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l' abancı bir Jıüku
metten askeri gar
lım istiyebilir mi? lıtanbulun Kadıköy - Uıkü · ı 

dar yakaıı, daha doğruıu Ana~o· 
lu parçaıı ıün ıeçtikçe daha zı · 1 

Yade bayındırlaııyor, daha zıya· 
de ıenleniyor; gittikçe daha zi · 
Yade kalabalıklaııyor. Bunu pek 
tabii görmek lazımdır. Çünkü, \ 
Türkiyenin batı Ankaradır ve An· 1 

kara olarak kalacaktır; Kadıköy \ 
- Oıküdar tramvaylarının yapı · 
lııı ve ıeıiiıleyiti de buna yardım 
ebnittir ve edecektir; bir gün se· ; 
lecek lıtanbulun .Anadolu yaka • 1 

ıında doirudan dotruY• ticaret 
e9yaıı çıkarılabilecek bir de li · 
man yapılacaktır; ondan aonra 
tehrin bu kıımı ıüpheaiz daha zi· 

yade canlanacaktır. 1 

Bu durum tehrln aaıl it yeri 
olan lıtanbul •• Beyojlu ile 
Kadık6y ve Oekidar yakalı ara · 
ıında ıidip ıelme araçlarının ( oa• 
•ıta) ııklqbnlmuım ıereldi kıl· 
maktadır. Bu cldeii aeıç•Jdeflir · 
mek olama• Wr. teY clejildir. 

Arsıulusal kadın kon
~resi murahhaslarını 

kabul ettiler 
Ankara, 26 (Kurun) - Araıulu· 

:tal Kııtlınlar kongreıi namına kırk 
· kişilik bir heyet bu aabah geldi. 
Karplanıada kadın ıaulavlarımız· 
dan Bayan Nakiye, Bayan Huri · 
ye, Bauan Benal, Ankara kadın te. 
şekkülleri namına llayan Makbule 
Naci, Doktor Bayan Fatma Arif 
bulundular. Durak çok kalabalıktı. 

Heyet üyeleri ıehri gezdiler. lr 
nıet PGfll Enatitüaüni, Balkevi ve 
ztraoı Enatleilerinl zi,aret etti • 
ler. 

Olk Uıerl. Oıı Bakanı vekili 
Bay Şllkri Kaya, heyet üyeleri 
,ereline Marmara kö~künde bir zi
glJfeı Hrdf. Bay Şükrü Kaya ııe 
karUJı, muralıha11larla ayrı ayrı 
görlıftüler. Murahhaaların hepsi 
de Ankarayı fevkalôde buldukla • 
mıı sögliyorlardı. Kadın saylav 
Hatı onları fazla altikalandırmıf· 

tı. 
Kadın murtihhııslar, saat 16.30 

da Rmicümhur Atatürk tara/111 • 
"'111 kabul edlldUer; Çqnlctı11ada 
1111rll1Mkte olan ~gda bıdıuulular 
te • ~ ..,,,.... l•tobu · 

Bvaüa J.unbnl ile JCadlkAy -
ffaydarpafa araamda itlif811 ( A • :,_.._._._.._......,. .... .._ __ .. 

lflq) vapurlara hem titme, belD •••·---------

lfı ,,.,.., dtlln. 

pime için ancak üç çerrek, ya • 8
2 
• 
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bir vakit kaybeyli7or. Ba W bir 
günde hem aidi9, hem ı•litte o • 
labilir. Onun için orta bir hesap 
ile Kadıköy, Erenköyü, Boıtancı 
•emlerinde oturan it adamlan her 
ıün yollarda birkaç aaatlerini bey-

hude geçinneje mecburdur. Bu -
nun için araaıra lıtanbulun bayın
dırlık plim üzerinde konutuiur • 
ken Anadolu ve lıtanbul yakala· 
rını bir aama köprü ile birlettir -
mek çareaini arayanlar vardır. Bu· 

nunla beraber Anadolu ile lıtan· 
bulu ayıran uzaklığı en az bir de
receye indirmek için havadan 
köprü kurmaia kadar ileri aitmek 
lizım değildir. Bunun için hüki • 
metin ve belediyenin biraz ilitik 
ıöatermeai ve ( Alca1) idaresinin 
bu ite biraz önem (ehemmiyet) 

vermeıi yetiıir. 
ASIM US 

KURUNuo 

Yasan: Nuri BonetH!i 
(ilk gtUIM blıg#ln yedinci Mıllıltllla) 

Sagın Okurlarımıza : 
Bugün dördüncü gün. Kunut'un iiSt ~ yanında her 

sayıda değişmek üzere basılmış bir nuınata. b'lr numaralı ku • 

pon veriyoruz. 
Bu numaralar (Kurun) un sizi hB.ZU'ladı~ sürprizi tertip 

ediyor. Sürprizin tam sürpriı; ola'bilill~ için şımdilık gazete -
mizin si~en dilediği bu numaralan kesip saklamanızdan ibaret 

kalacaktır. 
Yalnız ıu kadamu haber ....... ktkeıilip aaklanan ku· 

"toma, 26 (A.A.) -Tuna kon
fer._~ı hakkında AlmanJa aıair 
dakı 'ef suali aormuıtu: 

1 - te için Avuıturyanın kom
ıuau ola• lıviçre ve orta Avrupa
da F l'&Dl"<adar menfaatleri olan 
lnıiltere pı,tokolda zikredilme -
mitlerdir? 

ltalya fU C•vabı vennittir: la
viçre bitaraf biı memleket oldu • 
jund~ bir karıı•ldı yardım mi· 
.. kı aktetemez. lnıiltereye ıe • 
lince bu de,let Lokamodakinden 
baıka herhar.i bir taahhüde ıi . 
rişmekten imt1.8 etmektedir. 

2 - lnıiliz - . Fransız - )tal· 
yan iıtiıare mi••ı Tuna miıakı· 
nın aktinden ıonr, da mer'iyette 
kalacak mıdır? 

ltalya fU cevabı ••rmiıtir: Al • 
manya da dahil oldutu halde hü· 
tün alakadar devletloı ademi mü
dahale miaakına ittirak ederlerN 
lnsili• - Franaıs - lta11an itti· 
ıare mi .. kı aiha1et bulacakbr. 

3 - Ademi müdahale miaaln, 
ademi müdahale taahhüdünün ta· 
rifi He iktifa edecek midir, yo'kıa 

{Sorw .J. ol aays/anuı 5. el aatunuMa) 

Bugün 

16 Sagıfa 
lngiliz ve karakteri 
Yaan: Belaçet Kemal Çajlar 

(Yedincide) 

Yuının muallimleri 
(Dokuzuncuda) 

Avcılık ileminde 

Şenlihte bir hareket, bir dinlenme. 
sayı fada Şenliğe aıt dığer 1esimle,imiz son 

idman . şenliği 
On iki bin seyirci önünde yapıldı 

Seki,inci idman ıenlikleri dün seyircinin iıtirakile parlak l>it ıu 
ıab&h Kadıköyünde F ~nerbahçe rette yapıldı. Daha sabahın ıeki • 
ıtadyomund ·k· b" d f l a on ı ı ın en aza (Son ı J, rfl 8ayı/a o • t .1 .. 1 -.· mn ç,. cı su umot...-,ıı: 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Sporda beğenilmiyen bir hadise daha 
Kuş gibi 
uçaııadam 

(Altıncıda) 

UÇUftan IODI'& 

paratütünü açmıı •e kanatt.rına 
rağmen büyük bir kolaylıkla yere 
inmittir. Bu uçuı Rmyada tecrübe 
edilen kanatlı uçutlann ikinciei 
ve bütün dünyada dördüncüıüdür. 

HEREK E ~n •por tilanıntla '6eJenlrma 'bir 7t&tli.e ilalaa oldu: l•tan.liul 

DOKUMA FABRIKASI ~";'r ile Galataaray birinci taJıunlan alıi yıla ait ıilt fampiyonlufa 
y ıçın lt.'1rfılafıyorlartlı. Galataa 3--0 it • Kumaşlarının terbiye ve ısllhı için main b dairi ray maçı azanm1fh. Magm bit" Almanyanın methur bir mütelwıaısr l • e on q ka Irada l•tanbııl•porlalar laalremin lıarannı Jin • 

Bu kuponlan kesıp sa)dAmAYI ıhm 1 etmeyinız. ••'S<llrtıalt ve yeni kumqlannı piya· "'.'"'er~~ ""~~n çeloilJiler. Yaloanfti raim lıaloeme loarp firlıİll 
Sonradan ~erine koyırıat<ıa gilçluk çekece}\:Biııız. sa}a ... ket•ekle balanmapar. Yu- ıı/iJer SO)'/~~·i~ ve lıalrem laralınJan palı.in müdah .lesi UtımJili 

~~==~=-~=-~-=~==~~~~=~=~=~ l~k~~~W~d~~~-~~~~~~~~~~p~~~r~b~n~Wd~~ 

ponlann üstündeki n ... oıralar ı•"91 balit bir hesap ameliyeaine 
temel olacak •• bunun n_...İ sile ltirçolc miilrlfatlar kuandı· 
racaktır. 

maşından yapıaız le Herekenln çaka- ıçıne lt.arıtaralı lt.aybolmalı im/rciıaını bulmuılard T im,. ı......= raeatı yeni paHoluldarı bekleyiniz. •por .aylamutla ohyunuz. ı. cı atını -.-~n 
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"lngiltere, toprağını koruyamıyacal bir hald~ 
H~ va kuvvetlerini 1 t unanistanda J.iallık mesele~ 

a ttırmak lizım 
"lngiliz bakanları, bütün dün gaga, ~er lıangihir 
iaa11 uzun hiçbir fayda temin etmiyeceğıni 
anlatmakla vakit geç1rİ1Joriar. . Halhuki ••. ,, 

·----
Londra, 26 ( A.A.) - Deyli Tel-

graf gazetesi büyük Britanyadaki 
hava müdafaa tertibatının buglin
kü vaziyetinden bahsederek şu 
miitaleada bulunmakta<iır.: 

"fngilterenin, ecnebi bir yar-
dım olmadan, kendi vesaiti ile 
kendi toprağını müdafaa edebile
ceği füpbe1i görülmektedir. Ay
ni zamanda İngilterenin mutaarrı
za ka.rıı ürkütücü mahiyette hare
katta bulunabileceği de emin de
ğildir. Toprağın müdafauı her 
§eyden evvel hasmın istinat nokta 
ları olan hava istasyon!arına karı• 
müessir mukabili taarruzlarda bu
lunmakla kabU olabilir. B'f muka
bil taarruzlar ise, anc&k Fransa
nın !İmalinde, Belçika ve Holan
dada bulunması lizımıelen ÜHÜI· 

harekeler sayesinde kabit olabilir. 

Londra, 26 (A.A.) - Newı 
K-ronikle gazetesi, B. Mac Donald 
tarafından New Letter mecmuaam 

• da ne§rolunan makalenin Wiki 
manasını anlatmaktan aciz katdı· 
ğrnı yazmakta ve mütaleaama fU 
ı.m _ · ~ devam etmektedir: 

"v . ':ıa hepimiz biliyoruz l<i 
başvek:limiz h:çbir vakit aarih de
ğil ~ ir. Ne suretle liareket edeceii· 
~ ~ h't;oir zaman emniyet edile
mez.Buna rağmen Almanyaya da
~r ne~rettiği bu ıayanı hayret maka 
le bizi · şaş!rtmışhr. lngiliz milleti 
Bı:-~vekilinin bu if~delerle nereye 
doğru gittiğini bilmek hakkını ha
izdir. Herhalde sulh davası için 
fevkalade ehemmiyeti haiz ve kat' 
i mahiyetteki müzakerelerin bu 
derece mühim bir noktasında res
rnen bu kadar kuvvetli mütalealar 
dermeyan etmek muhakkak ki ye
rin:le bir İf aayrlmaz. 

Daily Herald gazeıe.i, "S.,ve· 
kilin garip bir hareketi batlıiı 
altında neşrettiği bir makalede ez
cümle şu mütalealan ileri sürmek
tedir: 

"Almanyanm yeniden ailih -

Berlinde arsıu usal Sinema Kongresi 
B~rlin, 26 (A.A;) - Anıulu ·ı mümessilleri ile ıinema tekniği 

ıal sınema konareaı bu sabah Kro- mütehuaıılan TUdır. 
loper büyük salonunda açdmq - Propqanda nezareti mümeaeili 
br. Tribünler ve localarda muhte· E. Raler bir nutuk aöyfemif Al
lif memleketlerin delegeleri, ko- man politikumm mabadı :,.n 
mite aza ve erkanı, ıef aret mü • uıhalann aulbpes •• tefriki W• 

ai1leri ve sinema aleminin mim. itinde ıinemanm mühim rolümden 
taz simaları yer almıtlardı • ba~i§tir. B. Rater ainemanm 

Milli film odası reisi dolctor devamlı bir sulh ve anlatmeya n.
Şuerman kongreye ittirak eden ec- ad olmak ittiyen uluslar arasında 
nebi delegelerini aelimlamııtır. doetane bir köprü o'acağmı ilave 

Bu delegelerin temsil ettikleri etmiftir. 
memleketler ıunlardır: Belçika, Ecnebi miimaeiller namına B. 
B~lgaristan, Danimarka, Finlan • Ratere teıekkür eden Belçika si· 
dıya, Fransa, Türkiye, Yunanlı · nema sahipleri birliği reisi demiı
tan, İtalya Yugoslavya, lmçre, tir ki: ''Bircok memleketlerin ıi
lapanya, lsveç, Çekosclovakya, nema sanaiii müme&aiıtlerini dosta 
Macaristan, Holinda, lngiltere ve ne bir tekilde toplıyan bu kon
Amerika. grenin ehemmiyeti pek büyüktür. 

Delegeler arasında bestekarlar, Bu toplanma ile memleketler, a
rejisörler, ıairler, ıinema am.t - mumu alakadar eden bir eterde 
leri ve ·büyük sinema firmalan teıriki mesai ebnİf oluyorlar. Bel-

Bitler 

Ren mıntakasını tahkim 
ediyor bir emrivaki 

yakın/ 
Nevyok: 26 (A.A.) - Dış sıya· 

sal itleriyle uğr&§&n B. Philipp, 
"World Tel gram,, gazetesinde ya 
mrı olduiu bir makalede Alman· 
nın askerlikten tecrit edilmİ§ ,.n 
Ren mmtakasında bir çok ha· le. 
vazrmı biriktirmek ıuretİ'e bu 
mmtakayı tahk;m etmekte .duğu-
ğunu yazmaktadır. 

Mumaileyh, Ren nehrıin ~l ce
nahındaki Hitler milit~rinin gizli 
surette daimi bir on.l haline ge
tirilmit oldu~nu iJ;vıe etmiıtir. 

Ren ve Meus Df=,irleri aruında 
guya tefcir amelıesi yapılıyor di
ye askerler tar~ ından muazzam 
tahkimat vücı..de getirmektedir. 

Kolonyadan lıviçre hududuna 
kadar çimentodan vt çelikten as
keri mahzenler ve .ğrr toplar için 
yerler vücude get=-ilmiıtir. 

Makale muhanrine göre, Almna 
askeri poli• ku-vetleri 600,000 ki
f İye baliğ buJ.nmaktadır. Bundan 
batka kıılal;rda 36,000 güzide 
asker bulun11aktadır. 

MumaiJo-h, ndice olarak diyor 
ki: 

Militarlat mahafil, Rhenai' de 
fırka ve kolordu mevcutları ta
mam olduğu zaman B. Hitlerin 
bir emrivaki ilan edeceğini beyan 
~tmektediT. 

P.-,.;~: 26 - ,f,..!J...) -, Hava it
leri bakanhğmın bir tebliğine gö· 
re, Şimal. tark hududndaki mem· 
nu mmtakalar üzerinde ırk ırk vu· 
kubWnıakta o1an ecnebi tayyare 
uçuıları dolayııiyle lüzumlu bü 
tün hava iıızd>ati tedbirleri alm~ 
mıttır. 

Irandaki zelzele 
28 kög tamcımen , 100 

köy kısmen yıkıldı 
Tahran, 26 (A.A.) - Mazende

ran vilayetinde vukubulıan zelzele
nin neticeleri hakkında maliimat' 
alınmaktadır. 28 köy tamamile yı
kılmıf, harabelerin altında kalan
lardan beş yüz kiti ölmüı, pek ço
ğu ağır ıuTette ye.ie.lanmrıhr. Hü· 
kUmete ait beş yüz ev resmi da
ire de kimilen harap obüttıır. 

SiJ.ahkora b~'lı Lüres.tan mevki· 
inde yüz kadar köy zelzele neti-
cesinde harap ohnuıtur. Burada 
da yinni ölü ~e bir çok yaralı 
vardır. Hükumet zelze1e sahala
rına acilen yar<lımlar yollanmak
tadil'. 

Sovget halk komiserleri 
konse9inde hararetli 

görüşmeler 

• 

Moskova, 26 (A.A.) - Husu· 
si bir kaynaktan haber almdığma 
ıöre halk komiserleri konseyi üç 
saat ıürmüı ve çok hararetli ol -
muıtur. 

Bay Litvinoff, Fransız - Rus 
münaıebetlerine ait muhtelif me· 

seleleri izah etmif ve her iki taraf 
noktai nazarlarına uygun bir uz· 
laşma sahası bulmaya yarayacak 
yeni tebliğlerde bulunmak müsa -
adeıini almııtır. ----.... -----·-------·--·-- ~ çika, Alman ıinema sanayii teı -
kilatı ve bilhatsa milli sinema oda. 
11 reiei ile devamlı münasebetler· 
de bulunmaktadD'. 

-
K"I Jorj 

tuno"stana dönme
ğe ,azır ... Ancak ... 

lğer Yunan mil
leti isterse ! 

Yahudiler 
Bir şebeke ta,afıtt 

gizlice Sovyet Rol 
kaçırılıgorlartn~ 

Lodz: 26 (~A.)-: y " 
çük esnaf ve amelesınd~ 
Ruayara ıizlice hicret ,.ı 

Paria, 26 (A.A.) -Yunan kral· yenleri kaçırmakla ınef 
lık mahafHinin büyük bir ıah~iyeti bir ıebeke meydana çı dJ'. 
Pariıten hareketinden evvel Kaçakçılar huaudu geÇİ 
Reuter ajanıı muhabirine ıu beya- adam batma 800 i'lotiye 
natta bulunmuştur: ra alıyorlıa.rdı. Şebekenin 

"Sabrkkral _Jorjun Atinaya dön Lodz ve sevk yeri de Ro,,or 
meıi meselesini müzakere etm~.k idi. Bütün fd>eke efradı 
için Yunan kr•liyetçilerinin bir ıu. mrş ve 53 kaçak~ı haptolu 
ikaatçı çetesi aibi gizli içtma et· -"] 
meleme ne lüzum var? Yunan mil- Bir Romen tayY~ 
~~~=~==i;:c;:; u!.: !~n;: . Konyada düştd 
dır .. Fakat bu olmadıkça ııyual · Kon,..: 26 (A.A.) -

beskonun tayyareıini R 
alemin ahricinde olarak yaıaya- _ ............ 
ca.ktır. Kralm matbuata beye~ götürmekte olan ta 
iı beyanatta bulunma11 li.zıın de- tayyareai -.katlanarak 
ğildir. Çünkü onun arzuları çok,. civarında dütıniittür. 
tanberi maliimdur. , bir teY olmamqtrr. Ta-na• 

yeti tarafından izaz odi 
Şimdi Pariste bulunan Venize-

loı bugün hiç kimseyi kabul et• çuık palaata mi-.firdirlet• 
metimize ve Tayyare 

memiıtir. 

GENERAL KONDILISIN 
BEYANATI 

Atina: 26 (A.A.). - Atina ajan 
sı bildiriyor: 

Yunanlı kral taraftarlanmn Pa
risteki içtimalarma müteallik ola· 
rak ecnel>i memleketlercle inti
f&I' eden haberlere mukabele ol
ma\c ü~ere,Baıv~ 1 ~~~~o:
neral Kondilie, ~•ekil B. ~da· 
riı ile görüttiikten sonra f.!&itdaki 
beyanatta bulunmufl11r: 
"Şimdiye kadar rejimin Cieii§

tirilmesi meselesi mevzuubahis ol
mamıştır. Hüktlmet §U fikirdedir 
ki rejim meselesi fırkalar arasın· 
d~ki kavgalar, rejimler için ortaya 
düşmanlar çıkanr. İster laalh bir 
cümhuriyet, istel'!e kralaız bir cüm 
huriyet olsun, rejimin siyas! fırka-

beyanı teıekkür etmekt 

lann değil bütün fırkal 
§ei olan Yunan milletiniO 
yetine i!tinat etmesi la 

Son zamanlarda vuku 
niyane ha!lfsat ... dolayısiy 
çıkan Acil millt meselel 
dildiği ve Yunan milleti, 
çinde eerbelitçe ve soğuk 
la htıktmi verebilecek bir 
tiiği zaman Yunan hükil 
letin biiyük ve mühim bir 
tediği takdirde, her türiü 
rabrtalanndan azade bir. 
lunacalC olln millete bu 
arr.etmekte kat'iyyen te 
miyecektir. 

Ştll'a81 muhakkaldır ki, 
milletinin vereceği hükırı' 
hÜl'llMt edecektir.,, 

.Atanu"4· 

Hakemi saymama~ 
Maç akpmlan ıuete idare ev·ı peıin inanıp onu ko 

lerinde telefonlar pek itlek olur- nzıeçenlere de yok di 
lar. Dün de böyle idi. Bir arka - Hlkim için lıikimdell 
dq telefonun birini kapatıp abü- yohı ne kadar dolam~ 
rünü açıyor, maçm IODUDU, he • . dar hlkim tarafmA Y 
men hemen sıkılarak anlatıyordu. İf olup bittikten sonra ,)Jf :l 
Matallah, lsta~ulıpor da im - çin tikiyet yolu tutJll 1,1 l'J 
renmiı; Günetlilere yaranmak mı vanda su dövme ar~ 
iıtemiıler nedir? Şu hakemin ta • dun bulamıyanlar o I 
hadan dayak yemekaizin çıkabil - Hakeme bizden aatf'. 
mek için polisin kanadı albna ittemek haklarıdır; ~ 
naıd ııtmdıtmı ı&zibnün aaı . kemin de hakemlik ıibi _. 
ne getiriyorum da aillJ'orum 1 ttlne almadan hakeme • 
"Güleriz ağlanacak halimize!,, de- bilir bir çeneye ıöre ~ 
meyin. Görüyorum, ıiz de hakem- bir otoriteli, ondan 3'. 
den yana olmuJ111DUZ0 "Kaide riteyi yaratacak bir b:lli'h
böyledir; hakemi seçmek hakkı ıiai olmab.detil midir1 iti' ,fi 
olanlar aeçmiıler. iki ~dan bir lüyor ki "ol,, demekle 
ıey diyen olmamıı. O halde hakem mut olmuyor. ~1~ ne dene odur.,, Demek iatiyonu- Genç, -..rı 1~ f 
nuz. larma federuyonull , 

Yok... lı o kadar da basit de - iunu vurmadan, ~i!'..Mt 
ğil. Hakem aayıı iater bu doiru. bilir••• bilditini ~ ~ 
Ancak bu doğru teJ, aoayal terbi- Jafar oldaiu ~ --~ 
yenin köklettiii der«ede dal bu- bunu yapmak için ~ ~ ~ 
dak salabilir. Bakınız, bak belle· ne hakemlik kaJkalll~ ~ 
diğini elde etmek için hak yerine onun kafasına ke11diJtl Ol 
gitmeyip kendi yazııma shenen- mu saydıracak bir_,~· 
ler olduiu ıibi haldanm mehil. nüfmunu yerlet~ ' 
mece yerine getirllemiyeceline 



işaretler 

Her demagoji gibi kadın i§le
rinin de demagojüi kötüdür. 

Kadın demagojisi kötü edebi -
/11ata, baatona dayanan bir acuze 
tlf6ibi yaslanarak yürüme,k iıter. 

/ Bu demagojiden birkaç ıatır: 

"Kadm demek sulh demektir. 

Kadın asker olamaz. Çünkü o, 
ölünı için değil hayat için ya§ar. 

-•O, anadır , .,, 
Bu sözler zaman zaman ıöyle • 

rıir, bunlara ciddi olarak inanan • 
lar var mıdır bilmiyorum? Fakat 
böbürlene böbürlene ıöylenen bu 

~ kocaman ıözlerin arka1111da .ı · 
rıtan suratı düzgünlü, gözleri •Ür· 

J meli, kaşları ra•tıklı cadı: yalan· 
dır. 

K.qdın her adam gibi, ıulha yar
d17n ettiği kadar 

1

harbe de sebep 
olobilir. 

Kleopatra erkek Jeğüdi. 

KQterinler kadındı. 

Dün yapılan toplantılar ve neticeleri 
Eczacılarla Farmakoloğlar birleştiler. Yeni cemiyete 

Bursa lisesinden yetişenler 
talebe de alındı 

''Emegen,, adı verildi. 
c~miyetine kız 

Bursa lisesinden Yeti~enler kuru l l<iden do~~z kiş.i~cn i~aret oJan i- ı edildi. Y P-n~ idare heyeti seç.ildi. 
mu dün öğleden evvel halkevi ı:a· c. re heycLı on kışıye <'.1.-::arıldı. Her idare heyetıne c>c7.acılardan: Mah-
lonunda fevkalade bh· toplantı iki kurumun birleş:ne 1i do- mut Cevat. Galata eczanesi sahi-

a tılal'. Toplantıyı kurum ba§ka- )ayısiyle kuruma yeni bir- bahi, Ali Kemal, Taksimden Ni-
~1 ~y Liitfi açtı. Toplantının işin bulunnıası istendi . Ve zameddin Talip, Laboratuvarlar 
fevkalade olmasının seJeplcrini çoklukla Emegen ısmı kabul ,ahip.lerindcn de ismet, İbrahim 
anlattı. .._K .......... """ ''"' "'ı "'::,"' 11111 

........ - mıuıo Hulkı, Gülhane hastanesinden Bay 
Of San Jga IDl Naci, Guraba hastane5inden Bay - Ba,kan ve katiplerin seçilme 

51. nı· istedi. Ba•kanlığa Bay Şahin, km ( · ? Tahsin, Merkez ecza deposu sahi-
:r- Çl iŞ ar • bi Hasan Mehmet. 

katip]İğe de Bay Şevki getirildi. • k t"h d Jiiri heyetine de Hi.iseyin Sab-
Nizamnamenin tadiJi i§İ görüşü!mi Şır e ı ayrıye vapurun a . . .. .. . . 

b. h"d· 1 rı, Emınonunden Mu&tafa Naıl, 
Ye ba•landı. Bursa kız Jise.sindeıı ır a ıse .. 1. 1 E .. 5 b · c h 

:r- I . . . . n ı ra ay yup a rı, erra pa a• 
Yeticenlerin de kuruma dahil o a- Evvelkı gece Beşıktaş ıskelesın- d F "d 

1
• b I . l 

'S b J • • an ~rı un, " oraluvar sa up e-
bilmeleri i 5tendi. Bu istek ka u de garıp bır hırsızlık vakası olmuş, . d B H f N .

1 
. 

k . . ı ın f'ıt ay ı zı evzat secı mıf· 
edilerek nizamnameye madde a- hırsızlardan hırı yakalanını1tır. I d' 

. . er ır. 
tı)dı. Jki okulclan da mezun Hıraızlrk, iskeleye bağlı Şırketı 
olanlar bir kurum alt•nda birle,ti- hayriyenin 52 numaralı vapuruna 
ril-di vazifesi biten icl.are heyeti 4569 numaralı sandalla gelen 

Matahari erkekleri biribirine cekiİdi. Fakat kongre heyeti ye· Mustafa, Rıza Maksut tarafından 
VUruıturan kadınlar orduıandan niden toplanıncaya kadar ~ki ida- yapılılrken. uyanan tayfa, Rıza 
bir kadındı. re heyetinin vazifelerine devam et tarafından görülmüştür. Maksut. 

Ti-irk okutma kurumu dün öğle
den sonra Dal"l.iştafaka lisesinde 
toplandı. Toplantıda evvela çevir
me toplanlısınm ve ınüfetti,lcrin 
raporları okundu . Raporlar kabul 
e:dildi. Ve yeni yıl bütcesi konu§ul
maya ha,landı. Geçen yıl biitçesi 
8200 lira olduğuna göre bu yıl büt
çeye ye11iden bir ilave yapılması 
istendi. Bu istek kabul edilerek 

Kocannı öldü.ren kadın, karı - mesini istedi. istek kabul edildi, vapura çıktıktan sonra bir ceket 
•ını öldüren kocadan, çocuğunu Kurumun fahri ba~kanı Zira- almış. arkadatına ıslıkla işaret 
~ehirleyen ana, çocuğunu boğan at B .. kanı Bay Muhlis Ekmene ve- verirken Rıza uyanmıştır. Jki hır· 
bClbadan ne daha az katü, ne da· rildi. Kuruma kız liıeainden yeti- sız, tayfanın üzerine atılmışlar. 
ha çok merhametlidir: şenlerin de ittirak etmesi ~olayrai- fakat güçlü kuvvetli tayfanın hak-

Ca•rı• kadın, ccuu• erkekten Ja· le iki ~ayıa~a T~ring. palasta bir j kından gelemi~ecek~erini .anlayın. 
lıa az mı if görmüttür? Kadın ka- çay zıyafetı venlme•ıne karar ve- ca sıvışmak utemışlel'dır. Rıza, 
drn olduğu için değil, kadın in • riJerek toplantıya son verildi. !andala atlıyan iki hrrsızı kaçır-
san olduğunu idrak ederek in· • • • mak istemediğinden kendisi de 
sanca hereketler ile öğünmeliJir. F armakoloğlar birliği dün saai. sandala atlamış ve bu sefer bo~u~ 

Er.kek de erkek olduğu için de· on dörtte halkevinde bil' kongre ~a ha .Jamıştır. Sandal devrilerek ' 
iiil. in.an olJuiu İn•anca hareket· yaptı. Kongre batkanlığına Bay her üçü denize düşmüşler. Rıza 
ler yapabiltliği için. Cevat, ki.tipliğe de Bay Ali Kemal bir taraftan hırsızlarla uğraşırken 

Biyolojinin mevzuu olan lıaclın seçildiler. bir traftan da bağırmağa, imdat 

yeni yıl bütçeıi 9671 liraya çıkarıl
dı. Toplantıdan ~onra gelen üye
lere bir çay ziyafeti verildi. 

veya erkek sıfatına ya1lanarak Geçen kongrede Farmakoloğlar iatemeğe baflamıfhr.Sahilden bağ trr. 

sosyal davalara kalkıfmak Jema· birliği ile eczacdar kurumunuı: rrımayı duyanlar, imdada kof· . Dün Boğaziçi lisesi talebe bir· 
gojiden batka bir §ey olamaz:. birletmesine karar verilmitti. Bu mu§lar, Rızayı kurtardıktan son- Jiği de ders yılı bitimi dr,fayısile 

Galtaıaray mektebinde dün iz
ciler bir müsamere vermişler, bü
yük bir kalabalık önünde verileıı 
temsiller muvaffakıyet kazanını§· 

Kadın vardır ki, erkeğe lıarıı karar tekrar görüşüldü. Ve kabul ra hırsızlardan Mustafayı yakala- bir müsamere vermiştir. 
bi Ahmet Cevdet, Karaköyden Ha mıılaı-. Maksudu buJamamıflardır. Müsamerl! ~at 16 da başl.amı4. 

bir Hindistan rolünü oynar. O, san Hiisnü, Fatihten Güdoğda Sa- Maksudun ya boğulduğu, yahut talebeler ve aileeri, bircok bek· 
holoniclir. Canını verir, sütünü. ve· ediJerek nizamnamede icabeden denize dalarak kaçhğı tahmin tep hocalarımn i'tirakile ~eç vak-
rir, emeğini verir, güzelliğini VP.· ladili.tın yapılmasına baılandı. Es- edilmektedir. te kadar devam etmiftir. 

~ v~~~ü~ri~ Ka~n~r·=~=========~~~===~~~~~~==-~=====~=====~~~~-
dı;; erkeğe karfı bir emperyalist· 
tir, erkeğin kanını emer, keıe$İni 
boıaltır, hayatını harcar, fereli :. · 
Yokeder. Kolonide İfg-:ı! e~ n , 
P'l.'.' ·~ - b•J u. ı:.· , , i:ı w,,ırı. .dur. • 

Oyle sosyal facialar vardır ki, 
Qrdında kendisine koloniler arı • 
Yan kadınların hırıları, kinleri, 
kaprisleri gizlidir. Bu kadın ııter 
ana ol•un, ister olma1ın bu katlı· 
Plın analığı neyi ifade eder? Yı • 
fanla,. doğurmaz mı? Yılan tına 
olduğu için zararlı olmaktan kar~ 
tı.ılur mu? 

Çocuk balosu ve eğlenceler 

3 - KURUN 27 l'\lSAN l!l3:i -
Daldan dala 

Nasrettin hoca 
ne diyor? 

Diin gece :lu§umc!a Nasrettin 
, Hoca ile konu§tum. Ancak bu ko· 

nu§ma yüz.yüze değil; telefonla 
oldu. Once kenclisine sordum: 

- Neresi orası hocam? 
- Burası (Çoban yıldız.ı)! 
- Ne var, ne yok orada baka-

lım? 

- Vallahi burası pek ho§, pek 
yahfi bir yer!.. Rahatımız. pek mü
kemmel! .. Burada kim•enin kim -
seye yan göz.le baktığı yok; her • 
hes geniş bir ferahlık içinde tatlı 
tatlı i§ile gücile uğra§ıyor. 

Yasiz.in dünya na•ıl, orada ne 

ııar, ne yok, yok•a yine eıkisi gi
bi dünyanın i§leri karmakarııık 
mı? 

- Ha. sunu bile idin hocam! 
Galiba, bu gidi§lc pek diizeleceği 
de yok! 

- Düzelmeıine düzelir amma .. 
- Nasıl düzelir? 
- Bizim bu Çoban yı/Jızrncla • 

ki bütün ülkeleri, bütün milletleri 
bir elden itlal'e eden ve icraatla -
,·ile burasını cennete döndüren 
buranın mefhur Arsruluıal kabi • 
neıini muvakkaten sizin clünya • 
ya gönderıek de orayc da buran 
gibi dü:ı:.eltip cennete döndürse • 
ler nasıl olur? 

- Si:ı:.in oradaki arııulusal ha· 
bineyi kimler te§kil ediyor? 

- Vaktile benim gibi •izin dün-
yadan buraya göçetmiş ve orada -
ki kaynar •Ütten ağızları pek yan· 
dığı için buradaki yoğurdu üfleye 
iilleye yemeğe alı§mı olan birta-
kım me§hur çehreler .•• 

- Canım, kimler onlar, aclla • 
rını aöyle bakayım!. 

- Adlarile birlikte onların bu
radaki arııulu•al kabinede aldık -
/arı merJkileri de söyliyeyim, ba • 
kalım beğenecek miıin? 

- Söyle bakalım! 
- Eıki Yunanlılardan Ezi.ip: 

Bafvekil! 
- Ala! 
- Molyer: Dı§ i.ıleri Bakanı! 
- Mükemmel.' 
- Pol clu"Kok: iç ııleri Baka-

nı! 

;;;;;,Güz.el! 
~ - incili çavuş: Harbiye Baka" 
nı! 

- Enfes! 
- Kri.sto I Kolomp: Deniz Ba-

kanı! 

- Tam biçilmi§ kaftan! 
- Donkiıot: Hava Bakanı! 
- O da müncuip ! 
- Lokman hekim: Sağlık Ba· 

kanı! 

- Pek hoı! 
- La Fonten: Maarif Baka • Kadın böyle liz.iyolojik sıfat • 

larla değil, •oıyal İf değerll!rile 
insan diye ölçmek lazımdır. Ka· 
dma hakaret etmek illiyen onun 
•oayal sıfatlarını unutarak hay · 
vanla müf terek olan va•ıllarınr 
ileri ıiirmektedir . 

nı! 

N 3 kadın, ne erkek mücerret o • 
lrırak ne sulh, ne harp adamıdır. 
Onları $ulh L'eya harp adamı ya • 
Pan mensup oldukları cemiyettir. 
Bir cemiyetin vcuıflannr bir cinıe 
vermek hotaların hataıı olur. 

Sadri Ertem 

Bay Ziya sular ş1rkcti 
umum müdürü 

Belediye fen işleri müdürü Bay 
Ziya Su §İrketin umum müdürlüğü 
ne ve belediye fen itleri müdürlü· 
iüne de tetkik şubesi üyesinden t 
BaY. Hü.nü ta1in eclilmiftir. 

1 

Da'ğcılık klübünJe verilen çocuk balo•unJon iki görürtüf 

Du .. n çocuk yediıününün uör -l latanhul kız lisesinde 59 uncu! d k h d' 
1 

1 

an çı an e ıye er çocuklara ve- ı 
düncü günüydü. Öğleden sonra okula tarafından bir müsamere ve· rildi. 
saat on dörtte Gülhane parkında rildi. Müsamere, çok güzel oldu 

çocuk bahçesinde Eminönü ço • şiddetle alkı,Iandı. Saat on altıd~ 
cu.kları esriaeme kurumu tarafın· da Boğaziçi lisesinde bir müsame· 
dan Küçükpazar ve Kumkapı oku· re daha verildi , bu müsamere de 
Jalarına hir eğlence tertip edildi. çok güzel oldu. 
Eğlencede §iİr ve Rond müsaba~ 
kalan yapıldı. Kırk sekizinci ilk 
okuladan Rondda birinci gelen 
Cüney ile Nec.atiye kolonya ve sa

at hediye edildi. Ayni okulanm 
dördüncü sınıfından Refika da §İ· 
irde birinciliği kazandı. Ona da 
kolonya hediye edildi. 

Anneler birliği tarafından dağ· 
cılık, ıpor klübünde verilen ve sa-

at on dörtten on ıekiz buçuğa ka· 
dal' süren çocuk balosu da 4imdi· 

ye kadn verilen çocuk baloları -

nm en mükemmeli oldu. Baloda 

bir piyango tesbit edildi. Piy~ngo 

• * 
Buıün Ç<><:uk yedigününün he • 

§İnci günüdür. Bugün de saat on 
be,te Halkevinin Cağaloğlundaki 
merkezinde ilk okulalar arasında 
güzel okuma ve güzel söyleme 
müsabakası yapılacak, güzel oku
yan ve aöy!eyenlere hediyeler da· 
ğıtılacak. Usküdar halkevi tara -
f mdan da U.sküdar ilk okuJalarrn· 
da okuyan fakir çocuklara Üskü -
dardaki Hale sinemasında bir film 
(l(}steri lecektir. 

- O da iyi! 
- Diyojen: Okonomi Bakanı! 
- Bu hepainden kıyak! 
- Tol•toy: Ziraat Bakanı! 
- O babalık ela §İmdi tam bul-

muf yerini! 
- Beni •oraraan: Ben de mcf

İaur akıl ve ruh hastnlıkJarı hoca · 
larınclan (Von Kraft Ebing) ile 
birlikte şimdilik bu kabinenin 
koltuksuz. az.alarınclanrz! 

- Peki amma, hani Muliye 
Bakanı? 

- Maliye Bakanı biz~e kadın-• 
Jır? 

- Kimdir o kadın? 

- Havva anamız! .. lıte Jos • 
tum, bizim Çoban yrldı:r.ını ktıg 
yüz yıldır cennet gibi idare eden 

Osman c~m;1I Kaygısız 

(LutEen aayıtayı ,evirini.ı) 
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Akay idaresi halka Jdman şenliği on iki b;n 
kolaylık • • •• •• d Jd 

gösterebilir sey~rcı onun e yapı ı 
_... (Bafmakalden devam) ı 

(Akay) idareıi deyince vapur · 
lar için on dakikada bir kalkmak 
• ~L 1 
ınmua üzere bir hareket cetveli 
istiyecefimiz aanılmum. Bilakis 
vapurlar kırk, yahut elli dakika 
yerine ıaatte bir kaldırılabilir. 
Böylelikle Akay idaresi itletme 
murafından biraz para arttırabi-ı 
lir. Yalnız bu idareden bizim ia
tiyecelimiz ,ey, vapur itlemediği 
zamanlarda on dakikada hareket 
etmek üzere onar, on beter ki,ilik 
kü~k motiSrler iıletmektir. Bir 
halde ki pyet yolculardan bir kıs
mı vapura yelifememitler iıe ve 
bir saat beklemek istemezlerse a
ra ır.'Jlörlerine binmelidir. 

(Akay) idarainin bu yolda bir 
sefer kombinezonu yapmuı İstan
bul ile Anadolu kıyıları arasını 
onnr dakika ıibi kısa bir ara ile 
de~-amlı olarak bağlıyacaktır. Her
hanıibir postayı kaçıran yolcu on 
dakika sonra bir motör ile olıun 
iskeleden hareket edebilecektir. 
Bununla beraber Akay idaresi 
masrafça artık (fazla) bir feda -
karlık etmiyecektir. Yalnız vapur 
sefer )erinin biraz azaltılmaaı ile 
yapacağı ökonomiyi mQlÖr itlet -
meje vererek halka ıe:lİf bir Jro -
'ayMc ıöstermit olacak~. 

ASIM US 
t=::=-:=:=-::==~~=============-~ 

Lj Bekle Saviç neler 
konuştular ? 

Pariı, 28 (A.A.) - Bay Bede 
ile Suviç'in yaptıklan mülakattan 

bahseden Övr ıazeteıi diyor ki: 

"iki devlet adamı, ltalyanm 

Baltrk hükumetlerinin ve bilhassa 

Litvanyanın romadaki müme11il -

leri nezdinde teıebbWlerde bu -
lunmaaı husuıunda ittifak etmit • 
lerdir. 

Litvanya Lehiıtanla uzlaftıiı 

takciirde ltalya hükumeti üç dev -
Jete, onlan Tüna miu.la ılatemine 
ittirak ettiren kartrlıklı yardım 
teklifinde bulunacaktır. 

Baltık hükumetleri mümeuil -
leri henüz noktai naRrlannı bil • 
dirmemitlerdir. 

Bolivya - Paraguvay harb~ 
A11ompotion: 28 (A.A.) Nillıa· 

monteı mıntakaa.."llı müdafaa eden 
Paragınay lutaab, haribiye neza.. 
retinin bh tebliiine nazaran Bo
Jivya1ılarm taarruzlarını def et
aaifhrdir. 

Paraguvay kıt~tır.ın eıir Ye 
mühimmat elde ettikleri ilave edil-
11141kted ir. 

Bu gece nöbet~I eczaneıerl 

Samatyada: Teoflloe, Fenerde : 
Vitali, Şehudebqrnda: İbrahim Ha
lil, Şehremininde: Niztm, Karagüm· 
ıiikte: Suat, Aksaray da: Pertev, An
kara caddesinde: Eşref Neşet, Ye • 
•itte: Benu.son, Beştktaşta: Süley· 
ıaaa Recep, Kamkapıda: Bellmı, Ze1-
rekte: Hasan Hultsi, Galatada: Ka -
JKİ~, Beyoğlanda Bostanbqında: 
ltimat, Tepebaıında Kabristan soka· 
tında: KiniTlf, Tarlabaşmda: Nihat, 
Sf§Ude Şafak sokaflnda: Nargileci
yan, Kasımpaşada: Merkez, Hasköy
ft: Halk eea11eai. 

arııuluıal laıhinemü... lıtflJ'ıenİ% 

•on zamanlarlltı ,orbaya dönen 
aüin Jün1'JllUI Ja cennete ,euir -
rnek ifin lnı lıahineyi maoakk• • 
ten oraya gönderebiliriz. Soran · 
larcı selamlar! 

0.man Cemal fCaH191• 

~ (Baş tarafı ı. ci sayıfada) 

zinden itibaren Köprüden kalkan 
Akay idaresinin vapurları, idman 
ıenliklerine gidecek yüzlerce in -
sanı taşıdı. 

Saat dokuz buçuğa geldiği va -
kit stadyom tribünlerinde oturu -
laCak hiçbir yer kalmamıştı. Ev
vel9e hazırlanan proğrama göre 
ıaat on buçukta fenliklere baş -
landı. Evveli geçit resmi yapıldı. 
Ve kız, erkek talebeler sahada 
kendilerine ayrılan yerlere ba,la
rında beden hocaları olduğu hal· 
de dizildiler. 

Şenliğe yirmi dokuz olruladan 

'"'elen iki binden fazla kız ve erke} 
talebenin hep bir ağızdan ıöyle -
dikleri istiklal marşile batlandı. 
Kadıköy kız orta okulası müdürü 
Bay Feridun kürsüye çıkarak bir 
ıl>ylev söyledi. Bay Feri dun söz -
lerine şöyle ba~ladı: 

"- Sayın değer bayanlar. sa
yın değer bcıy!ar; 

Türk gençliği bugün ıekizinci 
idman ıenliklerini kıymetli hu:w· 
runu:un verdiği ıerel ve luv:ınç• 
la timdi kartınızda yapmaya bd§
lıyacaktır. 

Si:e yıllardanberi kültür haya· 
hnda büyiilr hizmetleri görülen, 
bilha .. a beden iılerinde memle • 
kete unutulmıyacak hizmetler e • 
den ve ge~en yıl bu küraüde benim 
yerime ıöz söyliyen B. Selim Sırrı 
T arcanı takdim edeceğim. Bcı,, 
Selim Sırn T aracan orduda yetiş
miı bir zabittir. Ordudan ıonra 
kırk yıl kültür iflerinde çaiı§tı. 

Halka beden terbiyesinin fayda • 
11 hakkında uzun zaman radyo ile 
konh:.ranılar verdi. Şimdi de Or· 
du vilu.vetinin ıaylavı oldu. Kül -
tür aleminde onun iımini hürmet
le anmayı bir borç bilirim.,, 

Bundan ıonra Selim Sırrı Tar -
can kız ve erkek talebeye hirer 
çelenk hediye etti ve idman şen -
tiklerine batlandı. Kız taleheye 
Bayan Meı'adet, erkek talebeye 
de Bay Zeynel kumanda etti. Ha· 
zırol kumandası verildiii zaman 
hepbirden yana inen ellerin çıkar· 
dığı gür ve tek ses halk tarafın · 
dan ıiirekli alkıtlar ve yaıalarla 
kartılandı. Geçit ve jimnastikte 
bilha11a Kadıköy kız orta, kız mu
allim, Cümhuriyet orta, Haydar -
pqa, lıtanbul, Pertevniyal lisele
ri ıöze çarpıyordu. 

ANKARADA 

Ankara, 26 (A.A.) - Bugün 
öileden sonra, Ankara mektep -
lilerinin sekizinci jimnastik ten -
liii, Gazi terbiye enstitüsü tt>Or 
alanında büyük bir intizam ve 

ahenkle yapdmııtır. 
Daha u.at 12 den itiraben ıla

ntlilerle dolmaia ba,lıyan •por 
alanı tribünleri ve alanın her ta -
rafı saat 14 de güzide bir hal!{ i
le tamamen dolmut bulunuyotrlu 
Davetliler arasında Başbakan ls
met İnönü, bütün bakanlar birçok 
saylav ve devlet daireleri bHyük 
memurları vardı. 

Şenliğe saat 14 de, 2500 e '\la -
km kız ve erkek Ankara mektep
lilerinin çok alkı,lanan munta · 
zam geçit resminden sonra bi.itün 
gençlerin hep bir ağızdan büyük 
bir heyecanla ıöyledikleri lıtikli.! 
marıı ile bayrağa selam verilerek 
ba9lanmışhr. 

Bundan sonra, tahsillerini Stolr
holmda bitiren kıymetli genç jim
outik mütehuaıslanmız b&yan 

Zehra, Bay Vildan Aşir ve Bay 
Nizamettin Kırşan'rn idaresi al -
tında toplu jimnastik hareke,!eri 
yapılmıştır. 

Yüksek beden terbiyesi ensti -
tüsü talebeleri, bay Vildan Atirin 
idaresi ahtnda, büyük bir intizam 
ve ahenkle toplu jimnastik hue· 
ketleri yapılmıştır. Müteak:ben 
Bayan Zebranın idaresinde kız ta
lebeler, yine bay Vildan A§irin i
daresinde erkek talebeler, atanı 

baştanb~şa doldurarak ahenkli 
jimnastik hareketleri icra etmiıler 
dir. Gençlerimizin çok muntazam 
harehetleri sürekli alkış?ar topla
mıştır. 

Nihayet, yüksek beden terbiye· 
si enstitüsü talebeleri bay Dai -
nas'ın idaresinde, muhtelif yi.ık -
sek spor hareketleri yapmışlaı ve 
mavi kırmızı iki kısma ayrılarak 
el topu oynanmıştır. 

Şenlik, yüksek beden terb1ves\ 
enstitüsü talebelerinin sayın F!.at
bakan ve diğer davetliler adml'l 3 
defa yaşa sadalari!e biterken j?m
nastik mütehassısı saylavımız bav 
Selim Sırrı tarafından genç müte· 
hasaıslarımız Baıbakan ismet l -
nönüne takdim olunmut ve Ba, -
bakan gerek mütehassıslarımızı 

gerek talebeyi tebrik etmiştir. 
Davetliler, sürekli alkı~larla ve 

bir geçit resmi ile biten jimnastik 
şenliğinden h:ıklı bir gurur ve 
gençlerimizin istikbaline bü)i~k 

bir inanla ayrılmışlıudır. 
4 X 80 - Galahsaray "Semih, 

Ali, Fikret,, 4,08, ikinci Be!İ'ktaş 

i!çüncÜ Fene1 bahçe. 

Gülle -Birinci lstanbulspor
dan Veysi "l 3,33 1 /2,, Galatasa
raydan Karakaş ikinci. 

Bir kilometre • Galatasaraydan 
Sait "2,,46,, birinci Galatasaray
dan F ethl ikinci. 

Yliksek atlama: birinci Fener
bahçeden Cihat 1,80, Melih ikinci. 

Disk: J stanbulspordan Veysi 
"38163 1/2 ikinci Goryadis. 

30CO metre - Beşiktaştan Rem· 
zi "9,54,, birinci, ikinci Ruhi. 

Uzun atlama: Beşiktaştan Av
ni "6,25,, birinci, ikinci Zeki. 

Cirit: Galatuaraydan Karakaf, 
"54,98,, ile yeni bir Türkiye reko
ru yaptı. Eski rekor S~ 29 dur. 

lZMIRDE 

Jzmir: 26, (A.A.) - B:ıgün A1-
sancak alanında ıpor bayramı her 
yı dan i!.stiin olarak yaprhnıtlrr. 

Alanda bulunan on bini a§1c<ın halk 
gençlerin bedeni hareketlerini a· 
laka ile !eyretmiş'e·dir. Sabahle
yin i1k önce resmigeçit yallılmıt 

ve bunu takiben bütün talebeler 
alan-la bir araya toplan-uak •uel 
mızııkanm c:.al-'ığı i·tik',;I m"'"rşma 
işt;rak etmi~ler ve hep bir a~ı:rdan 
söylen'?n htt mars hn-ır b•:l"nan-
1 .... r tara«=ıTJ ·'an aynkta d;-le w.işt'r. 

Marş h:Uikten sonra ilk ör.r::e er
ke't ver-mı ta~iben kız hle'-eler 
çek m •>ıt ZP.m }-~.Je,..i harf"ket'er 
Yanarak ~idd.,tle allrışlanmrş1ar· 

dır. 

Kayseri fabrikası 
Kayseri fabrikası için Sovyet 

Rusyadan buglin on yedi ustabaşı 
mn ı:;e!e:efi' hal:er alm::-·:tır. 

Muvazaalı mı? 
Bir muhe.::rin muafiydten isti

fade edel"ek getiruıekte olduğu 
187 çuval kahvenin muvazaırlı ol
d ·~u 3ümrüğ~ ihbar edilmiı güm· 
rük tah~ikata başlamııtır. 

Dört ta'ebe b.r c:rdadaş
larını yaraladılar 

Dün sabah, Hayriye liıesi la· 
1ebesinden dört arkadaş, kendi ar· 
kadaşlarmdan birini bıçakla yal'a
lamışlardır. Hadisenin ıebebi ve 
şekli şöyle anlatılmaktadır' Mek· 
tep idaresi mektepte verilen bir 
temsil için talebeye davetiye ver
mem;!, t~lebe de temsile girme
meye karar vermi,lerdir. Yalnız 
dört Tarsuslu arkadaş, temsile gir l 
miyeceklerini söyledikleri halde 
bu sözü bozarak temsilde bulun
mu~lardır. 

Onuncu :nnıf talebesindt!n Trab 
zonlu Mustafa temsile girenlerden 
Tarsuslu Nazife teessüf etmiştir. 

Bu teessüf münakaşa halini al
mış ve bir aralık Nazifin arkat!aş
ları Ali, Cela.I, dokuzuncu sınıftan 
diğer Ali, Mustafanm üzerine a
tılmışlardır. Onuncu ı:mıfdan Ali 
bıçakla Mustafayı sırtından yara
lamış ve bundan so~ra kaçmıştır. 
Hadise mahalline gelen polis, di
ğer suçluları yakalamış, yaralı 
Mustafa Cerrahpaşahastanesine 
kaldırılmrt!r. 

Bu teessüf edilecek hadise mek 
tep binası dışında olmu§tur. Mek
tep idaresi hadiseye sbebiyet dört 
ta1ebe hakkında §İddetle harekete 
geçmittir. 

Dışişleıi bal<anımız bu 
sabah Ankarada 

Şehrimizde bulunan Dış İşleri 
Bakanımız Bay Tevfik Rü§tÜ A 
ras, beraberinde hususi kalen: 
müdürü Bay Refik Amir olduğu 
halde dün ak:amki ekspresle An 
karaya gitmiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras mayıs 
başlangıcında tekrar şehrimize 

gelerek Balkan konseyi toplantzst
na iştirak etmek üzere Bükreşe 
gidecektir. 

Polis haberleri: 

Bır çocuk havuza düştü, 
boğuldu 

Almanyanın Jj 
yaya 5 sorgu~ 

( /Jaşlaralı 1 inci scıuıfı 
mutlaka karşılıklı yard:,. 
farında da mı istinat ed ~ 

İtalyanın cevabı. ,u .~ 
Mukavelenin prensıple~ 
nal altında bulund~rJP _.,, 
susi misakların akdı ta "frl.. 
miş olmakla beraber ke~ 
kitlerden her birinin ka 
rak1lmıştır. ; 

4 - Ademi müdahili 
mannsı nedir? 

ltalya, Fransız - l~ 
toko~unun metnine isti~ 
vap vermiştir. Bu prot~ ,;I, 
devletlerin biribirleri~ın ,.S 
mamlığına ve yahut sıY .~ 
mai ı· ejimlerine dokunllb~ 
türlü hareketten veya P , 
dadan istinkaf edecekletl 
hüdü derpiş olunmaktad:, 

5 - Tuna misakının A 
den sonra Uluslar 1' 
rolü ne olacaktır? 

İtalyanın cevabı: Bu .,...J: 
lar Kurumu misakı ile fA': 
miştir. 

Almanya ilk üç ce~ . 
main olmuş ise de son 
raz etmiştir. 

Almanyanın Roma 
Fon Hassel bilhassa 
§UDU sormuştur: Avust • 
metinin kendi vaziyeti 
için ecnebi bir askeri ıll 
müracaat etmesi adernİ 
esasına muhalif midir 
dir? 

. 
şampıyon 

Sen - Louı "Misisipi,, 

- Boks diinya şampi 

Baor, braddoka, karşı 

maçtan sonra boksdar(Ç 

bildirmiştir. 

Feci bir kaı 
Prague, 26 (A.A.) ./ 

ce Mornvyada KromerY 

çok feci bir kaza olmu~t 
Hasköyde Keçeciperi mahal-

lesinde oturan Şaban oğ· lıkta yolda süratle il 
lu üç yaşlarında Necdet Ok- kamyon, gece talimi 
meydanında Ailnin bahçesinde askerlere çarpmıı 'e 2S 
oyna.makta iken havuza dü~müş, virerek bir çukura 
kimse göremediğinden zavallı ço· şoför geriye manevra 
cuk boğulmUftur. kamyon askerlerin vüc~ 

'Ortadan kaybolan bir den tekrar geçerek orı 
arabacı ! nğır surette yaralamıştıf• 

kif ed'Imiıti. J,;J 
3870 numaralı bir yük arabuı o~ 

Kar'aköyden geçerken atları ürk- Moskova metreP 
müt ve araba bir otomobil ile Moskova, 26 (A.A.)~ 
çarpıfmı~tır. Otomobilin camları tehlikelerden sonra M g,f 
ve çamurluğu kırılmıt beygirler- ropo.iteninin 1 May1s ~ 
den biri de ağır surette yara1an· de resmen servise başl 
mııtır. Arabacı hidiıe esnasında 

kaybolduğundan aranmaktadır. 

TRAMVAY AL TINDAN KUR
TULMUŞ - Karaköyde terzi çı· 
rağı on iki yaşlarında Anam, dün 
akşam 259 numaralı vatmamn ida
re ettiği 220 numaralı tramvay a

rabası ile birc!en.birc karşdaşnnş 
ve tramvayın altında kalmış İsede 
boş kısmına rastgeldiğinden kuı
tulmuştur. 

YOLCU UGURLA YIM DER
KEN - Galip adında birisi, evvel 
ki gün Kal'atlcr.ize gitmekte o1an 
Güneysu \'apuruna hemşerı•e-ini 

uğurlam:il< için girerken ayağı ka
yıp denize dli~mÜf, boğu!masına 

meydan verilmeden kurtarılmıştır. 

HIRSIZLIK lDDlASI - Fener
cle Hatip Musliheddin mahallesin· 
de oturan Şaban polişe müracaat 
ederek evin .le olmadığı bir ıırada 
lamail aminde biri tarafından on 

altına alınmıştır. 9 
Jakop mes~ 

Bern: 26 (A.) - f-~':/ 
li c:i dün akşam AlmaJl~~ 
m .. aelesi hakkındaki ~f'İ'. ,,J 
ceği cevabı tayin et1111 ttr";1 
Gümüş fiyatları sı;ı 

Londra: 26 (A.A.) ~ 
hükumetinin para b• 'ııtl .. .,,er ._.., 
nr ilga eden kararı ıı ffiİı or. 
fiyatında görülen tere ,,Jt6' ~ 
rnettar madel"ler satrıı Jtl"j 

.. . b jı; o 
ye.ının artması, a a 

DIŞ ooı<1"01l~ 
übeyt sıı; 

··1' tt Fatih Karagüıııru 4 
durağı, ftlo· 
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'I Çocuk Hı;:ıftası l j 
Bozkırda Prevantoryom 

Benyam ormanları Ankaranm 
ancak 45 Km. pıSmdadu-. itte 
Krzılc:ahamunm Alut daiı Anka· 

Bu 11an11ı Ankaratla l,,UUc 
.. '~ l/fll'dun leflUMla
nda ~ ariatlaflfllVI 
dWcat nazarlarula aıınanm. 

Çocuk terbiy•i ve meldepçilik ranm ancak 100 Km. sundadu-. 
itlerinin •JlllZ nriifkülleriyle her Hem de ne hacet, itte Etlik, itte 
..,an kartltatmz· Banlar bizi Keçiören, itte Dilemen •• Buralarda 
JJldmnu Her mütfmle kup ted • ~en aaf ve en temiz aüne-
hirler almak ve çareler bulmak fi vardır. . • 
İçin hat Y1ll'aC&iımız yollar var • Fakat ha sünetli bozkırın, ha 
d1r. ıölıelenen çambldann Ye çam lm-

Kitapeız çonık:lv için, siYbmis ~ kaynaklum biç bir '9inde 
'Ye J.lrwusız çocuk'- için, hiç de- bır çocuk prey~ beyaz 
iihe zaman uman ,.nl1111 eUeri v~ nrha cesaret veren manzarası 
aamr. Kimwis çocu1dan barın • yiibelmez. Orta yayla dünyanın 
Clıracak 79ler halurm. Hatti mu· prevantoıyommz bir puçaucbr. 
•itLcle elinden tutac:ıek tek kim • Bu parçama oriaamd.ki moclen 
wi blanyan çomkhr tamdım ki ~ise pernntoryoma th· 
INaiin tnmlar talnilini l>itiım • ve tayacı varda. 
mr it sahibi olmutlardır. lf Maarif Vekaletinin latanbulcla 

Fakat çocuk terbiyesi ve mek • ki prevarıtoryomu bütün Türk 
tepçilik itlerinin her sün bizi kar· mekteplerinin ihtiyacmı tabii kar
ıda•iı .. ,.... mütküller içerisin· tılayamaz ... V ekiletin Heybelia • 
Cim bir tanesi ftl' ki onunla yalnız dadaki aanatoryomu da tektir Ye 
bqılafmaktan delil ,omı dütün • ihtiyaca kifi cleiildir. 
mekten Wle korkanın. Bize çok, yeri bol Ye bpıaı ça• 

Fakat zaman aman o bizi ıe- lmdığı zaman her ıifa arayana 
lir balar. Om kartı biz &deta si· yer veren prevantoryomlar ve aa. 
llhaımr:.. natoryomlar lizımdır. Bahusa, 

O bizim ha afnmzı ıördü~e çocuklar, ınçler ve muallimlet-
aidcletiai artbnr. Onunla her kar· için huauıi yerler lazımdır. Bü • 
tdattıimm P"'UI kura bir ölü tün bunları ise bozkırda laırabili • 
bfaamm hmme,az elitleriyle ,u . riz. Bu mücadeltl ve kundut itin" 
zümüze kartı mıtbian •• bizimle ilk ince Ankara civannda çocotr 
eilendiiini ......-.. prwanto1Tamlan ve aanatoryom • 

Bizi yıWJND ha bra korfm, bizi ları ile hemen bqlanabilir. 
pı.den çıkaran lnı kura ve kemik- Bu bir bütçe meselesi değildir • 

ten kabkal.a "çocuk veremi,, nin Bu evveli bir içtimai birletme ve 
cehennemi hayaletidir. yardıml&fllla meselesidir. Ço • 

Çocuklarda verem .• Hangi bo • cuk Esirseme Kutumu, Gençlik 
.ca, banıi melltep idaıecili vardır Hillliahmerinia, Ankara Halkevi 
ki, her tene 'ba haatalrlm icara ve lçtimat yardım kôlanua ve fnmla· 
korkunç-rüZglrmm kendi muhitin· ra btılacak idealist halkçı ye ter
cle, kendi mektebinin aenç yawu • biyecilerin bir tek toplantm bu 
ları i•ıtünde birkaç defa estiiini itin batanlnaa yollarım açabilir • 
duymaım? .... Ankarada bunu bqancak arzu, 

Biz mekteplerde Yenmden sa· enerji ve para bol bol vardır. Dev
lmımz, kaçmınz, korkarız ... Fa • let hütç•i bu l>idetme ve yardım· 
Dt O gelir, bizi bulur Ye onunla lqmanm peıinden pJec:ektir. 

kartılaştıiımızda duyduiu • Bozkırda prevantoryom ve Boz· 
pmuz ilk feY acizdir ve çaresiz • lmda aanatoryom ... 
liktir. Çünkü derhal telefonmau • Bunlar Ankaranm çeneıinde o 
au açıp Ankaraam aünqli bozkı • kaleler ve .iperler olac:aktır. ki, 
nnda bir çocuk prenntoryomu • onlu orada durdukça biraz kürsü· 

bat hekimine: müzün, masamızın, yahut çocuk • 
- Sana bir küçük huta 'öDcle- lanmmn bqmda buaün bizi ac • 

""orum ! Onu bana aaltam iade zimizclen ve yeaimizclen çıldırtan 
~kıin ! diyemeyiz. Çünkü va· kara düpnanı cesurane kart.taya • 
laa Ankara yüce bir yayladır. cairz. 

y&J'lad& cihanm en temiz, en Yahu çoc:uldannmm tedaYi9i • 
_, sünetli ve irin bir çiceldi bir ni delil, daimi ve mnuml kontro • 
t.oz1onftrd1r. lünıii de bu kalelerin bekçilerine 

Bu llozkrrm turumda burum- teslim edeceiiz .• 
\la ı4.çineleri aünetten tlbahhur Bozkırdaki pnsvantoryomun ve 

, liiDete kantan 191il ve ru• aa•toryommı bakıcılan -
tlllı•iis çwnlıklar plıeJmir. Ba yüzle Dlll&1l zaman mekeplerimi· 
:t.-hlrluda çam koblu serin kay. rimizin kapılarmclan içeriye ıir • 
llılLk mlan çairlclar. lıte ancak ~ilderi zunan lnmin çocuklan • 

KURUN'un ecl.e.t telrlllMn 88 

~~~~!!!!!==========f,ürhan Cahid ==.ı 
- Korkmuttur. 
Kaptan cevap venneie hazırJa. 

DJJOrdu ki hianetçİ kızın aralık
tan atlayıp elinde J,ir kiirtla ıel
dijini ıördük. 

hômiz birden kaıJibk. 
Fakat ben ne oluyordum. Aklım 

hatrma ıelince hiddetle ,..nıne o. 
budum. Kaptan zarfı allı, açar
ken hizmetçiye: 

- Bir dakika belde kızım, dedi. 
.... ..,.ıe metsul prünerek 

Kaptanm JÜZÜDÜ p:diiyorum. 

Avcılar Birliği nasıl çalqıyor? - -- - -- -
Kajttlıanede büqük bir atış 

müsabakası yapılacak 
•• 
Ulkemizdeki 

bir av 
bütün av 
haritası 

mıntakalannı göster 
hazırlanıyor 

İstanbul için de
vamlı bir eksiklifi 
gideren bir tefek -
kil: lstanbal Av -

mq onlara dojnr aevinerek kota • 
cak, onların etrafım alacak ve: 

- Bize bakın Bizi koruyun! O 
korkunç düpnanmuza kartı bizim 
bütün ceaaretimiz sizden geliyor! 

Diye bajıracaklarda .• 
Ankara ;,ilik ve içtimai yardım 

tetkilitlumda çabtan dunulu ve 
özıören wbdatlar ! 

Bu Mai duJ'lllU m•mız? Bu se
si duymmak istemez misiniz?. 

ŞEVKET SVREYY A 
, Ankara Ticaret Lisesi Müdürü 

- Biraz rahatsızmlf. Mazur gö-
rülm•ini rica ediyor. 

Dedi. 
Bir kahkaha abp tekrar ettim: 
- Cesaret edemedi. 

Kaptan müteeuir olmuttu. Ce
binden kalemini çıkardı. Not def
terinden kopardrir kiirda bir teY
ler yazdı. Hizmetçiye verdi: 

- Al ıötür, kızım. 
Soma bana döndü: 
- itin iddiaya bindiğini, beni 

küçük diifürmeme.ini yazdım. 
-Gelmez. 
-Gelir. 

Hikmet Kaptan heyecanlı ı&rii
nüyordu. 

ikimiz de metaul aibi ıarüne
rek bahçenin geçit yerini ıözlüyo-
ruz. 

Alçak duvarın arkasından onun 
erimit günet parçaıma benziyen 
batını gördüm. 

Ve Kaptan sevinçle yerinden 
fırladı: 

- Geliyor. 
Once beni birçok miiıllar IÖJ· 

liyen bir bakııla süzdü. Soma çe
vik, airıin bir atlet ablpnbp ile 
bahçenin k&feSine doiru fırladı. 

Onu ıörüp-de kalkmamak için 
Kaptan sinirleniyordu ve ben ben de taraçada aeçimneie 

de istiyordum ki o ıinirlenain. ı.. batladmı. 

rar etsin Ye ne olursa olıun Nilüfer Manasız bir ıılık çab,.or aka. 
buraya ıelain. ya dalmdan koparclıjm ~-
Kız sitti. larla 0111u1orclum. 

Nilüfer ıeçidi atladı. 
1eyrediJ'Ol'UID. Beyu 
tenia elbileai aiJ'IDit- A 
kua konçlu beyaz •por 

Ayak eealerini clu 
aibi hirdenbire ...,,.,. 
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Bizde basmacılık : 1 
_ _., _ _.,----=-----------~---~-----------------

lngiliz ve karakteri T8rihe bir 
Matbaanın 

bakış: 
icadı ~~~~~~---~----------------------~---~~ 

Matbaacılığa, matbuata engel olanlar 
Yazan : Nuri Boneval 

Sis lngiltere havasında değil, 
ruhundadır lngilizlerin 

Ammeye malum olduğu üzere 
tabı makinesinin icadile matbaa· 
cılık sanatinin meydana çıkmaıı 
Avnıpa devlet ve milletlerinin 
beııki bir ıüratle inkitaf ve terak
kilerine çok .miieaair bir imil oldu
ğu cihetle bu sanate umum bete· 
riyetin saadetini ki.fil diğer sa· 
natlarm eşref ve alası dense seza
dır. Matbaa makinesinin mucitli
ği 'erefi 1400 tarihi miladiainde 
Alrnany~nm Mayyans şehrinde 
tevellüt ederek 1462 de vefat e
den Götenberg nam zat ile Kossen 
Fa,,st, Şoffer isimlerindeki üç Al
tnanyah sanatkar arasında ve bun
ların mensup oldukları Mayyant, 
;lialen, lstrazburg §ehirlerinde 
dört be§ sene müddet mü· 
tazinfih kaldıktan ıonra, di
ier rakiplerinin icatkerdeleri
<>lan makinelere niıbetle sü
rn.t ve mükenuneliyetçe da
ha elveritli ve taı buma.aı üzerin~ 
kitap tabmda en muvaffakıyeth 
&Örülen Mayyansh Götenb~rg ter
ciha.1 mucitlik ıerefini kazanını§· 
lll'. 

Bu nevicat makine pek çabuk 
bir zaman içinde A vrupanm her 
taraf ı,;a şayi olarak kabul ve ia
timaline derha1 rağbet göaterildi 
Ve bu sayede birçok mütefekkirin 
taraflarından yazılıp niiahalarmın 
el yazrsile netir ve tekıirine im
k A n h11lum1.madığından llafİ \UllU• 
ıni h~ıııe: kütüphanelerde çü~n 
binlerce kıymetli 6.aarm meydanı 
istifadeye çıkarılıp tabı ve tekairi
ne imk~n bulunmut oldu. 

Bay Nuri Bonevalin lhıaniyedeki 
evi 

men umum Avrupa halkının pa
yansız takdiratına mazhariyetle 
her tarafta açılan matbaa tezgah
ları ve onların ikiz karde,leri de4 

mek olan yükıek sermayeli kitap
çı ıirketleri Avrupanın hemen 
bilcümle müstebit hükümdarlarile 
papaların §iddetli takibat ve tazyi· 
katma hedef tutularak matbaa ve 
kitapçılığın sa.' dı talii birdenbire 
nuhu e münkalip olmuıtur. 

BiJimUbaliia iddia olunabilir 

LonJra: 11-4-935 
İngilizlerin bizce tanınan ve 

herkesçe kabul edilen karakter • 
lerinden biri ve ba.şhcaıı, an'ane -
perestlik ve ,!lluhafazakirhktır . 
Şarkta koyu bir taassubun ve körü 
!törüne maziye bağlanmanın bir 
çetin ve çaprattk görünüıü olan bu 
hal, lngilizde ancak bir haslet 
manzara.11 göstemıektedir. Kömür 
ınemleketi olduğu için en yeni ev-
lerin en külfetli odalarında bile 
bir kömür ocağı bulundurmak 
an'aneaini unutmak iıtemeyen 
Ingilterede, ocağın yanındaki giy· 
mede en yeni ıiıtem radyoya rut· 
geleceğiniz şüphe götürmez; ıarı'k 
lı kafanın içinde yalnız ayet ve 
hidiı değil, Aynıtayn nazariyeıi 

Je vardır! 
Sıralarda ilci yüz yıl öne.eden 

ka1ma bir görenekle harmanilere 
bürünerek oturan talebeye bir 
mikrobun hayatı ıinemaya alın • 
mıt bir roman mükemmclliii ile 
modem va.ııtalann hepı.inden 
faydalanarak ba.Jka yerlerde an • 
cak 21 inci aırrda gösterilebilece • 
ği gibi göıteribnektedir. Her ma • 
kul yenilik, en önce antanepereıt 
ve muhafazakar f ngilterede yapı -
lır ve kabullenir .. 

Jngiliz karakteri, bir.aı: İngiliz 
ıiyaıeti gibidir. Muhafazakar 
der en komüni liğin ·· ı ü çı • 
verir. lngiliz, her yeniliğe kendinı
den bir ıey verir: Her moda ve 
her icat, adaya girince hemen 
l ngili zle§İr .. 

lngilizin bir çok yenilikleri 
Mak Donaldin ıoıyaliıtliğine ben· 
zor ... 

Her yıl, müsamahalı f ıraatlatla 
kendilerine atalet ırütbeleri veri • 
len sanatkarlar Aristokrasiye gir 
dikçe ve böyle rind ve ,erant ruh
lular İngiliz .aailleri içinde arttık -
ça, lngiliz ariatokraaiainin ıerde 
yetiten yarı yapmacık nebata ben
zer adetleri yava9 yava9 açık ha
vaya ve tabii harar.ete çıkmakta; 
ya bütün uluı mikyasınca boy atıp 
gelitmekte, ya muhite uyamadığı 
için sararıp aolup münkariz ol • 
maktadır. 

lngiliıı:in an'anepereıtliği ve 
muhafazakirlıiı, en çok hiılerini 
taklamaımda ve yok yere, nezaket 
için, yalan ıöylemeainde ve fay .. 
dadan nezakete kadar her feY için 
hatta fiıebilillih riyakar olmaırn· 
dadrr. 

Batkt. ul\Jıların da yı.lan aöy .. 
ledileleri muhakkaktır. Fakat 
ıneıru olıun olmatın bir makıat 
için.. lnailiz, bı't bir ahlak veya 
ticaret ınecburiyeti olmadıkça 
doiruyu aöylemeyi kabalık .. yar; 
red yoktur, oyalama vardlJ'; he -
yecana dütmek, bir l<uıurdur; hiı· 
lCTini göıtermek, bir zayıflıktır; 
aylarca aralarında yıaıadıktan 

&0nr , fıtık veya t ir lngiliıin an • 
cak hayal mahıulü olduğu hükmü .. 
ne varacaimız ıelir .. Şuruı mu • 
hakbktır ki: Bi(l" lnıilizin pir ve· 
ya itrk C)1ma11 is:in lnıiliz kabu • 
ğunıu bırakmaar, daha kibar dav • 
rnnalım: İngiliz kozaımı yrrlrp 

kanatlanması gerektir; kelebeğin 

Yazan: Behçet Kemal 
diğer ulusların üstünde gÖrÜJÜ -
dür. Bunu öyle Roma §Ö~alyele -
rini yol göstedciler halinde pele -
rinleri ve bütün jestleri ile kaldı • 
rımlara dökerek değil, bir tek ba· 
kı§ı ve amansız nezaketi ile mey· 
dana kor: Ecnebiye göllerdiği ne· 
zakette, bir küçüğü veya bir alili 
himaye hali vardır; yolunu larif 
~ttiği, parasını aldığı ecnebiye de-

ğil; lngiltereyi kendinden iyi bi· 
len ve hiç bir yardıma ihtiyacı ol • 
mayan bir ecnebiye dahi ... Ve 
baıka mill lteı birinin gösterdiği 
en küçük bir f evkalidcliği bi) 
bir mucize gibi görüşü ve kencl isİ· 

r.e takdirler sunuıu mahut ve mü
rıni nezaketinden ziyade, İngiliz 
olmıya.n birinin bu zeka ve dira .. 

yel eıerini nasıl gösterdiğine Ba • 

mimi ve insiyaki olarak hayretin· 
den ileri gelmektedir. 

lngiliz dostuyla ancak ve an • 
cak köpeği kadar anlaşabilir; İn· 
giliz doıtuna ancak ve ancak kö • 
peği kadar bağlıdır. lngiliz lbir ka
palı kutudur; bazan içindeki a1 • 
tınların ımsırtıaını hile belli etme
yen bir eıki kaıa gibi, nered yse 
l.itpazarmda utılsa bir para et· 
mez denecek kadar kapalı ve giz-

lidir; bıu:an da içerisinde &erv t • 

ler gizliyen, dünyanın en mut na 
latını havi bir mahfaza hissini ve· 
rir, i~ini açaanıı boı bulacağınız 
aklınıza gelmez.. Sis, lngilte~e 
havuında değil, lngilizin ruhun • 
dadır ..... 

B. K. ÇAGLAR 
Bundan baıka o kabil müfit a

sarın bir çoğu da be§eriyetin ha,ı
na a sırlarca müddet beli kesilen 
dahili ve harici kanlı muharebe
lerde di.işman eliyle büsbütün im
ha fele.ketine maruz olagelmekte 
iken matbaacılığın icadı bu dabi
yenin de önüne geçmiı oluyor idi . 

ki matbuatın devrei tekamülü :zik· 
rolunan arı:ıa yüı;ünden üç yüz se
ne kadar uzun bir müddet teehhü
re uğramasaydı beteriyetin terak
kiyatı fikriye ve medeniye.inde 
v zamanımız ıulh ve iktiaat ıiya· 
aetlerile diğer içtimai meselelerin 
hallinde bugün tesadüf edihnekte 
olan müıkül&t bugünkü muğlak 

lngilterede hüku~tten haleti 
ruhiyeye kadar umumi ve tahıl 
her cihaz, en kötü ottan en iyi ü· 
sareyi çıkaran bir sihirli inbiie 
benzer; adaya ne sire~ıe, çürük 
meyvadan gülünç modaya kadar, 
faydalı, lüzumlu, iıabetli, yakı· 
şıklı bir hal ahr •• 

ölümü yakmdır değil mi? İngiliz Kısa 
şairlerinin iyileri - büyük hokka - I•••• 
baz Şckspir müstesna - hep genç 

----·-Tel 
Yazıları 

Götenbergin iptida mesamatı 
sık ve sert bir laf üzerine eczalı 
m .. r ... kl<eble muharrer asarı el 
I· .:...-..:~•i 'e müteharrik silindirli taz· 
iik n;; 1. 'nelerinde baaıp nüshaları· 
iü ~e1c! · r ve neşre muvaff akıyeti, 
la~!.~Jar!a kalmayıp bet buçuk as
'ta karip bir nmandanberi bu ip
t itlai uıulün tekamül ve ıslahına 
hala her tarafta devam edi!mek
te ve bilahare icat olunan hurufat 
kalrplarile buhar ve elektrik kuv
veti erinin yardrmr da bu gayrete 
İnzimam ettirilmekte olma.sile Gö
ten bergin saatte ancak elli altmıt 
nüsha basan makinesinin yerine 
bugün saatte on binlerce nüsha 
basan pek mütekamil tabı makine
leri imal ve ikame olunmaktadır. 

Hele ton senelerde mahir res
samların fırç.ahlrmdan çıkan mü
tenevvi renkli tabloları andmrca· 
•ına rengimiz reaim1eı-le müzey
Yen aaa.rı matbua ve gazetelerin 
de tabına muvaffakıyet elvermek· 
te ve ıanatr tab'm ıfuıden güne 
derceei tekamülünü remaklandrr
rr.akta olmaıı erbabı mütaeanın 
zaflarıru da okpyrp telzize biz 
met eden cazibeli bir tekli bulun· 
maktadır. 

Nef'i be,eriyet ve insaniyete bu 
derecede im ve timil olan hu icat 
garibtir iri tarih zuhtmmdan itiba .. 
ren tam yüz sene sonra büyük bir 
maniai terakkiye uğra.nııt ve he• 

dereceye varmaz idi. 
Matbaacılığın baıma çöken buı 

nuhu.etlı' uzun .seneler 1555 tari-
hinden itibaren papalarla anların 
nüfuzu ruhanileri altındaki hü· 
kümdaran tarafından açılrp ken• 
dilerine nevxuhur hir diitman na· 
zariy)e baktıkları bu iki ıanati 
müfidenin neşriyatınr Engiziıyon 
kuvvetile imha dereceeine vardml 
mıf ve takibata önayak olan F ran· 
sa kralı ikinci Hanrinin neırettiği 
gayet vahfiyane bir kanunla hü· 
kümetin edna namertebei marzisi 
hilafına hareket eden matbaacı
larla ve kitapçı dükkanlarının ve 
hatti tevzi hizmetinde bulunan 
kimselerin bilamuhakeme idamla· 
rından başka bu kabil matbaa ve 
kitapçıların dükkanlarında, muzır, 
gayri muzır, nekadar matbu eser 
bulunursa bili.tefrik cümleainin 
halkm gözü önünde ve umwni 
meydanlarda cellat elile yaktınl
mak derecesinde ıiddetler gösteril 
mit ve ffanrinin ahJafmca dahi i
ki yüzıenedenziyade bu tiddet 
1er devam ettirilmiıtir. Jıte 1791 
tıuihine kadar matbuat aleyhine 
hfknıünü yürüten bu tiddet Fraıua 
ihtililf kebirinin zuhurile ilin et
tirdiği beyennamede hukuku mat· 
buat re!men hukuku umumiyeden 
ad ve il n olun rak bu bapta akıl 
ve hilan t1e me§hun bir de matbu
at kanunu neşrine müu.reat eyle 
miş ise de yirmi sene sonra Fransa 

İmparatoru birinci Napo1yon ka· 

ölmütlcrdir: Gila gibi, Marlov gİ· 
bi .... . 

•-mw:ıı• ... __ """"''''' En gün aıörmüt bir ailenin en 
akllı kızına gözlerinin veya saç • 
farının güzelliğinden bahsediniz, 
~aıırır; delilik alametleri gösteren 
bir insanın ilk yarı makul hezc 
yan]armı dinlemiye baılam1§ gibi 
afalalr, "deli cima - Don't be 
ilJy,, yi yapıJlırrr; muaşaka, düm
ynnın en kanunsuz, en iptida! ve 
bnan da en ilihf ~ey, adetlerin ve 
tellikkiJerin çemberi içinde, kırta
rıiye muamelelerine tabi bir hliku
met işi gibi cereyan eder. 

nunu mezkiinın da feshile amme
nin ncf'ine hadim akaamım he
men kiiJJiyen ortadan kaldmnı, ve 
nihayet üçüncü NaPolyonun Al
manlara mağlup olduğu tarihe ka
dar dört buçuk asra karip müddet 
matbuat tam bir serbeatiye nail 0 • 

lamamıt iken 1871 de dinıhur ri· 
yaıetine getirilen Mösyö Tiyerin 
zamanında yapılan bir kanun ile 
matbuat bugünkü ıerbestiyi bula
bihniıtir. 

Hassaten takdirlerle ana ıayan 
hususathr ki bu irfan \re tem din 
vaaıtası Avrupa hükürndaranının 
ekserisince tazyikatın envaına 
mahkUm tutulmakta iken Alman· 
yada müstakilen icrayı hükumete
den Hea Darmistad ve Biklenburg 
Grandükalan bidayet ıuyuundan 
itibaren bugüne kadar matbuatı 
hiçbir guna tazyikata hedef tut
mamıf1ar ve bu 2 hükümet dahili 
harici nice harpler ve cidallcrl~ 
bar&ıldığı zamanlarda hile diğer 
Hıriatiyan hükümetlerini amme 
nazarında duçarı hacalct edecek 
bir ıhürTiyetperverlikJc bütün ci

han nazarında serfüraz olmu9lar
dı. 

••• 
Matbaacılıf!ın biz 
1 ür ki ere intikali 

- ikinci yazımuJa-

A§k, adaya girincelngilizletmiı
tir. Londranın en işJek meyda -
nı PikadeJlinin orlaıında, kör 
gözlerini göğe dikerek okunu rast
gele bir hedefe fırlatmak üzere o• 
lan aevda ilahı mukaddeı kör' ço
cuk, Küpidon, oraya dikildiği 
gündenberi, hali okunu atama.ınıt 
c!uruyor; lna-iliıı:i adet, an'ane, ri
ya ve aoiuk kanlılık zu·hlarJ içinw 
~. a-ünü ıcçmit bir teıiraiz ıi • 
lahJi, aıkın yayı ve okiyle kalbin· 
clen vurmanın, hayat boyunca 
ecr11 çekilecek bir tekilde yarala
ml\nın inıkinı var mı hic?. 

lnıiJizin muhafazaklrldc ve 
an'ane percttliğinin en çok belir • 
diği, fakat hiç iÖZe batmadan 
hiç zora gitmeden, otomobilleri~ 
ıoklan giditi gibi, iıter iıtemez ve 
ilİTaz pek akla ıelmeden kabul 
edilecek ~ekilde belirdiği bir nok -
tada kendine güveniıi, kendini 

ORMAN J,! Yf IJı\ , 1 - Ormnn lii
yihn ı , üzerindeki tetkikler bltmi tir. 
JAiyiha, ormnn kadro unun grnislc • 
tilm' ini e~a tutmu:; lur. Oı·man tah
ribatının öniine geçm<'k maksııdl) lo 
kati;>nlı de\let tC'~kllfHı idare ede • 
l"l'k tUccnrn sntıırnktır. ' 

T\Ö.:\10R FlYA'l'l.AIU - Zong ul· 
dııkta kömiir fiynthm liZC"rlndc tel· 
kikat yupnn lmım miitehm;cısların

dan gelen rapor tetkil cdilmel\tcdir. 
f<'iyatıarın indirileceği umuluyor. 

GOÇ BA !\ASI - Jç Unknnlığs 
tarahndnn hazırlanan \itı IJU •iinlcr • 
de .\keli e \·erilecek olan 'J'oprnl Jm
nunu . H'ı)ihn~nıda muhacirlN·c ii<lUn~ 

parn 'erect>k 'e) u 7.irnııt llnnkn m -
dan pnm ahnmn ına kdil olacnlc hir 
Gö~ Jlanka ının kurulm ·nuı dair hll • 
kilmler vnrdrr. 

UMUMi MAC \ZAl, \H - lstan -
bul, h:mir ,.e fersindc açılacak olnn 
Umumi mağazalar me clesJ 26 Ma • 
yı · ta toplanacak olan 'J'icarct odnla· 
rı kongresinde görUşUJecektlr. 

DEU•:DlY.1'; KANUNU - Knmu. 
taya verilen lıf r kanuna göre 3 irml 
kadar belediye) c bir elden şehir ııla· 
nr, su, aydınlatma i feri için sal(ıhi • 
yetıer verilmektedir. 

Bakanlıklar müm iJlcrindcn 
mürekkep imar komi ) onu kıırula • 
rak ihaleleri 3 apacaktır, Layiha kn • 
bul edUlnce de merkezi Zonguldak 
olmak üzere bUy:Uk bir el ktril i · 
tMyonu yapılacaktır. 

MUSJKl HEYET! - Ankara 
Mu iki muallim m ktebl ve 1 tanbul 

Jconsen•atuvnrı mun11imlerinden 'fr -
mi kişilil hir heyet 1\la) ı oı tns:nda 
RU8yaya gidecektir. 
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Spor alanında gene hoşa gitmigecek işler - - ~ ~ ~ - - ~ ~ --~ - -

Galatasaray : 3 lstanbulspor : O 
Maçın bitmesine on beş dakika· kala Istanbulspor 

takımının sahadan çekilişini beğenmedik ! 
Dün Takıim stadında Galata· 

sarayla latanbuıpor takımlan, 
Yaktiyle yarıda kalıp neticelendi· 
riliniyen eıki yıla ait bir tild tam· 
piyonluğu için karırlafblar. Ma • 
çm hakemi Halit Galip Ezgü idi. 
Maç oldukça zevkli ye beyecanh 
oluyordu. Ne yazık ki, bqma uy· 
auyan bir son ile bitti. . . .. 

Birinci denede· kısmen Galata • 
aı-ay, kıamen lıtanbulapor biri • 
lftrlerine kartı hakim vaziyetler a
lı,'orlardı. Galatasaray rakibine 
kartı daha çok aayı f ıraatları kaçı· ! 
nyordu. 

Bu fırsatlardan birini devre IO· 

DUD& cloiru iyi kullanan Münir, 
Gündüze yerinde bir pas yollaya· 
rak Calatuaraya bir sol kazan -
~ .. 

• • • 
ikinci devreye latanbultpC>r çok 

.tJlıan ıirdi. Beraberliii temin i· 
çin çok iyi çalıprak üst üste akın
lar yaptı. 

Fakat bu vaziyet ancak bet da· 
~ ·· ü. Betinci dakib

~~~·· ~betti bir fllDClelini, 
sene ündüz kafa ile latanbul • 
apor bleıine ao~, vaziyet bir
denbire Galatasaray lehine dön -
dü. Top bundan sonra lstanbul -
spor .ahumcla oynanmaya Ye na· 
diren rakip tarafına ıitmeie bat· 
ladı. 

ıizce baiuarak kaba tarizlerde 
bulundular. Bu, bir atalık öyle 
arth ki, hakem bunlardan birisi i· 
çin poli•in müdahaleıini istemek 
zaruretinde kaldı. 

Bu müdahale vaziyeti düzeltti 
mi? Hayır. Bajrqmalar ıene aür· 
dü. Hatta letalibulapor takanma 
"Sahadan çıkınız, kararı kabul et· 

Bir lıola Vlll'llfll 

Otuzuncu dakikada Galataaa· meyiniz!,, diyen fuzuli hitaplar, 
ray aol açılı Fethinin çizgi üze • aahadan çıkmaya teıvik yollu fır • 
rinde bir aüriitü, sonra ortalaYJtı, latrlan sözler sene seyirciler ara • 
lopa yakabyan Münenerin :,ir tü· smclan ıeliyordu. 
tile Galatasaray 3 üncü tolünü ka· • * • 
sandı. latanbul kalecisi topu tut - . Bir hakem, hata edebilir. Belki 
laiu halde elinden kaçırmqtı.. dünkü maçta bqka bir hakem 

itte bu d.lrikada bu ıolü latan- lütfi tarafından dütrülen lıtanbul
lıiallalar itirazla karpladdar. iti - lu için Galatasaray aleyhine bir 
rulardan eonra top ortaya ıeldi, penaltı verilebilirdi. Herteyden ev· 
!OJUll aene batbyordu. vel bu bir takdir itidir. Bu hakem 

Bu eanada hakem kendisine i · bu cezayi vermedi. Bununla bera· 
tirada deTam eden bir latanbal • ber düten -oyuncu mükemmel bir 
llıpol'IUJU sabadan çmnaya davet ofaayd vaziyetinde idi. Ayni ha • 
.ıtti. Bu oyuncu çıktı. Fakat ne ya· kem bundan evYel bu oyuncuyu 
:ile ki, arkadqlarmı da beraber ofaayd de uyabilirdi. Bu da bir 
Sı'mı-Ja mecbur etti. sörüt itiydi. Fakat ikisinin de mü· 

• • • nakaf&lı oyuncuya, hele seyirciye 
Ba ~ta acınacak hadiseler hiç dütmezdi. 

pne tekrarlandı. Seyicilerden üç İstanbul takımının sahadan 
~i ıene hakeme kartı ~e • çıkqnıa sebep olan ıole gelin • 

ce, bunda bizim görütümüze ıöre 
nizama aykırı gelen bir ıeyi )'Oktu 
ve sayı tam yerinde bir sayı idi. 
Bu itibarla hele bu hareketten bir 
şeyi anlamadık. 3 - O vaziyetin • 
de bulunan bir maçta bir takımın, 
maçm bitmesine pek az kala ıaha· 
dan çekili§i sportmenlik hududu • 
na (her ne pahasına olursa olsun) 
kolay kolay giremiyecek bir hadi
sedir. 

.y. .y.. 

Maçta Galatasaray takımı bek
lenenden fazla iyi oynadı. Mua -
vinler, müdafaa çok iyi idi. Bil • 
ha11& paslatma ve anlatma nokta· 
11ndan takımda bariz bir yüksel • 
me görünüyordu. 

Münevver lnce oyunu, tütlerile 
göze çarpıyordu. Sol açıkta oyni· 
yan Fethi, fantaziye ka911DYan ha
reketleriyle ve ortalayıtlariyle 
muvaffak bir sol açık modeli ver • 
di . 

Takım, bu tild f&Mpiyonluğu • 
nu hakkiyle kazanmıt aayıla.bilir. 

lstanbulspora gelince; bu genç 
taknn zaman zaman çok iyi itle • 
di. Bununlaı beraber Galataaara • 
yın soldan tekrarladığı akmlan 
brtılayamamak, Galatuaray sol 
açılı bot bırakmak gibi hatalar 
yaptı. Muhacim hattında da fazla 
bir anlatma olmadığı için mer • 
kezde oyniyan Salihattin &lata • 
aaray kaleıi önünde bir türlü mü • 
eaıir vaziyete giremiyordu. 

Sarı • aiyahldar en büyük ba • 
taY. ikinci devrede ai.l!!!lenmek 
yüzünden yaptılar. 

• "'* 
Sahadan, oyuncular ve poli• ta• 

rafından her hangi bir dayak bi. • 
di.eaine uğramamak için muhafa· 
za edilen zavaih hakemin ve böy
le h0ta gitmez bir tekilde kapa • 
nan maçm haline acıyarak çıktık. 

A. S. 

Atletizmde bir Türkiye 
rekoru kazandık 

Dün T&'ksnn ıtadmda Balkan 
Olimpiyadma hazırlık maçınm at· 
letizm müaabakaları da yapıldı. 
Belli batlı atletlerden bazılarının 
aahada görünmemesine rağmen a• 
lman neticeler dikkate değer. Sı • 
rasiyle yazıyoruz: 

Bir mun atla711 ve bayrak yanıının bitİfİ 

iz mir ve 
Altayla lzmirspor berabere ka 

T orosspor, şampiyonluğu 

Adana (Huıusi) -
da mevsimin en hey 
1apddı. Adana İdman 
Toro11porun karıı-....... -
en çok konuıulan me 
biri idir.Vakıa Toros t 
dar hiçbir takıma yen 
den galip gelse de, 
da f&mpiyona iizerinde 
siri olmıyacaktı. idman 
krmına gayri nizami o 
mıf, hükmen mağlup 
bile ıahadan bir galib

0 

malı kabul etmiıti. 
lik dakikalarda her 

Altayın en iyi oyancalannJan 

1 

hiribirinin zayıf no 
Hilmi \ yor, oralardan itlemeğe 

İzmir (Hususi) - Milli hikimit du. Kuvvetler mütevazio 
yet ve ~ocuk bayramı olmak vesi· dan hangisinin galip g 
lesiyle, Altay ve lzminpor takım· türlü kestirilemiyordu. 
iarı arasında bunda husuet bir daluı ahenktar oynadı .. 
kartıl~ma ohn1'flur. Ot.u_n1,şok cim ve muavin hatla 
heyecanlı g~m4, ve '3'4 jatnP,yo· teme aliA ıyi anJaftJ 
nu :Alfi'.y, oYuftü &m:a 3 - '3l>e~- çarpıyordu. Bu &JUMlllıaA 
berebitinnittir. roaun bir aayı çrkarmu 

lzmirapor takanı, e.ki oyuncu- lqtırdı. 
lardan çojumın mahrumiyetine OYQD bu sayıdan bir 
rağmen dünkü oyUnda buyük bir hız aldı. idman fu 
muvaffakıyet göstermif ve Altay hacim l.ttı atak oynıy 
takımı kartıaındalri oyunu ile her- Y!Ya kaJ'!ılık vermeğe 
kesin alikumı toplamıştır. dı. Buçalıpnanm verimi 

Oyunda Altaylı Vahap, istediği di. Yurt bir aayı kayd 
tesiri yapamamıştır. Çünkü lzmir- ber bir vaziyete geçti. 
sporun kuvvetli mUdafaıaaı, buna Toroıun fedakar o 
imkin bırakmamıttD'. Onoı, za· riııci devrede ve ba 
man zaman sertletmi! ve bu yüz· ıeldiklerini düıünerek 
den Altaylı bir oyuncu sakatlan- Mailiibiyetin kendileri 
mıt, bir müddet oyunu terketmit- cı olacağ•nı takclir et • 
tir. la ba~a oynıyarak isbat 

Akıaydan müdafi Hilmi ile mu- dı. Bu didinme bir sayı 
•Ym hattmcla Şükrü ~ Basri mu- zanmalarını temin etti. 
vaffak olmuftardır. Devre 2 • 1 Toroaun 

lzminpor takımı, battan atağı ikinci devreye bati 
enerji ile dOlu ve 90 dakika ayni ratini muhafaza ediy 
ıistemini hiç yorulmadan tatbik takım da bu devrede 
tıden ıenç bil' talcımdır ve kendi· bir Mtic.r elde etmek 
ıinc:len çok ümit beklenmektedir. nıyor)arcb. 

Nitekim dünkU. oyunu görenler; Toroslula.- 15 inci 
- Bu takım, !İlt maçlarında, sayı daht" yaptılar. 

en maruf taknnlar için bir tehlik~ ce ile biitnnek iatiyor 
liclir. .~ 

Demiflerdir. 
80 X 4 - Birinci Galatuarayl-=====================:::-:lı 

takum (40,08) ikinci Be§İktaf, ü • 
çüncü F enerbahçe. 

Gülle atma - Birinci Veysi 
(lstanbulspor - 13,33,S) ikinci 
Karakat (Galatasaray - 12,01) 
üçüncü Niyazi (Fenerbahçe). 

1000 metre- Birinci S&it (Ga• 
lataaaray 2,46) ikinci Fethi, 

Yüksek atlama - Birinci Ci • 
hat ( F enerbahçe 1,80) ikinci Me
lih ( Betiktaf 1,63) üçüncü Kara • 
kq. 

Disk atma - Birinci Veni (ls
tanbulspor 38,63,5) ikinci Corci • 
yadis (Beyoğlu) üçüncü izzet 
( F enerbahçe). l 

( Dewunı 12 inci sagılada). 



Bay Emin Soysala cavap 

Yarının 
nasıl 

-
muallimleri 

olmalıdır? 

1 KADIN GUZELLiK 1 
Beden terbiyesi IJaşa baqlı değildir 

Sayıın meılektat, ı leti, on sene içinde yüz milyonlar-
. "HABER,, ıaze~~inin birinci c:& lira. ~arfetmittir. Yeter ki yapı

nıaan nüıhaıında KURUN,, ga• lacak ıtın memlekete fayda temin 
zeteıindeki makaJeJerime dallı i>u• edeceğine yüzde yüz kanaat ıetir
daklı itirazlarınızı okudum. iti• sin. 

herkes buna başlı1Jabilir 
Bedene İyi bir teteJdriil vennelc 

İçin yapılma11 lizımıelen hare
ketleri dün ıöstennittik. O hare
ketlerde her feyden önc.e mı:vaze
neyi temin etmek ıerektir. Fakat 
bunu hemen elde edeceğinizi zan
netmeyiniz. Bacaklar uzanmıı, kol 
lar gerilmiı bir vaziyette durabil
mek biraz sabır ve alıtma itidir. 
Buna bac:&ldarı, aövdeyi derece 
derece indirip kaldırarak alıtıla
bilir. Gövdeyi derece derece indi
rip kaldırarak yalnız i.temek ve ça 
Jıımak ic:&pder.llk ıünü belki bi-

razlarınız aruında anl&f& bilece- Köyleri ıılaha ve köylüleri yük
inniz ve anlatnııyacağımız nok- ıeJtmeğe, genç Türk nesline batka 
talar var. Bunları kııaca konup· bir ruh vermeğe matuf olan tavai· 
Irrn: yelerim, nihayet bir vatandatın 

l) Bugünkü nıuaUim mektep· fahai kanaatleridir. 
lerinin kökünden ıöküle:rek tehir- Bu kanaat kök ular ve devlet 
~n uzak muhitlere atılmasını ve adamları nezdinc!e faydalı görü
Yeni rnuaUim mekteplerimizin yar- lürae o zaman itin tahakkuk etti-
dirnile yeni devrin ihtiyaçlarını rilmesi itten bile deiildir. 
lcarırhyacak yeni tertip muaJJim ilk it, bu kanaati yaratmakdır. 
Yetittirmek mecburiyetinde bulun- Maarif ıiyasetimizin ağırlık mer· 
duiurnuzu burada bir kere daha kezini tetkil eden ilk tahsil mese· 
kaydetmek iıterim. Bu mesele. lesinde vatandaıların evvelemirde 
bence, günün meaelesi değil, Tür- dertleımesi ıarttır. 
.kiye Cümhuriyetinin bat meaetele· İtte ben, bu mülihalazara daya-
tinden biridir. nayarak: "Yarmın muallimleri na-

Siz, batmuaUimlerin ve müfet- sıl olmalıdır?,, meYzı•unu ortaya 
ti§lerin makam zamlarının kesil- attım .. Eğer paraaızlrk doJayıaiyle 
rneıi dütünüklüğü ve muatlimlerin bunu, tahakkuku imkinıız bir me
terf i haklarına dokunulmak iıten· sele telikki etıeydim, yerimden in
diği bir zamanda büyük maırafla- mıldamaz ve böyle bir iti ağzımô'\ 
rı rnucip olacak böyle bir deiitik· almazdım. 
Hğin nazari dilekten batka bir teY 2) "Siz dimağla midenin biribi-
olrnadığını söylüyorsunuz. rinden tamamen ayrı ve dimağın 

Bu mütaleanızda hem haklmnız yalnız bir ideler alemi olduğunu 
heın hak11z11nız.. zannediyorsunuz,, tarzındaki itira-

Haklı11nız; çünkü muallimleri· zınız, bana çok garip göründü. 

raz rahat11z olac:&kaımz. Fakat bir 
iki ıün ıeçince bu hareketler sizin 
için bir nevi eilence haline ıeJe
cektir. Bundan batka temin ede
ceiiniz kazanclar da pek değerli 
olacakhr. Adaleleriniz beyinin e

mirlerine hazır bir halde buluna
cak, çevikliğini kaz&J'!acak, karın 
tabii vaziyetini al.rak ileride da
hili azanın dütmeai ıibi hareket
lere meydan ve~miyecektir. Zan
netmeyiniz bu hardcetler yalnız 
gençler içindir; hayır, bedentn ter 
biyesi ya,a bağlı değildir. Genç, 
yatlı herkes bunn bqlayabilir. Bi
raz tecrübe ediniz, birkaç gün ça
htmız, sabrediniz, meyus olmayı
nız. Neticenin sizi memnun ede
ceğini ıörecekıiııiz. 

Busün de dünkü hareketlerini 

rnizin böyle bir aarsıntı ıeçirdiği Ben, bir insanın inMnca ihti
zamanlarda maarif bütçeıine faz- yaçJarının 1riderilmeıini, tahii te
la yük yüklemeii dütünmek, ilk likki edenlerdenim. Benim idea· 
baıotta, garip 1rörünür. Baflllual- liatliiim, açlık üzerine dayanmaz. 
limlerin batdönc:lürücü itlerini ve Eıaıen, hayatta, hiç bir idealiatin 
müfettiılerİn yaz ve kıt çektikleri böyle dü§ündüğüne de tahit ol· 
büyiik za '1metleri dütündükçe, ma muş değilim. 

devamını ıösteriyoruz: 

Qqa zamlarının kesi lmesine akı l Okuduğum, tetkik et iğim bü-
eı'llıWnelc çolc sUçtür. tün ictimaiyatçdarın en buyuk e-

Bir ba,muallimin, kendi - ... 1•• ı· id J b 
- me 1: e-a İr devlet içinde, çalr-

tinden baıka, baımuallimliie, ya- ~ an .. nlara makul bir hayat te· 
ni müdürlüğe sarf ettiği fazla me- mın etmek, inaanlarr siindelrk ih
ıai saatlerinin miktariyle aldrkJa- tiyaçlarm zebunu altında birak
rı kücük makam zammı araıın~a mamaktadır. 

takribi bir hesap yaptım. Neticede Benim tezim bundan aonraıı 
bir batmuallimin fazla meıaisi içindir. Emelim, ihtiyaçları töyle 
mukabilinde saat baıına 7,5 kuruf böyle tatmin edilmit olan bir mu
aldığını gördüm. Gülmeyiniz ve allimin idealist olmaaıdır. Buna 
hayret etmeyiniz! Küçük bir cem rağmen bazı kimseler: ''hayat bir 
ameliyesi ile siz de lyni neticeyi işken be,, meselesidir derJer.e 0 za
bulursunuz. man bunlara (Stuvart Mil)in: 

Müfettiılerin vazifeleri haricin· "Ben halinden memnun bir domu7 
<le evlerinde yazdıklar raporları ve olmaktanaa, haJinden ıayri mem· 
daktilo faaliyetini gözönüne geti- nun bir inaan kalmağı tercih ede
riraeniz onların da saat başına 12 rim,, ıözü ile mukabele etmekten 

l - Yere oturunuz, vücudunuzu 
arkaya meylettiriniz, dirGekten 
parmak uçlarına kadar olan kısmı 
yere dayayınrz,göğsünüzü tamami· 
le çıkarınız, bat büıbütün arkaya 
atılmıt olacak, dizlerinizi birJeıti
rerek parmakJ.ırmızdan .belinize 
kadar ~oiru bir hat tetekkül ede
cek ayaJdarın yerden yüksekliği 
0,60 aantimetre kadar olmalıdır 
Bunlar haıd olunca ayakları yuka· 
rı, ataiı hareket ettiriniz.Sonra a• 
Yaklarınızla içeriden Te dlf&rıdan 
daireler yapınız (bunlar okta •Öt· 
terilmittir.) Karnınız tamamile i
çeriye ahnmıt olduiu halde bu ha
rdcetler dört defadan aekiz defa. 
Ya kadar yapıhnahıdır. 

nı~ı, dizin ,.n kalın yeri eJ parmak
larınıza dokunmak üzere yukarıya 
kaldırınız. Bu suretle kabaetler ü
zerinde muvazene temin edeceksi· 
niz. Yalnız batınıza ve ensenize 
dayanacak hir tarzda arkaya atı-

2 - Yere otuıunuz, bac:&ktarı-

lacakaınız. Bükülmüt bacal<larını
zı, biribirinc baglan:nıf ellerinizin 
arasından kuvvetle geçireceksiniz. 
Sonrıa dogrulup evvelki vaziyeti 
bul~nuz. Bu hareketi dört defadan 
ıekız defaya k d a ar yapacaksınız. 

kurut aldıklarını görecekıiniz. batka ne söylenebilir! 
Büyük ve yıpratıcı fazla mesai- 3) Muallimlerimiz idealiıt de-

~s e~it deiilim. Yalnız birçok 

1 
mufettııler tan1r1m .ki onlar bana latanbul Evkaf MUdUrlUjU 
bu il1ıamı ve bu kanaati vennitler- lllnları 
dir. 1 - Beyoğlu, Kamerhatun, G·ılataıaray karıısınd 

4 
N J • ye kartı bu mükafat, fedakirlrk iil mi? Mütevazi değil mi? Milli

rekorundan bqka bir teY değildir. yetçi deiil mi?... ıuıaUerini IOl'V· 

Böyle o1duğu halde bunun da bazı ken: "Köylere, mekteplerin içine 
vilayetler taraf mdan çok ıörülme- kadar ıidiniz de ıörünüz. Köy 
ıi, bence, paraıızlrztan ziyade tak muallimleri ne kadar idealiat, ne 
dinizlikten Heri gelae gerektir. kadar milliyetçi ve müteyazidir !,, 

Sonra, makam zamlannm ke- djyoraunuz. 
ıilmesi ve muallimlerin terfi itinin Güzel! Bu irtadınıza sevindim. 
diğer devlet memurlarından daha Nitekim ben de makalelerimde, 
b&fka bir ölçüde olmuı keyfiyeti, muaUimler içinde böyle kıymetli 
rnuallimlik mesleğine kartı da çok tahıiyetler bulundujunu aöy)e-
büyük bir darbe olacaktır. mittim. 
Vatandqların ve devlet memur- Yalnız benim idditmı tudur: 

J, 2, 3, 4, S inci katları. a o. u otehn 
yazif eaini ihmal eden öyle mu· 2 aUmıler varmıt ki, rnu"f-.· 1 - Samatya, Mirahor Jlyasb~y'de 399 N 1 
... ~"•t ıe e- 3 - y 'k T"lbe . o. u ev. 

ceıı zanıan mektebin --tı'ne u"· 1 enı apı, u ntçı Htiıamettin isle-ele cadd . d 10 N 
-... ı u 284,5 metre araa. ' eaın e o. 

~aı:~ar ve müf ettit ıidince onlar da 
obür taraftan vazifeJ.-.rı·n· 4 - Y enikapı, Tülbentçi Hü samettin i~k 1 t . r " ı serer- metre arsa. ' e e caddeıinde 267 
ermlf .•.• y 

Ben, buna benzer birçok del veril uk~.rıda yazılı mahaHer 936 senesi May11 bitimine den1iı kira " 
•akril .a..· ac ı me~ uı .. er·e· açık arttırmaya koıı muıtur. Jstekliler 29 - 4 - 93YS arı uızzat müfettitlerin aı". pazart 

d d' 1ec:1· eıı ıunu saat on bete denlü Evkaf .. J" . . d 
~~ü an ·~ ıdm. Onlar ıu-uında mine gelmeleri. (2006) mu urıyetın e varidat kale. 

.. ne. ınan ıimı kıy1'~tJi bir 
mufettıı tlaha vardır ,_. d 
( C'-• Al a in& 
LDlln Soyıal) derler. 

Kıymetli mealekd•• 11•2 • • • t d .. ...,., 1 ıyı a· 
nı ıırm için, yazınızı ıuitevil ed 
medim. Sizi tanımayanlar Y ic

azı a
rınızı taraftar kazanmak . . 

finhisarlar U. MüdürlüOünden:J 
idaremiz ihtiyacı iç" . . . 

loluk 2 d 
ın tartna - meaı mucıbmce J2 adet "JOOO k" 

ve a et "500 kil J ,, •· 

larrnm hukukta müaavatını kabul Birçok muaUimJerimiz, bupnlrii 
f:den T qkilitı eaasiye kanunu ile, Türk köylmünü Ye Türk köyünü 
ınuaHim1erin terfi itini ayrı tekil- aeYmiyor. Birçok muallimlerimiz 
de dütünenlerin bir çıkmaz yola yapıcı deiiJdir, birçok muaJlimle-
5-ptıklarını .ölenem, bilmem ki rimiz, benim ıibi, pa11if ahlitdı
hata mı itlemiı olurum! dır, Jdiyü imar ve 11lah edecek 

1 IÇtn ya-
z~ mıt aarurlar. Hakikati seven bir 
lnmaenin vaziyetin kötü tarafları-

Vermek iıt 1 . ,, o uk baı kül pazarlıkla aahn alınacaktır. 
eyen erın 18--5--935 t . .. . 

.. üvenm 1 . c umar eaı gunu ııaat J4 de 7 5 e para arıyle Cib J'd L ' 
komiıyonuna m" 1 a ı e ev azım ve mübayaat tubeıinde alım 

Muatlim mekteplerinin kökün- köylüyü canlandıracak tekilde 
den deiittirilmesi itinin nazari yetiftirilmittir. ! 
dilek olduğu aözünde hakaızaınu: Bwi°un İçin de: "Yeni Türkiye 
Türkiye Cümhuriyeti, memleketin Cümhuriyeti için yeni tip muaUim 
ıılab •e imarına matuf faaliyet- mekteplerine ve yeni tip muallim
lere para aarfetmekten hiçbir za· )ere ihtiyacımız vardır,, demittim, 
rnan cekinmez. ve bu iddiamda çok muaırrnn. 

Nana, iktisat, sıhhat ve ztr .. t Ben, köy köy dolqmıt bir mu-
iılerint'e. favdalı alJim değilim. Köy)iiler icinde ça-

nı da cesurane ıöy1---'--"e ı_· 
-·~ n çe&ın

memesi bir borçdur. 

uracaat arı. (2177) 

miz bir karakter.Je birlettiren f . Yep-
yenı bir Türk mualJiminin Yet' t' ·1m • it I• 
rı esı lüzumuna itaret ediy B orum. 
.~ Y~ni tip muallimlerin de, bu

ıunku ınualfnn mektep) . ·ı . . . erı ı e ye-
tııtırıleceğine bir türl.. • 

u ınanarnı-

yorum. Davam budur aaygın mea
ldcdat f 

Dr. Hafız Cemal -
Dalıüiye Müteha.ıı•ı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di
vanyolundaki (] ) 8) num~ral h • 

- le b. 1 u 
susı a ıneıinde hastalarını kabuJ 
eder. 

yalnız bir ideler ilimi olduiunu 

Ben, Aliyi Veliyi dütünmüyo
~~·. Oıtüne titrediiirniz ıevıili 
T urkıyemizin belkeıniiini letlcil 
eden köy ve köylüleritnizi en tez
yoldan terakki ve refaha ulqtıra· 
cak yoUarı dütünüyorum. Bunu 
düsünürken becerildiii ve yapıcı
Jıiı, temiz bir milliyetçilikle ve te-

D.1·. A lı'.lKRET Muayenehane ve ev telefon" 
22398, Kıtlık telefonu 21044. 
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•• • IJ:o«&L Fmt fly!e ti&. kt Uellriala çolE malawqt oW.Wa- 18.30: J._.... - Bayan Aadl .dilini liiriiklemeden icb, çocak· 
idil ..,... h s' .. ..tlwu ....... , IHPir --• ..... pi- Tarcaa. la,50: Fawt CilfÜDdl perde) ı.n. plip aeçealme mtqordu. 
ı p 'çw,. ilik .. .tıYG1wa, Wı na çıka-chldanecl• n _. • 19,30: Haberler. 19,~: Spor (Bpef Al b~ kurtar ... di~ ıcm- reli•• .. _. 
... • •1111• iılecBIPnl tlTI• tapl....-k ...aile tam .... lele· Şefik), 20: ll'mveıalte .namına konfe· dinlemi1or •• ~ 19'iJ•ft. mitti: 
L"rin ,.... •-'•ta•ıvon1111. Kar- clildmnda beb:.ar.orda. Bhlna- rans. 20,30: Demir caz. 2l,lS: Son ha- a· b" =-=-~ .1.-.1-1..-
-... uurua -- ·ı .....-Y' berter - Donalar. 21,30: Bayan Deci- IS ile kıaak ~· .. ....,~ 
z •M JM-1- 1llJle aıaiçi'!ide mı da ıerP ,..lanı.m o·aa ıel • r1ye Tlda (pa _ Tttl'kçe ll:dtl) domn111 elenecek 'bir balde Enwu- 2 No. ı. ~ _ ·~ 
........... iiw kha itilir cHlladen. fabt lamü.ı ".-cJdn,, ve rad,Jo az •e ıa.., orkea&ralan. ma plclik. la-._ HiJülder ... ....-; 
- .. , ..,..... .... , tla iJi ohnadıklanadan· ... +IWGJGllar· 175 KlıL MOSKOV A l'lıı m. Ha .. Dkalede '6lterilen U'tfl -~ _ Haenhle 
lalr'llot ••••·Aptal mıı •de~· dı. 18,30: Radyo temsili. 19,30: Kol • mevziine ıelen lut'alana ihtimal 
... ....._ y.,.. IELa ..-... Basılan .. "par~ 'he- kozlar için musikili yanın. 21: Mlk - ki bum ......... alılterilea ,_.. XJ. K. O. ı Enanml 
fı la..._,.... plir a.w bu nimle allBtmek uıwwwaa. llalaıı- rofon tiyatrosu. 22: Almanca yayım. de kaldı. Beaaı U. ..... k ... ki W. ...-ı-U.. 

.. ı...u--- -----'-...L 2.!,05: Fra~ U,95: lav~e ya· ald cb ::.d.. 0 ___ L!! 1 _ yüktoy - Küçüktoy-
R \caW,lıllls ) ........ ~ 81liUIWUU 6~........._ ,...._ D'ID& , yun& U. uw...a lllVJIC _. 

.... ae'medi ... Birtok naY&ffa .. lhr ......... ~ Wrine cenp 382 Klaz. Moakova (Stalia) 361 m. o1acaill\A ~mindim. Sonradan la· nmun prp JUll•!r•arr. 
••iwliW-le ........_. YWmedlm, n brarandan : YU - 17,30: Karışık kouer. 18,30: Ço • tuttu bunun böyle olcluPma öi· X. K. O. : ~ppasmrı 

ı.... W... a •ıılllailli ..me- seçtim. cuk Y•JllDL 18,30: Opera nakli - llÖz- rendim. Vuifepen•lik ___. JBU1Çlan - K~ ıal 
- ı.ı..n, WI aiT _om .., tleiiWa ,.1 ter. 22,45: Dana maaildal. Ha•nb" hattaula ı.taa kıt'alar 1iJM1e1ci Jnua-Abdulid 

u -~ N LL-...1- Y, 823 Khz. BUKREŞ 384 m. karanlıkta . ld _,_ L! Karasiheldik cemıbu 8- IJlelallli tammn .i •ı-:ra - • ,.,.,_ ........-. llllm H: Duyumlar. 19: Dayamlar. 2': da 'tıma en ...... .,.. d 
l1fır elde ad'ucbrlar, IJle oldula Jok ki lmlanlan J1s ....,_. (Domnttsa Balacha,, klliMeladen ••· m ubrlsimbi diLpaaa samae- alı· -
..... .-hitWinde bndilmiae u - Daha iJi p, 1ııiaıt1a .le • kil. denk ıeri ç.ekilmiı•di. K. O. »zı bu hatta 
••••• n lllUteher met'kiler .,. mek? . 223 Kblo VARŞOV A. 1365 .. Karppqan - A.&l.ı.e dalı uiı'atl70rla'rdL Orclu 
-'---. LLLl:.-I -=:!ace: -.Kııb _._ alrnlı. 20,35: DebU88)"nla Preltldlerba • L-aa.... -..-ı.. 1 ll-L .-uı· • _ __. __ 
suaua~,--:~,·~_._ 1:-.._.. •.-.LI -~~ ..... ,.. deakonaer.20,50:Aktaallte.21:Lem- ~~ a~li ~&ılı •K.~~~~--~· el 

- rw uaY• "~ u7- -..--.......-.....---> ID ltergden pn yayım. 21,45: Dllymnlar ......_ meYllD8 --.~ .....---. ••t<ı 
1, eok eanı det- bir aatbr. .. ..... -1! 22: Senfonik konser. ~: vnaadan Kbu.-nicle, R..._ tiChletli ltir , ..... Bunlarm ._. .. tll 
~ ............ -Aı•r•aa •-, •lı•• · nakli. 24,05: Hafif muild ve dam takip.,..,.. ohalanlı, clftladaa Y• •a.ten.diliai 
V1ılaM M, Wft.IM de ilet pa • Joram. Belki diJOftllD, Mr imla 686 Khz. Belgrad 437 m. hiçbir teY kahnuclı. Zi,.fetimbl orduma mee'wliJetini 

'8llk ıa,m.d ,...... Halbuki! koaufunam mahcabl,.u.a kar.. 20,30: Duyumlar. - Ulusal ya - Raalar pek ıüul, laatt& b· Dtaclofru1a,._alr 
o,w-. ppta ediJormn. Razı. taım. ynn. 21: Kanpk prerram. 22: Kili • rarwlhı .. .., .... iji WIQ.lar • .... w bncli --· 
-- L-f ola-- da ba deNce , - fal'kılan (Kno tuafaldaa). 23: eh D--ı tebl:.al ,: • cl:-..1-.J. -~ ,_.., ,_ • • • J)vy•mlar. • ~ .._ ...... ·~ ... fı 7..,..-: 
-hcnp, ba dm ..... ohm • - içim ichDe ..... ,., Zlp. 5'5 Kb. BUDAPBc:ı.TE 550. m. iri: Tür.lderin bıvılla efrMlite 

"' L-1-.11-.- -~ •lMıeWınr: ,.,.._ oıraaar-· ......... -.·. 18,50: Operaori'&rlhm.~- ·--•,J"vn&A• -........ öXinun 
~ dGwtam, pldıra • adam kil ; yano konserL 21,30: Şarkılı liouer. kalan aekerlawıw••IM• •. 

•lnn. Ba clertten, .. bü,6k 1ae. -Neohlac-ın 22,40: Dayumlar. 23: Cazband. 23,SO: feri mncutla b'.-. da lrarar. 
IWim ...ı ~? a.. lıi _. - Bir MYSlli hahh• . Bada"'t. lrowr orkestram. Ph efNıdı h.-.m. 70 Mf.till 
ftlffak ohmJa ••mtl•it bir deli· _ a.-.... ,._ U&e falan lrir tabur, zatritım, h~ 

.....,_; ~ .... •Ysclia,.aaı Danizyolları JUIClla,. " ........ .,,.., 
ala ha ha•Llgtan laatalmah • _ llaJır,)laJD', mv lld ... e. demektir. Ruslar bu mithiı •I• 
,_7 SIJle, • ,.......,_, na e'..- dltlm slM oldu.. 1 ' L E T M I! 9 1 1uc1a .-...ı..-in illiralaatW, tltif· 
meliyim? Kard91im, benim güzel _ Anlat bakalım, a '!ll.ıt hele. ~ceateltrf KarJk&y • .f{lprllıııqı mam bir • enet lfnt..\lu ...... 
brdotim, IÖyle. .. Ben muvaffak _ BiliJOnun Lüleci hendekte Tel.4Uft - Sirkeci M .. trür&Ue ~ ehe•w•iJetli ..,...,.. 
olawk Utiyorum ! Bana Jardmı bizim kiraya •erdiiiaail' . bir dük· -- Han Telefon m 40 -- O ~ JX. w XI K. O. lıar r.n. • 
et.,; kimmız var. Dün kirayı alma1a Mersin Yolu rum iltihkima'aa w X. K. O. S.. 

Ziya, arbdqmm bu halil'e a ııtmiftim. Diikkina bi: r(nç kız lNEBOLU vapuru 28 N" zılldlileye çe•irhmıelde Wi. X. K. o; 
adı. Gü!umaeyerek: ıeldi. Siyah aaçlı, aiyah ıillü, ee· PAZAR sünü aut 10 da Merıi- hiç hir •UNtle is'~ etil ı•ia ,_. 

- B~"u efor yapman lL--ım Ce- mer bir kız. GaJri ibti:rarl bütım. e kadar. (2187) kiliJotda. • ~Hı ıde kit' ..... 
mil, decJi. O ela derin derin bana baktı, Dı· lllillahhu ltita ..ak. ......._ • 

- Ne sihi meeell? f&l'I çıkbiı z••ın ben de çıktqn, Allflalılc. Yolu mat, ımlumelerlal '=dzuıl&rch. 
- Yani: Konupken anaan ha· yanma 7&D•fbmı _ Affederat .. DIRMA vapuru a7 N" Y......,_aki....., _.hia mat-.e • • 

la ,....cajlm cliye çekiawli • nlz. .. Decliln. Fakat 1'lnlenhire ne UMARTES1 sünü aaat 11 malzeme •et•....,_ 1rir •ar ıl ti bahw Phi pmcaa •e 
.m. Soma bllhaıaa nefıine itimat aöyli1eceiimi ta11rclma. Yutkun ··-----· e kadar. (2188) haliDlle ......... ~ l»ir de· cia'I talila •• ı.l»i1• 
etmeliıin, kalabalık meclielere, aa· dum durdum. Km:apa aordu: fada W.,_bileeek mikdarc:lan Ye ...... llire clola • 
loa1ara Jirip ç•kınal11m... _Bir..,. mi IÖJliJeceı.iniz? 1ra6zon Yola fula olmamuı müt••••.,_ ",.huWJeleriaia aa .. ... 

Biraz durdu, •e: Benim cevap •ermiJwek fere KARADENiZ vapuru 28 Ni- l»ir ~k defalar -U- " t.Mllt • • nm UerİIİDlle n-... ... 
- Cemil, ıen hiç itık oldun .t.ktıium ıörüace, w oiaUD diye: l&D p AZAR sUDG aaat 20 de dU.ifba anlar, ............ .,.. li•••ld z~ -

_.,Diye aordu. -Biz ıu kartıki rakı fabrika. Rlzere bclar. (2189) M11Bı1Jip, her taraftim ............. _Hen. -
- Ha71J'. Neden aoruyonun? yulm 11lmıflu.b. limcli de .._ .. Wr artGı ...,.,.. 
- li~ hiç bir imla ırkı fılD ıınm Janmdaki evde ob.a'aJoruz, ~---------... tabii tafıyamayıp b~ er • ..._. ~-n• 

koma;ai&dm mı? . dMi. -Ve~erek ualdqtı. K U R U N zak,.n.e,---e...Mdi,ıemG- ._,....ela imla.. 
- Fdaat balamU-. &neı ettim tlolwıuu. temMliJ'• '-ill'IJDrlaNı. Onla .,_. fllidWb .._ 
- Amma ela yapbn hal - Sana niai i&ıer-ti haJra ı.tabul = :. c:;::IT) ~ icl.....ı tabii ae..W. ft •trı .. • r-* lreBdillllild• 
- Birader! Ben 811• bir-.. • alimettiı Cemil. Tebrik eUrim. 'l'llıulPoN lmUllALABlı katia hüttia "Ndrı.lea ledfatle 1- .... his tle • hatta 

Wtla ıedftim ki, eYimise ~ - Sahi mi t11llJOJ111Qf SiY • 'f ....... .., .... *" le yiyeceği yetittirmeie ~ amma tWcltıtle clew 
'--- -'- henim &aluımwhlan sili lıiııahnak liu ..... kOlaJ lilı \i ! idare....,.,... 1 l'f1I du. 0--~an '"-·ka bnclll.t le ci· .. •• 1 •• _._ -ril_.ı ..- .- Telcnl adrelilı ......... - (KUBUN) aunu -t .,._ _ 
bir Gtap alnurdr. Ailemiz çok • • * • · uo• ... ,_, nr mmtakalardan enak _... • 
8llltaauıptı. Ben wyete hayab C..U Ukak- nipnleıacbiı •ece POltta kutuau Jfo. 46 .,.... için para alıp__. tepıa,. 
nedir bilmem. Bir aalona ,mem ::=-:.la=.. "knsiai" TirJd,. Ecaıebl lardı.BUalum clofra ~na•• 
kim bilir ne kadar acemice ha...- ~ "" "'~ sı• .,. ordunun ......_tı ,.lda. Kıtalltnl 
lretlerde halwraram. 411&-Lesfz 6 aylık 730 " 1450., mafnk mahm..._ .... o.ini 

"JfUpi~ ·----· y 1 " 1 ---· 1.,.. - . - • mahmbi,etim, "çiylitim,, de bun·•• AN.' ADOLU ı.,... 111 • •. t dütiinmediii -..ı,. pek ......... 
dan ileri 1eli1or. l'I • ... , ..... , Bu emai,..-1111 uıl mühllll W.. 

ne&11 UbJarm Ulll -~ AD • - ... Dediiim tibi, her yere si- KUtUplaaneel tWı1 ao kunıftan lıeflar. 1111 •:vıt&dı ıso meti M!1eldaT etti. ONu, ....... • 
rip çıkmalıım, herkesle çekinme • ~ ~çıkar. nm aç kaldılmı " kalmak telaH· 
.._ ko-alam ,Ye ... Sen HY _ K•dık8f • AHıyolalzı BOyQk. fazla devaJAb U&D venrııer• U.i olclaiuna inamıak lttittn dik· 

--s- ......... t ftl'dlr. 1 

meliain c..u ı Du .. n v• -'-arın katini enaJana -•di. Bttt.M .. ~ 1. • ·mıi Ulnlann blr Atın H» 'nıruttın ~· 
- Seımek ıai? Evet ı.ma hen KUlli ati U11Ur ...._. hal ordunun müta....__a, 1ıra • l!--2-L:I • 

de dUtlndlm. Hatta • ppbm 
11 Bir.,_ IO. Ud defM IO. Do cteı.. 16 arlumcla, mühim A..u w • 1tq. ~·~~ 

MH,ormaaun?Birtiinditüatllm, Valcıt Neşriyatı ~~-:.!'.:,:.::.:..ar:. hea itlieal oldu. AWIJI, ....... ·ı u:._ 

l•tmd• puteı.r. t1J1e bir llln nın Ntıt yeridir. "*'· l>lrt atın...- Dlldum ,.... lan tuJi1r etti. Dahillle •~ı •·11 
..... • 

9-diaı "S..Pli ......,.,,. atutan Jmuıta edlllr. •••rm:slJ.ı.. .... .,_ W.. • 
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J la 11 sulh nü/rle••· 

Çocuk halttu1nJo erlr->lı ve it ız çocalılar artu1n a arp e • . ' 
., Koca Gviuyİ lnnp parça parça etmlf ıın . 

- Kardq, ne yaptın.· all ol B harp ıaıaltorıyım! 
S ._._J•;;yn L- Jar ..,ıh tar UI •• en, 

- en, ••&CUle-· "'"' 

Siz Vazgeçerseniz •• 
Bir aarhcf, tramvaya bindL 

Tramvay, bayii kalababk•.ı. ~ • 
h"'~. arka sahanlıkta duran bır a • 

lt-. ••• ın ayağma battı. 

Ayağına butıiı adam .arhOf'I 
hidfttle ıterek baimP çaiırmata 
'batladı. Bu arada biletçiye f6yle 

ıeılenJi: 

- Bana baksana! Sarhot bir a• 
damm tramvaya binmesine sti• 
Yumulur mu 1 •• 

Biletçi, bu adamm kulaima 
dojru eiilerelr, f6yle dedi: 

- Eğer ıiz böyle üstperdeye 

ı.., 4ı1 .. --:: ~ hig 
kimae rabatels olmuf 

J 
F7 

Sebep, !vedir?! 

- Velasız., JünJenberi boılıai· 
le ,.eziyor ! . 

- Artılr onu alılınJt111 çılıar ıltı 
baılıaını bal! 

- Meralt etme, ben Jetiifin ı• 
Yİ tc:wn ilıi balta evvel yap!ım! 

- Seni f.aP,. pelt nef rf gôra· 
YGnıln! 

.. EG 
LEN 
C E 

l 
-- - -Hermao Börbave, onaelr.iainci 

asrın en büyük doktorlaruıt'an bi
ridir. O, 1709 ...._iDcle la7den 
,ebrin profe.ar oldu. Bir lrlinik 
açtı. Burada tedavi ıörme!c üze. 
re, muhtelif memleketlerden akın 
a~ın hutalar ıeldi. Bu doktor o 
derecede tanınmııtı, ki kendisine 
ıönderilen bir mektup zarf na sa· 
dece iımini ve Avrupa kı~'uında 
doktorluk ettiii.ni yazmak y~tiyor· 
du. Bu adreae sönderilen mektup 1 
mutlaka bu doktorun elin! ,iejer
di. 1738 aeneainde dünyaya ıöz
leriıü kapadı. Oldüfü uman, iki 
milyonluk bir miru bırakmııtı. 

Sonradan müsayede ile satıp 
çıkanlan kitaplan arumcb, kaim 
ciltli, kenarı kilitli bir kitap var
dı. Bu kitabın üzerine doktor 
kendi eliyle uteda'Yinin batlıca ve 
en derin sırları bu kitabın içinde 1 
dir,, cümlesini yumqtı. Senelerce 
ıöze çarpmayan ba kitap, ılltisaye-
de dolayııiyle ortaya çdunc.a, ha· 
raretli bir alaka uyandırdc Her· 
kc5 bu kitabı ele ge irmek istiyor· 

du. 

- Aile lerıiniz, otomobil ıçın 
biraa ..,)'CI ilatiyCJctm var. Acaba 
nerede bulabilirim?! 

- KonıreJe ltaJınlGTın aöyle
Jiltlerini naııl baluyotsan? 

- UrnJujum ribi!.. Hep, ~ 
lô.ltırtlı ıöylüyorlar! 

- Htılılı ılefil miyim?. Karam, 
ba,... eay#iye ~ ,.,.,,,.,, 
Yerde camaılan cumaya ıaütti 
~Plllllf.a raı .aitn/ 

Bir maflalıİ mafliibiyaften .onra, yenlJen tdım oyanculcırı Uealttıliien b r lrmm, "ola. 6lr Je 
ıefirwlı de fG dereye ataalı t Acah nereye -"'wı?,, ıliye IHılıemi anyorfar. Htıhm neretle1. Sis 
Oflll ....u.I• W.wlirainis! 
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Sovyet bava kuvvetleri 
Almanları korkutuyor 
Moskova, Prağ, Paris müthiş bir 
hareket merkezi teşkil etmektedir 
Sovyet Ru97f1nm tayyare ltuv · 

vetlai Almanl,,,.Ja biİ7iilt bir en· 
Jiıe r:ryantlırrmflır. Miralay Von 
Büloo'ıın hana tlair yazdıiı ma • 
kale7i nahleJiyoruz: 

"Bu son ıeaelerde SoYyet Rus
yanm hava filo.u dünyanın en bü
yük ve en müthif kuvvetini ~kil 
edecek bir smette artmlan~ ve 
tekimül ettirilmiftir. Gelecek bir 
harpte ordanun en mühim ist:nat· 
ıahı olacalrtır. En mutedil he~a -
ba göre Rusyanuı tamamile ha -
zırlanmıt 3200 harp tayyare11 ve 
ikinci derecede tıOO askeri tay -
yare.si vardır. Meamıu 4300 Ü bul
maktadır. 

1937 eneıinde bitecek r.la .. 
bet senelik programda, resmen 
bildirildiline ıöre, 5000 tayya -
releri olmak lizımdır. Geçen 31 
Sonkinvnda, yedinci So.yet kon -
greıinde Tulraçev.ki eöyledi~ine 
göre, 1931 martuac:lan beri Rus 
tayyare kuvvetleri yüzde 330 art· 
llllfbr. Rutyada birkaç hafta kal
mıı olan Fransa pilcf'J Kodos bir 
Fransız pzete.incle Rmlann 5000 
askeri tanareleri ve tamam tah • 
sil görm6fl0000 pilotları olma -
ıı lazım t~diiini yazmııtır. 

Az zaman içinde Souet hüku
metinin elinde on bin ta71ue bu
luna~aktır. Bu ise tecaviizl bir 
hadbin en yüksek kuvvetidir. 

T ar.1areciliii öjretmek için alt
mıt mektep vardır. 13 milyon a
zası bulunan, dünyanın en büvük 
ukeri teıkil&tı Ruayadadır. Rus 
mühendisleri iptidada yaptıi(1:ırı 

birçok inltitaf hatalarını tash~h e
de ede bugün ecnebi memleketle; 
rin en mükemmel tayyarelc.-ini 
taklit edecek bir maharet elde 
etmiılerdir. Bunların ihtisası Dir 
çok motörlü, büyük hamule kabi· 
liyetli bombardıman tayyareleri 
riicude getirmektedir. 9 - Ant, 
14- Ant, 20 - Ant tipind~ki 
tayyareler fevkalade bir terak~<İ -
nin deliHeridir. Bir hava devi o -
lan "Maksim Gorki,, nin sekiz 
motörii Yardır ve 47 ton bomba 
ta§ıyacak bir kabiliyettedir. Bu 
büyük bombardıman tayyareleri 
Sovyet askeri planı mucibince ıat
nız müdafaa için en uzak mesa · 
felere büyük bir sür'atle gitmek 
için dejil, ayni zamanda miithiş 
bir taarruz harbi yapmak fik.rile 
bazırlanmıtlardır. 

Ba taarnız için üç iatika::net 
Yudır. Biri Japonlara karşı uzak 
prk, diğeri lngiliz imparatorlu -
ğuna karşı Orta Asya, üçüncüsü 
ıarpte Orta Avrupa. 

Avrupantn bu havalisindeki ha
va tehlikesinin hedefi Aln:=.nya -
du. Bahusus Çekoslovakya ve 
Fransa ile yapılan son anlaşma -
dan sonra Moskova, Prağ ve P .ıris 
müthiş bir hareket merkezini leş · 

kil etmektedir. 
Bu müthi§ Sovyet hava kuvve

ti timdiden bütün dünya için bh 
tehlike tetkil ediyor. Ba kuvvet 
en dehtetli bir harp aleti ve !i -
çüncü enternasyonal fikrini bü -
tün dünyada tatbik etmek için bir 
isyan ~asılası olacaktır.,, 

Habeş imparatorunun 
saraqı qeis içinde .. 

Atina, - Habq imparato"U · ı 
nan san.11 matem içindedir. Se· 
1'e&i de Habeı İmparatcmmun en 
çok MYditi lnn Zenetebakun eı· 
ruensiz ~ir ıurette ölmeeidir. 

imparatorun kızı mükemmel 
bir talıail s&Dıeaine ve pyet iyi 
t.m. oramuma rafmen Habeı 
clerme1ı--.... Deziak ile e•len
mit. ft ffüet 8UaJllll t.rkede1:ek 
kocumm oblrduia afak kuaba. 
ya fitmele mecbur kaJmıfbr. 

Orada vazalh münener lc,z, 
bir aiirü cahil dalbwldu, terak
kiye dütman birtakım rahiplerin 
anamda blmq, 1edi ay IOlll'll a
lır bir IUNtte baatalanarak Bu· 
..,ı.a b11ahamıma b.bn ltal· 
yan doktora Kaza tarafmdan mu
ayene •• tedaYi eclilmeeini iste -

Fakat HaJ,q rahipleri ten( 
premeein bu anuauna tiddetle 
muhalefet etmek Ye huta prenae
Iİ badi büyülerile Ye kocakan 
il&çlarile teclayjye blJnflDlflar -
dır. 

Gaç premeain kocuı, Hahet 
nhiplerbün anuundan dqarı çr 
kamıyarak kanıımn günden gü • 
ne femlapıııuma ·ve cUüm döteii-

ne serilmesine seyirci kalmıştır. 
Bunun üzerine genç prenses, 

babası İmparatora haber gönder • 
mi,, Habeı İmparatoru da yanm:ı 
Yunanlı doktoru alarak hasta kı · 
zının yanına tayyare ile kotmu~ -
tur. 

Habeı imparatoru kızının ya -
nma vardıjı zaman zaval~ı pren
aea artık can çekiıiyordu. lmpa -
ratonm yanında bulunruı ·doktor 
bir kaç aaat sonra prensesin ölü -
müıİü tesbit etmekten ba§ka Lir 
fey yapmamıtbr. 

Habet İmparatoru, damadına 
kup ademi memnuniyetini rös -
termek için ayni sün kızmm ~ -
aedini alarak Adiaababa şehrine 
ıötürmeğe ve orada defnetmcğe 
kalkıtmıtbr. 

Fakat Ha bet İmparatorunu, ö

len kızının yanma götüren tayya
re, cenazeaini de nakledebilecek 
kadar büyük olmadığı cihetle, dok 
tor cenazenin yanı batında otur
maia ve Habet çölleri üzerinı:len 
uzun bir seyahat yapmağa mec -
bur kalmıtlır. Genç prensesin 
kayınbabuı da, gelinin ayni a\i
betine uğramıttır. 

Cahil Habeı papularr, ihtiyar 

alanında hoşa Spor 
gitmiyecek işler 

~ < llaştarafı 8 inci sayıfada) 

3000 metre - Birinci Remzi 
(f eşiktaf: 9,54) ikinci Ruhi 10,23 

Uzun atlama - Birinci Avni 
(Be§iktat 6,25) ikinci Zeki (Ee • 
şiktaş 6,02) üçüncü Avni ve Reşat 

Neşriyatı 
!kinci kategori 22 K. M. idi. ~ 

Yedi idmancı girdi. • 3 .. 1 
üncll Geçen defa birinci gelen ~ e - _j 

ner Yılmazdan Mimi başlangıçta Seri tamamltJI' 
bir çarpıtma neticesinden sakat • 

Cirit atma - Birinci Karakaı 
(Galatasaray - 54,98 yeni Türki· 
ye rekoru) ikinci Mufahham (Fe
nerbahçe). 

)anarak çıktı. Abone Şa1tıafl• 
Birine.iliği Galatasaray dan 1• • 

F B . . . - 10 """ Muhsin (39,44 3 5), üçüncü e • ırınçı 5erz ~ 

4 X 350 Bayrak - Birinci F e -
nerbahçe takımı (3,15,1) . Bu ya· 
rış enteresan olmuı, son turu ko -
şan Galatasaraylı rakibini sona 
doğru sıkıştırarak bir göğüs fark· 
la geçmit fakat çizgiye yarım 

metre kaldığı zaman düşerek kay· 
betmiştir. 

ner Yılmazdan Ansstas (39,45), 236 sı peşin ve _,, 
Dördüncü Fener Yılmazdan Ta - 100 kuruş o~~~!:, ;ıl 
nas Eeşinci Fenerbahçeden Kir - 636 kur~ 
ko;: 1 Safo ~ 

BiRİNCi KATEGORiDE 1 Alfons Dode - Haydat 

Mesafe 44 K. M. Altı idmancı Aile Çem~beri ~ 
· d" A. Mnurois - 1. 1-1. __ .61 gır ı. orr-

Birinci: Kirkor Be~iktaş (1,17 Ticaret, Banlı~a, 8 
. ı· . C' - • S.fjs r;· :I' 31 1/5), ikinci Agop Süleymanıye - -- - .ı:: 

ÜÇÜNCÜ KÜME 
(1,20,32), üçüncü Jiraiı: Fener - 1•·----D-e-v-le_t_v_e_i~,,J 
bahçe (1,20,35). Lenin - Haydar~·' 

Dün Şeref stadında Haliç 2 - 1 
Doğansporu, Fener Yılmaz 6 • 1 
Ortaköyü yenmiş, Anadolu ile F e· 
ner Yılmazın genç takımları birer 
sayı ile berabere kalmı§lar, Sümer 
gelmediği için Karagümrük hük • 
men aalip gelmiştir. 

Beıiktaş - Vefa birinci ta -
kımlan arasında yapılan ekzersiz 
maçı 2 - 1 Be§İktaf tarafından 

kazanılmı§tır. 

ÜÇÜNCÜ BiSİKLET TEŞVİK 
YARIŞLARI 

İstanbul bisiklet heyeti taraf m· 
dan yapılan üçüncü bisiklet te§vik 
yarışları da dün yapılmıştır. 

lzmir ve Adanada 
~ (Baştarafı 8 inci sa11ıfada) 

yurdu!'lur• kuvvetlendirilmiş olan 
tak,m1 aaha.:an bit mağlubiyetle 

çıkır:f\mak için bütün kabiliyetle· 
rini ort<'.ya koyuyorlardı. Bunun 
neticsi olar~1< bir sayı çıkardılar. 

f)yı•n da bö.\·le!iklt: sona erdi. 

2 3 T <'rC's sahadan taraftarla· 
:un a~kıı_:';uı ara.sır.~~ aynMı. 

T c- ·oa yaptığ1 maçların hepsini 
kazanmış ve Çukurova şampiyonu 
olmuştur . 

Çukt:rova futbol heyeti Anka· 
ra. İzmir ve Konya muhtelitlerini 
ikiıer maç yapmc:.k üzere davet 

So.yali%"' .. A 
K. Kantsky - Sa~· 

J. Rasi~ Külli~ 
A'· -:..:?şit - H~ 

t§ri ••nrlı ~ 
l enin - Haydar 

Ruhi hayatta r 

Piyer Loti - l. H. 

J. Rasin Külliy 
Ahmet Rer:it - H. ff 

20 \ U peşin ve 
100 kuruş olmak 

634 kuruşt 

Avcılar Birliği 
nasıl çalışıyor? 

etti. Hangi mmtakamn bu teklifi Cah:ak - Haydar 
.ıa------~~~ ...... ~-~ k<\h:ıl edFceği betff d'eğilCIU-. Çu· Deliliğin Psiko 

D9"" (flaş tarafı 6. cı sayıl ada) 

de av kalmadığından daima şikdyet· 

kurova bu yıl devamlı çahşmasilc Dr. Bemard H ard -

futbol sahcumda büyük bir muvaf · 

çidirler. Yeni yeni av yerleri ara • fakiyete kavU§muştur. 
makta, bu yüzden Rıuıya, Kanada, Eski oyuncu 

Türg cnyeE - Snmi z. 
• 1 f •k k f "l k ( ·ı euıı 1nıın-.ııı:w.ttaıf1..-ıtlltfıtmıU1111U111rftlll1nnnımmııım111mı11tHınınttt11111111 1ttnı .. ı.llacarıstana, .r rı ·aııa a ı e a ı e 1

111 
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gitmektedirler. Bu kafilelerin aittik- lstanbul Kumandanlıgı"' F. 
lcri yerlerde bıraktıkları para kola11 
ca talımirı edilebilir. Sonra domuz a· Satmalma KomiıyoMa ilanları 

ı•ı, ecnebi/c>r için en zevkli <rolardan .__B•e•h•e•h-d•ö•n•ü•m•iı•.n•e-ta•h•m-.ıin-e•d•ill· 
biridir. blemlekctimizdc ziraate mu • 
zir olduğu için para verilerek öldü - len bedel 800 kurut olan 1134 dö
rülen domuzlar, ecnebi avcılar tara - nüm çayır kapalı zarfla eksiltme
fından parasız öldürüleceği gibi üs • ye konmuştur. ihalesi 12 Mayıs , 
lelik te memleketimize para da gire- 935 pazar günü saat 15 det.lir. 
ccktir, demektir.,. Şartnamesi Fındıklıda satınalma 

- İstanbul Avcılar n Atıcılar bir-

Ahmet Re!İt - H. 

Samimi saaJ 
Tolstoy - 1. H . 

lstatiıtik 

Jiği ne maksatla kuruldu? komisyonunda görülebilir. Eksilt- •------·-----~ 
_ "/stanbulda binlerce avcı bu • meye gireceklerin 681 liralık te-

lunnıasına Tağmcn bir teşekkülün minat mektup veya makbuzlarile •------·---: 
bulunmaması bir eksikliktir. Bu nok- birlikte teklif mektuplannı belli 
sanı hisseden tanınmış ve ciddi aveı sün ve ihale saatinden en az bir •--------_. 
arkadaşlar, avcılığı teşhilcitlandır - saat evveline kadar İstanbul Ko
mak istedik ve bu birliği kurduk. Bir-

mutanlığı satınalma komisyonu -liğimiz, avcılıkla olduğu kadar, atı • 
cılıkla da alakadar olmaktadır. llü - na vermiı olmaları. (2178) ı· 
11ük Erkanı Harbiyenin müsaade ı·c "' "' * 
yardımı ile yakında K8ğıtlıane poli • Beş kalem techizat açık ekıilt-
(lonunda umumi atıı müsabakaları meye konmuştur. Tahmin edilen 
yapacağız. ilk av scf erini geçl!n Cu - bedelleri 2230 lira olup ilk temi -
ma günü Çınarçık'a yaptık. nalı 168 liradır. ihalesi 29/ Nisan 

Gene 11apacağımız belli başlı lfl(•r· 935 pazartesi günü saat 15.30 da
den birial de memleketin muhtelif ui. 

dır. Şartnamesini Fındıklıda sa -lcigeUerindeki aı·cı teıekkiilleri ve zi· 
raat müdürlükleriyle temasa gelerek tınalma komisyonunda görülebi • 
bir av haritası hazırlamaktır. Bu ha- lir. Eksiltmeye gireceklerin temi • 
rita, Türkigemiz içindeki bütün av nat makbuzlariyle birlikte vaktin-
mıntakalarını tal ıildtigle göıtere - den evvel komisyonda hazır bu • 

·-----------·~----; 

cektir. 
lunmaları. (1873) !----------~~ 

kayınbabanın kendisini Avrupa · 
lı bir doktora baktırmasını iyi l.ir 

iLAN 

SA TLIK 30 ton istiabmda gözle görmedikleri için memleke· l .
1 

. 
1
. "PAR 

· d k w A · muf. Petro ı e ış ıyen • tın en çı maga ve vrupaya gı· .
1
. d" 

1
. 

12
0 •ı A 

d k k d- . . d t d . t SONS,, markalı,8 sı ın ır ı, ı a ere en ısını ora a e avı ~ - . d ·· ·· 1 
tirmeğe karar vermittir. 140 beygir kuvvetın e motoru ıa-ı•·------~ 

vi uzunluğu 23, 75, genişliği 3,60 
Fakat memleketin adat ve 3D - ' 

metre, sür'ati 12 mil. Masif akaju--------;-anah veçhile, kendisi bir beygir 
üzerine binmeğc ve bu suretle se
yahatini yapmağa mecbur kal • 
mıştır. 

Halbuki hasta adam, günlerce 
at üstünde seyahat ettiği cihetle, 
yol meıakkatine dayanamıyarak 
yoda ölmüttür. 

ağacından bir salon, bir hali, b iri 

büfe, ve saire.. ··---------=~ 
ŞERAiT MUTEDiL 1 

Galatada, Kevork bey hanında •-------=-
(Alime Han) 1 - 2 - 3 numara
da SlDNEY NO\VlLL ve terikle-
rine uıüracaat. 
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Yıa.ıil9,.-"' A .. ünlifis.,_:- r 1 ı _Fatma.ile 1-~ Tosun ve ~RETLE·TAHAYYOL:E: 1T IGIN 

AyYUID mıiıtenıken JDUıa-ni C:..ENC L 1 Gal: ~ ~UŞ 
olduktan Sarıyerde Maar bur· ~ 1 
nunda eıki 68 yeni 7 No. lu (7000) :-
lira kıymeti muhamm~neli ~alımn - \ ( 
tamamının tüyuunun ızaleıı zım • 1 f\) 
nında açık artırmaya konuldu - V 
iundan 21-S-935 pazartesi gü- .:.... 
nü .,,at 13,30 dan 16 ya kadar 2 
y eniköy ıulh mahkemesinde bat• j 
yazgancıbkça müzayede ile satı · 
lacaktl1'. 

2 - Müta han• zemiıı katile 
beraber dört kattan ~· Ze
min katta bir boclrum IAr oda ve 
tqhğı ve mutbait havidir. 1 İDCİ 
katta bir tatlık ve biT oda ,.. aa· 
tre ve iki hali., % inci katta dört o
da ve bir ıof a ve bir bati. 3 üncü 
katta dört oda ve bir laali ve üat 
katta dört odayı havidir· Mııt · tur. 
bak ittihaz edilen alt kattaki oda- Adres: Galata poeta kutusu 12S5 

nrn tq merdivenle çıkılu 'bahçesi 
olup ağaç yoktur. Bina lmmı ha-
rapçadır. l.Umale müsait hama 

1 
,, 

lllı vardır. 
3 - Arttırma lıaedeli kıymeti 

1Duhammene8İD 10 7S flDi bul.- .. 
aa o gün ihale .Wecektir. Bul -
madığı takclrde ea aon aıttııama 
taahüdü baii ka' ak ~le UO. 
ci artırma on ltefinci tine ıdell 
12-6-935 çaqdlba pnü aıaal 
14 den 16 ya kadar icr• obu9 cat 
ve en çok arttırana illate ~
tir. Rüsum ve delliliye al/ r· 

ye aittir. 
4 - Arttırmaya iftirak ede· 

cekler muhammen laJmlılİll JÜ • 
de 7 buçuiu - &il.. ta il n' 
akçeıi itaıma •ti Jkw. •1 ôE ~ s -Aıtbfua Wıl tarihi ...... K 
leden itilıeien .... ala zarfında -----------_.w..ıne kasum& tediye edile • takdirde sabt bedeliain paylan • 

cektir. Aksi takdirde ihale fesih ma11ndan hariç kalırlar. 
iat ve zarar ve ziyan biı. 7- Şartname mahkeme divan

rti;ı.tiiW.• tallld dil• " 1ran..- lııerkeain 'SÖreceiİ bir 
c.tir. pre anlmqbr. Fazla malGmat aJ .. 

6 - icra ve ifi&a Jcamumnun mak iate~er 935/3 ayı ile bat' 
t 26 ıncı madeıi mucibine. aa:rri yaqanlıia mUnu:aat etmeleri i · 
menkul üzerindeki ipotek sahibi lin olunur. 
alacaklılar ilin tan1'inden itlt.. " ____ S._h_llııi_·_: -AS-IM_U_S __ _ 

ren 20 gün zarfında evrakı lllÜS' y AKIT HE'' - _ ld • • 
bitelerile birlikte ıatıf memu."11 .. Nepiyat Midüriiı 
• ..ancaat ....W-· AW WIK Mmml S&VPGIL 

smanlıcadan Türkçeye 
1 - Oz türksc kölclertl&n ıclen 

aözlerin /carı"""' (T. Kö.) INltle
ği (alameıf)i JıonnıltllF. s..ıa -
rın .Jaer biri lwılJtrıwla .,.,. ile 
uzmanlarımızın (mitelaaaa} ya-

mannı ııuetcler• .,.,ecefd. 
2 - Yeni lıonaıı luaıJJılanıt 

iyi.•"' nilınıeai ~ ,,_ejin• 
11öre. lraMUçalan da yad nf, 
ayrıca örnekler de ,.,..,,,.,,.,. • 

3 - K.ölıii fiirltp ol1111 Wiın• 
lerin bogünlıü iflenmif oe lıalla
nılan ıelıilleri aluamqtır: Aalı alı 
olan halı, aalı üPm ol.ı biiJriim, 
tür•"~,, Wküll,.,, •-'•• ıe· 
lıil ıiW. 

Merkad - TUrbe (T. Ki.) 
Merkez - Merkez <T. Kö.) 
Mer'i - YUrilr 
Mer'iyet - Yüriirltik 
Mermi- Ataç 
Mersa - Kor. 1imaD 
Mersiye - Atıt 
Mersus - Berk 
Mertebe - Apma 
Mesadet (Bak: Saaclet) 
Mesafe - ıraklık - (Fr.) nwtan· 

Mesaba - Olçllm 
Mesaha etmek - Olçmek 
Mesai - İf, çallflll& 
Mesame - Gözenek, relçe 
Mesdud - Kapalı 
Misal - imsel Clıuehnek'tea) • 

-~ ömek 
Mese1A - Nltelhm, imdi, meımell 
Mesele - Sonun. fit ... ıe 
Meserret-~ 
Mealıar - Bli)'tlleudt 

Mesti, nazir, şebfh, milpbDı-Ben· 

zer 
Mesire - Gezek 
Mesken (Bak: Hane, ikalllefcl.h) 

_ Otru,, konut - (Fr.) Habltatlon, 

demicile, demeure 
Meskenet - Uyuntuluk 
Meskit seçmek - Sus geçmek 
•eslek - Ertik - (Fr.) Carri~re 
Mesma - 1 - Duyuk. ! - Dlal• • 

nlr. 
Ornek: ı - 11,.,,,,,.ıa nazaran -

DuguklaTa Prtf 
2 

_ SöziJ mnmu olacaöı deridr • 
dır - SöziJ tUn&neali bellf41r. 

Mesned, destek - Dayanak 
Mestur - örti11tl 
Mesut - Soruk, soravb, ylkiıD -

lü _ <Fr.) Responsable 
M•uliyet - Sorav 
Mesuli)ctli (iş) - Soravh 
Mesut - Matla. bahtlrar (bahtı 

yar)_ (Fr.) aeanus 
Meşale - lflllak 
-.-, ..-re - Ajaçbk 
Metpie - lf, tş ,U~ 
~ ı.U - Oylamak 
Mtfiul olmak, iştiğal etmek - Ui-

rqırk• 
Mef)lar - Sersi - (Fr.) Espoei • 

tlon 
Jldlla• - Dolu 
Meşhur - Ünlü, tamn••ft bftrht, 
~- Cel~brı 

Me me - Döl) atafı 
Meşreb - Giclit 
Me rahat - içecek 
Me rut - Şartlı 
M •um, menhas - UfunU, pm 
M v ret - Damp 
Meşr - Ytlrtlm• 
Meta- Mal 

Metanet-Pekiallk, berki, direnim, 
aailıunlık - (Fr.) SoliU, dsistance 

Metin - Berk, pekin - (Fr.) So • 
Ude, r&dataat 

Methetmek - Ofmek 
Metot, usul - YôDtem, uul -

<l'r.) )UWwcfe 
Meva - Barınak 
Meveddet - Dostluk 
Mevqi - Davar 
Mevç, meYce - Dalp 
Mevcud - Olan, var 
MeYcadiJet - Varllk 
Ademimevcadiyet - Yokluk -

(Fr.) Noa-emtuce 
Mevduat. teYdiat - Konua 
Mevhibe - Verıl 
Nn'Wi mülöat - Bukay 
Nev'ıza - Öfilt 
Mevki - Yer, er• 
Me,kii iktidar - Brlle - (f'r.) 

PftToU 
Mevkii - Durak, ufrak 
Mevkuf - Tutak 
Mevk•t - Denet, çaihk 
Mevlid - Dolum yeri 

jet 

Mevsuk - Dolru, belci• 
Mevt- Olllm 
Mevta- OUl 
Mevzu - K•• - (Fr.) Sajet, ob-

Menu - Tartıh, ilçtiHl 
Meyel&n, temayül meyi - Ejtlim 
Meyletmek - Elthaek, ahwwak 
Meymenet yümla - Yiim, atar 
MeYllBt nalmt. nevmit - Um•t -

suz 
Meyyal - Eiila 
Mezak - Damak 
Mnar, kabr, mMf• - Ka'blr, sin 
Mezbaha, salhane - Kesmelik, ka· 

nara 

TC!J C. K iVE 

l\RAAT 
BANK~I 

Mezbuh - Botaılamn•t 
Mezbuhane - Bofulanıreuma 
'Mezbele - Ç8p1Uk, dprtlıttlll.k 
Mezcetmek - Katmak, bnftır · 

mak 
MezeQlmet (Bak zem) 
MezkOr - Adı seçen, ayıtılan 
Mezmam - Çirkin. klttl 
Mezru. - Detıe 
Meıraat - Ekin. ekfahr 
Mezun - 1 - binli, 2 - Çıkmış 
Ornekler: l - Cç ,,an mezunau • 

naz. - V ç g#Jn bfıllfılnfz. 

2 - Galataaaraydan 
genç - Galat,..,..,,,,.. 

mezun Wr 
~bir 

genç. 
Mmtaka - Kaqak, "',_. aa • 

nay, llilp 
Mlitfer - Başlık. talı~ llilge. 
Mta• - Vakit 
Miğfer - Başlık, tolga 
Mihman- KoaK 
Mihnet - Çile 
Mthr-Ginet 
MikJu - ö~t, kıyaslık 
MilAdt - Doğum, dogumyıl 

Mlllet - Ul• 
Minpyrl kasdln. blcayrl lrıMdl• -

lstemi)'U"ek. ird81izce 
Mtüar-Gap 
Minnet - Minnet (T. Ki.) 
Min•al - Gtdiı 
Miras - Kabl 
ln - ln (T. Ki.) · 
lrst - lrslğ 
Mlrala)' - lma7 - <Pr.) Colo 

nel. 
Mlr'at - Ama 
Mirfak - Dirsek 
Miri - Beylik 
Minad - Ba1nt 
Mllaflr-~ 

Mlııak - Püt (T. Ki.) 
Mllllll - örnet 
Mls'ara - Sıkma 
Mlak - Itır 
Mllbb - Jl1l!'p 
Miskin - U)'llllhl 
Mta.1 - ... kat 
Mlsma - lptllk 
Mlsmar-ÇM 
Mlıltara - Çlzslç 
Mişvar (Bak: minftl) 
Mlyan-Ara 
Miyar - Ayıraç 
Mizaç - a117, ...,. 
Mizah - Mla• (T. D.), ille 

nek 
Miza~ -öl~k 
Mlzmar - Dldft 
Muhbir - Toracr 
Muacciz, mll~ - Srraapt, 11lı • 

cı - (Fr.) lmportsn 
Maaddat - Dbtanl* - (Yr.) ı 

mit6 
Mwathlel - Dellıtea: - (tı'r.) Mo • 

elifte 
Ontd: lıNn ~ ...... 

del maddui - Yurdltlfflnıta-. 
1111""12 de;iflti matldeıl 

Muaddld <beab maldıte1'1, koa 
tir) - Saraç 

Maaddil - Deiltllyen 
Mo.ıtteateur 

Muadil - Dendet - (Fr.) Eq1lf 
valeet 

Ornllk: Bu llılnl.ı 6ence 
11111adlldfr - Bu ttlılnlb h11tt I• • 
rıl,,,,.. ,·mdeıttr. 

Muaf - Batışık - (l'r.) B • 
Oruk: GUmriite• """'1 _ '1lntt 

,.,.,. hlıflk. 
Muafiyet - 'Balltbk 
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"Atatürk,, heykeli 
müsabakası 

Denizli Vilayeti Daimi encümeninden: 
Denizlide dikilecek "ATATORK,, heykeH müaabakuma r.it ba. 

:n maddelerin apjıda yaz.I·. olduiu üzere tavz&hina lüzum ıörülıııüt-
tür: 

A - Mü.abaka p.rtnameainin ikinci madd.ainde ıöaterilen müd • 
det 10-Mayıa - 1935 •kpmma kadar uzab.IDlfbr. 

B - Şartnamenin üçtincü mac.deainde y~-ııb olduiu üzere heyke
lin ukerl kıyafette kaputl:ı ve aon askeri kıy&fet karamameı;ne uy. 
lan olması prtbr. Esasen p:>zu hey 1.-eltrqm aau at kudretine bırakıl -
mqtır. JatiyeınJer bütün mauafı kenctilerine ait olmak ibere bundan 
batka makatler ıönderebihrler. Falrat vilayetçe istenilen prt1a!'da bir 
meW ıönJerilmeai mecburidir. 

C-Şartnamenin alta.cı madc1eainde maket için p.teri!~n 1-15 
eh'adı tabii büyüldüie niıh!tle değil, bir baç:ık miıilde yapılac.ak o -
lan heykelin cesametine niıbetledi r Ve maket için yazılan bu eb'ad 
en az bir had olup İltiyenleı daha büyük yapmakta mubtardn !ar. Fa
bt ba taldirde dahi vilayetten ayrica bir manaf İltİyemezler. 

D - V;Iayetçe aynca pptınlacajı zikr19J!Jen kaide bakkmda 
J;eJkeJ müsabakuma ifti.V edenlerin mütala=t beyan eclebi~eri 
prtnamenin yedinci madclesinde zaten ya:nlıd•r. Ana edenle:: heykel 
maketi ile beraber mukalritinde bir teY istememek prtiyle kaide için 
tle maket veya proje pnderebilirler. 

E - Müsabaka neticeünin prtnamenin sekizinci · maddesi veç -
hile teabiti 1çin Gbel Sua'atlar Akademisinin dahi mutaleuı alma -
t'Übr. 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ketif becleli 28793 lira 29 1mnıttan ibaret olan A.nlrara- la

tanbal yolunan 35 + 114 - 97 + 000 inci kil"metreleri araamda İnf& 
edilecek 33 adet kipri ft menfez U.atlyle ham tq ihzaratı kapalı 
sarf maliyse elrailtlMye konalmattur. 

z - Ebibme 8 Mayıs 931 pazartesi pnü ıaat 15 de Ankarada 
TiJl7et daid enc6meninde ppılacaktır. 

3 - Ltekliler teklif m~ktuplanm 935 senesine ait ticaret odası 
Yeaikuı Anlrara Nafıa Bet Mühendillijinden aJmmıı ehliyeti fenni
ye vesikası 2Jl9 lira 50 ku'nlfluk muftkkat teminat mektubu ile bir
lilf!! ayni sün IUt 14 e kadar .Ulyet encümen\ riyasetine vermeleri. 

4 - lt9 afS nhldl fiat fenni ve husuıt ıaıtname Nafıa Bat Mü
hendiıliiindf'n 144 kanıt mukabilinde verili ... 

ltbu enakı almak ve projeleri aörmek iatiyenler Ankara Nafıa 
Bat Mühen~:ıliiine mürac>atlan. l2092) 

SATILIK OTOMOBiL KRIKO
LARI 

Aiırlıklan bir tona kadar olan 
tenezzüh otomobilleri için ıayet 

dayanıklı, zarif ve kullanıtlı oto· 
mobil krikoları satılıktır. Fiadan 
325 kmuftur. Abcılarm Galatada 
Melek Han No, 7 müra~tlan 

Maahese - Çab§ID& - (Fr.) Re~ Muattar - Itırlı (Fr.) Parfum6 
rodae Maavua - Deiif tokll§ 

Muaheze etmek - Çdutmak Muavenet etmek - Yardım etmek 
Muahede - Andlapıa Maavln - Yar, yardımcı 
Muahhar - Sonra - (Fr.) Post6- Maan~ - liri büfrü,, etrik, do-

rleur tambaç, eğrim - (Fr.) Courbe 
Maacele - t~ Maayene - Bakı - <Fr.) E:u • 
Maalllk - Bırakılmıf, unla - men 

(l'r.) En saspena )luayyt:n - Belll - (Fr.) Deter-
Maallilda bırakmak - Amda hı - mine 

nkmak Muayyeniyet - Bellik 
Maallim, mtlderria - Öğretmen Muazzam - Anıtsal, ulu 
MaaJlim mektebi - Oiretmea o • Muazzeı., aziz - Sevgili 

bbulı _ Mabarek - Katsal 
Orta maallim mektebi - Orta öt- Mucibince - Gereğince, yapılı 

ntmea oluılası Mucib olmak - Gerektirmek 
Ytlbet maallim mektebi - Yük- Macid - Bulman - (Fr.) lnven· 

.. llrttmen okalası tear 
Maamele - 1 - Eylem, 2 - Dav- Mucir - Klrabyan 

nmu, hareket, 3 - ı., alveri Mucize - Tansı 
Orwt: l - Gaınr& lllllaWIGtını Mudarebe - Döttit 

_.kfllrınell,,U - ~ e,,ıem • Mudarebe etmek - Döitişmek -
lerlıd etıtkkıtlrnwU,,u. ( Fr.) Se battre 

! - Bana karfl ilff llUUJlftele et • Madhtk - Gülünç - (Fr.) Co • 
...,,, - Bana kaTf& ı,,ı daDrannuulı miqae 
(1111 luınlret etıMdl). Mudil - Çaprqık - (Fr.) Dlffi-

3 - Boraa 11UU11Mltitı - Borıa al- elle 
NrW. Mugaddi - Besleyici, besinli 

Maamma - Bilmece - (Fr.) E • Mugalata - Şqırtmaea, yanılt • 
..... e, deriaette maca 

Maanaka - Sarm&fllla - (Fr.) Muganni - Şakıyan 
Aeeolade Teganni - Şakıt 

Maaanid (aaud) - inada - (Fr.) Teganni etmek - Şakımak 
Tttu Mugayir - Uymaz, karşıt - (Fr.) 

Muaraza - Çeld§me - (Fr.) Dls- Contraire 
pate Mugayeret - Uymazbk, karşıtlık 

Muarefe - Bilişme, tanışma - - (Fr.) Contradiction 
<Fr.) Connaisaance Muğber - Gücenik - (Fr.) Fiche, 

Maareke - Tepelqme contrarie 
Maarm - Kanpn, ka11ıtçı Muğlak - Çapraşık - (Fr.) Oba· 

(l'r.) Opposant ear, complique 
Maana - An, beri Muhabbet (afk, sevda) - Sevif, 
Mauır, hemzeman - Çattlaf - qk. 

(Pr.) C.temporain ı MaJaabere - Dayaklllfllla, yuış -
ltıl•ttal - Batıl, lflemez - (l'r.) ma - (Fr.) Correspoadane 

lntactlt Muhabir- A)'tar - (Fr.) Corta· 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftas 

• 

-
Siz Je gaflrunuza iş BankasınJan bir kamlJara alınız .. Gelecek sen 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok paraaı olacalctır. 

pondaat 
Mahaceme - Uşii§me, öcüşme -

(Fr.) Attaqae 
Muhacir - Göçmen 
Muhadenet - Dostluk 
Muhafaza etmek - Gözetmek, sak· 

lamak, banmak, korumak, gözetmek 
- <Fr.) Garder, eonserver, proteger 

Mahafuai sükOt etmek - Susup 
durmak, susmak 

Muhafız - Sakman, bekçi, muha
fm (Bak: muhafaza) - (Fr.) Gar -
de, gardien 

Muhakeme - 1 - ökem - (Fr.) 
Raisonnement 2- Duruşma - (Fr.) 
Jugement 

Muhakeme etmek - öklemek, du· 
raşmak - (Fr.) Jager 

Muhakkak - Besbelli, bayık 
Mahal - lmkAnsıı., olmaz 
MahalAsat (Bak: Haltls) 
Muhalefet - Aynş - <Fr.) Op. 

position 
Muhalefet etmek - Ayrışmak -

(Fr.) S'opposer 
Muhalif - Aynşık - (Fr.) Op. 

pose 
Muhalled - Kalıt 

Mahallil - Eritir - (Fr.) Dis • 
solvant 

Muhammin - Orancı - (Fr.) 
Expert 

Muharrer - Yazılı 

Muharrik - Elebafl, itki - (Fr.) 
Promoteur, moteur 

Muharrir - Yazar, yazman 
Sermuharrir - Bqyazar 
Muharriş - Tırmalayıcı, azdırı • 

cı - (Fr.) lrritant 
Mahaseme - Yağılık - (Fr.) 

Hoetilitc 
Muhasara - Ku§Btma - (Fr.) 

Si.er 
Muhasara etmek - Kuşatmak -

A91lfpr 
Mahuebe - Heaa 1 m 

Muhasebeci - Sağışman 

Muhasede - GUntilqme 
Muhat - Çevrili, çevrik - <Fr.) 

Entroure, encercle 
Muhatab - Aytıç, aytınc - (Fr.) 

lnterlocuteur 
Muhataba - Aytışma - (Fr.) Con • 
versation 

Muhatara (Girive) - Apt - P6· 
ril, impasse 

Muhavere - Konqma 
Muhayyile - Sanay - (Fr.) t • 

magination 
Ornek: MuhaggUeıi vciai bir mu. 

harrir - Sanagı genlf bir yazman 
Mahayyirül'ukul (Bak: Harika • 

iade). 
Muhbir - Duymaç 
Muhib - Sevdik, dost 
Muhik- Haklı 

Muhit - Çeven 
Muhkem - Berkem 
Muhnik - Botucu 
Muhrik - Yakıcı - (Fr.) Caus • 

tique 
Muhtaç - Muhtaç (T. Kö.) 
Muhtasar - Kısa, kısık - (Fr.) 

Resume 
Muhtasaran (icmalen, hulasatan) 

- Kısaca - (Fr.) En r&lame 
Muhtazir - Can çeki§en - (Fr.) 

Agonlsant 
Muhtelit - Karma (Fr.) Miste 
Muhtefi - Saklı, gizlenmit 
Muhtekir - Vurguncu 

Muhtel - Bozuk - (Fr.) Derange 
Muhtelif - Türlü 
Muhtelişşuur - Akh bozuk -

Alienc 
Muhtemel - lktimalli, olası, olsa 

gerek 
Muhterem - Sayın 
Muhteri - Bulman 
Muhteris - Ya1'81b, hırslı - (Fr.) 

~bitieux 
Muhteriz -

(Fr.) R&erve 
Muhtefem (Bak: De 

Görkm•li - (Fr.) Pompe 
Muhtevi - Kavnyan, 
Muhtıra - .Aadıç 
Mahti - Kabahatli 
Main - Yardımcı 
Maka'ar - Çakvlak 
Mukabele - Karşılık, 

ma - (Fr.) R6pome, eonf: 
Bilmukabele - Karphi' 

(Fr.) R~dproqaement 
Makabil - Karşı - (ftı 

~ae 

Mukaddem - önce 
M11kadder - Kesldl -

tinee 
Mukadderat 

- (Fr.) Destin 
Mukaddes - Katsal 
Mukaddime - Bat 
Mukallid - Benzetici 

lmitateur 
Mukannen - Kaimi~ • ..lı 
Mukarenet - Yan~·' 

Rapporochem.ent 
Mckarln - Yanaşık 

DCZELTMB 



TES IS TARiH 1917 
Istanbul, Ankara Caddesi - Telefon: 24370-24379 

--KOtOphane ~
Dltlr Babnblmca (Maarif 

Velsll.ti) lautınlmt e
..ı.r. t.t aatıa 1-uads. 

..-- DaOıtma ---
Matbaa -

En ,. ıbam .. kineler Ye 
&Jetlerle Jaaoalachlr. ı.... . 
Dis, 198 1&Jfabk ldtapes• ... 

atta 10 ltia ı...w1r. 
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kütüphanesinden tedarik•· 
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•-11•••.. . . 
... , ••• ,, :rlı • 
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..... ..... ldltlplauedir. 
Meld.tp ldtaplarmm hmadan 
eclinmetlıiniz ! Vilayet -Ye b-

• .......... '-7.il-' ......... 
.................. ._.Mr 
kiltllfh-s DID '" y.,_ 
ldlllı,.tr.. v., .. - .... . 
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.. 

H 

• ....... Wr ... ~ ..... ,., 
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olmeki51a,........ 
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........ •• bs .. c-Ws• 
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Villnt .. Kasa ........... 
- J.iİl8 pkua baıü 'YUÜo 
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ıstanbulda sabahlar1 çıkar lstanbulda ak aml rı 
Gtlndellk Gazete 
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• ..... ..... .. .,..., ....... 6lllR ,.,,..,,., •• , ...... em•...,.• 
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• 
Kadıkögü.nün Romanı 

Yazan: Safiye Erol 

rakımla 

Dünkü idman şe liğinde ta ebe KU 

Böylece bir de elektrikli • 

GRAMOFONA SAHİP 
. OLURSUNUZ 

Bir elektrik nıot6rl ile bir plkapı 
hevl 23 X 20 X ı:s aaııtl••tr• ebaılır. 
ol.. bu lıuhıcuk her lıant.1 bl~ 
,..,.._ batlaııılabillr. Muaılılıılıı 
Mten laceH1dorhıl plakta• e,.rlltt 
naldeıloa k aleti .,.ı A••nıla 
l•tnll•• lı..,.,.. laorlao ayar eıle• 

lıılllrebıla. - -

"Sahibinin Sesi" Manrullt( 

Sabıyerleri:SAHiBiNiN SESi mağazası 
210 istiklal caddesi Beyoğlu 

Y! §@l!l~lnl!ı.~~ ~tim matazalın- · 

~Katlıköyünün Ro 
Yazan: Safiye Erol 

Yakında 

- -

objektifi karşısın 


