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Köprüleri yıkan, talJlJareleri parça-! 
lıgan bir ölüm şuaı hazırlamışlar 

Alman tekaisiyenleri çalışıyor: Hastalık mikroplan saçan 
fişekler, dakikada 600 mermi atan makiaalı ti.fekler 

Tasfiye 
başla 

1 Y ıınan ti.filet daireleri 
Veninliat, fesatçı ıın
_,1artlan temizlenigor 

General K.ontlilü 

Atina, 7 (A.A.) - Son İSJUllll 
neticW ol.n.k. W.liı"'1 _.. .. 
dairelerde taıfiye yapmağa batla-

Dftltlmlı iir 6arıı .,,..,ı tınn•~ 
olana6ilir ? B. Hııll'iin 

aözlerini oluıgıınıız 

Dün sa1ıah, Samatyacla :Aiahaaıa· 
nn eaddeıdade aakk bir kasa ohlt'llf, 
şofir lliluaetin idaTelilltle hataaa 
:J2'78 numaralı Sirkeci - Balmkly o· 

toblisti Mlkahar aclmda bir çocaiu çlJ
nemiştlr. Çocu.k sekiz YBfllldaclır, Er 
menidir. 

Kaza, Ağahamaaı eaddesinde ol • 
mqtar. Otobtis, çok süratle gelmekte 
oldaiu için, çoçulda karfı•ea bir 
den manevra yapıp yolqnJl dejipire • 
memtş; ~ocuğu altına almış, be~ 

- Sl nd ..,.tada -

~ nıeU,Je ..... ildir 
mt_.r .. 

oeobla, kUa. yuf den Mraz llerl• 
cllktea sonra darm11f, rere in• 101 • 
calu, yerele 118, beyni puplUluf 
pcaiu aönatrtıerdir. 

Bldi8e ••Nlline pJa pollll tala· 
ldkatı yaptıktan IQDr& tollr HH(Will 
)'aka1aaıpır. -..Jml:c, pc.Diaa ee 
sedinJ, otobllsil ve to,._. halkı * 
teri10r. 



Devamlı bir • • 
ıçın .• barış 

Uluslararası ticaret l ''Dünkü kahraman 
düşman,, 

Atatürk, Ankara hukukçular 
kurumuna unur verdiler 

Ankara, 7 (Kurun) - Cuma 
günü Ankara Halkevinde yıllık 

kurultaym• yapan Türk hukukçu
lar kurumu Cümhurreisi Atatürke 
saygılarını sunmuştu. Yeni Türk 
hukukunun ideolojisini yapmak 
hukukçular arasında birlik bera-

berlik, yaratmak yoluna çılian JCır 
ruma Atatürk §U vecabiyle onut 
vermişlerdir: canlandırılmalı 

• 
8. Hull'in 

Vaıington, 7 (A.A.) - Bay esas kurulmuı olacaktır.,, 

Bir Yunan gazetesi, Elen 
ulu~unun 1 ürk dostıuğu 
karşısındaki duygula

rını anlatıyor· 

~'Kurultay mÜnC16ebetiyle haW 
kımda görterilen temiz duygular' 
le§ekkürler ederim.,, 

Hull, demiıtir ki: \ 
"Sulh, ıilahları bırakma ve ıi

yaR.nın isıikrarmı temin yolunda 
ilerlemek, ıon derece güç~eımiı · 
tir. Geçen senelerin tecrübesi, bu-1 
nu ispat ediyor. Ayni zamanda 
yer yüzün:le~(j insanların büyük 
bir kısmı işsizlikten ve sefaletten 
muztariptir. 1 

Bütün memleket'erin, dahili 
ve beyn~lmi!el ıahalarda salim ve 1 
tuurlu b'r ökonomi programı ka • 
bul ederek, uluslaraarasrndaki 
mali Ye ticari münasebetleri iade 
ve milyonlarca işsizlere it temin J 
ey1emek için bu programı tatbik 
eyleme~eri lüz".lmu. bu-gün. her 
vak"•kinden ziyade a~i!<ardır. 1 

Bu suretle devamlı bir sulh te· 
mini ve beynelmilel piyasaların 
yeniden açılması için ıaP,lam bir 

Bay HuU, bu beyanatının, ulu ... 
lararaıı bir ökonomi konferansı -
na davet mahiyetinde o1madığını 
ilave etmiıtir. 

Anlaşılıyor ki, Bay Hull'ün bu 
söz'eri, sulhün iadesine yegane 
çare olarak, uluslararası ticaretin 
ihyasını gören Amerika noktai na· 
zarmı izah arzusundan ileri gel
miştir. 

Amerika Hariciye nezareti, 

kendi siyasasını, Belçika ile tica -

ret muahedeaini akteclerek tavzih 
eylem!!lir. 

Bay Hun, Amerikanm tarife · 
leri en ziyade mazharı müsaade 
devlet prensipine göre indirn:ek 

hususunda sarfettiği gayretlerin 
her tarafta hüsnütelakki edileceği 
iimit:lincledir. 

Bulgar ;stanın 
divanı 

yüksek askeri 
işini bitirdi 

SoFya, 1 (A.A.) - Bulıar a - 1 surette itçima eden yüksek ukeri 
jan11 hllc1iriyor: Ordu kumanda divan, siyaıal meselerle ufraımaz. 
heyetlerini ve buna benzer diğer Divanın vazifeleri, nizamname
hizmet i!lerini alaka ar mesele - ferle sarih surette tayin edilmiş ol
ler!e u~ra~mak üzere toplanmıt o. duğundan bu gibi meseleler, diva
l&n yüksek askeri divan, VA7if P.•İ· ı.-a _, hly•\ ~-:.aw~. ~--;;:-

ni,Jıititınittir.. sek as!l:eri divanın tojlanmau do. 
Harbiye Bakanı o!mak hasebi -

1 d. d b 1 'ık ede s... layıaile haricte divanın siyasal me-e ıvana a a~ •an n .... 7 -

bakan General Zlateff, yüktek di- ' selelerde de uğraımı§ olduğuna da-
van tare.fından müttefikan ahnan ir çıkan haberlerin aslı ve esası 
kararların, kralın tasdikine ikti -1 olmadığı gibi yakında kabinede 
ran ettikten sonra neşretlileceğini değişiklik olata~ma dair çıkarılan 
bil-'irm"ştir. 1 cay"a'ar da hakikate uygun değil. 

Her sene rN< ve son alıarcta a~i dir. 

Sitraloster uçuş1arı ıçın 
b'r a et 

Len:ngra:l, 7 (A.A.) - Yük· 
ıek irtifalarda nefes almayı ko -
lay!aıtıran huıusi otomatik bir i· ı 
let icat olunmuıtur. 

14 ıansaya gıdecek ya hane 
hükümdarların emniyetini 

temin iç"n 

Bu l!etin, dicerlerin::len farkı, 
otomatik bir makani:tına vasıta -
ıiyle, irtifaa göre lizıın gelen ok· 
sijeni ayar edebilmesidir. Soğuğa 
kartı muhafaza edilmiı vaziyette 
yapılan bu alet 630 gram aenlı . 1 

ğındadır. Ve para§ütçünün arka • 
ıına takılı bir torba iç 'ndedir· 

Bu ~Jetin ~apıcısı olan mühen· 
dis Beliakof, bu aleti açık balkon 
iç'nde stratosfer uçu§!armda da 
kuUanılabile:,,ğini ıöy!emektei:lir. 1 

Kral Aleksandıın Öldü-
rülüşünün altıncı 

yı ' dönümü 
BSJ"grat, 7 (A.A.) Faşbakan ve 

D:ş:şleri Ba!~anı bay Yevtiç Kral 
Al2laandr'ın kafin · n alt~n~ı ayr 
münu~gdi!e Fransa Dış:t!eri Ba
kanı Bay Laval'in radyo ~a söyle· 
diği n.uluk üzer·M muma'leyhe 
aş:ıiıdo.fri telgrafı ıöni!erm:;tir: J 

"Feci bir tarzda ölen Kral Alek
san r'ın hayat ve ö · ·ıri;n;; • "~...,. 
latan heyecanlı ve dcs~ça sözleri· 
niz b i:tiln Yugoslav mi et ni mu · 1 
tehauia etmiştir. Bu sözlerde müt· 
terek atımızın bir ifadesini ve mii· 
let'mizln karde~çe dc!t!uğunun ye
ni bir tezahürünü ıormekte) im. 

Paris, 7 (A.A.) - Fransaya 
gele::ek o!an yabancı hi.ikümdar • 
larla yüksek tahıiyetlerin resmi 
ıeyahat ve rkametleri esnasında 
nizam ve intizamı ve bu gibi em • 
n'yetini temin için, Paris mıntaka· 
ıı haricinde alakadar makamlar 
tarafından ittihaz olunacak ted • 
birleri tarif eden talimat, hükü -
me~r:e tas:lik olunmuştur. 

Bu tal'mat, baılıca iki kısım -
dır. 

Birinci kısmı, Fransada ika • 
metleri tehHkeli olan ethas ve 
zümre'er hakkında vakit ve za • 
maniyle, dahilde ve hariçte talı.ki· 
kat icrasmı tavıiye etmektedir. 

lk:nci kısmı ise, seyahatin ala • 
kadar nezarelçe sureti tanzimini 
ve Jüzım ge!en inzibati te:1birlerin 
ittihazını izah ey!emektedir. 

Feltnatta ~azetec'ler evi 
Belgrat, 7 (A.A.) - Bugün 

Kral kinci Pier' in hususi bir mü· 
messili, Başbakan, birçok hüku-j 
met azası, e~çilcr ve ecnebi gaze
tecilı:!rin hm uriy!e Be~gratta gaze· 
zeteciler evinin açılma merasimi 
yapılmıtşı-·. Bu ev §ehrin en mo· 
dern binaltrından biridir. 

·samimi ve derin rlt-stluğumuzun 
kabulünü rica ederim.,, 

26 Mart tarihli Vradini gaze · 
tesi bir yazısında Elen milli bay • 
ramı dolayısiyle ismet lnönü ile 
Tevfik Rüştü Araa tarafından 
gönderitmiş olan kutlulama tel · 
gTaflarını mevzuubahsederek di -
yor ki: 

Posta Teavün sandığı 
nin çoğalması 

• 
sermayesı· 

• • 
ıçın 

"Millt bayramımız münasebe • 
tiyle dost Türkiye Baıbakaru lı • 
met lnönü ile Dıt işleri Bakanı 
Tevfik Rüştü arasın çekmi§ oldu · 
iu hararetli kutlulama telgrafları 
Elen milletini sureti mahsusada 
mütehassiı etmi,tir. 

Bu kutlulayiş Elen ruhunda 
derin akisler uyandırmıttır· 

Çünkü, bunlar, kahraman düı. 
man, bugünkü samimi, ıadık dost 
ve bizimle iş beraberliği yapmıı 
hir ulustan Ş?elmektedir. 

Dünya barışı 
tehlikede mi? 

Ankara, 7 (Kurun) - Posta 
idarai taraf mdan hazırlanan ve 
Kamutaya verilen posta kanunu -
nun 14 üncü maddesine bir fıkra 
ilavesini iıliyen layihada, idarenin 
kuracağı leavün sandığı sermaye· 
sinin çoğaltılması için "Çocuk E-

HUKUK lMTlHAN TALlMAT. 
NAMESi DECIŞTIRILMIYECEK 

Ankara, 7 (Kurun) - İstanbul 

Hukuk talebelerinin imtihan ta -
limabnda değiıiklik yapılması 

hakındaki müracaatları Kültür 
Bakanlığınca tetkik edilmektedir. 

Henüz müspet bir neticeye varıl
mamış olmakla beraber istenen 

tadilatın timdilik yapılamıyacağı 
tahmin olunuyor. 

TÜRK- SURlYE EMLAK 
ANLAŞMASI 

Ankal'a, 7 (Kurun) - Suriye

sirgeme,, ve "Kırmızı Ay,, lid • 
rumları pullarından posta memur 
larının almakta oldukları aabt 
aidatının sandığa gelir aynlma11r 
§İmdi bu paraclan mevcut 25 bio 
liranın da irat kaydedilmesi teklif 
olunmaktadır. 

REŞlT KADIN TlCARETl 
Ankar.ı, 7 (Kunın) - Reıif 

kadın ticaretinin men'i hakkın • 
daki beynelmilel mukavelenin .,.. 
diki layihasını hariciye encümeııİ 
ikmal etti. Encümen, hükUnıeıio 
görütüne iştirak etmittir. Layiha 
yarınki Kamutayda konuıulacak 
tır. 

ESTONY A iLE KLERtNG 
ANLAŞMASI 

:Ankara, 7 (Kurun) - Diğer 

devetler gibi mütekabil şartlaı4• 
olmak üzere Estonya ile hazırla " 
nan Klering muahedesi imzalan " 

~ (Ba§makalden devam) 
bin kiıi kadar arbnıf olacaktır. 
Hiç şüphc&iz Fransa da ltalyaya 
yakın bir kuvveti ayakta tutacak. 
br. 

mıştır. 

de Türklere, Türxiyede Suriyeli· IRAK OKONOMt BAKANLIGl-
lere ait em!ak hakkındaki itilaf- NIN BiR ISTECI 

Öyle görülüyor ki, Avusturya hü
kUıneti seferberlik itinde geri kal-
"'"k ida"11VftP N;,_...1..!- ! L.!. -• 

evvel ajanslar Avusturyarıın da 
mecburi askerlik uıulü i!e yetmiş 
bin kitilik bir ordu yapacağını bil· 
dirdi. 

Fransa, ltalya, Avusturya dev· 
letleri bö; le süel (askeri) hazır

lıklarda balunurlarsa küçük and· 
la§ma del Jetleri bo, duruı-lar mı? 
Nomal (tabii) olarak onlar da 
kendi hallerine göre hazırlanmak· 
tadır. 

Daha sonra Sovyet Rusya ge
lir. Biliyoı-ıtz ki bu devlet Alman· 
yanm hareketlerinden en çok kuş
kulanan bir ülkedir. Almanya ile 
Lehistan uasında doğu vönetin· 
den (fark taralınJan) gen\şlemek 
üzere bir a nla~ma hulunduiu Hit
lerin işb.ışına geçtiği günlerden· 
beri dillerde dolatmaktade. Onun 
için bugünkü siyasal durum kartı· 
sında Sovyet Rusya Almanya ile 
sınırda§ olan öbür devletlerden 
belki de Jaha çok uyanık bulun
maktadır. 

name müddetinin Haziran sonuna 
kadar uzatılması için ha·ıırlanan 
.. -.,..·•-.Ttıııi: .. _..w""~ ._;._.'""aaıoıı Kô:i'W• 

etti. Layifia yarın Kamu ay~a o
nU§ulacaktır. 

KAMUT AYDAN TASDiKi iS
TENEN ÖLÜM CEZALARI 

Ankara, 7 (Kurun) - Beytehi
rin Hüseyinler köyünden Dirhem 
oğuUarmdan Mehmet oğlu Ah -
met, Şibinkarahisann Bülbül ma
hallesinden Topal köle oğulların
dan Mehmet oğlu İbrahim ve Ur
f anın Hararan kazasında Der fil o
iuHanndan İbrahim oğlu ömerin 
ölüm cezaarna çarpılmaluı hak • 
kında verilmiı mahkeme kararla -
nnnı Kamutaydan tasdiki istenil· 
di. 

Stadyum kapısında 
350 yaıah ! 

Glaskov, 7 (A.A.) - Bir fut
bol maçı seyretmek üzere Hamp
dom stadyomuna gil'meğe çalııan 
ahaliden 350 kişi yaralanmış veya 
berelenmittir. 

30.000 kişi İ!Çel"iye girmek fır-
satını bulamamı§lardır. Zabıta 

Demek ki Almanyayı çepeçev 
re kuşatan ülkelerin hepsi hemen 

har ıkacakmı ibi hazır- müdahaleye mecbur olmuştur. yarın µ ç f g ........ _________ ._ ...... . 

lıklı bulunııyorlar. Oldukça ge· vet !,, ne de ''hayır!,, diyemez. 
niş ölçüde asker topluyorlar. Bir Şüphesizdir ki büyük harpten son· 
halde ki bugün Almanyamn her ra Avrup:.ı hiç bir vakit bugünkü 
yanında Nl &!ağı birkaç mayon si- kadar karıımamııtı. Hiç bir va
lahlı asker ayak üstünde bekle· kit genel bir harp tehlikesi tımdiki 
mektedir. Bunun için mecburi kadar artmamııtı. Bununla bera· 
askerlik ıısulünü ilan etm!ı olan her herhangi bir hükumetin haıın· 
Almanya da eski imparatorluk or· da olanlar için herhangi bir şe
dusunu yeniden kurmağa çalıt- kilde harp açmak kolay değildir. 
malctadır. Açılacak hftrhin sonu nerelere va· 

Acaba A vrupanın dört huca- racağı belli olmadığı için bunun 
ğında yer }er toplanmakta olan sorgusunu kendi üzerine alabilecek 
ordulara bir gün "ate~!,, ~mri ve. kadar gözü pek bir hükumet göze 
rilecek midir? Daha doğrusu görünmemektedir. lıte salt bu 
(1914) yılında olduğu gibi Avrupa bakımdan bugün için daha bir 
ulusları ltıAtı ve ate' dalgalan için- harp tehlikesi olmamakla beraber 
de gene bitibirilerinin boğazlarına sürekli b"r barıt yolu da görün· 
ıarılacak!ar mıdır? memektedir l 

Bu sotguya hiç bir kiti ne "e- ASIM US 

Ankara, 7 (Kurun) - Irak ö • 
onomi Bakanlıeıı Ziraat. Baka: 
ıgımıza gôilder<iıgı bır bffiKt 

bizden, hayvan hastalıkla 
kullanılacak Malbi Tüberkülin 
temeldedir. Ziraat Bakanlığı 
isteği tetkik ediyor. Söylendiğin• 
göre, lrakm isteği yerine getiril~ 
cektir. 
YUSUF AKÇORANIN KOTOP .. 

HANESi SATIN ALINIYOR 

AnkarC\, 7 (Kurun) - Kültiif 
Bakanlığı rahmetli Yusuf Akçu • 
ranın kütüphanesini almayı ka • 

rarla,tırdı. Kültür Bakanlığı kii ~ 
tüphaneler müdürü Bay Hasa1' 
Fehmi ve müzeler müdürii Ba1 
Hamit ZiibE.:yİr bugün kütüphane• 
de bir tetkik yaptılar. 

Odun kömüril~ işleyen 
bir nakil vasıtası 

Paris, 7 (A.A.) - Sular ve or· 

manlar idaresine ait ve odun kö· 
mürü ile işliyen bir nakil vasıtası, 

Viyana panayırında, Fran11z in· 
ıaat sanayiini temsil edecektir. 

Bu araba, ormanlardan iıtiha31 
edilen bir nevi garın propaganda• 

sını yapacaktır. Bu arabanın Vi " 

yanaya kadar sevki, "Orman ga " 

zı,, nm, diğer mahrukata n.a%ararı 

ehveni yetini gösterecektir. 

Araba, 100 kilometrede yalnız 

50 kilo odun l<ömürü yakmakta • 

dır. Bu hesap1a, benzinle işliyeıı 

bir kamyon 80 franksarf ettiği hal• 

de, bu araba 17.50 frank sarfet .
mektedir. 

"Orman kazı,, ile işliyen kanı .
yonlar kullanmanın, halihazırd• 
hüküm süren ormancılık buhra • 
nına kar!ı yegane bir çare olacal' 
tahmin ediliyor. 

Bu araba, Viyanadan son.ra, Mi• 
linoya ve Zairebe de aidecektir• (~ 
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Deli, san' at ve 
inkılap 

l 
Çocuk Bayramına 

hazırlık 
Dünkü 

Voleybol maçları 
Gazetemizin himayesinde ya • 

pılmakta olan mektepliler araıın
daki voleybol müsabakalarına 
dün de Kabataş ve Darüşşafaka 

Maliyede yeni 
teşkilat 

latanbalJa telilf var: Bakırköy· 
tle atın boyalı konak dolmuf, za. 
rarsız; delileri birer ikifer salıveri· 
Yorlar,,,,,, yazıcılann rennıni bı· 
~ah açmıyor· Onun için lıurıun ka-1 
lemler birer mızrak halinJz nrJril
tüiyor. Gazete ıayılaları deliler· 
le alıJlılar arannda bir barikat 
haline •okutuyor. Babıali yoku· 
ııınJa birkaç gö~ yükıek bina· 
lartlan birin.in üıtüne çıkmq, laal· 
lra bora rcıiıyor, verdiği 'faret fU• 
clıır: 

Çocuk eıirg~me kurumu lıtan r 

bul merkezi heyeti dün toplanmıf, 
Çocuk haftaımda Dağcdık klü · 
1Jünde bir balo verilmesine karar 
vermiştir. Heyet Çarşamba günü 
tekrar toplanarak Çocuk bayramı 
programı etrafında görüşülecek · 
tir. 

sahalarında devam edildi. l 
Kabataş sahasında saat 16 da 

Kabata§ voleybol takımiyle Şişli [ 
Terakki voleybol takımı arasında 
yapılan maç çok güzel oldu. 

Hazırlanan yeni maliye tqki · 
lah projesine göre, Maliye Ba · 
kanlığının iki müsteşarı olacak, 
gümrük ve inhisarlar bakanlığı it
lerinin mühim bir kısmı mıtliyeye 
devredilr.-:.cktir. 

"- Deli var ... Deli geliyor ... 

.... (: * 
Zararıı:. deli ividir. Hat • 

ta bircu: Ja imanın hOfUna giJer. 
Hele manyaklar ne tatlı, tatlı ko· 
nufUrlar, hayatlarının lantezüeri 
bizi gündelik hayatın hudutların
dan uzaklara götürdükleri için on· 
lar inaana zaman zaman lerahlık 
ve hülyanın rahatlığını verirler. 

Etrafımızı bir kale Juv~n, bir 
~ndan gibi saran gündelik haya
tıınızı yıkmak, yıkılamaua hülya 
ve ideal alemine, fantezi dünycm-
114 bir tünJ. açmak hepimizin e· 
1t1elidir. lWalrul Jenen adamlar 
bu JarJarın ~idili ltuJut içinJe 
kalıp kendini orada meıut sanan
lardır. 

Bcuan bıı duvarı bir Jeli yıka· 
lıilir ve kendini gündelik hayatın 
~nJanınJan kurtarır. 

Zati eşyadan gümrük 
vergisi ahnmıyacak 
Hariçtt-n ıelen zati cıyalar · 

dan vergi almmaıı hakkında Ba · 
kanlık tarafından emir verilmiş v~ , 
evvelki gün şehrimize gefen yol · 
culann zati 9eyaları resme tabi] 
tutulmuf tu . . 

Bunun üzerine yolcuh.r itira:ı 

etmiıler, birçoğu mallarını güm · 
rükte bır.:ıkmıtlardı. 

lıtanbal gümrükleri bas mü · 
dürü Bay Seyfi Aydın ile gürüt • 
tük; dedi ki: 
"- Evet, böyle bir emir veril · 

mitti, fakat Bakanlıkla temas et • 
tim, yapılan itirazları bi!dirdim. 
Yolcuların getirdikleri zati e9ya • 
dan resim alınmamasına karar 
verildi. Bundan böyle yolcular • 
dan zati e.ıya için resim alınını • 
yacaktır; qyalarınr gümrüklere 
bırakan yolcular reıim vermeden 
uti efyalarınr geri alabile:.--ekler · 
dir. Para verenlerin de verdikleri 
para kendilerine iade edilecek • 
tir.,, 

Ünivcr:.itc ta.!cbecinin 
imtihanı meselesi 

Şitli Terakki lisesi takımı Lut
fi, Tahir, Reşit, llhan, Lôtfi, Hak
krdan; Kabataş lisesi takımı Se . 
zai, Hikmet, Turgut, Ahmet, Vec
di, Vasfiden mürekkepti. Oyun, 
Şiıli Terakki lisesinin Kabatatı 
yenmesiyle bitti. 

Ayni sahada ikinci olarak la -
tiklil ~e inkılap liseleri voleybol 
takımları karşılaştılar· 

istiklal lisesi takımı, Zekai, Sa
lahattin, Sabri, Necati, Dilaver, 
Adnandan; inkılap Jiseıi takımı 
Selim, Feyzi, Recep, Ertuğrul, 
Zülfi, Ragıptan teşekkül etmişti. 
Çok heyecanlı geçen maçı İstiklal 
lisesi kazandı. 

Darüşşaf aka sahasında karşı -
laşmaları kararlaşan vo!eybol ta -
kmıları şunlardı: 

Yenilise - Darüşşafaka, Ve -
fa - Ameli Hayat. 

Birincide Y enilise takımı gel -
mediğinden Darüşşafaka, ikinci • 
de Vefa lisesi takımı gelmediğin
den Ameli Hayat hükımen galip i· 
lan edildiler. 

Eski liman şirketinin 
tasfiye işleri 

Sanıyorum ki RoJenbah'U1 .;,.. 
netle Jelıay: J.:J1ctrmuinin •ebe
bi JJCiiiin bu yaratıcı enerji.itlir. 
Zararsız tlf'li makul adamların yı· 
kamadri• Jı.ıtımTnrrn Ü•tünJon. 
Jiin;yeyr ayredebilen inMl.tUlır. a
ncı iateraeniz yontulmamq, olpn· 
la,""1mıf bir aıal .1.______ ,ı• • 

~ ... ,,.. 
lcqmamq bir ecrnaı lacrmura Jeyi.· 
niz. Belki Je zararsu delileri 
ıanatın hamuru olan lantezi ifin
tle yafaJıkları için ıevimli bulu-

ruz. 
F' akat, zararlı deliler . • En flÜ· 

Hukuk talebe.inin imtihan ta • 
limatnam!!ıinde bazı değiımeler 
yapılmaamı iıtediklerini ve bu 
meaele etrsf ında bakanlıkla tema•· 
ta bulunmak üzere aralarından 
seçtikleri bir heyeti Ankaraya gön· 
derdiklerin; yazmııtık. 

Eski liman tirketi heye•i umu· 
miyeai dün toplanmıttır. Bu top
lantıda maliye bakanlığı r.amına, 
lıtanbul ta.hakJruk ba1 müdürü Bay 
Talat, lzınir liman ıirketini temsi 
len Bay Ali Rıza, Okonomi Ba. 
kanlığı komiserlerinden Bay Hüı· . ) 

Eski defterdarlık usullerme nİ· 
hayet verilecek, lstabul teıtkilahn
daki tahn.k1'.uk ve tahsil müdürlük· 
leri deği•tirilecektir. 

Y aban~l maliye mütehusısları 
tarafından verilen raporlardan da 
istifade edilerek hazırlanan proje 
yakında Be kanlar Heyetine verile-

1 

cektir. 1 

Eeroin fabrikası kuranlar 
mahkum oldular 

Arnavutköyünde eroin fahri • 
kası kurmaktan ve eroin satmak • 
tan suçlu Emil Napanoı, Haydar 
ve Ziyanın muhakemesi dün ıeki% 
numaralı ihtisas mahkemeıinde bi
tirilmi, ve karar verilmittir. 

Bu kanı a göre, Emil K11panoı 
bir yıl hapse ve 1106 lira para ce
zasına, Ziya on ay hapse ve 921 
lira para c.ezasına, Hayda, bet 
ay hapse ve ayrıca da 460 lira pa· 
ra cezası vermeğe mahkUm olmut· 
lardır. 

Araba atları muayene 
ediliyor 

Tek ve çift atlı arabaların hay
vanları bir kaç günden beri bele • 
diye baytarları taraf mdan ·rüam 
muayenesine tabi tutulmaktadır. 

Arabalar her gün grup grup 
belediye önüne gelmekte ve aıra 
ile hayvanlar muayene olunmak -
tadır. 

Bu arada arabacıların da ehli· 
yetnameleri yenilenmektedir. 
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Gezintiler]. 

Bir mezar 
işi daha! 
Dün, Şina.sin i 7 mezarsızlıfıntlan 

duyduğum acıyı söylemiıt·m. Bu· 
nu okuyan bir arkacltlf, b:ma baı· 
ka bir ıanotkô.r ltl§ının etrafında 
dönen yenı bir korkulu iı anlattı. 

Oakü:laı tramvay ime.:~ıi, Ka
dıköyündeki "Mahmutbaba,, me
zarlığını •cmn almıf. Orada araba· 
lar için gertİf bir ambar yaptıra
cakm111. 

Türk hiktiy ecilerinin en büyük· 
/erinden biri olan Ömer SeJ·fettin, 
orado. yatır. Onun kaynak va tQf
kın btıfını iyi anlıyan bir doıtu, 

büyük adamı bir toprak kamburu 
altında bııakmaJı. Sunatkara pek 
yartıfan te~ tQflı bir mermer bark 

yap~rdı. Ômrü hiç kimıeye ben· 
umiyenin. mezarı Ja baıkaların· 
elan ayrılmalıydı. Ve öyle olJu. 

Her nekadar ycu dönüm/eti tu· 
tulmuyorııa Ja Ômer Seyfettin, Be· 

ne g~p giden birçok faİr/erimiz· 
den daha talihlidir. Vak:ı vakit 
unutmıyanlar çıkar, gençlt!: topla
nır, aJı .evilerek anılır. 

Nitekim benim üzülüp: 

- Vah! Vah! 

Diye çırpındığımı gören arka-
dcq: 

- Dur, dedi, tel~ etme. Bu İfe 
candan kQ!anlar var. Şelair· Mec· 
li•inde Relik Ahmet, bir takrirle 
bu noktalunn ayiınlatdm:mnı de· 
nedi. Satılmıııa, mezaTın lıo· 

ranmannı, satlımamıpa. bu mer 
meT armağanın pazarlı ;lrtan ayn 

tutulmasırıı istedi. 

Relik Ahmet, bir "'1Ult: aJaını. 

oİarak boynunun borcunu ödemi§, 
yaphfını bilenler için btqarmalr 
tan daha büyülr allnf ,,ımaz. 

Omer S1:ylettin, •eyrelt doğan
lartlandır. Otuz altı yaıcnda onu 

kara topraklara gömen, ecelden 
çok b'lfka bir dertti. içimizde ha· 

zel kokulu, en güzel renkli bir ze
hire bile tahammiilümüz yoktur. 
Hele bir zararlı ile b41bcqa kal · 
11tak ••• Hayat her feyJen tatlıJır. 
llülyaaan, lanteziJen bile ... 

Tıb fakültesi talebesi de Ba • 
kanlığa müracaat ederek talebeye 
hiç olmazsa imtihana iki kere gir . 
mek hakkmm verilmesi için te · 
tebbüslerde bulunacaklardır. 

nü, tasfiye cemiyetinden Bay 
Hamit V.? Bay Faruki bulunmuı . 
lardır. Dünkü toplantıda. tasfiye 
heyetinin hazırladığı rapor okun -
mut ve hissedarlara tasfiye İfleri 
hakkında İ:.;ahat verilmittir. 

Tal ebe. mektep dışında 
temsil veremez ! 

Kültür Bakanlığı bütün okul • 
lara bir tamim yollıyarak okul 
temsillerinin ancak okul salonla • 
rında verilmesini biıldirmif, tale • 
benin hariçte temsil vermuini ya
sak etmittir. 

la derin hir azı gibi l'lfıdığımız 
bu vakitli.: ölümden sonra, bir lıe· 
re Je mez'2rrnın ölümiyle mi 1ı;,,,,. 
l'lfacaktık? 

Onun için Joıtlar nekaJar 
"ltnrksalar hakları vardır. 

Diyorlar ki, delüer artıyor. 
Bana kalırıa, bu ıözJe büyük 

bir gerçeklik var. 
Delüik ô'ap maele.i olcluğu ka· 

İiar, cemiyetin kıymetleri, tiiifün • 
celeri, anlnyı§ları, halata •o.yal 
değerlen iJf. alakalı bir iftir. 

SeylanJa biriıi, torunun be · 
1lim büyük anamdır Jeıe, kimıe 
seıini çıkanncu;. 

Bizde oiri böyle bir ıey ıöyle· 
ae derhal ıımarltaneyi boylar. 

Ada eğJence! eri 
Adaları güzellettirme cemiyeti 

idare heyeti bir toplantı yapmıf, 
bu yaz Adada yapılacak eğlence
lerin programlan etrafında görüt· 
müttür. Eğlenceler bu ıene Ma -
y11 ortalarında baılıyacaldır. 

Şile ilk okullarında 
lıtanbu~ kültür müdür muavi

ni Bay Nurullah Şile ve civarında· 
ki okullarda tetkikatta bulunmak 
üzere, dün aktam Şileye gitmittir.

1 Bay Nurullah Şilede bir hsfta ka.
1 

dar kalacaktır. ı 

Zü.hrevi hastalıklarla 
savaş 

Bugün oaat on altıda Haf kevin· 
de zührevi hastalıklardan korun . 
ma etrafında bir konferans verile
cektir. Konferanslar her hafta 
pazartesi günleri devam edecek • 
tir. 

Fidan:ıkta 
Büyükderedeki Fidanlıkta ya. 

pdmakta olan bahçevanlar bina . 
sının inşası bitmiştir. yakında a • 
çılma merasilmi yapılacaktır. Bu • 

Buz sat. şına hazırlık 
Bu ya~ buz satı§mın geçen se

ne olduğu gibi ıikiyeti mucip ol -
maması için açılacak satıf yerleri 
hakkında ~imdiden tetkikat ya • 
pılmaktadlJ'. Buz satacak yerler 
aktamları muayyen saatte kapan • 
maktan istifad·e edileceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rada bahçevan yetittirilecektir. 

Fidanlık sahasının etraf mdaki 
genit arazi de satın alınmıttır. 

Sıran gelir bizde büyük .anat

luirlann a~ yetiftiğimlen ıu:lanır, 
gönüllerinde böyle lırıtla bir a-

leti• Joianların Ja çal11ma alan
lannJa ptulamaJJılarıntlan Jem-
varuruı:. fic haklnmu VllT? Edebi

yatla herlımn alay edebildiii ya
lerde ıiir, oyuncaklıktan lt.urtula-

büir mi? Çevrenin aptal al11ylannı 
göfii•liyer•ılı, yük.eklere hrma• 

nanlar da GnlOfı/mamak acı.iyi• 
kıvrana lu11rana ölüyorlar. 

"Şina.i,, nin kemilJeri üıtün• 
apartman kuruldu. Arlık o, mr 

Zenci Amerikacla .iu; t<ıı.'ıanın I 
felt tiiyü bEı sürü tav§anın aynidir, ---- ---------------------;----- ------ - -·----
deu, etraftakiler bunu tcuJik e ·I 
der, lo:kat ıiz böyle bir ,~Y .öy · 
lerHniz derhal ellerinizi Lağlar · 1 

lar. 
1 

zarıız bir ölüdür. Hiç olmaua o 
apartmanların önünden geçrm yo

la rahmetlinin atlı verilsin •• "KloJ
larer,, lere pqkeı çelıilen birt•Yı 
Şinalitlen ntuıl esirgenebilir? 

Orta Alrikada bir kral bir ıa· 
bo:h celladını çağırdı, maiyetinden 

1 
0 n kifinin boynunu vurdurdu. 
,..~ . lı J. ' '!r'lnkü onları rüyuınJa en ı a· ; 
leyhinJe ~ikaıt hazırlarken gör· ı' 
l'tliqtü. 

Siz bö3•le bir ıey hayalinizden 
&ile geçiremez.iniz. 

Elli serte önce lıtanbıdcla bir 
eJana, birine 1Hn melelJm •ör · 
tlü,,., Pe-amber bana .öz ıöyl• Mektepliler araıında yupılan voleybol maçlarına dün devam o(undu B .t b I 

.rı• s· . . . " d'" k • una aı yazımızı il sayı Q• 
S d 1 Ertem J.a bulacalmnız. ınncı ruım e un arıılCl§an Kabatat - Şlfli T e rakki, ikinci reıimde lıtik(QJ - in 

o • r . .~ ) kılap liıeleri v oteybol takımlarını (lÖrüyorıunuz.. 
oon,, 5. d fH111'ftDUn 5. ci /J'İJ.fmıu,,(ilJ 

"ômeT Seyfettin,, yaıaJrlcça yur

dundan hirıey utememif, boyano 
oermifti. Fakat vadilJeri arClllll• 

da kentli kemikleriyle oynamai 

laakln yolıtur. 

S. Gezgin 

Jran hastanesi binası 
Sultanahmetteki lran hastane • 

ıi bazı huıuıi sebeplerden dolayı 
kapablmıt§ır. Kültür müdürlüfl 
hastane hinaamı sabn alarak &a· 
rada bir iik okul açmayı diifün· 
mektedir. 
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inkılap kürsüsünde 

Türkiye nasıl pay
Jaşılacakh ? 

Bay Hikmet'in dersi 
Manisa saylavı bay Hikmet, in

kılap kürsüsündeki dersine dün 
de devam etti. Bay Hikmet, dün • 
kü dersinde Türkiyenin taksimi 
etrafında :yapılan mukaveleleri an
latarak §un:ları söyledi: 

- İngiltere, miJlt hükUmetin 
gönlünüalmak için bir çok teşeb . 1 
bü.sler yapıyordu. Harput valiai 
Ali Galibin, Sivas kongresini da. 
ğıtmak istediği anl&§ılarak önü 
alındı. Bu işte, İngilizlerin par . 
maldarı olduğu anlaşılnuşb.,, 

Bay Hikmet, lzmirde dört dev
let murahha•ının yapılan zulüm • 
leri tetkik ederek rapor verdikle. 
rini söylemiş ve raporlan anlat -
mıştır. Bu raparolarda Türklerin 
haklı olduğu işaret edilmekte idi. 
Bay Hikmet, Yunanlıların zulüm
lerini gösteren bazı bahisleri oku
duktan sonra sözü gene İngiltere 
tüktimetine getirerek ıunlan söy
ledi: 

- 1920 sen.esinde cereyan fU -
dur: İngittere yedi sekiz ay bizi 
avutmak iıteınit veya öyle görün
müştü. Fakat artık Almanya, A -
vusturya, Macaristanla sulh imza
landıktan sonra bizimle de imza -
lanma sıra" gelmişti. Bunun için 
ağır sulh şartları kabul ettirmek 
yollarını aradılar, bizi yıldırma 

politikasına ba§la.dılar. Bizi yıl • 
dırma politikuına 16 mart vak'a
sile başlandı. Harbiye Nezaretinin 
müzika takımı, koğufunda uyur • 
ken, uyuyan neferlere yaylım a . 
te~i açılmış, yedi &ekiz kişi öldü -

löllişHi. Budalaca bir vahfet? 
... fstan1iul ıŞgal edildi. lşgai or<lusu 
kumandanı duvarlara beyanna • 
meler yapıştırdı.,, 

Bay Hilonet, Vahdettin ile İn -
gilizler arasındaki gizli anlaşma
ları, işgal ordusu kumandanının 
beyannamelerini, madde madde 
okuyarak tahlil ve izah etti. l11al 
vak'aımdan aonra Anadoludaki 
heyeti temsiliye ile muhaberenin 
kesildiğini, Ankarada bir bükU • 
met kurmak lazım geldiğini anla
tan Bay Hikmet, Ankarada hükii
met kmulduğunu, lstanbul ve A • 
danaya karşı şimendifer yolu tah
rip edildiğini de anlatarak tunla
rı söyledi: 

- İstanbul iıgaiinin en mühim 
neticesi ıu olmuftın: O vakte ka
dar bir çok ihtilaf ve münakaşa • 
lar vardı. lstanbul ifgal edildik -
ten sonra herkes anlamıştı, ki 
Mustafa Kemalin tutmak istediği 
yol, en doğru yo'ldur. Bu anlaşıl • 
mış ve birlik hasıl olmuştur. 16 
Mart hadisesinin hakikatte bize 
faydası olmuştur:,, 

Bay Hilnnet latan'bıulun ifga . 
linden sonra lngiltere ve Frama
da Türkiye hakkında dütünülen • 
leri Venizelosun faaliyetini anlat • 
b. 23 Nisanda An.karada Büyük 
Millet Meclisinin toplandığmı, kı
sa bir zaman sonra San Remoda 
Sevr muahedesinin son şekli ka -
rarlaştırıldığını anlattı. San Re · 

Jsugece nöbetçi eczaneleri 

Samatyada: Rıdvan, Fenerde; E -
milyadi, Şehzadebaşmda: İsmail 
Hakkı, Şehremininde: A. Kemal. Ka
ragümrükte: Arif, Cağaloğlunda: A
bid, Be iktaşta: Ali Ri7.a, Lalelide: 
Sıtla, Küçükpazarda: Hüseyin Hüs -
nU, Eminönünde: Hüsnü Haydar, Ga· 
latada Doğruyolda: Merkez, Tünel • 
de: Mankoviç, lstikl!l caddesinde: 
Kebal Rebol, Şişlide Osmanbeyde: 
Şark, Kasunpaşada: Yeni T1ll'an,. Ha· 
lıcroğ l un da : Yeni Türkiye Eczanesi. 

SiYASA 

lngilterenin 
kuvveti 

Gümüş liraları taklit edenler lngiltere Dııbakanı Sir CrJ 
Seymenin Avam Kamar~ 
"Almanya. hava kuvvedcr; ~ 
mından lngiltereye müsavidir,, ili 
mesi lngilterede adeta h.ayı',j 
karşılandı. Çünkü daha o" bi 
gÜn evvel, Almanyanın bır ,J 
hava tayyaresi bıılunmaclığr iJ/J 
ediliyordu. Bununla ber'lber , 
manyadaki her tayyare fabrilrd' 
nın azami gayretle çalqar~k Jı#I. 
tayyaresi yaptığını bilmiyt?rt ,J 
gibiydi. Aradan gizlilik perJ' 
kalkınca lngilizler, Alman h<Iİ 
kuvvetleriyle laik bir kuvve• s411' 
bi olmayı kararla~tırclılar. Buttıl 
sebebi şudur: 

Yahudi faizciyi 
vuran Arnavut! 

Hapse ve para 
cezasına mahkum! 

Ceza ıstenildi 18331• ki 
F eriköyünde, aldığı borçtan . ıra verece er 

~olayı ken~isine kefil olan hakka· Bır müddet evvel gümüş lira · 
rn dükkanına haciz konurken &· lan taklit ettikleri ve piyasaya 

' sürmeğe çalıştıkları iddiasiyle ya• 
acaklısı faizci Menteş Kasaviyi 
bıçakla öUürmekten suçlu renç· 
her Arnavut Zihninin muhakeme-

si, lstanbui ağır ceza mahkemesin~ 
de dün aon safhasına varmıştır. 

Bu dav-ada, Arnavut Z\hninin 
Yahudi faizciye icrayı durdurma~ 
aı için dükkan önünde yalvardığı, 

borcunun bir kıımmı derhal öde· 
yeceğini ;\öyleyip bir kısmı için de 
mühlet İştediği, Menteş Kasavi 

bu teklifi reddedince, hiddete ka. 
pıhp onu bıçakla kanlar içerisin~ 
de yere .erdiği, mvzuu bahistir. 

Dünkü muhakemede, müdediu· 
mumi Kqif, suçlunun tehevvüren 
adam öldtirmekten, ceza kanunu • 
nun dört yüz kırk sekizinci mad · 

desi mucibince cezalandxrdması -
nı, yaşının gözönünde tutulma • 
smı istemiştir. 

Gelecek muhakemede avukat 
Şefik müdafaa yapacak ve karar 
bildirilecektir. 

Kültür müdürlüğünün 
işleri çoğaldı 

Yeni lcültii1' -miiilfü·liılct"".,.1 tali· 
matnamsinin tatbikinden sonra, 
ıehrimizdeki bütün orta okul ve 

liseler de kültür müdürlüğüne 

bağlanmııtır. Bu münasebetle la
tanliul kültür müdürlüğünün işle· 
ri pek fazlalaşmıştır. 

Duyduğumuza göre, kültür mü· 
dürlüğündc yeni bazı teşkilat ya-

pılacaktır. 
ınnuııwıınmm•mu111ıuM11Pmtı1uıunınıMhntt1unU11111ııu1111umn11ttuuınn111t ııruı 1111 

moda ıark meselesi hakkında ge -
çen münakaıaiarı da sayan pro
fesör, 11 Myıata Oamanlı murab -

haslarına muahede metninin teb -
liğ edildiğini ilave etti. Haziran 

içerisinde Yunanistamn yeni bir 

taarruza başladığını, bunun sebe
binin Türkleri korkutmak oldu -
ğunu söyledi. İngiliz Harbiye Na-

zm He Venizelosun görüşmesini; 
bundan sonra Yunan ordularının 

Uşağa kadar ilerlemesini, Fransız
larm ıbir tabur askerlerinin esir 

edildiğini de anlatan Bay Hik • 
met, Fransızlarla Ankarada yirmi 

günlük bir mütareke a.ktedildiği 
söyledi. Venizelosun Mareşal Vil-

sonla bir mülakatını, Vilsonun 
defterinden anlatarak Yunan or -

dusunun muvaffak olamaması se
bep'lerini, gene Venizelosun telak~ 

kiaine ıöre izah etti. V enizeloa; 
"F ranaa, T okaıt a ka.dar iler -
lemeği üzerine almı§ olduğu halde 
hunu yapamadı. Yunan orduları -
nın ilerlemesine mani olmuştur. 
Sonra Fransızlar, Türklerle biı· 
mütareke yapmışlardır. Bu da, Yu

nan ordusunun vaziyetini değİ§ -
tirmitti.,, diyordu; Bay Hikmet 
ileri aüriilen bu fikirlerin çü;üklü

ğünü anlattı. Fransızların mütare
keye riayet etmeden Zonguldağı 

İ§gal etmİ§ olduklarını, binaen -

aleyh Venizelosun öne sürdüğü 

mütarekenin mevzuubahsolmadı . 

ğını izah ederek dersini bitirdi. 

kalanan he~ kişi, yapılan tahkikat 
sonunda İstanbul Ag~ırceza mah -
kemesine verilmişlerdi. Bunların 

muhdiemeleri dün akşam üzeri 
bitmiştir. 

Dünkü muhakemede, müddei • 
umumi muavini Kaşif, esasa dair 
mütaleasını söylemiş, hadiseyi et· 
raf h surette anlatarak, şahitlerin 
ifadelerini tesbit ve muhakeme e

dilenlerin vaziyetini birer birer 
tetkik etmittir: . 

- Hakkı, kalb para yapmışttr. 
Hacı Mehmet te, bu işte alakadar· 
dır. Bunlar ayni odada oturuyor -
lardı. Kalb para yapmak için 
mevcut vasıtaları Hacı Mehmedin 
görmemiş olması imkansızdır. 

Celal de ayni odada oturan üçün· 
cü şahıstır. Onun da vaziyeti bil -
diği anlatılıyor. iki Kal-b madeni 
para ile kalıpların ve kimyevi ec· 
zanın, Celalin tarif ettiği veçhile, 
üçünün bir arada oturdukları oda
nın bacası içinde saklı bulunması 
da bunu gösterir. Üçünün kalb pa· 
ra işini müştereken yaptıkları ıa -
bittir. Hacı Mehmedin yaş nokta
sından vaziyeti göz önünde tutu-
l-- -1., ....,..__, IJ .-:l•••.&I&& """' 'Q""'JAll•' 

ceza kanununun dört yüz on altın· 
er maddesinin dördüncü bendi 
mucibince cezalanduıılmalarmı is
terim. • 

Kahveci Hamdi, üçünün kalb 
para yapıp sürdüklerine vakıf ol -
madığmı, asker Mehmed de ev • 

velce Hacı Mehmede ödünç para 
verdiğini, aonra omm tarafnıdan 
alacağına mukabil verilen bir li -
ranm •kalb olduğunu bilmediğini, 
simitçi Bekire verdiği zaman işin 
meydana çıktığını ve kendi.aini 
yakaladıklarını iddia ediyorlar. 
Bunun ifadelerinin aksi, vicdana 
kanaat bahtolacak tekilde sabit 
değildir. Bu itibarla bu ikisinin de 
beraetleri isteğinde bulunuyorum. 

Dava edilenler, bu işle alaka -
ları olmadığını müdafaa yollu ile· 
ri sürdüler. Bunlardan Celal. böy
le bir iş yapıldığını öğrenmiş ol · 
masmm kendi iştirakine delalet 
edemiyeceğini, olsa olsa memur • 
lara haber vermeği akletınemiş 
vaziyette bulunduğunu müdafaa
sına ilave etti. 

Muhakeme, tekmillendi. Reis 
Sakrp, aza Abdürrahman Şeref 
ve Meliha Kemal, kararı müzake
re ettiler. Bir saate yakın süren 
nıi.izakcreden sonra, karar bildi . 
rildi. Hakkı üç sene hapse, binli
ra para cezası ödemeğe, Hacı 

Mehmet, yaşı noktaımdan cezaaı 
azaltılıp iki buçuk sene hapae ve 
sekiz yüz otuz üç lira para cezası 
ödemeğe mahkUm oldular. Celal, 
kahveci Hamdi ve asker Mehmet, 
beraet ettiler. 

Yugoslav talebesi geliyor 
Yugoslav Zağrep yüksek Pe -

dagoji okulu talebesinden yirmi 
beş kişilik bir kafile Paskalya ta -
tilini geçirmek üzere bu hafta so
nunda şehrimize geleceklerdir· 
Talebeler leyli liselerde misafir 
edileceklerdir. 

Musa, lranlı Yahu
di genci! 
Tevkıf edildi 

Musa i&ıninde İranlı bir Yahu
di genci, dün akşam üzeri polis 
refakatinde adliyeye getirilmiş. 1 
müdeium,ımilikçe S·.;!tanahmet bi
rinci sulh ceza mahkemesjne gön
derilmişth. 

Bu gencin, bir ticarethanenin 
ampullerini satmağa delijet et -
mek üzere müracaatta bulunduğu, 
bir kısım nmpulleri sattığı fakat 
bir kısım ;ı,mpullerle sattığı ampal· 
)erin bedelini sahibine vermeyip 
yanında ahkoyduğu iddia edili
yor. 

Hakim Reşit tarafmdaıı sorgu· 
ya çekile\l Musa, şöyle dedi: 

- Ben, ampulcüyüm. O ticaret
hanenin adamlarından Mcı~zle bir
li1de Büyükadaya gittik. Eski 
müşterile}imden olan bazı dük 
kancdamı ~mpul satın almaları İ· 

çin delalet ettim. iyi iş yaptık. 
bir hayli ~attık. Bir arahlt Moizi 
yanımdan kaybettim. Son vapuru 

Avrupada garp devletleri at' 
sında bir hava misakı yapılnıİ 
/ngiltere ile Fransa taralınJ~ 
teklif olu ıımu§ ve bunun ür.crittİ 
bir sürü miiz:akereler yapılmııtd 
Bu misak yapıldığı takdirde JJ 
/~adar devletlerin herbiri ;;ıeki
ayni derecede yardımda bulurırrt' 
dığı takdirae başkaları taratınJI 
himaye eiilen bir devlet vaziY" 
ne dü§er! 

Onun için lngili:zlerin bu serJ 
hava bütfelerini arttırmaları ~ 
lenmekte ve bu arttırma çok /ıd" 
görülme!dedir. 

lngiliz!erin bu husustaki ıırrJ 
leri Mister Baldvinin geçenler' 
söylediği ,şu sözlerdir: 

"/ngiltere hava bakımınJI 
sahilleri kendisine yakın en /ti. 
vetleri devlet derecesinde kvtJ~ 
olmalıdır .• , 

kaçıracaktım. Acele yetiştim Elim
deki ampulleri köprüde emanetçi 
Saraya bıraktım. Para yanımda 
kaldı. Hepsini de ertesi gün mal 
sahibine verecektim. Fakat, on. 
lar botuna şüphelenip beni polise 
haber vermişler! 

Hakim Reşit, lranlı Yahudi gen- ö. R. Doeir~ 
inLLuıL:.i' oH~ Tot..ı.:ı..,.a. ; •• ; .... .,.),. --------

dairesince derinleıtirilecektir. t ~" 11 'a L 

Polis haberleri : 

Bir çocuk 
ve inkılap 
_.. (B,ı~ıarafı 3 cü sayıfadlJ 

di, dae, pek hayret etmezdi,~ 
nun bir deli olduğuna hükm' 

D 
di. 

en İze dÜştÜ, Fakat birgün Bakırköy trel 

b v Jd de yanındaki poliılere: I 
OgU U "-Ben Peygamberim, si::lef, 

Dün, Çntladıkapıda, kale ha . benim yanımda emirlerimi ıebl;I 
rabelerin.:le oynıyan sekiz yaşla - memur mt:leklersiniz, dediği ıl 
rında Cevat adında bir çocuk de - man, herke• onun yanından /ırl' 
nize düşmüş, l>oğulmuştur. mıştı. 

Zabıta raporuna göre, küçük Delilik zaman, mekan il 
Cevat sahildeki kayaların üstünde savvurlarıno: bağlı olJuğıı ;/. 
oynamakta, denize laf atmakta i- inkılap de.:irleri delileri bir ,J 
ken birdeı4 ayağı altmı:laki ta, lire halinde geride bırakır. 
kopmuş ve denize yuvarhtımıbır. Yürüyen, ilerliyen bir ta~J 
Zavallı çocuk, tatla berab<:r yu . , çinde sosyal tasavvurlannı a'
varlandığı için yaralanarak deni - hayata uyduramıyanlar bir ~ 
ze gömülmüf, bir daha çı:kama - yetin derec:e, der.::ce hastalar'' 
mıştır. Kaza haberi duyulunca teşkil ede,.:eklerdir. 
hadise m3'halline giden polisler, Bunlardan bir kumı, irı.tihtıf~ 
cesedi b•.ılup çıkarmıJla.rdır. decek, bfr kısmı çıldıracak, 

iki yan~ın kısmı cemiyetin ileri gitmeıl' 
Küçük Mustafapa~da Mektep karşı duracak, mürteci ve mııhJ 

zakar ola.-:aktır. 
sokağında Bayan Züleyhaıun evin 
de yangm çıkmış, büyümesine Her iniulap kadroşa ilerlerlı' 
meydan V'1tilmeden söndürülmüş- kendine :idiler, intihar ıede,J 
t
.. ı•e miirteciter, mahalazakirla1 ur. 

Dün saz..t 13 de Cağaloğlu ha- rasında.--ı vo! c.çac!lk, karşt~ırıa 
mamının yanındaki fotoğrafçı kilen safb :-r yarıp geçecektir. 

dükkanındt>. yangın çıkmış; fakat Sadri Ertert' 
yeti§en itf J iye yangının büyüme - 1111ıımın1"1HllllllllHll"1MııtıtfltllHllttttt11111tMIHl1ttııuıııı~ııı' 
sine meydan vermeden söndür • Geçmiş Kurun/ar; 

8 rtisan 19~t müttür. 

Atatürkün gençliğe 
hitabesi 

ANKARAYA ELÇl .JJ 
Paristen telgrafla bildiriJdiY. 

göre Fransa hükfımeti Ankarayıl I 
Kültür Bakanlığı Kültür ıııü • kalade bir elçi gönderme) e karnr 

dürlüklerine mühim bir tamim miştir. 
göndermiştir. Ulu Önder Atatür - "'• * 
kün tarihi nutkunda gençliğe bi · ı Düşman Eskişehir cephesinde " 
tap eden kısmı, Bakanlık tarafın· ı hiş bir hezimete uğramıştır. Tür1' :J 
dan hususi tablo şeklinde bastırı• varilerı bır çok esir T"e harp ıe"' 

almıştır. Uşak cephesinde ricat 
larak hazırlanmıştır. Tamimde bu v d" s · k d.. • .. am e ıyor. ırço uıman ,.,.. 
tabloların büt~n oJrullarda ders - leri azledilmistir. J 
hanelere asılması bildirilmiştir. ""rz~....-ıtlllıs.tr ı•z-. __,, 

................ lllUl'Rlll""' """'"' ....... 
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1]3avaK DENiZ ROMANI 1 
o Gösterilen Filmler o Endülüste Kemal Reis 

1 f elriluı No: 87 Yazan: l•laalı FERDi Haftanın Filmlerinden 3 . 1 anesi, 
lsıanyol prensesi f mir Sıi~iı ~ollırııiı 11rnp Operet Çeşnisinde.. Sokak Çiçeği, 

içer~en asılİız ııçıan ~a~se~iYDr~ı I VilJana Bülbülü Ve Paganini ... 
O aktam heyet azası dağıldık • 

tan sonra, kendilerine göateriten 
h'11111i evlerde yatmJmıtb. 

Prens Said sevgilisiyle batbata 
kahnca, Salinanm yakıcı ve eriti
ci bakı,lan karfııında kendini 
kaybetmi,ti .•. Prene: 

- Şarab içelim.. • . . 
Deyince derhal tarap teatılerı 

getirtilmit, içki sofraıı kunılmut • 
tu .. 

Güsel prenses (İfbiliye) nin el· 

ki §araplarma bayılıyordu. 
_ Cerinenin tarabı da fena de-

ğil .. 
Diyerek, her zamanki gibi so • 

YUnmuf, açlarını dölanüt.. Ve 
Enıir Saidin dizlerine bafmı koy • 
nıuıtu.. • , 

Emir Said Endil&te çok güze'ı 
kadınlarla yaıamıf, fakat, bu ls
panyol prensesi kadar tirin ve seh· 
hu bir kadınla dütüP kalkmamıt • 
h ..• 

Emir Said: 
_ Benim buraya geleceğimi na· 

sd haber aldnn?. 
Diye ıordu: 
Salina ıülümsedi: 
- Nuıl mı beıber aldım? Bunu 

ben rica etmemit miydiuı?-Jii.btr
kaannı ~ ~ senin ıele • 
cıelinİ biliyordum .. 

- Ebukuımı heyetten uzak • 
lastrrt11lc. o.JTLma m el'un herif zi:n. 

dasdan 1i:llÇDllf.. Nedtde ~Muiu 
betli deiiJ., .. 
..... ....... ...... kaldır

dı: 
- Ne diyonuaus? Sua,. sbı

danlarından Ebukumu kim btı · 
raıbilir? • · 

_ Vallahi ben de anlayama • 
dmı. Biraderim zindamn anabta • 
nm yatak odasından ayırmıyor • 

du.. , 
- O halde ıarayda vaıamever -

lerin bir gizli eli Tar! .. s,dtan Ab
dullah bu eli bulamadı mı?• 
-Arıyor.,. 

- Ebukasımı tehir içinde ara -

madılar mı?• Muh 
_ Aramaz olurlar mı? a • 

f l --"'..:niçini alw.t ediyorlar. 
iZ ar t-" • ıJanıt • 

- Musayı • meydana ç • 

ken • kaçıran ve elde e~;.n'1~ 
nıuhafızlar, EbukaslDI. ı• ~ ze, 

1 

bir adamı nuıl ele geçırec:ebler. ·: 
F.mir Sait f&rap kade erını 

doldurdu: • . , iki 
- Haydi içelim, sevgıhm ·• . . 

aeneri İçin ıu tatlı ıaatlerımızı 
botuna ıeçirmiyelim .• 

Prenses Salina bqım kaldırdı. 
Kendine uzablan kadehi eline 

aldı: 
_ Ebukasmım zindandan kaç -

bbıı kral Hazretleri duyana, ca· 

Dl adc:dacaktır. 

- Niçin?. 
-Çünkü bu adam Türkfere çok 

güveniyordu •• Şehirde bir ~g~ · 
talık çıkaımuı ve ıulhu geçiktır· 
inesi muhtemeldir. 

Emir Said güldü: • 
- Bu it benim elim~edir, Salı· 

na!.. • Ben istersem, ıulh muahe
d91indeki maddeleri çarçabuk•· 
bit ecl• •• biraderime inaz&Wb
rınm .• Ehukasnn " Musa ıibi • 
damlar bizim yapacaimıız itfere 
buranlannr eokamazlar. 

Salina, prabını yudum yudum 
içiyordu. 

Emir Said sevgilisinin çıplak o -
muzlarına kolunu doladı: 

- S6yle bakahm timdi ... Kral 
ve kraliçe hazretleri vaitlerincle 
ıebat ediyorlar mı?. 

- ltbiliye tacından mı bahıet · 
mek istiyorıun?. 

- Evet ... Sulh muahedesinin 
imzalandığı gün ben de yeni tah • 
tnna oturmak isterim .. 

- O kadar acele etme, aevgili 
prensim! Kl'a'l ve kraliçe hazretle
ri zaten beni bugün buraya bu 
mesele için gönderdiler •• Tahtı • 
nız hazırdır .. Garnatanm kapıla • 
n arıldığı aün, ltbiliye tacını par· 

T 1--· • ' B"I lak merasimle ıiyecea.mız · 1 • 

hassa kral hazretleri bu hazır • 
lıktan biç kimteııiıı haberdar ediı 
memeıini arzu ve rica ediyor. 

_ Benim ağzım çok ııkıdır .. 
Duvarların ve yerlerin kulağı var· 
d;r, itidw diye, odamda kendi ken: 
dime bile konupnuyorum .. Kendı 
kuyumu kazacak kadar budala de
ğilim, yavrum!. 

Premesin maksadı, Emir Saidi 
o gece iyice aarhot ederek ona, 
tf01ifunaa huırladıiı bir kairdr 

= ==-= ,_, ---=== ,_, 
Filmlerin Nasıl Olduğunu Anlatıyoruz! 

~~ hafı~ ~ç nnem~Ja g~•le~i- muhtelif çare1ere batvuruluyor! ı landırdıiı roll~r~.en biridir. Tere-
len uç yenı lılm, aynı çerı.dedır. Hermsn Koıterlitsin re~;sörlü. ze Krones tolunu yapıyor ve ba-
Operet lilmleri tarzındaki bu üç ğünü yaptığı bu Almanca sözlü ıarıyor. Sonra Leo Slenk, pir 
filmden "Sokak çiçeği.; liimi "l- filmin mevzuu, bir tiyatro eserin· ve aktör Ferdinand RaJmUDd ro
pelı,, nnemo•ında, "Viyana bülbü- den ahnmıtıır. Erkeok kıyafetin • lünde, takdire dejer derecede ti· 
lü,, filmi .. Melek,, ainemcmnda, de iken flll!nÇ bir doktontcı acıyıp piktir. feo Linıen de, We ıe
"Paganini,, filmi "Türk., •incma- koruduğu kız, yavaı yavaş onun fi rolilnd pek muvaffaktn·. Alb • 
•ında lraltanın programını teıkil kız olduj . .mu aP'len doktorla ıevi· rebt Şönhalı, Villi Şor, Aribert 
ediyor. J ıiyor ve ıoP.unda evleıı\yar. Moı, Gu•tav Valdav, Maki Gnls-

Sokak Çiçeği 1 FranziEka Gal, tlam Yaray, torf,Marıa•eteKupfer,GenyaNL 
"l k · d k' "S k k Feliks Breuart ve Otto VafbUlt, lcolayeva, temsilin topluca a • 

pe ,, aınemasın a ı o a henlcn ı d -..l~•--
temıilde ... l\:.vaffaktıriar. Bu ara· • lltuna yar IDl .:ıu.ı1v~aar. çiçeği,, fiiminin aııl adı. "Peter,, 

dir. Mevzuda "Eva,, ismindeki da Felikı breasartın çok tipik oy• Mevauun bun. .... hanket te-
d .. ._ 'lha k d ..ı·voruz' min eden hidiıeleri u hll" -· kız, bazı safhalarda pııııtalon j na ıgını 111 ssa ay e~ı,, · -..... 

giymit olarak dolaııyor. Fakir bir Senaryo ve reji, şöyle böyledir • oluıuna raimen, aen&ryoDllD iyi 
hazırlamft, rejinin kanayqlt olu· 
ıu, temıil muvaffakiyeti tiate
lik ses, müzik ve ıarkı ı.:SeWfi, 
bizi hayli beyendiiimis bir film 
karıııında bulunduruyor. Filmde • 

delikanlı rolü oynuyor. Bu ıı • Yani oldu)tça zayıf ..... 
rada "Peter,, adını taııyor. Bu Müzik v~ ıarkı cihetİl1~ ıelin
rolü yapan, atetli Maca;.· yıldız ce, hafiftertiptir. Bariz biır kır 
Franziıka Galdir. met ifad~ t.lmiyor. Bumm'a be-

raber, Nikolavı Brodakinin beste· 
leri, bu rperetimıi filme. uygun 
düten müzikal çeıni katm!' ğa ye
tiyor ! 

Viyana Bülbülü 

' ki ıarkıları beateliyen Fran!ı Gro-
tedir. 

imzalatmaktı .• • raz farklıdır. Bundan e-vvelki 
Kral Ferdinand, "ltbiliye,, de "ilkbahar reımigeçidi,, f:lminde 

bUlunan ıultanın en küçük bira · 

lıtanbulda pek hoıa giden yıl-J 
dızlardan biri olan Franzİ~jt:a Gal, 
timdiye k'ldar çevirdiği filmler • 

deki görünütünü, erkek...ktyafeti • 
ne tirmek•~, bu filmde değittir • 
mit oluyor. Mevzu ve muhit de, 
eski filmlt.rindekine niıbet!e bi • "Melek, sinemasındaki ''Viya

na bülbülü. filminin o.aıl iıml. "En 
bUytlk muvaffakiyeti,, dir. Eski 
Viyananm :r eşhur muga:miyeıi 

Bu Almanca ıöılü filmin çok te
miz alınmu olduiunu da r.ynca 
notediyoruz. G6ze gfhiinütte 

aydınlıkh::ı baıka kulağa ~eiiıte 

Pürüzaüzlük 1 "' ,., 
Paganinı tarih dekonı içine gönderUmek ve deri Rm~ MA'Jım,.cli, .dnlanla. (Ce· 

rine) ,.. .. , .,.._ ... ilti__.,a.;.., bei'alier lbiı'Kaç flluı çev\rdlJ:t' f'avl 

F.mir Mehmed lthiliyede batına M6rbfıer-e ancak ktlçük bir rol 
topladıiı mücahitlerle lapanyol verilmek huıutları gözetilmiıti • 
aakeri üzerine aık aaic atılan, c1üt • Franziaka Ga), bu filmde ıiördün· 

Tereze Kronesin parlayış ve yük
ıelitinl, bu arada ievtl nmt-~ı· 
nı mevını olarak benimsiyeon bir 
film .•••• 

·~ürk, ıinemaundaki Alman-
.. J" ••8 • • f"L-.. • L!-ca aoz u .-aıanını,, •ua•mn uır 

mania da'riipnekten reri durun - eli yeni film etiyle, Hanı Yarayla Marta Eııert, bu filmde- aeai 
yan T&taneever bir ıençti.. birliktedir Hop aiden ~ldıaı, kayde değer derecede ink\taf aö .. 

Kral, Emir Melmıedin Emir Sa- yeknesak1ık içeriainde ıö.ünmek termit olarak tarla ıöylüyor. Ay. 
idin aözUne itimad edeceiini umu~ suretiyle ıöaden dütiif tehl'keain- ni zamanda, temsil ettiii rol, en 
yordu. den kurtarmak için, alda ıelen kavrayıfla, en ha11asiyetb can -

adı da, "Kadınları memaDiplle 
öptüm,, clüı. Bu filmdeki ••vm, 
Napolyon umanmda J&flf&D dGa 
yaca lanllUlllf kemancıom haya • 
tmdan bir safha, onun keman ~lr 
ımm dinliyenleri nud ceahetdii, 
bilhassa kadınlan pefinra DUd 
ıüriiklediAidir. Me\'ZU, laa1ea ı... .. Emir Mehmedin, hüyükbiraderi --------------------------

ıu1tan Abdullaha itimadı yoktu. 
Fakat, Emir Saidi kalben seviyor 
ve ona her zaman acıyordu. Esrarengiz Haaıl Bu filmde rol alan &m.tler, J. 

van Petroviç, Eliza llliyard, Mari· 

ya Belinı, Adele Zandrok, Ma· 
ya Fayst, Rudolf Klayn Roıı• 
ve T eo Linaen. "Papnini,. rolü • 
nü yapan, lvan PetroYiglir .. 

-Kral F erdinand bu vaziyetten 
haberdar olduğu için, Emir Meh • 
medi de bu auretle tuzaja diifür • 
meğe karar vermitti. 

Kaş Yapayım Derken Göz Çıkarış! 
Salina, o ıece buna muvaffak "Eırarengiz hane,, iımi altında 

olursa, kral kendiaine Garnata ı&terilen filmi hatırlıyorıunuz, 
kap111 önünde bir ibide dikecekti. değil mi? .. Hani ıu ıeasiz film za• 

Salina okumuf, kafalı bir ka • mamnda çevrilen meıhur filmi? •• 
dmdı. Bu abidenin kendiaine ne O film zamanında o kadar alaka 
büyük ıerefler te111in edeceiini bi- uyanclırmıtb ki! .•. Bolayısile, es -
liyordu.. Prens Saidi zaten kidenberi sinema meraklısı olan · 
çoktaniberi avucunun içine almq • lar, daha unutmamıı olsalar ge ı. 
tı. Öhce bu mektubu da· sarhot • rek! 

luk aruında • Emir Saide İID2a - Yirmi tekiz kııımlık ıeniz film, 
latma~a muvaffak oluna, Salim. birkaç haftada, devre devre göa
Endülüı devletini yıkan kahra • terihnqi. Bayle UZUn fihnler çev-
manlar arasına ıeçecekti.. rilmesi moda olduğu •ırada bu 

G .. "'l prenses Emir Saide mü. d f 1 1 uz.. ' d. d tarz aki i nı erden hangilerinin d' pr&P ikram e ıyor u: 
tema ;ye~ ~k ,.yiyonım, Emir ı daha fazla tuttutu Yolunda bir su-

y - en;.. için huD"lanan tacı ale, Jataabul için "Homonkulua,, 
arın, ıe d b • 1..!!...l-kol filmile "Esrarengiz hane,, filminin • _ _..... saaıan a enı uuyac • 

lıır..ııı:,..ma alıp sevecek miıin? Cin safta' yerluttuğu cevabmı Ter-
annın mele, yerindediT. Böyle ~ir tahmin 

Yoksa.··• (Sonu yarın) ınübaliiaya kapıht mahiyetind~ 
_ ,. k .. d•J k . 1&Jdamaı. Biri otuz iki., diğet-i 
Mecburı te aut e 1 ece Jinni lekiıı: kıınnlık olan bu iki 

hocalar film ı 
Jlc okullarda tasfiyeye tabi 

tutulacak hocalann bu ay sonuna 
kadar aon teftitleri yapılacaktır. 

Bu teftitlercle fena rapor alan 
hocalar inzibat meclisinin karariy
le tasfiyeye tabi tutulacaktır. 

"Saray,, sinemaıınm gösterdi -
ği Fı-ansızca sözlü yeni film, 11Ea-
rarenıiz hane,, imıile eskisini ha
tıra ıetirmeğe veıile oldu. Fakat 
iıim eıkiıinin tıpkıtıpluıına ayni 
olduğu halde, bu filmin bayii de -

iitik olduiu ıörüldü. Lehe o'lacak 
yerde a~yhe bir deiitiklik ! Gerçi filmde birçok artitt tiuluıo 

nuyona da, çotumm rolü tö1le 
Zamanla filmciliiin ortaya koy. 

duğu tekamüle söre, 1enieinin es- bir görünüı ve konUfUft&n iharet-
kiainden her halde iiatün olmuı tir. Batlıca rol6 alan lvan Petrr 
lazımdı. Vaziyet, bu icabın aksi. viçin rolü bile, bapnlmuı Jmy. 
nedir. Senaryo, reji ve temsil, çok vetli artist eılmaia baib 1"r rol aa
aksaktır. Jül Marinin eserinden yılamaz! Senaryo ve re;l ele 'im• 
mevzu alınarak yapılan fHmler • ıursua dejil.- ~;t ""'t 

den bu yenisini, eıkiıinin lüzu • Dolayıai,ıe, milmetaBlerine rol• 
mundan fazla uzunluiu kııaltda • lerinin ıu gibi hafif ıeldili hu 
rak, komprime bir tekilde ver - filmde, ''Paıanini,, nin T-a . 
mek dütünceaile hareket edilmiı, nadan kaçış, kıaa bir middat tar 
tikin iıbabetli davranılmamıf, ~ada kalıt 'Ve oradan uatdattm • 
film zayıf dU.müştür. Komprime lıt merhalelerinde 611 .. iiimls 
olarak kuvvetlencek yerde, gü • musiki puç&ları, tula ft ..... 
dükletmit, berbatlaımııtır. Bu ıu- kalıyor. Bu cihetten film nuıl? .. 
retle mevau merak Te heyecanla Cüael parçalar vardD'. lrıa, ke.• 
takip imlcıi.nından eski filmdekine mania çalınan parçaları •• 1Rm • 
nisbetle bit- hayli mahrum bırakd- lann çalmııını en ziyade zevk clr 
mı§tır. Hüf.lsa, kat yapayım der· yarak dinledik. 
ken göz çıkanlmıttır !. 

Eaki filmde Natali Liaenko, 1 • Bu ciheti de böylece b,-4tllllt-
ten tonra, bUyük beetekk Frantıl van Mujukin, Şarl Vanel bqlıca • 

rollerden üçünü almıtludı. Yeni • Lelıann opereti esas tutalank -ra
sinde Bl&Df Montel, Jorj Moloy, ptlan bu tilmin, daha culı ft a• 
Jak Varen, Rolla Narman, Pal. henkli bir film olman h4hl..
petre vardır. {}ynayqlannda, ba-ı nm gözden kaçmıf olc:luiu b,,.. .. 
riz bir tutkluk ıöze çarpıyor ı tini teabit ediyorua l 
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~L 
Ah, ne olur Türkiye bir 

dudak olsaydı ! 
Mülakatlar kraliçesi~',lz~irden ayrılırken -=-Atlı 
·spor klübü-·açıldı:-ii"a yazıhyor- cuma tatitleri 

- ... lzmir, (Husu-
,......._,...-~~------~.,,.-,,,-

si) - Mülakat-

lar Kraliçesi ün

vanı ile tanınan 
Amerika gazete· 

cilerinden Misis 
Betti Roz ~ehri· 

mir ve h::ı.valisin

de tarihi eserle
ri, teşe!~külleri, 

mektepl~d, köy. 

leri dolaştıktan 

sonra Pi,eye mü
tevecihe.1 hare-

ket etmiştir Mes· 
lekda~ Kraliçe, 

vapurda ihtisas· 
larını an!atırken, 

Türkiye ve Türk
ler hakkında de-

rin bir sevgi gös-
Misis Rr!tti Bcrgamtııla mil:w miicliirii il<• re ba~l.:11 

kimsf'f<.rfo beraber termiş: 
- Ah ne olurdu, demiştir, Tür-ı Doğan vardır. Kayit muamelesi 

kiye şimdi bir dudak ohaydı ve üç merkezde faaliyete geçilmiş -
ben onu, sevgi ile öpebilseydim! tir. 

Misis Betti, Türkiye gazeteci- Derhal atların siparişine baş • 
lerinden .:it: memnundur: lanacaktır. Fakat atlar gelinci • 

-Avrupada birçok gazeteciler- ye kadar boş durulımyarak, ciheti 
le konuştum. Fakat Türk ~azeteci· askeriyeden temin edilecek atlarla 
leri çok çevik, anlayışlı, kibar ve manej talimleri ve arazi b~nişleri 
alakalr buldum. ı .,.Yaıulacaktır. 

İ>e~rkt~ ir. Misis, valimizden, lzmirde gerek Türk, gerek ec· 
ve r'efikalarından, ErganiJeki e· nebilir arasında atış ve atlı spora 
serlerdem bu meyanda eskülap- karşı büyük bir alaka gösterilece
tan uzun uzadıya bahsettikten son- ği muhakkak sayılmaktadır. Ka • 
ra şunları söylemiştir: yit muamelesi 8 nisanda bitecek -

- Allahaısmarladık ! Amerika - tir. 
ya gidince, hayranı kaldığı~ Tür - Atış ve atlıspor, yalnız bir be· 
kiyenin ve Türklerin içimi çeken den terbiyesi ve biniciliği, atıcılığı 
güzelliklerini ve iyil' :lerin. her1·~· öğretmekle kalmıyacak, ayni za • 
se anla~acağım. Allahaısmarla- manda İzmir civarının gÜ.!ellikleri 
dık ! içinde başka bir canlılık uyandı -

ATLI SPOR racak, etrafı tanıtacaktır. Kayit 
İzmir, gerek arazi, gerek iklim, muamelesi Bornova Ziraat mekte· 

gerek ve3ait itibariyle atlı sporun biyle fırka merkez binasında ve 
kolaylıkla inkişaf edebileceği bir halkevinde yapılmaktadır. 
muhittir. Saniyen halle, çok es • iki gün sonra, lzmirde ilkba -
kidenberi at ve at yarışlarını çok har at yal'Işları başlamış olacaktır. 
S Bu sene yarışlara daha büyük alaever .. 

Bunu na2arı dikkate alarak fır· ka vardır. Kaydedilen hayvanlar 
ka binasında bir toplantı yapılmış, hem fazladır, hem de birçokları 
Anharada olduğu gibi, "Atış ve yarışlarda tanınmıştır. 
atlı spor klübü,, kurulmuştur. Havalar müsait giderse, lzmir 

Teşebbüsiin başında vzli ge- halkı bir buçuk ayın cuma tatille· 
neral Kazım ile fırka vilayet ida- rini Bocadaki koşu sahasında ge
re heyeti başkanımız Bay Avni çirecektir. 

KU RUN'un edebi tefrikası: 21 

Rengine, ~içimine, çizgısınc, 
kumaşına göre beğen beğendiği • 
ni al. İpeği buruşunca, rengi uçun
ca, modası geçince ve daha ziya . 
de bir yenisini beğenip alınca öte
kini derhal çırak edersin. 
Kaptanın keyfi yerinde idi: 

- Kafirlere hiç tutulmağa gel
mez, dedi. Hem değmez de canım. 
Kadın nihayet bir çocuk makine • 
sidir derler ya. Bunun felsefesi, 
şiiri, edebiyatı, her şeysi odur iş
te. 

- Zaten onlara, şiirsiniz, canı
mızsınız, melaikesiniz diyen hep 
biziz. E$ki erkekler, eski devirle • 
rin erkekleri kadını tam adı, sanı 
üstünde dişi diye bilmişler. Öyle 
muamele etmişler. Bu dişinin işi, 
yemek pişirmek, ev işine bakmak, 
kocasının keyfine hizmet etmek 
ve nihayet çocuk doğurmak. Bu • 
nun şiir, edebiyat felsefe neresin
de canım! 

- Bravo delikanlı. Sana (Fred· 
rich Engels) in bir kitabını vere-

• 
MIZD 

T ekirdağında 
Elektrik, Su ve spor 

işleri 
Tekirdağ, (Hususi) - Şehrimiz 

elektrik şirketinden halkın şika -
yeti üzerine Nafia Bakanlığı ve 
vilayetin bu işe el koyduklarını 
yazmıştım. Evvelce gelip tesisatı 
ve teknik işleri tetkike başlıyan 

Nafia Bakanlığı elektrik mühen -
disi ba7 Osman tetkikatını bitir -
miş ve hazırladığı raporu alaka -
dar makamlara vermiştir. Duyul
duguna göre, şirketin mukavele . 
namesine aykırı bir çok hareket · 
leri tesbit edilmiştir. Bozuk sa · 
atleı- muayene edilmek üzere ls -
tanbuJa gönderilmiştir. Şirketin 

hesaplarını tetkik için bir maliye 
müfettişi de gelerek işe başlamış
tır. 

Tekirdağ sularındaki 
kireç 

Tekirdağ, 7 (Hususi) - Bir Al
man su mütehassısı vilayete mü • 
racaat ederek sehirdeki suların 

terkibindeki kireç mikdarınr iste· 
nilen mikdara düşüreceğini söyle
miştir. Vilayet ve belediyece bu 
müracaat nazan dikkate alınmış
tır, teklif tetkik edilmektedir. Şe
hir sularmda fazla mikdarda ki • 
reç vardır. Bunda muvaffak oldu
ğu takdirde şehir halkı için çok 
faydalı bir i~ görülmüş olacaktır. 

r ekirdağındaki spor klüp-
leri ıslah ediliyor 

Tekirdağ, 7 (Hususi) - Hal • 
kevi idare heyeti şehrimizde bu • 
1..------ ---r--- 1-1:.;__1~ .... --ı, ........ , ll'"" 

alakadar olmuş, bu teşekküllerin 

ıslahını ve faydalı bir hale getiril
mesini düşünmüştür. Halkevi spo1· 
komitesinin ve mevcut klüp mü -
messillerinin iştiraki ile yapılan 

bir toplantıda klüplerin, şimdilik 
ayrı ayrı çalışmalarına imkan gö

rülemediğinden halkevinin hima -
ye ve nezareti altında ve vereceği 
direktifler dahilinde çalışmak ü · 
zere klüplerin birleşmesine, mem
leket gençliğinin heden ve fikir 
terbiyesi için esaslı tedbirler alın
masına, bir spor sahası yapilma -
sına; bu işlerin başarılma.sına la. 
zım para yardmımm alakadar ma
kamlardan istenilmesine karar ve
rilmiştir.Memleket gençliğiçin çok 
faydalı olacağı umulan 1bu teşek
külün çalışma şart ve proğramını, 
nizamnamesini hazırlamak üzere 
spor komitesile birlikte çalışacak 
salahiyetli kimselerden mürekkep 
bir heyet teşkil edilerek işe baş -
lanmıştır. 

yim. Bu adam meşhur Marks'ın 

birinci numarda gelen çırağıdır. 

Çok okumuş bir adam. Eski devir· 
lerde kadının ne halde olduğunu 
uzun uzadıya tetkik etmiş. Dünya 

tarihinde öyle bölümler olmuş ki, 
kadın eski aşiretlerin, kabilelerin 
ortak malı gibi kullanılmış. Hani 

senin anlıyacağın vakıf Çeşmeler, 
imaretler gibi ... imaret kapısında 
herkes nasıl beslenir, çeşme ba -

şmda halk nasıl sulanırsa, kadın 
da çeşme, imaret gibi o cemiyetin 

zevkine, keyfine hizmet edermiş. 

Kaptnm bu sözleri o kadar ho
şuma gitti ki ... Kendi kendime: 

- Ah şu dik kafalı Nilüfer bu-
rada olsaydı da, şu bahsi yeni 
baştan tazeleseydik ! 

Diyordum. 

Samsunda muallimler 
Birliğin kongresi - Talebeyi mektep 
dışında kontrol - Yapılacak mekteplet 

Samsun (Hususi)-Samsun mu- ı ruklarile Kültür müdürünün baŞ 
allimler birliği genel bir toplantr kanlığında lise, ticaret, orta m~ 
yaptı. Kongre, birlik başkanı ba- ı tep müdürleri ve ilk tedrisat nıii 
yan Mehparenin söylevile açddr. fettişinden mürekkep bir heyet ı,. 
Günlükte bulunan maddeler üze- işle uğraşmaya başlam1ştır. 011 

rinde hararetli konuşmalar i!ti sa~ 1 dört me~dehi olan ve talebe sayıt! 
atten fazla sürdü. BirJifrin vilayet j bir hayli kalabalık bulunan Sarıı 
umumi meclisi nezdinde yaptığr I sunda çocukların daimi mürakll 
teşebbüs neticesinde muallimlerin besi her halde çok iyi netice verr 
ınesken bedellerinin yeni bütçeye J cektir. Kültür müdürlüğü, imk&ı' 
konulduğu haheı·i memnuniyetle 

1 

bulursa, bir talebe müfettişliği ilr 
karşılandı. Ancak, bu paranın as· dasını da düsünmektedir. Yeni tf 
gari had olan beş lira üzerinden j limatname tebliğ edildiğinde 
kabulü ve bunun üç taksitte ve · Kültür müdürlüğü orta okullar~ 
riimesi bazı itirazların yükselme .

1 
işlerile de meşgul olmaya başla 

sine sebep oldu; Samsun gibi ev mıştır. 

kiraları çok yüksek olan bu mu- ViLAYET BÜTÇESİ 
bitte en az maaşlı bir muallimin Vilayet umumi meclisinde h<' 
12-14 liradan aşağı ev bulması z1rlanan yeni yılın bütçesinde eJ 
mümkün değilken beş liranın bu büyük rakamlar Kültür ve Bayı1" 
derde karşılık olmıyacağı, biri · clırlık işlerine ayrılmıştır. Kızıl~ 
ken haklarının bu yıl içinde mak üzerinde büyük bir köprü 1 

toptan verilmesi yolunda sözler le birçok yollar yapılacaktır. Mil' 
söylendi. arif bütçesi geçen seneden 18 bİ~ 

Bundan sonra, müfettiş ve baş- lira fazlasile 235 bin lira olarJ 
hocaların makam tahsisatlarının kabul edilmiştir. Umumi yekuo'IJ~ 
kaldırılması kıdem zamlarının sı- yüzde 42 si kültür işlerine tah•11 

nıflara ayrılması meseleleri üze - edilmiştir. Önümüzdeki yıl beş il~ 
rinde konuşuldu. Muall'mlerin okul binası yapılacaktır. En yeısı 
karşılaştığı müşkül vaziyetin iç ve planlara uygun olacak olan bu 1• 
Kültür Bakanlıklarına bildirilme - prların biri Kamlık köyünde, a
sine, vilayet fırka idare heyeti de- hürleri Samsun, Çarşamba, Teri 
laletile Kamutay ve yüksek ma - me ve Havza merkezlerinde ol•' ··-·-·· ........... """ ... ~---
lunulmaaına karar verildi. Bundan 
sonra öbür maddelerin müzakere
sine geçildi. 

Altı ki~ilik bir seyahat büro -
su seçilerek memleketimiz dahilin· 
de veya komşu devletlerin toprak
larında ucuz ve istifadeli, mual -
ıJimlere mahsus bir tetkik gezin · 
tisi programı hazırlanması, iki üç 
mektep birleşerek her on beş giin
de bir toplantı hazırlamaları, vi -
}ayet gazetesin.e muallimlerin 
muntazaman yazı yazmaları gibi 
hususlarda söz birliği edildi ve 
kongre dağıldı. 

TERBiYE KOMİSYONU 
Talebenin meldep dışındaki va

ziyetlerini kontrol maksadile şeh -
rimizde yeni bir komisyon kurul · 
muştur. Genç neslin terbiye işle • 
rini omuzlarında taşıyan mektep
lerin bu vazifesini daha verimli ve 
düzgün bir yola koyması için mek
tep harici muhitte de çalışması 
faydalı görülmüş, vilayetin buy -

Fakat saygısız kız görünürlerde 
koytu. 

Kaptanla hasır koltuklara gö -
mülmüştük. O bırakıyor, ben baş
lıyorum. Kadınsız, hele Nilüfer gi· 
bi ukala kadınsız konuşmak ne 
keyifli. Kaptana dedim ki: 

- Şu senin komşun çok kendi
ni beğenmiş bir şey, galiba. Hem 
saygısız da? 

-Neden! 

- Neden olacak, yemeği yer 
yemez aldı başını, gitti. Hani sof
ra bekliyen aç kediler vardır. Ka· 
rmları doyuncaya kadar sürtünür, 
yaltaklanır sonra mangal altına 

·gider, horul horul uyurlar. Çekiş· 
tinnek gibi olmasın aınma senin 
komşu da öyle yaptı ... Şimdi mu
hakkak bir tarafa büzülmüş öğle 
uykusu kestiriyorClur. 

Sivas san'atJar evindı 
Sıvas, 7 (A.A.) -Vilayetin 1~ 

disi kadın olan merkez ve mül~ 
kat umumi meclisi azaları toP 
bir halde hususi idareye bağlı ol~ 
san' atlar evini gezdiler. Üyelere: 
vin marangoz ve dokuma ve deıtıit 
hane atelyelerindeki faaliyeti ~ 
kından takip etmişler, bu mü~ 
seyi bugünkü hale getirenleri tı.1'' 
dir eylemişlerdi. 

San'atlarevi dokuınahaneleriıı' • ı 

de yapılan halılar İzmir sergisııı 
de birinciliği kazanmıştı. Üyeletı 
san'atlar evinden çoli iyi intib"' 
tarla ayrılmışlardır. 

Karahisar belediye 
medisinde 

Karahisar, 7 (A.A.) - Şehit 
meclisi, toplantılarına devam et • 
mektedir. Meclis, 935 bütçesi ~ 
belediyenin bu yılda yapacağı ir 
ler üzerinde konuşmaktadır. 

• ,,# 

Ve onların tarafına yan göıJe 
baktım. Ne yolda, ne pencerelerde 
ona dair bir iz yok. 

Kaptan bu çekiştinnemi bir&j 
sert buldu: 

- Kızın işi çıkmıştır belki .. Öf 
le yemek yeyince sıriıstü yatJ 
kızlardan olmadığına şüphe yo~· 
Sinir mi sinir, tiıy gibi kız baks3 • 
na. Her halde misafiri mi geld 
ne oldu. 

içimde onu bayağı göstennel' 
hakaret etmek için hfıla söBJJlİ 
yen bir hınç vardı. 

- Öyle de olsa, insan bir habe1 
1 B•. b;.,; d,..- v ,.;,.. ... 'k.n4 , yo ar. ...., ·-· c -··· ,, e. -·-- _ .... .1. 

mamaktıı· doğrus,• 
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cıvarı ... 

U~UncU Sellm kurununda Şehz•deb•t• . 
- Yazısı gelecek nüahaalnmızdadır -

· kilı.ıeden b'ır taa merdivenle çıkı- ) ğu burcu impartor ikinci laaac Aayvanaaray ve civarının tarı · ,. 
hi mevkii, batlıbaıına bir eser o • l dı Burada ayazma • L' Ange yaptırmqtı. (2) 
Jacak kadar •büyüktür. (1) Bizans .:n ~kaaında bulunan meıhur B~ kale.hem Vlihema sarayının 
kurununda hatta, Bizanam tef - H ı· b ama da ilİfJDek is • hapııaneaı, hem de oturul~cak 

ançer 
1 

am k" kü 'd' K l · E ·· Otak hinden sonra bile birietiyanlar için terim. Bu hamamın yerinde Bi • 0 ! 1 ı.f a ebnıkn, b~~:~.e • 
d~- ı ak t . çr1ar tara ına a an uyua. pence· en müka ~• yer 0 ar anınan j zans kurununda Ayaparaakevı • 

bu semt, ~yü~. il~ ~erahnber ge!~n kiliseıi vardı. Vlahema kilisesini reaTı OvarKLdUı. DEDE - Toklu dede 
sababelerın gomu)u o ası yu • · ) · J b 

zıyarete ge en ımparator arın u • ~ .ı· ~ k'I · d kurul zünden de müslümanlar için üstün 1 meio"~l\ ıı~ ı se yerın e ,, .. 
bı_ 1 k k l t rada yıkandddannr yazmıf~ ı . JL•·-fllro &u adm 'ftlilmeainin ae • •r yer o ara a mıt ır. . k 1 H ı· "'7·~ • 

Vlaherna ıaraymm bulunduğu Fetıhten sonra uru an ançer ı bebi, Eyüp ile harbe l'elenlerin 
yerde ITU Efendi camü vardır. hamam iıe kadınlar hamamı ol ~ türbelerine Toklu lbrahim dede· 
Bu cami, mimaT Sinanın e.eridir. muftu. nin türbedarlık yapmJf olmuıdır. 
Cami, Bizans kalelerinin üatünde lıtanbulun, Boğaziçinin zarif Hatice Sultanın teberdan lunail 
kurulmuş oldunğunda~ ıur bari • hanımları yıkanmak için manzara· Efendi de burada ıömülüdür. . 
· den de görülmektedır. ıı çok 8'izel olan bu hamama ge- (Sonu yarın) 
cİvaz Efendi Alaiyelidir. Manav lirlerdi. (1) lstanbulun surlanru anla -
ivaz Efendi diye anılırmıf. Son. Eskiden bir çok hamamlarda tırken, Vlahema kilise ve sarayr. 
radan lıtanbul kadısı olmuştur •. ?· okluğu gibi, Hançerli hamamın nm civarındaki kaleler hakkında 
lümünün tarihi 994 tür. Camım da kapısında ıu beyit vardır: daha fazla malumat vereceğiz. 

'hrabı önünde gömülüdür. . Taharetle erer hakka erenler (2) fsak 1185 de İmparator idi. 
mılvaz Efendi kadılıktan azledı • Şifa bulur bu hamama girenler Kardeşi Aleksiyos 1195 de hal'e -
lince fU tarihi söylemiıler: ivaz Efendi camiinin bulundu· derek gözlerine mil çektinnişti. 

Haber azli gelince manavın 
oğluna der; 

Beni öldürdü bu gam koymadı 
cismimde hayat 

Bize simdengiru koz ~~~~e 
.. satmak goııınur 

Dedi tarihini oğlu, "A. baba 
pestıl sat,, 

ivaz Efendinin oğlu ve sura ya· 
km bir yerde de sahabeden Abdul
lahul Hıdri gömülüdür. . 

. ivaz Efendi camiinin önündekı 
çe§meyi de kendiıi yaptırmıftı. 
Fakat bu çet111en.in Bizalll ku • 
rununda da mevcut olduğu söylen
lllektedir. Şimdi kupkuru bir göv· 
desi kalmı§ olan ulu çınarın yanın
da. bulunan bu çeşmenin on birin· 
ci Yilz yılda mevcut olduğunu ya • 
zan kitaplar vardır. On ikinci yüz 
yılda Bizans tarihçilerinden Foku 
buradaki kilPe ve önündeki çef ~ 
meyi fU aatırlar)a anlatmakta • 
Clır: "ilk Paleologoslar zamanında 

saray 0 kadar ihmal edilmit idi 
i avluıunun ortuında bUlunan 
:,mede mahalle kadınları gelip 
ama.tırlannı yıkarlardı.,, 

Bundan anlatıldığına göre ivaz 
fendi, camii yaptırdıktan sonra 
etrük çeımeyi de ihya etmiıtir. 
Tepe llzerine kurulmuf okluğu· 

u yazdığımız Vliherna sarayına 

Askerlik 1 
Çağırılanlar 

F•rlw askerli/~ dair(!,!jindcn: 
1 :__ 935 Nisan celbinde Muzika 

D · 1 ---n-nna aynlmıı olan 316 ve enız ınuU1 • 
·ıa 327 bakayall ve 328 Di. lulardan 
~eri kalanlar ile 329 doğumlular ıilah 
altına alınacağından al~dar~ m~n· j 
sup bulunduklan askerlik !ubelerme 

müracaat etmeleri. 

2 _ Bir bu~uk sene hizmete tabi 
1 316 T Piyade 11nıfına ayrılmı' o ~an ı a 

. 1 328 dogumluJardan 327 bakayasıy e ~ 

geri kalanlar silah altma almacaımdan 
ldukları aıker • 

alakadaranın menıu!> o . 

1 . mürac:aatlen. 
lik ı:ube erıne .. Ü 24 ~ Nisan -ı 

3 - To!>lan~ .1~an· akti vereceklerin 
ld ~ ve~ 

935 o ~ııu _ 935 ak~na kadar be-
23 - Nıaan d'I ~. 

til 'nin kabul e ı ecegı. 
deli nas en ka kJ 

Ping - Pon turnuvası 
Cümhuriyet Gençler Mahfelinden: 

Mahfilimiz iki yrldır olduğu gibi bu 
yıl da 1935 Ping peng turnavaımı yap
mağı aöz birliği etmi'}tir. 

1 - Tumuva iki kategori üzerine ve 
çifte taıviye uıuliyle Ya!>dacak ve tam
piyonlanna madalyalar verilecektir. 

2 - Kar~ılamalara 18 Niıan perşem· 
be günü ba~lanacakbr. ve her hafta 

perıembe, Cuma günleri devam edi)c. 
cektir. 

3 - Bu oyunlara girmek iıteyenler 

her gün saat 14.S dan 20 ye kadar 
Mahfilin Beyoflu C.H.F. Ka:a meı-ke%i 

binaaındaki yerine 3 tane fotoğraf ile 
gelerek yazılırlar. 

4 - Fiküatür ıs Nisan pazartesi 
günü yazılanlar önünde kur'a ile yapı
lacakbr. 

4 - BiJccmle yokJmna ça annm 
• müracaat ederek muamele • --~~"-----------

,u~~~n~yelerini tesbit ettirmeleri. Muallimler birligw İ bngün 
len •-en k 

5 - Yukarıki maddel~rde ~v e. ta· faplanıyor 
• lduldan bildirilenlerın taym eclilen ı 

bı o . .. t etmele ' ünlerde ~ubelerme muracaa . • 1 
•. akıi takdirde haklarında aıkerlikı· 
:Ükellefiyeti kanununun ceza ahkamı· 
nın tatb!k edilece~i. 

nıııınııınnııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııınnııııııııııınıııııuıııııııını 
Çocuk Haftan 23 Nisanda bCI§· 

lıyor. 

IHlhnHııllllllllltt1u111ıııınıııı11ıu1Ht1llHlfNIU1111111HHI ııııııııı ııııııııı, 

İstanbul Muallimler Birliii bu
gün saat on altıda Halkevi salo · 
nunda bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantıda kıdem ve ma • 
kam tahıisatlarmın tekrar veril • 
mesi için yapılan teıebbüalerin 
neticeleri tetkik edilecek ve yeni 

idare heyeti seçilecektir. 

Büyük Türk sanatkarı Mimar 
Sinanın ölüm günü Kültür Bakan
lığınca 9 Nisan olarak teıbit edil. 
mitti; bu münasebetle yarın, teh· 
rimizde Mimar Sinan için büyük 
bir ihtifal yapılacaktır. Hazırla
nan program ıudur: 

1 - lhtif al 9 Nisan 935 salı gÜ· 
nü saat (16) da Süleymaniyed~ 
mezarının önünde yapılacaktır. 

2 - a) Güzel sanatlar akade
misi yüksek mimari ıubeıi talebe· 
ıinden Orhan, b) Yüksek mühen
dis mektebi talebeıinden Sadık, 
c) Belediye imar müdürü Ziya. 
ç) Halkevi üyelerinden Aptullah 
Ziya birer söylev aöyliyec"klerdir. 

3 - lhtifalden evvel ve saat 
(14) de .:ivar lise ve orta mektep 
son sınıflarından ayrılaTak Sü • 
leymaniye ve Şehzade camilerine 
gönderilect-k, talebeye mimar ar·, 

Ekrem Zeki 
Perşembe günü bir 

konser verecek 

Elirem Zeki 
Haber aldığımıza göre genç 

violonistimiz Ekrem aym 11 inde 
Saray sinemuı salonunda bir kon
ıer verecek. Bu konsere piyanist 
Ferdi Ştatser de ittirak edecek · 
tir. Programı dört büyüık eıer teı
kil ediyor: Şumanm büyük sonatı, 
Bramsın konsertoıu, Mendelaonun 

kon.ertoau. Bu eserler, Neo • Kla
sik ve romantik ıahaıında yazılan
ların en çetin ve en derinlerini tet· 
kil eder. Ekrem Zekinin geçen ba· 
har Moıkova ve Odesada verdiği 
konserler büyük muvaffakıyet ka-

za: .. mıfh. Geçenlerde lzvestia 
gazetesinde gene Ekremin milli e
serleri hakkında takdirkar bir ya
zı çıkmııtı. 

Ekrem Zekinin flüt ve piyano 
için yazılmıt olan: "Yunus Emre
ye,, adlı yazııı Ruayada ilk alkıı· 

lanan Türk eseri olmuştur. Genç 
san' atkirımızın yeni yazılan: 

kadaılarımız Sinanın bu eaerleri• 
ni g~zdirecek ve malUınat verecek• 
tir. 

4 - Maarif müdiriyeti, o gün 
ilk mekteplude Mimar Si.nan ve 
eserleri hakkında malUınat verdi
recektir. 

5 -Ayni gece saat (18,~) de 
Halkevi üyelerinden mimar Ke • 
mal taraf mdan Mimar Sinıı.n ve e· 
serleri hakkında (radyoda) bir 

söylev aöyl~necektir. 

6 - lh~ifale lstanbul belediye 
reisliği, halkevi, evkaf müdiriye· 
ti, Milli Tiirk Talebe Birl•ği, Gü· 
zel Sanat!ar Akademiıi, ~ üksek 
Mühendis mektebi, Müh~ndisler 

Birliği, Mimarlar Birliği b;rer çe
lenk koyacaktır. Bunun haricin· 

de istiyen diğer tetekküller de 
çelenk koyacaktır. 

Sovyet heyeti 
Başkan Ştaynberg 

bugün geliyor 
Moskova Akademik büyük ti • 

yatrosunun orkestra Jefi Bay: 
Ştaynberg bu sabah şehrimize ge
lecek, aktam treniyle Ankaraya 
gidece'ktir. Bir kaç gün ıonra da 
kadın ve erkekJerden mürekkep 
Sovyet san'atkirları heyeti iıtan · 
bula geleceıktir· Sanatkarlar ıeh • 
rimizde ve Ankarada bir kaç tem• 
sil vereceklerdir. 

Leon Ştllynbcrg muıiki tahıi • 
lini Petrel'burs kouervatuvarm .. 
da yapmıf, 1892 de ilkin piyano 
aan'atmı ve sonra bestekarlık na -
zariyelerini bitirmittir. Konserva• 
tuvardan çıkar çıkmaz orkestra 
tefliğine batlamıttır. • 

Birinci vazifeıini Petresburg • 
da La Nenf operuında yapmıf, 
sonra Moakova büyük tiyatrosuna 
geçmiıtir. 

1914 te Pariı ve Londrada Ruı 
operalarını idare etmeğe davet o· 
lunmuı ve ilk defa olarak Şaliya • 
pin'in ittirakiyle "Prens lgor,, ve 
Smimov'un yardımiyle "Mayıs 
gecesi,, operalarını idare etmit • 
tir. 

1928 den ·bugüne kadar Mosko
vada Akademik büyük tiyatrolar 
orkeatra 'fefliğini yapmaktadır. 

Bu vazifesinden batka beate • 
kir olarak ta tanılıyor. Batlıca e • 
serleri: iki senfoni, Mirha baleti, 
· 'Melüzin,, ile "Orman uyuyor,, 
senfoninin tiirleri, Ukranya or -

kestraıı için fantezisi, orkestra i • 
çin iki dram mabedi ve bir bat • 
langıç, "Birincitetrin,, kantadı, 
(Bu sonuncusu mevzuu ihtilalden 
alınarak yapılan birinci musiki e· 
seridir) Leninin ölümü dolayısiy· 
le orkestra idn yaptığı bir matem 
havaıı, "Dünyayı sarsan on gün,, 
operuıdır· Bu opera yakında bir 
çok tiyatrolarda oynanacaktır. Piyano için; Prelüd, Cami avlula· 

rı, oyun havası, Bayram - Keman 
ve piyano için: Nin·ni - Kadın 
ıeai ve piyano için: Y oamanın fal'· 
kııı, Koral için Yurt türküleri. 

Bu ıene içinde Ştaynberg "Kır
mızı meydan,, adiyle senfonik bir 
tiir tablosu bestelemittir. 

Tercümanların rozeti' i 
imtihana muvaffak olan te. 

cümanlara ehliyetnameleri ve ro 
zetleri bugün merasimle verileceJ 
ti. Hazırlıklar bitmediği icin b 
it perıembe gününe kalmııtır. 

Okranya cümhuriyeti tarafın• 
dan 1922 de kendiiine halk san'· 
ıuKarı Unvanı verilmittir. 1934 te 
Je mesleğe batlamuının 40 ıncı 
yıl dönümü münuebetiyle Sovyet 
!1ükumeti de kendiıine Rus Sov · 
yet halkı san'atkirı lakabını ver .. 
mittir. 
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HIİlt\AYE 
TAKV iM 

~ 
Güo do~uşu 
Gü ıı t atısı 
Sa b.:ıtı namaz 
rı~ı, namaz 

r' azarı csl 1 SAL! 
8 Nisan 9 Nısan 

!ı Muha:ı rcm 6 Muharrem 
~.;,3 ~.JI 

t8 4) 18,.JJ. 

.. 47 446 
12. l ô 1 t.16 

Umumi Hdrpte -
Kafkas cephesi hatıraları 

- 8 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih _ _. Düııyaqı dolaşan 
"Sonbahar şar /cısı,, 

Ya.zan : Iskender Fahrettin 

t kındı n ;ı m:\z. 15. · 6 ı:;.:ı.f) 

A kşam namaz rıı .40 18,4t 
Yats• namaz• 'ifl. I ~ :20 ı 6 
i n sak :•.48 3.47 
Yıl ıı .l(~çeo ıcUo l er ı 9.l 9;-1 
Yılı n ~alan iın l er t 'l O 2i9 

Erkanıharbiye, mümkün olduğu kadar el
'ıdeki kuvvetin israf edilmemesini emredi,, 
yor.du. Hicret edenlerin hali pek acıklıydı 

'S:mba ~ar ~arkrsr ... ,, 
Bu . şarkıyı (Jak Simcn) 

bir ~=::ıç bestckir yardmıştı. 
(Jak Simon) kimtlir?. 

j mak için polisin müdahalesine lii
adlı zum görülmüştü •• 

Artrk (Beyaz kapılı gazino) da 
her gece oturula::ak bir sandalye 

l ı!.:önt:e size bunu t;ını:.mak is- bi'le bunu~muyordu. 
ter:m.~ . 1 • • 

O T • k .1 • b. 1 Herkes gazınoya . (Şopen) ın 
, ayını:; en:ırınaa, sess.z ır . b 1 h . . d' I 

, ı ı N bel · .. t yenı u.unmuş estesmı ın· eme • 
so.~a.r: a, o 0 pan~ıyor.unun us w k • 
kat n 'a, tavan arasın:la bir o:!ada ge cşuyorı:.u. 
oturuyordu.. Bu sıra .la Jakın yevmiye3i de 

(Ja:< Simon) l!n! ba'-ası mitflis arttırılmıştı •• 
b·r tüccardı .. O, ba~asının sağlı -
i rnda çok iyi g\in~er ya;amış, ba
bası ö ünce r-falete clüş-mü§tÜ •• 

Simon ailesinden Jaktan haıka 
kimse ka:mamı;tL. 

Jak, bahası öhli:ğii zaman yir . 
mi l:ir ya~·nda, çok yakışıklı bir 
g~nçti ... Daha çok gen~ken bile 
gibel piyano ça lar, aile miiıamere
ierinde kcnserlcr verirdi .. 

Jak1 babası ö~dükten sonra bu 
işe sarı1dı .. Ge:::e!eri ıaat rkiye ka
dar büyük bn g~~nonun or!~estra 
ı:n ·.a ~:ışıycr~u. o .:asında kil~ük 
b: r. piyan:>su1 karyo!ası ve notala · 
rm "an baş,ra bir şeyi yoktu. 

l!k ön::e, bu~unduğu apartıma • 
nın O!'ta kafarm:!a oturuyordu. 
Jak g"r.:lüzleri piyano çalarak 
prova ,ar yaptıeı iç:n, k~racılar .ti· 
kayet~ b~~amışlardı. 

J~=n !~a:::an:ı da azdı .. Bir;ktir. 
di:Ji para 'ar suyunu çekince, pan • 
siyonun i!st katma kadar çıkmıttı. 
o)~'::~@!ıiiılnı;!e~ çok dah.a ra
hat' r .. Ei::: o'm.P..zsa, muzi!::ten an . 
bmı~an J;ira~tlann iı:ihza!arm • 
dan kurtu:mu:t·• .. 

Lord Dikens musiki aleminde 
çok tanınmış bir adamdı .. (Şo • 

pen) in yeni bu~unmuı bestesine 
karşı llkayd kalamazdı. Bir gece 
(Beyaz kapılı gazino) ya gitti .. 

En ön de kiraladığı bir masaya bh· 
kaç doştu ile beraber oturdu. 

(Jak Simon) sahneye çıktığı 

zaman, halk kendisini sürekli al • 

kış1arla kar§ıladı .. Lord Dikens bu 
a'kışlara hayret etmiyordu. O, alt· 

mış yıllık hayatmda geçici şöhret
ler kazanarak alkışlanan ıayııız 
ıana'tkirlar görmüştü •• 

- Her san'atkir ıahnede bunu 
be!der ••• 

Dedi ve kendisi de diğer mü~te· 
rilerle birlikte alkıt!adı .• · 

Jak piyanonun önünde o kada1' 
heyecanlı, o derece coıkun ve a• 

teı1iydi ki .. Lord Dikens bu beste· 
yi din1erken, üstüste üç dört vi•ki 
birden mtii. farkında delildi. 

. Birind parsa halkın §İddetli 

alkış'ariyle bitti. 

~ • · · ı;. Jak kendisini dinleyenlere te -

J .-.k y· rr:ıi ~e~ ya~ma g~mi~ti.. şek~rii.r ederek ıahneden çekildi: 
Ke::ı:li bes:e:·::liği parça!arı ga- Lor:l Dikenı arkadqlarma anla-

ı;;no 'a ça'arl:en: tıyordu: 
- Bt~n'ar ben:m eserlındir.. - Garib ıey! Ben Pariate ve 
Dam~3e utanıycrdu.. Va!'§cvada yıl1arca oturdum. (Şo-
(Scn ';ahar şar!mıı) nı te.mamla. pen) in bütün milli parçalarını, 

dı!!ı zaman, gazino sahibine bu mazurka1annı, pretül~erini, Noc -
tar~n "an şu ~eılci1~e bahse~mişti : tum~annı ve bütün derı kitaptan· 

- (Şo;:en) in Varıovada beste- nı tetkik ettim .. Fakat, bu kadar 
leyip a.r!:a~at'arm::an b!rine hedi· kuvvetli bir parçasına rastlama -
ye e ttiği ::u eser nası~sa benim eli- dım. lü09 da Varşova civarında 
me geçti.. Onu piıirdim •. Hazır • küçük bir kasa'bada doğan büyük 
iadem .. B~ eser iç!n hususi reklam· (~open) 1849 tarihinde Pariste 
lar ya,araan~z, umarım ki g<ı.zin-0 ö!mü~tü .. Aradan bir asra yakın 
hın( .. J-.h·n~ dolr.).::i'.~::tırb. k d bir zaman geçti. .. Onun bütün kö 

ak Sunoıı un u .a ar teva . • • 
'l ı. 1. ~t~ · ;,· . . . . şede bucalda kalmış eserlerını top· 

zu ı .e . a , g. ~ı,.,ı eserını patron o· l d , T h' b" · 
.. a ı ar.. anınmamıs ıc ır eserı 

DlU% sı .kerek harş-lam•rtı .. Fakat, ~ ~ 
ıazinonun müsterisizli!tten fena vok .. ur. (Şopen) bu ka:1ar güzel, 
vaziyete dü ... m;si yüzünden böy!e bu derece kuvvet'i hir eserini ar -

'.> , k 1 ı 1 b' . h _)O et • brr tecrübe vanmak patrcn için a! a~ arın · an ırm" .e'ltye !111§ 
. . ,. 1 b"1 b . J• k d 

pek de faydasız o'mıya~a._1'tı. o sa ı e, u eser Ş!m ıye a ar 
"' ' y · b. § yd:,.. me•rdana cıkm·s o1at:aktı. - ne o sa enı ır e w. ~ -

' D t' -1 b. · · D. k f · l .:ı G o~ arın ... an ırı pıpoıunu ya . 
ıyere a ı~ er yaptır~ı.. ·aze k k d • 

te' .,~ ı d. ara sor u. 
er~ ı ıanıar ver ı: 

.._ ____________________ ..... 

_il RADYO __ IL 
EugUn 

lSATNBUL: 
18: Fransızça ders. 18,30: Dans 

musikisi (plzk) 19: Hafif musiki plak. 
20: Gavin kardeşler mandolinata or -
kestrası. 20,30: Senfoni Eroika, Bet • 
ho\enı 21,15: Son haberler, borsalar, 
21,20: Bayan Bedriye Tüzün. Tango 
ve caz orkestraları. 

17:> Khz. MOSKOV A, 1724 m. 
17,30: Parti yayımı, 18,30: Yeni 

Rus şarkı lan. 19,30: oKlhozlara kon· 
ser - Piyano - şan - 2l: Karışık 
konser 22: Almanca yayım. 23: lngi • 
lizce yayım. 24,05: Macarya yayım. 

832 Khz. Moskova, (~tali) 361 n\. 

16,30: Sözler. 18,30: Mikrofon ti • 
ya trosu. 22: Dans musikisi. 24,05: Bü· 
yük Moskova yayımını nakiL 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. 
18: Çocuk şarkıliarı - Sözler. 

19,10: Piyano birliğiyle şarkılar. -
Sözler - Plak. Sözler. 21: Hafif mu-
siki. 21ı45: Duyumlar, 22: Senfonik 
konser. 23: Reklamlar. 23,15: Salon 
musikisi. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,:30: Bartha salon orkestrası, 19, 

50: Almanca ders. 20,20: Targato -
düo konser. 21,10: 'riya tro, 23,25: Du
yumlar, 23,50: Opera orkestrasL 

PARIS (Kısa dalga) 19168) m 
14: Duyumlar. 14130: Konser nak· 

li. 15,30: lngilizce duyumlar. 15,40: 
Sözler. 15,50: Paris hayatı. - Konle
rarut 16,30: Andre Delmon caz takımı. 

l lstanbul Kumandanlığı 
Sabnalma Komisyonu Uanlan 

lstanbul Kumandanlığı emrin 
deki kıtaat için ihale edilen (200) 
ton un pahalı görüldüğünden tek· 
rar kapalı zarfla eksiltmeye kon
muttur. Beher kilosunun tahmin 
edilen bedeli ( 1 O) kurut, ihalesi 

14/ Nisan/ 935 pazar günü saat 15 
dedir. Şartnamesini her giin Fın
dıklıda satınalma komisyonundo 
gÖrC'bilirler. Eksiltmeye girecek 
ler~n 1500 liralık teminat mektu
bu veya makbuz ve kanunun 2, 
3 uncü maddelerindeki veıikalar 
ta bırlikte teklif mektuplarını bel 

1 

li saatten en az bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1514) 

İstanbul avcılar ve atıcılar bir
liğinden: 

Birliğimiz tarafından 12 Nisan 

1935 cuma günü içinÇınarcrkta bü. 

yük bir sürek avı ha~m·lanmıştır. 

lı;drak arzusun:la o1anların av taf. 

"B!13e~e (lıeyaz l:apılı razinı<:>)· - Ne dem~ı!{ istiyorsunu?. Bu I silatmı öğrenmek üzere her gün 
da me§hur bes~ek5.r Şopen'in yep- h<ra1-s-z1"11. ra~clığı eser (Şopen) in aaat 12 ile 14 arasında Birliğin 
yeni bir e.er~ni cHr-'eyecek&:n~z !,, de~i! midir?. Sir~t~cide Agopyan hanında, ikin· 

.y. .y. ~ - l:l ::Ha e::!er:m ki de3ildir. , ci katta altı numaradaki merkezi· 
l"k gece ıazino yarı yanya dol,,. 

mu:tu ..• 
Jak Smon'un çal~ı~ı (Şenıba -

har şarl:uıı) o~·c!ukça büyük bir·ka
laba" ık tarafım~an afüış ·andı .. 
Pa~on, ge=e gazino kapemrken 

J~km d'n! sıkmış ve kentli:ı:.ni teb
rik etm ·~ti.. 

- Ilöy'e bir şahe:ıeri (Şopen) • ne müracaatları. 
den ;.. .. ~ka bir k :mse yaratamaz. 

- Eğer l:u eser (Şcpen) in ise, 
ben lf.n ster:in. kayıbet!erim. 1 

- Eğer hu beste (Şo,en) in de
ğilse, hen de beş yüz sterlin kay - 1 

be:me:;e hazırım. 

- Sen veya ben kazanırsak ka· 
zan-:ımızın yi' zde yirmi beşini bu 

Göz Hekimi 
Dr. ~ ükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddeaı No. 60 
Telefon: 22566 

Sa!ı günleri meccan~ndir .. 

Ertesi e'!n (~eyaz l:ap!lı gazi
no) da~ ba! ~e ::!el!~~r ~c~a!~ı ve 
pa'"r:::n Londr~m!l büt:.in gaze · 
terin~ re!·!~m ver~i. 

............................................. 
uen~ ve at~ş'i san'a~kara hediye ı mon) a terketm~ğe razıyım. 
e:b·:ın , o'ırıaz mı?. 1 - Pekili. O halde konseri ıo-

lk~nd, ü.~iln:ü cet:~ l:n 'al:a 1 ıh: bir 
m'sli Fazla artmış, dördüncü gece 
kapıdan biriken kalabalığı dağıt -

- Ben kazanacağımt'an okadar ouna ka:lar dinliyelim. Halk da
çok em!n'm ki .• Sizden alacağım ğddıktan sonra, Jakla görü§ürüz. 
sterlinlerin Y!U'Ilıhı bile (~ak Si-1 (Sonu yarın) 

On birinci kolordu geri çekili
yordu. Ordu karargahı (2) Kanu
nusanide Köprüköyüne döndü. 
Yolda kalpleri yakan biCl'e!. man
zaraları göriilüyordu. ZavaRı ka
dınlar, çocuklar, yalmayak bir 
kağnıya ve yahut bir öki.izc kirli 
birkaç yo1"gan yüklenmiş, bir iki 
zayıf inek ve danayı önün' katmıf 
meçhul bi( ufka doğru gidiyorlar· 
dı. Ordunun her çekilişi bu hic
ret manzaralarını yeniliyordu. Bi
zimle yapılan muharebeler hep 
imha harbi neticeleri vertLiştir. 

Avrupalılar arasındaki harp
lerde asker olnuyan ahali nadiren 
ve kısmen yerlerini terkederler. 
Düımanın zulümlerine, kıtalleri = 
ne uğramular. Fakat Mtim ile 
olan din ve millet düımanlığından 
dolayı inaıLna yakı§mıyan mua -
melelere kalkarlar. Sonradan da 
bütün o dü,man eline geçen yer • 
lerin ahalisi hicret eder. 

Kanunusaninin uçunc!.i günü 
şiddetli bir kar ve tipi başladı. Kim 
senin kımıldamasına imkan bırak
mıyı.n bu hava Rusları takipten a
lıkoydu. Fakat ertesi gün hava 
açılınca düşmanın sıkıştırması baş 

ladı. Kolordulara kademe ka -
deme çekilme emri verilm;~ oldu · 
ğundan birer günlük müdafaa 

mevzileriyle geriye yürüyorduk. . . 
J:.:.L. ....... ' .J-a.., ....... J ,,, 1 

kü muharebelerle elimizde zaten 
pek az kalan kuvveti eritmiyerek 
düşmanla temtsı keserek uzaklara 
çekilip toplanmağı ve kıt'alarımı
za düzen verilmesini teklif etti. Fa 
kat kabul edilmedi. 5 Kananusa· 
nide Ruslar taarruzlarını devam 
ettiriyorlardı. O gün on birinci 
kolordu müdafaa etti. F C\kat 33 

üncü fırka panik ya(:'arak dağıldı. 
6 Kanunusanide ordu karargahı 
Hasankal~ye geldi. 011 birinci 
kolordu eski Azap ha!:tmdaydı. 

18 fırka v~ süvari fırkası Azabın 
cenubund;.t, 34 fırka ıosen!n tima
linde, 33 fırka Kalende~de idi. 
Hava çok soğuktu. On üç saat -
lik bir devrede kıt'aları ve yerle
rini görerek döndük. 

Sarıkamış taarruzuna l •aşla • 
madan ev-çel bu hatta idik. Gene 
oraya kadar geldik. Ruslar da 
artık daha geriye bizi atmağa ça· 
lıtmadılar. Çok büyük mahru· 
miletler içinde ve insanın tuham • 
mül ede-nlyeceği kar, soğuk, tipi 
ve fıtmalar arasında, · en yüksek 
dağlar ÜT.etinde Türk ordmu kah-· 
ramanlrk ve fedakarlık misali 
göste• di 

Bu muharebede idare\ harp, 
Balkan muharebesinden çok yük
sektir. Kumanda heyetinin genç
leşmesinin çok tesiri vardu. 

Karşımızdaki düşman ıısırlar· 
danberi biz3m mahvımıza ÇRlıtan 
bir ordu olduğundan miJli bir in
tikam duyguıu vardı. Zabitan Bal
kan muharebesinin 1eke5 · ni sil
mek istiyordu. Fakat artık efra
dın kuvvetı ve eski şevk ve hevesi 
kalmadı. 7.aptü rapt gevsetli, çok 

da muharebe halinde olan faı,ur
lara göndc.rilmesi ve nef erlerİP'. 
zabitlerini tanıyamaması daillllf 
olur ıeylenlir. Böyle gelen nefeP. 
lerden o e1.nada muharebede 1'" 
kertik 111Lelerinin defterlerini dol
duran (ha} at ve mematı meçhul) 
lann ekseriai bunlardır. Kıt 
şiddeti, neferleri bir~r yere 60 

mağa mecLur ediyordu. 

Buralarda meskenler pek kil 
çütkür. Onar, on beşer kiti ao 
cak alıyor. Kıt'alann neferl
zabitleri tanıtamıyordu. Atke~ 
yorgun, i'teksiz olması düımaııııt: 
bir gece baıkınma kartı Ke>yab· 
mek için daima ıiperlerde hır~ 
maıı icap ediyordu. Bu halde d 
donmalar oluyordu. Ölenlerin .. 
de 45 i donmadandır. 

Golç pata "Mi11eti mütellih 
da diyor ki: (Orduyu tetkil ed~ 
cemiyeti 112ime muvaffakiyetli bit 

• 
seferden bHe nihayet usanç ge~ 
rir. Bu usanç muvaffakiyetli harP' 
lerde olursa bozgun ve geri döniif': 
te ne derece olacağını tahmin edr 
biliriz. 

Bu ayın iptidasın.da Zivin -
harebelerinde iki bölük ( •) ıil&i 
atmadan düımana teslim oboof 
tu. Birçok yerlerde bir ıara;ı,.a 
patlaması avcılarımızı yerin .... 
cslmrdı.~ Halbuki ilk Köor.tik 
miıhareli~lerinde avcı siperle · 
üstünde hesapsız ıarapneller 

larken bir nefer bile yerinden ~~ 
mamıf tı. On birinci kolor;:, 

gönderilen. d~po .. efr8:~. ~.~ğı -.l: 
istemit ve ııtıhkam bölugu bullP'· 
ra vazife yolunu göstermitkdf 
bunlar istihkam kıt'aaına atef 1 # 

~ 

derek istihkam zabitini yaral• 
dılar. Bu çok feci vaka ilk d~ 
görülmüştür. Öteye beriye aa'fll 
şan, sokulan ziyadeleşmişti. ti" 
köy böyle cl'ağılmıt neferlerle da' 
lu, süvari ihtiyat alaylarının bet' 
köylere dagılmalarına kızıyorduJll' 
Halbuki timdi her tarafta görii ' 
yordum. 

Soğukbr, her günkü yürüyiiJle' 
askeri çok acıktırıyor, fakat bi -
zim en büyük noksanımız da at ' 
keri besl~mek teşkilatındadıt• 
Kıt'alar sebze bulamıyor, fak_ı 
her tarafta. et boldu. Lak.in bund 
pişirip yedirecek yoktu. Kıt' ala' 
rımız Türk askerinin kanaatkar 
lığı, tahammülü hassasına güve ' 
nip ekseriya peksimetten bat~ 
yiyecek ıe-y leri taşımağı fa:zJa yuJı 
sayıyorla('. Netice en evvel ""
zihniyeti söküp atmalıdır. 

Topçular inzıbatlannı muhıı."' 
faza ediyoı lardı. Herhangi. b 
yürüyüş ıuhayetinde bile ka~.i. 
yakıp, kaynatıp, sıcak yemek "fd 
diklerini gördüm. Piyade kıt'alfl 
rını vesaiti nakliyelerini daima ,,,. 
ride bırakmıt buldum.· Bir yerdi 
birkaç gün oturmak muka ... rer 01' 
madıkça küçük ağırlıklannı yanı-' 
rma getirmiyorlardı. 

(Sonu yarırı 

gevşedi. p;yade kıta:\tmd!t her - --------
gün yeni gelen ve dolup boşalan (•) iki böliiğün düımana t~ 

lim oldukları hakkında bir kal' efrattan rloJayı inzibat te~s~iis e · 
demiyordu. Gelen ikmal nefer - bulunamadı. 
lerinin fırka ve alay karargahların Harp Tarihi Encüm',J, 
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Yunanistanda Tasfiy e o·· un ve y ar ın Bir gün ..._itlerin oyunca-
başladı 

(Ba~tara!ı 1 inci 6ayıfad;ı) deyi birçok sebeplerden dolayı 

Atina, (Kurun) - Baıbakan vermek is!emez. Bunlardan 
kaymakam: General Kondilis, ye- de böyle bir müsaadeyi verd 
ni aeçiınin geciktirilmesin\'!' asla dirde Elen devletine pek ya 
dütünüfmeJiğini söylemif ve ili ·ı lan 12 a.:lada Elen ulusunu 
veten de111i~tir k: niyeti aleyhine bir prop:ı 

birisi 
iği tak 
kın o-
nem· 
ganda 
çaka· -"Memleketin ._menlaa~:. tabii merkezi kuıulmuf olur. Ka 

hal.in bir an evvel avdetini zaruri si baıkanr, bütün Avrupa m 
kJ~or. Bi-:-lıaç gün zarfında bütün )eri vicdanında, manen kat'i 
ıiy.i fırka/01 arasınJa bir onla§mcİ tunu artı~ e.nlamağa başlama 
temini kabildir. Fransada bulunmasının hiç d 

illet· 
suku-
lıdır. 

e ho" 
re, ar~ I Dün toplanan kabine meclinn· görülmediğini biliyor, lngilte 

Je, devlet dairelerinin leıatçı un· zu edilmediğini kendisine aç 
ıcırlardan naııl temizleneceği me· bildirmişhı. Hudutsuz hot 
•eleıi görü!ülmüı ve be§ emniyet liğini bilenler, kendisini k 
müdürüne yol verilmesi kararla§· düşüren vurtlarm Venizelosu 
fırılmı§tır. Temyiz, istinaf ve §U· bütün deli edeceğini kol3 y 

ıkça 

bin . 
üçük 
büs· 
lıkla 

rayı devlet dairelerinden 31Ükseh tahmin ederler. 
rütbeli v~ Veniz.eliıt birçok me· 1921 lİe politika dü~ma 
marlar fa,/iyeye tabi tatalmrıılar· Londradi\ bulunduğu zamı.n, 

nları 

o da 
katı· dır.,, Londraya ~idip onların hare 

Muhali/ Fırkaların lıyandaki nı yakından takibetmiş ve o rada 
~ 

Meıuliyet Hiueleri olduğunu oa onlara hakaret a mi7 

Atina, 7 (Kurun) - Ceneral bir surette ihsas etmi§tİ. 
Kor.dilis 2'.a.bi~er mahfelinde bir Bir gün, müteveffa Raşv ekil 

ko· konferans \.erecektir. Kalogiropoulous diğer Yunan 
Strit' Bu konferansta zabitlete düşen 1 misyonu a~alarile DeYvni,1g 

va.z"feleri. muhalif fırkaların son de Loyid Jorj'u ziyaret ettik 
isyan hareketindeki mesuliyet his· esnada, Venizelos tam karşıda 

leri 
bu-

selerini anl:ıtacaktır. lunan f o .. eign Offiu'un önünd e o· 

Harp Divanlarının F aaliy~tleri tomobilden inmif ve dostların 1 ZI · 

Atina, 7 (Kurun) - Birmci ve yaret etmişti. 
ikinci harp divanları dün de. isyan Şimdi tam on dört sene so 
esnasında harbiye mektebini İfgaJ ayni dostlarına, ancak ~asiler. 
etmiş ve ~~naneyi basmağa gider· kors8:,nlar başkanı oldugunu ıs 

nra j 
ve , 

ken yakalanmtf sivil ve asker a· etmege muvaffak oldu.,, 
silerin muhakemesine dev3.m et·' Atina, 7 (A.A.) - Son iht 
mif, birçok ıahitlerin f4h:ıdetlerini hadiselerinden sonra baıla:aan i 
dinlemİ§tİr. ri tasfiyeye devam edilmekte 

bat
1 

ililll 
da-
dir. 
arı Selanik harp divanında yarın Bu ıabah bir çok adliye memurl 

iroz asilerinden ikinci kafilenin azledilmiılerdir. Azledilenler ş un-
muhakemesine baılanacaktır. lardır: 

Donanm • ·ı · . l a aaı enne yardım et· Temyiz mahkemesinden y 
mı o an vapur mücehh. . V . . . . f h 

edi 
re· 1 

k 1 
. ızı erım· aza, 1stına ma kemeıinden iki 

onun vapur an askerlık idaresin. is be• ha· kı"m ·· ··dd · ·· d d"I · • ' :ır • uç mu eıumum 
ce musa ~re e ı mıştır. bir müdde"ıumu • · · • • mı muavını, 

i, 1 
ilk 

Y enı Bır Kruvazör mahkemelerden beı reis, altı ha z:I Atina. 7 (Kurun) - Atina ga. kim, divanı muhasebattan altı a 

zetelerinin istihbaratına göre Yu· ve devlet şurasından bet huku 

1
an hükUmeti ecnebi tezgahlarına mü~aviri ile beı azn. 

1: 

bir harp kı uvazörü ıımarlıyacak- A } ·· 
trr. manlar bir ölüm 

TORK1YEN1N SON YUNAN IS- ) 
YANI KARŞISINDAKİ şuaı hazır amışlar 1 

• 

1 
1ercüme Külliyatı 

Salo 
Alfons Dode - Haydar Rifat 

100 Krş. 

Aile Çemberi 
A. Mauroiı - l. H. Aliıan 

100 Krş. 

Ticaret, Hanka, Boua 
Hct. Dr. Muhlis Etem 

75 Krş. 

Devlet ve ihtilcil 
Lenin - Haydar Rifot 

75 Krş. 

Sosyalizm 
K. Knntı!cy - ~ biha Zcl::::·i;" 

i S ·- ş. 

J. Rasim Külliyatı 1 
A!ıı ..• ~ Reşit - H. Nimm 

75 Krş. 

I ff i sınıfı ihtilcili . 
· - : :aydar Rifıtt 

60 Krş. 

Ruhi hayatta lti§uur 
Dr. Yung - Dr. Hsyrulllıh 

60 ·- .. 
lsfahana doğru 

Piycr Loti - J. H. Ali~~'" 
100 Krş. 

J. Rasin Külliyatı il 
Ahmet Rc;:it - H. Nazım 

75 Krş. 

GorioBaba 
8ftlz.ıtk - Haydar Rifftt 

100 Krş. 

Deliliğin Pıikolojisi 
r. n~:7.:rd ı - iz ettin 

50 --
ilkbahar Selleri .. . ,. -. -; · :::. Si:rcy}·:ı . . 

Krş . 

Engerek düğümü 
.... -· -·": :ı:• - .::mi - ' ' . 

60 ıı::rş. 

J. Rasim Külliyatı il 
Ahmet RC§it - ff. Nazım 

75 Krş. 

Samimi saadet 
Tolafoy - 1. H. Alipn 

50 Krş. 

istatistik 
Andrcleı - Suphi Nuri 

30 Krş. 

Çocuk dü§Ürenler 
• !. G. M::ıus!ftr f. F. Rnsim 

60 K~. 

ilim ve F elsele 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

30 -
Cemiyetin Asılları 

DURUMU 
Typos gcrzeteıinde Yunaniıtan· 

dahi 6on iıyan hadiseleri eınaıın· j 
da hükiımetimiue alınmı§ olan ' 
tedbirler hakkında ~ıkan bir yaz.ı· 

( Başta .. afı 1 inci aayı~c>da) 

1 - Bay Maks Örlih tarafın 
dan icat olunarak - Halgar Ult 
rz - adı verilen bir tüf ek mermı 
ıi, her hangi bir maddeye iıliyen 
bu mermi, 180 santim kalınlığın 
da bir zırhı delmektedir. Bu mer 
milerden, günde 480·000 tane ya· 

F..-.: .. r;· E s - M.:!ıitt:n 

da deniliyor ki: 
"Türk hükumetinin, gerek ha· 

rekat esnasinda gerekse bu hare
katın bitmesinden sonra Yunanis· 
lana karıı göstermİ§ olduğ~ ıadi· 
kane hareket tarzı pek iyi bir tesir 
bırakmı§hr. Harekatın devamın· 
ca Türk 1-.ükumetinin almış oldu
ğu tedbirler, asilerin iatesine mani 
olduğu gibi ,Nausicaa vesair gemi· 
leri kanun Jairesinde müsl\dere e· ı 
derek Yunanistana teslim etmek 
suretiyle de Elen hükümetinin faa· 
Hyetine çok yardım etmittir. 

Türk hükumetinin kendı top 
raklarına geçen asiler hakkında • 
ki muam~lesi de Elen ulusuna kar· 
fI olan dost)uk hislerine ayrı bir 
rnisal te§kil etmiştir.,, 

VENIZELOS NEREDE OTU· 

RABlLIR? ı 
Proia, Veniz.elown 12 adada o· 

tu.rmak için ltalya hükumetinden 
rnü aaı:Ie istediğine dair Jngiliz 
llcızetelerinde ~ıkmı§ olan haberle
ri mevzuu bahsettiği bir yazıırnda 
tlivor ki: 

-Venizelosun ltalya hükUı~e · ı 
tinden bu yolda müsaade istemi~ 
olduğuna dair verdikleri havadisi 
doğnı deö\Jdir. Italya bu müsaa-

-. 
. 

-. 
-

pılmaktadır. 
2 - içinde bet tane mütehar 

rik silah ihtiva eden ve dakikada 
binlerle mermi atacak olan müte -
harrik bir krup topu.. Bundan 
ıimdiye kadar 2.000 tane yapıl -

. 

, 

mı§tır. 
3 _ _ Siddetli patlayıcı mevad, 

boğucu g~zlar ve hastalık mikrop· 
}arı ile dolu olup 320 kilometrelik 
bir saha dahilinde kabilisevk bu • 
lunan bir nevi havai fişek .. 

4 
_ Kıskanç bir itina 1le sırrı 

ıaklanrlan ve Fransaya kar§ı gö • 
rünmez bir set teşkil eclecek o!an 

"Z tuaı. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
Bu ıuam tesiri altında köprüler 

yıkılmakta, toplar erimekte, tay -
yareler parçalanmaktn, telsiz is · l 
tasyonları ile demiryolları, zırhlı· ı' 
}ar to:ı haline inkılap etmektedir. 

5 - 10 kilo ağırlığında ve da
kikada 600 mermi atan Strange 1. 

makineli tüfeği ... 
Ayni gazeteye nazaran, otomo

bil ile çekilen ve dakikada 1.400 1 
mermi atan başka bir mitralyö7. 

daha yapılmaktadır. 

100 Krş. 

Yeni ilmi zihniyet 
Bach::. "-:ı· -~ - H. Ziya 

7 5 Krş. 

Hüllümdar millet 
Rusel - Gnlip Kemali 

50 Krş. 

Komünizm 
l ft-:., - :·~ •::ı - Cuhnrin 

Hnyclnr Rifat .. 
50 Krş. 

Günün iktısadi i§leri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

60 Krş. 

Cümhuriyctler -
Kıeııefon - H. Rifl\t 

50 Krş. - Tercümenin Tolü 
H. Ziya Ülken 

100 K r . 

Dcğigigler 

Ovid - S. Zeki AKTA y 
75 K11. -
laokon 

Leuing - Suut Kemal 
30 kuruş 

-
Kapitalizmin Buhranı 

Cactan Pirov - A. Hamdi Ba,aı· 
50 kuruş 

Dağılnza Yeri: 

VAKiT Matbaası 

1 

~ 
1 

1 ,, 
1 

1 

j 

1 

1 

il 

il 

ğı olabilecek olanlar! 
(Battarafr l ;nci &ayıfada) 

Muhtıra, makine ile \lazılmıt 

on kada< sayıfayı ihtiva etmekte 
ve Almanyanın mecburi ukerliği 
ilan etmesi üzerine, 20 mart tari· 
hinde Berlın hükfunetine tevdi o
lunan protestoyu tafsil eylemekte
dir. 

Bundcl, Almanyanın böyle bir 
kararı kendisini uluslar ara.at ca· 
mİa}'a iadelen almak arzusundan 
mülhem 3/ 2 tarihli Londra beyan· 
namesini r.ıüteakip ve gene kendi
sine hassaten müsaade ve şayanı 
kabul teklifler ıerdine giden Sir 
John Simonun ziyareti arifesine 
almış oldağu işaret olunmaktadır . 

Binaenaleyh, muhtıraya naza • 
an, dünya yüzünde hasıl olan ıı • 
kıcı vaziyeti n Almanya me~ul • 
r 

dür. 

Onun içindir ki, Almanyanın 
mevcut andlaşmalar hilafına ola· 
ak ihtiyar eylediği tek taraflı te • 
ebbüslerin uluslar kurumu kon -
yince takbih edilmesi istenilmek 

r 
ş 

sc 
l edir. 

Fransa hükumeti taraf mdan 
v aki olan teklifin, hatta daha müı· 
et tedabirin alınmasını derpİf 
ylediği soylenmektedir. 

b 
e 

n 
Maahaza her iki metin de he -
uz takarrür etmemiştir. Kabine, 
timalki bunlarda bazı tadilat 
apacaktır. 

ih 
y 

St 
Nihayet. belki de karar .Üreti 

resada değiştirilerek, her üç 
vlet namına mütterek bir şekle 
nacaktır. 

de 

ko 

Almanya, Franıayla Bari§ 

de Moacou, İngiliz Bakanlarının 
yapmıt oldukları ziyaretlerin ver· 
diği neticeleri gözden geçirerek 
diyor ki: 

"Şark Avrupuı karıılıkh yar • 
dım misakı dört hükumet merke
zinde yapılan konuşmaların baı • 
lıca mevzularmdan birini tCfkil 
etmitlir. 

Bu misakın müteşebbisleri buna 
Berfin ve Vartovamn da iltihak· 
etmesi için gayretlerini arttırdılar 
ve Almanyanın bu misaka iştirak
ten imtina etmiş olmasından dola
yı 5-0vyet hükumetinin memnun 
olduğuna dair Berlinde yapılan 
telrnihlere artık bir nihayet ver _ 
mek lazımdır. Sovyet hükUmeti, 
Almanyanm iltihakını daima te _ 
menni etmit ve her fınattan isti • 
f ad ederek bu yolda gerek Ber • 
tinde gerek Var ovada teşebbüs -
lerde bulunmaktan far iğ olmamı§· 
tır. Bütün bu gayretler maalesef 
muvaffak olamamıştır. 

(çin de YtJ§amağa Hazırdır, Ancak .. 

pr 
1 mn 

Dantzig, 7 (A.A.) - Alman 
opaganda bakanı B. Göbels cu· 
rtesi ak~amı burada söylediği 

tukta, dış siyasadan bahsede -
ezcümle. demiştir ki: 

Bay Eden ve Simonun Berlin 
ve V ar§ova seyahatleri göstermiş
tir ki, Alman Baıbakam Hitler 
fark miıakına kar§ı olan dütman
hğında iarar ediyor ve bunu Al. 
manyanın baılıca sebep olarak ile
ri ıürmekte olduğu silahlarda mü· 
ıavatsızlığın artık ortadan kalk -
mıt olmasına rağmen yapıyor. Hu
susile ki Hitler Lehistanın ıağlam 
yardımından emindir. Lehistan 
bugüne kadar mukadderabnı Al -
manyanın mukadderatına bağla • 
mış gibi görünmektedir. Şimdi u
luılararası vaziyet aydınlanmıştır 
ve verilecek karrarlarla meı'unyetV 
deruhte edilmek zamaıfı gelmi§ • 
tir ve Avrupa ıulhünü idame et -
mek zaruretine inanmış olan dev
letler, Almanyanm ve Lehiıtanın 
iştiraki olmasa bile bu aulhü teş • 
kilatlandmnalıdır. 

~ 

j 

1 
1 

nu 
rek 

kı 

Ieri 

"Bize Ct.'nevrede hayati hak • 
mızr vennekten istinkaf ettik -

zaman Cenevreden ayrıldık ve 
buçuk sene hararetli bir ça -

ma esnasında harp yapmak i . 
değil, barışı müdafaa için Al • 

bir 
lış 

çın, 

ma 
geti 

n ordusunu yeniden meydana 
rdik. Barış için f edakarhklar 
bulunmıya amadeyiz. Keza 
nsa ile barış içinde ya,.amaya 

da 
Fra 
ama de bulunuyoruz. Fakat tehli -

onünde kalmaklığımıza mü . 
det etmiyoruz., . 

ke · 
saa 

Musolini'nin Muhtır.uı 

L ondra, 7 (A.A.) - Stresn ve 
Cen 
dair 

Almanya silahlarını her saat 
arttırmaktadır ve 1914 deki askeri 
kudretini elde etmesi ve Fransa • 
ya kartı adetçe tefevvukunu temin 
eylemesi çok geçikmiyecektir. 

Bu vaziyet kartmnda, §İmdi 
F ransanın dostu olan ikinci dere
cedeki devletlerin daha azimkar 
ve faal bir kombinezon aram1yft • 
caklarını kim temin edebilir? 

evre toplantıları r.t.>gramına 

B. Musolini'nin ha-ıırlamış 

u söylenen muhtıra lngiliz dr 
i~leri Lakanlığma gelmiş de. 

1 olduğ 

Diğer taraftan Avrupanın mcr· 
kezinde tere51üm etmekte olan 
Alman kuvvetinden korkarak ds
ha şimdiden onunla uyu§mak yol· 
larını arıyanlar fa~k etmiyorlar 
mı ki Almanya lehinde olarak bü
yük devlet imtiyazlarını kaybede
celder \'e dostlarını da elden ka -
çırdıktan sonra Hitlerin müselJah 
kuvvctiain baziccsi olacaklardır?. 

şarı 

ğildi r. Ma~mafih, görüşülecek 

mese leler hakkında Roma ile 
Lond ra al't\sında noktai na.7ar tea

yapıimıştır. tileri 

Latıalin Seyahati 

p 

ayın 

25 in 

aris, i (A.A.) - B Lavalin 
23 \iııde Pariaten h:ıreketle 

de Moskovaya varacağı tah
diliyor. Burada üç gün kal. 
n sonra Varıovaya gidecek . 
Mayısın ilk haftasında ise 

mine 
dıkta 
tir. 
Parise döamüı olacaktır . 

Kon 

Pe 
len, 

t Betlen ltalyaya G;diyor 

şte, 7 ( A.A.) - Kont Bet· 
alynya gitmektedir. Bu se
n hu!usi olduğu 7a'lnedili· 

it 
yahati 
yor. 

B lRG ÜN, HİTLERIN OYUNCA. 
eı HALiNE GiREBiLECEK 

LAN DEVLETLER ... o 
Moıkova., 7 (A.A.) _ Journal 

Almanyanın, Lehiıtanın ve şark 
misakına açık veya kapalı bir tarz
da düşman olanların teşvik ettik
leri yeni manevraya kartı ihtiyat· 
h bulunmak lazımdır. Bu manev
raların gayesi mıntakavi misakla
rı Avnıpa misakı üzerinde yapı -
lacak kısır müzakerelerin içinde 
boğmaktır. 

Böyle bir istişare ve 
0

ademi te -
cavüz misakı Kellog ve Uluslar 
Kurumu miıaklannın tnzelenme -
sinden ibaret ka1caktır ve harbe 
karıı hiç bir garanti temin etmi • 
yecektir. Karşılıklı yardım misa -
kını ihtiva etse bile tesiri evren -
selliği nisbetinde makUs olacaktır. 
Bu misak ancak mıntakavi misak· 
)ara müvazi gittiği takdirde mü· 
easir olabilir. 

Avrupanın mukadderatı yakm
da alınacak kararlara bağlı bu • 
lunmaktadır. 
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1 ayyare Cemiyeti lstanbul 
şubesinden : 

Cemiy&timi& markui için alınacatı illn edilen Rutca iyi oku
yup y•sma, lrANautma ve b• iki clile çevirme bilen ve tubemi%e mü
racaat eclen talipleriD basaakil pa zart.eli alnü aaat on altıda ,ubemiz
de imtihanlan yapdacatmdaa mü racaatlan. ( t 7'78) 

• Denizyolları 
iŞLETMESi 

t\centelen l\araıso., K6priilqı 
1 eı.4230't - '•rlıC\:ı Mübür4arıadc 

Han f elefon ii'l.fO 

1 O - KURUN 8 NiSAN 1935 

/skenderiye Yolu 
ANKARA vapuru 9 Nisan 

Askeri Fabrikalar u. Müdürlüğünden: SALI ııün saat 11 de lıkenderi-
Fabpkalar için muhtelif talih Y• eliler v...W imali7• ıiparif yeye kadar. (1764) 

edilecektir. Maruf n mütei.w .. firmalan teaaıil eden alibwlarm •------------, 
vekiletnamelerini hamilen hu baptaki teraiti anl•mak üzere 20 Ni- 1 rabzon Yola 
KD 935 taribiae bdar Ankuada Umum Müdürlük Fen Şubeain• mü- ERZURUM vapuru 9 Nitan 
racaııt• .... _ ,J .. r; (1747) SALI pnü aaat 20 ele Rize'y:J 

2 ve 20 lcomprimelik ambalajl•rda 

bulunur. Amb•laj ve komprime

lerin üzerinde half sliOlni telceffü 1 ı 

eden 9' m•rkasını arayınız. 
ÇALI KUŞU çıkb 

Kapaız lOO, kaph iZi lmıat Sabf yeri: ikbal Kütüphanesi 

Selinik Bankası 
TeslN tarihi ı 1888 

1 dare merkezi: ISI AN BUL (Galata) 
1ar•l7edekt Şubeleri ı 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Menin 

aaanıstaodaB:t--=11f9 .. .._~..__-"=!~-
8elAnlk. AUaa. Pire 

Her n110i Banluı lllllalM141L 

Yeni Çıktı 

dar. (1773) _ 

Sultanahmet 8 cü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

0.'t'lllCI Sal•o Kapoçiain l.taa • 
lnılda Ketencilerde abuncu ha • 

inhisarlar U. Müdürlül)ünde 
nmcla 1 t No. lu maiazada icrayı lclaremia için fUlnameaİ mucibince 70 adet ruat ileti arttırma 
ticaret eden Jo•f Bevwm ve Sa· ailtme ve ıhallt kanunanuo 41 inci maddeaine tevfıkan açık 
mi ~ aleyhleriae açtıiı 200 auntiyle Alm almec•ktır. Ltekli !er tartnameleri Cibalide le 
lira •••cak da't'UIDdan dolayı mu- •• miihayaat tubetinden alac•klardır. 
maileyhe ıönderilen davetiye zah· Eksiltme 20 - 4 - 935 tarihi ne mü1aclif cumartesi aünü 
nnda mübqiri tarafından verilea de yapılacakbr. 

Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme!' paruiyle biri 
metnıfnatta Sami Beıw • zww Fi • 
liatine sittiii Te ne tarafta ikamet 
ettiği meçhul buhmduiu mahke • 

1 mece alqıtımf olmald- Sami 

9ID& karar verilmit ve mahkemece 
tayin ohman 8--8-836 tarı1ıine 
tıeaadüf eden çaıpmha pnü ... 
at 10 da bizzat mMkaaede bu. 
lunmanız 't'ey& tarafınızdan bir 
Tekili kammt ıöndermeniz alui 
takdirde bakknnda mahkemeye 

yin olunan gün ve 1&&tle Cibalideki Alım, 6abm Komiayomma 
uatlan. (1874) 

Tayyare Piyangosu 
18 inci 7ertib 6. cı Çekişi 11. Niu11 193S 

Büyük ikramiye : 200.000 Lirad 
Ayrıca 25.000, 20.000, 1.5.000, 10.000, 5. 

KiRALIK SATILl1' KOŞK 
Erenlröyiinde Sudiye bat bo. 

yunda TUİ bahpli ve cJenunmdA 
iki lmJ1llQ Te elektrik teaiatı 
mevcut nezareti klmilqe hab cJo. 
kuz oc1ab45 numrola katk kiralık 
Te satılıkm. Ta!ip o1anlann itti· 
uJindeki 47 nUllll'OJ& müracaat.. 
lan. .. 

•------------.,1 ııyabm deftm ohmacaima dair 
keyfiyet ilifteta teblii olunur. 

Liralık ilaamiqeler ve 501JOO Liral.ık 
milkif at fltll'dır. 

ACELE 5ATIU1'. AKAR 
Samat,ada tren .. 'ttWY& 

duraldanna blrw clakllm ... 
der odalı iki halik n altmda \ 
dllddnı huhman ha't'&clar 911 a-
111 Yea&lr m6ftemBllı hrri 
•tılı\br. Her slD te,I ._ aen
ra Abvay Kaalpep cadtl..t 
lto: 113 e mtbacaat. (11•) 

İataobul Aaliye ikinci tkwet 
mahkemesinden: · 

Pr. G_,_ Püoo 
A. JLUml BAŞAK 

Kapitalizmin 
Buhranı 

(6218) 

Kiralık köfkler 
Balmkiyünde JCartaltepe Met

nıti~t caddedıde 13 diieri 11 
aumaralı 't'Uİ bahçeleri ber tan.· 
fa nezaretli elektrik, •aya mükem· 
mel biri 10 diieri 8 odalı havadar 
anatoryo.m aibi k8,Jd.r tamamen 
•eya laemeu ayn ayn ucu kiraya 
nrilecelinden Galatada Kredi 
Lione banbıı :ramacla Melek ha· 
amda 7 .aumaraya mürac:e•t, 

(4086) 

iLAN 

Muhammen beclelleriyl• mikclar ve YUdlan &f&iıcla 
ya malzıemeainden birinci lmım 21 / 4/1935 puar, ikiDCi Jmma 
1931 puarteei ve üçüncü kııım 23 / 4/ 1936 lalı~ aut 1 
Ankarada :dare binannda malzeme dairesinde satın almecafctl'. 

Bu ip slrmek iatiyenlerin kuım bir için 1865 80, Jmm .. 
488.84 •• kılun üç için 1001.25 liralık muvakkat taabatla ka 
taJin ettili veaikalar ve kaounun 4 iiDcü maddeai maciW.. 
mele manileri bulunmadıtma dair be,..nname ye ı.ldiflmai 
me aünleri saat 14.30 a kadar ko milyon rblijiae v•ıaalvi 
dır. Bu ite ait tartnameler Ankara da malzeme dairelinde ve 
paıada tesellüm ve 1evk müdürlü iünde parasız olarak cia.iılllıı_. 

... eli ....... eüal ..... 
.m. merbua olup 1Dilaht•••• .. ha•.,. kamr .......... ..._. 

1§!1 
· •ı Tarabyada Tarab,a caddesi " 

!atanuu. - 1935 

dır • 

Cimi .......... Fmn aokafmda eski 81, 88, 9G ,e
lli 1, 90, 9Z, 3, S No. 1aı4a murak -

hal ~ balaııın 48 top 
aaoı.kia 18 4 135 taribiao Jlli.. 
a..tif alı Pnü ... 10 da asık 
&rltuw MUteile utıl•aimdıa 
talip olanlann tayin edilu ıiiD ft 

Sattldılt yer: 
VAKiT Matbaan -:- l.tanbul 

uatte mahalli mezkarda lıuır ltltaubal ikirıei icra dairesinden: 

buhın~ i1'ıı ohmm. (1218) dadı altına almmıı olup para-

ZA YJ T ASDIKNAME ya çeYJ'ilmeaine karar veriteıı T e-

Nltantafı im orta mekte1rinden pebafmda Metnıtiyet caddeıi 
927 de atcblım tatdlm•memJ kay- (71) No. lu dükkin önünde bak · 
hellim. Yem.mi alacaindan es. kali7e miilkirat Te ıiıara emva • 
.... haihaü 7oldar. Hne milteallik etf& 9-4-935 ... 

667 BuriJe Halil lı slDii 13 den itibaren birinci a

----------·I çıll arttırma ile Mlıfa çıkanlaca · 
...... AS111 uı .x-.ı __ 

•n-F"'I •• , • _ ,_.,.. • ._talip ol•ı.n. mahalliıacle ••isal..... --........ Jr Dl!KHW 1ftlba-
Rlfllt Alımlt MYDGIL cut'-n illa oluw. (8223) 

kam bir kıt'a aruanın 30/ 120 Kaynamq Türk bairi 
Jail1e1i •erıice tepti defter edilen K.... ,, lnailiz ,, 
10 S. 286 tarihile Sinac1in namına 1 ,, ince bezD 
ıö.ıerilen mezk6r ana hiueainin 
mahallesi ilmiihaherinclen sWe • 
rilen verae namlanna intikalen 
t.eeciıli talep eclilmit iM de tapuca 
b~dma tewlüf eclilsmecHiiudm 

Neft J&iı 
Sikkatif 

Cinai 
• 

ICuDP ,, flatİDI 
NDebiz tuarrufat ahki.mına tev • 
fikan tahkikatı mahalff,.. icra la· 
lınacajından mahalli mezkar hak· 
kında tuarruf icldiumda 
INlunıcıklar me'ft:Ut ol • 

l 
Vernik kopal 

2 Kırmızı model verniği 
Renbiz kriıtal vernik 

Cimi 
duiu takdirde tarilai ilin • 
dan itibaNa bir ., wfmda IC1lflllD Mtübeci 
tapu miidüri7etinde '9Jotlu tapu Kum- Çinko ., 
baımemurhığana •1183 284 3 l.puya " 
muamele No. aile müracaatları i · . Kaha iiltiiileç 
liD olunur. (9230) Mi11JUD1 de flomh 

Mlldan 
Kilo 
1000 

40000 
2600 

10000 
2200 

Miktarı 
Kilo 

2100 
3200 
50 
20 

Mlldan 
Kilo 
IOOO 

25000 
4800 

12800 
7000 

( 
( 

} 



Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

t - Ankara - Kırtebir yolunun Ankara tehri dahilinde iubet 
eden lmıai ye ba Jola iltieak eden lmnnlann imar pllnma rare ,.. 
pılmuı ve asfalt betonu ile kaplan1111a11 ve bet MDeBk müt....Wl 1:1' • 

miratı JıapaJı arf uauliyle eluiltm eye konulmuıtur. 

2 --Bu intaatm tahmin edilen bedeli (389320) lira (il) laınıt 

ft ........ ik müt-·· tamirat itinin tahmin ......... (23487) 
ihdlr· 

.. ite ait prtnameler w enala ............. 
a-Ekailtme..........-J 
• - Mabwle projeli 
c- Nafıa ifl-i ..... ıı ı m+i:Jell 
c - TeaftJ91 tlrahiJe ,_ w Jrlp lataata dair feaat ........._ 
• - Hamd prtname 
f - Ketif ve ..ı.elei fw cetYe li 
Lti1.ı. hu fUbwDel-' w ena1a ıo 1ra 32 kunt .-.wlin

• Allbra Nafıa bafllliihendialilinden alaWJhW. 
3 - Eksiltme 22/11uan/935 tarihine teaad6f eclea PuartMI ail

al aaat on bette .A.nbra Yili1et bin umda Yil&Jet mct1meai tarafaı • 
dan yapdacakbr. 

4 - EbiltmlJe ıire1rilmek iç inr 
a - Lteklilerin 2490 mmıualr arttama ebiltme ve illale Jrama

mmun 17 inci maddesine 11JpD (202G) lira (32) lmıutlak _... 
kat temin.at vermeleri. 

b-Tıcaret oda11DA lmJd)ı ba hmmau. 
c - Aafalt ...ı-1apatmcla ilatiw alübi oldıll•• .talr :A ...... 

ra Nafia bq mühendialiibıden verilmit ehliyet vesikatmı hais olmala
n veya ihtisuı Nafıa hat mühendU lifince muaaclclak bir mitehauıt 
veya müeuese ile tetriki metaİJİ temia ed.C.iine clair noterden mu-
1addak teahhütname vermeleri lhım relir. 

5 - Teklif mektuplan ibalesünü nihayet aaat OA darcle kadar 
Ankara viliyeti muavinlik makammda vilayet enciimeni reialifine 
••lrbas mukabilinde verilecektir. Polf& ile ılnderilecek mektuplarm 
nihayet ..at on bete kadar ıe1m1t olmUı la..dır. Pottada olacak ı•· 
c:ilaneler kabul edilmez. '(1411) 

Osmanlıca~an urkçeye Karşılıklar' Kılavuzu • 13 
ı - Oz tür~e kökleNl.en gelen Tefeuüh etmek &o.almak, çürü· Fırka (aıkerlik tfrim!) = 

1Tİbbln - • 
ıö:ılerin kar§UUUZ (T. Kö.) beltle9 ..ır, 1ro1m,,1s (Fr.) DivisYm - Örn~k: Fikir, Ji_ma~uı ~ıhıma'!'. '2 - Bu pariıya /ımdi olanik ~ 
(alameti) konmuıtur. Bunların 1ıer Fetret (fudal llltanat anlamına) :ı Fırb kumandam= Tiimkoanutu _ 7" ~~ar - ide dimağua 11lemenn • lar = Bu parayı 1ıa1mıı o1ara1ı afdı. 
biri hallkmda sırmı ile u.zna-1anmı· ICaraata deni (Fr.) Anarchle, fnter· (Fr.) Conımandant de divilion en ogar. lar • 
.zuı (müıe/ıams) yaılannı,..... • ragne Fırka lnumnclanı mirliva = Tüm. Fikri DitllıHI, 1.,.1, filaif Fiicet.a = Aa-. ......... 
lere ve~ . • Fettan = o,.11 ........ı W• Ömek: l - Fikri nM!llltlinin verdi- örnek: Fücet.a ftfat etil• Aası. 

2 _Yeni konan -~ .. •)1 Fnc = Böff1k, ,.._ Fırka erlLı ~ .. i _Tüm kur .. gı yorg"'.'!~ = Dü,ümel ~.. zm (briMabire) ildi. 
ayırd edilmui ~ preııne B~re, Örnek: Fevc /eve - BöUUt, bOıtik. ..,. = (Fr.) Etat • major de diYision rın t>ettlıgı yorıunluh. Fürce = ~ Mllk 
/1'fllUU:Çalan da yadmıft aynca or • ıokam ıa1ıun. Fınat - Fmat (T. Kö.) Z-lnıanlann fi/eri kıUlretl = lnı. Füru = Atalı 
nekler de konulmuflUt'· Fnenn - ,....,_ Fıtrat (Hilkat, cibillet) _Yaradı. aanlann /Ucriğ erlci.ı Serfüra •bmk =..,..... 

S - KBlcl ı#irlıf:e oltin Wmek • Fnnn = r..-., ..._ lnlci,.e hı Fikri takip Gü ... e Füralat - la'-, satma 
riı& b,,pıaldJ if,_,,.,, " lıau.4m Fevk= Oıt Patrl (bllld, clbilll) - Ddlwnal Ömek: O, film ıokip ile lıare~ FGrama,. - Alpk .,.ı. 
'fekillm ~ı Allı ah °"'11 laOJt, Ômek: Kıaım Jnkani = Vat kı • (Doğrmıal'in sonundaki "l ınce eder bir ge~tir O, güderge ile luJ. Filruı - Satan 
Gllı ü,üın olan lıühüm. ıür• "pk., 11m okunur). " reket eder bir g~ıir. Örnek: MalUınaı./JJruı • Bilgi 
lıöl,;;,l4- ıelen ıekil ,WJ. Fnbni taht.Mİ Altlı lltlt Ömek: Kendisindeki anları1 v~ Filhaldka ~ekten satan 

Fevt= 1 -~ kapnnak. Cohulc kaumyg IOlıradan olma değil Firamuı etmek Unutma. Pillhat ~ 
elden~ /ıtridir= Kendüintleki anlayıı v~ Firar Kaçma Fesih Cen, ıeait 

2 - Ölüm. cabulc lunJtaYı§ tonradmı olma değil Firar •tmek Kaçmak Fütv - Beqinlik 
Ömeks l - Fırıau fnı edM ıon- doğ1trıaalJır.. ' Firari - Kaçak .. Örnek: Görüyorum ki, fütum 

ra dövünür = Fırsatı km;lrall (elden Fiat p.ı.a, eder Firaı Döıenek, clötek ugıamıpını: - Görüyorum ld ba • 
çıkaran) şonr• dÖIJIJnür. Ömelı:: Bu th/terin /iatı kaç pa • Firak. firkat (iftirak A)'nlık) ıinliie uğraınıpınıa. 

Fevza (Bak: fetret) - K.rıata mdır = Bu de/terin ederi kat; Fitade Düımüı Fütünet - Alubk, cömertlik 
(Fr.) Anarchle ratlır. pa • Fitne (fesad anlamına) - Bozut . Füzun Çc.k, uiık 

Feyaaa _ T..- Fid,.ei necat Kartubnabk (Fr.) Corruption, ıedition, perturba .. G 
Feys ClrlA Örnek: Hayduılar ralraladıkl 11 ti n 
reyJar 0...... zenginden bü,iih bir fidye& necaı ~ Oınck Ortalıkta fitne alametleri 
F..,. kin *• fepclar olnÜ == Gü.. ıediler Haytlıııltır yalcaladı1c:: • görülü)ordıı Ortalıkta bo:ıuı bel • 

...._. ~nden büyüls bir kunulmalıle ~~ dekl?ri görülüyordu. 
r-n-. Gir, hereketli ıediler. Fitne (nifak anlamma) Ar.boz • 
p .... (Bak: icmal, hulha). Fipn (Bak: fetyad) == Haylan ma 
Fıkra== BIWr = (Fr.) Patqraphe • fislr = • JUÜ Örnek: A.ramua fitne ıolcıu = A,. 

Onaek: YG.llll&llll üe~ii böleğin. Ömek: DilfiPr Y" ... atalı ram.uı bo:sdu. 
de (~) = Diınl le ıroidme Fihrist = Bulinaç uregı y Fitnecu (Bak: mUflit) Bozutçu 

~plae de votrt1 onicle · Fikclan ::s Yolduk, buluamuhk CP!'.
0
·> Balourd 

, ..... - Anlatık (Fr.) Anecdote Fikr Fikir (T. Kö.) ('D..) P b' mek: Bilmeuiııi:, o ne /itnec, 
~~. en• ır adamdır B'l • · '- -Ömek: Nareddin Hocanın aıala· ıee ı mftlınıs, o ne uo· 

"" (fıkralı) - L'~ de Naa • Fikr Dütiinee (Fr.) Afiı :su'f bir adaınJır. 
.:..1.J!- n_..1~ A mali Botuna, haksız. Fenİz 

J"8U(Nff nou,,.. vmck: Bu İfte benim fikrim ~u • O -L 1 B 
Fıkra (terim) = Bolum - CFr.) tlu B · b • :ır rnCA: - u konu,mttya /usu· 

Vribre r u ~te enını dü,üncem ıu . li mütlalıale etnumi.se ne demeli? -

Güavet 
falık 

Örnek: TembeUije çant baJanrır, 
gabavete bulunma T~ 
~are bulunur, lca1.ın kafalılıfa (man,. 
ka/alıbfa) bulunma 

Gibi Kaim ............. -
(Pr.) BaJorucl 

Oraolu Bu fOCu/c °'"""'iuu ~ 
lanuyan bir lraluı ka/alular Cet 
en/ani aı un balounl qui ne canı • 
~ paa ce ,,.·u lil. c..... Gıdı 

Galmi lahit Apn ........ 
Örnek: Bu lallfta ıabai /.Jaiı 

Pırb r:ıı: Parti (T. B) '';.., lele (Yakutça) • (Fr.) ldfe Bu konUfınaytı botuna (yerıü:) ka. 
~ ne ılerneUP. ~ (LQtfen •J'lfayı pylrlıals) 



• 

Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Japon -Rus harbinin yıldönümü 

/ 'JaponYi:ida Rus \o 'Japön mii1iare6~sirıın yıldö;,,'ürriü t;8it -eailmı, 
ve o muharebede hazır bulunan üç 'Japon generali merasime i§tira' 
etmi§lerdir. Resimde bu generalleri. görüyorsunuz. 

G~~~·da 62"Yıijiitd'i"'h~i§Çi otan-rz~1'--;;, Cenubi Afrilianm Johans· 
burg civarında kumurta büyüklüğün de bir Elmas !)arçası bulmu~, ve 75,000 
JngiJiz lirasına satmı§h. Bu Elması al an adam onu Londraya getirmiş ve son 
günlerde satmı!!tir. Bu Elmasın 125000 Ingiliz. liııısma bir Amerikalıya $Clbldı 
ğı anla~ıhyor. 

ıw·clır - IJu Mlı .~ıa w;ırı aldatma rnr-
dır. . ~ ~ 

Gadı· - Yazık 

Önıı•k: Bu i.~f P.
0 

bana ga(lroldu -
JJu i~t<· bnn11 ya:.ık olrlu. 

Gadretmek - · Yazık etmeli 

Örnek: O adama n<!dcn bu hadar 
gadrctıilcr - O adama neden u11 hıı. 
'da.r yazık ettiler. 

Gadrolmak - Yazık olmak 
Gaddar, zalim = Gücemcn 

'örnek: Bu gacldamı clirıclcn 11<' • 
ler <;ektiğimi ben bilirin~ - Bu gii • 
çemenin elinden neler !:Cl>tiğimi ben 
bilirim. 

Zulm = Zulm '(T. Kö.)" 
Gaflet - Dalgmhk, bo§ bulunma 
Gaflet etmek - Dalgınlığa gelmel., 

hO! bulunmak 

Gafil = Aymaz, dalgın, bo~ 

Örncli: Gaf il bulundum = Bo§ l 
bulundum. 

Gafil .avlanmak = Dalgmlığa geti -
mek ~~ 

Örnelt: Bizi bu i~tc grz/il avladı . 
mz - Bizi bı.t i§tc dalgınlığa getirdi-
niz. •· r. 

Gafil avlanmak = Daylgmlığa gcti 
rilmek 

Tegafül etmek = Anlamazlıktan 
gelmek, anlamaz görünmek. 

Örnek: Peh İ) i bildiğini: bir i~ . 
ten niçin tegaf iil ediyorsunuz = Pr.f. 

İ)i bildiğini;:; bir i.~tc ni~in anlama: . 
lıhtarı gcliyunmrmz (anlamaz görii · 
rıİiJorsunuz) :' 

Gılb, gabi, geh, gehi - :Arasua 

Örnek: Gtilıi gelir, bizi sevindfrfr. 
iliniz, §imdilerde gelmez oldunuz · 
lf ra.nra gelir, bizi Sf?t•indirirdini-: 
~imdilerde gelmez oldunuz. 

Gah, gabi, geh, gehi Kimi 

Örnek": Gak gelir, gahi gelme= 

-~ 

Kimi gelir. kimi g<>lmc:. 
Nagah = Ansızın, apansız 
Örne~: Ormanda dola.~ırlien, ııa

y(ı/z lwrsww ihi adam nhtı =- Or • o ... ... 
mwıda dola~ırkcrı, ansı.::.m ( opansı • 
;;ııı) 1.-ar~ıma il<i adam çı/;:tı. 

Gaib etmek - Kaybetmek {T. Kö.) 
Gaib olmak, tagayyÜp etmek 

Kaybolmak 

Gaile -= Dert (T. Kö.) Sıkıntı 

Örııck: Bm1ındaki gaile •yetmiyor 
gibi. u drı bir ba~ka gaile taTınıil et • 
ti - Ba~ırulald sılantı JP.lmiyor gibi, 
o da bir ba§li:a dert yüldctti. 

Gala - Pahalılık 

Örnek": Kalıt ve galci yıllarında 
<_:of,· ii.ziildiik - Kıtlıl~ ve pahalılıJ; 
;rıllarmda çok iiziihliik. 

Gali - Yüksek 

Örnek: Bıı /iat bana peh gali gö
ıiiniiyor - Bu eder bana prk yük • 
~eh göriirıiiyor. 

Galat - Yanılma, yanlış 

Örnek: Galat söz =- Yanh~ söz, 
Galatı basar --" Göz yamlrnası. 
Bu benim istasyonda görülmek • 

liğimdcrı galuttır - Bıı benim istas -
yonda söriilnıcktcliğimdcn yanılma· 
dır. 

Galebe = Yen, yenme 

Örnek: Galebenin ,·arısı kendin<? 
giit·<'nmel,·tcn gelir = Y cnmcnin ya . 
nsı l•endinc giivcrımekten gelir 

Galebe etmek = Yenmek 

Örnek: Dü~manlara galebe etme!.: 
i~in ilh önce licndi lwdrctinc güvcn
mr•h liizımdır. --' Dü11manları yenmek 
ir:i n ilk önce kendi erkine güvenme • 
liclir. ;ı 

Gnlib = Yenen ı:< • .,.. 

Örnek: Bu muTıareTJ<>de galib gc
lı1n ordu, biitiin ~<'r<•f i lrazmınu.~ o -
l 11 r - Bu sarn~ta 'enen ordıı biitiin 
onunı kazcın11ır§ ofor, 

Bir yıldız 
Rahibe oldu 

F ransar11n tanınmr.§ sinema yıl · 

dızlanndan Jenni Pupenü son 

Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Eski imparator çiçek sergisinde 

1 

Alman}'anın eski imparatoru 
bir çiçek sergisini. ziyaret ederek, 
izal.e etmeğe çalı§ıyor ! 

Vilhelm flolanClaaa Hemfted'd1 

sürgünün tJerJiği can :rıklntıııtı' 

günlerde birdenbire sinema haya. Resimde gördü -

tından aynldı ve bir manastıra gi- ğünüz hastabakıcı· 
)ar can!ı değildir. 

Terek Tahibe oldu. Sinema yıldı· Bunlar, mankendi"°. 

zını bıı kararı vermeğe &Ürükliyen Londrada Vestmin

sebepler bilinmediği için hadise stcrde açılan bir 
sergiye götürülü ... 

birfok dedikodulara aebep oldu. yorlar. Orada, has• 

Bir anlatı§a göre, yıldız bir cqk tabakıcıların has " 

maceraıında yese uğnyarak bu ka- talara nasıl baktıi<4 
lannr, insanlara na• 

rarı vermi tir. TuhaLJ.irJnadü.L ~...ı,.; ........ .-.,_.,..,. • ...,.. a..· ·~•ijjılil 
eseri o ar bu yıldızın oynadığı 

en son rol de rahibe rolü idi. Gali· 
ba kendiıi de bu rolü kendine çok 

yakı§tırmıı olacak ki ömrünün ge

risini hep bu rolde ge~irmeğe ka· 

rar vermi§ ! 
' . 

Galiba =- Belki, görünüıe göre, • ::ı 
benzeı· 

Örııcli: Böyl<' olacağa benzer = 
Galiba böyle olacak 

Galeyan - Kaynama, kaynaıma 
Örnek: l - Suyun galeyanı ::::: 

Suyun kaynamasr. ı 
2 - Jlalk arasmda ga!eJon uyan· 

clrracaf,; sözler - llalk arasında hav. 
ııa[.,ıa uyandıracah sözfor. • 

Galeyan etmek - Kaynamak, kay • 
na§mak 

Galiz = Kaba 

Örnek:: 'Ağıza almmıyacak gali= 
sö:.for söyledi = Ağıza almmıyacah 
kaba sözler söyledi. 

Gılzet == Kabalık 
Örnek: Sözforinde t•e duru~unclır 

öyle bir gılzet 1.:ar /;i... - .">özlerinde [ 
t'P. duru§ımda öyle bir kabalık ı:ar 
/ii ...• 

Gam = Tasa 

Mağmum = Tasalr, puaank (hava 
i~in) 

Örnek: Mağrmmı adam = Ta.~alı 
aclam. 

Mağmum hava = Pusanh lıarn. 
Gammaz = Kovcu, fitçi 

Örnek: 1 - O ne gamma;; adam • 
dır, bilseniz, herkesi biribirine ha • 
tar = O ne kovcu adamdır, bilseniz, 
lıcrhcsi biribirine lcatar. 

2 - GammazlrT~ onda sanki fıtri 
bir hal = Fitçilih onda sanhi doğun
sal bir hal. 

Gamze - Süzgün bakış 
Ganem - Koyun 

Gani = Bol, zengin, varlıklı 
Ganimet = Algı 

Örnek: ıllulıarebe<lc alman gani . 
met. P.shi zamanlarda galip ordu/an 
doyurma{;(}. ki/ay<'t cdf'rcli - Sara.~to 
de grçcn. algı. f!Shi :oman/arda yrnc•ıı 

rini göz önüne ge • 
tirmekte rol oyna "" 

yacaklardır. Esa .. 
b . . 1 

sen u sergının tcr•ı 

tibi. doğrudan doğ· 
ruya bu ~efkat işini 
herkese habrlat "'J 
mak maksadiyfoı 

düşünüJmÜ§tÜr. j 

orduları doyurmağa yelerdi. 
Garabet (Bak: acayiplik, tuhaflık) -

Yabamııhk 

Örnek: Bu mlamm fildrlcrindı• 
lıiç bir f!,(lrafıct f{i)mıiyorunı = Bu a· 
damın f ilı.irlcriıulc izi~· bir ,-abansıfıl.
görmiyorum. 

t stiğrab etmek = Yabansımak 
Örnek: Omm l>ijyfc lwreh:et ctmi.~ 

olmasına lıir; de İ81İğr·ab etmedim = 
Orırm bö.i le lwrcl.-<>t <'imiş olmasını 
lıic de \'aba11.mnmlw1. 

~ . 
Garaz (Öteki anlamı isin, bak: mak· 

sat) = Öcük 

Örnek: Yiir<'ğinıfo b<'.~lediği ~am
:;m lınd ı·e parnm yoli - l'iir<'ğitıdı • 

b<'slcdiği öciiğiin ucu bucu yol.·. 
Garazkar "- Öçmen, 

Örnek: llidd<'tli atlmııdmı dt•Tt,i!. 
gw azhnr adwnclwı lı:orlı:nıalı = K ı . 
::an adamdan değil, ö~uum. adamclmı 
liurlmıalr. 

intikam = Öç • 

Örnek: İ(.'imdr• ona lmr.~ı iivle fJİr 
intikam lıissi rnr 1.-i - /r,;imdc> mrn 
l.:ar~ı (jyfo bir ii<: duy!!,u .~ıc rnr l•i. 

İntikam almak - Öcalmak 

Garib (Bak: acayib, tuhaf) == -tf• 
bansr 

Ömcl: Garip bir faya/etle ort4' 
ya çılilı = Yabansı bir 1.-ılıltla orta'! 
t;ıİ;tc. ~ 

Garib (Gurbetzede anlamına) 

Elgin 

Örneli: l'crirıdcrı JUr<lundarı rJ' 
:;a/rta clgirt ( garib) hrzldı. 

Gariz:e (sevki tabii) = lçgüdÜ 
(Fr.) İnstinct 

Örnek: İn~arılar akıl/arma, Tıo1 
raıılar sevhi tobiilcrinc Lubidirlct .. 
İ rı.~anlar al.:ıllamuı, lran"anlar içgıl 
cliillcri11<' H.)'rulı'lw1ar • Les Jıotfl 
11ı<'.~ agisscnt pıır four intelligcnce 
h•s arıi 11uwx par lcur insıinct. 

ÖNERGELER 
Kılavuz sözleri Üz.erine, lıer /İ$ 

nirı (UT,US) ta çılillğmdan ba~f<ırr 
ii.::rrc bir uy ;,:irıdı•, i.~ıiycnler )'1 

rıi bir ijnergc ileri sii.rebilirlcr. Bal' 
far T. D. T. C. Gcnı•l Kntipliğirıe. 

~elı"il alımda gü111forilccchtir: 

Örnek: T>ii.~mmwulmı intikam af. r ...... 
malı: için biitiirı ı •arlığmı ortaya hO\·· O l l 1. }\r 
I D .. l ·· ı k · · b·.. smcm ıca .•••••• w cmesuıe < u - wmı<rtlln< 1111 oı·a ma · rı·ut ıt· I d , l - dıfl 
·· f ~ ı l ~ anız a . •..•.. . ıaır::ı ıgını rt)'rı 
lmı ı·ar ıgmı ortnHı ı«O\"C 11. ( I ) .. .. · · ya wt: yeler gormuyorwn. 

lntil<amcu = Öçgüder Sebebi: ( hı~aca) ••...•••• ' 

Örnek: O. irıtilwmrn bir adam . 
d,,. -- O, Öçgiiclcr bir cıclamclır. 

Garb - Batı 

Örnek; Ga,.(> dcrlctl<'rİ - Halı 
dcvfotlcri. 

Garet '--' Yağma, talan, çapul 
Garib = Zavallr, kimsesiz 

Örnek: .~ıc garibr· m<'rlıamct ı•cli 
111.: .)ıı ::.arnllıvcı ( him~r-si::") 11cr 
j 1111::. 

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

........ ....... 
Önergem §tttlıır: • • • '{1) 

İmza 

( 1) Burada bir önerge gösteril ' 
miyen yazılar üzerine bir sey yapıtı 
mıyacaktır • .. ~ ............ _,~ 


