'265 nümuneden 
rnu§tur. 95 §İ iyi, diğerleri fena çrkmıslır. 

Bu i.tiımarın önüne ancak Bal· Geçen seneye ait olan istatistik 
kanlıların elbirliği Ue kuracakları de kimyahanece hazırlanarak Sıh
•arıayi ile geçilebilir. hat müdürlüğiine önderilmşitir. 

Balkanlar linaı bakımından 934 senesindeki vaziyet ise şöyle
da birlefmeğe dertlerine elbirliği dir: 
ile çare bulmaya mecburdurlar 2575 ekmek uümuneseinden 

Balhan linanaını korumak, 2502 s; iyi, 73 ü fena, 161 helvn 
I nu··munesinden J 26 ı iyi, 35 şi fena Balkan parcuını yabancı men aat-

ler hesabına apekülıUyon mevzuu çıkmıştrr. Paata l~rd~n. da l 15 nü-
olmaktan kurtarmak ilk qtir. Ba- mune tetkik edılmıthr. Bunlar-

L--k,.•ınrn dan 97 3~ ;yi, 18 zi fena, sadeyai!nun için ele Balkan oun .... 

d it l ]ardan 530 nümune alınmıf, 405 temelleri en kııa zaman a azır a-
nabilir. Balkan andlcqmaıının aç- ıi iyi, 125 ti fena çıkmııtır. Zeytin-

~eıglJeıe ıştırak komite- ' 
sinin vaziyeti 

KUltUr itlerl 

Makam zammı Bundan dört ay kadar evvel 
Türkofisin teklifi üzerine kurulan 
sergi ve panayırlara i9tirak komi· 
tesinin vaziyet 21 mayısta Anka
rada toplanacak olan ticaret odaıı 
kongresinde konuşulacaktır. 

Bu münasehetle, komite tara• 
fmdan bir rapor hazırlanmakta 
dır. Raporda Avrupadaki bu gibi 
komitelerin vaziyetleri gozonun 
de tutulmuştur. Komitenin, verdi
ği kararları tatbik edebilmesi için 
şu noktalar ileriye sürülmektedir. 

A - Müstakil bir bütçe. 
8 - Şimdiki gibi birkaç mah

dut ki§iden ibaret olmayıp, nafia, 
ınıaarif, ökonomi ve diğer bazı 
bakanlıkların da bu komiteye iıti
rak etmeleri .. Ancak bu noktalar 
temin edildikten sonradır ki, komi 
le verdiği kararları derhal tatbik 
edebilecektir. 

Romanyadan ahnacak 
mallaun bede IJeri 

Türkiyenin 21 nisandan itiba
ren Romanyadan alacağı her nevi 
mal bedelinin §İmdilik serbest 
döviz ile ödenmesine karar veril
miştir. 

Bilindiği üzere bundan evvel 
birçok tüccarlarımızın paraları 
Romanyada bloke olarak l<alıyor
du ve bunun üzerine hükumetimiz
de Romanyadan yapacağımız id
halatı bazı kayıtlarla tahdit etmİJ 
ve bu suretle Türkiyede bloke 
Romanya para11 kalmı Lrr. iki ta
raflı analşmalar üzerine is'arı ahi
re lcadar kaydile yulcarda.ki karar 
verilmi§tİr • 

lstanbul lokantacıları 
Peşle sergisinde 

Yakında Budapeştede ~çılan 
scrg"} e şehrimiz lokantacıların
dan bir C'"UP gidecektir ve hu vesi
le ile oranın lolmntacılıgı hakkın
da bir tetkik yapılmı§ olacaktır. 

Bu hu$usta esnaf itleri şefi Bay 
Galip Bahtiyar demiştir ki: 

" - Lokantacıların bu kararı 
beni pek memnun ctti.Knhveciler
den de bir gnıpun Budapeşteye 
giderek nsı-i kahvel r hakkında 
bir fikir edinmeleri için çalışacn
~r:ım.,, 

Başmuallim ve müfettiş
lerin hakkı veriliyor 

ilk ledriıat müfeUiti ve ba9ho
calarının makam tahsisatlarının 

tekrar verilmesi için okutanlar bir· 
liğinin Kültür ve iç Bakanlık-

larında yaptığı teşebbüsler mu
vaffakıyetle neticelenmi~tir. 

lç Bakanlığı ilk tedrisat 
müfeltİ§ ve hO§hocalarının lahsi· 
ıatlarının tekrar bütçeye konulma· 
11nr bütün vilayetlere bildirecek· 
tir. 

lstanbul vilayet bütçesi hazırlan· 
dıfı için bu tahsisatın konulması 
daimii encümence bütçede yapıla-

cak bir münakale ile mümkün ola· 
bilecektir. 

Kapanacak yabancı 
okulaların adlan 

Hazirandan itibaren tathik edil
meie başlanacak olan yeni kryafet 
kanunu dolaytııile şehrimizde bu-

lunan sekiz yabancı ve ekalliyet 
okulası, okulalarını kapıyacakları
nr Kültür müdürlüğüne bildirmit· 
mitlerdir. Bu okulalar araamda . . 
Sentefemı, Jandark, Kumkapıda· 
ki Jan batial, Kadıköyde Notrdam 
Sentespiri ve Desyon vardır. 

IST ANBUL LiSESiNDE - ls· 
tanbul lisesinin kurulu§unun ellin
ci yıldönilmü dokuz mayıada )ise 
mezunları tarafından büyük~ ra· 
ıimle kulunacaktır. 

KAPATILACAK TEŞEKKÜL
LER - Duyduğumuza göre yapı
lnn teftişlerde bazı yabanc1 oku
Jalarda kooperatif ve diğer bazı 
hususi teşekküllerin okula tali· 
matnanıelerinc aykrrı harcltetleri 
.görülmüıtür. Bu te~ekküllerden 
bazılarının kapatılmasınn karar 
verilmiştir. 

Adliye sarayı ıçın 

1.1e saatler çıkarılarak tlüzeltilir. 
Eslli çağın "muvakkithane,,leri 
§imdi köprü baıında kurulmuıtur. 

Ben de dakikaya değer veren· 
lerdenim ve buradan her geçiıim· 
de onlara bakanm. Fakat bir ha/
tadır, bu adetimi bıraktım. Çünkii 
o zavallı saatlerin yelkovanları ele· 
ğiıtirildi. Eski kancalı. kıl)rak ya• 
pılma ve keakin okların yerine or
tasından bölünmüı berbat bir ıaç 
mafanın parçalan konuldu. Şimdi 
o canım aydınlık mine üıtünde 
bunlar dönüyor, dakikaları buma 
§ıl kmklar1 göıteri~Mı; IJµnlar-c 
kim, niçin değiıtirdil .Eıkiledn 
suçu ne idi ve §U yenilerindeki üı· 
tünlük nedir? .. 

Bana öyle geliyor ki artık yol• 
culardan kimse onlara bakarak ıa• 
ati erini düzeltmiyor. Köprü Baalle
rinin böğürlerine saplanan bu ma· 
!a bozması zıpkınları halk biraz 
da kendi göğsünde duyuyor. 

Kübizm, birer edebiyat ondör
Jüncü Luiıi kibrile: sanat elemek 
ben demektir,, diye böbürlenen ba 
§ıbozukların iıiJir. Asırları çiğni· 
yerek gelen gerçek yaratıılar Ö· 

nünde duyduğu kısır kııkançlığın 
bütün hınciyle güzele düşmandır. 
Onun elinde her §eyin çarpık, mcu
kara olu§una baıka sebepler ara· 

mıyalım. Y apamıyanlar, yıkarak yo 
§adıklarını anlatmak iıterler. Son• 
ra ıanatin geni~ toprakları, ekil
memiş bo§ tarlaları vardır. Oralar
da gülünç a§ılcır yapmağa kalkı
ıanlarrn elleri bağlanmaz. Çıka .. 
cak dikenler 1ıc ağulu lüiz.lerden 
ilk zehirlenecek kcndilericlir Fa· 
kat köprüba§rndaki saati loılor 

kapaklı kübik mecmualar kurma• 
dı. Saatin kendisi de kübik değil
dir. Kübik makine de İ§lcmez. Şu 
halde yelkuvanların kübik olu§u 
niçin? Bu, kimin zevkiJir ve on -
/arı gözlerimize batırmak hakkını 
nereden almıılar .. ? 

S. Ciezgln 

Buz satışı 
Havalar iyice ısındığı için buz 

1atı~ı artmııtır. Buz müteahhidine 
yeniden tebligat yapılmş, sayfiye 
yerlerinde ve §ehrin muhtelif yer
lerinde mevsim müddetince bolca 
buz bulundurulmaıı bildirilmittir. 

tığı yol yalnız menli bir yağlar cııs en çok karııtırılan yiye
aıyaaa yolu değil, müs • cekler arasındadır. Geçen sene 
bet verimli bir ökonomi •a • ahnan 840 nümuneden 200 zi 
handır. Balkanlarda ökonomi bir- fenadır. Memba sularından 261 
liğinin kııa bir zamanda gerçek- nümuneden 61 ri fena, 401 gazoz
lqmeai Balkan andlCl§mcuının en dan 51 ri fena çıkmıştır Bütün a
nıuvallak verimlerinden biri ola· lınan nümunelerden hepsi karııık 

...,..,._., lUIUlttl ı----ıau~ .. 

latanbulda yapılacak yeni ad • 
liye sarayının ne şekilde olması i
cap ettiği, bu husustaki ihliya -
cın ne merkezde olduğu hususun
da tetkikat yapmak üzere lstan · 
bula gelen iki nafia muhenciısı, 
burada alakadarlarla temaslarını 
bitirmi~Jer ve Ankaraya dönmÜf· 
lerdir. 

Romen heyeti 

caktır. çıkmasına ratmen rakı, şarap ve 
Sadri Ert•111 konyaklarm kanıtıulmadığı anla-

şılmıştır. Sekiz rakı nümunesinden 
sekizi de halis rakı çıkmıştır. 933 
senesinde yirmi sekiz rakı nümune 
si de karı§ık bulun.mamııtır. 

Ankuada tsaikan İkhaat 'konae· 
}İne iştira etmiş olan Romen 
rt"url'\hhas heyeti Bükreıe gitmek 
liz •. re tehrimize c!önmiittür, 
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Yine mi çocuk? 
-- (Başmakalden devam} 

- Doğunınım amma bakmam; 
çocuk istiyorsan bakacak adam 
bul. 

- Pokerde gece yarıaından aon· 
raya kalıyorsunuz; çocuğa kim 
bakıyor? 

- Babası; 
- ...... . 
Bu sözleri hiçbiT gazetede. hiç· 

bir romanda, hiçbir yerde oku· 
madımz. Evinizde, komşulannız, 

da, yolda yürürken evlerin içinde 
İ§İttiniz. 

Gemiyi duvarda, ıuyu bardakta 
ıörmek istiyenler gibi çocuiu ken~ 
dilerinden uzakta görmek iıtiyen
Jer de çok. 

Çocuğu, ya kadm istemez, ya 
erkek, yahut ta her ilcisi; ama yine 
de çocuk, istenmiyen bir konuk gi· 
bi, gelir. 

htiyen bakmuını bilmez. iste· 
miyen bakmaz; ikisi de bir yola 
çıkar: çocuğa bakılmaz. 

Çocuklar için yazdıklarımızı 

kim okur? Çocuk anneleri mi? Mil 
yonda bir: Çocuk babalan mı? 
Belki yüzbinde bir. Okuyup ta ne 
öğrenecekler? Çocuiu aevmeyi , 
mi, çocuğa bakmayı mı? 

Ana çocuğu aever. Böyle seve
ceğine ıevmemeıi daha iyi. Ego· 
ist bir sevgi sevmemekten kötü
dür. Çocuk kendini aevmiyenden 
kaçar ,ıevene sokulur.Amma ıeven 
sevmeyi bilmez. 

Çocuk istiyen, ona bakmayı, 
onu r.evmeyi öğren.melidir. Bakma 
nın yolla.rı olduğu gibi aevmenin 
de yolları vardır. 

-Ah, yavrum! Senin için canı· 
mı ,·eririm. 

Diye çocuğunu bağrına batmak 
~etmez. ~ocuk bağra baaılmadan 

"' Cla cev1lir;"hem daha çok sevilir. 
., .... , µj ' ,., V' ""'".:. .J. • • • 1..--k \-Ocugu Ke~ın ıçın mı, UG-9 ası 

için mi istiyorsun? Yoksa · ulusun 
çocuklarla. büyüyeceğini, kuvvet
ler.~ceğini bildiğin için mi aevi· 
:> orsun? Ulusun yarınki bir geli
r· n :len biri olacağı için n_ıi seviyor· 
~un? 

Kendin için seviyonan,doğru de· 
ğil; ç.ünkü çocuk. bugün senin iıe 
yarın kendinindir. Çocuğu kendi 
için, ulusun için aevmelisin. Böyle· 
si itine gelmiyor mu? Öyle ise aen 
bu ulusun adamı değilıin; ken-di 
kendin.in adamııın. Çocuğu ken· 
din için iıtiyor, kendin için aevi· 
yorsan, bir bakıma, yurduna, ulu· 
ıun ayağı bir adamam. Çocuğu 
hem kendin için hem uluıun için 
1>evemez miain? 

"Bir gönülde iki sevda olamaz 
mı?,, 

Öy!t? ise, çocuk edinme; çünkü 
bir gün senin elinde kalmıyacak, 
ıenirı için olm•yacaktır; ve ne ya· 
zık ki Denin ıibi o da bir eıoiıt o
lacak. ne aana, ne yurduna yaramı 
yacaJ.lIT. 

Yine mi çocuk; . 
Evet, yine çocuk; ne kendin için 

ne de kendi için çocuk, belki ulus 
için ço:uk . 

- Öyle iıc, ben ne bakayım, 
ulus ba:ksın. 

C~me. Ulus sana balanuaydı, 
sen yaı~mazdm. O aana baktı, ona 
borçJandın. Borcunu, uluıun çocu· 
ğuna bakmakla ödiyecekıin. Ca· 
nrmız gibi nemiz varsa, ulusun 
varlığına borçluyuz. Çocuiu da, 
cocuk sevgisini de ona borçluyuz. 
Borcumuzu ödemeliyiz. lıte yurt 

için çocuk, uluı için çocuk, yapa
biJ diğin kadar, bakabildiğin ka· 
dar ~ok çocuk yetittirecekain. Ulua 
höyle istiyor. Bu bot topraklan ço
çocuklar dolduracak. Bu uıız yer
ler onlann aeıleriyle tenlendili 

Mahkemelerde 

Aradaki farkın 
sebebi nedir? 

CelpnamedeKı imza ve 
ihzar müzekkeres ne 

polisin verdiği şerh! 
lıtanbul üçüncü ceza mahke -

meainde dün bir davaya bakılır· 
ken, mahkemeye gelmiyen bir suç· 
lu hakkında çıkarılan ihzar mü • 
zekkereıinin, bu ıuçlunun üç ıe
ne evvel bulunduğu yerden çıkıp 
ıitiği ve timdi nerede olduiu bi
linmediii yolunda bir ıerhle, po
lis tarafından geriye gönderildiği 
anlaşılmııtır. 

Halbuki, yakın bir tarihte ıuç -
luya mübatir vasıtasile tebliğat 
yapıldığı, suçlunun celpnameye 
parmağını bumak suretile imza 
atbğı, bu tebliğata rainıen mah· 
kemeye ıelmediği için namına ih
zar müzekkeresi çıkarıldığı tesbit 
edilmit ve müddeiumumi vaziye
tin takip ve tahkiki icap ettiği 
kaydile, bu husustaki evrakı iste
miıtir. 

Mahkeme, sudunun yakın ta -
rihte parmak basarak imzaladığı 
celpname ile poliıin, bu ıuçlunun 
üç sene evvel bulunduğu yerden 
cıkıp gittiğine ve ıimdi nerede 
bulunduğu bilinmediğine dair 
şerh verdiği ihzar müzekkeresi • 
nin ve diğer evrakın müddeiumu -
miliğe verilmesini kararlattırnuı
tır. 

Müddeiumumilik, hem ıuçlu -
yu anyacak, hem celpname ile ih
zar müzekkeresi ar~ındaki biri
birine uymayııın sebebini araş -
~ıracaktır. 

Marikanın davası 
Marika isminde bir kız tarafın· 

ıf~n Anastaa ve Y orgi isimlerinde 
iki kardeı aleyhine açılan tebdil 
davasına lstanbul uçuncü ceza 
mahkemesinde dün bakılmııtır. 

Mahkemede Eleni isminde bir 
§ahit dinlenilmif, bu ıahit birşey 
görmediğini söylemiıtir. DavacJ -
nm isimlerini verdiği Varvara ile 
Leonidanın da şahit olarak çağı. 
rılmaları kararile muhakeme baı· 
ka ıüne bırakılmııtır. 

Bir tehdit iddiası 
Makine tamirciıi Murat tara · 

hndan tüf ekçi uıtalığmdan mü -
tekait gramofoncu Dikran aleyhi
ne tehdit iddiuile açılan dava, 
lstanbul üçüncü ceza mahkeme • 
ıinde dün ıörülmüıtür. 

Dikran, kiralanan bir ev ve bu 
kiraya ait yüz otuz lira mesele -
ıincfen Murat tarafından bir kaç 
dava a~ıldığınt, kaybeylediğini, 
tehdit davuının da bu yüzden 
çıktığnu, böyle bir ıeyin aslı ol -
madıinı, kendiıinin tabancaya el 
atmadığını, eaaaen tabanca değil, 
çakı bile kullanmadıiını anlat • 
mı§tır. 

Mahkeme, tahitleri çağıracak -
tır. 

"'"""'"'unqın•ıtt1uu11ıaıuıwııııuu,.-.q1mı1UH111mımu111mmnmunı1UU11111uııa 

gün, Türkiye kırk milyon, elli 
milyon çocuğu ile ıenlen· 
diği gün ıen de ne mutlu olacak
ım, bilir miıin? Her birimiz ulusu
muz büyük olduğu kadar büyük, 
ulusumuz kuvvetli olduğu kadar 
kuvvetli, ulusumuz kıvafti;lı oldu· 
fu kadar kıvançlı olacairz. 

itte bunun için çocuk. Çocuk, 
çocuk ç.o •• cu .. k. 

KAzım Nami DURU 

}Roman yadan gele- J 

cek ırktaşlarımız 
için hazırlık 

Romanya muhacirlerinin ma· 
yıstan itibaren memleketimize 
geLmeje batlıyacaklarmı yazmıı· 

bk. Duyduğumuza ıöre muhacir· 
ler, kafile kafile Köıtenceye in· 
mektedirler. Kendilerinin ne tekil· 
de getirileceği hakkında Edime 

lakin müdürü ile latanbul iskan 
müdürünün bulundukları bir he
yet tetkikata batlamıttır. 

Muhacirlerin aelmeai, mayııta 
batlıyarak birincitetrin tonuna 
kadar bitecektir. Lüleburgaz ile 
Mall:araya yerleştirilecek muha· 
cirler, lstanbuldan trenle gönderi
lecektir. T ekirdağı civarma yerleı· 
tirilecek olanlar, Romanyadan ge
lecekleri vapurdan oraya çıkarı· 
Iacaklardır. 

Altı ay içinde muhacirler yet
mıt bin kiti olacaktır. Gelecek 
dört yıl içinde de yüzer bin kiş; ge

tirilerek memlekete bet yüz bin 
muhacir alınmış olacaktır. Tekir· 

dağmda muhacirler için 2 bin evin 
temeli atılmış bulunmaktadır. Mu
rathdaki evlerin aayııı bina çıka· 
rılarak burası bir kaza merkezi 
haline getirilecektir .. 

Gelecek muhacirlere altı aylık 

yiyecek pe~in, ayrıca tohumluk ta 
dağıtılacaktır. Anadoludaki silo-

lardaki buğdaylar T ekirdağma çı· 
karrlmaktadır. 
t1"811t•1t1Hf111HtmltffMllitt ..... tmt1tUMllltlllli .. & _____ _ 

~eybeli önündeki kaza 
Geçen aenenin sonbaharında 

bir gece Heybcliada açıklannda 

"F eruzan" vapurile bir motörün 
çarpıtması, motöre bağlı kayığın 
batması suretile vukua gelen ve 

Yalova köylülerinden bir çoğu -
nun boğulmuile neticelenen feci 
kazanın muhakemesine, lstanbul 

ağır ceza mahkemesinde dün aa· 
hah devam edildi. 

Abdülhamit ve 
Pertevniyal 
davaları 

Dün muhteııt hakem 
mahkemesinde iki 
dava da iıeticelendi 

Türk - Yunan muhtelit ha -
kem mahkemeainde dün ıabah on 
dört davaya bakılmııtır. 

Bunlardan mühim olan ikisi 
hakkında karar verilmiqir. Birin 
cisi, Abdülhamidin variıleri ta -
rafından Yunan hüldUneti aleyhi
ne açılan davadır. Variıler, Yu -
nanistanda kalan Abdiilhamide 
ait bulunan emlakin kendilerine 
verilmeaini iıtiyorlardı. Mahke · 
me Ankara itili.fnamesine atfen 
bu davayı ıalihiyeti haricinde 
görerek reddetmiıtir. 

ikinci dava da, Pertevniyal 
vakfı mütevellileri tarafından Yu. 
nan hükUıneti aleyhine açılmııtr. 
Mütevelliler Yunanistanda hıra -
kılan arazi, çiftlik ve sairenin i -
adeıini İstiyorlardı. iki buçuk mil 
yon liralık bu dava Evkafın aley
hine olarak neticelenmittir. Bu da
vayı evkaf namına Çorum meb'· 
usu bay Münirle Samsun aaylavı 
bay Nazım takip ediyordu. 

Esnafa ait kazanç vergisi 
n:sbetleri 

İstanbul Ticaret ve Sanayi oda
•ı bütün esnafın verdiği kazanç 
vergileri nisbetini tetkik etmeğe 
ba.tlamııtır. .Ber.h..l.w lumdi ver· 
diği kazanç vergisi nişhetini diğer 
eınafa nazaran fazla olduğunu İ· 
leriye ıürmüıler ve odaya müraca· 
at etmişlerd' Bundan baska diğer 
bazı itirazlar da vardı. Bunun Ü• 

zerine Ticaret odaıı Bütün esna· 
fın verdiği kazanç vergisi nisbet· 
lerini gözden geçirmeğe karar ver· 
mit ve esnaf cemiyetlerine bu hu· 
susta bir tiki.yeteri olup olmadığı
nı sormuştur. Oraca bu istekler 
teıbit edilerek Ökonomi Bakanlı· 

SiYASA 

•:&ty eni Bulgal 
HeekA eti u um . ., 

Mö.yö Totel ~ 
etmiı bulunnyor. Ba ~ 
ıekkülü, Bulgamtantl• 1""'.., 
kanuni vaziyetin yoOOf -
ri dönmesine bir baıl~ 
"or. Bununla bera~ ~ 
ten normal ve /ıanunı •. jJ 
nüı kolaylıkla miinJJitl ;. 
zannetmek çok doirtl ~ 

T otelten önce •elefl • 1 
binelerin ciddi ve mil~ 
bCJ§armağa muvallalı ol~ 
rı Bulgar elkarı umanı:.r-~ 
lardan /azla bir ıey ıt~ 
aevketti. Bunlar hem tehl~, 
bir rezalet mahiyetini.~~ 
donya ihtilôl komiteaıtl~ 
kaldırmakla memlek•tl ~ 
met ettilerıe de deole? 
yon uaaına göre tan~trl 
kalktıkları .zaman, befl:J 
çiftçi olan halkın içintlı 'i, 
çiler, eanallar ve taciri- ... ~ 
rını vücude getirmefe flll', 

oldular. JA. 
Bunun neticui olaralı 

ria aakerleri kl§lalarınO 
rek •iycuileri İf babına 

Zlatel kabinesinin Ü • 

bep, kabineJelri siviller 
ler arcuınJa lıopan 
1923 den 1936 ya kdar 
lik yapan proleaör 
ce mülga siyasi fırka 

bir bülten göndererek 
•iycuetini tenkit ettiği i 
hüiye Bakanı miralay K 
Jetlendirmi.§, bundan 
kol'un evinde lırka to 
yaphğı da ileri riirülm' 
neticui olarak nrolesör 
sabık bQ§vekil Gorgiyef 
ileri ıivil ve aaker daha 
dilmiflerdi. SalUÖTÜ tal 
Gorgiyel, bir Yugoslav 
Je kendi hiikUmetin; 

na kar§t geldiği İfin f 

mi§tİ. Bu tevkiller, bil 
luör Çankol'an tevlıili 

Vapur ve motör kaptanları a _ ğma bildirilecektir. 

leyhindeki bu davanın dünkü ıaf-
Matbaamıza gelen eaerlerden: 

tan i~inde lena tuirler 
hükUmet erkanından ·· 
kilmelerini intaç etmifı 
leleri i•tcuyonda topl 

fcmna sevlredüen prol~ 
~olu alkl§lamlfhr. hasında, birkaç müdafaa tahidi 

dinlenildi. Daha birkaç müdafaa 
§ahidinin dinlenilmesi için muha

keme kaldı. 

Deli mi, değil mi? l 
Kendiıinin "Devriilem aeyya -

hı,, oldluğunu ıöyliyen lakender 
Ayhan isminde bir gencin, zabit 
fapkası giydiği iddiuile Sultan • 
ahmet ikinci ıulh ceza mahkem~ 

ıine verildiğini ve mahkemenin, 
bu gencin akli vaziyetinin teıbi -

tine lüzum gördüğünü yazmıı -
tık. 

Adli tıp itleri müdürlüğünde 

müşahede altında tutulan lıken· 
der Ayhannın vesayet altmda bu

lundurulmasının faydalı olacağı 

neticesine varılmıtsa da, kendisi· 
ne cezai mes'uliyet gelip gelmi -
yeceği hususunda kat't bir müta . 

lea ileri sürülememif, adlt tıp itle

ri müdürlüğü, bu noktadan kat'i 
bir şey ıöyliyebilmek için, tahki -

kat dosyasını tetkike lüzum gör -
mü§tür. 

istenilen doıya, gönderilmit • 
tir. Diğer taraftan zabit fapkaıı 

giymek iddiaıı etrafuıda altıncı 

istintak daireıincc tahkiakt ya · 
pılmaktadır. 

lstanbul şehri 
rehberi 

Belc-diyemiz tehir ıçin çoktandır 
duyulan bir elrıildiii ıiderdi. (lıtan • 
bul tehri rehberi) lldı ile rüzel bir cilt 
vücude ıetirdi, baıtll"dı. Yakında da 
neırolunacaktır. 

Şimdiye kadar tehrin mahalle ve '°" 
kak adlarını, \lmumi yerlerini röıterir 

bir takım eserler baıılmamıt delildi; 

Bay Toıel, •ele/ini 
crçılan si.ayetten tlö ~ 
.öylemif olmcılıla bet.,,-
mevkullan tahliye 
rüphe yok gibidir. Dil"'~ 
halkın kral Bom,.,~ 
hür tertip etmen •ott 
elen lıoınrıt oldufurtd ,- ~ 
tedir. ~ 

8. il· 
ancak, bunlarda olan deiitikJilder ea • ---------::. 
kiden ve öteye beri,,. eldenen bu aa • • e 
yıfalan yeter olmaktan uzaldatbnmt • !uge ce n6bet~I "1'~ 
tr. (lıtanbul fehri rehberi) s~en yı1 f"J'"' 
durumuna ıöre. iıte bütün bu bilciler; a~atyada: Rıdvan, d•: fl!J 
bütün ıehrin semt aemt 34 parsaya • sam~ttı~, . 'ı ehzadel>a~JJldİ• . ~ 
aynlrmt haritalariyle birlikte cepte ta • Şel1 remınındc: \, HaP1 ~1: t'J 
tınır bir cilde toplamııbr. Gene bu cilt riikte M: Fuat, Ak&ar•,,~ 
içine kendi amırlan içinde bütün vili· Ç~mberlıta~ta: .'rrı R 
yet ve belediyeyi röıterir birer harita nu~de_: Agop l\t~nal}'adt~ 
ile tehrin en kalabalık taraflannı söe . Alı Rıza, B~reııtte: ~isi~: 
terir ikinci ve kapalıçarıryı ıöaterir da l\lahmı~dıye ca~dta~: 
b• ba •-- ha •t ·ı· d"I • ti" Sonronyadıs, Taksund 
ır ı- rı a ı ave e ı mıı r K l k il ... d , . . ,,.. . a yoncu o ugon a · 

Rehlterm eıııa batancılıaı da ıth: ~·c l "d H d . Jfal~ 
b h "tala d d R ki . . 1 .. ı , ı e amam a. 

u arı 
1 
n~ . a ır. en er ıy1ı aynh • da: yeni Turan, Hıl 

mıı, yazı ar ıyı baıılmıf, parça ara e • · T·· k" 
1 böl.. .. .. nı ur ıye. ~ ~ .. p ı unmuıtur. ..,.,..., ___ ,__ • ,_-~ 

Eaerin ikinci tab'mda daha mükem· Yaptı, yazııını eılu .. ~ 
meUeteeeiinde ıüphe yoktur. mütehuııı hattat tı.U- ~ 

Rehberin tertibi itini üzerine alan itlere (timdi poliı ~~ 
NJ' Oıman Nuri, niçin ve naııl batıl • rü) Faik ve mütekait ~ 
dıir yolunda rehbere koyduiu bir iRh kam Galip'in büyük ~ 
yazıımda diyor ki: du-, il' 

"Rehberin harita11, fenni laımmı ve 1 Kendilerini biz 41• ~ 
tab'a hazırlanmasını değerli bir Türk belediye reiıı Bay Oı 
ıenci olan reıaam mühendiı Salim 1 §ekkür ederiz 
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isı:ıvı:ıK DENiZ ROMANI Çocuk haftasının - • • 

Endülüste Kemal Reis o:~::~:ııt ~7e~de l.@!İ!=~~Ml.,..l:lk··::: 
müsamereler verildi Yuan: Ni:rui Ahmed Obta Tefdlıa Mo. -121-

1 JriJıa No: 85 Yazan: lılaalı FERDi 

Cellil ıaıısını 'eKli ue Cı~nn ~Hını 
~ir vurastı yere ~OIDr~ıı 

Emir saidi kim yaraladı? Omuz~ karıduı birer bi 
• rer cesetlerin bnma IOkup çı -

Muhafızlar 111ı1'&YJD 'bahçetme kamıaia bqlıacblar. Dövüt mey• 
kottuldan zaman. yerde yatan ce- danında biribirinin arlcumdan 
letlerin arumde.n yaralı bir müca-- if!cli1en hazin iniki\er sarayın 
hidin batım kaldırchjmı ıördü • pencerelerine kadar aheGİJOI' • 
ter ve yakalayıp aultanm huzuru • ciu. 
na ıetirdiler. Sultan AbduDab bu .-Jeri iti· 

Saray mensuplarmdan bir kll • dirken, ıenit bir eedirin üzerine 
nu da Emir Saidi yerden kaldD"a • kurulmuf, soğuk nar ıerbeti içi· 
rak kucakla .. aya ıetirmitlercli. yordu. Sultanm etrafmdıeki dal • 

Sultanm yanındaki dalkawk • kaw1dar, efendilerini teeelHde 

~an bir bçı, Emir Saidi sol ka· yarqa çıkmqlardı. 
•11ıGcıan yaralayan adamı tam· Bunlardan biriai: 
lblflardı.... - Bundan ..... WpelderİD 

Sultan Abdullah: ı.,yıu.tmdaa ~ınız, 
- Bu adam kimdir?. takammf 
Diye eonmca, Jıep.i biıdenı Demifti. Bir diieri de: 
- Ebu Caf«.. (Se._.) m - Tahtınıza söz dlcen mel '-

arkr-·larmdan biri. -r ......,_ cetetlerini de yaktırma • 
Cna'brm Terdiler.. fıamf Oalu'I toprak W.. kabu] 

Sultan AbdaWı. Eba CaE..m etmez ••• 
berine yUrü,erefr: 

- Merun ! • diye batırdı· Kar
de,imi niçin pıaWm?. 

Ebu Cafer '6f9ünii açtıı 
- y. ıiz, beni --wrda • 

ma? Seben W. ........ mabldl, 
hlr kitinin a.....,.._ • p1mr1 •• 

Da Caf•, Emir Süll ..... ., ...... 
Veliahtl Dc:alr'a ,._..,. ~ • 

liarcbklan ZUDAQ, Sullm, binde • 

-~l~~=:=~ U'MIDC)lla akan --· ............. laicldet. 
......... Derhl c.lltk ...... w • 
rini çaill'dı: 

- Vuruntu merumm 1iatmı !. 
Diye baiırdı.. CeJid palumı 

çekerek, göjıünden old• ,.,.lan
mıt olan Ebu Caferin üzerine atlı 

J>bordu. 
Abdullah bu aözı.t ititince ıü· 

lü•emefe Te ..ıa bkldeti PÇ • 

mel•~ 
Atbk EachdGelGleria .......... 

ııı..-. •*>- el n dl mata• 
- lllf ..... ,,. .,...~ Ebu-
caf•le, ................ kam 
da ..... ohJJoıda. 

Sultan Abclulalı bundan tonra 
kimdea korkacaktı? 

O, halania ltoifNlundan pce .. 
len JUalmcla nıMt ...- U7U19. 
mıywdu. 

c..n.t.da...,. ~De 
MUI& k-lmqtı. Ne ele Solaw•, 

Sulh ıniiakereti bm J,ilımez, 
Sultan AWuliah, Jepan.,. icralı • 

cü ı::;;: ~:n:: ~::Eski saraq nasıl ••erdi? 
llal lieelinde bir miilameTe .eril .. ~ . 
di. Ve bu müsamerede Mo1iere'in 
Zonikah, Mehmet Raufwı Diken 
piyesleri oYJı&Ddı. Millamere çok 
güzel olcla. P.de aralarında da 
okulanm talebesinden Fethi Gök
bn piJUIO, kemanla bir konser 
verdiler. Konser çok alkqlandı. 
Oiledm •ma Tepebafı ,.ar ti
yatromada Ereili okutan okula -
• hoc:alarmdan Bay lban Şerifin 
( 68) inci .,.ddönünaü ft çocuk baf
tuı Jlliineeebetile büyük bir mü -
aamere verildi. 

Bu tiisamere de çok süzel ol -
du. Saat on dört buçukta çocukla- 1!•111 Saraj 
n 91İr1eme lmnmnumn Galata na Bugünkü Oniverıitenin yerinde )'erden bir ahi hayvan zahir oldu 
biye kola tarafmdÜ Beyoğlu o . kmulnnq olan eski saraya, '"eski- ki hakkalci ahı hayvan olup cümle 
kulalanndan aynlan çocuklar hu- saTa'J,, demnnnin sebebi, Topıkapı hayvan:ıt andan def'i atıeg edip 
IUll otomobillerle Takaimden Fa- sarayı yapıldıktan ıonra bUTamn badehu Şem'un halife ol cqi ma
tihe kadar ıötürüldü .,.. ıezdiril- ~ eskimesidir· Fatih 1453 de hu de bir ibadethane inga edip mil
di. Akfam aaat on ,.eclide Halke- Bızamı fethedince, fehrin kalbi nını eyyam j}e (Poıantin) kral ol 
YİllİD Gülbane parla iç.indeki aa • 1~~· bir ..... ,. yaptmnaiı dü- uyunu cariye üzre mezkQr diri ke
lommda temsil tul-i taralmdan fUnıDUf ve fethin ikinci yılı saraya biri bina etti. Badehu ebülfeth ol 
bir miilamete verildi. baılanmıftı. Eski sarayın yapılıtı diri fethedip yerine 858 senesin 
Müeamıereden enel doktor Bay 1458 yılında ıona ermiıtiT. Etrafı de eski sarayın inşasına §Uru edip 

Ali Ş&krii tarafmdan çocuk ~ r~rım ıaaıte dolaıdan bu aaraym 868 de tamam olup bürcii' L...:;_ 
iÇi bahçeterlıe IÜ-1- •d• D-. UIU~U 

Jmm menuu etrafmda bir konfe· ' u 1 1
• --.,· süz ve dendan bedenaiz ve hen-

&111 nildi. tan baıa yüluek bir duvada deksiz bir surdur. Amma ,_...,. me 
r B .. _ ...... ı. ed' ..;, .. .. d" çevrili bulunmakta idi. Bu duvar- ,...,_. 

usun ~ y .... nunun or- lar .. ka d e· t.anet üzre bina olunup cümle du-

d
.. .. .. "d" a.--:: Ga'-a.- m uç p111 var ı. ıri d0 x. • .ıa .. uncu pnu ur • ._. .. n aa&a... .,,. k • """" var uzrde assı niJgün ile meatur-

ray, Botaziçi liselerinde birer mü- "~..,anıt kaapııı,, .. ~·I~~ cenupta dur. Ol ISD'da dairen madar cirmi 
a. --el L!-ll.:ır,; taraf - yaz p~ı,, uçuncu•ü ıarpta 

... .., ftlUI er .,..-. •· m "~üle . .__ 12000 ucınn idi ve ...... ı,ı; murab~-
... __ --• oa ..111-a. ...._.~.on -- ., Jlll&DIJ'e ...,ın,, _,.._.. ~ ua.ı 
aaa - ~ ~- -- kirgir binadır. Bir riilmü Sultan 
iris llaçaia bclar dalalık ldü • Saray. tahtadan yapılmıfb. Eeld Beyazıt Knzıancılan kögeelnden 
bilncle hir balo, Gülh ... ne parkın • ~Y ~47 7.1!~ ramumm yirmi ta miski sabunu babına mfint.eht 
da Eminönü Çocukları Eıi-eme yedıncı gecesı çıkan bir yangınla 'dL An •o b tanı.... and K l dan bir köşesi dellAk lılus-
kurumu tarafından da Küçükpa .. aı IJC1efa Y 

1
• anuni, yerini t ! 

--• KTlllllkapı ilk okulalan ta- bot bırakmak istemedijinıden Mi· a a paşa sarayında nihayet bulur-- .. --- du. Andan bir ıiiknü KW-:•'lrn .. ...cıı• 
lebesine bir millamere Yerilecek • mar Siaana yeniden yaptm:lı. Fa· ddi ıı.w-ı----
tlr. kat tekrar ı 127 )'llında çıbn bir se · ve sarnıcı üue karar bul· 

BiR DÜZELTME yanam (1) AJ'&11 ıa... tekrar muş idi. IWA Yeniçeri ajuı ura-

dı ...... -= 

Dflnkü birinci aayfaamda pr- yaktı. 1138 ydmda sıkan bir yan· yı ve Siyavüş P8§& 88l'8YI zemini 
bu.itik müaahakaaı dolaygile re- ım da aaraym baltacılar dairesini mezkt1r sarayı atik yerinde idi. 
ıimleri budan m ,_nadan biri- yaktı. Bir 111 ıo~ lbrahim Pata Ve andan bir köşesi Tahtakale 
ılnln a41 birincilili bunan Yük- ynan kurmiarı yemden yaptırmak· ft!tündekf sedden ubur edfp yine 
..ı diye yuılnnftı. Remü bası .. la ber.a~er bir. ~ mükemmel ha • Kamncr tacirleri k5şesine gelince 

- itte, tize Gamata, yapdarmı lan ,...namm adı takdirname ka· ınam ~live ettırdı. bir sarayı A.ztm inşa edip lçlnC:le 
- Beni ve henim aibi ym-dunu eçıyoırum. ~içeriye ıire. amnlardaa Metin n-d--.1ır. .Evlı.ya Çelebi eaki aaravw"aaravr gQnngUn kaeler ve müteaddı't 

..,_.ı.n öldiirtmelde, bütün bir bilininb 1 Dlbeltlriz • "" _,,.. attk bınasını beyan eder:: 1ıq1ıf; harem hlicreleıi ve malıınıreler ve 

Ebu Cafer: -
milleti boiuıtPıim f&l'kJpda Diyecekti. Kınalıatlatla Yapılan Bayram ile tunları anlatmaktadır.: havuz ve şadırvanlar tnp e<Iip 
m11m7. MUcahit!erin elebatılan ı.m... 23 Nisan bayramı büyük bir lslambolun Karadeniz tarafına matbahı Keykivils ve ldlerl hassa 

Diyebildi •..• Batka birfey eöy)e. mU. toprak akma PÇmtifl...di. net'e ile lmtlulapmlfbr. Mektep ve Galata ve Halice naıır bir nıür- ve 3000 teberdaran ve biklkül 
ymaedi. CeDidnı boki.n ,.ı.ı.ı. Sarayın Sn ..e arb bahçeler;, tal.ı...i parlak bir --re ...... tefi ve havadar mahalde PozaııUn huddamane mftt.eaddlt haneler bi· 
a..Jb kahromanm batnıo 'riicu • ,_ı.riıı lıaıılarile lemi miti•, :ra.....danmıa alq.ma ka • Kayser binası bir diri (2) kadın var na etti. Ve bir odalık akaP ve bir 
dundan aJDDllfb· r-e lıoJBDIDlfb· Aoilıradeler ı.,.. dar net'• içinde ftldt ıoeirmit • idi ki cevanibi erbaası sur misali de lıarııafa bina edip ellmlenin 

Sukıııı Abdullah ,_ dilfea lre- • .-.. -ı-. 1nınıDlamır illa • lerdlr. C- bil&IW.- tuafnı • beden bir duvan istlivar idL ilzeıine Darhade alaııım lıllıiııı 
•ik batı &Y&iiflo vunnılı: iJciTe ,.,.... ve ııözlerini ,,_ iı>climıete elan bilı.-a ptirtihni, olan bir Bu dirin ııevanlb! erbaası öyle edip haseldlerle kral 1ıızmı ClııJıl 
atlı ff ııözlerini opnk telifla bi- -yorlorclı. Bunlum içiı>de t!,.atro Jıımqıan:raaı .... )'Udan- çemetımr ve hıyaban ile mOzey. bu sarayı atika koyup haftaila iki 
nıderinin r- tqta. tüyleri ;;.,ıen.ııler .. ı..nlı ı;j.. na lıaclar Ada halkına ZPldi ... yen idi ki Cenabı rabbı izzet ber- kP.re yeni tıaraydan eek! llUa1& .. 

Emir Saiclin varuı ,.ok aiJrdı.. atler J&t&tmıfbr. hava teyran eden ve ber zemin se- (2) Ki';- de--,~-. 
0

- , 

' ~ ..idamı üzerinden yüriirkeo. yü .. 11 
1

~ 11~ 
Gözleri kapalıydı.. Korbclım •• :dderi nz1ıymlu da yok defil • Hilllialunerin hatmda bulunan yeran ey yen vuhuşü ve tuyrun ve (,,.,,,,_ ,,,,,., 
can acnmdm bayılmııtı .. Sultan dl. Fakat, J.epai de yarını dütü.. JM»ta •• telpaf müdürü (Cemal h~yva~ı ~günün envamı ol 7:---------_.:
hekimleri deriıal velialıtirı ,-- ~üyorlerdı. Yarın, ~ ordu • En.!) kara sDnlerimizde :rmt bet" dıre~t~stan ıçre cemi buyurmuştu. Lise ve orta okula hoca· 
nı iliçkyıp -ta 1ıııtı..11r- lan tdıre pince, onlann lııi- lılıiı d~t bir memleket çocu- ~ı dınçre (Pozantin) ve (Kostan- !arına beden kurıu 
dı ..• ı 

1
..;.n_ en.ak ambarlanDıı. huılı judur. Kendi vazifesini yaparken tın) asrında on iki bin kasiiJ ve ra- O 

Sultan Abclu!Wı. biraderinin b'ıffiı: mallarmı .., oenetlerini içtimai 1klt1Ylerine de rahat za '. hlp ve rahibe! sahibe! riyazet nümüzdeki tatil aynıda lı.e ve 
bu ekibetindoa P ..-;..li... konıyacak umycıdu<lı. manlarmdan oaatler a;rmr. Bura. ~efee~ del~I~t~ayin wr !dl Şebebi orta okula beden ı-.ı.... Mr 
Günlerdeıı;beri .ıev- eden ııulh ,_ ..,., da da refikası bayan (Afife c... ım~rtı ol ıdı ki Hıır.reU Isa halife- lıedenku1111 açılmuılp.ıulr-
müzakeresini fimdi kim idare ede- ı------------ı mal) le ıöıterdikleri ıa:rret aaye- len.nden havari Şem'un Is18.ınbula loji mütehan1ts doktor Şewbt A· 
cekti?. p ılnde ıerek müsamere ıerek ti .. gelıp ol cayl ferahfezada ibadete si• tarafmclaa bir,....._. huır-
Edr s.w ,,bil;,..._ u_.;. Paris anayırı :ıratro çok eıı--ıı .ı.......,.. ıı.ı ~eşgııı ?ıup ceını vuhuş ne hüsnü ıananık Ba1ıanbiıı ...-,ıımp, 

.,. c.rinode GanmtaJRl ııelmit ,,., 19 Ma1IO - 3 Huiru 1935 etin feclaklrlıklan takdire deler. ?l!et edı~ ol mah!Qkata 811 vennek ka~ s.,. A.ı.ıı. telıllflai 
bu ~en ııullı ı.-ı.ın.ı.n ilç E,,,_.ı .. ııı..ıu-. .ı.. Pli. Mektep mlidüril ha:ır Rulm de ıçın zemınl hafredip ol kıızdıfı q) edene hazirandan itibenıa 
eiinılenlıeri ı.tile uir-wlL • ali pAJfAYIRI ılüayum ı;ıı;ı. ..;ı.. çocuklan çok sllul yetiftlnnit, Ttlrk ulu. . kun faaliyete lıııtl1J8Çaldır. 

t.ı......-" IAllQİ ........... açık 1'ir onlara yaptırdıtı n la ı A unqıı oa iJci Mile •YVel 
Emir Saidi yatala ~ abt verit ~· Garbi Ama....- • da L-"- , 

1 
uma~ r a • ıeçirdiii matemH ıüPleri hatırla· Okulalarda verilecek 

Sultan Abdullah muhafm.. fU büJÜk " en vaal metheri olan ba pa- QUIUul nete •re "9imuıtur. tarak halkı cotturm bu •• J h 
emri ftri-duı .. _..._ ................ .Lt- t_..,;_ Ba7 RatimİD kızı bayan Bedriye J • b' "' ve .un - ~usamere er akkında 

, _ 7- _7.., -ı ·- . . en ıae yarataa büyük (Ata • Kül · a.k• 
M ...1anc1 

1
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Gaziantep belediyesinde! ızmirde Tı·rede l .K. açakçılJ 
K··ıt·· . 1 · Soğuk hava depoları - Hilesiz süt - u ur iŞ erı 18 asırlık bir me- Bir hafta içinclı 

Asfalt Y~"_ Atatürk heykeli Gen:!,:~:~ı~!~saslı ) Ti!~[Hu~.~lu~~~n Kü· AX~~:sıf;:ı:ı~~ 
Gaziantep, (Hususi) - Bele • Şehir haritaıı lzmir, 25 (A.A.) _ Vilayetin ~1 Cliye reisinin bqkanlıgwında topla- çükkale köyünde milattan sonra gün içinde muhafaza t tJJ'. 

Şehir haritası Viyanada tahe - genel kurultayı bugün itlerini bi- ikinci asra ait tarihi bir mezar bu- f d 43 k k ile J .Jı 
nan tehir meclisi; 935 senesi hüt· d 1 _1_.. d. ş h · · 1 663 000 l' l k d nk ra ın an aça çı . ;.. 
çesinintetkiki için bir bütçe en . i maue ır. e rin imar planı da tırmıt ve . . ıra ı e lunmuştur. Tire ve Aydın havali- gümrük kaçağı, 372 kılo. -

15 mayısta belediyeye verilmi• o- bir bütçe yapmıttır. Bir çok yeni aindekı' -ki eserleri tetkı'k etmek- l - 1 ı ·· f k 10 ınerıll1' 
C•--..enı· m bah ;;..k h 'S' l ....,. <açagı, u e ' . ~K 

OAA&A ' ez a ve soa.. ava lacaktır. imar plinını yapacak yollarla birlikte en çok göze çar 1CN:. 
'..J • • te olan müze müdürü Kantar oğlu çakçı hayvanı ile 208. . · • 
ueposu ıçın yapılacak tarife için mühendis Skopa ıubatta gelerek pan kültür bütçesinin ta•kınlığı • 1 k " d b. ·f · · · 'S' Bay Salahaddin mahalline gide - 30 mecidiye, 2 he§ibır 1~ 

e ır tarı e encümenı aeçmııtir. •ehrin umumı" vaz1°yetı0 nı' go"'rmu···. dır. Vilayet revregwinde gittikre k B 1 d. · 1 b -r s- ::r ::r rek mezarı görmüştür. · h in fransız frangı ele 
e e ının 935 yı 1 ütçesi geçen tür. Yakında tekrar tehrimize ge· artan yeni okullarda elli bin ço · 

seneden 28 bin lira artık olarak lerek imar planını yapacaktır. cuk okumaktadır. Bayram lzmirde geçti? nasıl 
yüz elli bin liraya çıkarılmııtır. B l d Kurultay, okutan bekleyen, ya. 

Belediye tarafından 3300 lira ugün er e Adana, Mersin, ve 
Tarsus imar planlarını yapmak pısı, bitmiş yeni okulalar için de 

bedelle mezbaha civarında yap . 5 ku d' - · 'h' · üzere hu şehirlere gelecek olan o tan ver ıgı gı ı ayrıca yen1 
tırılan buz fabrikası ve soğuk ha- h y Tu·· rk musiki koroları irin de 3 0 • met ur mimar ansen'in de ıeh - ::r 
va depolarının montaj i•leri bit - 1· • • B 'd' 1 1 k :ı- rimize getirilerek imar planımız ı-:utan vermıştır. u gı ış ege ece 
mittir. Fabrika bugünlerde çalıt - hakkında fikirlerinden istifade e- yıl ilk okulalarda 55 ila 60 hin a
mağa baılıyacakbr. 

dilmesi için belediyece teşebbüıa-
F abrika günde üç buçuk ton ta girişilmittir. 

IHız çıkaracak ve soğuk hava de · 
poları et, yumurta, yağ, peynir l.tikliJ Savtıfı Harekatı Filme 
gibi bozulacak gıda maddelerini Alınacak 
aaklıyacaktır · İstiklal aa va§mda cenup cep -

Şehrimizde ıatılan sütlerin hi· hesinin harekatını filme almak ü· 
letiz ve temiz olarak halka ıatıl· • zere bir askeri film heyetinin A -
masını temin için sütçülere ısmar· dana, Marat, Antep ve Urf aya ge
lanan yel!i süt gügümleri gelmit - leceği ve buralarda birer hafta 
tir. Bu kapların süt konup ağız . çalışacağı öğrenilmittir. Bu he • 
lan kapandıktan sonra içlerine yet tehrimize 15 mayısta gelecek
w ve saire konma imkanı yoktur. tir. 

iki gündenberi sütçüler sütle -
rini ziraat dairesinde fenni mua
yeneden geçirdikten . sonra bu 
kaplara koyarak ağızlarını mü · 
hürletmekte ve hundan sonra satı· 
ta çıkarmaktadırlar. Belediyece 
alınan hıı tedbir halkı su katılmıt 
ve hatta muayene yapılmamıı süt 
içmekten kurtarmıttır. 

Aılalt Yol 

Şehrimizin en iılek yerlerinden 
olan Burcundan Siliseye kadar 
devam eden Atatürk bulvarının 

asfaltlanması için Standard Ovil 
kumpanyasının mütehass111 15 
mayısta buraya gelecektir. Aıfalt 
itine hazidan içinde baılanacağı 
umulmaktadır. Bulvardan baıka 
Maarif caddesinin de uf altlan • 
maaı dütünülüyor. 

· Atatürk Heykeli 
Antepli bir genç ıan' atkir ta • 

rafından yapılmakta olan Atatürk 
bey~li bitmiıtir. Kaidenin proje
leri yapılmıı, heykelin fotoğrafı 
'.Ankaraya gönderilerek izin iıten
miıtir. Ankaradan izin gelir gel · 
mez heykel Cümhuriyet Halk fır
kası önündeki meydanlığa dikile
cektir. 

Hududu Geçerken Tutulan 
Katiller 

Dokumacı esnafından yirmi ya. 
tındaki Omeri dokuz kurtun ta -
hancasile öldürmekten suçlu Ga · 
ziantebin Türktepe mahallesin • 
den Tatar Hasanla Yirik Abdul • 
lah cinayetten sonra kaçmıtlardı. 
Çartı ortasında yapılan bu cinaye
te zabıtaca fazla ehemmiyet ve • 
rildiğinden katillerin yakalanma· 
ıı ve hududu &§mamaları husu • 
ıunda sıkı tedbirler alınmıf, ser • 
komiser bay Hakkı Ural idareıin· 
deki bir polis kuvveti hudut bo • 
yunda ve köylerde arattirma yap
mıttı. 

Ahnna bu tedbirler sayesinde 
her iki katil hududu geçmek üze • 
re iken Dehbi köyünden Sadık oğ
lu Halit tarafından yakalanmıı • 
!ardır. 

Katlin, maktul genç Omerin 
bundan bi~ sene önce katillerden 
Hasanın büyük kardeti Hüıeyini 

öldürmüt olmasından ileri geldi · 
ği anlaıılmıttır. 

Katiller adliyece tevkif edil • 
mitlerdir. 

* 

KURUl't'un edebi tefrlkaaı: 38 

Kimseyi rahatsız etmek is • 1 Şimdiden hafta.mm bet günü 
temem. Benden tikayet etmiyor • bağlandı. Maide ve lrmarun gece
lar amma, benim içim rahat et • leri ... Ve benim onlara ayrrdığım 
miyor.. . lokanta geceleri.. Cuma günü 

raınnda çocuğumuz okuyacaktır. 

Okutanların mesken bedellerini j 
\:e eski alacaklarını onaylayan ge
nel kurultay büyük bir sevgi ve 
saygı toplamııtı. Okutanlar ferah 
içindedir.Yapıları eksik olan tehir 
ve köylerdeki büyük okulalar pa· 
ra yardımı görmüttür. Yeni oku -
la olarak lzmirin Üçtepeler sem -
tinde bir bina yapılması onaylan
mıttır. Sosyal kurumlara, halke • 
vine ve sporlara ve atlı sporlara 
para verildiği gibi hu yıl 1850 
metre yüksekliğinde olan Bozda
ğmm Cavdar yaylasına kadar va
ran yolun bitiminde kayak ve kr 
zak sporları için yardımı onay -
lamıttır. 

lzmirde bayram eden yavrular1n sevinci 
lzmir, (Hususi) - Hakimiyeti ' 

milliye ve çocuk bayramı, İzmir • 
de çok parlak geçmittir. Bütün te
hir bayraklarla donanmış, yav • 
rular en temiz, en yeni elhiselerile 

keli dibinde toplandılar, 
ler verdiler, çelenkler 
Canlı tablolar yaptılar ~ 
yunlar oynadılar. Müthit 
kalabalığı da etrafı sa 

Vilayetin bir çok yerlerinde açı
lan fidanlıklara yardım edilmit • 
tir. Gelecek yıl lstanbul valiliği
nin meyvacılık enstitüsü vilayeti -
miz için de göz önüne alınacak -
tır. Köy yatılarına, köy çocuk 
yurtlarına yardım edileceği gibi 
bazı büyük okulalar ve üniverai · 
telerdeki muhtaç çocuklara da 
yardım dütünülmüttür. Romanya 
T .. ki · d h. · tah ·1· · daha sabah karanlığında sok:ıkla- ruları alkıılıyordu. ur erın en ır gencın sı ı ı-

1 f ıtal d h 1 .. ra fırlıyarak kendi günlerini tes'i- Vapurlar, tramvaylar, 
e ranıa ve ya a u unan uç ·~ 

. . l k d d de batlamışlardır. Öğleden evvel leri, parklar, yeni nesbıl 
gencımıze yapı aca yar ım a . . . • 

1 t bınlerce mekteph Cümhurıyet göklere çıkan tezahür• ~ onay anmıt ır. .. , .. .J.1. 
. meydanında ve Ataturk un hey · ma kadar çınladı, durP .. 

Bergama kaleaıne çıkan yo - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..................... ~ /. 
lun tamamlanması kabul edilmit- nın bayındırlık ve sağlık iıleri İ· 1f. 4000 liralık teberrıl 
tir. Asarı atika müzelerine küçük çin gereği olanlar perkitilecektir. (Hususi) - Şehrimizd;;;j 
bir yardım da yapılacaktır. Şatal Son toplantının son saati can • tuhaf iye mağazasının ~ 
membalarını ve oradaki zengın lı ve öz yürekten gelen temiz duy- lnuan bay Mehmet Ali.. 2 
••e verimli çalı•manın izerlerini ham1'yetlı' bı·r Tu"" rk o"l"9 
• :ı: guların söylevleri ile geçmiş, va- ., ~ 
gördükten sonra genel kurultay Bankasında mevcut hi,., 

li general Diriğin genel kurulta • Ll'I 
bunu daha çok zenginlqtirmeği rinden bin liralığını P~1~ 
düşünmüf, yıllara ayrılmıt bir ya karşı olan övünç ve kıvanç duy- re, hin lirahğını Halke ,,.J 
plan çizmittir. Bu plana göre ilk gularile yıl toplantısına son veri ·ı liralığını memleket h ,. 
önce ve hu yıl içinde fOae Cuma lerek alkıılanmış, andaç olmak hin liralığını da Tayy•tf 
ovasından Şaşala uzalılacak, ora· ·.ı!liıw:ıı ~ra5 re.150101 ;;u~z!'! tine teherrü etmiştir. 

Dokuz buçuk vapuruna yetit· 
tim ... 

Kalabalık, herkes net'eli .. Ben 
de bir bayram çocuğu keyfi ile 
koşmı\k, haykırmak, kahkaha at -
mak İstiyorum. 

Tren bir öküz arabası gacırt111 
ve yürüyüşü ile gidiyor. İçim tez .. 
Keşke Kadıköyünden bir otomobi
le atlasaydım .. Bostancıdan sonra 
biraz hızlandık .. 

Nihayet Pendik ... • 

Kaptan: 
- Hasan reisi görme.. Bugün 

fana bir zarafet kalfa kesildi, di -
"ror ••• 

Mırıldanıyorum: 

- Ne münasebe t! 

- Yaprak dolması yapıyor. 

- Hiç özenmesin, dedim, ka -
dınların iti kadınlarındır. Hasan 
rei~in dolma yapmas1 sizin kom • 
şu hanımın avcılık etmesine hen· 
ı.cr .. O ne kadar nişan atabilirse ... 

r •• ahcup edecek fırsat ..• _Jif#'. 
- Elbette, elbette, dC"' 

- Nesine? .. 
- Nesine istersen .. • / 
- Eğer bahsi kayı,ed .,...,.. 

na bir hasır panama al /1 j 
- Kabul.. Sen de bıJ~ IJI 

ziyafe t çekersin.. B•)I t"· ' 
ve üzerine bahsedenlet 

- Kabul.. . ; 
Kaptan keyifelnlll~~;d~rif 
- Şimdi haber go · .J 

Tanıdıklara söyledim.. Pendik .. Bir pazartesi ve çarıam - Ve kar.>tanın güler yüzü .. Kaptan sözümü kesti: edeceğim.. . . ~;· 
Oh, içim rahat ett•~ ~ J 

böyle bir mesele çık~ _,Jl1'• 
raya getirehildiği11l jçıO o{, 

En doğrusu bir cuma gününü bu ba aktamları bot kalıyorum. Artık kılişe haline gelen ilk 
İfe ayırmak lazım .. Fakat bilmem Cuma sabahı bir mektep çocuğu !lorgu ve cevaplar. Çarşıyı geçiyo • 
neden, inHnlar alıttıkları şeyler • sevinci ile gözlerimi açtım.. ruz .. Kaptan dün yaptığı bir av -
den vazgeçemezler, denir. Ben de Berrak, mavi bh· hava .. Yatak - dan bahsediyor .. Kötkün bahçe -
cama günlerinıi (Pendik) seyaha· ~an f ırladnn.. sine girdik .. Gözlerim ilk geldi -
tine batladığım için daha hafta Bizim kadın dütmanı kaptanın 1 iiim gün onunla beraber bir kadın 
l>qı gelmeden içimde bir hazırlık ı şekerlerini, çikolataların.ı daha başı gördüğüm günetli balkona 
liqlıyor.. ak§&Mdan hazırlamıftım. · · saplandı .. Bo! ! .. 

- Nilüferi mi söylüyorsun .. Ha
san reisten değil , benderı daha 
iyi bir nitancı olduğuna fÜphe 
yok .. . , 

- Atma kaptan ... 
- iddia edebilir misin .. . 

Bu benim iç.in beklenen bir 
şeydi ... O kafası yukarıda kızı 1 

dum. ·rdifl"_ "./ 
dum. Hemen denize ıı•., ~ 
linceye kadar banY°'°

1
., 

dim. Denizden KaP~"" 
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j7 yıl önce {te,cemanı hakikat) de 

çalışan bir başmuharrir 

mesleğimizin ağabeği: 
nuri boneval 

... 
~ (Bat tarafı dünkü sayımızda) 

iki yanmı görmeye vakit bula-

yazan : hakkı tank us 

D :: ~ü 
iilyali, 

maçlarda Kabataş Vefayı, Darüşşafaka Pertev
AmeJi hayat Yüceülküyü yendiler. lstanbulJa 

Boğaziçi berabere kaldılar 

madan meıleğimizin en kıdemliıi 
ile elele geldik. Orta yapılı, giyi. 
niıine dikkatli bir vücut .. ıiyah 
ıözlüklerin örttüğü gözlerden çok, 
ıızı ıönüI.üz bir dilin düzen
li tözleri iteal ediyor: bir düzüye 
okıayıcı, utandırıcak kadar, kartı· 
ide: bulmada ıizi çareıiz bırakacak 
kadar okıayıcı, böyle iken kendi 

mahmud nedim pqaJar .. nihayet, 
ahmet vefik patanın mahreci ak· 
lim birincilerini timendifer inta
at itlerinde çalııtırma karan üze
rine, maliye muhuebe kaleminde 
altı ay ıüren memurluldan hay
darpaıa - lizmit demit-yolu· 
nun ilk intaatı komi.yonundaki 
mütercimlik vazifesine geçmeler •• 
ilk ıayııı 27 haziran 1878 de ab
dülhamidin yardımına dayanarak, 
(iami tercemanı hakikat olmua 
dahi bizde tercemei hakikat hiz
metine mahıuı bir ıazetenin bu
Junmaıına lüzumu sahih var.) bat
lanııcıy la çıkan tercemanı haki
katin ıonraları açtığı edebiyat ce
reyanları,meı'ud harabatiler ... ken 
di tenkitleri,tandan bir terceme yü 

zünden çıkmıt tezvirler.. yeni bir 
mecmua netri te,ebbüıleri. hoca
lıklar ... rüıumat hizmetine geçitler 
ve burada meırutiyetten sonraya 
yakın zamanlara kadar ıüren, yüz 
ağırtıcı dürüst, tok tözlü bir yurt 
hizmeti ... ... 

Dün gazetemizin himaye rlti{;~ 
mektepliler §ampiyona.~ının f uıboı 
kısmına denını edildi. Di>rt 11wç ) ıı 
pıldı. Dördü de ~·oh güzel ve heye 
canlı geçti· Tafsilatı §ııdur: 

Birinci maç: Kaba tat - V da ara 
•rnda; takımlar: Kabataf; Hayatı -
Rifat _ Hasan, Turl'ut, Mustafa -
Cihat Rauf, Bedii, Cihat, Hikmet 

Vefa: Şaban - Hüseyin, İhsan -
İbrahim Rifat, Nesimi - Şadan, Hik · 
illet, Sulhi, Abullah Ahmet. 

Hakem: İzzet .Muhittin. 
Saat: 14,5. İlk dakilta)arda her iki 

taraf ta karşılıklı hücumlar yapıyor· 
Jar. Oyun tam hir mektep maçı. Fa· 
'\1Uf1'üz. Fakat bir gösteriş yok. , .f'fa· 
lı Sulhi çok çalışıyor· Nihayet hu ça· 
lışnıa ıııevvesini ,·eriyor ,.e Vefalılar 
Sullıinin ·ayağiyle ilk golii yapıyor · 
lar. Biraz sonra Kabataş huna muka· 
heJe e<lirnr. Ve dcHe heraberf'. 

lkiıwi ılevrt-. Hürııııılar gf'rıe mii· 
tevazin. İki taraf ta lwraherliği yen · 
mek için uğra~ıyorlar. Vefanın bir 
hücumu eıma~ında sağ için teredclii · 
tlü nıııhakkak bir gol kaçırtıyor. Ar· 
kasından Kahata§lılar hücuma geçi · 
yorJar. Fakat bu da neticesiz. Kaba
taııın Jıafif bir lıwmiyeti görülüyor. 
Btr an Kahala§ kaleıJi ınluşryor· Fa • 
kat Ha,·ati her zamanki gibi çok fe· 
dakird;r. Kabataşın nıiidaf aası da 
~uk h'i ı;.ah.ıyoı. Kahata~lıların giizel 
Me ~a favulle dardunıhıyor. 

Vefa bu tehlik~,.yi haCif atlattı. Ka· 
hata~ tekrar hikimi)·eti ele alıyor. 
Vrf:ı takımı aEoıl ka,frosundan nok • 
::andır. Bn rk~iklik kf'nclini gösteri . 
, or. Cok çalı~ıyor)ar. Amma Kahata· 
~m ıı:iiılafaaı;ı kolay kolay yf'nilnıi · 
~·or. Billıaıo a Cahit ~ok iyidir. Vefa 
tekrar lıikumcln· Top sağ içten Sulhi· 
ye geliyor. Sulhi iı;ahetli bir çekişle 
Vefanm ikinci goJiinü yapıyor. Hu 
gol Kabataş oyuncularını sinirlendi · 
riyor. 

Hakl'nı Kabataştan Bcdiiyi ,fıa~· 
rı çıkarıyor. Kabataş on kişi. Siyal.ı · 
kımıızılılar şimdi daha canlı oynı · 
yorlar. Oyun biraz serttir. Rir ara · 
lık Kabataşlı muhacirin taclan ge· 
len topu hızla kaparak beraberlik 
sayısını yapıyorlar. Kahata~ on ki~i 
olmasma rağmen daha mües~ir oynı· 
yor. 

Gene hücum ediyorlar. Rauf to · 
pu sola ı;iin,leriyor,. f ~at sol .açık 
he<'erikli df'ğil· Top gerıye Rıfat~ 
geliyor. Rif atm giizd bir ~andelı. 
Kahata§ın üçiinrü golü. Ve oyun 
höylere 3 - 2 Kahata~m galebesiyle 
bitiyor. 

BOGı\ZlÇt - fSTANBUL 
İkinci maç Boğaziçi - İstanbul a· 

raımıda. Takımlar şöyle: 
Boğaziçi: Hızır - Fürüzan. Mii· 

kerrem - Orhan. Bülend, Sahih -
Necmi, Şemsi, AJiettin, Kizun, Er · 
cümend. 

İstanhııJ: Hasan - Calıit, '\ru~ · 
lih - Fnrulı, z,.ki. Kemal - Cilıaı 
Orhan, Hüsnü, Celal. Fehmi. 

Hakem: İzzet .Muhittin· 
Saat: JS,30. Top Bo~aziı;inde. fil.: 

ı)akikalarıla İstanbul sıkı;:tırıyor .• \f. 
tmrı dakikada Hızır hir tehlike al · 
latryor. fıJtanhullular hücumda. On 
üçüncü dakikada Boğaza bir penal ·r 
lı. Celal Şefik çekiyor. Gol. Bu gol · 
den sonra Boğaz hücuma geç:) or 
Roğa:dıların bir şütü fstanbu1ııı 
genç kalcdsinde. İstanbul tekrar lıu 
kimiyeti alıyor· Celil Şefik 'e sol a· 
c.:ık iyi anlaşıyorlar. 

Yukarıdan a~ğı doğru: lstanlml ! .. isesi - Boğaziçi maçından bir ·· .. . .. 
· -'· Kr l L . gorunu.~. 

Birinri de\'re f stanbnlun ı!.ılıa hi· 
liın olıluj?unu görüyoruz. Sadece mu· 
hacimler topu lüzumsuz bekletiyor ·ı 
lur. 

Boğaziçi Lueşı tUIÖımı, <nntaş ısesı takımı, V r/a Li.<ıesi takımı, Kabaı _ 
Vefa Liseleri ma!.'lfl dan lnr göriinİİ§. O§ 

İkinci devre Boğazlılar lıüruı ı: J kika İstarılmla korner oluyor K . 
geçnıitlerdir. Şimdi daha km'" rıcrıleıı gelen topu Cilı t 1 · ,· kor 

·· " 1 ) J l b ı> · a e ıy e ar . <'"en ".'IJZgar ta on ar a >era er. >il 1 . 1, 1 S k h" w 1 .. k ~ ı l\or. ena tı. ı ı ır hurtın ı Hogaz ıueunıu ornf'r oluyor. Fakat .: . . . ~ . • go · 
netire alamıyorlar. 2 in<'i dakikadn Bogaz ıyıce lıikım. Sag 1ç hillıassa İıı· 
Jlogwaz gene lıümında. Sag-;dan gelen tanhul tekrar açılıyor. Celıilin telıli· 

kel" · · 1 • · •· ü topu Aliettin sıkı bir ~ütle ağlara ta· 1 mış erını gor yoruz. 
kıyor. Boğaz canlr 'e lıiikimdir. Fakat arkadaşları kollaınıyorlar. 

l\luhakknk ga1ip g<'lml'k Jıır;;i) lr f stanhıılluJarda hir yorgunluk var· 
oyniyorlar . . Fürüzan ve Aliiettin çok Yinni iiı,:ünrü dakika lstanhul hü . 
iyi \C canlı çahşı)orlar. \Jtmcı da - cunıda. Boğazın şansı bir gol kurta . 

keskin dütünceai için hiç eğilip bü
külmiyen kelimeler... · 

bundan 57 yıl önce teı-ce-
man' b.kikatin kuruluıunda ah
med mitat efendinin nazım (hik
met nazımın baba111 naz:m hik
metin dedeıi) bey, tevfik (ıela
nikli tevfik) bey, cevdet, doktor 
rıza beylerle birlikte kendiıine ar. 
kadat ıeçtiii ve zaman zaman ken 
di makalelerinin yerini kendine 
verdiği bu ıün görmüı kalem ıa
hibinin dütünce ve duygularına 

bu davaıız kendine dokunan yer
lerde kaçamaklı kelimelerle aydın 
lanarak kavuıuyorıunuz. çıkıntı-
11z ve ıilintisiz satırlarla konutan 
ve inıana hep ceketini ilikleyip el
lerini kavutlurmayı emreder gibi 
görünen nuri boneval, 83 yaı rnda 
olduğunu -zahir gençlik kudreti· 
ni kaybetmediğini kendiıi de bil
diii için -hiç çekinmeden kendi•i 
ıöylüyor. 

bunların herbiri bir tek yazı
nın ha vaa laıma ıığacak veya be
nim nekadar iıteaem de yazmuı· 
nı bugünkü çalrtma f&rl)arımla 
birlettirebilecefim ıeyler deiil. 

ben bugün buıünkü dil devrim· 
lerinin ıavaılannr, bui'Ünkü mat· 
buat meıleğinin ciddi ihtiyaçlannı 
yanıbqmuzda kendi badine ko
valıyarak bizi bot bırakmayan bu 
meslek ağabeyinin adına bir say• 
gı fıraatı açmak ve KURUN oku
yucularına yolladığı yazıyı 
ıunmak için yazıyorum. buna bi· 
razcık da bir neslin büyüğünü u-

aöylemeıe yahut kendisini ye
littiren mahreci aklam - ki 1285 

(1868) de açılmıt sayılır - mek· 

teb hikayelerini kendi anlatmasa, 
1290 da ankarada 37,38 bin ki.fi 
nin açlıktan telef olmaıına yol 

açan krtlrklarınsafhalarını kendi-
si yaıamıı olarak bahıetmeae o· 
na elliıinden artık yat biçmekte, 
inanın, ıiz de duraklanmız. ha
fıza, duyıu, dütünüı, hidiıeler 
karııamda hielilik. bizim meslek 
aiabeyimizin daha en olıan çai
da bulunduğuna ıizi inandırır. bi
raz yavaı yürüyüıüne bıı.kmayı

nız; bay nurinin 1289 da mahreci 
aklimdan birincilik ıahadetnameai 
rıi alıp ~ve ıiderken bile yine 

zun zaman unutulmut olmuından 
özür dileme kokuıu koyabildimae 
ne mutlu! 

böYJe aiır batlı yürüdüğüne hük
metmemek için aebep yoktur. 

umarız ki, ahmed mitata ettiii 
kalem arkada,hğmın aziz ha
hraırnı, ibrahim müteferrikanın 
aelimiyede ilk kurduğu baı· 
ma evi yöreıinde dinlendir· 
mekte zevk alır gibi ıorunen ve 
gazetecilikten dedirgin edildiği İ• 
çin ayrılarak, yurda baılra alanlar
da hizmete çalıtan bay nuri bone
val, matbuatın "meçhul aıker le-. _ _. ,, 
rı.naen biri kalmakta böyle ayak 
dıremekten vazıeçecektir. ve türk 
okuyucularına - yann okuma,. 
baılryacaklan gibi _ yalmz tilrk 
matbaacılıiının kunılutunıu delil, 
zaman zaman bu kadar defitilc 
vak'alar gören bir ömriin aakh 
kalmıt bütün dütümiılerini anla· 
tacaktır. 

ıize bu yazıyı bay nuri boneval, 
in bütün Y•taY•tmı anlatmak 
için yazmıyorum.ahmed mi.tat, na
mrk kemaller, ıüaviler, ıüleyman 
Patalar.. ıürıünler, hali'ler sa
ray eğlenceleri, badiıelerir, içyüz. 
leri.. o zamanın f ranıızca öğretir 
iki liıeıinden biri demek olan 
mahreci aklimlar, möıyö doliıler 
adoıidiler, montarozlar, mira : hakkı tar.k u• 
lay ahmet hocalar, kendi 11mf ar- (yannki KURUN da: en eski 
kadatları, huip (bombay ıehben- türk gazetecisinin en yeni bir yazı· 

1 ~;:;;:;;~;:;. T~~:;;~!~~ .. ;~.!;;;~. €::[" k Ve güzel bir muk~el~ Danq . 
llafif hir htınm. Gol. . §a a a gene hücuma geçiyor. Beıiııci 

dakikada Perte,·niyaJe bir korner o· 
Vaziyet Mraherdir. Ru golden luyor· Aliettin çekiyor. Netice yok. 

sonra Boğaziçi kaptanı Fürüzan İlı- Pertevniyalde hafif bir açılı~ var. 
zrrı kaled~n çıkarıyor. Kazım da o . On birinci dakikada DarUHaf akaya 
yunu hrrakıyol'. Dokuz kiti oyniyor· korner oluyor. Bu da neticesiz. Şim-
lar. Ve oyun böylece bitiyor.. d" p k 

D \RÜŞŞAF AKA: 3 ı erle\·niyal sı ışıyor. Menderesin 
yerinde bir atrlıtı muhakkak bir ~l 

. PERTEVN1YAL: 1 kurtarıyor. Yinni altmcı dakik• 
lar. Perte\'nı\'•ıl bu hüeımıu atlatı . D 1 
,af aka arasında. arünafaka açı ıyor. Şimdi ofsayda 

D dü~üyorlar. Yinni sekizinci dakika 
. arünafaka: Menderes - Cena . p ı h 

nı, Sadi - Mehmet Özeken C ertevniya ani ir hücum yapıyor. 
1•1 ' ' e · Sol açığın hafif bir lmnınu Selimin 8 

- Alaettin, Ali, Cemal, Ihsan "atm ına w JJ Faruk. ' J 
811 ragmen " eri vanmdan 

hafifçe ağlara takıldı. · 
Hakem: Nuri Bosut 
Saat ı 6 ,.O T · Bn gol.den ııonra Pertevniyal daha ... ~ : ··• · op Darlluaf akada. 1 :; ti J> n "an ı oynıyor. n,.\'re hir "rfır Pert .. v• ura e f'rterniyal kalesine iniyor • " ., 

lar. Pertevniyal bu hücumu anlatı • ~ (LQ ~. tfen .. yıfayı çnirfnU), 
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Askeri kıyafetletde değişiklik TAKViM Umumi Haırpte Kararname resmi gazete 
ile neşredildi 

CU \1A Cumartesi • 26 Nisao 27 Ntsan 
ıs Muhaarem i 4 Muharrem hatıralafl Kafkas cephesi GOıı doğuşu M6 5.04 

Gtio batısı 18.59 19.00 
Sabah aamuı 4.31i 4.36 " 24 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Sanılll 
Oğle namazı ıı.12 1 t. ili 

24 Nisan 1935 tarihli resmi gazetede çıkan bir 
katarnameye göre askeri kıyafetlerin rütbe 

işaretl~rinde değişiklik yapılmaktadır 

irindi namüı (6.0J 16.0l 
Ak$&m aamazı JS.5'l 19,00 
Yatsı namazı to.•0 20.4~ 

imsak :\, it 3.10 

Yılın gtçea rtıaıttı 1!6 lt7 
Tıtın rala.n ıdlalert 240 239 

Mukabil taarruz fikrinde bulunan ~ 
kumandan vekili Rusların taarr ~ 

...._ _____ ııiıııiıımllA' 1 karşısında geri çekilmeemrini "e) 
aeDeraller müharip Siiül, mdivm 

im.if olatu ikiye aynlacili n mu • 
harip uDıf Generallerin yih mık· 
len angudt bmim Çülıa; muaTiit sı· 

nil Genetallerin yika reıikleii an • 
gudl mmm Çhlia kenarmda yihiD 
ıantlııietfe mm migi Çdli8 ffja ka· 
dife olacakitt. 

Kara füühendls stıbiji: If aruft si· 
;ali çiıha, san renkte milliendis ita • 
reti. 

Haritil ffıUİıendis stllia:tl: Ye~il çu· 
lia, sarı renkte ııiiıliendlS l§areti. 

Orgetıeral: 3 satı iiıadent ieTha, 
ayyıldfi; 

Korgeneral: ~ ~an mad~fıt levlla, 
3 yıldıi; 

Tümgeneral: 3 san madeni letha. 
~ yılt1ız; 

Tu3gcnraf: 3 sarı madeni levha. 
1 )·ıldız. 

fia:-;cı sliha' nr llnıcr ' 'e seferd~ 
tı • • 

ceketin iicıt sol rclı irıin alt kenarmm 
6rtası altm<la 1-eya ayyıldız yukarı 

gelmek: Ô~ere beş buçiıJt satıtimetre 
uzunluğunda, 3 buçuk santimetre 
genişliğinde ve kumaş üzerine san i· 
pekted i~lenmiş ~ekline uyğuıı Sağ· 
cı i~areti taşırlar· 

2596 numaralı lianuna göre aslteri 
imamJarm kıyafeti aigermeler ğilii 
olacutır. Y 8.kalarmdaki smif renkli 
kadife üzerinde işaret buluıimaz. 

Merasim kiyaf etinde umumiyetle 
siyah çizme gi}'ilir. Ziyafetlerde uzun 
pantalonla siya1ı rugandan çekmeli 
potin giyilir. 

Seferde nefer elbisesi renginde el· 
biae giyilir. 

Nefer ceketlerinin arka eieklerj 
pala~ka takıldığı zaman kısalmamak 
için 2 santimetre yüksekliğinae düs 
yapılacak ve iki kopı;alı hulhiiacal • 
tır. 

Celtet yuaİarma iki büçul'. san • 
ilin geiiiğliğinde ve dört siııtim ti • 
ztin1uğuııaa ucu sivH si:ibf rengi Çit· 
La veya kadife dikiletei: ve ilil!rhıe 
alay v~ müstakil tihurlaiib. ıittttıa • 
raf an (hudut kiU1afıD.i1aki efa~ 
yakiiarmda yaliiiz nı.mu bnluBur. 
litıfriara buluilffiu) konacakbr. 

Kntamiffie yika İ§are\i t~Llt e-
' 1 • 

niyalin galibiyetiyle bitiyor- . 
İkinci de~ Top P~rtevnlyalde, 

fakat ıimdi rüzgir, siyah Yetillilerle 
beraberdir. Topu silratle bttıyorlar. 
2 inci dakikada PerteVııiyal kalesine 
liiiyoflif. Sağdan gelen topu Ihsan 
ııkı bir vuru§la ağlara tlltyör. 

Şiıiltll 9iyih ~ilJiler daha müea • 
ıir. Yeni ve temiz f onnalariyle sa · 
hada sa<tece onlar gözüküyorlar ~ · 
bi. Pert~\tllıyalliler Üe ara§tfa parıl . 
dıyorlar. 

BUJuısH Kitti tok t~lıİike1i<lir· On 
~idci arııcıkıı bir baru,~taka lifi • 
ewfüın8a Alinm kuvvelli für hOCi · 
mu l:aleeiye ~ai-pnrak hırtttluyor· 
On yedinci clikikida Ali süratle ka· 
leye girerl.en ceza çizgisi için • 
de fnuile d•1rdunıİuyor. Penaltı. 
Ihsan geliyor. Göl. Bundan sonra 
Pertevniyal bncuma geçiyor. Fakat 
ıiyah ye§il müdafii çok sdu çalııı · 
yor. Cenanİ; Litü ve Celil iyi oyni · 
yorlar. Yirmi bqinci dakikada Per · 
tevniya1in hUewnundan kurtulan 
Darüşşaf akahlar ileri geçiyorlar. La
tif Cemale bir pu veriyor. Gemalin 
güzel bir eıynhtL Gol· Bn çolt gü.iel 
bir goldür. Oyun Darüffaf akaiıöı 3 · 
1 galebesiyle bitiyor. Pertevniyal bu 
hafta güzel bir nyua oynamı§tll'. Ga· 
liplen tılhrik ederim. 

M. llaMua 

dihiıemij olan kit'a ve füUesseseler Q R S A 
eratnüli yakalanndo tqıyacıılilon i · B Meselenin fecaati olmasa Karar nedenberi mevkilerine !"'1;;,ıı 
ıaret ve numaralar llitjyaca göre Mil· Hiulannda •ıldız ısarctı 'llanlar üze• gahı Umumi eğleniyor denilebilir· adeta hazari bir ordugah .17J 
li ·Müdafaa Vekaletince kararla§lırı· t nae 25 4-935 de muamele ~örenler· di. Rusların biner mevcutlu 83 ta- olduklarından birçok~ 
1iiilk orduya tebliğ olunur. Piyade dir.J Ruaaılar kap:ınış tiat lannııı;österır nurlu taanuzuna karşı bizim u· lüzumlu §eyleri vardı.~ ;J 
snvan, topçu alaylarında olduğu gi · "ukut (Satı .> 1 mum mevcudü (30) bin nefere ha· sanide bütün kıtaat yen• 
l>i esas ısmifınm te~kilatmda istih · * Viyana 24. - liğ olan kuvvetimizle müdafaa et- re doğru çekiliyorlar~~·,. tP 1:. 
dam edilniiyen müliiıhere, silıhiye * Madrh 17· - memiz ve hatta mukabil taarruzu- Ba§kumandan vekılı adeP.J 

• Londrı 607, -

* Nnyork ıtı. 50 
* Berlln 44, -- ~ 

ve hıiliriye eratı da mensup o1dtikla· • Var$on 24, _ muz n.a11l istenilebilirdi? Topçu nasihattM vazgeçmh;or, ~ 
n kıt'alann değil, ıntihabere, sıhhiye • Bııdapeşte s:s, - cephesi üzerine IX. K. O. ile ara· ve müteakıp mevzilerde~ 

t Pırls 169. -
• .l\1lltno !Ol. -

• Brlltse ı 80.-

ı • BUtreş 16, -
ve haytariye renk ,.e rüzum armı ya· • Belgrat 54, - Jannda Aras vadisinde (10) kilo- müdafaa yapılmasını e * AtlDI ~·· -• C'eaene 814 •• 

k.alannda ta§ırlar. * Yo~ohamı 54, - metre bir açıklık hasıl olmuştu. du. Kıtaat Hasankaleye d . 
Sıhhiye ve haytariye eratmm ya· : ~~:ıdıre 9

:::; ı Ordu kumandan vekili bunu şaya- liyordu. Yalnız 34. F. ııJJ1 '.:~ 
• sorya 24, -
• Amstcrdım 84,-

ıialarmdaki sınıf rengi kadife üzerin• • Rantnor 240. - nı ehemmiyet görmüyordu. X.K.O. taarruzu kar,ılamıt v~ ~ 
de ve iki taraf mda san dökme ma · cephesinde tazyik olmadığından lmrıı koyarak emretını~ 

• Praı 10!, -
• Stotho'ın 

denden SH veya BY liarfleri bulu· beş taburla XI. K. O. ya yardımı kıt'alarınm d.a tabur ill ı 
11 Lonı.ıra · 608 t i • Stothlm 8 178:ı .,,,,ıl r. 

nur. • flinyork o.7956 • Vlyau 4.3l emrolunmuıtu. Fakat taburların yüzden •!ağı indi. Taa -_ 
Ceketlerde altta lier iki yanında i· .,. Pır!s t!.06 • Madrtt um hareket ettiri1mesi pek ya~a! olu- dü§man kuvvetinin 80 il~ !.ı:.. 

. l b l ak • l\11ltao 9.631:0 • Berlln t,97lll d Abd Ik . 1~ ld h ,_, __ k • gıb,.. yıce açı. mıı iki cep u unac ve * llrUtseı 4.698 , • VarşoYa 4.2 ı yor u. Ü erım paşa, ern;a.nı- o uğu ta aK'KU etmış 
ağzmm geni~liği Itı santimetre ola · • Atln1 s,.0725 • Rddapeşte 4,5058 harbiyenin IX. ve X. K. O. lar ara· leden sonra saat 3 de diit 
cak ve cep yakalan birer küçük düğ· • Ceneyıe '2.45 - • Bhtres 79.o737 11ndaki açıklık hususundaki endi- diçvana girdi. Zaten çeki 

Sofya 65.~!13 ~ * Ilelgrıt !\S.0710 • 
me ile i1ik1enecektir. Künye cüzdan· • Ammrdam 1.1779 * Yokohamı usso 

1 

sesine verdiği cevapta okuyup lan krtaat Haıankalenıll 
lan için iç tarafta sol yukarıda ve • Pr•« 19,oıı • Moskova 10911~ Rus tarafına üfliyerek Rusları kör geçmitti. Kıtaat Hasaökile • 
harp paketi içinde sol eteğinde birer l E 5 H A M edeceğini, bu gediği görmiyecek- ne hattında bir artzı mel'Jİİ 
cep buhmacaktrr. Kol dirsek yerle · .. 9.- lerini temin etmitti. Öğle vakti bu ve ordudan emir almadıkçl it Baatuı ıo.- . Tramvay , 
rine beyzi yama konacaktır. Palaska Aaadolo 2s.ıo Çimento u . t0.75 m:italeada olan kumandan vekili m terketmiyecekti. Ordu 
kayı§ınm aıağı sarkmaması için ce . ReJI uo Cnyon Oeğ. -.-· (3) kanunusani öğleden ıonra dan vekili lataatm H 
ketin her iki yanında uçları yukarı J!~i:!!~:n~~ı ~!:;~ ~;1~11>e?. ::: IX. ve XI. K. O. fara geri çekilmek geçmesinden aonra da ti 
gelmek üzere sarı madenden iki çen· U. Sl«Orta -,oo Şart m. ecza -.- emrini verdi. Çünkü düşman bu- leyi terketmiyerek pe~ 
gel bulunur. P.omoııtı 11.65 Teteron - . - gün kuvvetini ziyadeleştirerek bet döküntülerin de çekilmetiıd 

Gedikli erbaşların elbiseleri ve latlkrazlar tahviller alayla Koşa, Karabryık ve Harar· yordu. Maamafih kara 
k'aputlar dügm" eler mat olmak üze • t=================ill dereye taarruzu tiddetlendiriyor- kamharbiye reisi vekili 'fi 

• t9S3TlrkBor. I :ıo.15 Elektrik - . -
re erat elhiseııi renginde ve subay el· • ıı 28,60 Tramvay 31,70 du. (3) Kanunusani akıamı oldu. Salim Beyle yaverden 
bisesi biçimindedir. Kemerleri de • • .. - 111 29.IO Rıhtım 11.00 Krtaatın çekildiği hakkında haber Erzuruma gönderilmişti. 

tmtrüıDaltlll l 97,tli • Anadolu 1 4.q,:;o lmed" K • ~c... Ali B a· 1 • 
subay kemerleri gibidir. Gedikli er · ırıaiıl ıstlkruı 94 2~ • Anadolu 11 4S,!o ıe ı. erım paşa ·~atın ı- a ıçvana ge men üz 
bS§lartJan tüf ekliler kendi tüf ekleri· 19!8 /ı. M ıo, - Anadoıa m 46.- baba dağı • Karga pazarı hattın- tela§a düştü, üç kişi, b' 
nin kasaturalarmı, tabancalılar, sağ • Sıvu·F.rza"m 95. - ,..,11.mıı A ~ı. na çekilmesini tensip etmişti . Şim· l<ızağa tıkılarak Erzuru 
tarafta olmak üzere tabancalarının ne bir kom~r· Süleyman çok güzel diki mevzilerinden itibaren bazı U· ket ettik. Tevfik Salim 
kemerlerini taşırlar. çekiyor, fakat istifade edilmiyor. zak kıtaat bu hatta kadar atmış ki- vesaitile yola çıktı, gece bi 

Gedikli erbaşların yakalarındaki YiiceiilkU biraz favullü ve sert lometrelik yol yürüyecekti. Bilhaı· yalcaladı 
eınıf alameti ,çuhadan veya kadife oynamaya haşladı. sa XI. K. O. ve sair kıtaat bir se-

Devlet nenıiryollnrı ve limonları i~letme Umum i~ıresi il 
düğmesiz olmıtk §artiyle suhaylarm Üçünçil defa olaralt Galip topu 
yak.alarmdaki çuha veya kadife eha· Jiale ilet ünden dışarı atıyor. Gene A· 
dmda olacak ve bunlar omuzlarına meli Hayat ak.inlarmtlan birinde 
ipulet koymiyacaklardır. Yakaların . top Galibe geçiyor. O da topu Naz • 

nı.iye veriyor. Bu da gllı:el bir korner K l kJ• h •• h• · 
daki tümuz ,.e numaralar da eratın· yapıyor. Fakat hu da kaybediliyor. ereS e na ıya na JllU lffi ten 
ki ~1..idir. 

15"' Bü ~nada gene komeri Süleyman 15/ 5/ 935 tarihinde~ itibaren yen\ kereste tarifesi tatl>ik 
Han haı gedikli ve Hava gedikli çekiJof, fak at netice yok· 28 inci •e şimdi ana ıebekede ve lzmir hat Jarıncla tatbik edilen kerettl 

erba•lan ile hava gedikli erbaıı mek· dC:.1-!L: d h. k d ' s·· ~ ::ı IUUIL8 a ır orner a ıa gene u • leri lağvedilecektir. Yeni tarifenin ücretleri ton başına: 
tehi talebelerinin elbiseleri ve kaput· lyman çekiyor. Çok gtlzel... Hü • 1 100 Km l'k f k d b h K · · 
)arı düğmeleri mat olrtıak tartiyle seyin gtüel bir kafa vuruşuna Ame· 

0 
- · 1

• mesa e ısmın a e er m. ıçın 
hava renginde subay elbisesi biçimin· li Hayatın ilk golUnü yapıyor. 1 1 - 200 Km. lık msafe kısmın da beher Km. için 

T h d A 1. JI h"k' 201 Den fazla Km. lik meıafe kısmında beher Km. için dedir. Op orta a me ı ayatm a ı· ku . .. . . 
miyeti aHında IHrinci devre bitiyor. ruıtur. Nakıl ucretlerı ıstasyonlardan öğrenilebilir. (2187) ~ 

A~lELt HAYAT: 2 _ 
YÜCEÜLKÜ: O 

D6nliliicil ttııç: YUceülkU - A · 
ineli Hayat Liseleri arasında. 

Hakem: Nuri BosuL 
Takımlar Fahaya §U tekilde çıktı · 

lar: 
Ameli itayat: Zahit - Şeref, Ne · 

~et - Şahap, ltfü:eyiıı, Turgut - Beb. 
~l! SUleyıfüın, Setla~ Galip, Naıfni. 

Yüreü1kü: Muhsin - Faliri, İs · 
ii\ail - Rdgıp, Recep, Rif at - Nur, 
Ya§ar, Bahadır, Naim, İzzet. 

Perayi Yüc~U1kü kazandı ve rüz· 
garı lehine aldı. İlk akını Aıtıeli Ha· 
yat yaptı, avutla neticelehdi. 

İlk anlardı Yilceülkü birlfl ağır 
basıyordu. Fakat Aıiıeli Hayat ken· 
dini çabuk topladı. 

Ve ak.Dilan keimekte güçlük çek· 
medi. Oyun bundan sonra bir mUd · 
det mütevazin devam etti. İki taraf 
ta akınlar yapıyorlardı. Bu esnada 
YüteUlkfül~tı Recep bif f avul yaptı. 
Bunu Bahadır kesti. Recep sert ve 
f i\rullU oyfüyor. Ameli Hayat giizel 
kelnbineiönhl Yüceillkü kalesine 
lölyor, Bttfülah ebnra lt>fJ Yüceillkü 
kalesinden ayrılınıyor. Bu esnada Ga· 
lip topu kav.b, §Üt, fakat 1'.ale Ustün· 
d~il. Ameli llayat yava§ yanı oyu · 
liütift Yncenlküye. kabul ettiriyor ve 
qtr ba jför. 

17 inci dakikada Yüceülkü aleyhi· 

İkinci devre Yüceülkil akm yapı· y E " 1 'f,. .. '1._ 
yof. hahadınn aıki bir glltü dışarıda. ... uskudr Tapu Baş Jl 
BWmiyel gene Ameli Hayata geçi. ANADOLU gundan: fı~I 
y~~· YUceUlkü akınları kornerle ke- Hacı Şakir oğlu Must•: -""~ 
silıyor. KUtUphan esi sinde kayıtlı Erenköy S' ,,,.:.. 

Ameli. H~yat ale!hine bir korner Kadıköy • Altıyola§zı dit mahallesinin Halinı J' ~ 
fakat netıceeıı;. B~ esnada lıatalı lıa- Du··n ve ~arın ğmda eski 17 numara ile.~~ 
reket eden Recehı hakem ~ıkatıyor. I • k ~..: J d f t" • -ad 

. ıun U&r anın e a 1rı ........ ~ Bunilan sonra hır oyuncu daha Çıkı· KUll iyatı . de 
yor. de kaydı mevcut ıte 

YUceülkU 9 ki i oyniyor. ikinci Vakıf Neşriyatı defterde Takfı Te denilı~~ 
aevreııin 24 üne~ rlakiknsmcl? Yüye· nm sata, yerid.r. olmathğından kaydı b ~ 
Ulk? a1eyhlne _hır korner, SU~eym~n mı§hr. Senetsiz tasarrııf ..Ji~~ 

k.inei golU yapıyor. Oyun Ameli Ha . SATILIK OTOMOB L KR KO- . • ~-" 
çekıyor. Çok güzel kafa "'llnışıyle ı · t I daki kanuna tevfikan tet"'~ · 

t h~k· · t' lt d b·ı· LARI Janmak 1çın muamele rr· ~~ ya m 11 ımıve ı a rn a ı ıyor. "2. 
BUGÜNKÜ MAÇLAR Ağırlıkları bir tona kadar olan dan bu yerle alaka~ ta ~rl~ 

mevcut olanlar var ıse 
Bugün Taüim staaınria İstanbul· tenezzüh otomobilleri için gayet 

spor ile Galata11aray takımları saat dayanıklı, zarif ve kullanışlı oto· dan itibren on be, gi.i:ifltlı"~ 
16 da 935 şild şampiyonluğu ıçın mobil krikoları satılıktır. Fiatları evrakı müabitelerile tf!T.J 
karşıJaşacakJaıdır. Ayni staclda bu 325 kuruştur. Alıcıların Galatada tanahı:ıt-tte Üsküdar W1' i"jj 
maı;tan evvel atletizm için hazırlan· Melek Han No, 7 müracaatları mUTluğuna 9351858 dotr., Wf 
nıa müsabakalan vapıla,.aktır. rasile bizzat veya bil"eı;ıiJ~' 

VOLEYBOL hut tahkiakt gu··nu·· uıab• 
TiFOBiL ,_ 

Mektepliler ıampiyonası idare ko· ı•-• lunacal< tapu memu....-
mitesinden: Dr. iHSAl'S SAMi lan ilan olunur. 

Tifo ve parat fo hastalıklnnna tutul-28 Nisan Pazar ğünU oynanacak 
mnmak için ağı 7.dan alınan tifo hap· voleybol maçları ıunlardır. 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

Dariiş~af akıı sahasında: ke~ alabilir l\u1usu 5 , Kr 
. Saat f 16 ). aa: Yenilise - Yüce · liiİlllll ____ ıııiiıilllllimı--llllİ· I 

ülkü· 

Sahibi: ASlrd r.~ 
VAKiT Matbaa•• -:,... 

Neıriyat Müd~f,Gl" 
REFiK Ahmet St: 
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MatLuat kongresinde B ık ••k •k k / Almanyanın a an o onomı on- d . d k. h ı >J 

• • • • .., • 
1 
enız e ı azır ıgı 

seyı hır teblıg neşrettı r __ rııa, turu/. 1 ':'.~.·•J•/•da) 
nın Dunkerk kruvazorunden aıa-ı 

neler konuşulacak ? 
( Baıtaralı 1 inci aayılada) ,.,.,ad ) 

1 

Ökonomi konııe'-·İ, bu "oınh.·on . ğı kalmıyacak harp kruvazörleri, ( Baştaralı 1 inci aa,, .. , a .1 1 
larm ııerdeıtikJcri müt:ıleal:ıra mii - Kar1sruhe ve Layjzig gemi ~rin • gesj bar.kanı Harikakis mukahedele d d h · d h kuvvetle :. tenid raponmu lıuzırlamı:;tır. Bu en a a gem' ve a a 

hulunrnu•tur. d J ı · · k · mücehhez kruvnzörler ve fazla o· :. rapor, ticaret miiha e <" ermın tc ı 

mrırtesi günü saat 15 de Ankara· 
da toplıyacaktır. 

müdürlerinden, maarif ve harici .. 
ye vekaletlerinin ayrıca seçecek • 
Jeri birer mütehassıstan mürek • 
kep olacaktır. 

Bundan sonra konsey ha kam Jfo. fi ne , e hankıwn nit me~elder hak . larak en son yabancı denizaltı ge
Ean Saka koııaey mesaiı:ıJ hakkındakj kındadır. milerine, tonilato itibarile müsavi, 

Bu kongre; günde1ik hususi 
Mecmua ve gazetelerden ayrıca 

arzu edenler, masrafları kendile
rin ait oJamk üzere kendilerini 
temsil etmek için aza göndebile • 

tebliği konseyin tasvibine sunmu§ ve Kon eyin tJcaret İ) a e•iııe nit im fakat makine, faaliyet sahası ve 
kabul edı"Jerek toplantrva nihayet ,·e· ı · in k teslihat itibarile kat kat faik de-

:;azetelerin sahiplerinden veya 
bunların göndereceği mümessil -
'erden, her vilayet merkez ve mül
hnkahnca haftada üç veya daha 
a7. çıkan siyasi hususi gazetelerin 
namlarına kendi aralarından se
çecekleri birer murahhaıtan, her 
vilayette çıkan gayri siyaai, husu
ıi gazetelerle mecmua • 
iarın kültür, mizah ve ç.ocuk gi -
bi kısımlara ayrılan her bet gru
pu için birer mümeuilinden, her 

vilayette türkçe olmıyan ıünde -

·.; rarJarı umumi bir ma nyet arze ıe 

rilnıittir. te ,.e ulu!!lararan ticaretin çırpın . nizaltı gemileri bulunacaktır. 
Ankara, 25 "( A.A.) - Balkmı an · makta olduğu miikHilıit "e ona engel Daily Telegraf, makalesini bi -

lOfnuuı ökorwmi konıeyi ikinci. ü;ıi · olan tahdidat arasında, Balkan an · tirirken, mütarekenin akdi ııra 
nuı devresinin kaptını1ı münasebe.tiy • laıııma 1 memleketlerinin ticaret mii • sında, denizaltı gemilerinde tecrü
lc O§ağulaki tebliği •ıl!§rf]lı :i·tİr: ha:.delelerinin inki:.afrnı koltı) ln trrtı· be gören 700 genç Alman zabiti 

Balkan anla§muı ökonomi kon • cak ınalıivett~ıJir. bJ,ılunduğunu ve ekserisi bugün kll"k 
eyi, Atina toplantısında vermiş ol · Münakalat meseleleri lıakkındaki yatlarında bile olmıyan bu zabit • 

d ... •L• • "..t" b J TI ) )d lerİn iyi birer kumandan Veya mu· tıgu karar mucibince, ı.mcı •:.~ıma miizakercJeri, n m u•tn c P'rHl u 
ıfe'V?'esini akd:atmek üzere Ankarada toplanınıf olan ınüteha,.sıslar komite allim olabilec.eklerini hatJTlatı -
loplanmr~tır. Konsey mesaisine J~ nan kararlardan Bnlknn anla .. ma.,, yor. 
Nisan 1935 de Tüıiciye Dışan İtleri meseleleri için çok değı•rli ncticc11'r Deniz 
Rılltaıu Vekili Bay Şükrü Kayannı beklemelidir. 

lik gazetelerin dillerine göre ay · 
Konuımalarına Almanya nlacak gruplar jçin birer mümes-

ıiyasetinde başlanmıştrr. Kapanış Nihayet diğer komi yonlar tarn · 
celsesi :?5 Nisan 1935 de yapılmıştır fından ,·erilen kararlara geJince, f u; 

1lu7.name11 cok mühim olan hu iç· . kararların memleketlerimiz ııra ın · 
1inıa devresin=~ gör~i i§ kenditıinc dald ökonomik münasebetleri ileri · 
tevdi olunan meseleler hakkmda, ya· de inki§af ettirebileceği husu und t 

.kında Bükre~te toplanacak olan B~I· ökonomi konseyinin bütün azacı ıniit·ı 
kan anla§ması daimi konseyine verıl· tetiktir. 
nıek bere birer rapor hazırlamaktı. Öokonomi konseyi, toplnntılnr e~ 

Ökonomi konseyi §U dört komis· numda müzakerelerin tam lıir ~c rİ· 
Yona aynlmı§tır: ki mesai fikriyle yapılmış oldııgunu 

Ticaret münasebetleri komiıyonu hüyük bir memnuniyetle gönnii~ıiiı 
tnkünakalit kc•misyonu, turzim ko . Konsey, gelecek içtima. de\'resi i · 
:rn; .. ~ onu, banka meseleleri komisyo· çin 4 Te.şrinis~ni 935 de Blikr<'~te 
nu. toplanmaya karar ,·ermiştir. 

Dış işleri Bakanımız 
Ceiıevreden geldi 

(Btlf tarafı 1 ınci myıfada) 

~<:viçlc kcndi6inin Stressa metgU. 
Jiyetlcri arasında hayli görii§ebil
diın. 

Jizmrgelen sözlerin konsey huzu
runda resm.i mes'uliyetlerimizi 
müdrik olarak beyan etmiş oldu
fum ifadelerden başka bir şey 
olmıyacağr da bu kadar tabiidir. 

• • • Cenevrede gayet tabii o arak bu 
içtimaa iştirak eden hariciye na-
zırlannın hP.psi ile ve bilhassa Ro- Bu akpmlci trenle Ankaraya 

ıidecek olan Dıt lıleri Bakanımız 
manyanm kıymetli hariciye nazın mayıam onunda Bükreıte toplana-
ve bu sene Balkan itilafının reisi cak Balkan konaeyine gitmek ü
bulunan dostum M. Titülesko ile zere on gün aonra tekrar tehrimi
komı.~tum. B~ı münasebetle Balkan ze ıeJecektir. 
iti1afmm ki:çük itilafla birlikte 1 ~=======-==-==~
neşr~ttikleri komünike maliimu- Makdonaldın 
nuzdur. 

Avdetimde tekrar Belgraddaki •• ) d•kJ • 
tavakk-Jf c~asmda Yugoslavya SOY e 1 eri 
haricive ruüsteşan l\f. Pmiçle gö- (1383 tarafı ı. ci sayıfada) 
tiit-tünı. br. Almanya, kendine emniyet e-

.. Giderken ve gelirken Sofyada edilmesini iaetemekte, komıula · 
e~ki ve y~ni hükıimetin ricali ile nna kartı hiç bir fena niyet bea • 
"dostane fikir teatisine imkan ol- Jemediiini aöylemektedir. 

au. Kendiıinin kOlllfUlanndan ka -
Hiıla.;a Cenevre ictimaı ajansla- bul edemiyecefi bir ıekildeki ti · 

l"In günü gününe u~n veya kısı fahi teminatın onlar tarafından 
bildirdikleri şekilde cereyan etti. kabulünü iıtemektedir. Almanya, 
Konseyde nrımamede nıevcut rne· korkulan ve tüpheleri uyandır. -
sele hakkmda azalar noktainazar- madan enel Avrupada büyük bır 
larını irattettikleri nuutklarla iz- emniyet vardı. Berlin hükUıneti -
haı· ettiler. Ben de Türkiyenin gö- nin istedikleri müfrittir. Almanya 
ri4,c;fut(i ve Boğazlar işini ajansını- aradığı terefi ve aempatiyi kaza • 
Zin ayniyle naklettiği beyanat..ımla namamıtbr. Ve bütii_n. Avrupa 
Hade ettim. Büyük komşumuz ve devletlerinin tüphelerını uyan · 
dostumuz Sovyet Rusyamn kıymet 
1i nazın M. Litvinofun Boğazlar dırmıtbr.,, 

Mac Oonola malıeluini ıu •Öz· 
ıneseıesinde konsey huzurunda bi- ime bitirmelııeJir: 
zi t€yit ettiğini burada kaydetmek ., Alaıan hükümeti, Stresa ka -
ınemnuniyet verici bir vazif edil' -·lanmn tatbik ıahasına geçiril-

Seyahat esnasında tesadüf etti- • - d 
ğim, muhtelif gazete muhabirleri meti,ne ittirak edeceğini bil. ir -

da l§tirak EJecek ailden, Jstanbul basın kurumu 

Londra, 25, (A.A.) - Alman batkanından, Ankara ve lstanbul 
hükumetinin mümessilleri müstak- serbest muharrirlerinin ve istih -
hel deniz kuvetleri hakkında mü • barat itleriyle meıgul gazetecil&. 
zakerede bulunmak üzere Mayıs rinin seçecekleri birer murahhas • 
ayının başlangıcında buraya ge • tan, Cümhuriyet .halk partisi A • 

leccklerdir. nadolu· ajanu, matbaacılar cemi • 
5 deniz devletinin aktedeceği yeti, kitapÇılar cemiyeti murah -

konferanstan sonra Almanyanın hasları ve vekaletlerin neıriyat 
ela davet edileceği genit bir kon • ------".""'":-~~-===~' 
fcransın içtimaı mümkün olacağı davet edilmitlir. 

ümit edildiğinden Alman hüku • Esasen bu tarzda iki taraflı mü
meti şimdiden iptidai müzakere • zakereler lngiltere, Amerika, Ja
Jerde bulunmak üzere Londraya ponya, Fransa ve ltalya arasında 

• 1 
bir murahhas heyeti göndermeye cereyan etmitti. J 

cekJerdi~ • 
Bir mümessil birden fazla tem· 

sil sıfatını kendinde toplamıya • 
caktıt. 

Kongre mevc.ut aza ile açılacak 
karar alacak ve üç ıün ıürecek -
tir. 
Konıre Jç Bakanının açma say. 

levile açılacak ve matbuat umum 
müdürö raporunu okuyacaktır. 

Kongrede matbuat ile matbuat 
umum müdürlüğü arasında it bir
liği temini için esaslar aranacak. 

Türk matbuatının kültür yayma 

hizmetlerini daha iyi görebiln:eei 

için alınması lazım gelen tedbir -

ler konutulacak, kazetecilik mea • 

)eğinin ve gazetelerin tarakki 
ve inkitaf yollarile matbuat bir -

Jiği teıkili esasları görütülecek -
lir. 

Dit tabibi 

NURi MEHMET 
Beyoğlu Ağacami Kartıımda 

Burıa ıokak: No. 1 

ile ayak üstü :rnükaJemelerimin mek ıur.etile ıulhperverane nıyet-
k len"ni iıbat etmeğe hazır mıdır?,, 

na ilJerinde kendilerinin, temayül ------------·ı 
llerinin beyanatrmm yazılışında ı---~~-~~~~--~ı' 
bazan müteessir ve mahsus olduğu Göz Hekimi 

1

l 
nu ı:rörüyonım, ki bu da tabiidir. Dr. Şükrü Ertan 

Çünkü kendileriyle muayyen 
cümleler not ettirerek konuşma- Bahrlli. Arıkan cadcleaiı No. 61' 

Telefon: 2Zl8& mıştrm geJiı::i güze] konuşmuştum. Sah günleri meccanendir •. 
Zat.en bize matuf olma5T 

1 

.. 
DA QA 

BiRiKTiREN 
RAl-IAT .. ~ D~Q 
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1 ıstanbul Belediyesi ii~n narı _,I 
... .:. .............. mmı ...... ıuıı .......... mı:ıı:-.ı ....... ca:., ..................................... ıı.;...11 .. 

Vekiletinden 
1 - Orta Tedrisat mekteplerin de Türkçe, Tarih - Coğrahlı 

bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, F ransııca, Almanca, Inıilizce 111 
Semti 

lıhak. 

Pata 
Binbir
direk 

,, 

MahaJİesi 

Cankurta· 
ran 

Sokası Mikdarı 

Karacehen- 96,5 M. M. 
nem 
Şerefiye 205,90 ,, 
c. 

,, . 93 

Beher metre 
murabbaı 

kıymeti 

5 L. 

17 ,, 

15 " 

Muvakkat 
teminatı 

36,19 

262,53 

104,63 

avini olmak istiyenler için hu aene imtihan açılacaktır. . 
7,5 M. 2 - imtihanlar 1 Temmuz paı:arteai sünü lıtanbul unıV Yüzü 

de bqbyacaktır. 
2 yüzlü bi • 3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

ri 13,5 di- A) - Türk olmaları, 
ğeri15,25 B) 20 d~n eksik Vf. 45 den fazla yafta olmamaları, 

2 yüzlü bi · C) - Hüsnühal erbabından olduklan, cinayet •e cuob•, 
ri 6,25 diferi den mahkUıniyetleri olmadıiı haıcktnda mahallf viliyet Ttf 

11,50. idare heyetinden bir mazbah ibra-ı etmeleri (halen menıur ~ 
189 60 12 170 55 Yüzü 15, M. lim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları daı ,, . ,, ' ,, ,, , 

Yukarda ıemti, mikdarı ve tahmın bedelleri yazılı belediye malı ar sa~ar. s~~ıl~ak üzere ayrı ayr~ açık nin vereceği v~i~~ kafidir.) . . i ~ 
arttırmaya konulmuıtur. Şeraiti anlamak üzere her gün Levazım müdUrluğune, arttırmaya ıı~ek O) Her turlu hastalıktan. ve muallımlık. eo~ey~ ınaJI , 

için de hiıalarında yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 27 / 4/ 935 zalanndan Hlim olduklarım ııpat eder taıd1klı hekım raP""' 

cumarteıi ııünü saat 15 de daimi encümende bulunmaları (1799) etmeleri, """' 

l_ı_sto_n~u_ı _Kum_in~_anı_ı~ı-~a_trn_nını._a _Kom_ısy_onu_ı_ıın_ıır1 ___ 
Gümüııuyu haıtaneıi için 800 ler. Eksiltmeye gireceklerin temi· 

tavuk açık eksilt.meye konmuıtur. nat makbuzlariyle beraber vak -
Beher tavuia tahmin edilen be- tinden evvel komiıyonda hazır 
eki 70 kuruttur. ilk teminatı (42) bulunmaları. (1814) 
liradn. lhaleıi 28/ Niaan/ 935 pa • • • • 
zar günü aaat 15.30 dadır. Şartna· 1,000 çift elviden açık ekailt • 
~ini iÖrmek i•teyenler Fındık· meye konmuıtur. Beher çiftinin 
lrda Satınalma komiıyonunda ıö- tahmin edilen bedel 55 kurut o -
r~biliı1~r. Eksiltmeye _girecekle - , lup muvakkat teminatı 42 lira -
nn temınat makbuzlarıle beraber dır. ihalesi 29/Niıan/935 günle -
Taktinde komisyonda hazır bulun- meç pazarteıi günü saat 15 tedir. 
malan (1870) Şartname ve nümuneıi Fındıklıda 1 

• • • ıatınalma komisyonunda görüle • 
Gümüısuyu hastanesi için 7000 bilir. Ekıiltmeye ıirecekler temi -

kilo süt açık ekıiltmeye konmut - nat makbuzlariyle beraber vak -
tur. Beher kilosuna tahmin edi · tinden evvel komisyonda huır 
len bedel 14 kurut olup itk temi- bulunmalan. (1841) 
natı (74) liradır. ihalesi 28/ Ni • • • • 
san/ 935 pazar günü saat 15 le - Kıt'at ihtiyacı olan 16500 ki-
dir. Şartnamesini Fındıklıda 1& • lo taze bakla 'Ye 7800 kilo ıemi • 
tınalma komiıyonunda görülebi • 1 zotu açık ekailtmeye konmuttur. 
ı;r. Eksiltmeye gireceklerin vak · Baklanın beher kilotuna tahmin 
tinde teminat makbuzile birlikte edilen fiat 4kurut ve semizotunun 
komisyonda hazir bulunmaları. beher kilosuna tahmin edilen fiat 

(1872) 5 kuruttur. ihalesi 27 /Niıan/935 
• • • cumartesi günü ıaat 15,30 dadır. 

Gümü!suyu hastaneıi için 1500 Şartnamesi Fındıklıda ıatmalma 
l:ilo yoğurt açık eksiltmeye kon - ı komJ~yonunda görülebilir. Ekailt
mı;§tur. Beher kilosuna tahmin meye gireceklerin 79 liralık temi· 

1 
edilen bedel 20 kurut olup ilk te· nat makbuzile beraber vaktinden 
minatı 23 liradır. ihalesi 28/ Ni - evvel komisyonda hazır bulunma· 
aa.n/ 935 pazar günü ıaat 14,30 da- ları. (1842) 

dır. Şartnaıneıi Fındıklıda satın -
alma komisyonunda görülebilir. 
Ekıiltmeye gireceklerin teminat 
makbuzlarile birlikte komisyon · 
da hczır bulunmaları. (1874) 

••• 
Kıt'at ihtiyacı için 1818 adet 

yün eldiven açık eksiltmeye kon • 
muıtur. Beherinin tahmin fiatı 55 
kuruı olup muvakkat teminatı 75 
liradır. lha1eıi 27 / Niaan/ 935 cu • 
marteai günü aaat 15 tedir. Şart • 
name ve örneğini Fındıklıda aa -
bnalma komisyonunda (Örebilir • 

••• 
Çatalca ve Çe:rkes köyündeki 

birlikler iôn Def bin kilo taze bak
la pazarlıkla alınacaktır. Pazar • 
lığı 27 Nisan 935 cumartesi günü 
saat 16 dadır. Beher kilosunun tah 
min edilen fiatı ıekiz kuruştur. 

Şartnamesi her aün öğleden ev • 
vel komisyonda ıörülebilir. lıtek
lilerin 60 liralık ıon teminatı mak· 
buz veya mektuplariyle belli ıa -
atte Fındıklıda Komutanlık satın· 
alma komiıyonuna gelmeleri • 
(2140) 

MÜFLİS NAC!NIN SIRA CETVELi 

S. No. Alacaklılar lıtediii para Kabul olunan Kabul olunduğu Ret 

1 - Miflen ve Şıı 
vekili avukat 
Yuda Ha.bip 

2 - Salih efendi 
3 - Mihran Keıiıyan 
4-Kemal 
5- Şükrü 
6-Enur 
7 - Hayrettin 

L. K. olunan para 
Para L. K Sıra L. K. 

5371 09 4663,09 6 708 00 

3084 00 3084,00 6 
5715 00 5715,00 6 
800 00 800,00 6 
785 00 785,00 6 
960 00 960,00 6 

2439 00 2439,00 6 

18446,09 708 00 

lıtanbul iltinci illa. memurluğundan: 
Galatada Büyük Balıklı hanı altında 20 - 22 numarada otomobil 

lastiği ticaretiJe metıul iken mahalli mezkCaru terkeden müflis Naci -
nin iflia idereaince borçlanna ait tetkikat yapılarak yukarda gösteri 

Jen sıra defteri dairemize tevdi kılmmııtır. 

Denizyolları 
ıŞLETMESi 

Acenteleri 
1 eı. 4:23tı2 

K:ıraköv K6f'rükıaşı 
"lirkec ı Mlihürd:ır udr-

••-- f fo r elelotı ;.>27 4-0 

Mersin Yolu 
tNEBOLU vapuru 28 Nisan 
PAZAR günü saat 10 da Merai

ne kadar. (2167) 

AYVALJK YOLU 
.BANDIRMA vapuru 27 Nisa 

UMARTESI günü saat 19 d 
lzmire kadar. (2168) 

l LAN 

SATILIK 30 ton iıtiabmda 

muf. Petrol ile itleyen "PAR • 
SONS" maT:'kah' 8 silindirli' 120 
ili 140 beygir kuvvetinde motörü 

havi uzunluğu 23'75' ıenitliti3'60 
metre sür'ati 12 mil masif akaju 
aiacından bir salon, bir hali, bir 
büfe ve saire. 

ŞERAiT MUTEDiL 
Gaitada, Kevork Bey hanında 

(Alime Han) 1,2,3 numarada 
SIDNEY NOWILL ve teriklerine 
müracaat. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Tamamına 840 sekiz yüz kırk 
lira kıymet takdir edilen Koca
mustafa pa§Ada Ali Fakı mahal 
ve ıokağmda 19 numaralı ahpp 
bahçeli ve elektrik tesisatını havi 
ev dairemizce açık arttrmaya çrka· 

Muallim mektebinden mezun olanlann en az iki dert 
allimlik etmit bulunma~an lazımdır. . ır' 

4 - Namzetler imtıhauda m~ vaff ak oldukları takd1rd• '"' 
maralı kanunun 1. ci maddesinde göıterilen d•receler dab~ 
hanıi bir orta tedrisat mualiim muavinlifine tayin edilec~ ';il 

S - Yukarıdaki tartlau haiz olan namztler bir iıtida ıl• 
müracaat edeceklerdir. Bu iıtidaya fU veaikalar bailanacakU'

1 

A) Nüfus tezkeresinin asıl ve ya taıdikli ~ureti, 
B) Tahıil derecelerine :tit pbadetname veya vesikalarıodl 

yahut suretleri, ' 
C) Hüsnühal mazbataıı, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümuneaine tevfikaJS 

sıhhat raporu, 
E) MahalU Maarif idareıin den taıdikli ve fotopfb 
F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklü iünde kartomuz fotoğrafltta 
Bu ve.sjkalarm en ıon 1/ 6/ 1935 tarihine kadar Vekaleti 

rilmit olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekalete gelmit 
evrakı müıbitesi noksan aönderil mit bulunan iıtidalar h 
amele yapılmıyacaktır. Keyfiyet ilan olunur. (1957) 

Askeri Fabrikalar U. MüdürlüğÜO 
15 Ton san sabunlu kösele 
6 r on rikoıata köıeltı 
S Ton ıiyab yafh kösele 
8,6 Ton ıar~ vakete 

t8CK• Adt.t metin 
6 :JO Adet ımmıtk f&ph c.en. 

Tahmin ~r.Uen bedeli (80000) lha olan yuk-:..rda mHrtan v 
,,)ı malzemP. Aaekeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü sabno. 
ronunca 11 may11 93t:\ tarihinde cumartesi gü1~iı saat 15 de 
me, pazarlık kapal1 zarf ilE ihale edilt:eektir. Ş~.•tnamc (4) 
C.ilinde kom tyondan verihr. Taliplerin muvak:. at teminac o 
ra 249J num!lrab kanunun 2 ve 3 mıı.ddelerinClck• veuikle 
ve saatte komisyona müracaattan. (2131) 

Büyük 

Tayyare Piyangos 
r_~ımıı oı'!P ta~t?ame•i 1~1s1s3s Simdiye kadar binlerce kişiyi zeo 
gunlemecmden ıtıbaren dıvan~ıa· • • • • A .. 

neye atılarak 1/ 6/ 935 rünlemeci· etmıştır. y enı tertıb planını gor 
ne ruthyan cumartesi aünü saat 1 • k • J • 77 Jll 7935 i Jif• 
14 den 16 ya kadar dairemizce • Cl eşıaesı -ır~ayıs- e 
aatdacaktrr. Arttırmaya ıirmek İ· Büyük ikramiyesi : 25.000 Lir• 
çin o/0 7 buçuk teminat akçeai alı
nır. Birikmit vergi Belediye reıim· 

ıeri ve vakıf icaresi mü,teriye ait- y ozgat Vilayeti Daimi 
tir. Arttmnada takdir edilen kıy· .... d 
metin% 1s ni bulmak tart olup Encümenindv-r /, 
akti halde en son arttıranın taah- jllı-jl 
hüdü yerinde kalak üzere arttırma 1 - Yo~gat Memleket hastanesinde yapılacak kalörifer, tJ'' 
on bet ıün daha uzaltılank 1 ldk, ıu, rontken, siterilizasyon teıieatı (65638) lira 45 lcuJ1ll 
16/ 6/ 935 günlemecir..e rastlıyan r& ile eksiltmeye konmuttur. 
pazar günü ayni saatte yapılacak 2 - Bu ite ait !artnameler ve evraklar ıunlardır. 
ve bu arttD"JDada da gene kıyme· A - Eksiltme umumi ve fenni ta rtname "bir arada,, 
tini o/o 75 ti ulunmusa 2280 nu- 8 - Fenni prtname • ~ 
maralı kanun ahkamına tevfikan D - T eıiıata ait hususi prtname ve ketif cetvelleri " bıt 1. 
satıı geri bıraılacaktır. F - Teshin tartnamesi ~ 

2004 numaralı kanunun 126 ncr H- Bu evrakı görmek iıtiyenler Ankara ve İstanbul Sı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi mat muavenet müdürlüklerine müracaat etmelidir. ~ 
alacaklarla diğer alakadarların 3 - Ekıiltme 935 mayıaının 20 i•ıci pazartesi günü ,..t 6' 
ve irtifa hak..1<1 sahiplerinin gayrı layet Daimi Encümeninde yapılacaktır.. ~ 
menkul üzerindeki haklarını husu 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. ,;; 
aile faiz ve masrafa dair olan id- 5- Eksiltmeye girebilmek için <'o 7,50 miktarı bul~t~İ 
dialarını evrakı müıbitelerile bir· muvakkat teminat mektubu ve mali iktidar ve bu aibi t_.1,. 11" ~ 
likte ve 20 gün i~i~.de dairemiz~ j tıyet veaaiki ile Ticaret odasının içinde bulunduğumuı~ 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde katı teklif mektuplarına bağlarunı1 olacaktır. "'1J. 
hakları tapu sicilleri le sabit olma- 6 - Teklif mektupları eksiltme, umumi ve fenni .. --~ 

Müflia alacaklılarma kongurdato teklif etmi,tir. Bu teklifin müza
keresi n bnunen yapdmuı lizrm gelen ikinci toplnnr4'.la için alacağı 
kabul olunan alacaklılann 19 Mayıe 935 pazar siinü aaat 11 de daire
JDizcle hazır bulunmlan ilin olunur. (6646). 

dıkca sah§ bedelinin paylatma maddelere tamamen uygun bir tekilde doldurulup üç~ .... 
aından hariç kalırlar. Daha genit zıh aaatten bir saat evvel Vilayet Daimi Encümeni reııbli dd~ 
bilgi edinmek istiyenlerin 934/ tir. Posta ile ıönderilecek mektuplar da nihayet üçüncü~~'' 

ı 4790 dosya numaraaile dairemize saate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile •;._..., 
• müracaatlan ilin olunur. (6643) mıı olmuı icap eder. Pottada olan ~ecikmeler kabul •diJJP'"' 



BulaşıOı 

Ekonomik havagazı Çocuk Haftası -Kumbara Haftası 
••Junkers,, 
Su ısıtıcısı 

ıle yıkamak oır zevktir 
101 ıstıkıaı e8eıtıe!Sı 

Veresiye satış 

"Ataturk,, heykeli 
akası 

Dehizli VilAy ti Daimi encümeninden: 
D . l"dl dlidliük *'ATAtÖRK,, beykeH müllll;aJWffia elt ha· 

zı •• ::::~ atalrft ,-..J• tdllüju here tav:ıibida liliuni ıörülmtit-

• 6 ıavrtmıın lı Sa1ılttt•ıntlan bir kam6ara alınız. Gelecek sene ha 
luJfta çOctılanıızıın da 6irilcmiş bircok parası olacalctu. 

Osınanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
.. L .. ı..;. ~' ~-- elen Malzeme - Gffef - (Fi'.} Mat6· HaratiJ.at - Biyoloji - (Fr.) Bi· &üne doyulı+ım:. ı iJmek: Maııuıi.,.,i meadin -l _ iJs turKÇe liotueratın B 1 · b ~ -· 

• ltl kar ına (if Kö.) belde(i net 0 ogıe Manzütne - izge Eı•lerin dokunulmalığı. 
lo.: Htıii) t!:ımı.ıftu:. Bunların laer Maamalih, maazallk, maahaza - Adbya~ ilmi uarl adka - Ar • Maraz - ltaetahk l\faıer - (1}ai:: cemaat) - OmeıE 
r~~ JıakkınJa ııraıı ile usmanlarimı· öanunla beraber, böyle lH de, Nyle keol«tjl,.... (Fr.) Arth~ologie Marazı ıttllste•ll -- SaJgm-. ·(Fr·) Mavı:Ji - Doiu 

31 

ZIJa (~J yazılarinı gaselll • iken, şu ftl' ki Mebhuülbeıer - Antropoloji - Epid~mie Matuka, map)t _Seviili 
lere vereceğis. . . Mamelek - Neai nnıa, fttl Yolu (Fr.) Anthropologie Miirazr tnllhliki müıtevİi - ttı • Matltaa - lfask:ı evi, Lamı en 

2 - Yeni könmi 1Uırfil~_1>1 "'rnek: Bütün mriuılUditl Marll Grafoloji - Grafoloji - '(Fr.) ran - (Fr.) ~pid&nie mortelte l\latbaacı - Buan edil • . • gerepas gore. u . • 
ayırd men ıç~ ör • lflil'IM bsri.ifdı - Neıl mif'itı (oarını Graphologıe (1) Bu ıö:ı ile alımda geten ıe • Mıitbaaclbl:, fabiıt \..ıa ÖUi 
I~ dal 

1 6..1:::"' ayncıı .--ııwauJ wtar lfleriM tHNıltti. İlihiyal -'Teölo}i - (Fr.) The • rimler için avrıco ,·a.:ıılacalcıır. Mathü "'- llaüna fie1'ler M twRrJ mufHU• • ••--İ...1 llVfl } • :J 

3 - Kökü ıürkte olan...,,__· Mamul- YaA 1&Pıl 0 ogıe Mariz - liaeta Matl;uia Daııtf 
rin bugünkü iflenmif oe 1crıılanılan Oruk: Bu la&rikanın ınamuldtı Telgraf - TeİgraF - (Fr.) Tele· Mareke - Vunıpli, unııak - Matbuat - BuHl 
~ıilleri alınmifbr: A.slı of.' -:,w. ıailoaılıllgl• trJnW,.,tır. - Bu lab- graphe (Fr.) Champ de babaille Matem (Bak: lflim)" il 
aılı ügiün olan hük~m, ~~ çek.. rlkaliın yapüddtın H1lamlıll11l• ıa • Fotoloji - Fotoloji - (Fr.) Pho· Marifet - Bilgi - (Fr.) Lnna· Matlab - Dilek ,(tf..) Deman· 
kökünden lfelen ıelcil ribı. .. .:. 1 ·... d 

Miatitl olnlak ~ tlulmlk nınnrıffır• waogı., issance e 
Makule_ Tlflfl, takım, kate&'orl Mamur - Bayındır •~~lm1 i ~lcuia - Astroloji - '(Fr·) MaruF-Tıinmmış, angm - (Fr.) Matluli ._ l ._ ~lıed- '(Fr.) 
. arak M&nl - Anlam ABU"O ogıe Connu A recevoir 2 ._ fsteli - (F"r.) But (tenın ol >· Mlnasız - Yan.n, bott aa1amsız Nehbloji - Nekroloji - (Fr.) Manız ~almali - Uigrama Matrnilhl nazir - tözdik.di -MakGs - Ten N · ,,.,. 

il ,. Nffied ;,tsUa Pif1..,. So • Manend - Gibi, benzet ecrologıe Mani (mesel) - Masal (T. Kö.) (Fr.) Convoitise 
..w. Manevi - Tlitei - crr.) lmmat6- Bakteriyoloji - Bakteriyoloji - Masebak - Geçmig - (Fr.) Pre· Matuh w..o ftunı~ - (Fr.) !Mmenı nuç ten çıktı. (F ) B en 1 . 

Mal _ Mal ('i. ıt6.J riel l act 0 ;gıe .. cedent Mafft'il - Aım, it~ .. lFr.) t iu 
MalA.mal - lıop«lola Ornek: Bu kl!a&s 1tn obdukfQ 

1 
~milJarz - eoloıı - (Fr.) ™ · Maske, niliap - Yüzlüli deli 

::::: : ~":ıı~ mallllie (T. '::!.61
:... m::::.::::,. ~,:, 8 0 Ji:.Uıoloji - Jigantoloji - '(Fr.) r.~:':.ıah~t-:::. r.~) :!;'" :::.;; ~~ 

it&.) - (Fr.) Domaine lnu tbl,,,..,,.. Cigantöl°'1e Ômek: Orıun makamımla kaldı- M~~ - Maya 
Ma1111, alil - Itcll - crr.) lnflr- Maal, nıaata-. Enrel, öıtre Haloloji - Haloloji - Balloio • rıl"""ı icabı mtulahaı idi - Onu

11 
Mayi ..... Suyuk - (~r.) tlqüt.ie 

188 Meııbbe - 1 - Destan, ! - gie orunıuulan kaldınlması itin ıereği :M'üınn61 aft """ aralı - ( r.) 
Malili süfJer _ Jhfl saftfç!Jar (Bak: hlkAye) İpoloji - fpoloji - (Fr.) Hippo· idi. !\iap~ 

- (Fr.) lanlidee ae perre Maıthk - LDJfk ('I'. KB.) (l) - logie Maerar - 1 - Harç, 2 - Saypa Ômek: Polil ma:a11nei ıu erba • 
Maltm - öyle, Mlll, MWiı!li (Fr.) LOifqae Manzara, tablo - Görey - (Fr.) Sarf etmek - Saypamak

9 
harca • btndan ~ topluyor - PoU. 

Miltm - Meçhul Bilfnell blllnml· HaklmJ feylesof - Fllosof - Tahleau. mak karal.ılan töpluyor. 

yen (Fr.) Philoeopbe Ômeh: Se;pde hiçbir gü=el tablo Masnı, ııar'ah - Tutaraklı Mabut- Derlitoplu - (Fr·) Ar· 
Maldmaı- Bllp- (Fr.) Cii.ııai· fthlefe - Flloufl - (Fr.) Phl • yoktu - Sergide hiçbir giUel tablo 1\laHetmek - Emmek ran~ comme U (aut 

Josophle yoktu. Masum, bigünah - An, ıucauz Masaret (Bak: İtizar) - Öıir Nancee 
Mal6...Utlrtlt .... Bllstl -.a (Fr.) 

Pfclant 

Malt\nwlı &-. Bilgia - (1r·) İm· 
1nüt 

nıeıeı - Fileler O't.) Pldlo • Manzara, nezaret- Görü - (Fr.) Masumiyet - Suçsuzluk, anltli Mulıar, nail - Ermlt 
logie Vue Maun - Dobnnlmai Muhın bihar olm~ - İiil•ttl 

Filoloji - Filoloji - (tr.) Phi • Ôrnek: Ba 8"" htarı.-.a;ıne (ne· Masuniyet - DokunttlttUılhk - tutulmak 
lologie mretine) doy_ulrn.a - Bu evin ıörü· ~Fr0). İnununit6 



Kadıköyünii.n Romanı 
Yazan : Safiye Erol 

rakında 

Dan,a alır siklet IXıka flUllPİ • 
70DU Maka Bear, Mia Maıy Kırk 
ile nipn1anmak üzeredir. Mia 
JCuk için Nevyorkun en rizel kız. 
lanndan biri oldluiu söyleni70r. 
Fakat ne bokaör, ne de Mia, ni. 
pnlamna havadiaini teyit etmek 
...,.,.orlar. Bununla beraber, 
lalıotrafçı ikiıini bir arada yaka -
ladrlı zaman, yukarıdaki re1mi 
lelbit ebnittir . 

'.Aralannda herhaqi bir müna
lehet var mr? 

~ l:Mpau kimsenin soramr • 
ıaııi•• ..._in ederiz. 

• 
Mah•r olmak, nail olmak - Er· -Mai - Geçmiı , 

MulGm, mağdur - Kıyık - (Fr.) 
Peneeat6 

Mumun - Anlam 
Mamun - Sanık 
Lur - Öziirlü 
Mebde - Bq, baılan~ baılangıç. 
Mebhut olmak, behte uğramak -

§-pk•lmU: 
llebUğ, esmuu b.Iiğa - Tutar 
- e mebni - •••• de_u ötürü 
"1iıek: Buna mebnidir ki. - Bun· 

ilan öıiiriitlür ki 
Mebaa - Saylav 
Mdmıl-Bol 

Mebsuliyet - Bolluli 
Mee.1 (Bak Takat). 
Mecburen (Bak: Cebr) - Zo . 

ran - .(Fr·) Pmr contrainte, force . 
ment 

ilmek: Bu İfİ gönül iıteğiyle de -
ğil, mecburen. yaptım - Bu ip gö -

nül idefiyle değil, :oruna yaptım. 
Mecbur (Bak: Cebr) - .Yüküm· 

le) - (Fr.) Obligatoire 

Omeh: Bu vai./eyi ne katlar va -
lllın oluna olsun, i/a eımelc mecbu -
ritlir - Bu ödevi ne kadar ağır olur· 
acı Qlaun yerine getirmek yü/cümael -
tlir. 

Mecburiyet (Bak: cebr) - Ytl • 
idim, zor - (Fr.) Obligation 

Mecbur olmak - Zorunu duy • 
mU, zoru altmda bulunmak, zorun
u blmak 

Meccanen - Parasız, caba -
.(Fr.) Gntis, patuitement 

Meclis, hey;et - Kurul - \(Fr.) 

l 
1ıte kolayl* • 

la dardurulamı 11 

yan bir modeL 
Kalif orniya • 

da bir tdırin ri • 
pariıi üserine l'eıl' 
sam Frank, gflRi 
Mis Enel imıin 11 ·••· J 
deki unpn blı / 
kısm bir ,, iı.-: • 
rinde resmini 
yapmı~tıı. Hı .-~ 

min yapıhıı bir ı 
hayli güç olmut 11 

tur. Çünkü pos 
halinde iken m~ 
del mütemadiyen 
hareket ediyordu., 

Sanpn MU E
nel, Kaliforniyal. 
ıehri 1935 gibel .. , 
lik birincisidir. , 

Assanıblee. conseil 
Ômek: Dil Heyeti dün toplan • 

dı - Dil kurulu dün toplandı. 
Meclôh - Tutkun 
Meclôb olmak - Tutulmak 
Meclfabiyet - Tutkunluk 
Mecma - Yığmak 

Ômek:. O gün ıehrin meydanı bir 
köylü mecmm oldıı - o sün ~lıri11 
meydanı bir köylü yığınağı olJu. 

Mecmu - Top, tümel 
Mecmua - Dergi 
Mecnun - Çılgın, de) i 
Mecra - Yatak, akağ 
Mecruh - Yaralı 
Mecur - Kiralık 

Meczup - Sapık, sapıtkan, t;alık 

Meçlıu\ - Bellisiz, beliniz, bilin· 
medik, tanınmamıı, bilinmez -
(Fr.) İnconnu 

Ômek: 1 - ilim meçhulü arar -
f lim bilinmediği arar. 

2 ~ I zi nu:çhul kaldı - I zi belli
,q haldı-

Mcçhuliyet - Belirsizlik, bilin · 
mezlik, tanmmamıılık 

Medar ( İatinadgih anlamma) 
Söyke 

Medar (Terim) - Döngül 
Medarı maişet - Geçinecek 
Meddü cezir - Yayın çekin 
Medeni - Soyıal 

Medf en - Kabir 
Medlun - Gömük 
Medh (meth) - Övgü - (Fr.) 

Eloge 
Medhal - Girit 
Medhar - Yığla - (Fr.) Entro· 

~t 
Medhul - Ayıp, ayıplı 
Medhutü münhesim, muzmahil -

Smgm 
Medid - Uzun, sflrekli 
Medine, belde - Site 
Med'üv - Çağnk, çağrılı 
Medyun - Borçlu, verecekli 
Mef er, mahalli firar - Kaçıl 
Mefharet (Bak: iftihar) 
Mefhum - Öktem, kayram 
l\lefkure - Ülkü, ideyel (T. Kö.) 

- ( Fr.) İdeal 
Mefkurevi kdma - İdeyellqtir • 

me 
Mcfkfire,·i kılmak - İdeyelleştİr· 

mek 
MefUiç - Kötürüm, inmeli 
Mefkud - Yok, yitik 
Mefruş - Dlişeli 
l\fef nu~at - n;;~P"''' 
Menedet (Bak: Fesad) 
Meftun - Tutkun 
.Meftun ve mcshur olmak - Tan· 

sımak - ( Fr.) Etre charme 
Meftur, - Bezgin, bıkkın 
Mehabet, heybet - Aybat 
l\lcharet - Uzluk - (Fr.) Ad • 

resse 
Mehaz - Kaynak 
Mehcur - Ayrı, ırak, uzak hıra • 

kılını~. atılınıj 

l\lehnuat - Alınç, giren (Banka 
terimi J - ( Fr.) Etıtrce 

Medfuat - Verinç, çıkan Banka 
terimi) - ( Fr.) Sortie 

l\lehd - Be~ik 
Melfuf - Düriilü - (Fr.) Jnc • 

lus. ri-joint 
Mehib - Aybar 
Ômek: Mehib bir cuker - Aybar 

bir cul&er 
Mehtah - Ay aydınlığı, ay ışığı, 

haykır 
.Mekari - Yüket, yük haynnı 
Meks - Eğlenme 

Mekteh - Okula - ( Fr·) Ecolf' 
Mekiıl5t - Yiyecek 
Mel'ahe - Oyuncak 

Kadıköyünün Rom 
Yazan~ Safiye Erol 

Habqistanda 
fotoğraf. 

Habetistanda, 
İtalyanlarla vu • 
kua gelen açıldık· 
tan ıonra, en çok 

( ~yyarcciliğe e • 
· :mmiyet verili • 
jbr. Zaten, hal • 
km da en ~11' e~· 

diği ıey, tayyare • 
ye binmek arzu • 
sudur· Meseli fo· 
toğrafçı dtıilin · 
lannda, fon, dai • 
ma bir tayyare 
resmidir. Daha 
sonra, hususi bir 
takım teneke tay • 
yareler de yapıl • 
llll§tır. Halk hu • 
nun içerisine gi • 
rer ve resmini ÇI· 

ltanr. 

Yakında 

.. 

1935 senesi tieniz mcidellerl, lier 
duğundan daha ziyade muhtelif şekiller 
kısım mayolar yalnız göğüs kapanacak 
mamiyle açık olduğu halde, bir kısmı d 
sıla bir surette kapalıdır. 

Bir hafta evvel modayı tespit etm 
bir heyet, ittifakla bir karar vremeden 
Umumi temayül :mayoları kapamak 

Melihat - Sevimlilik, güzeJlik 
Melb - Sığmak - (Fr·) Asile, 

refuge 
Melbusat - Giyeceli 
Melce - Sığmak 

Meleke, rüsuh - Yordam, mele · 
ke (T. Kö.) 

Ômck: Onun yazı i~lerinde bii • 
yük meseleki var - Onun ytızı i§IC • 
rinde biiyük yordamı var. 

Meluf - Alı~ık 
Mekin-Yer 
Meknuz - Gizli, gı)mülii , saklı 

Mekr (Bak: Hile) 
1\fekşfıf - Açık 
Memduh - Öğet 
l\lemcr - Geçit, gerçek' 
Memen (Bak: Meliiz) - Sığınak 

l\f em1iiha - Tuzla 
Memleket - Ülke, memleket (T . 

Kö.) - Pays 
Mem1iı - Doln 
Memliık - Karaha~ 
l\lemnu - Yasak 
1\lenınun - Hoşnud 
Memul - Umulur 
Memur - 1~yar 
Menaat - Sarplık 
Menam - Uyku 
Menha - Kaynak 
Menetmek - l' asak etmek, ah · 

koymak, (inüne geçmek, engel ol · 
mak. 

Menfa - Sürgün 
.Menfi - l - Sürgün (Fr.) Exil~ 

2 - l\lt-nfiğ - (Fr.) Negatif 
Menfaat - Asığ, çıkar, fayda 
'Menfaat perest - Asığcıl 
Menfez - Ağız. düdt-n 
Menfur, müstekreh - fğrenç, 

tiksinç 
Menhus, meş'um - Uğursuz 
1\f enku - Ha~lanıa 
Menkp - Düşmüş 
Meııki&biyet - Soyundan gelme, 

kapılanmıglık, ginniılik, 
hk. 

iJrtJP,k: 1 - Onun Ev 
leaine memubiyeti vardır 
renos soyundan gelmedir-

2 - Size mensubiyet# 
rim - Size kapılan~ 
vanıyorum. 

l\Iensucat - Dokuma 
Tissu 

Mente - Çıkağ, kökeO 
Menus - Ismık, abıkal 
Menzil - Konak 
l\f ephas - Sözhaıı - ( 

pitre 
Mephut - Şqkm 
Mepsutan - Düzce, 

Sirnplement 
Mer'a - OıJali 
Merak - Merali '(T. 
Merkep (Rükup'tan) -" 
Meram - Meram (T. 
Meraret - Acılık 
Merasim - Tören 
Merasim (Eıkil ani 

killer 
Merbut - Bağlı • 
Merbutiyet - BağW~ 
Mercii aid - Baıvu 

Ômck: Her ifi mereiİ 
rülebilir - Heri§ kentfİ 
da görülebilir. 

Merd - Er "" 
Merdane (Yaraç aclı) 
l\ferdümgiria - Y~ 
l\f eremmet (Bak: T 
Mergup, muteber -
Merhale - 1 - Koll 

rüm 
Merhamet - ACJlld}. 
Merhamet etmek -
Merhametli - Act.r ~ 
lerlıametsiz - A~ 

Merhem - SürgilÇ 
l\lerhun - Tutuk. 
Rehn-Tutu 


