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Gezintiler J 

Avrupada 
tahsil 

"E bi talebe devlet diploma-
cne . k. . . te 

Dünya Kadınlar Birliği kongresi 
Keresteciler- Eyüp 

otöbiislerinde 
Çoğumuzda sızlanmak bir has• 

talık olmuJtıır. Bu yüzden bin k~ 
re yanılır, bin bir hez yapfığımı· 
za pişman oluruz. Bilmem neka· 
dar yıl önce, Büyükdereye yapll• 
ğım bir otobiis yolculuğu, benim 

smı Fransada ış görme ıçın ıs r- ---------------------~------------~--~ 

k dilerinden, Fransız talebe 
se, en . . . t . 
. . . tcdiğimız aynı temına ı ıs-
ıçın ıs · 
temeğe ınecbm-uz. Fakat Fra~-

y,,ınrz tahsil için gelen ecnebı-

Şehrimizde toplanacak 
lerden bine 

kongreye muhtelif memleket
yakın kadın geliyor 

ya " . 
ler hakmda t..1.hdidat yoluna ~r- Bu ayın on sekizinde şehrimiz· landa, Yunanistan, Macaristan1 

meIIlek lazımdır. Fransanm du?· de top:anaı:ak olan Uluslararası Hindistan, İrlanda, Yeni Zeland, 
yadaki nüfuzu mevzuu bah.ı~ kadınlar birliği kongresine iştirak İran, Suriye, Lehistan, Portekiz, 
tir. Üniversitelerimizin şulesım edecek murahhaslar önümüzdeki Romanya, lsivçre, İsveç, Çekoslo-
tehlikeye koymıyalnn.,. paz:ır gününden itibaren gelmeye vakya, Urogvay, Yugoslavya var. 

Şu yukarıki sözler Fransa maa· başlıJ acaklardır. Kongreye iştirak dır.Almanya ve ltalyada kadın ce
ril bakanının Kamutayda; ecnebi edecek mEletl~rin sayısı otuz beş· miyetleri clrnadığı için buralar . 
talebe sayısının çoğalması dolayı· le kırk arasındadır. Murahhas)a · dan murahhas gelmiyecektir. A • 
siyle talebenin yaptığı nümayiş~- rın sayısı ise bine yakındır. Mem • m?rikat!an gelecel< ondan fazla 
re telmlh ederek verdiği cevaptan leketler arasında Avustralya, Bel- murahhasın başında bayan Gari 
Qlınmıştır. çika, Avusturya, Mısır, Br~zilya, Şampan vardır. Nevyorkta bey-

Fransc.·:la talebe ile m'Ulril ba- Danimarka, ispanya, Amerika, nelmilel alyansın müessisi hulunau 
kanlığı arasında geçen hc.1cliseler Finlandiya, lngiltere, Fransa, Ho· bu bayan, Kadın müntehipler mil. 
bizi aliikadar etmez. F akot maa· .............. -.... . ....... - ... · ....... _ .. , ............ ......... - li cemiyetinin fahri reisi olduğu 

rif vekilinin sözleri içinde bizleri Jçiş\eri bakanımız gihi "harbin sebepleri ve çareleri,, 

şiddetle alakadar eden bir hakikat Trakyadan geldi milli komitesinin de başkanıdır. 
vardır. Onu anlatmak istiyorum.. Bun 'an başka beynelmilel alyan 

Fransız. maarif vekilinin verdı· Trakyada bulunan içişleri Ba- sın "sulh,, komitesi reisi bayan 
ği cevap iki bakımdan bizi düşün kanımız Bay Şükrü Kaya Trakya Jozefin Şen, genç hıristiyanlar ce· 
dürmelidir: umumi müfettişi Bay lbrahi~ Ta· miyetinin beynelmilel katibi ha -

[ - Avrupa şahadetnamesini li ile birlikte dün şehrimize dön· yan Rut Vudsman, Amerika hari -
her konlroldan, hatta ilimden, aJı. müştür. Bakanrınız istasyonda ci siyaset cemiyetinin katibi ve 
lıselimden, zektidan daha üstün Vali ve Belediye reisi ile emniyet "harbin sebepleri ve çareleri,, mil· 
sayan ve onu her kapıyı a•;an bir müdürü ve bir çok yurttaş taraf m· li komitesinin icra heyeti azasın • 
altın anahtar sananların suratına dan bayan Ogden ayni komitenin 

l . b. k t "bi dan kar~ılanmıştır. 
bu sözler kuvvet' ır to a gı Maraton yuvarlak masası başkanı 
inmelidir. Bay Şükrü Kaya Park oteline bayan Frederik Bek Fladelfiya 

[/ - Avrupaya tahsile gönde inmiş ve öğleden soma bağzı . zi- şehri "kadın müntehipler,, cemi .. 

l k n onların yaretleri kabul etmiştir. rilen in$Cln arı seçer e yeti azasından bayan Lida Stofes 
nasıl yetiştirileceğini hesaba kata- Bay İbrahim Tali, vali Bay Mu· Adama Aemrikadan gelecek he -
rak sııeçgiyi ona göre yapmayı ken- hinttin Üstündağ, emniyet müdü. yet arasında bulunmaktadır. 
dı·m:-ro §ıar edinmeyi bu sözltt B F h . V 1 d k d' .. - rü ay e mı ura a en ısını Mısırdan gelecek elli kişilik he-
~ liğretmelidir. ziyaret etmiııtlerclir. Fransız maarif vekili itiraf e- ~ yetin başında Hüda Şaratui paşa· 
* ver ki : Bay Şürkü Kayanın yarın An· mn refikası ve bayan Sezar var • 
~ :ansada şahadetname için yer· karaya yola çıkmasl mühtemel drr. Bunlar bu ayın on ikisinde iz. 

lt ve yabancı süzgeçleri ayrı ayn- görülüyor. mir vapurile geleceklerdir. 
a'ır. Hindistandan tair bayan Naydo 

Yerliler için daha. itinalı daha Gürültü edenler 'Ve bayan Ramarato, Suriyeden 
dikkatli, daha ihtimamlı bi: çalı•· G maarif nazırının zevcesi, Fran-

y ürültü ile mücadele talimatna· ma usulü kabul edilmiştir. sadan Kadınlar Cemiyeti 
meıinin ehemmiyetle tatbikine k M'l Yabancılar ise şöyle böyle bu- Reisi Bayan Brontvi , ı · 

raya gelip şöyle böyle bir şeyler devam edilmektedir. Bir hafta !etler Cemiyeti azasından 
ki b 1 içinde Beyoğlu cihetinde yüzden bayan Melater Selye, avukat ha • 

öğrenme e ya ancı yurt ar için 
fazla seyyar satıcı çevrilmi"tir. Çek ı k d ~ 

şahadetnameler alabilirler. Adeta :r yan Veron, os ova ya an a · 
bu şahadetnameler ihracat emtea- Sebzeciler ve yoğurtcular en faz- yan azası bayan Plaminkova avu
sı gibi bir şeydir. la bağıranların başında gelmek· kat bayan Süzan Grenber, lngil . 

Gerçi bu hakikat bizler için y~ tedir. Dün sabahtan itibaren de tereden Kadınlar cemiyeti reisi 
ni bir şey değildir. İstanbul cihetinde de kontrola bayan Katerin Pompas, İspanya • 

Ç k b ı dan eski meb'uslardan bayan 
o kez misalleriyle kar§ılaşa· aş anmıştır. 

rak yaba"cılara verilen şahadet omoıııı·""'y"'"""b''"'"m""''""t"'aı"'"""'b"'''""'~''"~'"'""'"'""'"ı'"IDk""'"ı'"a"y"': Kampoamor, lsviçreden Milletler 
l . a ancı e e ı~ın nası o cemiyeti murahhası bayan Emili 

n'!""e erın değerlerini öğrenmi.§iz- /ıklar gösterildiğini herk~• bilir, Gur Romanyadan prenses Kanta 
dır. Fakat bu hakikati Fransız. b al .. l"d" ç··nkii Ku··z'en gelecektir. 

·ı . . . w • • unu norm gorme ı ır. u 
ml aelar_: vek~~~ı~ agzından '1~t:"ek- bir ıehre talebe toplamak bir ba-- lstanbulun şarkla garp arasında 
e ae ettıgımız şey perçegın en . ..k · • 'd" B' . kımclan bır o onomı •§ı ır. ır en uygun şehir oluşu bu seferki 
saliihıyettar adam tarafından da b' d ti 

d
"k d'l · l d bakımdan da ır yur a sempa · toplantıya fazla aza gelmesini tas ı ı mı§ oması ır. . 

:f. #1- ~ zanlar devıirmektır. rnucip o'muştur. Bundan başka 

Yapılacak şey nedir? Bu iki ödeıJi üstüne alan bir kadmhk hareketinin memleketi. 
Kısaca şudur: memleket maarifi o günde gerçek, m:zde gördüğü iııki~af da büyük 
AvrupaJan gelen kafanın men- ilim, gerçek müsbet zihni:,·et, ger- bir al.ika ile karşı!anmaktadır. 

§e gahadetnameıine göre değil. çek Avrupalı kala yetiştirmek isti· Kongrenin faal azasından aldı. 
muhteviyatına göre kıymet ver- yenler ancak ilim kontrolünü ken- ğımız malumata göre, eskiden ka. 

,,. • .. ... k k · ' di kafasına, kendi varlığına kıya- dın ların hak kazanmıır. olduğu ha· 
megı ogrenme gere tır. :r 

Avrupa diye bir coğrafyaya Je- aıya tatbik edebilecek irzsanları zı memleketlerde bu hakları kay. 
ğil, ''müsbet, gerçek ve bilgili,, de- ıeçmelidirler. Bu bizim tahsil iş- be:!işleri, bundan başka diğer 

• k b t lerı·mı·z için bir prensip olabilir. memleketlerde kadınlara yeni hak-nen kuvvete ınanma unun şar ı-
1 Sadri Ertem lar verilmiş olması, kongrenin tel· 

kik mevzularından birini teşkil e- iliğimı~ damarımı koparmı~. ben 
decektir. · de çektiğimi kelimelerden çıkar~ 

lkırsadi meseleler karşısında mak için kaleme sarılmıştım. Bir 
kadınların vazi'J:eti de, kongre· daha da otobüse binmek aklımclan 
de görüşü[ecektir. geçmedi. Fakat işte üç aydır haf-

Ulus'ararası kadınlar birliği tada iki gün "Fener,, e gtd~p geli-
kongresinin icra komitesi, ayın yorum. Vapur, İ§ saatime uyma
on beşnide lstanbulda toplanacak, dığı için, Kerestecilerden kalkan 
\iç gün çalı~acak, aym on sekizin- otobüslere sığınmak gerek. Bii· 
de kcngre Yıldız konferans salon- yükdcrenin dümdüz atfalt yolla· 
larmda açıfo.caktır. rınclaki dalgalı sarsılışlardan örse· 

Kongre nisanın yirmi beşinde /enen ben, buranın deve sırlı gibi 
bitecektir. yamrı yumru sok.ahlarında, eski 
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Kok kömüründe 
ihtikar yapanlar 

Kok kömüründe ihtikar yapan· 
larm listesi hazırlanmıştır. Bun
ların sayısı otuzu bulmaktadır. 
Haklarında kanuni takih:ıt yapı

lacaktır. Gelecek mevsime kadar 
Zonguldaktaki fabrika kokkömüı·ü 
çıkaracağı için fiyatların daha İ· 
neceği, tonu on beş liraya kok k().. 
mürü satrlabileceği tahmin edil
mektedir. 

Şehir planı 
Proje ve raporlar Ankara· 

da tetkik ediliyor 
Son aylar zarfında şehirde ya· 

pı faaliyeti durmuştu. Havalar i· 
yiJeımeğe başladığı için yeniden 
bazı semtlerde inşaat batlamıştır. 
lstanbulun planı yapıhncıya ka· 
dar intaata müsaade verilmiyece· 
ği haberi doğru değildir. Diğer ta· 
raftan jüri heyeti tarafından ls
tanbulun planının kendiıine yap
tırılmasına karar verilen Elgöç'ün 
projesi Ankarada teekik edilmek· 
tedir. Jüri Heyetinin müzakere 
zabıtları ile Agaş ve Larnberin de 
raporları Ankaraya gönderilmiş
tir. 

Fransız malları ve tenzi
latlı tarife 

Geçenlerde tarafanızdan bozu
lan Türk-Franıız ticaret anlaş. 
masının bir maddesi mucibince 
13 Şubat tarihinden itibaren yola 
çıknıış ve 27 Şubat tarihinde güm. 
rüklerimize gelmiş olan Fransız 
yünlü ve pamuklu eşyaları en zi
yade müsaadeye mazhar tutul-
muş' ardı. Bazı tüccarlar Ökono • 
mi ve gümrükler bakanlığına mü
racaat ederek, bu tarihten evvel 

gümrüklere gelen fakat bazı se • 
bepler dolayısıyle kalan malların 
tenzilatlı tarifeye tabi tutulmadık
larını söylemişlerdir. 

Alakadarlar tarafından tetki. 
kat yapılmaktadır. 

işlediğim günahın cezasını çekiyo· 
rum. 

Oh olsun bana! .. Kendime acı· 
yorum, dersem yalan olur. Asfalt 
yolda, istediğim şekilde oturabil· 
diğim yarı boş koca araba içinde 
nanemollalık taslamanın ne de• 
mek olduğunu, şimdi kendimi ken• 
dime güldüren bir acı ile anlıyor' 
rum. 

Burada otobüs bir işkencedir. 
Amma hepimiz onun kuc.:ığına bir 
kurtarıcının fadırına koşaı· gibi a· 
tılıyoruz. En ince yağmurların en 
korkunç çamur bataklarını dcğur· 
duğu bu yolda yaya kalmamaktan 
daha büyük istek yoktur. Değil 
otobüs, payton, hatta sürücü bey• 
giri, topal e!Jek bile gözleı de an· 
sızın bir "Rols lloyz,, otomobili de. 
ğerini alır. 

Dara.cık kanapelere ıyerle§ip ele 
dizleriniz öndeki sıranın delik ar• 
kalıklanna girince kendinizi cen• 
nette sayabilirsiniz. Fakat bu, an• 
cak yılda bir kavuştuğunuz bir ka· 
zançtır. Çünkü arabalar, yalnıs 
son uçlarla, bQ§langıçlarrl a yolcu 
bekler. iki uç araaıncla ise bekle• 
mek nöbeli yolcularındır. Artık ıı-

rasına ve bahtınıza göre bir: iki, 
üç, on tanesinin durmadan geçti· 

ğini görür ve geçerken şoförün yü• 
zünde alaylı bir gölgenin konup 
uçtuğunu sezersiniz. 

Sorup öğrendim. Ayakta yolcu 
la§ımazlarmış. Onlar tramvay ıir• 
keti gibi insalaız değiller. Mü§ll!" 

rilerine oturacak yer bulmadan 
paralarını almağı haksızlık sayı" 
yorlar. Allah için güzel düşünce. 
Fakat onlar dolmadan da kalkmı• 

yorlar ve sıralarında yol üstü bek· 
liyenlere pay ayırmıyorlar ki i§te 
bu çol: lena. Bu yüzden bazan bir 
yolcu yarrm saatten çok bekliyor 
ve başka çarelere b~vuruyor. (E· 
yÜp • Keresteciler) hattını elintl• 
tutanlar, bu noktaları da düşünme
li ve biz zavallılan çamurlu yağ· 
murlara bulayan uzun bekleyiıler
den kurtarmalıdır. "4 

S. Gezgin 
·~------~------~-----~~-----------------------------~--

c'(y. ---- - - -· -

- Bak buna memnun oldum, 
Bay GüJ·· um .• 

-- flab:be Molla da >'eni bir - . . J:;ta 1bulda temsiller ver-ı - Bu çoğalma, sanat hayatımızı 
meye baglamış.. için bir ilerleme el eğil micliı? 

trup yaparak .• 

Bay Gülüm - Bunu ber:den zi· 
yade tiyatro gişelerinden tahkik et 
doıtum! 
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Mahkemelerde 

Mühürlü kuyu l 

SiYASA 

Afrika da 
olacak 

harp 
mı? 

T ahtakalede F ırmcı Lambo a .. 
leyhine açılan mühürü ıökmdc 

davasına ait muhakeme, İstanbul 
Üçüncü ceza mahkemeainde diiı1 
karara bağlanmı!hl", 

Senin icradaki işini takip ederimi ltalya ile Habeı lrükiimetinitı 
araaı gün geçtikçe gerğinle§iyor· 
Ve neredeyse bir harp çıkacağını 
gösteren haller ve hareketler görii· 
lüyor. 

Lambonun fırınındaki tulum.
balı kuyudan, suyun teıniz olup 
olmadığı anlaşılmak üzere btt şi· 
şe su alan ve tahlil için kimyaha, 
neye gönderen bir belediye polisi, 
kuyuyu mühürlemiş. Fakat bir 
müddet sonra kuyunun üzerm.de
ki mühürün kôptuğu görülmüş. 

Y "!lı ve haata bir: adam olan 
Lzı:nbonun gıyabında yapılan mu
hakemede, cezalandırılması kuar 
altına alır.mı§. F ırmcı, bu karara 
itifa:ı: etmiı, yeniden mulıakeme

ye gir.işihnif. 
Dünkü muhakemede fırıncıyı 

vekili Sami tem.sil ediyordu. Fı

nnda.ki hamurkarlardan Mebmed 
Abned, Mehmed Hasan, A."'ldon 
Yorgi i•i:ıılerinde üç kiti n:rüda:fa
a şahidi olarak dinlenildi. Bunlar, 
f ırma a,.aba ile odun getirildiği 

zaman, arabadan yere atılan o
dunlardan bir kaçınm değmesiyle 
mühürün yerinrlen oynayıp düştü
ğünü söylediler. Esasen La.ınbo

nun yaşlı ve rahatarz bulunması 

itibariyle her zaman aşağıya iıı-

mediğini, yukarıdaki odasında o-
turduğunu, fırın işlerine oğlunun 

baktığmı anlattılar. 
Müddeiumumt muavini Ekrem, 

bu şahitlerin ifadelerinin aksi sa
bit olmadığından beraet kararı 
vel'i!mesini istedi. Avukat Sa.mi, 
müdafaa yaptr. Reis Hikmet, aza 
Hüseyin ve Tahir, müzakere ettiı
ler. tambonun ittifakla 'beraetine 
karar veri]di. 

Komşunun çamaşırları l 
Zeyrekte oturan Şaban ismin

ae bir;sinin bitişik komşusu lbra
him, lstanbul Oçüncüceza mah
l:em ~sin :le mevkuf olarak muha
keme ediliyor. 

t ddiaya göre, Şabanın bahçe
s:nde kurumak üzere iplere seri
len bazı iç çamaşırları bahçeye 
aHıyan lbrahiqı tarafın:aan dı!arı
ya , .. karılmış. Bu suretle aşırd

m~ L. 
Mahkemede dü1ı şahit olarak 

dinleniien Melek, ft111ları aıılaıttı: 
- lbrahimin kı% kardeşi Mu

zafferin arkuıııd& bir kombine
zon gördüm~ Sonradan, bu kombi
nezonun Şa.baıun evinderı alındığı 
anlaşıldı. Kız kudeti, 'bwıaı kell"' 
disine lbrahimin getirdiğini sö·y
lemitti ! 

lbahim, hadise ile hiç bir ala
kası oLnıadığmı, eve pek seyrek 
uğradığını iddia etti ve kız karde
şi Muzaf feı·in ,ahit olarak mah
kemeye çağrılmasını istedi. 

Gene Mahmut S:lim ! 
Muhtelif mecmua itlerinden · 

dolayı ötedenberi davaları görü
len Mahmud Saim aleyhine Riza 
isminde birisinin ~ığı bir dolan· 
dırıcılrk davasına, lıanbul Üçün
cü Ceza mahkemeainde bakılıyor. 

Mevkuf olarak muhakeme edi
len Mahmud Saim, dün bir kaç 
müclaf aa tahidi göetemniş, bunla
rın yol masrafı istemiyeceklerini 
ilave etmi.ftir. Şahitler çağrrıla
cak, fakat yol masrafı istedikleri 
takdirde, bu masraf Mahmud Sa
ime ödetilecektir. 

Mahkeme, ayni zamanda suç
lunun mecmua ııetri için ruhsat
name alrp almadığmm da tahkı'Id

( ne karar Tenniştir. 

Sarhoşlukla sövmüş 1 
Kendini hilmiyecek derecede 

sarhoş olarak polise karı.1 ya.kıtık 'ı 
a]mıyacak sözler ıöylediji iddia 

Tayyare 
Piyangosu 

Oduncu, bu suretle 
dolandırılmış mı? 

Yeni planda ikramiye ve Müddeiumumi, eski bir ad-
mükafat arttırıldı liye memuruna ceza istiyor 

Tayyare Piyankosunun on dör· 
düncü tertibi on bir Mayısta baş
lıyacaktır. Yeni planda ikramiye 
ve mükafat mikdarı arttırılmıştır. 

Şinuliki pl8.nda birinci ve be • 
!inci kqiclelerindeki iki büyük i:k· 
ramiye yerine yeni planın en aşa
ğuu on bin lira olmak üzere dört 

büyük ikramiye konmuıtur. yeni 
plan otuz bin numara üzerine 
tertip edilmiştir. Buna mukabil 
fimdiki planda her ke§idede 1500 
numaTa kazanırken yenisinde 
1800 numara kazanacaktır. Al -
tUlCı ketideye elli bin lin1.lık ikin· 
ci bir miiklfa.t eklenmiştir. Bu 
büyük mükifat altıncı keıidede 

ou: bia Jiraclaıı yukarı ikramiye ka· 
zi!lnan nuın&ra:ların yirmi3e:r nu
mara. ata.ğı ve yirmiter yukansııı.a 
koin§Uluk pa.yı olarak dağıtılacak
tır. 

Ayni zamanda birinci ve beşin .. 
ci keşidelerdeki 600 adet yirmi 
liralık ikramiyeler bu keşideler-de 
bin lira ve daha yukarı ikramiye 

kazanan mımaralarrn yetmiş 

beş aşağı •e yetmiş beJ numara 
yukansma ayni ,eki1de verilecek-

tir. Hiç ikramiye kazanmıyan bi • 
ietle:r sonunda eakiai gibi birer 
buçuk Iir:a teseDi miiiaf atı alacak

Iardno. 

Eskiden Adliyede memur olan 
Naz.mi aleyhine Kasrmpaşada o
dun deposu sahihi Leon Galip ta· 
rafından açılan dolandırıcılık da· 
vası, 1stanbul Üçüncü Ceza mah· 
kemesinde dün son safhaya var-
mıştrr. 

Odun deposunda çalışan bir a
damla bir yük arabacısı şahit ola· 
ı-ak dinlendikten sonra, muhake
menin tahkikat safhası bitmiş, 

müddeiumuıni muavini Ekrem, 
esasa c!a"r mütaleaaını söylemiş • 
tir. Müddeiumumi mua..vini Ek
rem, suçlu Nazminin icradaki bir 

iJİni takip edeceği vadiyle odun

cudan bir miktar para aldığı, fa~ 

kat icrada onun it ini takip etme

d iği, Leon Galibin kendi ifinr ken
dis 'nin takip ettiği icra kaydından 

anlaşıldığım si>yliyerek, şöyle de
miftİr : 

-Suçlu, eskiden adliye memur
luğunda bulunmuştur. Bu itibarla 

pek ala bilir ki, icradaki herhangi 
bir işi ya asil, yahut da vekil ta.-

kip eder. Usulü dairesinde tevkil 
edi)miyen bir kimse, it takibi sa

lahiyetini edinemez. Nazmi, bunu 
bildiği halde, İf takibini 'Üzerine 
a mq 'f para çe miş ir. inle<fi· 
ğimiz şahitlerin ifadeler de bunu 
teyit edici mahiyettedir. Kendisi

fçki düşmanlan müsamere nin ceza kanununun 503 üncü 
veriyor) ar maddeıine göre cezalandmlmaar

nı i•terim. lçki dümanları kuru -
munun on beşinci yıldönümü mü-

ııasebetiyle 5 Niaan Cuma günü 
saat 14 de Fransız tiyatrosunda 
bir müaamere verilecektir. Cemi-

yetm azaları gittikçe artmakta
dır. Son günlerde de mekteple;'de 

sık, sık kottf eraırılar v-erihnekte;. 
dir. 

Bay Mahmut Esat 
Bugün se.at on sekizde Halke

n salOnunda Profeear Bay Mah
mut ESa.t Bezbırt tarafrııdan tıb-
biyeliler ve Tmk inkılabı mevzu
lu bir konferans verilecektir. 

ıımur11J11111ıtmmuıııtnııııtt1tHmııın'Mıntı1m1m11nnnıi'liıuınnırmnnıttt111nnnıutıııu..aıı 

edilen h:zet isminde birişinin mu. 
hakemesi, İstanbul Üçüncü Ceza 
mahkemesinde dün sonunu bul· 
muştur. 

izzetin hem kendini bilmiye
cek ~erecede sarhoş olduğu, hem 
polise kar§! ya.kışık almıyacak 
sözler söylediği sabit görülmüş, 

suçlu, bir ay hapse ve ofuz lira 
para cezası ödemeğe malikfiın e
dilmiftiF. 

Kasabı öldüren 
Edimekapıda kasap Nuriyi, 

kendisinden para iıteyip de ala
ımadııı i~in kızarak bıçakla af dür
mekten suçlu Mehmedin muhake
mesi, lstanbul Ağırce2a mahke· 
mesinde dün sonuna ıetirilmiştir. 

Müddeiumumi, auçun tabit ol· 
dulğunu kaydederek suçlunun te
hevvüren öldüımekteıı cezalandı
rılması lüzunwnu ileri ıiirnıü§, 

müdafaa yaprlmıştrr. Karar bildi
rilecektir_ 

Nazmi, müdafaaya hazırlan

mak için mühlet istemiı, muhake· 
m.e bunun için batka güne bıra-

kılmış tın-. 

Polis haberleri : _l_ilıııılll ____ _ 

Parasını vermeden 
Beyoğlunda Postahane eoka.ğın 

da Meymenet apartrmamnda otu· 

ran kösele tüccarı Nikocanbezdi, 
bay Şerif Cimcoz adında birine 

iki bin b6f yüz liralık lr-Osele sat• 
mıt ve köıeleleri bay Şerif Cimco· 

zun deposuna teslim etmiştir. 

Niko, kösele parasını almadan, 

depodan köseleler-in bir kamyonla 
nakledildiğini d~ymuş polise ha. 
ber vererek yakalatmıştır. 

Zabıta tahkikat yapmaktadrr. 

Kömürden zehirlenme 
Beyoğlun.d.a oturan kapıcı Tah .. 

sin, Y eniçarııdaki evinde kömür .. 
den zehir]enmiş, kaldırıldığı bas. 

tanede de ölmüştür. 

IBugece nöbetçi eczaneler 1 
Snmatyada: Tt>ofiloıı, Fenerde; E · 

milyadi, Şehzadeha~mda: Asaf, Şeh
remininde: ı\. Hamdi, Karagüınriik· 
te Arif, Ak;ıaraycla: Z. Nuri, Cağal · 
oğlunda: ill>eyt. Bahçekapıda: Meh · 
met Kazım, Be~ikta~ft: Nail Halit. 
LaleliJe: Sıtkı. Küçükpaza:rda: Hü · 
~e) in lfü. nü, Galatada Okçu Mma 
caddesinde: İziclor, Beyoğlunda · 
Posta sokağında: Garih, Mis sokağın· 
da: Limonciyan, Kutttıluşta: Dimit
ri, Kasn11paşada: Yeni Turan, Halı -
cıoğlunda: Yeni Türkiye eczanesi. 

Hukukta 
imtihanlar 

Profesörler meclisi tale
beyi haklı buldu 

Hukuk fakültesi son sı.aıf tale- l 
besinin ffalkevinde toplanarak bu 1 
yıldan itibaren tatbik eJilmeğe 
başlanan yeni imtihan talimatna
meıinin çok sık1 olduğu etrafında 
konuıtuklarım ve bu talimatna. 
ınenin ba-zı maddelerinin değişti~ 
rilmesi için aralarında bir heyet 
seç~ek dekanlığa ve üniversite 
rektörlüğüne yolladıklarını yaz
mı§tık. 

Dün saat on beşte hukuk fakül
teai pt'ofesörler meclisi rektör Bay 
Cemil Bilgenin başkanlığı altında 
toplanarak talebe heyetini kabul 
etmiştir. 

Heyet profesörler meduine ye
ni talimatnamede değiştirilmez di· 
}edikleri maddeleri söylemişlerdir. 
Bu maddelerden biri tahriri imti· , 
hanlarda muvaffak olamr}'an tale
belerin şifahi imtihanlara kabule
dilmemeleridir. 

Öteki maddede imHhanların 
biribiri ardına ve arasız olması· 
dır. 

Profesörler meclisi talebenin bu 
dileklerini dinlemiı ve kendilerin1 
haklı bulmUftur. Dekanlık üni -
versite talimatnamesi mucibince 
imtihan talimatname.inde lüzum 
ıördüğü maddeleri deiiıt\rebil • 
mek salahiyetini haiz olduğu için 

meclis talimatnemede yapılacak 
deği§meleri de tesbit etmiıtir. 

Meclisin kararı Kültür Bakan
lığına gönderilecek, Bakanlıktan 
cevap geldikten sonra tatbik edil
meğe başlanacaktır. 

Duyduğumuza göre, fakültenin 
diğer sınıflarında da tatbik edil -
mekte olan imtihan talimatname · 
&İnin bazı maddeleri değ:,tirile • 
cektir. 

Profesörler meclisinin dünkü 
kararı talebe araa1nda büyük bir 
sevinçle karşılanmıftır. 

Yabancı okullardaki ilk 
kısım hocaları 

Yabancı ve azlık okulları ilk 
kısım hocalarının yıl sonuı-ıda İm· 

ti hana tabi tutulacaklarını yaz-
mı§tık. 

Bakanlık yıl sonu yaklaştığı i· 
çin kültür müdürlüğüne bir ta· 
mim yolhyarak bu hocaların vazi. 
yetleri hakkında malumat iste
mi,tir. 

Kültür müdürlüğü de okul mü· 
dürlüklerine birer liste göndermiş· 
tir. Bu li&teler doldurularak mü-

Birkaç gün önce General Bail'" 
trocchi ita/yan ayanına, ltalyanıf1 
hazır olduğunu, ltalyan cukerleri· 
nin toplandığını, §İmaldeki geçit• 
lerin tahkim olunduğunu anlattık· 
tan sonra "hiç bir kimse hıırbi11 
ne zaman kopacağını söyliyemez,, 
diyerek beyanatını tekmüleJi. 

Bir taraftan bu sözler söyle
nirken, bir taraftan da Somalide 
ve Eritredeki ltalyan kadanlariyle 
çocukların bu memleketlerden 
çıkma/an için emirler verildi ve 
bu suretle Habeıistana biti§ik o· 
lan bu ltalyan müstemlekelerinde 
çocuklar!a kadınların herhangi bir 
tehlikeye uğramamaları emniyet 
altına alındı. 

Bütün bunlar ltalya ile Habqis· 
tan arcuında bir harbin kopmak ü· 
zere olduğunu gö•teriyor. 

Acaba harp kopacak mı? 
Bütün görünii§lere rağmen brJ 

suale müsbet veya merJi cerJaP 
vermek çok müşküldür. Fakat 
londranın Deyli Ekspre• eauteıi 
ayni suale §U cevabı &Jeriyor: 

"ltalya, Almanyayı dii§iindiiğ{J 
müddetçe Habqlilerle harbe gi• 
rifmiyecektir. Diğer taraftan /• 
ta/ya Habqistanı düıündüğü müJ• 
detçe Avrupada hiç bir harbe if 
tirak etmiyecektir ! ,, 

Bu mütalea tetkike değer bir 
mahiyetteair. 

ltalyanın Almanyayı Jüıiinme· 
~. AI. ... a .. vaıun laaı-eket/P..indP""' 
Avu6turya ile birleşmek ve Tt.ity~· 
nın elindeki petrol har;a/isine göZ 
dikmek gibi mühim maceralara gi• 
rİ.§mesinden endife etmendir. Bıt 
endi§e, ita/yayı Habeşi•tan ile bir 
harbe girmekten alıkoyuyor. 

ikinci nokta da ayni derecede 
mühimdir. 

ltalyanın Habeıistanı diişündii' 
ğü müddetçe Avrupada b:r harbi 
giriımek i.temeyİ§inin sebebi, Af.I" 
rupada mühim bir harp ile meıgıtl 
olduğu sırada Habetiatanın ltal
yan müstemlekelerine taarruz et• 
mesinden enJİ§e etmesidir. 

Demek ki ita/yanın, harp nii· 
mayiıleri yaptığı halde, harp el• 

meğe niyeti yoktur. 

ö. R. Doğrul 
----~~~~~~~~~--~--

Kazanç vergisi veren 
kadınlar 

Çalışan Bayanlardan kazan~ 

vergisi kesildiği gibi aynca yol 
vergisi de kesilmeıi için tetkiklere 
başlanmıf'br. 

Bu tetkikler neticesinde bir ka· 
nun hazırlanarak Kamulaya veri
lecektir. 

dürlük vasrtaaiyle Bakanlığa gön. Muallimler birliği kongre"" 
derilecektir. • 1 

K··ı .. ..f • 1 . d ~·· d sı top anıyor u tür mu etti§ erı ~ rıun en 
itibaren bütün okuUarda teftişlere 
başlamışlardır. Müfettişler hoca· 
larm derslerinde bulunar.ı.k vazİ· 
yetlerini raporla teshit edecekler
dir. 

iyi rapor alamıyan hocalar tas
fiyeye tabi tutulacaklardır 

inkılap dersleri 
Bugün üniversitede inkılap der 

si Bay Recep Peker tarafından ve· 
rilecektir. 

Bay Recep Peker bugünkü der• 
sinde Halk Fırkasının ni:ıamna· 
mesinden bahsedecektir. 

Bu dersle bu yıla ait inkılap 
dersleri sona ermiş olacaktır. 

Muallimler birliğinden: 
Birliğimiz ) a asında bazı maddele· 

rin değiştirilmesile kongrenin yeni' 
den topJanmS!\ı icap etmektedit· 
a-.ı-935 pazartesi günü lst. Ha1ke· 
Yİ salonunda yapılacak toplantı)'3 
bütiin öğr~tmen arkadaşların geinıe• 
leri rica olunur. 

Gümrüklerde teşkilat 
lıtanbul gümrüklerinde yapıl•• 

cak yeni teıkilatm tatbik §ekilleri 
ile me§gul olan gümrük ve inbİ· 
sarlu Bakanhğı Tetkikat Müdiirtl 
Bay Muatafa Nuri burada yaptıi1 

tetkikler hakkında bakanlıkla kO
nuşmaktadır. Kendisi Cumarteıİ 
günü tekrar !ehrimize döneecktit• 
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Enduliıste Kemal Reis .. Almanların halkı korumak yolunda 
t.hlMTlo: •• Yuaa: l.W FBllDI yaptıkları büyük teşkilit 

Sllfıı HHullı,11 tılı vılılırleı, ~ir1~1-
ri11 JIİ ~r ile 1 ltl~lllJIİI 1 

Bütün evlerin tavan aralannda yangınlara, herhangi 
karşı tedbirler alınmıştır kimyevi bir tehlikeye 

Bir taht yıkılırken 
EWma-n smdm abldıiı 

w-ı ,.._.,. kadar odamn 
Garnatada o ... ... prpa iflwl• ea)nnalwlı.. yerinde otu. 

bir bJDA,... .anlı. cc.rı-> ,. cb. 

Franaızlar IOD amanJarda ha • 
va harplerine Iwtı müdafaa ter -
tibatı ile çok meşgul oluyor. Gene 
ral (Niessel) bu bahis üzerine yaz 
dığı bir mühim makalede Alman 
lann memleketleirnde ne gibi ha 
va müdafaa teşkilatı yapmış ol 
duklarmı inceden inceye göster 
miştir. Fransızlann da bu yolru 
teşkilata ihtiyaçlan buiunduğunı 
ileriye sürmüştür. Hava müdafaa 
sına muhtaç her memlekıet efkarı 
umumiyesince &lika uyandıracak 
mahiyette olan bu yazıyı apiıya 

ıiclen sulh beJetillia cllndll6 ı.. · ~nm malaafm, efendisine 
beri herkeeiD atsmda ....,_. • çok .adrk bir adamdı •• Biru sonra 
du. ellerini -~ içeri pdi . 

Acaba ae ppblar • .Abchallah. mult•fmnı pince 
Ne ıekM• anl•tb'-:1 • çocuk ıibi .mnmifti ... 

z...mı- •diplbdı. Fakat. Muhafız ..Utanm matb: 
ntaalffeaJer .,..mcla haflapn _ Bayunm bef""'lmeaP ! 
pJeJuı ıaetl- seçtikçe artıJO~ AhcluHalt anahtarı aeYinçle aJ. -Ebukaaım!a Y uauf Kemite dol· 

ruca aar&J'& ıitmitJ.rdi. 
Sultan Abdullah, dÜflD&D karar· 

ıihmdan dönen he,.ale söriitir • 
ken, Emir Saide de kraliçe lsabel· 

den fU haber seJmifti: 
"Sizin heyet reisi bu]urıan Ebu-

kasım bize bapi milşldllAt çıkar · 
mıştır. Bu vazlref lcat§ISIDda 
muhasaramll devamma karar 
vermek mecburlYetini duyarsak, 
bunun nıes'ulfl doğrudan dofnıya 

"-ı ... 'L-n • ı..: ..... 
siz olac::-ksu>ız! ~""~sız~ 
sWJı jatiyen adamlar a&ıdereeeii
niz;i vadetmiştiniz l Bal'baki Ebu • 
bllm denilen adam, mücadeleye 
taraftarda. V.9 Türklere çok gü • 

dı: naklediyoruz: 
- Köpeii zındana atarken kim-

le ,arda mil?. "Almanlar herbanai bir baya ta· 
_ Hayır bafmetme&P ! ammma kartı balla korumak için 

- Bu bldileden kimsenin ha· eh ... i,.etli'" mwıtau• "tlcillt 
beri ot

111
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20 seceai Berlinde ,.pıiaa - tec- ite ciddi surette ittiraki mecburi 

ait !Emir Sait Lu sırada tekrar bi- rübe halkın büyik htr intiwu da- kdmak için bir kanun çıkanbmt
n4•iaia JUUD& ıirdiii aman hilinde ne kadar dikkatle tanare- tır. Bu asalar arumcla Wr çok 
AbdaU.lna JÜSÜ ıülüyorclu lere kartı himaye ed~bileceibıi bdmlarla haüa ukerlik J&fm& 

Emir Sait IMa net'enin .ebebini ıöatermiıtir. Bu tetkilitm ne ıibi sidmemit ıençler bulunmaktadır. 
~ Saltan Abdullah ava- premipler dahilincle yapddıimı Cemiyet a:aasmm MDelik mecburi 
la b)ktı .. Ve elindeki anabtan ılltennek fa7dalıdır. aidatı birer mark'tır. Hediyen 
gösterdi: Almanya umamt harpte dit. iane de almır. 

- Solb heyeti ile (Cerine) ye man memlekederi ahalisini haY&o Koruma memurlan için.ordu Ye 
HD sidecebin, Sait ! Senden bat- dan bombardumuı etmek teteb • Bitler milialerininkine benzemiyen 
b bir khllleye itimadım yok.... büaincle buhamnuttur• latisı.tcle rtitbeler ihdu eclUmiftlr. Onifor· 
Yusuf ICemife de akdb bir adam- huma yapacaiı f6pheeisdir. Fakat malan mUialerln Ye it bmplarm
dır. Yanınıza bir bafkumı daha baJle bir ~ _...eleri da çalqanlarmkiler slblcllr. 

~W~~ffiiffii~,..,,..atflm. Sulh maddelerini bi- davet edecefini bilmiJOI' cleiildir. Korumak iti üç takım tedbire 
t::::!:S~~ !:il e-nı min ettiğiniz takdirde, biz - ı.ır.. teob1t ecliniz. Her 19Ydoa Ba oelıeple ııWioini ""'-"için ~: Uamml ı.-ı.-.ı 

de sizin lşbilycde muhtar bir ema _ ve herkeiten önce bizim hayatı- teıkili.t yapmağa azami dikkatini kanıma, S&Qayİİ lııoruma. 

venınektedfr. 

~ m ft taaJlUkablD•mn ha,.t.ıııe :tMfeUDi~ir. ~ b.rbia erteli Ce~i}·etin idare heyeti qmuın 
§imdiden vad ve t.e;re:ıeriZ !.,, emTalinin •maiyet altma alma-· ıiiDil iN .... tla bir ~ Jm. haJlna llonanmau içia icap ~ 

Krallçe babel n ilamı. Sanlan ı-in -11· .........,.. Hlllor n,iiıııi latlılk • dinıldiflori _. ... c.t'8ı edi • 
Emir msJ1tu•aJmca B."\fb ttirlü rulh mlahedeai m-- dilince lııa ..m,-, lllllil • 1-.k•a"arı~.H ... derhal...,...... . • .... lal la1amam. mensup oldulaaa ......... flaıl. al kuıı11 .. lan koalro1 ecl•, hitün 

gördü: Halbuki Kral Ferdinant, sin· le Ra~pahalul ~ ~: mektepl,..de propapnda yapd. 
- ftp&DJollatla anlt.-.n, derdifi mektupta, Sultan At.dal- muı ~rlak !*8i7-d) 181111 IDUl'I& ı.knik tedbirler (imdat ia

Ga-:-naiaJI &; ıOn içinde nkacak. lahm ne kadar aaltanat düfkiini yerlJmif ". ba ~J9l '-:ft ~ · ~mek uauUeri, yuclm poltelan, 
)ar! bir adam olcluiana bildili için, kanlıllDID ıdareai akma aırmiftir. ııiJDacak yerler, 1anpnlar ft sa• 

Dedi.. Sultan Abdullah aten her teJdea önce bu noktalardan Polis idareleri WecHı- ile birlikte ire. ... ) tatbikine nezarette bahmur. 
huzur ve rahatinin bo:mlm•ması ı.Juetmit " icap eden ._;-,h bu ce.m,.dD menil tahelerini Fabrikalar ffaya 8akaalıiınm 
için her ~ye razı oluyordu. O ftl'llaitti. koatzol ellllelrtedirler. Han ko • ula bir koatrolü altaMla badi ko
kendi inanııma ıöre, lıpanyolıa'- Erteli sabah Emir Saidin n,.. nmıa c:emi,,etl8ri lban ıelea tef· nama t.t:eriDi temla ederler. Şi. 
rm kendisini itüııciye kadar &J'Dİ seti albnda topİanan yeni IUlh killt teAirlerinl tatbik etmek i · mendifftl'ler, po1ta idareleri sibi 
debdebe Ye saltanat içinde El- hey' etinin tekrar (Cerine) ye ık· ç~ haY& Bahnlrimdan lmaul İm• büyük hmaetler de badi koruma· 
hamra aaraymda bırabcafım sa· meai bralqbnlclı. tıyu almqlaıdır. larma ait tetkilkı J&PU'lar. 
myordu. Emir Sait bir aydan beti ...si· Bunlarm batında eaki zabitler• Cemi7et her fabrika. her 1riiJüık 

Emir Said, aaJtanat bını)le, liaini ıBrmiiJordu. lapan7ol dilhe- dea ~ Gna bulUDU.Jor. C.. bina Te n papu isiD polia aibi 
kraliçeden pim mektubu bin.ele. ri bir q lacer LpeD7ol ..,....,. mi,..tin &; ~lı ~~i Yanbr. ı. banket eden aal&lıiJetli b.ir reis 
rine ı&termmaitti. Ve...,..... lam& .-U. bir daha cl&ur_.ti. dare merkesinın reaaı hava Baka· ta~ ecler. Bunlar, imdat iltemek 
mezdi. Emir Salt ,...W.Oe ........ re mcfır. la Ü5 tube fQlllardır: tutlanm tamim "" yanpılara 

Kmcliaim lılriliyede bir tac ha. ~- 1 - Propaıanda ~ mathaat, mbl olmak isin taftll aralarmı 
zırlannbn. w Mrad..w. taca 71• lspan7ol dilberi kralm akraba· 2 - Koruma tetkilltı, memur • mQmkün olduiu kadar tahli1e ite 
kıtmak tefalikeai ıeçirlrken, Emir amduclı. Elalr Saldi çok aenr sö- lar •e öfretme. ~ yerlerin tenviri, 1anama 
Said bu ıım nasıl meydana koJa· rlnllJ'olda.. GflnOn birincle Emir 3 - Maliye, siıorta, adli meae· kartı mGcaclele sı"bi itlere yarıya. 
bilirdi?. Saitle evlenebilecelini bile ken· leler. cak ıe1leri tedarik ederler. Fahri· 

Zaten ba anı açıl& wrmala dlalne aBylemiftl. Genç Emir 1'u la tetekkGl, maha!h oa bet sru- kalar kendi memur ve mllatah • 
ela lüzum yoktu.. Sultall Abdullah halJa ile lspuyol dilberialn pe- pun yardımile it ıCSrmekteclir. Her demlerini korumalda beraber me
kralna aalttubana okaJllllC& imi- • tfnden kOfUJorclu. pupun hqmda o mahalden bir aell au, ıu borularile elektrik 
kudan titMMfe ltatlallllf .,. mu- Emir Sait o 1&bah HYıiliainden reis buhmur. Bmnm da JUUDcla 70llanm muhafaza etmele mecbur 
bafdlllm Watma ılslice 111 tls • aldıfı sizli bir mektupta, hu SÜ- mahalb aruPlan idare'" ankeden durlar. Oralarda da bu ite tahsis 
]eri aöylemifti: ..ı pnmeein kendisine çok bal· bir erklnıbarhiye nrdır. Her mil- edilen memurlara korumaya tul· 
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1 u L K E M i z D E 1 
Eski ve kıymetli arkadaşımız 

Çocuk esirgeme kurumu Vartan, din göm ildi 
nun f zmİr ana kucag"" ında "Hayatı istira~~t~. bir yol bilen Vartan, feleğe meydan oku-

yan tebessumunle Al/ahının karşısına çıkıyorsun !,, 

K k • d k• k Eski ve kıymetli gazeteci arkadaş-
31Şl ya a IStasyODU yaDJD 3 l ÇOCU Ianmızdan Vartanın ölümünü, acı du-• d b• yarak bildirmiştik. Gazeteciliğe se· 

cennetın e ır saat nelerce emek veı-en bu temiz yürekli 

lzmir ana kucağındaki minimini/erden bir grııp 

izmir, (Hususi) - Kar,ıyaka l rı elimi sıktılar .. içlerinden birisi • 
istasyonu civarından geçenler o ne "Kimin oğlusun?.,, dedim. Hiç 
civardaki bahçede yeni giydirilmiş düşünmeden: "Atatürkün ! .. ,, de • 
:tertemiz, minimini gürbüz çocuk • di .• 

lann oynayıp zıpladığını görür • Etrafımdaki öteki küçükler de 
ler. hep bir a.ğı:ıdan: "Ben de, ·ben de 

Her vakit bahçesinin kapısı Atatürkün oğluyum!.,, diye bağ -
halk ve çocuk yığmiyle dolu olan rıyorlardı. Birisine sordum: 
burası Himayeietfalin ana kucağı- _Sen büyüyünce ne olacaksın? 
dır. Bu 1kucak Ttirk ülkesine ı - Yavuzun başkaptanı olaca. 
Türk büyüğü yetiıtirmekle uğraı· ğım., düşmanlara top atacağım! .• 
maktadır. Dedi ve yam 'başındaki küçüğü 

Burada kırk küçük çocuk terle • eliyle İ§aret ederek: 
miz giydirilip yedirilmekte ve ye • - Şunu görüyor musun, şunu ? . 
tiştjril~ektedjr. Cumaları bu· İtte bu, Tarzan çikolatacısı ola
raıı yüzlerce 7.İyaretçiyle dolar.. calmuş ? •• 
Oyuncaklar hediye edilir, çocuk • Dedi •• Gülmekten katılıyordum. 
lara şarkı söyletilir ve oyunlar oy. Hangisini dinleyeceğimi şa1ırdım. 
natılır. Kulağımda kalan sesler içinde : 

Eski maarif eminlerinden lise 
tarihi Ok'"Utanı bay Mithat, lzmir 
Himayeitfalinin reisidir. Ana ku· 

:/ 

cağını KURUN namına gezmek 
istediğimi telefonla söylediğim va

kit memnuniyetle kabul ederek 
lzmirden Karşıyakaya geldi, 

Henüz kapıdan içeri giriyorduk. 
Ilık bir bahar havasiyle birli!kte 
çiçek kokuları kalbimizi serinlet • 
meğe başlamıştı. Gözlerinde ze • 

ka, şefkat ve sevgi parlaklığı bu • 
IWıan bu alyanaklı gürbüz çocuk • 
lar arıların kovandan çıkması gibi 
hızla üstat bay Mithatm etrafını 
bir halka gibiıçevirdiler •. "Gün ay
dın, gün aydın! .. ,, sesleri 'koca 
bahçeyi altüst ediyordu. 

,y avrucuklarm hepsi de ayrı ay-

- Ben zabit olacağım, ben tay
yareci olacağım, ben de doktor o • 
lacağım, hatta ben Atatürk olaca· 
ğım diyenler de vardı. 

Bu sırada kuvvetli bir zil sesi 
çocukları yanımdan ayırdı .. 

Bir dakika evvel gülüp zıplayan 
çocuk!ar şimdi sandalyelerine o • 
turmuş, masa önlerine ge1mişler • 

di. Geleceğin büyüğü olacak bu 
1 

yavruları okuyu-cularımıza tanıt .. 
mak için KURUN objektifi önün -
de durdurdum ... 

ıBay Mithat, bu müesseseyi baş
tanbaşa gezdirdi. Burası cidden 
temiz ... Çocukların giyimleri bir 
örnek. .. Dolap, şezlong, masa, 
sandalya, kaşık ve bardakları ay • 
rı ayrı ... 

E~yalarının temizliği, muhafa • 
zası kendilerine ait ve kendi işle-

KURUft'un edebT tefrikası: 17 

inansız, biraz da istihzalı dudak 
büktü: 

- Daha böyle kestirip atacak 
ya~ta değilsin. Kendine pek gü -
venme! 

Bu iddia gururumu kamçıladı: 
- Kadın hakkında fkirim oka

dar sağlamdır ki değişemez Kap-

tan. Çok tecrübe ettim. Kendimi 
~ok yoldadmı. Anladım ki sevmek 
hastalığıma kartı aşdıyım. 

- Garip şey, dedi. Bu aşıyı ne· 
reden ·buldun! 

- Yine kadınlardan! Kadınla
rın ruhunu, içyüzlerini gördükten 

sonra onlara birer mabut gibi tap
mak imkinı olmuyor. Bence seven 

bir erkek dünyanın en gülünç 
mahlukudur. • 

Hikmet Kaptanın gözleri büyü· 
dü: 

insan, dün toprağa verildi. Onun için 
yapılan merasim, aramızdan aynbşı
nın uyandJrdığı içten acıyışrn ve ken
disini tanıyanlar tarafından sahiden 
sevilişinin bir tezahürü oldu. 

Saat 11 de, Feriköyündeki Ermeni 
kilisesinde toplananların sayısı iki 
yüzü geçiyordu. Bu arada Istanbulda 
muhtelif lisanlarda çıkan gazetelere 
mensup pek çok kişi vardı. Türkçe ve 
Ermenice gazetelerin mensuplarr, ek
seriyeti teşkil ediyordu. 

Vartanın tabutu, kilisenin tam or
ta yerindeki sed üzerine yerleştiriJ

mişti. Tabutun etrafında azasından 
bulunduğu "Basm Kurumu., ,imtiyaz 
sahibi olduğu "Norlur,, ve en son ça
lıştığı "Cümhuriyet,, gazeteleri namı
na getirilen çelenkler konulmuştu. 
Tabutun dört bir taraf mda siyah tül
lerle örtülmüş uzun şamdanlarda 
mumlar yanıyordu. 

Saat 11 buçukta ruhani ayin başla
dı. Patrik Naroyan biraz rahatsız bu
lunduğu için gelememiş, onun yerine 
Patrik Kaymakamı Peskopos Arslan
yan gelmişti. Arslanyanrn riyaseti al
trnda başlıyan ruhani ayin, saat yarı
ma kaadr sürdü. llahilere, dualara, 
buhurdan sallıyarak günlük kokusu 
dağıtmağa ara verildiği bir sırada, 

Patrik Kaymakamı dünyaya ve ahre
te, hayatın· faniliğine, iyilik ederek 
yaşayan fanilerin ahrette edinecekle
ri mevkie dair sözler söyledi Ye bu a
rada Vartanın yeryüzündeki iyilikle
rini saydı, onun ahretinin bu sayede 
mamur olduğunu anlattı. 

Tekrar ilahi, dua, buhurdan salla
yışla günlük kokusu dağıtışla, ruha
ni ayin tamamlandı. Tabut dıp.r1yn. 

götürüldü. Kilise avlusundaki yazılı 

mermer bir taş üstünde durduruldu. 
Orada da kısa süren dini merasim ya
pıldı ve tabut, süslü bir cenaze oto
mobiline konulup, çelenkler de yer
leştirilince, Şişlideki Ermeni Mezar-
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rini de kendileri 'başarmaktadır • 
lar. Küçücük bir çocuğun mu. 
vaffakıyetle iş yapışına hayran 
kalmama.ık elde değil}. 

Bütün bu ihtiyaçları Himayeiet -
fal temin etmektedir. lstanhul Ça· 
pa kız muallim mektebinden me
zun Aliye Açıkalın ve Melahat is
minde değerli iki genç okutan üç 
yıldır bu müessesede bulunuyor • 
lar. 

Yedi yaşındaki bir çocuğun ha • 
yat bilgisi derecesi ilk mekteplerin 
üçüncü sınıfına muadildi, bu ço -
cuklarmıızın olgun yetiştirildiğine 
·bir misal olabilir. 

Çocukların "güle güle git, bir 
daha gel!.,, sesleri arasında iste • 
meye istemeye buradan ayrıldım. 

Şimdi gülmek sırası bana gel
mişti: 

- Bence böyledir. Düşünün ki 
hayatın bütün ağırlığım omuzla -
rmda taşıyan bir erkek herhangi 
bir kadına gönül veriyor ve onun 
aşkını her şeyden üstün tutuyor ve 

o kadın eti, rengi, elastikiyet ile 
o aşığını doyuruyor. Bütün feda -
karlığı bu. Halbuki bu onun zaten 
vazifes"i deği'1 mi. Tabiat o rengi, 

o elastikiyeti o şekli sırf erkeğe 

:ıevk tattırmak için vermiş. Onu 
yapamıyan, lhoıumuza gitmiyen 
kadın zaten lü:ıumsuz bir mahluk-
tur. Şu halde sıcaklığı, çekiciliği, 

elastikiyeti ve ihtilaçlan ile bize 
hizmet eden kadınları zevklerimiz 
için çalıştırabiliriz. Fakat onları 

Hikmet Kaptanın mefistofelik 
gülüşleri belimıitti: 

- Ne diyorsun delikanlı, diye sevmek, onlara tapmak, onları ~ı-
bağırdı. Çıldırdın mı sen? martmaktan başka bir şey olamaz. 

Merasime i~tirak f!tlenler, Vartanın mezarı başındc. 

lığına doğru yola çıkıldt. Merasime ı 
iştirak edenler, otomobillere binip ce-
naze otomobi1ini takip ettiler. 1 

1\fezar başmda da dualar okunun
ca, Vartanın tabutu kazılan çukura 
indirildi, hazır bulunanlar tabutun ü
zerine birer parça toprak attılar. Son
ra mezarcılar küreklerle toprak yığa-
rak, çukuru kapattılar. Tümseğin ü
zeri çelenklerin renk ı·enk çiçekleriy
le örtüldü. Saat tam 13 tü. 

Merasimde hazır bulunanlardan 
Ercüment Ekrem, bir kaç sözle, Var
tam tanıyan ve seven herkesin duygu-
sunu ifade etti. Sesinde teessür heye
canını belli eden titreyişle söz söyli
yen Ercüment Ekremin gözlerinde 
yaşlar belirdi. öyle seslendi: 

- Vartan t. Bir ay evvelisine gelin-
ciye kadar aü ........ :h~ta. gUv-ç ve

ren simanr yeryüzünde bir daha göre-

miyeceğiz. Seninle senelerce bir arada 
bulunduk. Yirmi gündür aramızda 

göremedikçe, hep nezaman iyileşip de 
geleceğini soruşturuyorduk. Meğer, 

artık sen bize gelmi.ı-~cekmişsin, biz 
sana gelecekmişiz. Hem de ne hazin 
şekilde ... 

Sen, bize yalnız hayatı kolay çek
menin, hayatın istiraplarına. taham
mülün dersini değil, doğruluğun, iyi
liğin, neş'enin, sevimliliğin, vazife se-
verliğin de dersini öğretmek isterdin. 
Sen, di.inyanın acı cilvelerinden yıl· 

mini Ye se,·imli yavru, olan bitenin 
hazin mahiyetini henli:ı kaYnyamıya
rak bakınryordu. Annl'si ise, hrçkıra 

hrçkıra ağlıyordu. 

Ercüment Ekremden sonra a,·u
kat Leon, bir edip karşısında söz söy
lemenin, kendisi için külhan karşısın
da çakmak çakmağa benzediği baş

langıcıyle, sözlerine şöyle de,·am etti: 

-Vartan için burada söylenilen şu 
sözler, onun değerini anlatıcı değer

dedir. Benim bunlara ilave edeceğim 
şey, bir temenniden ibarettir. O da 
Vartanm arkasında bıraktrğı sekiz 
yaşındaki kızını, şu ~üçük masumu, 
kendisini sevenlere emanet ettiğini 
hatırlatmaktır. Eğeı· ~u masum koru-
nur, münevver bir insan olarak yeti -
mesi için kendisine yardım edili e, 
Vartanın en büyük arzusu yerine ge. 
tirJlmiş olacaktır. Bunun UilU u1 nı.~ 

yacağma o kadar eminim ki, şimllfden 
Vartanın gözleri arkada kalmadığını 
söyleyişim, yerindedir! 

Avukat Leon, Vartanın para, pul 
sahibi olmadJğı halde zengin bir insa
na yapılan debdebeli merasimle gö
mülmesinin temin edilişine, ailesi na
mına teşekkür sözüyle, söyleyişini 

bağladı. 

Bu suretle merasim sonunu buldu. 
Güneşli bir Nisan gününde gömülen 
Vartan, ebedi rahat ediş yerinde bıra
krldr .... 

madm. Kimsenin kalbini kırmadın. -ı14j;;;;;;jjjj-~--------.-,-
Feleğe meydan okuyan tebessümünle L-.. Gelenler, gidenler 
Allalumn karşrsma çıkryorsun. Alla- BA y MEHMET EMiN 
hının da senden memnun olduğuna 
eminim. Kültür Bakanlığı tarafından 

Sen, hayatı sonunda erişmek iste- Ankaraya çağn-ılan eski Kültür 
nilen istirahate bir yol bilirdin. Onun Müsteşarı Bay Mehmed Emin dün 
jçin seni şu anda bu yere getiren bu akşamki trenle Ankaraya gitmiş-
yolu gamsrz geçtin. Rahat et, Vartan! · 
Zaten er, geç biz de sana kavuşaca-

ğız! 

Kilisedeki ruhani ayinde hazır bu
lunan Vartanın ailesi ve küçük klZT, 
mezar başına kadar gelmişlerdi. Mini 

sizin güzel bir deniz motörünüz 
olur. Boyası, sürati, işleyişi çok ho 

~unuza gider. Onunla gezer, eğle
nir, zevkedersiniz. Fakat hiç mo

töre aşık olur musunuz. Onun için 

uykunuzu, rahatınızı, paranızı fe
da eder misiniz? 

Hikmet Kaptanın kaşları alnı
nı katmerleştirecek kadar kalk
mıştı: 

- Şaştım Feridun, dedi. Sen 
beni bastırdın çocuk. Eğer bunu 
kendin de inanarak söylüyorsan 
eli öpülecek adamsın. 

Ben bu tecrübeme, bu sağ

lam inanmıa rağmen seni kendi
ıne üstat diye kaoui ederim. iian· 

gi tembeller şeyhinin hikayesi gi
bi. 

Bu hikayeyi bi~ediğimi anla-

tır. 

Dün yazdığımız gibi Bay Meh
med Eminin İstanbul Kültür Mü-
dürlüğüne 

bahistir. 
getirilmesi mevzuu· 

yınca anlattı: 

- Bir adamın on, on iki yaşla
rında hayla:ı, tembel bir çocuğu 

varmış, mektebe vermiş okuma-

mış, çırak vermiş, durmamış ya
mak vermiş tutturamamış, velha

sıl ne işe koyduysa haylazlığı, 

tembelliği yüzünden bırakmış. Bü-

tün zevki evde, bahçede tembel
tembel yatıp durmakmış. O kadar 
ki yemeğini bile ayağına götürür-

lermiş. Babası bu tembel haylaz 
oğlanın adam olacağından ümidi 

kesmiş. O civarda bir miskinler 
şeyhi varmış, demişler ki: 

- Bu çocuk çalışmıyacak, bari 

9u ınisicinier !ey'iıine gÖtiıreyım. 
Yanında müridlik etsin. Miskinli

ğe, haylazlığa istidadı var. Kim 

bilir, belki nasibi o yoldadır. 
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tırdıiı rin1et edildiiini kat.le • 
den kitaplar ftftlır. 

Camiin ppıbp llakkıacla tör· 
l:? bir ri-.,.t mcht. ..... ... 
":l:U l..ldJ J11111N,-. MM,··••tıt· ....... -~:w.~:-~~~ 

~ .......... 1 .. ti~ 
• ., .... ,.. ..... teeriit 
.. edeli& 
Ada_,.lm~...h 

nerek çocala........ pldlml.-
Haylu çoGllk 419'& 1-huı Pi.-. 
ken ~ pblllf, ıklerini .... 
paDUf, nrmiı kendini· 

Ş.,h yan ıölle çocuia bakar • 
..... ..,.. da rilzstnn tesiriJI• eal· 
1aaan ajaçlardq elinin U&&Qhil
diil yerlere kadar cllifell incirleri 
toplar ajzma atarau.1-

Bir aralık h bldrlerd•n biri 
p.p diye 90C'llail ........ difaiill. 
Şe,tı ha)awıf iri ~··)h hiç ~ 
bryok. 
~ı 

-EWll. __ , 

Çocuk ... liri__. ......... 

mıza 

Dünkü maçlarda Şişli erakki, 
· rüşşafaka, Haydarpaşa, lstanb 1 ~ 

leri takımları kazanddar . 



Hi~AYE AKViM 

• t'ersembc CUM • .\ 
4 Nisan s Nisan Umumi Harpt 

1 Muhurem !Muharrem 
Gün dotuş11 :\.~9 5.37 
Gün batısı IU6 l&.!'7 
Sabah HmH• 4 48 4 47 
Ofle namu;ı 11.17 lt.17 
ikindi namAz ı~.·4 1:1."4 

Kafkas cephesi hatıra lan 
Çiçekleri .. 4 - Yazan: Erzincan Sa,ıavı Aziz Samih 

"Çorbada pirinci çok olanın hissesi d Yazan : Pirandello 
- Hanım evde mi?. 
Kolalı yakumı takan, henüz ce

ketini ıiymiyen up.k, bu ıuali ıo . 
ran ıenç adamı tepeden tırnağa 
kadar ıüzdü.. Genç adam kulak· 
larmın ucunu örten kalkık yakası, 
ıotuktan moraran elleriyle merdi
Yen bqıncla dunnut, orada up.k • 
la lrarf ılapnıflı. Bir elinde kirli bir 
torba, öbür elinde bir bvul tqıyor· 
clu •• 

Utakeordu: 
- Hanım kim?. 
Kaim bıyıklannı trq ederek al

nına yapıttırmıı ıibi duran upk, 
btlarmı kaldırıp sözlerini yum. 
du.. 

Genç adam, burnunua ucuna 
yuvarlanan bir çıi tanesini yere 
diitürmek için batım sallayarak 
cevab verdi: 

- Muıanniye Treıine ! 
- Ha! ••• Siz kimainiz?. 
- Hamm evdeyae Mikofiyonun 

ıetdiiini haber verin! •• 
-Fakat evde kimse yok timdi .. 

Hanım tiyatroda ... 
-Anneıi? ... 
- Siz laanımın yejeni misiniz ? 
Utak dudaklarında amızm eri • 

yen bir ıülümaemeyle sordu ve bi
raz daha aayıılı davranarak sözü
nü tekmilledi: 

- Büyük hanım da tiyatroda. .. 
Saat birden evvel dönmezler •• lı· 
teneniz ıirin, bekleyin! .• 

Misafirin cam ııkıldıiı belliydi. 
FWbt df&lm pefİne diiferek mut· 
1-luD f&nıbatmdaki karanlık o . 
daya airdi ..• 

- Burada oturun .• Size timdi 
ıtık setiririm t .. 
Odanın içini u1111an birinin bo

murbqu k&plamıftı •• Mikofiyo et· 
rafına bakındı ve bir kımae ıöre
mecli •• Sonra mutfak tarafına dön· 
dG.. Atçı ile yamalı bani bani ça· 
fıtıyor, yemek hazırlıyorlardı .. 
Mutbaktan sızan kokular, enu ev
vet& 1arhot, sonra huta etti •• Sa • 
babtan beri bir teY yememif. bü • 
tiia ıece ve ıündüzü tren yolculu
ia ile seçirerek Meainadan bura • 
ya aelinitti. 

Utak ıtıiı ıetirdikten sonra ta
vana aicimle ilittirilen bir perde • 
Dİla anlmda, birinin horbya hor. 
bJa aıadaianu, odanın aydınlan. 
mumdan n.habız olarak uykuau 
anamda: 

- Kim ıeldi?. 
l>İJe mırtldanclıimı duydu •• 
Utak çıkqtı: 
- Sen yalnız uru! Kapı çalmır 

ifitmeuinl Miafir ıelir karıda • 
mazaın !.. Her iti bana yüklemek 
rwamı?. 

Fabt uyuyan kadın bu l&flan 
usan bir ememe ile kartdadı ve a
tak homurdana homurdana çıkıp 
..:..: ......... 

Çeviren: Ô. R. 
aeıini çıkarmadan oturuyor, Uf& • 

jın sorup anlamak istediği §eyle
rin birine cevab vermiyor, ona bu 
evin sahibi olan hanunın nipnhıı 
olduğunu ifta etmemeğe dikkat e-

Atsam aamu 111.'.\6 
Yatsı namn 2'\ıo 
imsak ll~4 

Yılırı ıırçeo ıııunltrı 9! 
Tıhn kalan ~ünleri 2o4 

J RADYO 

18.37 
~·ı 
3.~3 

9.1 
21'>.~ 

diyordu •• Fakat bu ev, sahiden o. llugUn 
ISTA. "BUL- Saat 17,30 da- in· 

nun muydu acaba?· kilipders: Uninrsiteden nakli C. H. 
Bir aralık Mikofiyo merakını F. Genel Katibi Recep Peken 18,30 

dinlendirmek için up.ja ıordu: da - Jimnastik - Bayan Azade Tar-
- Affederıiniz, bu ev kimin ? . can, 18,:10 de - Karmen <ikinci per-
- lçinde biz oturduğumuza gö: de), 19,.'JO da - Haberler, 19,40 da -

re bizim! • • Internezzo Rişar Ştravs plik, 20 de -
Sağlrk ve soysal yardım bakanlrfı na-

Mikofiyo baıka bir teY ıorma • mına konferans hıfsıSBıhha ve fizi-
dı. Demek bu ev onundu .. De • yoloji bakımından spor - Profesör 
mek ki sahiden zenıinleımiıti ... Doktor Kemal Cenap Berksoy, 20,30 
Demek bu Ufak, bu horhyan ka • da - Tango orkestrası ve şu, 21 de
dın, bu atçı ve bu yamak, hep o • Sümer Sinemasından n-il. 
nun emrini bekliyorlardı. inanılır 17:> Khz. MOSKOV A, 172' m. 
teY deiil doinaau.. 21: Konsenatunr talebesillin ka-

Birdenbire Treıine ile anneıi. rışık musildsL 22= Almanca ya71m. 
23,03: Kadın saati. (Fransızça) 24,00: 

nin Meıinadaki kulübeıi gözünün İspanyolca <ayni yayım). 
önüqe ıeldi ... Onun yardımı do • 223 Khz. V ARŞOV A, 13'5 m. 
kunmaaaydı bet yıl önce, bu ana 18,15: Popüler konser 18,50: Spor. 
ile kız açlıktan öleceklerdi .. Ken. 19: Plik. 19,1:>: Edebiyat. 19,30: Mah
diıi Treıinenin gırtlağında ıizle • telif 19,4:>: Plik. 20,07 Duyumlar. 

O Spor. 20t3:>: Plü. 20,GO: Aktüalite 
nen defineyi ketfetmitti.. zaman 21: Mwıikill yayım. 21,45: Duyumlar. 
Tresine cıvil cıvıl öten bir kut ıi· 22: Sözler 22,30: Trl)'& piyano kon . 
biydi. seri. 23: Reldhl. 23,15: Hafif musiki. 

Babası o sıralarda ölmüı, karııı 23,35: Eski prkılar 2',30: lnıtlfzee 
ile kızını yoksul bırakmıfb .•• Bu &· llizler 
na kızın yardımna o kottu. Çün • 543 Khz. BUD PEŞTE, 658 m. 
kü iyi kötü bir it sahibi idi. Şebi• lt,30: Plak kt•ırL 19,Sö: Şiirler. 

d 20,30: Pefle operuıadan Verdhôn 
bandoıunda flüt çatıyor u. "Maskeli balo" operuı. 21,30: Sözler. 

Halbuki kendi anaaiyle baba • 22,30: Duyumlar. 23145: Skler 23,50: 
ıı, onun ha alle7e lna kadar bai • ÇIDpae • ......_ 
lanmaıını iıtemiyorlardı .• Mikofi· 592 Kly vtt ANA 507 m. 

çok olur. Bunun için ••• ,, 

Umıımi letuptc ToroslarJa bir Alman i11fMf 6ölllfll 

Bu sırada 21 Tetriniaanide Mira-( buluttuiumuz zaman Bronzar d 
lay Hafız Hakkı Be.Y. Grebeneli diki: (Hazır ol, ıicliyoruz. ı .. -
Kaym•kam Bekir, Bahattin Şakir bula dönüyoruz. Harp bq1aml1f9 
Beyler fırka braraihına ıeldiler. tır.) Karadenizdeki vak'a11 ora 
Cepheyi görmek için Hafız Hakkı öğrendim. Geri döndük. Bina 
~yl~ ~ qlıtepedeki topçu mevzi- leyh bqlıyan bu barhi iyi biti 
1De aıttik. lstanbuldan tetrifleri· mekten bqb tlütünülecek 
nin 1ebebiai sordum. kalmamqtı.,, 

- AnbJamadm mı? dedi. O halde kqı oldutumuz y 
Anladım. Ne duruyonunuz, de- de ıeçirip ilkbaharda taarruz 

meie geldiniz,, dedim. mek (~unu anlattım. H 
Gülerek dedi ki: Hakla be d d" ki. a 
"I . lrild" N 1 e 1 

• yı m. e danayonaaaz? "ilk sulh lmu ihti 
Beni labundaa ~ IJIDclinae. 0 ı 
!hin z. mla•·=d•a sit· 
mem.,, 

70 onların itirazlarım dinlemedi.. 19,30: Titan Te 

Bir gtın, Mdri~tlııli11t~liWW•~1111111~------ sın an oahse ildi. Etraftaki Clağ· 
idi, resine, gök yüzünün mavi· lar. 20,10: Memleket duyumları. 21: her halde bir taarruz yapa.ıflfdo,, 

Plak 21,3S: Josef Holzer idaresinde ların bürünclüiü karlann, derinli· liiini reW"eveliyen kulübe pence • Havanın, yerlerin, Ukerl • 
~ ·~ radyo orkeetruı. 22,30: Duyumlar. tini ıöeterdim. Hatti bu menim- I 

resine dayanmıt p.rkı okuyordu.. 22,40: Eflencell kouer. 23,20: Schu. ele muharebe ili.nmın vakitaizli- halini ıöeterdim. htiyaçlan an 
O ne hazin aeıti yarabbi! Fakat bu bert konseri 2': Kar 411711811an 24,10 iinclen khtettim. Dedi ki: lattıqı. Kolordu erkimharbiye 
aea, bir senetti ve bunu o ketfet • Duyumlar 24,30: Çarll Gauclrio cazı. "Ben ele bu fikirdeyim. Hatti ıini telefonla çaiırdı. O ela seld" 

· t' Taarruz imkinmı oaa da sordu mıt ı... Alman erkinıharbiyeıini ikna i . 
Mikofiyo erteıi ıün bandoau- KiRALIK SATILIK KÖŞK çin Bronzar ile beraber Berline O ela ayni fikri söyledi. F 

nan tefini kulübeye getirdi, Tresi· ErenklJiinde Suadiye hat bo- ıitmittik. Oteldeki oclalanmıZa müliyimane bir imkinaabk ı 
neye ilk deni verdi ve denler iki yunda vui bahçeli ve derununda aynlıp yıkandıktan sonra tekrar terdi. Gırebeneli Bekir bey fır 
yıl devam etti. Kendiıi, bütün ka· iki kuyuıu ve elektrik tesisatı kumandanbfına ualeten ta7in 
zancmı bu derılere Treaine için mevcut nezareti kimileye haiz do- 8 Q R S A dilerek ıelmiıti. Kararıihta 
kiraJadı~ı piyanova ıarfediyordu. kuz odalı4S numrolu kötk kinlık dı. Fırkayı kendiıine clevrettba. 

a " Hıulannda Tlldıı ışırcu 'llanlar üze· R 
Fakat memnundu, bahtiyardı. ve satılıktır. Ta1ip olanlarm itti· rinde 3 4 • 935 de ~uamelc lörenler· umelide çetecilikte töhret b 

Muallim, ıünün birinde bu kı· saHndelri 47 numroya müracaat- dlr. I Rakamlar t apanış flıtlannı ı&rerir zanan mumaileyhin l&rİP fikirl 
'li& daha iyi bir musiki tahıili ve- lan... nukut vardı. Ordunun ihtiyacım itit 
rilmemeıinin 'bir cinayet sayılaca- -------------11,~~==-=~;;;;ı;;~===lll mitti. Askerin oturduia yerde aç 

Dr H C • Londra 600, - • Vtyaaa ac>, - (-• ..... -- haltal·' ..... --imı .c;yledi. Bu kızı Napolideki • afız emal • l\;eyyor' ıt.c. - • Ma'1rtı 17. - llUIUlı uuao, 1efalettea a 
musiki komenatuanna ıönder· • Parts t69. - •Bertin 4.'\ - leceiine clüpnan lmrpmlJle il 

Dahiliye Müteh8SBISJ ' Mnaıo ıo1, - • V-.cwa ~ - • daha • ·e1· _.. -:.L L-- tali 
mek -rekti. r 8 8 da me11 111 ır, u~ ..... 

•- • r be• a~. - • • IMll• "· -
Mikofiyonun amcuından kal· Cumadan bqka aünlerde saat • , ti •• H - • Rltreş 16 - ıt kanaatler ve çe1eemı.. lllU'Y&f 

ma, bir kaç dönümlük tarluı var- (2,5 dan 6) :ya kadar lıtanbul Di· : S~fy·:•rr '!:.: ! ~'::ama ;:·: falriyetine dair bikiyeler anlattı 
dı. Bir lihze tereddüt etmeden o· vanyolundaki (US) numaralı ha- • Aaıaterda" 84. - • Aıaa 947, - Ben karargiha avdet ve hir müd• 
nu sattı ve Treıineyi Napoliye • Praı ıo1. - • Mecidiye o. so det çalılQl&k üzere ordu mensil 

•mi kabinesinde butalannı kabul 11:=•=~~rn='=".,~'"'~="=I.!!!!·~· ~·!!'!!!!:"'=n=tn~nr~!;,;;40.~-~l l aL-- L---•--ıönderdi. 11, m kararı ....... ~ .w.. 
itte o sündenberi Treıineyi eder. Çeki• (kap. A. 18) Yolun hali tarife eleler. 21 Tet" 

ıörmemitti. Yalnız mektuplqı· Mua7enehane ve ev telefonu • Londra O!ıf). • Stottıı.rı 3 ı147 riniaanide Köprüköyünden Ha• 
• l'ev~ork 0.79541; • Vtyını 4.1 96 ---•--) 

yorlardı. Treline komervatuara '"398 Kıtlık telefonu 21044. • f,, ıt.•~~ • Madrıı · SJJOIO .....-. eye ıeliyordum. Kar J&I· 
devam ettiği müddetçe ona sık ıık ... - • l\11tın° 9.~i'33 • Berııe ı,9@09 maia baılamqb. Her taraf don· 

Yazıyordu. Daha sonra kızcaiız dildi. Gerisini, akrabumm elin- • Briikse 4.M-ti • Va"°•• 4 2 ' - mUf. Her yer ayna .Wbi -·1-r. d .__..,& __ _ı • Atin• 5:Vı7 • Badapeşte 4,48il •• .,-u;,v 
aan'at bayabna abldı, en belli en zar zor aunaraı ve onu sene • Cene"e 2.46- • ROtre, 78.6475 Gelip ıeçilen yerlerdeki llaalar 
bqb tiyatrolarda açlıfb. Fakat bu Treaineye iade için yamiıcla .~ • Sofyı ıs.ast" • neııraı :ıı.- zilmit, toz olmUf. Yum imli& .. 

1 
d• ç~!-•-'• ..1-_ -•- :..a • • Amtterdanı ı. t7N • Yolıohama Ut ır çabtmalar araamcla bile anaıının 1• uuau onuao ..--- .-.mıyor- tozlar ıibi rüqlrla hava)"& l&Y 

J d Neci ? • Prt• 190 - • ~'°'lıOVI 109~ -
yazclıiı mektuplann altına bir kaç u. en mi 11:-=~==ıll!-~~!!!!!!!!I~~~~~~ rula1or. Yolun üstü atahalar, 
ıatır ilave ediyor, onu ıevdiiini, Bunu keneli de pek anlı- 11l~=-ı:;;;;;E=S;;ı;;:H;:;;;;;;;A=M=====ı::n talar, deve ve meldcirilerle dol 
onun afiyetini dilediiini anlatı- yamıyordu. Halbuki bu eve ıir- 1• Baakas• 10·- 1 ramuy l

9 - Yolun iki tarafı da haalann 
d cl?l...o.__ bu d Anadnlu 2M'O ('lmento n ıt90 I 

yor u. lllWD sonra ra a para itinin o Reıı 2 t7 ( nyon ueı -. . üleriyle dolu. Ha1anlralecle 
Verdikleri karar: lkiıinin de kadar mühim olmadıimı ıörmüt ~r.Jlavn'' '"·"0 •arlı ile!. -.- talana adedi 4000, bütün ltu 

Yatı müsait oldug"u V.in L-- altı ve anlamqtı. Vaziyet, Tre1inenin Mertez Baltası llt,I.' Pıtya -. ra bakacak tek bir d-1.6-r (Rı 
•y _, h fi .• tıorı.. -.oo •artı m. ecu -. - .,.._ 

yıl beklemeleri idi. Beklediler. Ve 1 senet sa ibi olduiunu ıltteriyor- roıronrı ıuo l"etefon -.- Ali bey) var. Hutaneler lılfi '-
bir yandan mektuplan ekıik et· j d.u. O ha. ide artık, lceıilen.16.zü ye- iil, açıkta ka(anlar hile var. H 

f ı t krular tahviller mediler. Derken ıünün birinde rme ıetırmek ııraaı ıelm11ti. tanenin önünde aeclye ~ 

Mikofiyo gözlerini utaiın arka-
11ndan ayrımadı.. O gece yarı ka
ranlık bir odadan ıeçerek dipteki 
yemek odamu açtı. Buruı renk 
renk qıklarla pard parlıyordu. Bir 
mükellef yemek aofraaı uzanmıt • 
b. MikofiJOllUD ,azleri kamqtı • 
Anac:k uyuyan kadmm homurtu . 
lan onun ıCizlerini tekrar perdenin 
üerine çekti •• 

Mikofiyo buta diiftü. Az kaldı ö-1 Mikofiyo ayala kalkarak bir iki • • 93JTiir!ıRor. 1 '° 40 f.tetırtk -. - miif bir jandarma neferi dunq 
• • fi i7.90 Tra111Ya~ 31,7'> DO 

lecekti. Treaine ile annesi onun aclım attı. Oda aojuktu. Ufak o- • • • 111 71l.'ttll Rıhum 11.00 ktor diyor ki: 
Utak, kolunun altmclaki kar ıi· 

M heyaz peçeteeiyle pdip ıeliyor. 
Kib uyuyan kadına atıp tutuyor, 
liih qçı iel konuıuyor, Mikofiyo 

namına, büyük bir para ıönderdi- nan iitüdüjünü aezerek: lsınr1&1nahlft r o7.t." • Aaadotu 4440 "Bütün 1111 h•etalan tetJala 
ler. Fakat Mikofiyonuıa haberi bi- - Mutbaia ıel! orası daha r&· ~=•:ı•:,ıut : • 1:~~:: 1;11 !~~ tedavi delil, hepaine hir 
le olmamıttı. Bu paranm bir kı .. h•ttr..J dedi. Svu·F.rzııram 9\ - e\Uiı"~'•' " •u· su vermeıe bile yetitilemiyor.,, 
mı onun haıtalıiı ııruında harce· (80flU yann) (Son• yonıt) 



4> - KURUN 4 NiSAN 1935 .._.. 

Lehistan, Şark Misakı hakkındaki uzlaşma teklifini reddetti 
yaretinden dolayı hoş geldiniz sebetleri düzeltecek ve devletler yük bir zevkle ayağa kalkıyorum. 
derken bu eski dostluğa istinat e- arasında siyasal ve ökonomik a - Britanya hükumeti, bir !n.giliz Ba
derek hissettiğimiz memnuniyeti landa mesai iştirakini temin için kanının Varşovayı ziyareti için va 
de bildirmeği bir zevk addediyo - lazım olan itimadı kuvvetlendire- ki olan daveti almakla büyük bir 
rum. Sizinle olan konuşmalarımız. cek en iyi yolu bulmak hususunda- memnuniyet hissetmiıtir. Ve bu 
da daima artan ve derinleıen bu ki gayretlerini büyük alaka ile ta- şerefin bana nasip olmasından do
samimi dostluğun müsbet bir deli- k"p etmektedir. Komşuluk müna • layı ne kadar mahzuz olduğumu 

(~ tarafı ı. ci sayıfada) 

M
9F 1 Pilaudski, sabahleyin 
areta 

B. Bek'iıı baY Eden ile yapmış ol-

d v 
0
··..öi•mede bildirmiş oldu -ugu ı . ...,. . 

v kı"Jde müzak 0 re edılen mese-. gu ıe , -
leler ve bilhassa şark misakı pro: 
· · hakkında Polonyanın nokta: JeSI 
nazarlarını bildirmitşir. 

Su görü!mede yeni hiçbir karar 
aJıomamıf, fakat tarafeyn biribir 
terine bazı malümat verr.,.şJerdir. 
Görünüşte şimdilik heyecanlı 

hiç bir inkişaf beklenilmemcklc 
berabt!r, iki taraf, dünkü noktai 
nazar teati!erinin faideli olduğu · 
n'J takdir' eder gibi görünüyorlar· 
dr. 

Reuter, ileri sürülen :muhtelif 
tekliflerin tetkik edildik!eri:ıi zan-

netmektedir. 
B. Laval'in VArıovaya yaptığı 

ziyaretin Polonya politikasının 
müstakbel inkişafı üzerinde bir le· 
sir yapması da muhtemeldir. 

Reuter ajansının haber aldığına 
göre, B. Bek, tarafından şark misa
kı projesini tadil eden hiçbir pro

je teklif edilmemiştir. 
B. Bek'in bugün bu projenin 

Polonya tarafından kabul edileb.i
leceği bir tekil için tadiller teklıf 
edip etmiyeceği beklenmelttedir. 
MAREŞAL P1LSUDSK1 UZLAŞ
MA TEKLiFLERiNi RFDDETIİ 

VarfOV~, 3 ( A.A.) - Re!.lter a· 
jan:nndan: Mareşal Pilsuclski'nin 
görünÜ!e nazaran, şnrk mitaki 
hakkın~a 8. Bck'in dü~ünebildiği 
her türlü uzlaıma teklifini kat'i 
sur~tte reddettiği söylenmektedir. 

İngiliz müzakerecilerini Stresa 
koni eranıın :la başlıca alakadar e· 
deeek mesele, Jngilterenin Avrupa 
da e:-;niyetin tanzimi için ne mik

y~sta taahhüt altına girmeğe mü · 
temayil olacaiıdıT. 

C. Ede:~'e refakat eden müte -
hauıalar, Avrupada su1hün idame. 
si .için _Jngilterenin. bir mes'uliyet 
hıasesı almaıı lehine kat'i surette 

taraftar görünmektedirler. 

Varıova, 3 (A.A.)-8. Eden'in 
Varşovayı ziyareti münasebetile 

. a§ağıdaki resmi tebliğ neşredil -
miştir: 

İngiliz mührühas Lordu Bay E
den, Varıovadaki ikameti esna -
sında Re:sicümhur ile Mareşal 
Pilsudski tarafından kabul edil · 

miştir. 
füın:lan baıka bay Eden, Dı~iş-

leri Bakanı bay Bek i'e de müte -
adddit görüşmelerde bulunmu~tur. 

Bay Eden, Be!<' e Beri in ve Mos
kovada 3 ~ubat tarihli lngiliz -
fra:ısız teb'iğinin direktifleri esas 
itt'haz edilmek suretile yapmış 
o~duğu görütmeler hakkında ma· 

lun:at vermiştir. 
Bay Bck'cle zik~i geç.en tebliğ· 

de münderiç meseleler hakkında · 
ki Leh ncktai nazarını izah et • 

1 

miq ve ayni zamanda Avrupanm 
umumi vaziyeti hakkındaki gö · 1 

ri.:şleı-ini anlatmıştır. A 1 
Hl!r iki clevelt adamı, malumat ı 

nhp verme kabilinden olan noktai ' 
na~.ar tcat"lerinin gayelerine teva
fuk etmekte olduğu hususunda 
mut,,bık kalmışlar ve Avrupanm 
siyasi vaziyetin;n müstakbel in · 
k:,afı ile münasebattar olmak Ü· 

zere sıltı bir temas muhafaza edil
mesinir lüzumunu ehemmiyetle 
kaydetm · §lerdir. 
POL0NY A DIŞ BAKANININ 

SÖZLERi 
Varşova, 3 (A.A.) Hariciye Ba

kanı bay Bek tarafından İngiliz 
Hariciye Bakanı bay Eden §erefi
ne verilen ziyafette, Polonya ha
riciye nazırt afağıdaki söylevi 

yapmıştır: 

Bundan az zaman ~vvel İngil • 
tere ve Pclonya münasebetlerine 

dair eskj :vesikati\rı karıştırırken 
bir ~k.tURA buldQJP. 3 mart 1568 
tarihinde Polonya kralı Sigimıond 
Auguıt tarafından İngiltere kra -
J!çesi Elizabet' e gönderilmiş olan 
bu mektupta kral kendisine ait 
bu!umın bütün limanlarda lngilte· 
re kraliçesi tabaasının tıpkı Polon
ya gibi muamele göreceklerini te-

Bugün, 8. Eden·İn bay Bek ile 
yaptığı son görüşme ile, Prağ' da 
Çek Bakanları ile yapacağı görüt
meler belki de, lngilterenin Av • 
rupa iş)erine karşı politikasını 

kat'i olara!< le:sbite yarayacaktır. 

min etmektedir. 
Bu mektup gösterir ki, İngilte-

re ve Lehistan dostluğu bugünün 
eseri değildir. Size Varşovayı zi • 

lini görmekteyiz. Cenevrede en iyi s~btlerini kuvvetlendiren her gay- tasvir edemem. Emin olunuz ki 
hatıralar bırakan mesai birliğimiz- reli veya daha geniş bir uluslara- ıimdiye kadar Paris, Berlin ve 
den sonra sizi burada selamlıya - rası alanında teıriki mesaiyi acun Moskovada cereyan edip perıem -
~ilmek l:enim için hakiki bir bah- , sulhü iç.in birinci derecede ehem • be günü Prag'da nihayete erecek 
tıyarlıktır. miyetli addettiğimiz için bu gay · olan bir seri istihbar mahiyetin -

Bütün Polonya efkarı umumiye· l retleri tam manasile takdir edi- deki görüımeler çok kıymetlidir 
si lngilterenin uluslararaaı müna- yoruz. ve Avrupanın bugünkü vaziyetini ............................................. 
Lozanda bir Türk larBdiaznim ile yaptığınız konuşma • aydınlatacaktır. 

ve Polonya ile olan Büyük devletlerin dıt siyasala• 
talebesinin şahsi temasınızdan iyi hatı - rından mes'ul olan rical arasında-

mu vaff akı yeti ralarla avdet etmenizi temenni e- ki ıahsi anlaşmalara ve doğrudan 
deriz. Böyle olursa Polonyadan doğruya temaslara biz lngilterede 

l oz:md:ı ı;ık.ııı Fı~ııillc d':n i ılr• 

.... ~ ... ~-

t :zıri..S".' ... ,~"9!'~· ._,..., 
. .: ....... 
.. -· .· 

' ' . "• 
;,~ ..q,..". . J . 

. { \ 

1.aıı~:ıııne gazclo' 

iııiıı :Eon nii~lıa · 

ı Gahııa~nr.ıy (j . 

.. c•inden oraı ı 

talı ile ı;itnıiı: lıir 

gc'n~tl'n halı et • 
ııwkted ir. 

Bay i'\iiılırt i'<'· 
zilı, Loznn f'nh er 

götüreceğiniz intibalar hükumeti- her zaman büyük bir kıymet veri-
ni:ıe uluslararası vaziyetinin bu · yoruz. Uluslar Kurumundaki müt
günkü §ekille, ahektar bir mesai terek azalığımızın temin ettiği 

le§riki vücude getirmek sureti le en menfaatlerden bir'i de budur. Hat· 
doğru yoldan barışı kuvvetlendir- metlü kral Hazretlerinin hükUme· 
menin arzettiği müşkülatı hal için tini Cenevrede temsil edenlerimiz, 
en pratik ihtimalleri ayırmak ka- orada sizinle görütmek ve bir 
biliyetini de gÔtürmÜf oluraunız. meılekdat sıfatile konseydeki me
Ümit ederim ki bu sabah batladı· sainizi takdir etmek fırsatına maz· 
ğımız konuımaların samimi §ekli har olmuılardır. Bilha11a konıey• 

.. itc-.indc ... Jli" c · l ·ı· d" 1 · • · b d ve ngı ız ıp omaıısının en o • eki son ve semeredar batkanhiı-
d:ulığtı ıııii lcniı 

::irk,.t l<'rİn ımılırı. 
/Jay Vii:lrf't ~r;:,ı/: 

chı- nn7.ari~ at ' 'e 
lntlıilrnı,. :ıdlı lıir l<'Z mfül.ıfıı:ı clıııı:· 
lir. k<'ncli~iml<'ıı halı <'<l<'n ı;:ııclı> 
fllllf,ırı )llZlllllklaıJıı·: 

/mıilımı l.-0111içyo1111. imimi~ fahiil· 
l<'.~i ,.,.;,; l/ı>ııry /fora ·. yijf;,,•/,· tic<1· 
ret nw/.lr'bi miidiirii Adolplıc Blusı•r 

jektif bir tarzda realiteleri aramak nızı ehemmiyetle kaydettik. Fil • 
la maruf olan tarihi zihniyeti, ha- vaki Cenevrede biribirimizle ıö • 
fif bir derecede bile olsa bu gaye- rÜ§Üyoruz. Fakat sırf coğrafi ıe • 
ye varmamızı kolaylaştıracaktır. bepler dolayısile, memleketimizi 

Sözümü bitirmeden memleket· temsil edenlerin Ahsan hükiımet 
lerimiz arasındaki münasebetlerin merkezlerimizde temas etmeıi fır· 
Avrupa siyasal vaziyetlerinin u - ıatları mahduttur. Son zamanlar
mumi heyeti arasında sarsrlmaz da Leh ticaret Bakanı bay Rajeh· 

r<> pro/<>sÖr Dı·orı Hurftwı miitı•§cf•· bir surette dostane kalacağına iti- man'ı Londrada istikbal etmek 
/,ildi. madımı söylemekliğime müsaa • fırsatına nail olduk. Bay RaJ"eh • 
Kalaba/ıh bir sami 1.-iiılrsi /111:;11· 

denizi rica ederim. man ile İngiltere hükumeti arasın-rrmda, lmv 1'' ii:lwt !'\ :ilı. ijııre csı•. 

rirıirı 11osrl ılo~cluğwıu anlatmıJ ı;e 
lıi.~scıl11rlığn mii tr11it t:irl;ı'tlı•rirı lıu· 

/ml.-i ma1ıi.' <>tim• ait fildrlcri lıa/,·hıw 
da izalıot 1·cn11i~tir. 

1. Mor/, tı•:;in tl'knil• hı mım ıc~-
1& i I ccl c11 m 11 lı as ebe balısi 11 c ait ba :.ı 
trrı/,itl<>rdr /m/1111m11 ... t'<' bu ı·rsilr 
il<> bay \ iizl11•t 'C'zilı~ tı>::.ini lıa:ırla.·. 
lıctı yapmış ult!uğu /..,) mrtli ı•e ori· 
jirıal f,<'.,iflrri 1·r billımısa ba::.ı satir.· 
lc·~tiı 11wlt•ri anlırt1111::tır. 

811 11::.urı miinalm5adan $Onra, 11. 
/Jla ı•r ı·r homisyı111111ı cliğrr azası 
bay 1\ iizlı<>t :\ ı':.ilıi tcbrih cımi~ler
dir. Komisnm, bay Nii:lıt Nezih' 
doktora riitbn.~ini t•<>rmrğr. ı·c lıaıı(i 
hrndisirıi takdir ctmr.ğı• harar t ' t•ı. 
mi~tir .. , 

Bunun en büyük zamanı her iki da samimi ve müsmir görütmeler 
milletin diğerlerine karşı en iyi yapıldığını ıöylemekle memnu • 
bir azimilemüteharrik olmaları • num. Bunula beraber tahminime 

dır. göre, bir çok ıenelerdcnbcri ilk 
Kadehimi bu düıünce ile sam&· defadır ki bir lnıiliz Bakanı Var

jeıtlk Kral Beıinci Jorj'un ,erefi· ıovayı ziyaret ediyor. Dolay11ile 
ne, Britanya milletinin tealiıine ve bu benim için mes'ut bir hidise • 
zatıalinizin sihhatine kaldırıyo - dir, ve eminim ki, bu ziyaret, ara-

rum • / mızda daha Y•kın bir anlqmaya 
B. EDEN CEVAP VERiYOR hi.kim olacaktır. Çok ıükür cazife 
8. Eden, Dıtarı işleri Bakanı ağır değildir. Zira her zaman ara• 

bay Bek'in söylediği nutka aıağı- mızda böyle bir nalaıma mevcut· 
daki cevabı vermittir: tu ve bunun devam cdecejini his· 
"-Beyanı hoıamedi sadedinde ıediyorum. 

timdi söylediniz cemilekir sözler· Memleketlerimizin siyueti 
den dolayı size teıekkür için bü - (Liitfen sayıfayı çeviriniz) 

ET 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 9 
hemcnt 

Ürııck: JJrrıartl•armıc bir lıil<' ;;<' 
= (Fr.) Comprcndrc 

1 - O: tiirkt;c kökl<'nlcn il"/ ı 
sö:ılcrin 1.:nrşı.mıa (T. Kö.) bcldı ·ı:, 
(alameti) lwn11w§tur. Bunlann hı·ı 
biri hakkında sırası ile u:manlarımı 

, mlar .. ~oıı /ıiirwıılurmda :;ırıgrlı;a ı 
uğrmlılur. 

DehıetJ inhizama u;lramak Sın- ı orırı öldiirdii Al<.;ah~a bir dcl.l ., 
Ürnek: 811 İ!in giiçliiğii11ii idral.-

Nlr>mr<li fJıı i~iıı gii~·liiğiinii anlı • 

Deıtsir = Yardımcı, elinden tuta• 
Deatrea olmak ::: Ele seçinnelr, elde 

etmek, eritmek - (Fr.) Obtenir, a.;
querir mak (Fr.) S"epouvanter 

Sın· Dch•ctü inhizama uğrabr.ak 
:m (miiıdwssıs) ya:;ı/annı gazete · .. 

dınmık (Fr.) Epouvantcr 
lcrc ı·Preceği:. k Delalet etmek Göıtermc (Fr.) 

2 - 1' rni /uman kar~ılıl:ların i) il 
tı) ırd edilmesi İ<,;in. ;wrrğinr görr. 
framn:ı,;aları ya:ılnıı ~· ayrıca iirnr/; · 
lrr cfo lwn11lm11~ttır. 

3 - Köhii tiir/,·ı~ı· olan kclimde • 
rüı bıı~iinliİi i~ll'nmi.~ t'<' lmllanılı~ıı 
§"killeri almmı::tır: A.~lı al: olan lııu ·. 
mılı iigiim olnn hiil.-iim. tiirl.-~·<> '"t;C'': .• 

l.öl:iinrlı•n g<>lm ~r>/,il r,ibi. 
1 

Defetmek Savmak, itmek (fd 

ı:xpul~cr, f:ıire cloigner 
Örnek:. /Jc/ıi,·r saı·dım (dcf"rtt!m / 
Ci.~imlf'r biribirlı>rirıi ~·r'l.rrlrr ,., .. 

itı•rlrr (c<'::.f1 t'<' ılıfNlr·rlr•r) f ı. 
trıırtimı Pi 1~/11Jf_çit11ı ,[,. t'Orf1·'· 

Define Gömü (Fr.) Trcsor 

Defnetmek Gömmek 
Defter -= Defter (T. Kö.) 

Cahier. 

D:ıhan Ağız 
Dehr (Bak: Cihan, alem) 

oiünya (T. Kö.) 

(Fr.) 

Acu:-ı . 

Dehtet Yılgı (Fr.) Terrcur 

Ünı"k: ,..,;,j/,,ı dii~iiııcr lwll• drlı· 
f'!f İçinde kaldı Yıldırım dii§İİnc ' 
lzalk yılgı içinde /.-aldı. 

Dehtetü inhizam Sıngılık (Fr.) 

tı;pouvante, 

Ürnel..: T.~il<>r ,,0 11 hiicumlamıdıı 
drlısrtii iulıi-< na 11 'i:T<1rlılar 1::.ı • 

Significr, in<liquer 
Ürnrk: /] 11 .~ii-lt'r ouım hütii yii. 

rehlilı{tinr tl<>liil<·t ,.r/rr - Bu ~özlrı· 
onun l.·üıii , iir<>'. 1

•
1·;z;11i gö ... ıerır. 

Delalet et,;..ek Yol göı:ermek, k:· 
hvuzlamnk (Fr.) Guider, montrer 

1:: chemin 
Ürıll''r.: /,(j, liil<'r r!r>lfilı·t <'llilrr rl<> 

\Olu (j\'f~ lmlalıilrlim J\ü,·liilPr 
yol gi;(ı~rıfi/.,r d" (/;ı/rırn:luk <>ttif,, · 
dl') , olu ;;, lı• bulabiltlim. 

Delil (Bürhan anlamına) 
(Fr.) Argu01~nt 

Kanıt 

Ürrır·?.: IJ .. /ihi::. drıl'm a kims<> imm-
1110:; hmut,ı: ıli/Pı' ı• l.i1mr İııO':· 

11111:. 

Delil (Vesika anlamama) Belr 

( Fr.) Documcnt 

Ürııt'k: Tarilıi ,/('filler (rcsi/.a. 
im) 'l'arilısd be/~ı,/cr. 

Delil (Beyyine anlamına) Tanıt 

(Fr.) Prcuve 
Delil (Yol gösteren anlam!na) 

Kıhl\·112 (Fr.) Guidc. 

Dem Kan 
Dem Dem ( aman anlamına) (T. 

Ko.) 
Demevi Kanlı, kansal 

Dcmgüzir olmak Vakit geçirmek 
Denaet Alçaklık (Fr.) U.chet • 

Dcoactlcaranc Alçakca Lac· 

onu üldiirdii. 
Deni Alçak 

Orıı"k: l>rrıi ! 
Den dan Diş 
Der .Kapı 

(Fr.) Lachc. 
Alr;ah! 

Öme/.: Ocri dcdct 
sr. 
der - • de. içinde 

Deraguf Kucaklama 
Deraguf etmek kucaklamak 

Derbe°der Dağınık, salpak 

Ürıll'I..: l>rrlwıler bir adamdır 
naiimıh ( ıml pal.-) bir adamd,,.. 

Derbend Boğaz, dargeçit 
Dere Derç (T. Kö.) 

Dcrd Dert (T. Kö.) 
Derdest Yakalama (Fr.) Ar • 

res~at"o11. attraper 

ihııı•!,: l'olisl<•r lıırsı:/ıırı ıl<>rı/, .. . 
lı> t;rılı~ııw.'otmlırlar /'olislr>r /11 •• 

sı:.ları Hı:.·alama_)a çalı~mırl:tadulor. 
Derdest etmek Yakalamak 

(Fr.) Arretcr 

Derece Derece (Fr.) Dcgrc 
Dereke Dereke 
Dergah Derge 
Deı·hal Hemen 
Derk, idrak An. nnlama (Fr. • 

Comprchcnsion 
Derkenar Çıkma 

Örnek: 1111 eı·mhı bir 

ya:ıldıhtan smım yerim• 
- Hu /,·(ı~ulı bir r;ılmıa 
!'!mıra w•rİtlf' güml<>riııi:. 

Derkctmck, idrak etmek 

dcrlı:enar 
görıderinı': 

yazıldılau:ı 

Anlamak 

'\'amadı. 
• Derman Derman (T. Kö.) 

Dermeyan etmek Ortaya koymak, 
öne ıürmek 

Ürıwk: 1111 fihri derm,.yarı cdn si:;. 
dirıiz - nu dii,,iinı·r,·i ortam ho\"uıı 
( Üııc 1;İİrl'T1) ,'ii;diniz~ • • 
Derpiı etmek - Göz önünde tu~

mak. 

Ürrıd, :. l~l'l'<>lıi hıı i~i derpi~ <'ime. 
lhliı ( Jııce lıu i~i gi):; üniiııdı• ıııt· 
malıtlı r. 

Den Derı (T.) . (Fr.) I~eçon, 
cours 

Deruhte etmek - Üıtüne almak. 
yü~!cnmek (Fr.) Sc charger 

Orııl'k: J;iı ra::.ifr•yi tl<'mlıt<' <'I 
mrl.- llir ,"irfı ri İİMii111• alma/,·. 

Derun iç 

Ürııck: /J "rrmımrla 1111/11, ı,~:k('ı l'· 
.,; bıılımnıı bir r;rtnla içinde ı/o. 
ğımı kıi"Kıdı lmlımwı bir r;a11ıa. 

J?.eruni lçkel 

Urnf'k: f )<'rımi bir llll'.'i<'rrf't 
1.-ı •l lıi r Sf'I inı· 

Derya Deniz 
Desise Dek, oyun, aldaç 

Rusc, intriguc. fourbcrie 
(Fr.) 

Deuas Dekçi. oyuncu, aldatıcı 
( Fr.) Ruse, intriguant 
Deıt = S::! 

Sarık Deıtar 

Deste Takım, demet 

Ürııc>k: u;,. '"'"'" 0\"1111 """"'I ı,:,. .,, ,., ' . 
ıl<'11wı ı,.·i'..·r·/,. 

Dett - Bozkır, çöl 
Deva Em, Hiç (T.Kö.) = (Fr.) 

Remcdc 

Örn<"k: Bu hastalığın deı:asmı bu· 
lamadılar - Bu lıastalığın ilôcıru 
(emini) bulamadılar. 

Devam -- Devam (T. Kö.) - (Fr.) 
Continuation, frcquentation 

Deveran - Dolatı 

Önı<'k: Drı•crw11 drm 
la.~ısı 

Deveran etmek - Dolatmak 

Örnek: V<'r<>rcm eden lıab('rlcr• 
giin• - /Jola.~<m dın ıılara giirf'. 

Devlet Devlet (T. Kö.) (Fr.) 
Etat 

De~·r Devir (T. Kö.~ 
Devran Evren 

Ürııek: :i ,,.,,, grrıc ol ôlrm. n<>ı 
rmı 8''11<.' ol d<>rr(Jfı •• - Acım gene o 
acuıı. cı•r<>rı f{NI<! o eı•ren .. 

Devre - Devre (T.) 
Devriye = Gezek . 

Ümek: Gc,,/rri jandarmalar der· 
riye\c r.·ıl•ırorlnr - Gerelı•ri jandar • 
mal<ır gt•:.t·~n ı,.·ıl.·ıyorlnr. 

Deyn - Borç: 
Dicur Karanlık 

Didar - Yüz, çehre (T. Kö.) 
Did• = et;~ 

• dide 
Dideban 

ıözcü 

• görmüt 
Bekçi, kolcu, nöbetçı, 

(Lutfcn sayıfayı çeviriniz) 
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müşterek emniyet prensip;rıE. müs-' Al 
tenittir. Emin olunuz ki bugün ffi a 0Ya010 deniz 
sizinle ve Mareşal Pilsud c;ki ile 
yaptığım müzakerat, bar•şın ulus
lar arasmrla organize ed• 1mesi i
çin herbirimize terettüp Piden ro
lün daha iyi anlaşılmasını müm
kün kılacağı cihetle büyük bir 

programı 
Yunanistanda heyecan yatıştırılıyor 

kıymeti haizdir.,, ı 
B. Eden, nutkunu Leh Re1aicüm. 

hunmun saadeti, Leh mil'.,~t• ve B. 
ve 8?.yeı.n Beck için kadP~ :ni kal
dırnAk &ı.1retivle bitirınist:r. 

INGILIZ DtPJ 01'1ATI PRAG 
YOLUNDA 

Varşova, 3 (A.A.) - ln~Wz 
Sefiri B. Eden'in şeref;ne bir öğle 
ziyafeti vermiş ve B. Eden, 21aat 
17,10 da Prag'a müteveccihen ha· 
reket etmi~tir. 

INGlLlZ SOVYET YAKIN
LAŞMASI 

Lonira, 3 (A.A.) - Parlamen
to efkarı umumiyesi Moskova gö
rü~me!eri netic.esinde müsait §e· 
k:l ~,e karşılamıştır. 

T eressüm etmeğe başlanan ln-
ailiz-Sovyet yakmlaşmasınm sağ 
cenah muhafazakar~annca şiddet
li mukavemetlerle karşılanmıya

cağı zannedilmektedir. Meclis ta· 
rafmdan müzakereler hakkında 

ma1umat istemek hususunda gös· 
terilen az acele, ekseriyetin bu 
görüşme'ere karşı teveccühkar a· 
lô.1rasına delildir. 
FRANSIZ GAZETELERiNiN 

DÜŞÜNÜŞLERi 

pır {Baş tarafı ı. ci sayıfada) .,..- (Baıtarafı 1 inci aayıfada) aükOnetle dağılmalarını ıöylemiş-
Almanyanın deniz silahlarını bı- yerlerde içtimalar yapılmasını me- tir. 
rakma konferansına davet edilme- netliği gibi, garinizon kuvvetleri- O sırada müstakiller fırkası re
sini esaslı kıldığını söylemekte ve ni de emre hazır bir vaziyette tut. isi General Metaksa.s ile müfrit 
iyi kaynaklardan alınan haberle- 1 muf, harbiye bakanlığımn önüne saylavlardan Jan Rallis halka nu
re göre, İngiltere, Amerik:ı ve Ja-! iki tank, baıbakanın kapısı civarı· tuklar söylemiıler ve i.ailere kar. 
ponya resmi mahf ellerinin bunu na da bir zırhlı otomobil yerleştir- §I tiddetli tedbirler alınması lüzu-
istediklerini ilave etmektedir. mİftİr. munda israr eylemişlerdir. 

Almanyanın, geniş bif plana Asilere kar~ı çok Jiddetli ceza- Hatla müfrit saylavlardan Jan 
göre deniz cihetinden tanınması lar verilmesini istiyen hüktimetçi Rallis ile Stratos kabinede deği
bir emrivaki halindedir. A~manya müfrit saylavlar, evveli ahali fır- şiklik yapılmasmıistemişlardir. 
en az olarak Fransa ile müsavat kası merkezinde, sonra da mebu- Bu iki saylavın halka söz söy
istemektedir. Bu, bugünkü donan- san meclisi salonunda iki toplan- lediklerini ogrenen başbakan, 
masmm dört m~sli artışı demektir. b yapmıılar vaziyeti müzakere ve bunların hükômet fırkasiyle hiçbir 
Almanyanın yeni deniz inşaatı münakaşa etmişlerdir. alakaları kalmadığım ve kabine-
programının bugün yarın ifşası Hükfunetçi saylavlar, meclis bi- nin teşekkül tarzı hakkında müta-
beklenmektedir. nasma gittikleri eınada binlerce lea beyanına salahiyetleri olmadı-

lyi haber alan mahfellere göre, halk meclis binasının önünde top- ğını söylemiştir. 
bu programda, "Cep,, modelleri lanmışlardır. 

A • k ı d Sözde idam Kararlarını yerine büyük hacimde kruvazörler Bunu öğrenen tına o or usu 
ku d G 1 P tak General Kondilis V erdirmemiı! inşası ile, tayyare ve den;zaltı ge- man anı enera anayo os 

mileri inşası vardır. derhal meclise giderek meydanda Akşam gazetelerinden biri harp 
Deniz ·Silah.' arı Konleransıntla toplanmış olan halka sükfuı ve a- bakanı General Kondilisin, verdi-

. Vaşington, 3 (A.A.) - Bah. sayişi bozn1amalannı tavsiye et- ği karardan dolayı, harp divanı 
riye bakam B. Svanson matbuat mit, memlekette kanunu hakim reisini tebrik ettiğini yazmıı ve bu 
kongresindeki söylevinde ilerde kılmak iatiyen hükfunetin, halkın neşriyat halk arasında büyük bir 
toplanacak olan deniz ısi?abları dileklerini gözönünde tutacağını, heyecan uyandırmııbr. General 
konferansında Almanyanm da ""k"'"""11" 111"1

111""'"'""""'ı""'d"'ıu"'m"''m'"111111""'1"""""""'"'"""'111"""'"" Kondilis, Atina kolordusu kudan· 
bul 

.
1 

• arşr anma ı ır. 
unma31m ı tızam etmekte ol • Polonyanm bu cemilesi geç danına bir tezkere göndererek bu 

duğunu bildirmiştir. B. Svanson, k l tır V .... ' I . yalan havadis hakkında tahkikat a mış ve arşova goruıme e. . . . 
bunu kendi namına sövlediğini . ·n verdı' w• .lk . t'b l pek yapılmasını emretmıştır. Harbıye 

h nnı gı ı ın ı a ar, ce- . . . 
tasri ettikten sonra Almanyadan et ver'ı . d w•td' nazın tezkeresınde dıyor ki: sar cı egı ır. 

bu bapta hiçbir teklif almadığım B. Bek'in Polonyası, sulhsever 
ilave etmiş ve Almanyanın yap • uluslardan ayrılmakta devam e
mağı tasarl~dığı 450 bin tonila -

ı diyor.,, 
toluk filonun ngiltere, Amerika 

"Echo de Parisn Varşov a gö -
ve Japonya arasındaki 5 5/ 3 nis

rütntelerinin "orta ve ıark Avru • 
betini bozmadığını söylemi~tir. 

pa \I dostlarımız tarafından bek • 
B. Sva.nson, Amerika:ım As lP.nen kararları tehir etmek için 

ya filosu kumandanının Pasifik 
bir vesile ise,, iyilikten ziyade fe

deniz1 manevralannm ba~ladığı 
nalık yapacağını zannetmektedir. 

gün Y okohama limanını Amiral 
''Oeuvre,, Polonyalılar tarafın-

gemisiyle ziyaret edeceğini ve dan kabul edilen misaklar formü· 
bundan da maksadın bu ıranev • 

"Divanıharp reisini verdiği ka
rardan dolayı tebrik ettiğim hak
kında lho tiı EllaJoa gazetesinde 
ne§redilen havadis hakkında tah
kikat yapmanızı rica ederim. 

Bu haber, yalandır, ve kaa
dı mahmıla uyclurulmuftur. Bu 
haber, son günlerde hükumet aley
hine çevrilen dolapları ve halkın 
kulağına: ''idam cezaları verilmi~ 
yecektir. Çünkü Koncliliı istemi· 

edecek tiddetli cezalar vermeue, 
ciddiyetten ari telakki edilecek 
tir,, binaenaleyh divanıharbi ver 
diği karardan dolayı tebrik etme· 
diğim gibi bu kararın da beni hay• 
rete dü§ürdüğünü itiraf eciP.rim.,, 

BaJbakan Bay Çaldarİ!ı de, ga· 
zetelere verdiği tebliğde Jiyor ki: 

"- Halkın galeyanı t:ıbiidir. 

Zira divanıharbin kararı. iılenen 
cür,mün vehametine tekabül etme· 
eliği gibi, halkın suçlulara ıiddetli 
cezalar vermek hasuıundaki arzu· 
larına da uygun değildir. Maale
aef divanıharbin kararı kat'idir 
ve cleğiıtirilemiyecektir. Onu de
ği§tirmek rareıi elimizde yoktur. 
isyanı bastırmı§ olan hükumet, is
tikbalde bu kabil hareketlerin te
kerrürünü men için icabeJ en ted
birleri almak azmindedir. Esasen 
efkarı umumiye de icabeden ted
birlerin almdığını bugün öğrene

cektir. Binaenaleyh halka sükUn 
ve itidal ve birkaç aaatlik ıabır 
tavsiye ederim.,, 

Bütün Atina gazeteleri, divanı· 
harbin gevıek kararını tiddetle 
tenkit etmekte ve asilere çok tid
detli cezalar istemektedir. 

F. NAZLI OGLU 

~lina Harp Divanı Değiftirildi 

Ati
0

na, 3 (Kurun) - isyan ha
reketinin en bellibaıh mürettip· 
!erinden olan Venizelos ile ayan 
reisi General Gonatas, cümhuriyet 
birliği kurumu başkanı General 
Papulas, firari General Kamenos 
ile arkadaşlarının harp divanında 
süratle muhakemeleri iç.in tahkik 
evrakı ikmal edilmek üzeredir. 

Paris, 3 (A.A.) - B. Flan
din'in beya ... ;;ıtı ve meclisteki bü- 1 

yük ekseriyet bütün matbuatı tat- 1 
min etmektedir. Bir müddettir, 
başbakana karşı ihtiyath hareket 
eden sağ gazeteler de tatmin e
dilmiş bulunmktadır. Hepsi, mü
him mUzakere!er arifesinde, hü
kUımet otorites1nin artını§ olduğu 
kanaatincledirler. 

raların Japonyada fena tesirler 
"Le pelit Paı·iııien,, diyor ki: 

uyandırmrısmm önüne geçmek ol
"M ~mleketin soğuk kanlılığını 

lünün, mütekabil yardım misakı 
yerine ademi tecavüz, istişare ve 

yor,. Jiye lısılJanan aözleri 1..,,:de 
matuftur. Bütün bu entrikalar, 

Hükumet, Atina divanıharp re

isinden baıka bütün divanıharp ı· 
zalannı da deği9 imıi9, muli~\\f 
latalara göndermiştir. 

duğunu bildirmiştir. 
mul1\faza etmesi, ve mukadc:\era- ıl•t11111f!••ıll'1111f1ttnlmtınnın~ıııııı •ıtı•ıııııı··ıııımııınııınn11nmnttnı111111111mımt11ın 
tı hakkm~1a yenilmez bir iman 1 at, Polonya politikasının değişme· 
be51 enıe~i i~in sessiz fakat daimi 1 sini tasavvur etmemektedir. 
o!an bu filiyat politikası oldukça Bununla beraber, "Petit Pari· 
ta?r-·n ed!cidir. sien., in yazdığı gibi, her nereden 

B. J.aval'ı Va:tovaya davet e- gelirse gelsin, herhangi bir yak. 
de'!'} Fo1onya'nm bu hareketinin la~.ma hareketi, Polonyanınkinin 

1 
sel~~ 'c~i matbuatı oldukça §iiphe. j içten gelrne bir mahiyette olma• 
de b ·n!•maktadIT. Çünkü matbu- roasına rağmen, memnuniyetle 

~;~.?ı·bin - Özgecil = (Fr.) A' I 
tru . .! 

( 11<'
1
\ • Di,,r.rbin olanları herk'~ •. o 

.~c ı·~r = Uzgecil olanlan lıer.':es se · 
ıer. 

D.ik'<~t = Dikkat (T. Kö.) = (Fr ·, 
A~~-·ition 

Dil = Yürek, gönül 
Di!".ı·a, dilrüba, dil.fo·.ib = Gönül a

lan, gönül ok:a~·an. 
o:nvcr = Yifrit 
Dilazar = Gün;,jl inciden, hatır kt-

ran 
J)j]baz = Gönül eileyen 
Dilber = Güzel ·' 

Örnek: Dilber bir kız = Güzel bir 
la -:;. 

Dil:rir = Clicenik, kırgın 
Dil:ıir olm:ık = Kmlmalr, gücenme': 

Örnek: Buna sebepsiz dilgir oldu. 
dıınıcz = Ban" sebepsiz gii.cendiniz. 

Bu sözlerden dilgir olu~u doğrıı 
de ..,ildir = Bu sözlerinden hırılma · 
sı do3ru değildir. 

Dil->·üdaz = Yü ek eriten 
Dilhah = Gönül isteği, arzu (T.Kö. ı 

Ö rn~k: / şler dillıalıı ii.zere gitr:rıe-
di = l§ler arzusu ii.zcre (gönül istt>· 
ğinr.e.) gitmedi. 

DilhıraJ (Bak: Canhıraş) Gönül ko
paran 

Ö:-nck : Bir sadayı dillıır<ı§ = Gö. 
niil /·o paran bir se.111. 

Dilhun olmak = içi kan ağlamak 

Ö:-nek: Onun bu dii.~ldin hali•ıf 
göriince dillııin oldum = Onun htt 
dii ~hün halini görünce içinı kan ağ
larlı. 

Dilir = Yü:-dtU 
Dilhüta = iç B~ 
Örnek: Mahalli dilld~a = iç açmı 

bir yer 

Dilpesend = Günül beğendi 1 
Dilriş = Yüreği yaralı 
Dilsuz == Yürek yakıcı, iç yakan, 

addı 

Dil~!ld = Sevinçli 
Diliik-este = Gön!ü kırık 
Dimağ = B2yin = (Fr.) Cerven;ı 

cervelle 
· Din = Din (T.) = (Fr.) Religion 
Dini = Dinsel = (Fr.) Religieux 

Örne'c: Dini müesseseler = Dinsd 
lwrumlar. 

Gayridini = Yaddinsel = (Fr.) İr. 
retir;ieux 

Örnek: Gayridini harelı:etler =-= 
}' a'1'lin.'iel hnrc.1:etler. . 

Ladini = Dışdinsel = (Fr.) Areli · 
gieux 

Örnc1c Dinle lıiç bir altikası olmı
yan müessese ve hrırchetlere ladirıi 
<lerfor = Dinle> lıiç bir ilişiği olmıyun 
lmrıımlara ve hareketlere dı§dinsel 
dcrlf•r. 

Dirahşan = Parlak, parlıyan 
Diraht = Ağaç 
Dirayet = Usuğ = (Fr.) Adresse, 

intelligence, capacite 

Örnek: Biltri$i ne kadar vüsatli o
lursa olsıın. dirayetsiz insan tuıtuHu 
işte muvaffalı olamaz = Bil.,isi nP. 
kadar geniş olursa olsun usuğsuz bir 
iıı.~rrn tuttl'ğu i.~i ba.~aramaz. 

Diı-ayetli = Usuğlu = (Fr.) İntell•
gent, capable, adroit 

Örnek: O, pek dirayetli hareket 
etti = O, pefc usuğlu hareket etti. 

Diraz = Uzun 
Diriğ ebnek = Esirgemek 

Örnek: Muavenetinizi benrlen di. 
riğ etmeyiniz .= Yardımınızı benden 
esir~emeyiniz. 

Dirin, 
0

dirine = Eski 

mütecavizin tarifi misakı İmzala
Jı nlardan hiçbir yardım göımiye
ceğine dair teminat misııkı getir· 
mek olduğunu söylemektedir. 

Bu formül, B. Hitlerin, Sir Con 
Saymendenı Stresa' da mü<lafaa et· 
muini istediği formüldür, 

Bu, Sovyet Rusyayı tabnin et
memiştir, ve Fransa bu misakı baş. 
ka türlü tasavvur etmektedir. 

Örnek: De'bi dirin = Eski törü. 
Divane = Deli, aptal, alık 
Diyar = El 
Örnek: Diyar diyar dolaştıktan 

sonra buraya geldi = El el dola~tıl:
tarı sonra buraya geldi. 

Dizdar = Kale sakınanı 
Dost = Dost (T. Kö.) = (Fr.) Am.i 
Ducret (zucrct) = Sıkıntı, darlık 

Ö rııek: Son senelerim ducret için-
de ger;ti = Son yıllanm sıkıntı (dar
lık) içinde geçti. 

Duçar = (giriftar) = Uğranuı, ya
ka!anmış, tutulmuş 

Duçar olmak (giriftar olmak)= Uğ. 
ramak, yakalanmak, tutulmak 

Örnek: 1 - Bir derdi devanapezi. 
re du~ar oldu = llô.cı bulunmaz bir 
derele uğradı. 

2 - Duçar olduğu f elalcetten talı. 
lisi giriban edemedi = Tutulduğu 
f elfıhetu·~ yaltasını kurtaramadı. 

3 - Olılürücii bir a§lı:a giriftar ol-
du = Öldiirücü bir a§!m yalmlandı. 

Dud = Kurt, duman 
Duban = Duman, tütün 
Duhter = Kız 
Duhul = Girme, girim 
Duhuliye = Girmelik 

Örnek: Duhuliye vermeksizin i~e· 
riye alınamaz = Girmelik vermek . 
siz;n içeriye alınamaz. 

Diın = Aşa3'ı, aşağılık 
(Ast = Madun) 

cuılıızclır. Ben divanıharbin iıle
rine karqmadım. Çünkü karııma-•--------------
ğa •alahiyctim yoktu. Fakat müc- Sovyet ağır sanayii 
rimlerin ne •uretle cezalandırıla- Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet 
cağı hakkında fikrimi •oranlara ağır sanayi fabrikaları bu yılın 
fU ıözleri Jaima söyledimdi: "Ah· ilk üç ayı içinde 2.660.000 ton 
faksız iıyana karfı koymak için dökme demir, 2. 789.000 ton çe • 
memleketi seferber etmif olan hü· lik, 20. 749 otomobil, 24.656 trak • 
kamet, idam cezaıı da istisna edil- tör, 401 lokomotif, 12.027 vagon 
meluizin müessir bir ibret tqkü çıkamu~tır. 

gördüğünden uzak bıralcmasın. 1 
Durendit (durbin) = Uzgören, uz. 

görür = (Fr.) Avise, clairvoyant 

. Örnek: 1 - Det'letin ba§ına geçen 
adamlar durendi§ olmalıdır = Dev
letin ba§ına geçen adamlar uzgöriir 
olmalıdır. 

2 - O, dürendi~ bir adamdır = 
of uzgören bir adamdır. 

Durenditlik (dur binlik = Uzgörür-
lük 

Duıize (Bak: bakir) = Eldeğmemiı 
· Dümdar = Artçı = (Fr.) Arriere
garde 

Örnek: Diimdar kollarımız dii~
mana hücum etti = Artçı hollarımr::; 
dii.~mana hücurn etti. 

Dümu = Gözyaşı 
Dünbal = Kuyruk 
Dürbün = Görgüç = (Fr.) Lorg-

:.c.tte, lunette 

Örnek: Zabitler uzağı rüyet it;ilı 
dürbün istimal ederler = Sub<ıyı'•rr 
uzağı görmek için görgiiç kullanır· 
lar. 
Düruğ = Yalan 
Dürüst = Doğru, düzgün, dürüst 

(T. Kö.) (Fr.) Exact, correct. 
Dürüşt = Sert, kaba 
Örnek: Diirii§t hareketleri le lıe pi· 

mizi gücendirdi = Kaba (sert) ha
relc<>tlerile hepimizi gücendirdi. 

Düstur = Düstur (T. Kö.) = (Fr.) 
Code, regle generale, formule 

= (Fr.) Dettes publique 
Düzd = Hırsız = (Fr.) Vole\. 

E 
Eazım = BüyÜkler 

Örnek: Timur devri ea.zımından 
= Timur <levri biiyüklerinden 

Eb = Baba 
Eb'ad = 1 ramlar 

Örnek: Eb 'adını mesalıa etmeli = 
İramlarınr ölçmeli. 

Ebatil (Bak: batıl itikad) = Bo!· 
İnanlar = (Fr.) Superstitions 

Örnek: Ebatife bağlı olanların. ara
mızda yeri yolaur = Bo§inanlara bağ· 
lı onlanların aramızda )·eri )'Oktur. 

Ebed, Ebediyet = Sonrasızlık = 
(Fr.) Eternite 

Örnek: Bu fani hayat içinde ebe
diyet dii~iinccsi, bir tc!ie.llidcrı ba~fw 
bir ~ey değildir = Bu ölez lıayat için
de !ionrası::.lık dii~iincesi bir at'ım
maktan başka bir ŞPY değildir. 

Ebedi = Sonrasız = (Fr.) Etcrnel 
Örnek: Ebedi, bir lıuzıır 1Je siikuna 

lrnıııışmak istiyordıı = Sonrasız bir 
baysallığa kavuşmak istiyordu. 

Ebediyen (İlelebed) = Hiç bir 4'.'S• 

man, hiç bir vakit, hiç bir daha = {Fr) 
Eternellement, a grand jamais 

Örnek: GözlPri hiç bir daha açıl· 
mama!. iizere lwpandı = Ses ,·eu.t 
Se SOllt fermes etemelf ement. 

Örnek: Bu halıyı dun bir fiatfo Düşnam = Sövgü 
satmak istemedi = Bu halıyı a§«gı Örnek: Büyii.k işe giri~enler onun 

Onı.ı lıiç bir (lnTıa görmiy<'crğiz :::: 
Nous ne le ı·errons plus jamais. 

bir paha ile satmalc istemedi. · bunun dü§namından korkmazlar = -------------~.:::;;--~ 
Ne dun bir fıtratı var = Ne O§ağı. Büyük i~e giri§enler onun bunun DÜZELTME 

lılc bir yaradıl4ı var. sövgüsünden k-Or/,mazlar. Dünldi kılavuzun birinci siitumıtt-
Dur = Uzıık Düıvar = Güç, zor da (Cidal) 1.-dimc.~irıd<'tı sonra ~ı• 
Örnek: Allah kimseyi gördüğün Düyun = Borçlar = (Fr.) Dettes sözler g<'fo('r/.ıi: 

den dur etme$in = Tanrı kimse)i Düyunu umumiye = Genel borçlar M ücadil .:.. Uğra§kan. 





GenCi \'\uW'un - '2. 1'U'l'fta'f'a - '\3 

e • • Bir Seyahate Ait Notlar • • • 
Mazot yakan ge·miler 

lacivert 
pamuk yığınlarına benziyen dumanlarını 

semanın derinliklerine yayıyorlar 
Yazan : Şahap Kuranel 

- S - j yor, d~izi ~ören araziden 
Bir müddet ıonra tramva- • Napolmın guzel manzarasını 

yımız durdu. Akuvaryoma seyrediyoruz. 
gelmiştik... Limanda biribirine muva-

Şimdi ağ!lçlıklı, güzel ·bir zi yatan transatlantikler, ha
bahçede bulunuyoruz. Biraz reket hazırlıklarını gösteren 
sonra it:eri girdik ..• .Akuvar .1 bacalarını tüttfuüyorlar. Na -
yom söylendiği kadar güzel polinin berrak havasını aalı
bir yer. Sıra ile bütün bahk - ; · 
ların, ~eniz hayvanlarının ö- I 
nünde durup ıeyrediyoruz. 1 

Bar~3ı talebeleri nazari ı L: 
derslerden kurtarmak için flw 
çok iyi. Şu da muhakkak ki, 
müşahede insan için çok li -
zr.:n. 

Kitaptaki resimden çok 
muhteıem olan ahtapotların 
lcarşun·ndayu. Valzolarım ca- , i!-' 

zaruına do}'Um olmıyan say· j 
fiyeyi' ayaklarımız istenıiye 
yürüyor ... Midelerimiz boş .•• 

NAPOLlDE YEMEK 
Bu faslı anlatmadan geç

me pek müşkül, nedtın mi, di
yece)uiniz? Çünkü her yerde 
aldatılmaktan korkuken.s. ilk 

ma yapıştırıp irileşiyol'la.r ••• 
Hayrel ediyOJ'U2. Bizim Bal• 
ta limanındaki A.ba.ri~mun 
yarım kalma.Sına şimdi büa • 
bütün üzülüyorum. Canlı 
bayvali.larm gezilmesi bitince 
Ak•ariyomun müzesini de 
gezdik; hu güzel ve müfit ye
ri istemiye iatemiye · terket -
tik... Yürüyerek Napolinin 
maruf kapalı çarşısına (Ga -
lerie) sine gitnıeğe karar 
verdik. 

Hatabelere giden ıen bir gnıp 

... Uzun bir yürüyüşten 
sonra galeriye gelebildik. 
Biiyük camdan bir kubbe ile 
yağıiıur ve kardan mahfuz o
lan çarıı içinde biribirine a
mut iki büyük yol ve ortala
rında bir meydan var ... Yani 
tabir caizse dört yol ağzı gi
bl bir teY .•• iki gündür vapur-! 

verdikleri kara dumanlariylel önce bura.da al'datıldık. Fa . 
lekeliyorlardı .•. Mazot yakan · kat kendimizi derhal topar -
gemiler pamuk yığmları~a ladık. .. Bu yük~k lokantada 
benziyen dumanlarım lici - bile pazarllğa başladık.. Her 
vert semanın derinliklerine dakika aklımızda bir ltalya
yayıyorla;·:· . . 1 nm söylediği sözi.i tekrarlıyo-

Napolının şırın manzarası- nn:._ 
na hayran olan (Ve.Lüv} çu-t "Napo~ile:r öyle adamlar. 
buğunu yakarak köşesine yan1 dır ki: Şimalden gelen ltal -
gelmi, bir ehlikeyif gibi bir yanları bil~ çekinmeden al -
kanepeye yayılmış... . ! datırlar ... Siz ecnebilerin ne. 

(Sam Marina) yu ter~et . ka.dar aldatıldığını l:ıeıapla 
mek P.ek m.ü§kül oldu. Man . yın.,, 

da yudığımn mektupları .... 
postahaneye vermeği ilk va -~ .(~ 
zife addettik ... Çarşıda her -
şey var. Güzel gazinolar._" ' 
Temiz temia dükkanlar ••• An
tikawar ... Kartpostalcılar •e-. . 
saıre, vesaıre ..• 

Galeride bir gazinoda ba
raretimizi ve yorgunluğumu
zu giderdikteD sonra Funi
culaire'le yani elektrikli dağ 
treniyle San Marinoya, Napo · 
linin hu yüksek tepeden gü
zel manzarasını görmeğe çık
tık. On dakikalık e~lenceli 
bir ııeyahatt~n sonra Napoli
nin bu en şirin sayfiyesinde 
kendimizi buldı1k. 

Şimdi ağaçlıklı, bahçeli 
sayfivelerin arasında dolaşı- Harabeler arcuınCla 

F uniculaire 'den çıktıktan 
soma biraz yürüdük. T erte • 
miz ve güzel bir lokantaya' 
girdik... Hocalarımız ve ba .. 
yanları küçük bir masaya yer
leşirken, garsonlar da bizim 
için iki üç masayı biribirine 
birleştiriyorlar ••• Beyaz, bem
beyaz. örtüler seriliyor... Ye. 
mek soruyorlar. ilk önce din
leye dinleye kulaklarımızı 
dolduran ( Spagezzi,, makar
nasım iatiyOJUZ .•. 

Bet' dakikadır sabırsızlık .. 
la bekİediiiJni2 halde makar
nalar hali çılmladı. Galiba İ· 
yice acıkaJım diye yapıyorlar. 
Hayır, makanıalar yeni pişi,. 
JOI". Ve dumam üatiinde seli
yor. 

Makamaıım bu "kadar gü• 
zelüıi yemedim denem yalan· 
söylemit olmam. Şu muhak .. 
kak ki makarnayı hiÇ sevmi .. 
yenler, huna parmaklarını ı
sıra ısıra yer •. Metrelerce ma .. 
karnayı çatalımıza dolduru .. 
yor; yava, yavaş yutuyoruz ..• 
Bu leziz yemek bittikten son· 
ra biraz da Napolinin hah. 
ğından tadalım, dedik. Önü
müze güzel bir sepet içinde 
ve yeşil yapraklar arasında 
bir }7Iğm balıklar geldi. Be'ğe
nip, beğenip pişirttik. 

Bahkla beraber P.yah ze
hir gibi biralar da ~ıldı •.• 
I,tihamn: dehşet... .-\.rkaclan 
meyva da geldi. lhti'-atJı dav
raıuyorduk. Birer de şeftali 
yedikten sonra birden neşe

miz kaçtı. F ~ıarım.I"J'. hesap 
görüyor!a. 

·Bize ge~e:> bir telsiz telg
rafta yemeklerin dehşetli pa
halı oJduğU söy?eniyo .. de. 

Hemen hesabımızı ıs~e,!ik. 
gelen kağıdı ilk göre!l se::ini 
çıkaramadı·. Yar.:ındl!k~ a·~,·"'· 

daşına u2atlı ve böyle m2f:m 
kağrt masayı bir anda do!a
fıverdi. Keselerimizi açtı~, 

hepimizin liretleri borcumuzu 
ödemeye kifayet etmiyordu. 

~Arkası var) 

"•"'a"'• - "~ Q~1\C-, \\.UTU1\ - ?. 

Mektepleri Geziyoruz: 

V E FA Lisesinde Bir Saat 
Ya.zan : Nusret Safa Coşkun 

Talebe de11le --- "'Mektep müdürü Bay Vanan mulaaıiirimize anlat-c yor 

~ (Baş tarafı 1. ci sayıfada) 

kişb.miak mecburiyetinde kal
dık. 

Biliyorsunuz Kadirgadaki 
binada orta mektebi Vefa bu• 
raya iki sene evvel nakletti. 
Biz dokuzdan sonraki sınıf
ları açmamıştık. Zannecİiyor
duk ki sınıf adedi talebenin 
diğe:r ımıf a terfi etmesiyle ar
tacaktır. Fakat on ve onbi
rinci sınıflar için oka dar faz
la müracaat oldu ki o sınıfları 
da açmak mecburiyetinde kal 
dık. Şimdi mektebimiz tam 
teşkilatlı bir lisedir. 

- Mualim adedi? 
- ''Krrk kadar hocamız 

var.,, 
-· Talebe dersten hariç za.J 

manlarda ne ile metrul olu-1 
yor? 

- "Spor yaparlar. Koope· 
ratif, içtimai yardım, haysi
yet divanı, sıhhat muqeret, 
izci; kütüphane gibi kollarda 
çalışırlar. Elli fakir çocuğa 
içtimai yardım tubemiz tara
fından yardım edilir, öğle ye. 
mekleri, kitapları, elbiseleri 
temin edilir; çocuk; teşkila
ta verdiği paranın bayıra sar
f edildiğini görünce daha zi
yade bu gibi iş ha,aran toplu
luklara bağlanır.,, 

Müdür muavini talebenin 
derste olduğunu haber veri -
yor, hep beraber mektebi gez
meğe başlıyoruz. Dışardan 
Habil kulesine benziyen bi.rca
iıın içi Bay Oaınanın himme-

/ 

tiyle yepyeni~ bir hale getiril-, 
miı, her tarafta derin bir İnti
zam, titizlik gözü aİıyor. 

Bilhassa yeni yapılan ma
salı sıralar pek güzel. Bunu 
kendisine söylediğim değerli 
müdür: 

- "Bu sene ikiyüz kadar 
yaphrıyoruz. Bir gayemiz de 
laboratuvarları zenginleştir • 
mek, buna da muvaffak o -
lursak ... ,, 
Sımflarm kalabalığını işa -

ret eden Bay Osman: 
- ccMaalesef; diyor, oku • 

mak ihtiyacına mektepler te -
kabül edemiyor. 

Avrupada içtimai sınıflar 
bariz bir şekilde ayrıldığı i -
çin mektep' ihtiyacı pek his -
sedilmez, meseli amele sını -

Tal ebe der•te 

fının çocukları umumun okıı . 
duğu bir mektepte-okumazlar. 
Onlar kendileri İçin tesis e .. 
dilmiş olan fabrika mektep -
leririe devam ederler. Vakıa 
bir halkçılık fikri, demokrasi 
ile taban tabana zıd bir ha
rekettir amma içtimai yerle
rin ayrı ayrı mekteplere sahip 
olmaları bir yer üzerine teha
cümü meneder. Okumak ça
ğında olan çocuklar mahdut 
müesseselere hücum etme2.,, 

:(. :/o .. 

- Burası spor odamız. 
Mektebin jimnastik hocası 

değerli gençlerimizden Bay 
Necati spor faaliyeti hakkın
da izahat veriyor, cidden zen-

..... (Liitfen sayıfayi çeviıilıii} 





Yapı akustiğinde nazarı 
dikkate alınması lizım

gelen esaslar 
Aksisadaların salpnlardaki teşekkülü.. Bir salo
nun nerelerinden ses ve hararet vazıh bir surette 

dugulabilir?. Yapı akustiğin tesirleri 

insanlar pek eski zamanladanbe· f 
ri bu sahada çalışmış ve bir çok eser
ler bırakmışlarsa da nedendir son za
manlarda mimari için pek ehemmi -
yetli olan Yapı Akustiğine Iayik ol -
duğu alaka gösterilmemiş ve ihmal 
edilmiştir. Kilise ve opera evlerinin 
inşaya başlanmasiyle bu fen yeniden 
canlanmağa başlamış ise de şekli sa
tıh ve çizgi Akustiği olarak kalmış · 
tır. 

Yapıcılğa elverişli olan istikamet
ler ilk defa olarak Almanların meş • 
hur mimarı "Langhans,t tarafından 

verilmiştir. 

Asrımızda Yapı Akustiği Amerika
lı "Wallace Clement Sabin,, tarafın . 
dan epeyı ileri götürülmüştür. Bu -
nunla beraber bugün Avrupad~\. bile 
bu fenne mimarlann pekçoğu ehem -
miyet vermekte \'"e bunun başh başı • 
na bir bilim olmağa layik olmasından 
şüphe etmektedirler. 

Yapı Akustiğinin esasını yalnız 

fizik ve fiziki akustikte aramama1t • 
dır. Yapı Akustiği ile meşgul olmak 
istiyenin önüne çıkacak olan saha 
pek geniştir. Bu saha tabii başta fi • 
ziğin seda bahsi olmak üzere Psicho
logi, (Psichologie), fizyologi (Phssio
Jogie), psihofizik <Ps.chophisik); bun
Jarla sıkı münasebeti olan riyaziye, 
teknologi (Technologie) ve nihayet 
filozofi (Philosophie) yi de ihtiva e -
der. Yapı Akustiğini hazmetmek is -
tersek bu bilimlerin her biriyle yakın
dan tanışmamız lazımdır. 

Yapı Akustiği meselelerinin neti -
cesini bize izafı (relativ) olarak ve -
rir. Bunları kolaylıkla realize edebi -
len vahidikiyasiler yaratmak gene bi
ze düşen bir ,,.azife olduğundan mu • 
ayyen bir formül ile bütün meselele
rin hallini de Yapı Akustiğinden ta • 
lep edemeyiz. Yapı Akustiği bir sis -
temdir. Biz bu sistemi kavramalıyız. 
Gene bunun içindir ki, muayyen uf • 
kt bir planın her hangi bir Akustik 
hattına muvafık olduğunu da söyle
yemeyiz. Müstakil bir şekil diğerle -
rine nazaran birçok muhassanalar te
min edebilirse de netice itibariyle her 
şekle kusursuz bir akustik verebiliriz. 
Mimari cihetten iyi yapılan bir bina
nın akustiği de iyi olur iddiasiyle a -
kustik bir mecburiyet altına da alı -
namaz. 

Tek bir m11Siki parçasını çalmağa 
müsait olmıyan mimarisi fevkalade 
bir yapıya konser salonu demekte ma
zuruz. 

Akustik nedir:. 
Membadan çıkan ses mevceleri 

her tarafa dağılır. Bu dalgalar kafi 
derecede kuvvetli olursa kulağa bir 
tesir yapar. Bununla biz sesin vücu -
dundan haberdar oluruz. 

Bu tesire ses tahriki ve bunun hu
sule getirdiği halete de sesten müte
essir olma diyebiliriz. Sesten mütees
sir olmak şiddetinin tahrik şiddetiyle 
azalıp çoğaldığı umumiyetle kabul 0 • 

lunmuştur. 

Çeşit tahrikleri tetkik edersek bir 
kaçının mesela piyano ile tesbit edi _ 
lebileceğini görürüz. Yükseklikleri • 
nin tayin edebildiğimiz bu tahriklere 
Ton adını veririz. Fizik bize ihtizaz 
çogaltıkça yani tuli mevcler kısaldık
ça tonun da yüksekliğini öğretir. Ya
pı Aukstiğinde işte bu tulimevcJere 
çok ehemmiyet vermeliyiz. 

Sesin saniyede 340 m. katetmesi 
hararetin çoğalmasile mesafe takati~ 
nin çoğalması, süratin hava rutube -
tinden müteessir olmasr, ses tahriki 
6: 30.000 lik bir frekanş (Frequenz) a 
malik olduğu zaman işitilebilmesi 40 
Hertz 1) den a_şağı ve 4.000 Hertzden 
yukarı olan sesleri kulağın alamayışı 
hep bu sahanın tetkiki ile ilişiklidir. 

Sesin ton olarak işitilmesi için 
lılrçok mevcelerinin kulağa erişmesi 
IAzımdır. Tek bir mevce sesin mutta • 

1) Bir Hertz -1 Freka118 (Frequ. 
enz). 

rit ,·eya mütenavip olduğunu tayiıle 
kafi değildir. 

Bu yoldaki araştırmalar da bize 
yapı Akustiği için çok mühim bir 
netice verir: Biribirini takip eden 
s~sten ikincisi Ot05 saniye taahhurle 
kulağa geldği zaman birinci sesi tak
'iye eder. · 

iki türlü musiki aleti ile ayni per
deden ton hasıl ettiğimizde bunların 
hiribirinden farklı buluruz. Bu da bi· 
ze tonun hususiyeti olduğunu gös · 
terir. Yapılan bir bina. işte bu husµ -
siyeti cleğiştirmemeli Ye yalnız bir 
şekle sokmamalıdır. 

Memba noktalarının ihtizaziyle 
husule gelen ses bu noktadan başlı -
yarak etrafa yaJ,hr (her tarafın ay -
ni hassa ,.e ayni derece harareti havi 
olduğu farz olunur) ,.c bu nokta et -
ı-afında kürreYi bir ses mevcesi vücu
da gelir ki, bunun nısıf kutru oda ha
raretinde saniyede 340 m. uzar. Bu 
hadisenin tetkiki de bir salonun ne • 
relerinden sesi vazih işitebileceğimi -
zi tayinde bize yardım eder 

Havanın ses sürati üzerinde muh· 
teJif tesirleri henüz Jayikiyle tetkik 
edilmiş değildir. Bariz tesirler müs -
tesna olarak Yapı Akustğinde 

ihmal olunabilir. Sulp cisimlerde ses 
daha çabuk ilerler, mesela salon dö · 
şemesi sesi nakil ve kendisi de bu • 
nunla birlikte ihtizaz eder, kirişelere 
ve duvarlara intikal eden ses hakiki 
sesten daha evvel kulağa erişir, bir 
kısmı da öteye beriye dolaştığından 
geçikerek kulağa gelir. Yani asıl se
sin takviyesine hadim olur. 

Göz kapalı olursa görmez, burun 
tıkanırsa koku almaz Fakat ağız, bu· 
run ve kulaklar mümkün olduğu ka
dar sıkı kapatıldığı halde gene birta
kım sesler işitilir. 

Kafatası pek iyi tiz sesleri, vücu
dün sathı dolayısiyle bütün vücut pes 
sesleri nakleder. Malum olduğu veç -
hile küçük membalar tiz ve büyük 
membalar da pes sesleri hasıl eder. 
Şimdi vücut ile ses arasındaki müna
sebetleri yakından araştırırsak bu -
güne kadar fizik usulü kaideleriyle 
halle muvaffak olamadığımız akusti
ğe ait birçok cihetlerin izah olundu -
ğunu görürüz. Bu münasebetin tatbi
kattaki kıymeti henüz. muayyen bir 
şekil almamıştır. 

İyi akustiği olan bir mahallin has
saları: • 

1 - İnsanların bulunduğu her 
noktada ses kafi derecede bir kuvve
ti haiz olmalı. 

2 - Ses yüksek olmakla beraber 
vazih olarak anlaşılmalı. 

3 - Nağmeler tağ:>;r olunmamalı. 

Bunların her üçü ayni ehemmiyeti 
haizdir. 

Kapalı bir mahalde· membadan çı
kan sesin bir kısmı doğrudan doğru
ya, diğer kısmı da etraftaki satıhlar· 
da refleksiyen yaparak kulağa gelir. 
Bu ikinci kısım epey mesafe katetti
ği için hafif çedir. Düz ve muhaddep 
satıhlardan ses daima bu tarzda dö • 
ner. Mukaar satıhlarda da ayni hal 
vakidir. Yalnız dinliyen bu satıhtan 
uzak bulunmalı ve memba satıh mih
rakında olmamalıdır. Münakis sesler 
doğru gelmeden biraz sonra kulağa 
eriştikleri için evvelkini biraz uzamış 
gibi yaparlar. Bu ikinci sesler silin
me eşiği diyebileceğimz hududa vasıl 
olmadan birincilere karıştıkları za • 
man bunları takviye ederler. Böyle 
takviye edici inikaslardan azami isti
fade akustik için çok mühimdir. 

Akisler lmtidatlı ve şiddetli olup 
silinme eşiğini aşarak asıl sese ka -
vuşurlarsa bunun vuzuhunu bozduk • 
Iarı gibi geç kalanları da ayni tesiri 
yaparlar. 

Eho: Asıl seda işitildikten sonra 
bir fasıla ile kulağa· gelen aksiseda 
ı!ır. 

Bir de nağmeli dediğimiz asıl se
dayi ihlal etmiyen; bilakis takviye 
eden aksi sedalar vardır. Bu cins ak-
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BEYOOLU KAZASINDA: 
Beyoğlu Kamer Hatun mahallesin

de Balık sokağında yirmi numarada 
Istrati kızr Bayan Rengine ile ayni 
yerde oturan Y orgi oğlu kasap Bay 
Erisdidi, Beyoğlu Hüseyinağa mahal
lesinde on numaralı evde oturan Fu • 
tu kızı Dayan Marya ile ayni e\0 de o· 
turan Velisarpus oğlu aşçı Bay Niko
la, l{a~umpaşa Çh-it çıkmazında Hii -
seyin krzr Bayan Fatma ayni evde o
turan Hüseyin oğlu Bahçıvan Bay 
Mustafa, Taksim Talimhanede 37-10 
numarada oturan Nesim kızı Bayan 
Edid ile ayni evde oturan Samoel oğ
lu banka memuru Bay Moiz. Beyoğ • 
lu Şakolu nakkaş çıkmazında bir nu
maralı evde oturan İshak kızı Bayan 
Ester ile ayni evde oturan Nesim oğ
lu ı::eyyar satıcı Bay Esrail, Tophane 
Boğazkesende 99 numaralı evde otu -
ran Ömer Ali kızı Bayan Fatma ayni 
evde oturan Ömer oğlu kapıcı Bay 
Abdi, Nişantaşı Vali konağr cadde -
sinde Hüseyin km Bayan ümmi ile 
Şişli Hanımoğlu 74 numaralı evde 
oturan Hasan oğlu Bay Hayrullah, 
Galata Bereket zade mahallesi on iki 
numarada l\fordohay kızı Bayan 
Zenbel ile ayni evde otuı-an Hayim 
oğlu gazete satıcısı Bay Samoel 
Pangaıtıda Tepeüstü Baruthanede 
68 numaralı evde Viçen kızı Bayan 
Filoile aJni evde oturan Edvar oğlu 
makinist Bay Aznavur, Kasımpaşada, 
Köprü sokağında altı numarada otu

Bir Tramvay 
memuru, 

l\lemuriyetini muhafaza edebili
yor .. 

Dehşetli böbı ek hastalığından te
davi bularak san'atına devam ediyor. 

"Ben tramvay memuruyum, san'a
tım icabı daima eğilmek mecburiye
tindeyim. Böbreklerimde o derece şid· 
detli sancılar hiı;;sediyorum ki hin 
zahmetle ayakta durabiliyorum. Ar
kadaşlarımdan biri, bana Alcock :ra
kılarını tecrübe etmemi söyledi. He
men tatbik ettim ve son derece mem
nun kaldım. Sancılarımı tamamen 
teskin ye teda-ri etti. Şimdi eskisin
den daha iyi <;alrşabiliyorum. Böyle 
ağrrlardan muztarip olanlara bu ya
ktlaı-rnızı tavsiye etmeği kendime bir 
bor~ addecliyorum.,, 

Ayni mealde teşekkiir mektupları 
hemen her gün Allcock müessesesine 
gelmektedir. Bu mektuplar yakrJarm 
tesiri şifabah~asrm görmüş mütenev
vi meslek erbabı tarafından gönderil
mektedir. Bu ı;ayanr hayret yakılar, 
konulduğu mahallerde teskin edici 
bir hararet tevlid ve adaleler üzerin
de yarnşça masaj tesirini ifa ederler. 
Sizin çah:;tığınız müddetçe onlar da 
tesirini :rnparlar. Artck friksiyona, 
kokolu mayilere, hacet kalmadı. Bu 
yakıJarı eczanenizden tedarik edebi-· 
lirsiniz. Alırken üzerindeki fabrika
nın markası olan Kartal ve kırmızı 
daire resmine dikkat ediniz ve ucuz 
taklitlerinden sakrnrnrz. Fiyatı 40 ku
ruştur. 

ran Mehmet kızı Bayan Hatice ile ---......... -----------
ayni evde gemici Mustafa oğlu Bay Kiralık köşkJer 
Mustafa evlenmişlerdir. Balurköyünde Karta'ltepe Meş-

EJJf/NôNU KAZASJNDA: rutiyet caddesinde 13 diğeri 11 
Sultanahmet Kapıağası mahalle • numaralı vasi bahçeleri her tara· 

sinde altmış üç numaralı evde otu - fa n.ezaret)i elektrik, suyu mükem
ran l\lustafa Talat kızı Bayan Fatma 
Leman ile Mühendis mektebi talebe_ mel biri 10 diğ~ri 6 odalı havadar 
sinden Bay Saffet, Hocapaşa mahal. sanatoryom gibi köşkler tamamen 
lesinde Serdar sokağında on numa - veya kısmen ayrı ayrı ucuz kiraya 
raJı evde oturan Baruh kızı Bayan verileceğinden Galatada Kredi 
Sahula ile elektrikçi Bay Jak, seyyar Lione bankası yanında Melek ha
satrcı Bay Hasan ile Fatihte Ahme - nmda 7 numaraya müracaat. 

!stanbul Altmcr Noterliğine: 
Dairenizde musaddak 2 Mart-

1935 tarih ve 2229 No: lu senet 
mucibince Beyoğlunda Pangaltı

da Eşref Efendi sokağında 10 nu

maralı aparbmanın 3 No: lu dai
resinde mevcut mali sarih ve müı· 
takilim bulunan bilcümle eşyayı 

karım Kaprielyan Nikogos kızı 
Manik' e bedeli makbuzum muka
bilinde sureti kat'iyede sattım 

Keyfiyetin Kurun gazetesiyle ila
nını talep ederim. 

Beyoğlunda Eşref Efendi sokak 
10. Ju apartımanrnda 3 No Iu 
dairesinde mukim Serkis Gazık
yan vekili İstanbul Kefeli handa 
avukat Nikolaki Arpacı oğlu. 

Altmcr Noter 3 -Nisan-1935 
Galip Bingöl 

İlanlardan bu nüsha talep da· 
iresinde (Kurun) gazetesine teb
liğ olunur. 3 - Nisan - 1935 

Altıncı Noter. 
Galip Bingöl .(6155)" . 

diye mahallesinde oturan Bay .Musta-
fa kızı Bayan Şaheste, Nişanca ma _ ( 4086) zmm:::::m:::a mr.IK:S 
halleelnde on d8rt numaralı evde 0 • lr~~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililHt ~BLli: &A.TILIK AIGl/l )İ 
turan Mehmet Raşit oğlu polis Bay lstan bul Kumandanlığı Samatyada tren ve tramvay\\ 
Mehmet Muhsin ile Nişanca mahal • Satınalma Komisyonu llanlan duraklarına birer dakika dör ·İi 
lesinde on numaralı evde oturan Ce - ıa.-~-~--l!llllpıııı!~--!lm-~ der odalı iki bölük ve altmdai! 

mil kızı Bayan Müberra, Halı"l og~lu şe- Saraciyeye ait kılıf vesair mal. d".kk" b l h d n u anı u unan ava ar ve su-:: 
kerci Bay Ali Haydar ile Ahmet çe _ zeme pazaı lıkla yapbrı~acaktır. İ yu vesair müıtemilib havi evii 
lehi mahallesinde sekiz numaralı ev - Tahm~n edile~ bedeli 249 liradır. sablıktır. Her gün 16,5 dan son-!$ 
de oturan Mustafa kızı Bayan Ayşe lhalesı 11 Nısan 935 perıembe Ak K l dd .:5 
Fatma, Sultanahmette Kapıağası ·· ·· ra SJlray ema Pata ca esı:: 
Mahmut Ağa mahaJlesinde 85 numa- gunu saat 14,30 dadır. Şartname H No: 113 e müracaat. (6109) U 

ve örneg"ini her gün Fmdıklıdak1 =:::ı•ı• ....... 1 ............ - ... -..._ ..... _:: 
ralı evde oturan Mehmet Saffet oğlu • • • ............................................ __ 
Bay Demirtaş, Hatapkapıda on altı sntmalma komisyonunda göreb1 • Düzeltme 
numaralı evde oturan Ömer oğlu lirler. Pazarlığa girecekle~in 19 
hamal Ahmet ile ayni evde oturan liralık teminat makbuz ve ticaret 
Halil kızı Bayan Melek, Kadırgada odasına kayıtlı olduklarına dair 
163 numaralı evde oturan Tevfik oğ - vesikalariyle birlikte vaktinden 
lu Bay Veli ile Kadırgada Bostan A- evvel komisyonda hazır bulunma
Ji mahallesinde Ahmet kızı Bayan 
Emine Nazmiye, Akbıyık mahallesı·n- ları. (1515) 

umııa11mnımuıı1111111n111.-nıımı11111111ntııımtımuını111nı11•1111mnıu11111m111mmm1111 

dört numaralı evde oturan Ömer oğlu ran Abdülkadir oğlu Bay Süleyman 
marangoz B. Halil ile Akbıyık mahal- Halit ile Sultanahmet Kapıağası yüz 
lesinde 47 numarada oturan Zül - yedi numaralı evde oturan Adem kızı 
küf kızı Bayan Hürmüz, Katip kasım Bayan Hikmet Sabriye evlenmişler • 
mahaJlesinde 20 numaralı evde otu - dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
si sedalar her yapıya kendine mah • ı de 15. 
sus bir akustik hususiyeti verirler. Zemini cilah sıvanmış plastikli du-
''e bahsimizin en mühim bazlarından varlarda: 36. 
birini teşkil ederler. Evnlce aksi se- Tiyatro dekorlarında: Yüzde 79. 
dalardan temizlenmiş salonların mü. Pluş kıvrımlı dekorlarda: Yüz -
kemmel akustikli olacağı zannolun • de: 80. 
narak böyle aksi sedalar da diğerleri Bel htidisesini teşkil eden bu zayi. 
ile birlikte hazfolunmuştur. at nağmeyi tahrif ettiğinden dikkate 

Ses her hangi bir maniaya uğra - şayandır. 

dığı zaman şu süratle tehalüf eder: Bir salonda ses açık bir pençereye 
1 - Ses maniayı dolaşaark yü • tesadüf ettiği zaman inikas etmez ve 

rür. ,. salon için tamamiylc kaybolmuştur. 

2 - Ses maniaya nüfuz eder ve işte sesin asrk pençereye tesadüfün -
kaybolur. de uğradığı tahavvül ile mesela bir 

3 - Ses mania vasıtasiyle başka duvara tesadüf ettiği zaman uğradığı 
energiye tahavvül eder, ekseriyetle fahavvül arasında bir münasebet ku -
hararete münkalip olur. rulmuştur. Bu nisbetle ilişiği olup 

4 - Ses maniayı ihtizaza sevke · Yapı Akustiğinde nazarı dikkate a -
der. lınması lazım gelen şeylerden bir ka-

5 - Ses maniaya çarparak geri çını kaydedeyim: Cam, döşeme mu -
dön<:r. şambasrt perdeler, çiçek ve sair ye -

Tatbikatta ideal bir refleks sathı şillikler, tek erkek, tek kadın, metre 
olmadığından ses behemehal za}iata murabbaına isabet eden halk otura -
uğrayarak hafifleşmiş bulunur. cak kürsüler .• v, s, Bunlar bir salonu 

Sesin tahmini olarak bazı cisim · aktıstiğini bozdukları gibi bozuk a • 
deki zayiatı: kustikli olan salon lan da tashih e • 

Mücella taşta: yüzde 5. derler. 
Mücella ağaç kaplamalarda: Yüz- Akustik koponistin eseriyle '·er • 

de 5. mek istediği tesiri takviye için yapı • 
Boyalı ağaç kaplamalarda: Yüz • 1acak tertibatın mürevvicidir. 

de 10. Mühendis ve Mimar: 
Cilalı sıvanmış duvarlarda: Yüz • EFZAL 

İstanbul Dördüncü İcra Me
murluğundan: 

Gazetemizin 24 - Mart - 935 
tarih ve 6180 No. b nushasmda 8 
inci sahifede münderiç gıyabi te'Q
liğ ilanında dairemizin 934 / 3848 
mükerrer No. lı dosyasına denil
mesi icab ederken sehven 934/ 
3838 mükerrer No.h dosyasma 
denilmiftir. Düzeltilir. 

Denizli Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden: 

11 - 4 - 935 Perşembe günü 
ihale edileceği ilan olunan Deniz
li idro elektrik tesisatı projeler· 
de yeniden tetkikat yapılması se

bebiyle tehir edilmiftir; münaka • 
sat ve ihale tarihi ayrıca ilan olu

nacaktır. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Haticenin Uskumru köyünde 
harmancı Hikmet çavuş nezdinde 
Hüsamettin aleyhine açtığı 935~ 
235 numarada mukayyet boşan -
ma davaaı müddealeyhin ikamet· 
gahı meçhul olması hasebiyle ila
nen tebliğ edildiği ve on gün zar
fında cevap verilmediği cihetle 

davacı vekili avukat Refik Belü· 
rü,n dileceği veçhile muhakeme 
günü olarak 17 - 4 - 935 çar
şanba saat 13,30 tayni edilmittir. 

MezkUr gün ve saatte bizzat ve • 
ya bilvekale gelmediğiniz tak· 

dirde gıyabında muhakemeye de• 
vam olunacağı ilan olunur. 





Kadıköqünün 

ROMA!vl? 
Kadıköqünün 

ROMA!vl? 

Alman suvarileri nehirde . ı 

:Askeri kurııJellerini arltıran "Almanlar, sık sık şimdiki halde ri.lak mikycuta manevralar, talimler ya
pıyorlar. Resim, Alman süvarüeri bir talim sırasında bir nehri geçerken alınmıştır! 

Sivri sineklere bakın! 

Berlinde inıan vücudunu ve yaşaytt lıanuiyetlerini etrallı wrel!e ortl 
ya koyan büyük bir sergi vücuda getirilmiştir. insanın maddi .l1Qfayıt 
na ait her cihet, temıili surette canlandırılmış, ayni zamanda mu/ıd 
yeıeler ve izahlarla, bu husuıtataki bilgi, herkesin gözüne çarpacd' 
J ereceJ. e bo.ri.::cl_,t&ral'"&Jtar. 

Sergide en dikkate aeğer görülen §ey, camdan yapılan bir insa 
dır. Derisi camdan olan bu insanın içerisini, bütün teferrüata varıncı 
ya kadar dışardan görmek mümkündür. Kalbin atııı, kanın deverl 
nı v. s. gözle takip ve tetkik edilebilmektedir. Bu arada yemeii' 
boğazdan geçifinden itibaren hazım safhası ve ona müteakip gel'* 
safha da vardır. 

Bu camdan insan vücudundan ba§ka, mesela göz, ayrı olarak nı' 
cessem bir şekilde gözönüne getirilmiş, insanın ncuıl gördüğü anlqtıi 

1 • • 1 mİ§hr. Kulak ıekliyle de nasıl işittiği izah olunma§tur. 
:A:menkailaki olomobü labrikcı Sirıriıinekler, yalnız $2Cak iklimlerde değil, ıogcik iklim? erde d., Diğer taraftan bir insanın günde otuz iki bin litre havaya ihtit' 

lanndan biri, yeni model bir 010• 1 ı l l · l cı bulundaguv noktasından, bir insanın altı poza yapılmı•, uyurkeft 
bil B bil k 

. ·u unur ar. Resimde bir adamın sırtının ve ko unun iri neviden ıiv- :ı-
mo yapmııtır. a otomo ' e- ayakta dururken, otururken~ yürürken, tırmanırken ve atl'1rken . tt1 
narlarından çengellerle tayyareye risineklerle kaplı olduğa görülüyor. Bu adam, lzlanda yerlilerinden ıı, kadar havaya ihtiyacı olduğu mücessem şekildeki bu altı pol'i 
takılabilmektedir. Otomobil bu biridir! teıbit edilmi§tir. Resimde camdan adamı ve gözü görüyorsunuz. 

suretle uzak yerlere havadan sür'- -:::::=:::::::==================---============::;:;;;::===========================================~. 
atle gidebilmektedir. içinde ota- - · d"d b · h ı· .. t · · • 

şım ı en ır ay ı mu§ erı u.uı . 
ranlar da hem otomobille, hem 

1 
-ı' 

''""' ·1 ·ı · k. • t ma§tur. Resimde tayyarenin alt -,,,,are ı e gı menın zev ını a- .. .. . j 
dıyorlar. Bu Amerikanvari dü- tarafında gorulen, bu otomobdler-
§Ünii§, 'Amerikalılann pek hoıuna den biridir. Resimdeki uçuş, Nev
gitmiı, yeni model otomobiller york üzerinden uçuıtur! 

,-- -

Keiimde gördüğünüz çan, Berlincle yapılacak olimpiyat şenlikle
rinin baılangıcını bildirecektir. ilk defa orada çalınacak olan bu çan, 
doğrudan doğruya 1936 olimpiyadı için heykeltraJJ Frants Lemke ıs· 
marlanmıştrr. Bu me§hur heykeltraş, resimde gördüğünüz modeli 
tamamlamıştır. Yakında çanın dökiim işine giri§İlecektir. 

Sirmor Mehraceıinin tahta otaruıunun yıldönümü, merasimle tesit edilmiıtir. Bugünde genç Mehrl 
ce, asırlardanberi cedlerinin yaptığı gibi sırmalı elbiseler giydirilmiş. Mukaddes bir filin üzerine yerl~ 
tirilen altından ve kakmalt tahtına oturmuş, hüküm ıiirdüjiii yerin payıtahtı olan Mahan §ehrinin aok" 
farında tebeaırna kendisin: göıtermiıtir! 


