
Tenzilatlı tarif eler 
.Ankara, 25 (Kurun) - Devlet De

lliryollarr İdaresi, müddeti biten ten
zilatlı halk tarifelerini Haziran sonu
na kadar uzatmağı kararlaştırmıştır. 

f'tı1'mın muallimleri 
nasıl yetiştirilmeli? 
MUhim bir terbiye meselesi 
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Alman Silahlanması Ve Balkanlardaki Gerginlik 
inkılap: ne 
demektir? 
Türk bili üıerınde ulusal bir ame'· 

liye yapılıyor. Bu ameliyenin özlüğü • 
iledir? Bu sorguya her kişi bir türlü 
cevap veriyor. Kimi diyor ki, bu yapı· 
lan şey bir ink11Rp değildir. Sadece ı 
l'ürk diline karıştırılmış olan yaban· t 

Dün sabah Hitlerin önünde mühim 
koıiuşmalara başlandı 

.·1itülesko 
Balkan an/aşmasının 

mühim kararını 
Fransa ve (ngiltereye 

bildirecek cı kelimeleri çıkarıp atmak, öz dili 

Umumi vaziyet StrtJsada Musolini, Lava/, Sir Saymen 
arasında ga,oılacak konf er:ansta gözden geçir:ilecek 

arıtmnktır. Bu arıtma işi belki yi: 
)•ıJdanberi yu.vaş y~Yaş oluyordu. ~ 
Şimdi bu ulu al çabalamaya yeni bir · 
hız Yerilmistir. Olabildiği kadar kısa 

~ 

bir kurun Jçinde bu amaca varmak i
sin calışı lıyor. 

Görülüyor ki, bu de~imde <ifade) 
'l'ürk dilinin geçirmekte olduğu deği
sime (lnkılfıp) dememek için bir çe • 
kinı!,enlil, 'ardır. 

Bize kalırsa bu türlü bir çekingenlik 
do"ru değildir. Şunun için ki, bugün 
dilimiz lizerinde yapılmakta olan ge. 
tıiş ameliyenin sonu gerçek bir dev • 
rimclcn baı;;ka bir ,-;ev değildir . 

.> .. ,., 1 

Bir çiftçi tarlasının bir bucağında 
olan ahlat ağacını keser, bunun üze
rine bir armut dalı aşılar. Bu ameli • 
) e o ağacın <liriminde biı· inkıllp, bir 
devrim yapmak demektir. Fakat ah -
Jat üzerine aşılanan armut dalının 
büyüyerek armut ağacı olma. ı, . tatlı 
Yemi)erini 'ermesi için beş, on yıl 
i ter. 

Bugün Türk dili üzerinde yapıl ~ 
nıaUa olalı ameJiyat da tıpkı böyle • 
dir. Dir yandan dilimize arapçadarı, 
fnr $~ulan karısmış olan yabancı ke-
u.- 'l • • "'• •- ·- • " ____..... 11 o t• ı 

da tıkarılı) or. 

. -
Belgrad, 25 (~.A.) - Bay . 

~ 

Titüleıko ve refikası buraya. ıel· 
' mitler ve istasyonda Bay~Y evtiç i

le refika.sı tarafından kartılanmıt· 
lardır, 

Bükret, 25 (A.A.) - Sıyaıal 

ı mehafil, Macariıtan veya Bulıa -
riıtan Alman misalini takip ede -
rek mecburi askerlik hizmetini 

kabul eıtilcleri takdirde, Küçük 

anlatma ve Balkan anlatması 

devletlerinin seferberlik ilin ede· 
ccklerini tekzip etmektedir. · • 

Bununla beraber zannedildi -
ğine göre, Balkan anlatmasını le!· 
kil eden Yunanistan, Yugoı]avya, 
Tür kiye bükametleri Alman ıilih· 
Janmaıının Balkanlarda sebep ol
dugu gerginliği Paris ve Londra 
hükUmetlerine bildi~meğe ve bu 
memleketlerin, sulh muahedele -
rinde defitiklilc: yapılmaıına bü -
tün veıaitiyle muhalefet etmeye 

arar vermit olduklarını bildir -
meğe 1$ıalkan anlatması baıkanı 
Bay Titüleskoyu memur etmi§lİr. 

Yerlerine öz türkçc köklerde" alm· 
mı~ yeni kelimeler ile öz tüık~e 
kurallar konuyor. Diğer :randan şim· 
diye kadar dilimizin gelişmesine (ıiı
ki§afına) enğel olan eksiklikler \'e 
gedikler tamamlanıyor. Bu işin Ö7.lÜ· 
ğü de bir rthlat ağacma bfr armut aşı., 
lamak gibi bir şeydir. Yapılan ameli -
renin ~ütün :remişleri~i \'ermesi. iç}n 1 
daha bırçok yıllar gclıp geçmcsı ge· 
ı·ekli olsa bile bu hal olan işe inkil»p, 

Bitler, Fon Makenz.en ve Blamberg ile t\lman General ıJ~ 'A'mirleri, harp kahramanlarının hatıra. 
sım andıktan •onra Oper.a binaıınclan çıkıyorlar. 

Belgrad; 25 (A.A.) - Birkaç 
.. mıf ın birden, ıilih altına alına -

cağına dair yabancı memleektler· 

de çıkarılan ıayiaları, salihiyet -

tar mehafil katiyetle tekzip et -
r.:ıckted ir. ,, 

) aht.' denim dçmemek için sebep o· 
lamaz. Berlin, 25 (A.A.) - Resmidir. 

Sir Con Sill\on, Bay Eden ve 
E\"et, sıyasal inkılilplann kimi l>e:., İngiliz büyük elçisi B. Fi'Jps ile mü-

on gün içinde yapılıp bitirelcbilir. 
Dil inkilabmın tamamlanması ise U· zakereler bu sabah saat 10.15 de 
zun yıllara muhta~tır. Fakat bir in . B. Hitlerin nezdinde baş1amışlır. 
1 ;,ap (devrim) ile tekamülü (enim) Müzakerede B. Fon Neurat ile 
hiribirinden ayırd eden şey birinin kı- silahsızlanma meseleleri için B. 
. a, ötekinin uzun kurun içinde olup Hitlerin F onde dö Puwar'ı olan 
bitmesi değildir. İnkılap (devrim) _ _ 

bilerek Ye düşünerek (şuurlu) yapı. makta olan geniş ölçüdeki arıtma ,.c 
lan bir değişimdir. Tekamül (evrim) yaratma ameliyatına Ye onun ven'ce
i e eşyada Ye hayatta kendi kendine ği sonuçlarn inkilap (devrim) diye -
olan değişimlerdir. Onun için bugün memek yersiz l>ir çekingenlik olur. 
'rürk diJinin ,·arlığı iizerindc yapıl - • ASIMUS 

. . , , 
., . 

.. ı .J . tı., " ..... 
~ . .,;_ .. 

B. Fon Ribbentrop hazır bulun· 
muJtur. 

Müzakerelere, öğle vakti .kısa 
bir f aııladan sonra tekrar batla .. 
nacaktır. 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz· 
Alman görütmele.rine bu sabah 
batlanmıthr. 

Yunanistanda· harp divanlarının faaliyeti 

isyan suçluları idamdan 
kurtulmaya uğraşıyor ! 

. Konferansın açılmasında bir ı General Pangalosun tavs.iyesi: } unanista-
. taraftan Sir S~ymon, Bay ~den, • 1:. i . k . . d •kl f •• ı ··k l "" f 
)ngilterenin Berlin Sefiri Sir ~riç. I nı KUi arma ıçın ı a or u azımmış. 
Phips ve bir taraftan da Bay Hit-

1 
• • • 

ler, Baron Yon Ne~rath ve Von 

(Sonu .9. cıı sayıfaıım 1. ci sütmımzda) 

e 
Osmanlıca 

dan 

1ürkçeye 
Karşılıklar 

Kılavuzu 
KURUN, Türk Dili araştırma 1 

kurumunun O&manlıcadan Türk
Erzincan Saylavı Bay Aziz. Sa milı taralınclan yazılan "Büyük, çeye karşılı'ldar kılavuzunu y~rın-

ltarpte Kallraı ceplıeıi hatıraları,, m yakında "KURUN,, ıla okumayn dan itibaren neşre başlı~or. 

Büyük reıimcle- 1 - Mazmın mir
alay Spaia, 2 - Şahit umumi em
niyet müdürü Miralay Zttu, ke· 
narda. Atina Divanıharp Reiıi 

btlf/ıyacalı ve her •titırıncla büyük bir merak ve aliılta cluyacakıınız. 
}' ukan1ri re•İm umumi harpte alın mrf bir re•imclir • .lrzincan yolunila · 
~eçilmeıi 6İiÇ bir geçitli göıteriyor. 

General Bakoputoı mahkeme 
binoıına girerken 

(Yau11 2 inci ıayıfanuz«•). 



Göringin lrlanda Plinı Hükumet, buhran vergisi kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesini iste 

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Ankara, 25 (A.A.) - BuaWı 

Avrupada Harp 
Olduğu Gün ... 

Fikret Silayın baıkanlığmda yapı• 
rek Ulıter'i iıgal edeceklerini !.ıı kamutay toplantıamda müza • 
tahmin ediyorlar. Bu p.hsiyetler kereye ba§lanırken· Karı aaylavı 
Alman hava kuvvetleri, lnglltere Ya.uf Akçora ve Tokat .. yJ.vı Fa 
üzerinde uçtufu esnada bu hare- ikin ölüml•rini bildiren te%kereler 
ket vaki oluna bunun aayri kabi.. okunarak, hatıralarına hürmeten 
li mukavemet olacatmı unnedi· Milctt ·edikniftir. 

Ankara, 25 (Kurun) - HükU • 
met kamutaya verdiği bir layihada 
buhran vergisi kanununun bazı 

maddelerinin değİ§tirilmeaini iate
miftir. Kazanç kanununa nazaran 
vergiden istisna edilmit olanlar 
buhran vergi.inden de muaftı.Bun 
lar, hususi kanunlarla teşviki sa .. 

nayi kanunundan iatifade ede 
müesseselerdi. Bunların buhr 

vergisinden istiınaiyetleri liyihad 
kaldırılmıttır. Ancak, imtiyazlı ti 
ketlerin mukavelelerinde kendile 
rinden vergi, resim alınmama• 
muıarrahsa bu hak bakidir. Paria, a& (AJ..) - Taııuıımt 

lnıiliz gazetecilerinden Auger, 
"Petlt Plriıien° ıuetaincle B. 
Görh~ı'bi lrlanda planını izah e.I 
derek diyor ki: 
· "lrld4a hüktüaieti, projeler· 

den haberdar olmaksızın, Alman
ra'nm ,J'Ükaek ve nafiz ıahsi7et
lerinclen bazıları, A vnıpa' da harp 
olduiu takdirdet lrlanda'hlarrnl 
lngiltere aleyhine harekete g~-

yorlar. Tekrar m~akereye geçildiği za 
8. Garinı'in planmm h•aflnl, man. batkan nnafrk ıarilldutu 

haT& meydanları t.rtibl Ue JD&h· takclifd. I~ de'fredeo1dqu Iİ
ru.Jcat .,.. bonlba depolan fapm.ıc ıi h dm-ede d• kamutay toplan· 
tetkil ediyor. tıWman tut 2,1 ta yapdawmı ilıt 

ti tUnnf1t 'ff k kabul edihaiftlr. 

ARZUHAL ENCOMENINDE / GÜMRÜKLER TETKiK 
500 ARZUHAL BiRiKTi MÜDORO 

Ankara, 25 (Kunın) - Kamu.. Ankarat 25 (Kurun) - G" 
tay arzuhal encümeni ıık ıık top· riikler tetkik müdürü Bay Muıtaf 
lanarak yazdanberi gelen ve bi- Nuri, gümrüklerde tetkikler 
rikmit olan arzuhalleri tetkik et-: mak üzere lıtanbula gitti. 

ek d• s· 'k h ll i ' BiRiNCi UMUM m te ır. ırı en arzu a er n sa· O J" 
yıaı 500 ü bulmaktadır. _ M FETTIŞL ~ 

ONlVERSlTENIN ISLAHI Ankara, 25 (Kurun) - lzm1 
HAKKINDAKi TEKLiF Valiıi Khım Dirinin birinci u 

isyan suçluları idamdan 
kurtulmaya uira,ıyor 1 

1Caamt&1, bandan tonra ,uad .. 
fflinM ı~ bir fey olma· 
dılı ~in ,......-. ıUnU toplan 
mak ÖHN daldmlflır. 

Aı*ara. 21 (K11n1n) - Ka.mtao 
tayın hu,uMU ıoplamıtında, mu.h
ı.lif Mbep .... ltUrU t&hlifleri 
ppıhnunıı olan Bay Hakkı Sa1 • 
cla11 (Jçel). Bay Celil Sahir (Zon
ttddak), Ba:r Haaan Cam (Ço. 
ruh) un tahlilleri yapılauftır. 

Ankar 25 (K ) M .f mum mUfcttitliğe tayin edilecei a, urun - aarı • 
• Ü n• ,,__ h fta t la k kuvvetle ıöylenıyor. ne me ı uu a op nara 
Mania& Saylavı Bay Sabrinin ver· Gümü§h~~ Valili Bay Et 
dili üniversitenin ıslihı hakkın. Erzurum vahlıiine tayin edildi. 
daki teklifi tetkik edecektir. OSMANLICADAN TÜRKÇEYE 

Bütçe encümeni de 11k ıık top· KARŞILIK KILAVUZU 

General Pang.alosun taosigeıiJ } ananiata· 
nı kurtarmak için diktatörlük l8zımm11! 

!anmakta, ıelen mülhak bütçeleri Ankara, 25 (KURUN) -
tetkik etmektedir. Türk dili arattırma kurumu kıla· 

NAMZET KA TiPLER vuz sözlerini bugün neıretmey• 
Ankara, 25 (Kunın) _ Yeni baılamııtır. Kurum batkanı bu 

hakimler kanununa giSre tayin e.. münasebetle neırettiği bir beyan· 
dilmit na~zet ki.tiplerin memuT namede vatandaıların klvuz ıö:ı· 
oldukları memurin kanunu ahki- ler için bulacakları daha uygun 
mına tabi oJactJdarı tayin elmit· karşılıkları bir ay içinde kurum• 
tir. Bu kabil memurlar askerlik- ıöndermelerini rica etmektcc:lir. 

Atina, 26 (Kurun) - Atinada 
ile ilJ&D bayraimı kaldırmıt olan 
l>irinici nümune efzun tttburu za .. 
bitlerile bası eivillerin muhakeme· 
l.rine harp ·clivamnda denm e • 
dilm.,ktedir. 

Şahh.lerin c1inienmosi bitmiftlı". 
$imdi anaznunlarm müdafaalan 
dial•~r.~-.
hca hedefi, kendilerinin uıl fail 
olıoadıklarmı iıbat etmek Te bu 
sureti(' idam cezumdan kurtul • 
~. Dmıu harl>itı ÇUtamba 
fUDü., br&nnı 'fermeti ~klen -
asektedir. 

h ilk ut arupunun mubake • 
me.i bilti'kten aonra diler ut arup 
Iann da muhakemelerine bqlana· 
ce.ktır. 

Yunan hükGinetit iayana yardım 
etmit ola ecMlritm hudut hüki· 
nıa çrki.tae.\kttr. 

SiY ASI V AZIYETIN T ASF1YESI 
YOLU 

At1u, 21 (Kurun) - Buaün 
Bqvekil ile harbiye nazifı, ıiyui 
vuiyetin taafiy .. i yolunu kat'i ili-' 
ffttt btvltttırt.cakludlt'.. tki • 
ti de 'bir m ..... eaat nıeoli•inin top 
tııatıya clavet edilmesi lehinde bu -
hmuyorlar. Yalnız intihabatın ne 
M•aa yapılacalım tayin etmlllt 
.uaeti bhnlflır. 

Ga.-.lerht itıibl.ratma ıare _..,._t rMCliai, toplanbdan ~ 
.,, IOI#& &1•1'de btr m.clia mabl • 
,.am .ı..ımr. 
loıbldi .-.... meclittnkı 

,.S..a Mr oe'IM akcllbnek iQill top 
lullll•k daTM Mlı.c.tl haberi 
~ \tbtıp edlmaektedlr. 

GllWtAL PANCALOSUN 
TAVSiYESi 

Atla, U (Kurma) - c.n.raı 
hqalo. ıantıı.t. M)ouatmcla 
.. ,.,, ••uı.r1ıı yapa\tlecekı.rt '-
,... harMe&l bkl>lh etmlttlr. Ge,; 

Mftt haaalot. lafvekil ile har • 
W,. Ml'll'il'Dlft, YuMnistanın k\11"' 
.....ıt 5'1a cliktatllılik ilin eun. 
hrlal ta..W,. ediyor. 

OltDUDAN UZAKLAŞTIRLA~ 
G!NERALLER 

Attna, • (Kmun) - Ankara • 
aki Ymmı Atate navalı, kaptan 

Vulıuit açıla ~dcanbmt 't't Ati • 
nara dlmma ~ •it aJmıttır. Atatbk ineç pren•ini 

tebrik ediyor Son ia:rd ~ p&nna]tla 
n buhmduiU &nUfdan c.n.tal O. 
toneoı, ÇimibH• T• ~ 
ordudan uza1claftmlma1arı biat • 
lqtınknqttr. 

Anbra, 2S (A.A.) - lıveç 
prenae1i lıirtid Ilı Danimarka ,. •• 
Hahtınln nqanlanma meruimi 
mUnuebettrl• Reiılcümur Ata· 
türk'Un in·~" prensi Gu.ta• A
lo1t·a piiıeraııı ıeı yı1111 n 

leri halinde mutlarım ıülüı ola· Bugün neırolunan "A,, bar -
rak alabilece'klerdir. finde adliye yerine "Türe,, kulla· 

KAV ALADAKl ASiLER RllSI-
"'"..,.... ... ' BAY MARTEL SEREFINE ndmııtır. Adliye Bakanlıfı 7eıi • 

AR~Aftl'\OA VÜIL'J:.ç~ "'....-.._.,. ~uua•1f ....,,..,. • .,..,_. 

Atina, 25 (Kurun) - K•fancla
ria fııb.ıma mensup olup, huracla 
bir ••de iaklanan me\nıa Barda • 
ru yab.1anmııtu. 

kartrbiı tudur. 
ZiYAFET tir. Selim yerine de ' 'Esen1, kulla 

Bu adam, KaTaı..daki &tiler r..
lıinin krdetidlt. 

TEVKiF EDiLEN TÜRKLER 
ihtilal gi.İnleri unumdaki hare

ketleri sebebile tevkif edilen Gar· 
bi Trakyalı Türkler ıun1ardır: 

Atınacalı:dan Bay Cemali Ah • 
met, lskeçeclen B. Süleyman Adil, 
1. Ferit Raif, 8. Hafıı t>.mir ye 
Rodop Tüıık mebuılanndan Bay 
lbrabim Demir. 

Bunlardan maada Türkiyeden 
Y unanittana iltica etmif firariler -
den o1an Bay Rıfkı ile Bay Zeynel 
adlannda iki kiti de tevkif edil -
mi1tir. 

(Yeni Adnn - Gümülcüne) . 

/ıo.g pr•nli G"'tau Acloll Ha
redmne. 

ISTOKHOLM 
PranMa lnırid hazretlerinin 

Danitna.rka vellahtl prenı Fred
rUc ile nııanlanma haberini biiJ'ilk 
bir memnuniyetle öjrendim. Bu 
mesut vesile ile zatı aıilanelerin • 
den en samimi tebriklerimi ka· 
bul buyurmalarını ve mufahham 
nıtanhlar nezdinde ıaadet ve re· 
fah temennilerime tercüman ol· 
manızı rica ederim. 

Kamal Atatürk 

Türkiye Reiıic:ümuru Kamal 
Atatürk 

Ankara, 25 (Kurun) - Suriye 
fevkalade komiseri Bay Martelin 
Ankarayı ziyareti münasebetiyle 
Dıt Bakannnıa taraf mdan bir zi· 
yafet verilecektir. Ziyafette Bat 
Bakanımızın da bulunması muh· 
temeldir. 

BUGDAY TAHKiKATI 
Ankara, 25 (Kurun) - Ziraat 

Bankası idare meclisi buiday tah. 
kikatı fezlekesini tetkike devam 
etmektedir. Tetkikler daha iki 
haf ta sürecektir. 

TRAMVAY ŞiRKETiYLE 
BAKANLIK ARASINDAKi 

GÖRÜŞMELER 
Ankara, 25 (Kurun) - Bayın-

ANKARA. dırbk Bakanbğiyle tramvay tir· 
Kıznn prenteı:n niıan merui· keti arasındaki rörütmeler devam 

mi miiııaaebetiyle bana Y,apmıı ol· etmektedir. Şirket, Bakanlık em· 
du.unuz tebriklerden doları zatı rine yatırdığı 600 bin liradan baı· 
devletlerine tefekkür ederim. iz· ka para vermemiıtir. 

Bir mühimmat depo- har ıbuyurulan bu hayırhahhk ve MÜLHAK BÜTÇEYLE 
sempati dolayisiyle tükranlan· iDARE EDiLEN DAİRELERDE 

sunda pat/ama mın kabulünü niyaz ederim. ÇALIŞANLAR 
Harbin, 21 (A.A.) _ Bu ıa• Gaıtav Adoll Ankara, 25 (Kurun} - Mül-

Nh ıhlr ınUhİIDIDat 4i•poMmda le• hak bütçeyle idare edilen daireler· 
bebi m~hul lnfU&ltlarclal'l bütün Antonofu azlettiler de bir vazifeye tayin edilen tabib. 

l B k eczacı, baytar, mühendiı ve kon· 
,.hlr tartı mqtır. it Co ~b 'Ve Sofya., 25 (A.A.) - Bulrariı- doktörlerle her ne meslekte olur. 
pencere çilıkmüttiir. Halk .. hir· tanın Uluslar Kurumu nezdindeki aa oleun muallimliie tayin edilen· 
d•n cbtvı k~rıtıt. mümessili orta elçi Antonof az· lerin tekaüt maa9larının kesilmi· 

ltfalye naçar kalmıı n çalıı· ledilmiı ve Bulgar diplomatlan 1 :veceii Maliyece ali.kadar!ara ta-
malctara ftSl*Cllllıtir. Felaket )'e· liat.leriııdewt çJkanlmqtrt. mim edildi. 
ri etrafında ulcırl kordon ~1- .. . • KOYLONON ZiRAAT BANKA· 
mittir. Oletıltrlıı acltdi henüz bel- Turk tauhı araşhrma ku • SINA OLAN BORCU 
li delildir. Şimdi bıfillktaıa ma • rumu başkanlıA'ı Ankara, 25 (KURUN) -
tun kalan Y•tbe deponun kur· Ankara, 25 (A.A.) _ Profe _ Kaylülerin Ziraat Bankuına o • 
tarılmasına çahtılmaktadır. sör Yusuf Akçoradaıı açılan Türk lan borçlarımn tehir edileceğine 

Harbin, 25 (A.A.) - Mühim- tarihi arattırma kurumu b.,kan. dair olan ıayialar hakkında ban • 
mat methannda lnfillklarm arka• lıima Bolu aaylavı ve bafkan ve- kalar mUdUrii Kemal Zaim; "Bu 
ıı keallmittir. Bu lııfiliklar, 8 aaat kili Hasan c.mil, bqb.n vekilli· huıuıta verilmit bir karar yok -
ıiirmü•tUr. Kaç kitinin telef oldu· ğine de Kurum üyelerinden ve tur!,, demittir. Yine bu me::eleye 
111 belli dellldir. Hacliıenin ae· Ankara kız lisesi tarih muallimi dair mecliıe bir kanun liyihaaı 
l>eplenni tayin itin resmi makam- BAyan Afet ciiftftca seçilmiıler • verildiği haberi de doğru değil -
lar tahkikata giriımi terdiı. dir. dir. 

nılmt§br. "ahlak,, kelimeı; öz 
türkçe olduğu için aynen bır& • 
kılmıttır. 

ADLiYE iNTiHAP 
ENCÜMENi 

Ankara, 25 (KURUN) -
Adliye intihap encümeni hu aa -
bah adliye Bakanının riyasetin -
de tı>planmıttır. 

lZMtT V ALtSI 
Ankara, 25 (KURUN) -

İzmit valiı~ Fai(in iskin umu.11 
müdürlüğüne tayini kuvvetle 
muhtemeldir. 

TÜRK - INGILIZ TiCARET 
ANLAŞMASI 

Ankara, 25 (KURUN) -
Bu sabah Iıtanbuldan Gelen in • 
giliz ticaret atatesi Türk - in • 
giliz tic1'.ret muahedesi etraf 111 • 

da cereyan etmekte olan müza • 
kerata iıtirak edecektir. Müzake· 
renin önümUzdeki hafta içinde 
biteceği znnnediliyor. 

EDiRNE SAYLAVI MUSTAF~ 
MECDi 

Ankara, 25 (KURUN) _.,,. 
Külllhya meb'uıu Nuriden lnhi • 
la! eden lf bankaıı idar~ mecU•i 
:u~htına Edirne aaylavı Muta • 
t:\ Mecdi seçilmiıtir. 

Kültür bakanhğJnın ~ir 
tebliği 

·ı Ankara, 25 (A.A.) - Maatl 
Vekaletinden: 

Türk Dili arattırma kurum~~ 
ca hazırlanan ve 25 Mart 1~ 
(Ününden baılıyarak Ankar•d• 
çıkan Uluı gazetesinde yayıl•111 

"Osmanlıcadan Türkçeye,, kart•
lrklar kılavuzu üzerindeki he' 
tUrlU telif haklan, balkı telli k'"' 
nununa göre Maarif V ekiJetiıl4" 
Türk Dili Arathr~a Kurumu adı-. 



• iMLER 

inkılabın 
ah lakı 

~adrl Ertem 

t oi 

1- K'URUN 26 MART 1935 l!!l!!!!!!i • 

Suriye fevkalade komiseri geldi; Ankaraya gitti 

dinamik memleket,, 

Suiistimal araştırmalan 
yeni saf hada 

T akaı ıuiiıimali araıurmaları 
yeni bir safhaya girmit vaziyeıu. 
dir. Yeni araıtırmayı muhtelit bir 
Jnüfettitler heyeti yapmıf ve bu 
ara9tırma evrakını tetk=k eden, 
Jümrükler ve inhisarlar bakanı 

Bay Ragıp Tar han meselenin ıe 
kizinci ihtiıaa mahkemesine veril
mesini istemittir. Bu emir üzeri
ne gümrük idaresi evrakı ihtisas 
mahkemesine göndermi9tir. Fakat 
ihtisas mahkemesi evrakı tetkik 
elmit ve aalihiyeti harici görerek 
İ'1de elmitlir. 

Diğer taraftan meseleyi, Oko
nomi Bakan!ığı da tetkik etmit ve 
evrakı gözden geçirmek iıtemittir. 
Şimdi sekiz yüz ıayıfayı bulan ta· 
kaı tahkikatı evrakının bir sureti 
Ökonomi Bakanlıjına verilmek Ü· 

zere hazırlattırılmaktadır. 

Daldan d~t~l 
Böyle gelmiş, 
Böyle gider! 
Böyle gelmİ§, böyle giJer! 
Alrika ormanlarrnın manzara· 

larını bilir•iniz; bu ormanlarda 
vahıi hay""nların, canavarların 

en kot/aman ve en güzellainden, 
en kıtrpiyo. ve en çirkinlerine lta
clar biribirilerine karıı nanl dav
randıklarını, ıimdi bir gör.önüne 
getirin! 

Bakarınız: Bu ormanların lroa-., 
koca, kara lenduhaır (allahlık lil) 
gergedandan korkar; o zalim ca· 
navarın tepaindeki bar•akl<,ır 

dqen boynuzundan korunmak İ.· 

çin b~n kendiıini parıların, 

panterlerin, kaplanların mıntaka· 
ıına bile atar! .. Kuvvetin, vunıcu, 
kırıcılığın eııiz, meneniıiı: bir fer
man dinlemezi olan yabcıııi mcın
tlalar; çevilrlilı, çeli/Jik ve .yırt"u:; •. 
lıkta bazan aılanı bile taıırfan 
kaplanın karımnda bucalıyarak 
po•tu ona kaptırır. 

Bir rivayette en büyüfı Jetle
miz, bir rfoayette anasına btıbaıı
na pay verdiği için çarpılıp bizden 
az!"a olduğu ıöylenen o Jev gibi 
goriller, ormanın en çetin ~alılık· 
lan araıında korkunç bir öliim ır· 
mağı gibi akan buvaları görünce 
ya meclyumlaııp bir kenarda yan 
MZTlaoı ıızarlar; yahut kalalannın 
bütün zekaıını bir antla kullana
rak •ığınmcık için yükıek ağ~lc.
rın tepelerine zıplarlar! •.• 

·Suları, bizim ııcak hamam su· 
larından hiç de Gfcıi• kalmıyan 
Afrika nehirlerinin içindeki )IGlı 
#uıtlanm11 balıklqra tann11ın günii 

ve gecesi ecel teri döktüren 4 il. ~ 
C4 lıoca Iİnulılll,,,.; ~~: 
en lıöclüğü, en abulabuJu, en hırt
lambaıı, en oburu olan o, doy
mak bilmez ıu aygırlarının karft-. 
anJa kenJilerini dere lnyrlarında
lri lıızgın kumların üzerine dar a
tarlar! .•• 

Ormanların yedibelôıı panter 
b~n a•landan korkar~ çekinir, . 
ona karfı yolunu değiftiriı, ona 

boyun eğer; ba:zan ela kendi •o
yundan, kendi ıopundan olan·. 
kaplanla birlik olup valqi hayv0f1-.. _. 
lann en kendini beğenmif, en bur
nu büyük ve en aclıyaman kralı 

a.lana karıı kala tutar, hatta ba. 
san ona ıağdan, solclan, yandan, 
tı1'kadan yıldırım gibi .aldınp fll" -
rcuını, 6uraırnı yaralar!.. · 

Fakat, burada en çok kim kim· 
Jen korkar, kim kimi ürkütiu, kim 
·kime dit geçirir, kim kimin canı· 

k ' ·. na o ur .... 
Bu, çok zaman belli değilclir! .. 

O. C. Kaygızıa 

Takas araıtırmalarım yapan ~ (L\ıt!en sayıfayı çeviriniz) 
muhte!it müfetti9ler komisyonu, -·-·*-··------· 
bu suiistimalden dolayı yüz yirmi· ıeceğini ve bu miktardan ayrıla· 
ye yakın kitiyi suçlu görmekte- rak verilecek bir rütvete kimsenin 
dir. tenezzül elmiyeceğini ileııye aÜT· 

Mahkemeye verilmesi J.iıım gc · mektedirler. Bundan batka ke · 
lenler içinde birkaç büyük tanın- restelree hadden fazla deier biç
mıt tacirlerin timdi Türkiye hu- mek idd'uını eksperler kabul et
dutları dı9mda bulundukları söy- memekte ve koydukları değerle· 
lenmektedir. rin hakikate uygun olduğunu söy· 

Arathrmaları yapan komiıyo - lemektedirJer. 
nun suçlu gördüğü kims<?ler ile Söylendiiine ıöre bu meselede 
harice gönderilen l .600.000 liralık genit mikyasta bir döviz kaçakçı
kerestenin getirilebileceği primin lığı da göze çarpmakta. bu it de 
en çok yüz kırk bin lira tutumunu, ayrıca tetkik edilmektedir. Bu it
bunun otuz bin lirasmınekıper pa. lere dahil görülen yedi kadar tüc
rası olarak Ticaret Odası erkanı- . car, kendi beyannamelerinin ça. 
na verildiğini, yirmi bin iirasınml lınarak bu kaçakçılıkta kullanıl· 
pul, komisyon ve muamelat parası dığım iddia etmektedirler. 
olduğunu, geri kalan paranın ta· Ökonomi .l:sakanİıgınm ne cii
ku iti yapan tüccarlar arasında yeceği alakl\darlftr tarRfından me. 
takİim edildiii takdirde her biri- rak ve hatta endişe ile hekleniJ .. 
ne ıs bin lira ka bir~ d" 
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inkılabın 
ahlakı 

SiYASA 

"Berlin,, den sonr 
Streca (Baş tarafı ô üncü sayıfada) 

ele olursa olsun müşbet bir müey
yede olamaz. 

Menfi bir rol oynadığı gün ona 
yıllık kongresi lngi/tere Dıı lıleri Bakanı Jo 

Saymcn Bcrline giderek Alma 
rın maksatlarını kqle çalı§tıkt 
aonra /ngiltere, Fransa, ltalya 
meHilleri ltalya toprağında bııl 
§acaklar, bu mülakata Sinyor 1' 
solini de iıtirak edecek ve iıf J 
let, lngiltere Dı§ lıleri Bakarıı 
;yaptığı kc§iller üzcrincle miitO 
reler yapaı·ak /~ararlar verece/ti 

karıı 6Ö;ylenecek tek söz., Rekeapi;ye "k f d • f h l •• k ··ı · t 1 • Jı • l b h ı·in Lavaziye ~in kullandriı cüm· .ıı e rısa oca arının muş u vazıge ıerı e emmıyet e a se 
leyi te~~aulır. ~ürk inkılap ahl~· mevzu oldu; kıdem zamlarının ve makam tahsisatlarının veri/-
hının koklqmeıı demek, kendı· • • • k .. 1 .. b k · l ... l l .. . 
~inde menli cephe olan kültüre mesı ıçın u tur a an ıgına, say av ara muracaat edılece/;. 
karıı silahlanrncuı elemektir. Ya 
biri Ytl§ıyacaktır, ya öbürü, yan. 
yana iki kültürün inkılap günün
cl e dile gelerek YQfa:dığı görülme· 
miıtir. 

Geçen hafla çokluk olmadığı i- ı dare heyeti nitihap maddeıinin 
çin yapdamıyan m~a1limler bir - değiştir Hemsi iatenmif, iıtek kabul 
liği kongresi dün şaat on altıda &e· I edilmi§tir. 

Onırn için yoluna ba§ verilen 
bir clarJa, 1'189 ;htiUilinin ve "in· 
san hukuku,, beyannamesinin bir 
iki matldeısinden ezber eelümiı 
mii§evveı fikirler heıabına leda e· 
dilemez.. 

kiz yüzden fazla üyenin İftirakile ' Yeni şekle göre idare heyeti Ji. 
Halkevi salonunda yapılmıştir. se, orta ve ilkmektep olarak züm· 

Kongre birlik idare heyeti reiai re farka gösterilmeden 5ekiz mu -
Bay Şekip Akın ve kongreye ge • ı aUimden ibaret bulunacak, bun -
len birlik üyelerine teşekkür ede. ların beşi asil üçü yede~ üye ola. 
rek kongre divanının şeçilmeJini 1 caktır. 
iıtemiştir. Müfettiş ve baş okutanlarm 

inkılabın ahlakı, gaJtanat dava
şına karıı nacıl •Üahlantlı ise ıal
tanat kültürüne har§ı ela ayni ce,r 
hede döğüşeccktir. 

Kongre reir;liğir.e ilk tedriıat 

rııüf etti§lerinden Bay Şc· ... ki katip
liklere de Bay Ali Riza, Bny Ri • 
fo.t ıcçi!mişlerdir. Kcnerede cvv~ 
li biTliğin idari heyeti ı aporu ol.un 
muştur. 

Rapor, birliğin bir muallimler 

inkılabın ahlakr, derebeyler, 
eleliğc karıı nasıl mitralyöz. kul· 
landıysa onun kültürüne t!e ayni 
cephede kar§ı duracaktır. klübü halir.e getirilr.ıesi için ter· 

1.nkılcir ahlakı keneli preMİp· l~bat ah~dığın~.an, birliğin üyel~ 
lerini üstün tutmak için böylece! rıne verılmek uzere konferanslar 
ycrlE:fmek, köklP-fmek %arurdin- hazırlandığından, yıl oratamda i· 
eledir. · darc heyeti azaımdan Bay Şevket 

Sadri Ertem 

Gün olur: Allahlık lil, biçimine 
getirip gergedanı hortumiyle "1'· 

dı mıydı, bir sıkı§ta hınzırın camnı 
cehenneme gönderir! .. 

Giin olur: Ormanların el ağları 
del.en yabani mandaları, bazan a.
lana bile metelik tlcrmiyen yutı· 
etlar gampiyonu kaplanı bir boy-

nuzda yere serer! •. 

Giin olur: Bazan ıeytana küla
hı terı giydirecek kadar kurnaz 
oleluğu aöylencn ceJelialamız '"'" 
ril baba, C$ki maıallarela aJına 
Şahı Merelan elenilen ve en ~etin 
~af ılıkların a.ra:nnelan korkunç bir 
ölüm ırmağı gibi akan alacalı im· 
va heyolasını enıeainden yakala
yınca küplere binmİf cadı kanlar 
gibi onu ısıra kamçdıya ıolakmz 
btraktr ! .. 

Gün olur: Kertenkelenin, kim· 
büir, kaçmcı kurunda ahubabcuı 
olan uzun, sivri te•teTe difli yay
garacı timıah, canavarların en ke
restesi. olan doymak bilme;ı aaay. 
gırının bir kapt.fta iki art bacağını 
birden koparır! •• 

Ara.ela/ti geyikçikleri, ceylan· 
cıkları, .ıirelacıkları sorarsanız: 

Adaaam siz ele! .. Bu to:lu duman· 
lı havaela onların isimleri mi oka· 
nur? 

- Acundaki bq kıt'adan biri· 
nin daha manzaran, bin doka% 
yüz on clörtlenberi bu yukanda· 

Azizin iıtifa etmesi Ye Bay Hifzır· 
rahman Ratidin de Ankaraya ta
yin edilmesi yüzünden birlik idare 
:1eyetinin eksildiğinden, ilk ted· 
risat hocalarına mesken bedel~ri· 
nin verilmesi için vilayete ve ıe -
hir meclisine yapılan müracatla -
rm, bütçede tahsisat olmadığı için 
geri çevrildiğinden bahsetmektey· 
eli. 

Rapor okunduktan sonra bazı 
üyeler rapor,a itiraz etmi§ler ve 
birliğin çalışmadığını ileri sürmüş. 
lerdir. Bunun üzerine birlik idare 
heyeti reisi Bay Şekip kürsiye ge • 
lerek birliğin çalı9amama11nın se
beplerini uzun uzun anlabnı~tır. 
Birçok mün:ıkaşal:ırdan sonra ida
re heyetinin raporu l<ahul edilmit
tir. 

Bir aralık, birlik yasasındaki i· 
919'11111Ji.ftlnMllf1UllRAmmtRmtl~llıtt:ırutlt:Wt1Uftdftlft~ 

Florya ajı ----Proje bir yabancı müte· 
hassısa hazırlat tınlacak 

Belediye, floryada teaiı edece· 
ği büyük plajın projesini bir ec· 

nebi mütehaesıaa hazrrlatılacaktrr. 
Hariçteki elç.ilik!~rimizde:-ı bu gi· 

bi mütehassısların i&imleri sorul· 
muştur. 

Plaj arso.&ı etrafında maliye i· 
le bazı ~ahıslar arasında çıkan ih· 
tilaf henüz halledilmemi~tir. Bu 
ihtilaf bittikt~n sonra. plajın iatim· 
laki yapılacaktır. 

ki manr.araya benzemiyor mu? T r u va da yer altı 

-Hangi bin dokuz yüz on elört. araştırmaları 
a benim canım? Dünya kurulalı·I T _ı h f · ı ~ . .. . ruvao;;ıa a rıyat a ugra§an 
berı, her )'erde bu, boyfo gelmuı, f .. 81 f ·· S 
b 

··y1 "d 1 - pı·o esor . "ygen ve pro eser pe-
o e gı er.... 1. d h . . 1 . P 

ıng ün şe rım zc ge mış erapa· 
O. C. KAYGUSUZ lns oteline inmi§lerdiı·. 

J~ugece nöbet~I. naneler 1 
Samatyada: RıdYan, Fenerde: Yj· 

fali, Şehzadebaşında: Universite, 
ehreminindc: A. Hnmdi, Karagüm · 

rUktc: Suat. Aksarayda: PerteY, Di· 
vanyolunda: Esat, Sirkecide: Beşir 

J\cmnl, Deşikt.aşta: Nnll Halit, Kum· 
kapıda: Belkıs, Zeyrekte: Hasan Hu
lusi, Galatada: Hidayet, Beyoğlun . 
rla: GUneş ,.e füı.nzok, Pangaltıda: 
Karnldn KOrkçlyan, Kurtuluşta: 
Necdet Ekrem, Kasımpaşada: Yeni 
Turan, Ralrcroğlunda: Yeni Türkiye 

Profenörler diyorlar ki: 

- Ge;;.cn &encdenbcri Truvadrı 
hafıiyat yapıyoruz. Dokuzuncu ta
bakaya kadar ara§tırmalar devam 
etmek niyetindeyiz. Orada hiiçük 
bir ev yaptırarak kışı or~da geçir
dik. Hafriyata yeniden başlıya -
cağnmz için aliı.kadar makamlar · 
la temasta bulunmak üzere Anka· 
raya gidiyorm;. Hafriyatnnızdan 
miihim neticeler umuyoruz.,, 

Profesörler dün akşam Anka -

maknm tahıif.at!arınm önümüzde· 
ki hazirandan itibaren kaldmlma
sı ve okul hocalarından vazifeleri
ni muvaffakiyetle ifa edenlere her 
üç yıida verilen kıdem zamlarımn 
bundar.. sonra deı·ccelere göre ay· 

f oWnn ~ı~nıo 
Tramvaylar sık sık yol
dan çıkmıya başladılar 

Evvelki gece Sirkecide bir 
tramvayın yoldan çıktığını, bu 
yüzden tramvay münak!lli.tmm 
yarım saatten fazla durduğunu 

yazmııtık. Sirkeci şimendifer is
tasyonu önüne çekilen araba de
poya götürülmüf, arabanın çıktı
ğı yer gözden geçirilerek etrafın
daki tatlar tanzim edilmittir. Bu 
it yanılırken dün saat <>A..PP~ 
liir tramvay arabası dalla ~ırkecı-
de yoldan çıkmıştır. Bu araba 
Şiıli - Sirkeci hattındn iıliyen 
146 numaralıdır. 

Sirkecide makas yerinde çık· 
mı§, bir müddet sonra yoldan çık
bğı anlaıılmııtır. Tramvay ara· 
balarının son günlerde ıık, ıık yol· 
dan çıkmaeı, halkın hayatı nokta .. 
tından tehlikeli görüldüğü için be
lediyece ve §İrketler komiıerliğin• 
ce şirketten izahat iıtenmiıtir. 

Gazete scı tmak 
Hayriye isminde bir hadrn, po

li6e miiracaatle müsaade almadan 
Şehzndeba§rnda gazete ıattığr 

noktsmdan lıtanbul Üçüncü ceza 
mahkemesinde muhakeme edil • 
mi§, kendioinden ceza olarak bir 
lira almmat-ına karar verilmi,, fa· 
kat bu ceza tecil olunmuştur. 

Polis haberleri : 

Üf yüz. liraırnı çalmı§lar - Fı
çıcılar sokağında altını§ dokuz nu• 
maralı kahve üstünde altı arkada· 
ıiyle beraber yatan Mehmet, bu. 
lunma.dığı bir sırada üç yüz lira· 
ımın çalındığını iddia etmiıtir. 

Tahkikata baılanmı!lır. 
Çuval taıırken - Sazhderede 

oturan Fatma kömür çuv:ıli;vle İ· 
pek fabrikası önünden geçerken 
nyağı kayarak dü~müt muhtelif 
yeTlerinden yaralanmııtır. Haseki 
hastanesine kaldırılmı~tır. 

Biribirforini dövmü§ler - Kü1 

çükı>~zarda oturan Abdulle.h ile 
Doğramacı aoknğında oturan Ha
lit, bir alımsatım yüzünde.; arala· 
rında anla~amamn:z:lılt çıkınca bi· 
ribirilcrini dövmü,lerdir. 

Bir dö"ülmc iddiası daha -
Galata rıhtım caddesinde şoför 

Mehmet Ali, nöbet meselesinden 
§of ör Ihsan tarafından dövüldü· 
ğünü iddia etmİf, suçlu yakalan· 

rılması iti de dün görütülen mev -
zular araarnda belli başlı bir yer 
alm1;tır. Birik azalarından Bay 
Adil, Bay Rüıtü, Bay Nurettin, 
Bay Arif. ilk okul hocalarının dii§
tükleri müşkül vaziyetten bahset· 
mi§ler, makam tahsisatlarının ve 
kıdem zamlarının verilmesi için 
Kültür Bakanlığına ve saylavlara 
müracaat edilmesini istemi§lerdir. 
Matbuata verilmek üzere hazırla· 
nan bir dilekte §Öyle denilmekte • 
dir: 

,, llk tedriıat hocalarından 
her üç yılda bir muvaffak'yctle va 
zife görenlerin aldıkları kıdem 

zamlarının, müfettiş ve bat hoca• 
!arın üzel'lerindeki idari vazifeden 
dolayı aldıkları maa§larının kal· 
dırılacağına dair dolatan ha
berler muallimleri müteeuir et• 

mi§tir. Hocalar bu haberlerin yan• 

lıt olabileceğine inaruyorlar. Ka -
mutayın ve hükiimetin, kendileri • 
nin hak ve ihtiyaçlarım düşüne

·ceklerinden de emindirler.,, 

Bundan sonra ilk tedrisat ho -
calarının umumi malı ve huauai 
vaziyetlerini gösteren bir brotür 
neıredi1mesi iıtenmi9, bu istek te 
kabul edilmi§tİr. 

D:v1!1 .... ··-·--- '.1--!:!: .. 1:.!~. 
ne kadar, muvakkat bir idare he • 
yeti seçimine karar vermittir. Bay 
Şevki, Bay Adil, Bay Selahaddin, 
Bay Kenan, Bayan Hüviyet Bekir, 
muvakkat idare heyetini tetkil et· 
mişlerdir. 

Kongrenin sonunda Atatürke, 
Ba,ıbakana Kamutay ba,kanına, 
Kültür Bakanına r;evgi ve ıaygı 

tel yzıları çekilme3İ1 alkı§larla. ka. 
rarlaştırılmı~br. 

Kas~p ar Şnketinin 
bir yıllık karı 

lıtanbul kasapları umumi he
yeti dün senelik toplantısını yap· 
mıı ve bir senelik blançoyu oku· 
muıtur. 

Şirketin bir yıllık kaTı 143.292 
liradır. Bundan sonra idare he· 
yeti intihabı yapılmıt ve müttefr 
kan e3ltİ heyet seçilmi§tİr. 

Lastik-Deri 
Lastik • Deri rekabetinin son 

safhası yaklaşmaktadır. Duyduğu· 

muza göre ayakkabıcılar bugün· 
lerde Ba§kanlığa ve Okonomi Ba. 
kanhğına miir~cae.t ederek, lastik 

keten ayakkabı yapılmasının büa· 
bütün m~n'ini iatiycceklerdir. 

clir. 
Almanya, mecburi <Ukerlik 

rulünü ihya etmekle AvrııP 

büyiik bir 60r6ıntı yaptı. 

F aha:t öu sarııntryı yeni sar 
tılar takip edeceği muhakkak 
bidir. Çür.kü Alman ordusııf1 
ne olacağı anla1ılelıktan oonra 
ra Alman donanmasının, Alf11 
hava kuvvetlerinin ne mikyaı J 
cağına geliyor. Almanyanrn bıJ 
dair olan kararlarını henüz. 
kimse bilmiyor. 

lngiltere hariciye naz;ırının B. 
linde müdafaa edeceği tezi crı 1 

hiılaaa eden söz §udur: · 

"Almanyanm müsavatı mı'? E 
vet. Almanyanm faikiycti mi? B 
yır,, 

Bu sö:: bir kere lngiltert>, f r 
.a ve ltalya:nın, Alman mü•aıJat 
kabul ettiklerini gösteriyor. II 
baki ıon zamanlarda bu müsat' 
da bir ıürü gartlar t1e kayıtl~ 
bağlanıyordu. Demek ki bu fOTr, 

larla kayıtlardan vazgeçilmi§ ' 
Almanyanın müsavat hatlaruıı 1 

ıarak faik ve hakim vaziyet ali"" 
ıuıa kargı tedbir alınmcuı karar 

.. "'ş;;;; Almanya, müıatJat il 
kanarak daha ileTi gitmek is'! 
meue vaziyetin düzclmcai ıJe 
anlcqmaya vanlmcuı ümit olıı1' 
büir. 

Akıi takdirde lngiltere. Fr 
sa tJe ltalya lngilterc Dıf işleri 8 
kanlarının elediği gibi bunl 
''tehlikeye kar§ı gelmek, grupla1' 
ma siyasetini,, tutacaklardrı. 

ö. R. Do~rul 

Yunan istiklalinin 
yıldönümü münasebetile 

Yunan istiklalinin 114 üncü 
dönümü dolayıtıile dün §ehriıni~ 
deki Yunan konsolosluğunda ~ 
kabul merasimi yapılmı§ konsol 
Bay Kapsalis bir nutuk söyleınit 
tir. . tW 

Bay Kapıalis ezcümle dernıt 

~: ~ 
"Umaıım ki, ym·dumuzun 5 it 

defa geçirdiği felaketli günler b 
daha teken-ür etmiyecektir. l\{e~ 
leketimiz bundan sonra, sul?. ~ 
refah içinde, ulusun se.çtiği hulC!, 
met ricalimiz tarafından muv:ı ti 
fakiyetJc idare olunmakta dc,r:ı 
edecektir .. ,, 

Dün Yunan Cümhuneisi ve ~ 
vekilin~ kutlulama telgrafları ~ ... 
kilmi~tir. 

• · 1111fllllttl!1t1Htt~ıt!llll ı!ft11 
Ayakkabıcılar bu ısteklerınde, • l 

ıa.ıtik ayakkabı sanayiinin ulusal Geçmış Kurun ar; ı 
ökonomi ve genel sağlık bakımm• 26 Mart 19' 
dan zararlı olduğunu tekraren İ· 1ZM1TTE MUHAREBELEF ıı' 
leriye süreceklercir. Dün l\:aramürselc gelen )'O!c;ııı' 

Nakil vasıtaları 
Kara nakil va&ıtaları §İmdiye 

kadu !enede bir munyene edili· 
yordu. Bundan sonra nakil vası· 

taları daimi 5urette tefti!e tabi tu· 
tulacaktır. Bu işe bakmak üzere 
belediyede üç makine mühendisi 

rın ifadesine atfen Bursa cenn!.<11'.f 
de Anadolu kuvvetlerinin dU> ı' 
taarruzunu def etiği şayi ofntU~" 
Bu tııyiata nazaran Anadolu J<U' 1,ı 
ferinin 7S ve 169 uncu piyade nlsf dl 
riyle fi<ikbayrak taburu tarafın 
yapılan mukabil t.aarruı UZA j 

düşman Bursan istikametine tttl 
etmiş rn bir hayli esir ve top nlıl'I 
trr. 
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Endülüste Kemal Reis 
T elrih Na: ae Yazan: lalealı FERDi 

"Beı, Y1rd1111 ~OSIH llill llçtilili 
tilrlllll~ · i'il, ll~eriıi IYldlll,, 
Anenin biraderi kız kardeti -

ftİn afzmr yokladıktan IOnr&, 10n 
lıülcııaünü vermek üzere açıkça 
IOrdu: 

- Sinan Reise epeyce yardmı 
•tmittin ! Bu yardımından ona te
llaayiilün oldujunu anlıyorum. A- 1 
~ha bu anlayıında yanıldım 
llaı? Yoksa ... 

Ayfe, biraderinin tözünü kes • 
ti: 

- Kapanmıt itir kitabı açma • 
h ıu..ım yok. ilk ıünlerde içim • 
de ona lcartı hir dprıu Yardı. Fa· 
icat, timcli ••• 

- Fakat timdi •.• Bu duyru IÖn· 
clii mü, yoksa biiabütün &teflendi 
illi? 

...:... Hayır .. T amamiyle eöndü. 
lfem de MUlaJı tanıdıktan son· 
ra. 

- o aüne kadar te't'İyordun 
demek? •. 

- EYet .. SeTi10rdum. Sen bi • 
lirıin ki, ben ce1Ur, atılıan, mert 
erkeklerden hotlanırım ! 

- O halde Sinan Reiıi innal 
etmemeliydin! 

- Muıayı ondan yübek bul • 
dwn. Milleti batına topladı •• Mer· 
lfter duvarlara etten söfdaü Yer
.._ JCaleye J111SU111i11e ealdndı. 

- M • ..1- "'; A1..1r. ATt• onu 
u_nutmak rerek. Mueayi tarih ia7· 
dedeeek. Sen ıcmdi ayafma dü -
ten bir qıjına elini usatmabım ! 

Ayte f&f&ladı: 
- Ne demek ietiyoraun, aia • 

bey? Bana hanıi ifıiımdab bah
ıe::l" yorıun 

Delikanlı hemfireıinin yanına 
oturdu: 

- Sinandan ... O methur Türk 
·kahramanından bahıediyorum. 

Ay19nin ıöz)eri açıldı: 
- Onu ıördün mü? 
- Evet ... 
- Ne M"Yln aördün? 
- Biru evvel .•• 
- Kef)d alıp buraya ıetirıey-

din !. · 
- O zaten bunlda ... Hem de 

dinelen beri ••• 
Ane MY

0

ncinden çıldıracaktı •. 
Gülerek batmı kaldırdı: 

- Sahi mi aöytiyorıun? Y olua 
benim aizımı mı yoldıyoraun? 
Dotnı sti7le o burada mı? 

- Seni aldatır mıymı, Ayte? 
Sana timdiye kadar yalan IÖyle • 
dijimi hatırlıyor musun? Anamı· 
ıın Ye H.bamıaın Cildüiü tünden • 
beri teni eıkiden çok daha fazla 
levdijimi bilinin! Ben yalnız 1e. 

ikin saadetini ıörmek isterim! Si· 
laaıı Reia, .&na liyik bir erkektir! 

A:nenin ,,iraderi bu .cizleri 
liylerken ayala kalktı.. Yavaf 
t••at kapıya doiru yürüdü: 

- Biraz bekle, yavrum! Şimdi 
Olau buraya, senin ,anına ıetire • 

catını ıörüyordu. M\ll&YI aokak -
ta ıörünce: 

- Sen çıldırdm mı? Buralarda 
ne dolaııyonun? 

, Diyerek hemen ımındaki cüb
beıini Muaanm batma ıeçinnit 
ve: 

- Yazık olur sana, Muıa ! 
Haydi, bir yere ıaldan ! 

• 
Diye yal•armlfb. 
Mu•, ıidecek yeri olmadıimı 

söyleyince, çadırcı Selim onu ku· 
lübeıine aötürmüı, saldamlfll. 

Musayı herkea ölmüt aanıyor -
du. Selim, sarayın kıapıaında du -
ran keıik batı ıörünce kulweye 
dönerek: 

- Sultanı bile aldattılar ••. Bü
tün aray halkı seni iildti aan11or. 
Her tarafta tenlikler 7apıl17.or. 

Demiıti. M\11& otünden l»eri u
jındıiı bodrumda havaaıalıktan 
bunalmııtı. 

Bir aabah, Muaa, kendiaine yj. 

yecek ıetirep çadırcıya sordu: 
- Ben burada ne zamana ka· 

dar kalacajım, Selim? 
- Garnatanın kapıları açılm • 

caya kadar ... 
- Ondan sonra ne olacak? 

- Şehri dtitm•• i8lili edecek. 
yollar asılacak. o vakit Mil de kı· 
yaf etini deiiııire.-• Jlatk. Jlir 
memlekete kaçaram ! 

- Gamatanm kapıları açıla -
calmı nereden biliyorıun? 

- Herkeain aianda. "Sultan 
Abullah lapanyollara elçi röncler· 
mif. Sulh İltİJormat !,, diJorlar. 

- Batka Wr haber yok mu? 
- Bundan daha mühim haber 

olur mu? Ecdacl•ızm kanı paha
ıma aldıkları memleketlenmiz 
bundan aonra Kral F erdinandm 
idareai altma ıirecek. Bu tüne ka· 
dar efendi ailti ntacl•Pnı• hu 
topraklarda, yarın birer utak ola· 
caiıı:. Köpekler ıibi ıüriineceiia. 

- Allah mna o aiinleri ıöeter· . 
meam •• 

- Ben de böyle dileyorum 
amma •• Kara tali buu Enclülü, • 
IU•e nasip etmif. Ne yapaak fay· 
da11z ••• Baftalrilerde Yatan ... ı 
yok. 

Musa bir çocuk ıibi •ilqor • 
du: 

- Ben o kara ıünleri ıörme • 
mek için, ıözler:.mi kendi elimle 
oyacatım, Selim ı Ben JipUyolla
nn JUrciamuada ••lip bir millet 
tanmı takınarak ıameleriai sör
meje ~il edemem. 

- Ya kulaklarmı ne yapacak • 
ım, Musa Saçı •larmıt nineleri
mizin, açlıktan diderinin derma • 
nı keailen ihtiyarlarmuızm, halta· 
Jann, dul bdmlarm iailta1erini 
duymaktan 'kendiai meaetlebile -
celr miain? Celim! 

Musa bir bodrumda ıizlenmit· , _________ (_&M_"_Y"_"_"_J 
ti. . -

• • • • 
• • • • • • 

J Gelenler, 91cf •nler 1 
BAY ADIL - Gümrükler tet • 

kik çevinneni muaYini Bay Adil 
Ankaradan latanbala ıeJmiftir. 
Qaa itlerle allkadar olacakbr. 

BAYSAXALAROPULO--Yu 
... eJpei ., s.blaro,.t• .. 
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Yeni Saglaolarımızla Konuşmalar 

Sinop saylavlığına seçilen Dr. Bay 
Galip Hakkı duygularını anlatıyor 

Bugüne kadar tahminen yüz bin hastaya bakan doktor, 
içimde halka hizmet için sönmez bir aşk var, diyor. 
Sinop saylavlığına seçilen Dok .. 

tor Galip Hakkı Topkapımuhiti • 
nin candan sevdikleri değerli bir' 
varlıktır. Kendisile, Ankaraya git
meden evvel şöyle konuşarak duv
gulannı tesbit ettim : 

- Naıd yetittiniz? 
- "I• tahıilimi huıuıl bir mek-

tepte bitirdikten 10nra. Mülkiye i
dadiıine ıirdim. Ora.dan mülkiye 
bbbi1e.ine ıeçtim. 314 tarihinde 
,inni dört yqmda mektepten bi • 
rincitilde doktor diplomamı aldım. 
T opbpıda doidum, hü1üdüm. 

- Şimdi1e kadar nerelerde va• 
zife ıördÜDÜ&? 

- Mektepten çıktıktan sonra 
tvveli Haıeki haıtaneainde falirt 
olarak hizmet ettim. MÜikiye tıh • 
biyeaine müıal»aka ile cerrahi mu· Sinop Saylauı Dr:Galip Hakkı Topltapı Fılaraperuer Cemi-
allim mu&Tini, daha ıonra da cel"" yetintle ~alıprlıen .. (Yanındaki bayanlartlan bcqı açıi olanı 
ralali ıaıir muallimi olclum. Bu va- laJın saylaularımıztlan Dr. Fatmılirr) 

zif~ri yaparken Güre~ huta ·, sap olarak IÖJl~iiim bu mikta· ı larla temasta bahmdujunuz iç. 
netı doktorluiuna tayın olun. nn v.aikini de hu•lardım. hu ı'b· h!J- d .hha. le m 
d B. ··dd L ·· if · 1 1 mu RWr esı tm onm-

um. ır mu et vu uç yaz eyı F k · .-. · d · · ib" a ak meılek" - ı araperver cemıyv .. ın e maaı IÇın ne 1 ı tedbirler alınma • 
1 par l 

1 
1 YUkuf ve malu - kartılattıiınız enteresan Yakalar? hcbr? 

mabmı i er ettim. Bu hastanelerde 
•u_ I d tö' ·nı· - Bu vakala.rın en batlıcası - lıatnbulun Oıküdar, Eclirn-
ım zaman ar a opera r muavı ı- . .. .. . ...-
ii Yuifeaini J&parken düçar oldu- F erıt hükumetı zamanında. müea- kapı ve Betiktat gibi yerlerinde 
ium hümmayi tifoidi müteakip el. ınemizin lcapatıhnaaı huıU1un • hükumetin taıvip ve plim ile be
lerime ariz olan titremeden dolayı daki tqebbüa kartı yapbğım te • lediye huaU1i idarenin, kurulmak
-ratirlüiü bRUtlm. Dahiliwe ıebbüa netice.i Maltaya ıürülmek ta olan reımi çocuk balam evleri 
-r- ~ üaere teYkifim ve i.M- biM-uk aaat •• ~ haa1a.bklarile megul ot- -... -· ile T opha.,.da tMiaiae 11M1vaffak 
dum. Vakıf mekt..,leri ıihhiye mü IODI'& munkkateır tabii~ edilmek olduğum içtimai ve ıihhi bakrm 
fetıflıJmae Ye darilleytamlirtaba liiimdir. Mütareke e&nasında iş - evlerinin. aerek aoyaal yardım yo
fM.tiDcle --..ı·=, Hililiahmer .pi kwrwetleri tarafiDcl- ~apı .. fundan ve fefek hükamet yolun • 
mieı1e1an mifeltifliliade, sonra lan mümanaatlara kar!ı Hilaliah • dan adetlerinin daima artması 
imdat 1ı ......... •-n· ,._..m mu··du··rıu·· • ınere münasebetim müeaseıemizin ve b nl b .. H lk ,, cuc -- u arın Uf un a e'rinin iç • 
.:=.::.-..ıe, umumi mer'--- 'ile ı"dare he- bakaıına yaramıt iae de Hililiah- t' .. d _..a.._ •- _. ımuı yar llll Tu.,_inin yaphfı ıi 
yeti izalıklarında bir middet u • meri hile liiva te,ebbüa eden F e- bi halka tamtılmaaı, yucalanmaaı 
mumi müfettiflik Yekifetincle bu- rit bükWneti beni tevkif ettiği za - ve ilerlemesi için çalıflll&k 7olla • 
hmclum. Hima1ei Etfat upıumi man müeaaeıemizin etyuını aokak tının genitletilmeıi bqbca teclbir
kltipliiiade ye Fatih kazaıı idare orlaıına atmıt ve bulund.ağumuz !erdir. 
L-eti izabldannda .. -,·yetı' L-le- bina da kuvayi inzibatiye tarafın- S 1 -~ - 119 d - ay avlıktan duyduiunuz ta-
diye, tehir mecliıi izabklarında an itıal edilmi1ti. Buna rağmen ha11üı? 
mütarelce ııraamda Anadolu müh- müe11eıe derhal Çapa pavyonların 

d d k ·ı l - Bu cfuyx..· çok üstündür. Öz taciniae ,arda cemiyetinde bulu- a yanaın an çı an a1 e ere ıığı - su 
k "I d'. d yüreğimde duyd·~- ve sözle an-

narak cemiyet idare heyetini Hiti- nara o en ve ort ıvar araıına ""&UU& 
-~ d f fatamıyacaimı rok tatlı bir duy .. 

liahmer namına bir yardımcııı 0 _ ı.,.ınmıt Ye ora a Yatamıya muva Y 

larak çallftJID. Yirmi altı tene ey. fak olan müe11eıede milli kuvvet• rudur. 
Yel kmdulam Topbpı fıkaraper· lerin ilk jandarması konuklamıt - Birçok kimteler anl1J&caldar ve 
Yer cemiyetinin ıniieeıiıi olarak tL bilecekler ki, bir ideal ıaetinde ko-
fahriyen müdürlük Ye tabaıbetini Bu Yakalardan biri de lıtanbul- tanlar ve bunu baprabilmeje öz 
yıiludanHri yaptım. ela bulunan ku•ayi itra1iye ile be- yürekten çallf&lllar büyüklerin Ye 

h _•1 .- --el bu cemı'yettekı' raber ıelen ecnebi yard11111 heyet- 1 k .. __ '""',, u Ulun ta dirioi kazanacaklarclır. 
doktotluk n.zifemi t;...dı' Edı'me leri izalanndaki yanlıı ye menfi Ö -.. fik ı · meii itte ben bir de Fatma dok. 
saylavı olan Fataa doktora bırak- · ir erı, en canlı ve maddi tekilde 
tm. En ,_,_ bir Yaktimde im _ faaliyetine devam etmit olan müea tor. itte bundan pek memnunum. 
dacl-. ,....- IMı uıi1ll' bru _ aeaemizin tuhib eylemi! bulunma· - Hanai Jahada çalıfm&k ar -
mmda yan1- eden, pyemi pek 11clır. zuıunduınız? 
İJİ b'ftlJ&n ye çok munffak olan -Cemiyeti kurmadan evvel - Yukarıdan beri ıordujunus 
ba mealektqimm iyiliklerini dai- münferit çahtmalarınız naaıl ıeç- ıuallere verdijim cevaplar Jıiç 
ma Miylemekten kendimi alamıya- ti? füpheaiz anlatmıttır ki, anum, 
caı1111. - Doktor olmak arzuıunu bet- mealeğicı ve bilhaua soysal yar • 

- Baktıimız hutalann 1&J•ı? lediiim zaman rahmetli anam be- dım alanında ve yıllardanberi hu-
- Diploma al-clıiım tarihten ni bu meıleie girmekten menet - lunduğum belediye itleri ~n ça· 

huıiine kadar mumtzaman haf • mifti. Ben de mutlak doktor ol. iıtmaktır. 
tada bir liİn fakir haatalarla mq- mayı iıtediiimden anamı ancak Bu yqıma kadar laeDi bilenlerin 
ıul oldum .. Şöyle yuvarlak bir he- fakirlere bakacağımı vadederek bildikleri gibi hep halk İçİa çalıt
... her maa,.-. siinüncle yirmi kandırabilmittim. Mektepten çık- tim. içimde halka hizmet için sön· 
halta muayene ettiiim dikkate ah- tıiım ıünden itibaren hem anama mez bir aık vardır. Ne yorpnlu
nına baktıjm paruız hastaların kartı verdi;im 

0 

IÖZÜ tutmak, hem ium ne yaılıhimı bili bu iti IÖn· 
aayıaı lmtc bini ıeçer. Bunlarm de pek fakir olan ıemtimde halkı dürmedi. Vo •i •ilam kaldıkça 
dörtte üçü çocuktur. haftada bir tababete 111nc:hrmak için haftada bu biç aönmiyecektir. 

- Siz ıittikten .-oma burada • 
ki müe .. eıeniz ne olacaktır? 

~ a,.ı ba _.dara Yaran pa bir ıün T opkapı eczaaneainin mua 
n11s haıtalardan batb haftanm yene odaımcla bir (hayrat günü) 
4iier ıünlerinc:lecle muayene sünü teaiı eylemittim. Gerek baıtane -
nl• laaricinde t.ktıiım paraıız lerde Ye ıerek burada her gün 
ft icntli hastalan da buna ekler- müracaat eden haıtaları büyük bir 
.... hatta ac:lecli Jtiz itini buhar. İltek Ye acıyıfla kititel bir duyp 
llw liinfin MriMe sayla• olaca • ile keqdilerini HYinclirmek iıte • 
im'" Mr lueteciniatt&,le Wr su dim Ye bu Jiisden meıleğime iıın-

S.l••I••• r •••• • t•SZUJ• 

- Bugüne kadar muvaffalri -
yetle yürüyen müe .. eH bundan 
sonra da ayni bqardıkla yürüye -
cek ve hatta daha ilerliyecektir, 
F a.hrettin 'Ve yezneclarlıtnu da de
ierli ecaacılarnnrzdan Bay Hay • 
... Ali .. 
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insanı şaşırtan sözler karşısında 

Selimiye göz kamaş -
tıran bir abidedir 

S
\'azan:jiyaz1b· AJımedioı..n •• .. J h d~t· ~-eı~ "Bulgar mütefekkirinin iddiası cevaba 
aua a • uç gunue ma ~~bağı~ •. ~~!ttı.~a- _bile değmez, bunu medeni kavimler 

lasına kalkan Patronanın eli, kuv- anlar t idrak eder n 
vetli bir kılıç darbesi ile parçalan 
dı. İkinci bir krh_ç onu kanlar için- • 
ele yere sermitli. Diğer odalarda 
Muslu ve arkadul)ları ayni akibc~e 
uğramı~lardı. 

lf. lf. .. 

Patrona ailesi ortadan kalktık · 
nn sonra Sadabad alemleri gene 
başladı. Gene ziyafetler verileli. 
Fakat üçüncü Ahmed in yaptıkla
rının, damadının yaptırdıklarının 
taklidi 2iyafetler ... 

* * * 
Sadabat tamamen yeniden an· 

cak (1809 - 1224) te üçüncü Se
lim kurununda yaplabilmi,tir. Bu 
yapılı§, ikinci Mahmut tarafından 
da büsbütün yeni bir tarzda de -

t -

Koca Türk Mimarı Sinan'ın ıaheıeri: 

E~ üp Mezarlıklarından bır ı;ortinuş (Gelecek yazılara aıt) iitilirilmiı, güzellettirilmitlir. Fa· 

Dünkü sabah gazetelerinden Bul~ar müıelelckirinin iJJüm c• 
birinde çıkan bir Sofya haberinde, vaba bile J•me:. Bunu mcileni 
Bulgar mütefekkirlerinden Cilin- kavimler anlar, idrak eder.,, 

Artık, ne Sadabadı kuranlar kal
rnı!h, ne de Sadabatta laleler için
de i!unuşla gününü ıeçirecek baba 
Yiğit .. Patrona gibi bir ihtilalci ve· 
ıir!ik yapıyor, etrafı kasıp kavu -
ruyordu. 

kat zaman, bunları da yuttu. İzleri 
num yoktur. Bu kadar i.dayi din l ni sildi. Yalnız Kağıtane, gezme 
ve devlet olan mileli Naıaraya ba- yeri olmaktan çıkmadı. 
isi hande olacak bir mevat olmak- lıte yirmi beş yıl önce Kiğıtane 

ıirofun iiniversitede "Bulgar, di- BAY SAM1HIN SÖZLERi 
i'r: milletlere ne vermiıtir?,, mev
zulu bir konferanı verdiği, hatibin 
hayalini gcniıletip bütün medeni· 

yellerin Bulgarlardan nefet ettiği· 
ni iddia eylediği yazılıyordu. Bu· 

Gene tannlmıt mimarlarımız· 

dan Bay Samih de tunları ıöyle-

ve iznim olmuıtur. 

la ancak hedm ve tahribine rühsat . .. .. 1 .... ntn OVU U!U •• mittir: 

Şimdi, herkes, Patrona.ya yanaı
tnak yolunu arıyordu. Fakat Pat
ronamn vaziyeti anlayııı eksik 
değildi. 

- Ömrümün ne ıuretle netice
leneceğini bilmiyor deiilim. Şim • 
diye kadar padi,ah iclas edenler -
den hiç bir kimae yatajında ölme· 
miştir, Jd ben öleceğim. 

Patrona, bu sözleri, tahta oturt
tuğu Mahmudun, kendisine yaptı
iı lütuflara kartı söylemitti. 

Kendisine, rü,vet vermek isti -
Yen Yen içeri ağasına da Patrona 
ıu kartı lığı vermitti: 

- lstanbulun bütün hazinele -
ri benim. Bana bak Yeniçeri ağası! 
licm sen benim itime karıtma. 

Ne fark vardı, yakılmak, yıkıl
mak hepsi bir değil miydi? Ne olur 
sa olsun, iıtek yerini buluyordu. 

O gün İstanbul sokaklarında mü
nadiler kötklerin yıkılacağını ilin 
ederken, serseri tayf ası, Sadabada 
baltaları indirmitlerdi. Lale hah -
çeleri içinde aürü sürü elleri palalı 
adamlar l'otutuyor, kötkler, gü -
rültülerle yerlere seriliyordu. Üç 

gün sonra Sadabaa 1 köıkleri 1iın
zeleye uğramış bir harabe halinde 
idi. 

Patronanın yaptıkları çekilmez 
hale gelmi,ti. Padişah, bunu an -
lamı~tı. Fakat yapılacak İf güç -
tÜ. En nihayet karar verildi. Sa - ' 
rayda hükumetin siyasi vaziyeti 
mi.izakere edilmek üzere bir mec -Sor.ra sen de ötekilerin yanına 

aidersin ! liı toplandı. Meclise, Patrona Ha-
Bii•ün bunları ıöyliyen Patrona lil adamlarile ittirak etmişti. U -

timdi vezirdi. Onu vezirliğe kadar zun müzakerelerden sonra yapıla
)ükselten, İsyanı çıkarmak, büyült cak sefere Patrona vezaretle ve 1 

lnek icin cesaret verenlerden bi _ Rumeli ayaleti ihsan edilerek me
ri de, İstanbul kadısı idi: Deli lb· mur edildi. Şimdi, ona hil'at giy • 
rahim. dirmek sırası gelmi~ti. 

Bur.\ar, fırıat bu fıraattır, diye Revan kö,küne gidildi. Patrona 
ellerinden geleni yapmak istiyor . Halil buraya girince, aralanhane · 

1 

\ardı. Kadı emretti: Sadabad köşk de pusu kurmuş Halil Paşaya bir · 
teri yıkılsın.. iıaret verildi. Halil Pata, yanında 

Padisah bunların emrini taı · bulundurduğu Y eniçcrilcrle bu Pat 
dik e~ek

1

mecburiyetinde idi. Yal r ~on~nın üzerine hücum etti. Onu 
taız bir itirazı görüldü. Şunları söy- 1 oldurmeden: 
ledi: ı - Yeniçeri ağası olacak herif 

- İhtirakına rizayı hümayu - kimdir? 

&erlik lazım. Ben zaten kalem, ya
lı itlerinden pek zevk almam. 

iyi bir maaf verdiler. AIClığım 
Para ile temiz bir bekar !hayatı ge
çirmek kabil. Bizim Kadıköyün -
dek: evin kirası da caba kalacak. 

Ev ne halde, avukat irfanın bir' 
Odaya kapaUığını söylediği eıya 

tac halde? 1 
Ovcy annemin :Sunaya aider -

ken kendine ait efyayı aldıiını a· 
"ukat yazmııtı. Bana neler kaldı. 
l~e yarar §eyler var mı? Kiracı · 
tnız bir bahriye miralayı imi!. Na
•rl &dam. O tarafta da hep bahri -
)el;Jer oturur. Hikmet Kaptan da 
bize orada komtu idi ya. 

rupada iken b'le çok dütündü.m. 
Her halde candan doıt oluşu .. Bu 
hisler kolay kolay silinmiyor. Ba-

bam öldükten sonra onu hatırlata
cak Hikm,..t Kaptandan başka 
kimse kalmadı. 

Ne olurı~a olsun onu gidip gör
mc;liyim. 

Bir Cuma gününü Kadıköy se
yaahtine ayırdım. 

Avukat irfan Beyle aözleşm'ş
tik. Onunla sabahtan bizim eve 
gidecek, eşyaya bakacaktık. Son • 
ra o dönecek ben Pendiğe yolla • 
nacak hm. 

"Şehrimizde bahar, hu m~vkii 
dilnişinden neb'an eder, orada baş 
Jar, orada biter. Bizim baharista -
nmuz orasıdır. Deı·yası, sahrası, 
telalı, Yadisile beraber bir letafet 
abadi bi misaldir. 

Rebi, o nüzhetgehi feridde bü
tün cemalini bedayiini zemin ze • 
min, çin'len çimen dökerek ey -
ramı sayfa bir ruukaddemei tera
ı.·et halinde görünür. 

(Sonu yaran) 

" KURU N~ 
Gündelik Siya.at Gazete 

İstanbul Ankara cadde11I, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NU1'L<\RALARI: 
Yazı itleri ıperonu: 2"3i9 
idare telefonu : 24370 

Telgrnf adre~I: 1stanbul - (liUıtL'N) 

ABON~ BED!:LLt~Rt 

Posta kutusu No. 46 
Türkiye Ecnebi t 

Senelik 

6 ayhk 
HOO Kr. 

730 ,. 
3 aylık 400 ,. 
ı aylık ıso ,. 

llAn Ucrctler1: 

2100 Kr. 

1450., 
800 ,, 

soo" 

Ticari llAnların llAn l'layıfalannda san • 
tlml 30 lrunı§tan ba§lar. llk sayıfada 200 
kuru§& kadar çıkar. 

BUyük, fazla deYamtı Ufın verenler.? 
ald ayrı tcnzllAt vardrr. 

~::;imli ilanların bir satırı 1 O kuru§tı.ıı 
KUçUk ll4nlar: 

Bir defa 30, iki Clcfıuıı 50, üç defaııı 6:i, 
dört detuı 75 ve on dcfaaı 100 kuruotur. 
üç aylık illn \'erenlerin bir defası beda· 
\'&dır. Dört satırı geçen llAnlarm fazla 
snllrlan be§ kuruıtan hesap edilir. 

na göre hatip, büyük camilerin ve 

Edirnedeki Sultan Selim camiinin 
hakiki mimarlarının Bulgarlar ol-

duğunu, meıhur Türk camilerin· 

deki "Stil,, in de Bulgar Stili ( ! ) 
olduğun.u ıöylemiJtir. 

BulıaT mütefek~irinin konf e -
ransındaki camilerimize ait söz • 
leri •imarlar, aanatklrlar tara · 
fından büyük bir hayretle karşı · 

lanmıştır. 

MiMAR KEMAL NE DiYOR? 

Mimar Sinanın eıerleri hakkın· 
' d&ki derin vukufiyle tamnmıt o· 

)an Mimar Bay Kemal de bu söz -

ı lere şaşanlar arasında ve kentlisi 

dün bir muharririmize kısaca !Un· 
ları söylemjttir: 

"- Biz Bulgarların böyle biı 
medeniyetini bilmiyoruz. SELiM/. 

ı: YE'cle belki Bulgar ameleleri •ırt · 

larına ta§ ı:erilerek yapıda çcilııtı· 
nlmı§tır. Seli.miye, koca Türk mi· 
marı Sinanın keneli •Öziyle "Nice, 
'rıi.ce bi.rikti.rcliği. hiinerlerinin,, te· 

kemmül etmİf bir 1ekliclir, yani 
ta'huertlir , . 

Türk varlığını iıbat etlen; Tür/; 

vekarını taııyan, Türk çalımınr 
gösteren Seli.mi.ye, ıerhadde göz 

kamaftıran bir abide, bir dağdır. 

"- Sinanın Edirnede yaptliı 
Sultan Selim camii, büyük hir mi-

mari tarihi tekamülünün son mer· 
halesidir. Türk mimarlıiı tarihi, 

Aıya devrinden Selçuk, Selçuk 
devrinden Buraa safhasına, Bur· 
sadan lıtanbula ve buradan da E. 
dimeye vanr. Bütün bu seyrin ta
kip ettiği zamanlar zarfmda edi-

nilmit olan tecrübelerin ve tera· 
küm etmit olan 'bir harıin ve zev
kin muhaaaalası olarak Edimede 

Sinanın diktiii Camiin Türk ya• 
p111 olduiunu inkar etmek, bütün 
bu tarihi seyri inkir etmektir. Bu
nun buıünkü mevcudiyetini tanı

mak ve onu anlamak, bütün bu ta· 

rihi seyri kavramakla mümkün o· 
la bilir. Bu eıeri benimseyenler, 

bu kültür tarihini de benimsemeli· 

dirler. Bulıarların milli bir mi
marisi olduğunu kuvvetle göstere· 

cek fahsiyetli bir eserleri mevcut 
bulunduğunu bilmiyoruz .. 

İf tiharl .. öne ıürecek eserleri • 
nin neden ibaret olduğunu da ıö,.. 
terirlerae o zaman daha müıbet 

cevaplar vermeye hazmz. Eaer 

diye bize aöıterebilece1'1eri itlerin 
modernine bizanten eıerler olduk· 

ları ortadadır. Bunun en ıüze) 

misali Sofya meydamndaki büyük 

kilisedir.,, 

bir adam. Bizi yemeğe alıkoymak ! balar. Babamın pek sevdiği ve eli l Miralay Arif Beyin eıki Türk 
İ~in çok ısrar etti. Özür diledim. değdikçe, parası y<"~tikçe müzaye· adetlerinde olduiu .. ıibi teldifıizce 
PenJ!kle baba yarııı saydığım delerden topladığı eski el yazısı yemeğe kalmam için yaplığı can -
Hiknıet Kaptana g!deceğimi söy- levhalar ve bir kaç seccade ve dan iırarı bir vallde bağhyarak so-
ledim. Tanıııyorlannıı. Onun karyola: kağa fırladım. 
böyle kendi kendini t~kaüt edip Bütün bunlar içinde itime ya • Bu tarafa geçince klübe de ui-
daha çalııacak bir çağda köye çe - rayan bir ıey yoktu. Yalnız baba- ramak istiyordum. Vaktim yoktu. 
kili9ini doğru bulmryordu. mın, hatırası iç'n o artika sayılan Kadıköyün üç yıl önce o kadar gü-

- Daha ellisinde yoktur. Kırk yazı levhalarını ayırdım. zel gördüğüm evleri, sokakları ba-
sek'z ancak. Sonra dinçtir de. De· ! Miralay Arif Beyin askeri ve na o kadar deği,mit, bozulmuf ıe-
ğil mi. hizmetçisi bunların tozlarını sildi· liyordu ki, Bahariye caddeıinden 

- Evet, dedim, bıraktığımda . ler. Büyük bir haraya sardılar. A· geçerken biçimini, bahçeıini oka-
demir gibiydi. 1 rif Bey bunları pansiyona kadar dar beğendiğim bir evin önünde 

- Bekarlık konserva gibi o · : göndereceğini söyledi. durdum. Bahçe yine o bahçe, hat-
nun gençliğini sakladı. K:m bilir 1 Ötekiler için de avukata: ta biraz da.ha ba.kılmıf. Ev yine o 
köyde daha iyi olmuıtur · 1 - Hepsini sattırın dedim. biçimde.. Fakat etrafın dekorunu 

.. 
f'akat evden, eıyadan ziyade 

lfikmet Kaptanı merak ediyor • 
du.n. Bilmem neden. Elinde gibi 
l:aiiYildüğüm bu adamı hatta Av-

Kiracımız cok kibar bir adam. 
Hemen bütün- bahriyeliler gibi 1 

Onun likırdıaı oldukça bir an Garip değil mi, içinde doğdu - bozuyor. ~endi mimarisinde bir 
önce görmek için sabırsızlanıyor - ğum, büyüdüğüm bu ev bugün ba- becerikıizlik mi var nedir. Adeta 
dum. Nihayet avukat İrfanın tra . 1 na hiç bir 9ey söylemedi. Hatta göze batı>:or. Kendi kendime: 
çaya yıidıjı ef yayı da gördük. buradan bir dakika evvel çıkmak 

he.m temiz,. hem naz:k ve hovar -
da. 

lngilterede ıtaj görmüf, zeki Etki zaman 'konıollar, çini ıo • arzuıunu yenemiyorum. (Sonu yarın) 
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TAKViM 

• 
HAYAT 

- lngilizceden -
Ona küçük Şöpen diyorlardı .. 
Her gece Berlin radyoıında O· 

kuyordu. 
Kü~ilk Şöpcnin kamı rüzcl de· 

iildi. F abt, evlendiği gündenbe· 
ri kocaaını oyoJamafa ve - kendi 
fikrince - avucunun iç.ine alma· 
la muvaffak olmuıtu. 
Beı yıldanberl, bir gün bile kav· 

p etmemiılerdi. 
Oç. J'&fmda bir kız çocukları 

vardı. 
Küçük Şöpon, ıünler senelere 

blbolunca, aanat ileminde töh 
reti de kazancıyla beraber artıyor· 
clu. 

Sanatkann k~nsı fazla kııkanç 
bir kadm değildi. Halbuki küçük 
Şöp8n, kanlmm kıskanç olmayı· 
ırnı alikaazbğına hamlediyor ve 
için için kanama kızmaia batlı 
yordu. 

Ç~klan vardı.. Biribirlerinıe 
hürmet etmesini ihmal etmiyorlar 
dı. Şöpen, böyle basit bir ıebep· 
ten dolayı aile yuvuınm ylkılma· 
ımı iıtemediii için ıuauyorda. Ve 
ölünciy~ kadar da ıuımağa karar 
vemıitti. 

~ . . 
Bir akpm muıikitinaam kamı 

anaamı ziyarete sitmiıti. 
Şöpen evde otun.irken karııı· 

rmı arkadaılanndan biri telitla i· 
çeriye ıirdi: 

- Y alntı. mııını;E, Her Şöpen? 
- Evet.. Çocuğumla olllruyo .. 

rum ••• 
Cens kQ taıaladı: 
- Mad1UD nerde .• ? 
Şöpen bir lltife yapmak istedi: 
- Anasına gitti .• 
- Tubf tcY! Anbyamadnn ... 
- Anlatılmıyacak ne var? Ka· 

dmlar kocalanna darılmca ana· 
larmm yahut babalannm yanma 
altmezler mi? 

- Darılmağa ıebep neydi? 
- Hiç .. Bir kııkançlık. 
- inanmam.. Çünkü karmır. 

hiç kıskanç değildiT .. 
- Yavrum, mutlaka onun beni 

kukanma11 liznn değil, ben onu 
kıakandmı ... 

E TATLI! 
~~=~ 1!~ ~;~ nasıl yetiştirilmeli ? 
~~~~0~~:z. !i~ ~~~ Yazan: 1 erbiye doktoru H. Fikret Kanatl. 

Jskender F abreddin fam n•aıw 19•59 tooı · - 3 - (1) Bunlar, bu yuvalarından uzak" Ak~m tamu l!.!7 IS.
0
8 1 

laııu <&.ıa 4.ıo B kt Ik 1 . . d laıtırılmıı ve renkleri, tekilleri de-
y ki ., Y ••• u me ep ça an ısı ıçın e y. • •

1 
. . I • .. 

- a ne VIL t... rlnı rcçcn gttutcrı 8ll M b. _ k . t"h l gı§tırı mış ınsan arın maMvı pro-
- iki ıaat ıonra .. Radyoda ıöy- "':;1'ı:h:n:tA~Jn~dlu~r=:=:27:3:=:;;2:1;:~~:ı ır gun çocu ıo!l ıml 1 

a?: <'r}ını letarya grupuna ıokulmalar1nd• 
1 . = vern·oı ~ıtade:tnnıne a ıyor ve ıc:- • d ? K d 
iyeceğım. ---JI · · JC h . b. · 1 .. s· b·ı ne mana var ır. a, yapayım .r 

N h f d 
RADYO angı ır yere me1e a ıvaıın ı • 

- c tu a a am11n1& ıg Her h . k"" . d b. ken göz çıkarmak buna derler. 
Şö , mem 1Lugı oıesın e ır yere mu· . . . . 

pen · 11. l"i . d·ı· A k d l Muallım1erın vaıifeu, çoc:vkları • • Bu9Un a ım ı e tayın c ı ıyor. r a aı a .. 
d b 1 d h 

.. . dort dıvar ara.ama ııkııtırarak on· 
Şöpcn radyoda tvkılanm olcu lSTANBUL: 

rm an azı arı a a munaaıp yer- . . . 
1 1• 1 . 1 t b 1 lara., ıphdai bırtakım malumat ver 

ınafa gitmifti. 17,30: lnkilap der i: Üniversite • 
dtn naktl. - Manisa saylavı Yusuf 
Kemal. 18,50: Jimnastik Bayan .Aza· 
de 18,50: Alda operast (ikinci "Perde) 
pllk. 19.30: Haberler. 19,40: Solo -
Maryo. 20: Maliye Babnhfı namına 
k9nferans. 2(),30: Demircaı. 21,20: 

~re meşe a znure, • n u a ve . .. . . . 
S t · d·ı· K d. t b" mekten ıbaret deg1ld1r. Mualhlll 

Genç im: evine döndü .• Radyo· 
sunun bqına oturdu. Kalbi kopar. 
çaama çarpıyordu. O akp.m Şö· 
peni ne kadar gijzeJ, ne kadar r•· 

cımauna ayın e ı ır. en ı a ır 
. .. . çocukları açık göz yapacak onla" 

Jerane gore bunlar, tayyare pıyan . . b' t d h 'I 
k 

.b. · ra ıyı ır va an aı ru u aıı ıya • 
koıu azanmıt gı ı, me,ut tll$an. k l b "kl. h" . 
l d ı ca , on arı cc:erı ı ve ma ır ı& 
ar ır . 

eanlar halıne sokacak, onlara ça• 
kıtıklı bulmuıtu. • • Uzak Türk köylerinde yaııyan lı§tıkları sahada terakki imkanla· 

bu münevverler, menfa hayatı ya rını gösterecek onlara 'bilhaı.
ıar gibi hallerinden her vakit ti • medeniyet v t~ kk" d .. t"' a· Son haberler - Borsalar. 21,30: Stüd· Merakından çatlıyordu .. Şöpen 

acaba kiminle evlenecekti? Müs· 
tak bel zevccai lriındi? 

lfte, onun °ee1i.. 

ro orltestrast. 22: Münir Nurettin 
GCi?RS - ra~o caz n tanıo orkes
tralan. 

1-2 "d' 1 y T rk ı. .. .. e ra ı us urunu 
KAyetÇl lr er. e Ü AÖyunu ICV ı1 kt B""t\j" b ' t'd t • . d k1 • f ıya.ea ır. u n u ıp ı a ıt-

Şalucr muaikitinaa yeni bir p.r 175 Khı. MOSKOYA 1724 m. 

~ıyonnn demekten ut~n 1 h arı .. ı · ler yapılamadıktan sonra bir par• 
çın mektuplan ve yazı arı ep us· ça okumanın yazmanın cem ve 
tü kapalı ve göz boyayıcı bir ta • t h .. v 

1 
• f d k ar ogrenmenm ay ası pe az • 

kım tahaasürlerle doludur. d t ""b ö t • k' "lk k 
ır, ecru e g ı erıyor ı, ı ıne 

kı okuyordu: 17,30: Parti yanmı. 18,30: Tirat. 
''B"gijn, dalıalaf arumda bo· ro •• - Virtüls musikt par(alan. 19,30 
l b' ka Kolkoılara konser. 21: Senfonik kon· itte bir nümune: .... Muallim 

ca ıyan ır yık ribi, nereye ait· Bey! Benim kitaplar araaına gö • 
ti"ğı·n·ı bilmı'yen b. ·· - · .__. ser 22: Almanca Ya)ım. 23,05: Söıler · ır ıuve."'ın ~u· mu""1-rek r•lı•maktan ne kadar 
d Gö ı · ·· d v_ 24,05: Felemenkçe yayım. 11; :r-- :ı 
ım.. z erı ıu:ırün ü.. n.c1nat. zevk aldıiımı siz herkesten iyi bi-

'armw ,.•rparak d" • • Ü aı:-- 832 Khı. l\foskon. <Stalin) 361 m. 
• • r ızımın •~ ıı·rıı·nı'z'. Bu uzak ve aevimli ! mu· 
k d O k d k et 19,30: Bir konser nakli. 22: Dans 

on u.. . nu ne a ar ço ıev . i· musikisi. U: tspanyoka yayım. hitte çalı§mak ve terakki etmek 
ğimi hibeydi, hiç ıüphe yok ki, -aal••cf imkansızdır. Burada mi. ··.,, •· J ben' • ik ka 545 Khı;. BUDAPEŞ'l'E 550 m. ... -
gogıumc atı 11' ve ı ıncec· · • ncviyatımın günd~n güne ıaraddı· 

ti · 1 d Oh h t 18,30: RaJttr ldar inde opera or • na any c lllrar r. • aya ne gvını ve zaifladıg"'ını hissediyorum. 
t1 d ' O d' d kestrasr. 19,40: Fransızça ders. 21,15: 

ta ı ır. nu ızimin ibinden Ne bir kitap! Ne bir mecmua! ve 
ka d • d b '- Piyano birliğiyle şarkılar. 20,50: 

çır ığuna fım i İı~cniz ne ka· StUdyo tiratrosu. 22,50: Çingene or • ne bir gazete! Günlerce aylarca 
dar üzülüyorum. Bir aaat içinde kestrası. 23,gO: Piyano kon eri. U,20: elime okuyacak bir şey geçmiyor. 
yanımdan u~p ı\tti. Fakat, bi.. Pllk. 1,03: Duyumlar. Bu Manevi çoraklık beni öldüre -
liyonım ki, o da benim ıibi, tatlı --------~----- t.ek ... Benim daha münasip bjr ye. 
ümitlerle, şimdi radyonun hafm· B Q R S A re nakil ve tayinime delalet ebnc-
da, gene o incecik kanatlarile çır- nizi rica ederim .• 
pmaralc bft\i dinlb'oT. Ah. lıa7a1. H\...ı..naa. '"\dur ı,--'""""'•m.r u=- Digcr ır numune... üfün"kal -
ne tatlıdır! Şimdi ona ÜS: öpücük rinde 25 3· 935de muamele görenler· bimi, bütün varlığımı çocuklara 
ao··nden·v~ tı~- o kadar O dir.J Raıc:mlar k.ıp:ınış flatlanoı •östcrir 0 .,v .... .w. . ~ ••• " hasrediyorum Sabahtan akşama 
beni dinlerken, unutmasm iri, ben nukut (Salat) , kadar çocuklarla uğra§ıyorum. 
de bu dakikada evde ağlıyan yav· (;:;;•;;:::Loo;:;:::;:d:::r•=;:;:;60:;;ıt:::. ===-:::•;:=:v;::ıy•ı==nı;:=";;::4.:;:::;-;:::;;; Köyde konu§acak, dertleşecek bir 

rucuğlqnun sesini itiliyorum: : ~:~ort ~~: : ~·~~1 !!: : adam bulamadığım gibi, köylülc-
"Baba..! Btl>a .. ! Annem ıeldi.. • Mlltııo ro9, - • Vaıova !4, - :rin de bana karşı çekingen duru§ • 

Haydi, ıen de $&buk ~l !,, itte • Brühc' l l'I. - • BudapCSLe ~s. - larına öyle içerliyorum ki!... Ne 
be • h t kar ba"I , • Atlu !~t. so • Blltrcş · 16. -

nı aya a, una g ıyan ıes · • Caıcm ıı~. .. • Betıru 54, - olacak? Benim hayatım, mütema 
Oh .• Hayat ne tathdrr! H~ya.t ne • Sot,ı H, - * Yokobama 34, - diyen bu takdir edilen muhitler. 
tatlı • Amsttrdı,, s:ı. - *Atan 955, -... ,, ı de yıpranıp heba mı olacak? .. Ben • Prıı lOO. - * Mecldl1e 4S. -

• 5rfttrıoı111 Si. ... .. Rn\:ııor HO. - 1nuallim bey, kitapsız, mecmua • 
Beyan Betti Ros 

"Mülakatçılar kraliçesi,, adı ve
rilen ve ıehrimizdo bulunan lnai • 
liz i&ıeteciıi Bayan Betti Ros bu 
gabah lzuıire gidecektir. 

Bayan Rot dün Bunadan rel .. 
mişti. 

Çekler (kap. sa. 18) llZ, gazetesiz yaşamaktan ölüyo • 
F:;;.==r..oı;;;;;;ad=ra==61:;:::;>2=ıs;;::•=s=St-ok=b=ım====3=1=ıs=0'111 '\"Um... Başka bir yere tayinim hu· 

• NCTYOrt o.7946 • \'lyaaıı 4.tı95 susunda ... 
• Parls 12.<ı& • Mıdrfı S.811~ B k b' l d 
• r.ıııtıso o.69IO • 8crııo • ı.~ u yumuşa ta ıat ar arasın a 

ı • BrliklCI 3.603! • Vu50n 4,201); elbette idealist ve karakterli gen~-
• At1u s3 60 • Bcdapqıe uı1s lcr de vardır. 
• Ccacvre t.4~31. • Bü.heş 78.?TU 
* Sotyı 66~i~5 • llelırat :t!i.09~ 

tepten mezun olup hayata atılan 

ve tarlaaı baıına dönen köylü, 
iki aene içinde okuduklarının v• 
mektepte öğrendiklerinin yüzde 
yetmit be§ini kaybediyor... Gö • 
rütte, gidifte, fikirde ve Y&ffYJf "' 
ta hiçbir değitiklik yapmryan 
mektep okumak yazmak öğretmek 
le vazifesinin onda birini bile yap 
mı§ sayılamaz .. 

Bu kadar masraf! Ve bu men· 
fi neticeler! Hayır! Biı böyle mu· 
allim yetift,iren mektepJer istemi• 
yoruz. 

Yeni muallim mekteplerinin iç 
ve 4ıı, teskilatı a.111 nlmalıd ... .7 

unu da anlatayım: 

1) Mu ilim mektepleri tehirler 
den uzak yerlerde, tabiatin kuca· 
ğında yapılmalıdır. 

2) Muallim mekteplerinin zira• 
ate müaait genit ara.ziıi bulunma • 
hdır. Bu toprakların bir kıımı, bai 
ve bahçcliğc, diğer bir kıamı or • 
man yetiıtirmeğe elveri§li olmalı· 
dır. Bundan ba§ka mektebin at • 
ları etekleri, inek ve öküzleri ta· 
vukları, hindi ve kazlan bulunma· 
hdır. 

- Olabilir .. Bunlar rüzgar gib~ ..... -._ .. ._..lll'_lll!ll .... ---11ı i • Aınıtcrdım 1.1110 • Yokobımı t.stso 
h 1 d b K 

• PrıJ 19,ors • Mos\:ovı 1090 so 
er ai e e eı.er, geçer. lstan ul umandanlığı 

Tahıilleri uğuruna milletçe bu 
kadar fedakarlık yapılan gen~ler 
den memleket ne bekliyebilir? 

Muallim mekteplerinin bir kaç 
kilometre yakınında küçük bir 1'a 
taklrk o1pıası daha muvafıktır. 

Güzel Anadolumuzu harap ed•n 
bataklıklarla mücadele etmek tok· 
lini çocuklar burada ameli olara1' 
öğreneceklerdir. 

3) Muallim mekteplerinin mu}\. 
telif elişi atelyeleri bulunmalıdır. 
Bu atelyeleri idare eden mualliıır 
ler, mutlaka bir eli§İ muallimi mek 
tebinden mezun olmalıdır. Burad• 
timdilik demircilik, tenekecilik. 
:marangoıluk, çamurculuk ribi ... 
natlar bulun.malı ve mektepte di
varcılık gibi itlerden anlıyan bir 
usta olmalıdır. 

- Bizimki kolay kolay geçmi~ Satınalma Konıiı1onu llialan l ESHAM 
7ecek. .. ! ............ - ............ .. iş naat.ası ıo.- frımvay X9,

(J,10 

lıten kaçan, köyü ve köylüyü 
ıevmiyenlerin inkılap prensipleri .. 
ni Türkiyeye yap~aıına imkan 
var mıdır? Ve Türkiye Cü.mhuri • 
yeti bu gibi unsurlarla yakın ve u· 
zak yerlerde yapıcılık devrine ko 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Banımak fikrinde değilim .•• 
- O halde .. Ne dütüniiyortu .. 

nm? 
-Bopnmak •• 
GOJ>Ç ku bir koltuğa oturdu: 
- Çocujunuz var.. Ke.dmsı~ 

ııuıl J&tıyabilirııiniz? 
- Şüphesiz .. Benim gibi heye

' canlı bir erkek kadmsız durabilir 
mi 1 Der.lıal evleneceğim. 

Genç. kız epeyce zamandanberi 
Şöpene kartı kalbinde bir tema .. 
,U! duyuyordu. içinden: 

Anadolu t:ı.eo • Çimento u 
Reji 'l n Ouyoa oeı. 
Ştr. HIJl'11• 14.- .. an De!. 
Mcncı: B111hsı 64,rn Balya 

U. Sfpıoıu -,00 ~ırk m. ecza 
Romoatı tı.85 Telefon 

~.·· -.--. -.--.-
~======:-======111 lay kolay girebilir mi? Bütün bu 

Kolordu ihtiyacı olan evrakı 
matbua tabettirileceğinden açık 
eksiltmeye konmuıtur. Tahmin 
bedeli 440 liradır. Mankbt te
minatı 33 1iradır. ihalesi rr mart 
935 ça.rıamba eünü 1&&t 14 tedir. \ istikrazlar tahvlller 
isteklilerin fartname ve uwmuıe- r•IN1Tlrk8or. I ~9.YŞ FJıttrlk - . -

d h • • il 21.ıs Trmvay 3175 
ıini komiıyon a ertün ıörebi· .• • .. • ın 2a 20 Rıhtım ıuo 

yetişen ve yetiıtirilen insanlar bi
zim gibi kitap adamıdır, oda a -
damı dır. 

lirler. ihaleye ittirak etmek iııe. , lıd'tTUıDıbllt ı 01.~ • Anadolu ı 45 a~ Kuru tenkitçi, seyirci, hallerin • 
yenlerin teminat ve ticaret odası· !•lrını 1$tfkmı 09· • Anıdoru" 4M 5 den gayri memnun insanlardır. 

19!8 A M .to Anadolu 111 46,-
na kayıtlı oldukluma dair veai· sıv•s·F.rıuram -.o~ .,.,6,,.enn " ~t.ro Hayat, yapıcı, prodoktif insan is· 
kalarile birlikte vaktinde komi-. r•iiiiiiiiiiiiii.._iiiiiiiiiiliiiilliiiiiiiiliili_.iiiiliiiiiiiillli~~I tiyor. Hayat, el İ§inin her nevinde 
yonda bulunmalan. ( 1275) T E p E IS A ' ı mahir, becerikli insan iıtiyor. Ha-

- Ne güzel tesadüf. Kanım • SA TILtK ARSA 
SEHİR T y A TR OSU yat, iradesi kavi ve azimli insan is· 
• tiyor. Muallimler bu evsafta o1ma· 

T E M S 1 L L E R 1 dıktan ıonra çocuklara bu vasıfla· dan bofanma, Şöpenlc l>en evle .. Otmanbey civannda Kodaman 
nirim. caddetindc Eliziz apartımam Bu gece saat 20 de n atılamak mümkün müdür?. 

Zehirli fı~dııf lddiqni Bu tekilde yetittirilmiyen insan-Ve delikanlının yüzüne manalı karıısında nezaretli 450 arım ar• 
bir tobesaümle baktı: aa. satılıktır. Paket postaluuıeıin -

- Bö,te bir kadmt yani müs - de ıeyyar Remziye müracaat .• 
K ucak $rhirTÜjatrosu ları Türkiye ne yapsın? Ben bu 

llJllllllUllll 
Türk yavrularının yine köylerde 

takbel zevcenizi ıimdi4en tasar· ----------- 27 Mart Çarşam • 
Jadmn mr? EKMEK FIY A Ti ba gün tinden iti • 

..- l'tpbe+ lstanbul beledi1eaindm Mar. )afell: UNUTU • 
- Bunun kim oldu§unu anlı • b]ı yirmi yedinci Çarpmba sünün LAN ADAM 

:rahOir miyim? den itibaren ekmek dolan kunq Y' alruz bir hafta 
- Evet .. Fakat, timdi ıe!eğil. francela on üç buçuk kµruştur. için ..• 

analannm ve babalarının yanla· 
rında kalemlerini, okumalarına 

l bin kere tercih ederim. Hiç olmaz 
aa onlar orada fÖyle böyle daha 
prodoktif oluTlar, daha mesut ve 
daha temiz ruhlu kalırlardı. 

4) Mektep binaları mutlaka p•"' 
yon halinde mazbut ve ihtiya~ 
elveritli olmalıdır. Binalarda ta .. 
mizlik ve sihhat aranmalı. Süatell 
uzak bulunmalıdır. Binalarda "çit 
kırıldım,, cin.sinden materyal kul· 
lanı lmamahdır. 

Mektep muhitinde her mu.allİJll 
için ayrı, küçük ve bahçeli ev14sr 
yaptırmalı bu suretle muatlimler, 
talebe ile beraber büyük ve miifte
rek bir aile cemaati teşkil etJııeli • 
dir ... Mektebin kıt ve yaz için ay• 
rıca koşacak, oyniyacak idman ve 
ıpor yerleri bulunma1ıdır . 

(Sonu yonr1J 
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Gösterilen Filmler • €C' 
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Viva Villa ! - Avlanan Gönül ! -
Soka larda Altın! -Tobogan .. 

Moskova Geceleri ... 
''Viva Villa!,, filmi, reklamları j 

Ci:lak dolduran filmlerden biridir 
a~ hafta "lpek,, sinemasında gös· 
:rilrnesine başlanan film... Cel 
t onveyin yaptığı, Valas ~iyri 
, ey Rey, Leo Karillo, Donaiti 
~~k, Jozef Sildkravt v.s. nin rol 
~!tlıkiarı fil~ ... 

Burada Fransızca sözlüsü gös 
'tilcn bu film, nasıldır?. Reklar.ı 
~ildisi kadar var mı? "Viva Vil 
:·· kıymetini tek artistter. alan 
ır filmdir. Bu artist, Vnlas Biy

idir. Temsil etmcği üzerine al· 
~1!!ı rolü, tnmamiyle başarıyor. 
~tiist. başhhaşma "ir tip canlan· 
J 
'1tıyor. Bu tipi, filmde gecen bir 
ı. ~ 1 
'ılbirle ''Müthi~ çocuk,, di1ı> anlat· 
tııak, yerindedir. Evet, hem müt 
~i!, hem de çocuk! Panşo Villa, İş· 
1~ böyle bir adamdır. Cnm yanan 
~e can yakan, saflık ifade eden ve 

den alınmıştır. Zaten tam sahne
ye göre bir mevzu olduğu blli ! 

~ 
Palavracı olan bir adam! Sıra-

sına göre kazanan ve sırasına gö

ı·e kaybeden bir adam!.. İstikrarı 
olmıyan bir yaşayı§ hoşuna giden 
avare bir ıuh !. Bu, hayatta bazan 1 

msgeldiğimiz bir tipti~. Bu tipi I 
bir filmde Alber Pre1an canlan-

1 dmyor. Bu hafta "Türk,, sinema
sında gösterilen "Sokaklarda al~ 

tın., filminde! 

mi? •. O, buradl\ da birkaç şarkr 
söylüyor! 

~ 

Şöhretlı sporcuları film yıldızı 
yapmak modası, artık yeni sayıla· 
maz. oldukça eskidi. Bununla 
beraber devam ediyor. Coni Vays· 
müller, Baster Kr;ıbbe, Maks Şme
ling, Primo Karnera, Maks Biyr, 
Jorj Karpantiye bu yoldan gelen 
film yıldızlarıdır. Bunlardan yal
nız Maks Şmelingin filmini henüz 
görmedik. Onun karısı Anni On· 
dra ile birlikte çevirdiği filmin 
buraya gelmesi de, eli kulağında
dır! 

''T obogan,, filminde, bu hafta 
"Saray,, sinemasında gösterilen 
bu filmde Jorj Karpantiye var. 
Bir zaman dünya boks şa~piyonu 1 

olan ve sonra unutulan bir boksö·j 
rün tekrar hatırlanması ve yaşı o · 

• 

deh~~t saçan, dost :sevgisi duyan: 1 

Q.nparalıktan hoşlanan, kıyasıya 1 

~alan, gösterilen bir gayeye doğ
"11 Yürürken, itaat eden v:: prog . 
tam haricine çıkan, talimat din · 
~rniyen, keyfine göre hare:kett~n 
~zgeç.cmiycn, daima keyfince 
hareket halinde bulunma.sun isti
~en ve istediğini yerine getirme- ' 
İni bilen adam! ı 

iskambille budalaları kafese 
koyu~, altın yapmak mevzuunu bir 
dalavere ile kullanı~ ve bu aradal 
p:ılavracınm :.;af ruhlu blr kızla 
sevitmcsi ! ... Bu, bnsit bir mevzu
dur. Filmdeki mevzu budur. Bu 
mevzudn clarak çevrilen filmde 
ba§lıca rol tek adamdadır. Bu 
tek adam muvaffak olamryorıa?. 
Film, berbattır? Böyle bir filmin 
seyri cans~kar, böyle hir fl1me ta
hammül edilemez! Bu muhakkak! 

tuzu geçmesine göre neticesinin ,. 
lehinde olacağı hayli şüpheli gÖ· Bu hafta gösterilen "Moskova geceleri,, filminde casu:r kadın 
rülen mühim bir maça girerek ring Anna Stablin rolünü yapan Spinelli. Bf!. yıldızı gefen sinema mcvsi· 
üzerinde yere serilmesi, nakavt 1 minde ''Kahirede CJ§k geceleri,, bu mevsimde de "Lübnan Melikesi,, 
suretiyle yenilmsi .. Bu arada bir\ filmlerinde görmüştük. 

uradaki bir ismi de ''fstiklcilj 
"Cnında,, olc.n bu filmdeki bu 
~tijinal tip bir edebiyat eserinin 
'ilıne verdiği tiptir. Bu tipi velhu· 
~ll canlandrran artist gözönün· 
~e tutarak seyredenler, filıni zevki 

iuyarak görürler. Tip ve tjpi can· 'ı 
andıran oırti&t, görülmegc değer. 

isinde biribirine zıt duygular ba· 
~ndrran tip ve mümessili olan ar. 
li11t Valas Biyri ! 

Fakat bu başlıca rolü alan Al· 
her Prejan, o kadar muvaffak olu
yor ki!. Son -zamanlarda bazı fil
mlerdeki rollere yakışmıyan Alber 
Prejan, palavracı rolüne pek ya
kışmış .. Yl"hut bu rolü kendisine 
pek yakıştırmış, diyelim! O, hu 
filmde, vakaya bütün hareketi 
kendisi verecek kadar canlı!. Bu
radaki palavracı rolü, en \y\ oy
nndıgı ro11erden biri1 

Berbat, cansık1c1, lahmmül e
dilemez bir film olmaktan tama-
miyle kurtaracak derecede artist, 
olduğu bu filmde Alber P~ejamn 
eti Danycl Dariyö, nisbeten kü · 1 

çük bir roldedir. Şimdi pek ho 
1 

~~ giden bu güzel ve sempatik 
yıldız, bu filmde et?inin gölgesin-' 
de kalmış! 

Film, F..ansızca sözlü ve .... şar
kılıdır. Albcr Prcjan olunca şar
kının da bulunacağı tabi:. değil 

kadın dabulunuyo~ Mevzuukup-~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~

ku;u bırakmamak için, daima 0 1.I kat, boksör maçı kaybettikten son- salonunda söz söyliyen bu tanın • 
duğu gibi, boksörle beraber bir ra, onun yanına hile gitmiyor. Bir 
kadın!.. Tabii arada sevgi! lşte kaç tatlt sözle teselli bile etmiyor. 
bu mevzudaki filmde Arlet Mar· Üstelik, kendisine lüks hayatın 
Jalle beraber Jorj Karpantiye ! devamını temin edecek olnn macl:! 

Mevzuu kısaca bundan ibaret di düşünüşlü, adi ruhlu adamla 
olan bu fransızca sö2Jü filmd~ en l:ieral>er, dostu olan boksörün ra· 
canlı safha, bu Fransız boksörü -ı kibinin zaferini tesit icin verilen 

nün yaptığı maç safhasıdıı. Boks-ı ziyafete gidiy<?r ! J 
lan hoşlananlar, ring üzerindeki Eski yoksul hayala dönüşü is
~iddetli döğüşmeyi, onun kendi - lemeyi§ini, bu zengin dostla yaşa-
sinden daha genç olan rakibini mağa karar verişini, o kadının lük-

1 
yenmek için var hızla uğraşma · se olan za.af ına verelim. Fal<at, 
smı heyecnnla seyrederler. Bun . verilen 0 ziyafete giditi, bıraktığı 
dan ötesine gelince, mahdut bir 
çerçeve içerisindeki oynanış, ol -r 
dukça İyidir. Jori KaYpantiye, 

adamı teselli edecek yerele renc1-
de edici biı· harekete iştiraki, gÖ· 

mı§ muharririn romanları, burada . 

da birçok kişi tarafından bilinen, 
okunan romanlardır. 

Değişik muhitlerde geçen ha
reketli meYzular ortaya koyan bu 
muharririn eaer)eri, film i~in mev-

zu aranırken en elverişli olarak 
gözönünde tutlan ve hemen el ah-

lan eserlerdir. "Sumer,, sinema· 
sının hu hnfta gösterdiği ·'Mosko
va geceleri,, filminin mevzuu da 
işte bu muharririn bir novelinden 
almmı§br. 

Kafi derecede merak verici bir 
vaka, ustalıklı hazırlanmış bir s · 
naryo, kavrayışlı bir reji, kuvvet· 
11 bir temsil! Daha başk~ ne ol
sun? .. Kusursuz bir film, elemek· 

Ü:ıl tarafı, 1880 tarihinde 
~eksika ir.tiklfal harpleri, muhtc -
lif !ahsi ihtirasların çarpı~ma&ı v 

1 
'· Yukarı~a işaret ettiğimiz cihetin 
11&t tarafı, seyredeni ·tatmin etmi- -------------

tabii bir oynayış, rolünü Lenimse.I 
yiş gösteriyor. Her halde aksamı· 
yor. Bu saha, onun için yeni ol
duğu halde, oynayışı, aykm dü~· ı 
müyor. Mesela, gene bu mevsim
de "İpek,, sinemasında ilk defo l 

ya seven bir kadına hiç ya.kışım· 
yor. Böyle yapan bir ka<lmm, bı
raktığı erkeği hiç sevmiyen ve lnm 

manasiyle adi bir kokot tipi ola
rak, tebariız ettirilmesi lazımdı . , 
Ve son safhadan çok daha evvel! 

1 

tir! 
~en ve hatta sıkan bir :varlıktan 
İbaret kahr. Eğer tek tip\n husu. 
'İYeti ve tek artistin muvaffakiye
lj gözden kaçırılırsa!. 

' Bu takdirde hu film de gene 
lip ve tipin canlandırılı~ı nokta· 
' 1nclan değerli olan ''Don Kişot .. 
filminin aldbctinc uğrar. Yani, şü·: 
lııuUü obro.k rağbetle ko.rşılan·· 
lı'ıaz. Bundan kcrkulur '. 

9 

Pek baııit. pel< hafif bir komc· 
~i ınevzuu bu hafta ''Melek,, si
~tnasmda geçen hafta bch&eltİ ·ı 
~1rtıiz "Tangolita, Savoy Otelinde 
~lo,, filminin pe~i. .... ve ) anısıra 

11tograma alımın filmin mevzuu · 
d~r. "Avlanan göniil,, filminin ... 

Hafif bir sevgi: daha doğrusu 
a~\>giler ·tesiriyle karmakarışık 
;~fhalarla dolan bu basit ve ha
ıf rnevzulu komedi filmi, iyi ha
~ırJanmı~ bir senaryo ile kolayhkt oynanış ahengine 'dayanıyor 

ISer bu iki destek yıkılsa)' dı, kıy-
~et noktasından, film tamamiyle 
l.tşer, yok olurdu. Bu iki destek 
~~Yesinde tutunuyor ve hoşca va· 
ıt geçirmeğe yarıyor! 

Film, fransızca sözlüdür F ran· 
~ Dreyk, Kari Grant, Nidyal 

tatman v.s., taraflarından oynan 
tır. Mevzu, bir aahne eıerin· 

gösterilen "Kadın!arm sevdiği.,! 
filminde §imdiki dünya boks §am· 
piyonu Maks Biyrin vaziyetine 
nisöetle çok üstün. Hele ayni film·-1 

ı de görülen Primo Karneradan kal 
kat daha muvaffak! Hoş, }Ürüme-; 
sini bile bilmiyen "Dev Adam,. t 

bahse katmak bile fazla, yi\ ! Ne i.1 

-
Yeni )''ıldızlardan Cin Hovardı 

yakı.nda bir filmde göreceğiz. Bul 
i 

yıldız, Amerikada pek hoJa giJi-1 
_Y,or! • 

se işte! 

Arlet Marşa), eskiden filmd·.: 
sık tık rol alırdı. Sessiz olarak çev
rilen ''Lülfoan Kasrı Melikesi,, fil
minde pek muvaffak olduğunu ;. 
yice hatırlıyoruz. Senelerce fil
mini görmediğimiz bu yıldız. bu 
filmde eskjsi kadar muvaf fnk de· 
ğil. Orta bir oynayış ortaya ko
yuyor. Diğer rollerdeki c.rtistler. j 
oynayıım anlaşmalı bir oynayış l 
olma5ını temin edecek derecede 
muvaffak! 

Mevzuu, yukarıda kısaca an
lattık. Buradn me,·zuda bazı sa· 
katlıklar olduğuna dokunuyoru7. 

Kendisini döğen kaba bir adama 1 

karşı koruyan, onun elinden kurla-! 
ran ve candan seven boksör maç.a 

hazırlanırken, bu maçı tertip e-1 

den sermaye sahibinin parasiyle 
boksörle birlikte lüks hayaia giren 
kadm, göya boksörü seviyor. Fa-

Sonra bir boksörün, kendisin -

den böyle birdenbire kıyasıya yüzl 

çeviren bir kadının bu hareketinl 

sükunetle, tevel<külle karşılamas1 
da, tabii sayılamaz. Bok5örün hiç 
değilse bir an için hiddet ve şid· 

dete kapı!ması, bu harelcetin, üze· 
rinde bir reo.ksiyon yapması gc-
rekti. 

Mev7.uUa buna benzer sa 
katlıklıır, göze çarpıyor. Ve bu 
mevzuda olan dar bir çerçeve i
çerisindeki film, önln~mah oyım· 
yışa, heyecanlı bir boks ;naçı :;af. 

hasma rağmen, ancak mahdut bir 
alaka uyar.dıracak, hülfısr. heı-ke· 
sin zevkini şiimuHii olnr&k tatmin i 
cdemiyecck bir filmdir! 

Lupe V clezin oynadığı "Sib;r. I 
ya mahkumları,, ismindeki c!ki I 
bir filmin sonradan programa ek· 
lenmcsi de, hu hilkmün i~abetini 
gösterir! 

~ 

"Fransız Akademisi,, azasın-

dan olan Piyer Benuva. es~rleriniı ı 

mevzuunu tık sık fi1me veren b1r 

muharrirdi1. Birçok sene evvel 

f stanbula gelen ,.e burad:-ı o za. 

konferaııa 

Safhadan safhaya geçişler, bil
hası;a iyi hesaplanmıştır. Takip 
zevkini kaçırmadan şa§ırtızı olan 
geçişler, hem iyi hesaplanmıf, 

hem de iyi tatbik edilmiştir. Fil
min, sevişen kızla delikanlınm 
sarmaşdolaş olmasile bitmeyip de 
kızı elden knçırnn ihtiyarın ken
dini sarQcşluğa veriş sahnesiyle 
bitmeı;i de, beyenilecck bir ileri ve 
geri alış, bir takdim ve tehirdir ! 

Annabdla, Piyer Rişar Vilm, 
J-lnrı-i Bor. Spinelli, Jcrmcn Der· 
moz ve Roje Knrl, A 1eksis Gra.· 
novrıkinin bu filmir.deki artistlcr
cli,... B~..şanJ:::na:ıı en güç rolün 
l·brri Borun yaptığı rof oldugunu 
ve bu artist;n bu rolü tam bir nr

tist vnrlığiyle başardığını söylr:· 

mek, tanmmiyle yerindedir. Son· 

rr Piyer Rışnr Viim geliyor. Bu 

nrtiı;t de ?olünc hakimdir. Anna 

bella da hususiyetini muhafaza e

djyor. Diğer roller, küçük ro!ler· 
dir ve derli toplu temsil edilmiş· 
tir. 

Bu fransızca sözlü film. miiz;k 

ve taganni cihetinden de kayde 

dcf:~r de:-ecede beslenmiştir: Bu 

nrada Rus çigan şarkıları ve meş· 

h·,r İtalyan muganni Ronsınin bir 
rcrcna~i: .kfı.y~e dei~~ · 
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Dün Hitlerin önünde onuşmalara haşlandı 
(Baş tarafı ı. ci sayrfada) 

Ribbentrop h~zır bulunmuılar • 
dır. 

Görüşmelere, yann devam edi
lecektir. 

Çarıamba günü, Sir John Say· 
mon tayyare ile Londraya döne • 
cek, Bay Eden, Morkovaya hare
ket edecektir. Mo&kovadan aonra 
V&J'!Ova ve Praıı ziyaret edecek 
olan Bay Eden, 4 Nisanda Lon • 
draya döneceğini üm'.t etmekte • 
dir. 

Bay Eden, 11 Niaanda 1eyaha· 
ti neticelerini kabine ve parla • 
mentoya bir raporla bildirecek· 
tir. 

Umumi vaziyet, lngiliz bakan· 
larmm raporlariyle aydınlanmış 
bir tekilde Stresada Bay Muaaoli • 
ni, Bay Lava} ve Sir John Simon 
araımda yapılacak konferansta 
ıözden geçirilecektir. 

Fransanın, Almanyanın 16 
Mart hareketi üzerine Ulualar 
Kunmıuna yaptığı müracaat, 15 
N"ıaanda fevkalade toplanacak o • 
lan Uluslar Kurumu konseyinde 
görü§ülecektir. 

MEMELiK MUKADDERATI 
Berlin, 25 (A.A.) - Havas'ın husu. 

st muhabiri diyor ki: 
"Jngiliz ·•·Alman müzakeratı esa· 

smda Mem'1 meselosinin bir rol oynı· 
yacağı halikında rivayetler dönuyor. 
Batta dün akşam bazı kimseler. hu· 
nun hirinci safta olduğunu söylüyor. 
la.rdı. 

Bu husustaki düşünceleri 60rulan 
Ingiliı ınahafiJi, l\Jemel'fn mukaddc· 
ratrnın bu müzakereler esnasında 
mevznuhahs edileceğini iddia etmenin 
~ma olduğunu, zira, Memel idaresi· 

nin ancak uluslar kurumuna taalluk 
eder bir mesele bulunduğunu söyle. 
mlşlcrdir. Ve şayed bu mesele mevzu. 
ubahs edilecek olursa, bu ancak Al· 
:manyanın Cenevreyc avdeti lehindeki 
esbabı mucibeden olarnk zikredilecek· 
tir. 

lnziliz mahafili, kendi nazrrlannm 
buraya ne bir karar ittihaz etmek, ne 
de Avrupa sistemini deği§tirmek mak 
sadr ile gelmediklerini bir daha tasrih 
etmektedirler. 

Sir Con Simonun A~·am Kamara. 
mnda binat demi§ olduğu gibi, heye. 
canlı neticelere muntazır olanlar su
kutu hayale uğrayacaklardır. 

EDENLE FON NÖYRAT NELER 
GÖROŞTOLER? 

itibariyle, Avrupada Almanyaıız: 
"mü§terek ıiatem,, olamaz. 

Observer gazetesi yazıyor: 
Almanyanm kendi harici sıya· 

aaıma ha.kim olmayı tercih ettiği 
at "ıkirdrr. 
SIR Sl~MONUN V AZIVESI 
T AHDIT MI EDlLMIŞTRt? 
Londra, 25 (A.A.) - lngiliz 

ııazeteleri, Sir Saymon ıf e Bay 
Hitler ara11nda henüz goruşme 

olmadan !U noktalar üzerinde bil. 
hana ısrar etmektedirler: 

1 - Sulhun tanzim ve te.§kİ -
line lazım olan muahcdelerin 
kut&iyetini Almanyanın tanıma· 
ŞJ, 

2 - Sir John Saymon'un vazi· 
f ~i, mahduttur. Ayni zamanda 
bu vazife mühim olmakla bera • 
ber, hiçbir zaman kat'i kararlar 
verecek mahiyette değildir. 

Daily T elegraph, §unları yaz . 
maktadır: 

"- Sir John Saymon ile B. E. 
den, ne lngiltere ile almanya a -
rıuında bir pazarlık kesmeğe, ne 
de Fransız - lngiliz - Jtalyan 
tek cephesini temsil etmeğe git -
mittir. Sir John Saymon'uh vazi
fesi, bizzat ta söylediği gibi tıa -
dece istihbar mahiyetinderi. 

POLONY ANIN PROTESTOSU 
Pari:;, 25 (A.A.) - Jurnal ga· 

zeteıinin Berlin muhabiTinin siya
si bir kaynaktan öğrendiğin= gÖ· 
re, Polonya sefiri B. Lip&ki, Al
many.a'am 16 martta vermiş oldu
iu kararlar hakkında Von Neu· 
rath nezdinde prote&toda hulun· 
muş, Almanya'nm aldığı bu ted
birlerin Polonya'yı endi~eye dü· 
türdüğünü, ve Polonyanm bunları 
V erıay muahedesinin ililali mahl· 
yetin~e olarak telakki ettiğini söy
lemittir. 

B. Lipski, bütün dünyada hu 
hadisenin uyandırdığı gayrı mü
aıit ve endi§eli hava üzerine Al· 
manya'nm dostane bir şekilde na· 
zan dikkatini çekmiftir. 
NAPOLIDE HAVA HÜCUMLA· 

RiNA KARŞI KORUNMA 1 

Napoli, 25 (A.A.) - Dün ha· 1 
va taarruzlarına. kar~ı tecrübeler 1 

yapılmt§br. Biri gündüz biri gece 
olmak üzere iki defa tehlike ita· 
reti verilmiş, ve karanlıklar ıçın· 

o zaman en büyük f elakeUer ihti · 
mal dahiiine girecektir. 

Sulhun dostu olanların yapaea· 
ğı teıebbüs ne olabilir? Sir Jon 
Simonun Berlinden dönmesinden 
.evvel bunun hakkında söz: ııöyle
mek pek erken olur. Fakat her 
§eyden önce akla gelen tudur ki 
Avrupanın intizamını muhafaza 
edecek olan askeri kuvvetleri tan
zim etmek, dc:.imi birlik çcıalı§&cak 
bir teıkilat vücuda getirmek ve 
icabı halinde teminata dair bazı 
kararlar ilzcrinde anlaşarak bu 
teşkilatı tamamlamaktadır. 

Mesela, Almanyanın harp aa • 
nayiine yarıyan iptidai maddele • 

• rin Almanyaya girmesini mene . 
deçek baz1 iktisadi tedbirler ah • 
na bilir.,, 

AVUSTURYA HAKLIYMIŞ 

Roma, 25 (A.A.) -Alman is-
tihbarat bürosundan: 

Tribuna gazetesi "hakh meta· 
libat,, batlığı altında neşrettiği 

bir makale~e, Avusturya h&'.ric.iye 
bakanının tealihat huauıunda mü· 
savat İ&temekte haklı olduğunu 

bildirerek diyor ki: 

"Avusturya ve Macaristan tam 
teminatı ancak ihtiyaçlarına ce· 
vap veren ve mecburi askerlik hiz
meti esasına istinat eden bir as· 
keri tc§kili.tta buluna'\>ilirler.,. 

ALMANYANIN 300 BiN KIŞJ. 
LIK BiR ORDUYA SAHiP OL· 
MASINI MUSOLINI iSTEMiŞ! 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 
gazeteleri, hemen hemen münha· 
srraıı Berlin görii!meleri ile meJ • 
ğul olmaktadır. Bittabi İngiliz ga· 
zc.telerinin -Bedin muha~erj. 
lngiliz ve Alman devlet adamlan 
arasındaki mükilemeler henüz 
ba§langıç halinde bulunduğu için 
ancak umumi mahiyette ıhaberler 
vermektedirler. 

Gazeteler, İngiliz nazırlarına 

yapılan iyi karşılamadan bahset • 
mektedirler. 

Royter Ajansının bir haberine 
göre, resmi İngiliz mehafili, ihti • 
yatlı bir nikbinlik göstermektedir. 
lngiliz heyeti aza.&mdan biri ya • 

pılmıt teklifleri reddetmek ve ya• 
but bazı fedakarlıklarda bulun • .. 
mak mevzuu bab&olunmadığım 

ancak &ahih malumat elde etmek 
iıtenildiğini ıöylemittir. 

Bıt sebepten dolayı müzakerat· 
ta bulunmak değil, gÖrii§rnek ci • 
heti tercih olunmaktadır. Alman· 
lar, lngiliz nazırlarına Almanya
nın harici siyasetinin ne olduğu • 
nu anlatmağı esaah bir umde ola
rak tanıtmaktadırlar. 

Evening Neus gazetesi, Alman· 
yanın isaf ı kabil olmıyan bir ta -
kım metalibat dermiyan etmekte 
olduğu mülahazasını tenkit etmek 
tedir. 

Liberallerin naıiri cfkirı olan 
Star gazetesi de Almanyanı~ me· 
talebatı ile lngilizlerin ,,e iki müt· 
tefiklerinin noktai nazarlarım 

telif etmenin mümltün olmadığı 
fikrini reddetmekte ve Bay Mus -
ıolin:nin Almanyanın tekrar si • 
lihlanmaaı karıısmdaki infialinin 
manasız olduğunu yazmaktadır. 

Çünkü daha bir sene evvel Al • 
manyayr hiç olmazsa 300 bin ki • 
Jilik bir orduya sahip olmağa teş
vik eden kendi&idir. 

Sular 20 bin insanı 
öldürdü 

Şanghay, 25 (A.A.) - Sarı 
nehrin Hunan ve Hopeş hududu 
üzerindeki bendleri yıkılmış ve 
sular büyük bir araziyi istila et -
mİ§tir. 

20 bin kişinin öldüğü zanne • 
diliyor. Zarar 40 milyon dolar 
tahmin edilmektedir. Y.ij.z b~nler • 

tür. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Cumadan baıka günlerde ıaat 
(2,5 dan 6) ya kadar İstanbul Di· 
vanyolundaki (118) numarah hu· 
ıusi kabine!inde hastalarını kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
??398 Kıtlık telefonu 21044. 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

de tecrübeler yapılını§hr. Memba su kaplarında kullanılmak üzere 1,160,000 t&ne 1 No.b 
Gece yanıı, suni ıis ile, Sent beyaz, 390,000 tane 2 No. kırmızı ve 85,000 tane 3 No. yetil ve 10.000 

Elen limanında da bir tecrübe ya· tane 1/2 No. beyaz ki, cem'an 1,645 ,000 tane nümuneıi veçhile Simens 
pılımıtır. Halk diıiplini tamamen Marten çeliğ:nden yaptınlacak kapsül açık eksiltmeye konulmu§tur. 

TiFOBiL 
Or. iHSA~ SAMi 

1 ilo \'e paratıfo hastalıklarına tutul· 
mamaı. için ağızdan alınan tifo hap· 
landır ~liç rahatsızlık ''ermez. Her 

kes alabilir Kuıusu 55 1\r 

1stan bul İkinci Ticaret ?tl:ıhkc 
ınesinden: 

Balcı Zade Ahmet Sabri veki 
avukat İbrahim tarafından Kara 
ğaç me.zbahasında Koço ve La 
bonun tezgahlarında sakatçıŞü 
aleyhine 327 lira 30 kurutun ~b 
siline mütedair açılan davada ye 
nileme bürosunca müddeaaley 
gönderilen davetiyenin müddeaa 
leyhin yazılı adı-eıi terettiği ve h 
li, hazır ikametgahının da meçhu 
bulunduğundan bahisle bilA teb 
liğ iade edildiği bittetkik anlaşıl 
dığından 11 Mayıs 935 cumarte• 
tarihine müsadif cumartesi ıa• 
14,30 muhakemesi icra edileceği 
den keyfiyet tebliğ makamına l<& 
im olmak üzere ilin olunur. 

tstanbul AsliYe Altıncı HukU 
1\iahkemesinden: 

Macide tarafından Mahmutp~ 
şada Cestegir sokağında 19 nuııı• 
ralı hanede ıakin ve halen ikamet 
gahı meçhul bulunan Hayri aleyh 
ne latanbul Asliye Altıncı huku 
mahkemesinde açılan boıanro 
davasının mahkemesi ıonund 
28/1/935 tarihinde boıanma kil • 
rar verilmi! ve olbaptaki ıadir o· 
lan ilam ıureti mahkeme divanha• 
nesine talik edilmİ§ olduğundsJI 
tarihi ilandan itibaren on he! gü1' 
zarfında temyizi dava edilmediği 
takdirde muamelei kanuniyenio 
ifa edileceği bilinmek üzere keY .. 
fiyet ilin olunur. (5967). 
---

Us ··darJcrasmdan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer 2 ha· 
lı seccade, 2 duvar ıec.ca • 
deıi, 1 Otak halısı, 2 Ay ' 
nalı dolap, 2 komedin, 31/3/935 
tarihine müsadif pazar günü ,.at 
dokuzdan ona kadar Çamlıcad• 
Millet bahçesi civarında Tütün ' 
cü batı kö§künde avluda açık art' 
bmıa suretile satılacağından talil"' 
lerin yevmi mezkôrda mahallinde 
hazır bulundurulacak memuru~ 
müracaatları ilin olunur. (5970) 

Yeni çıktı 
KÜLTÜR 
SERİSİ 

' No.: 17 

Berlin, 25 (A.A.) Havaıın hu· 
ausi muhabirinden: Sir John Si· 
mon ile Lord Eden, lnailtere &e· 
farethanesinde ziyafette bulun • 
muılardır. Arabaya binnıezden 
önce, Sir John Simon, ıef arette. 
ki çayda M. Fon Neurath ile 
wkubulan mülikalınm ancak 
yarım aaat sürdüğünü ve ıırf u • 
sule müteallik mesailin r.ıevzuu 
bahsedildiğini söylemiıtr. 

muhafaza etm~tir. n_ l l"k ,__ ··ı·· .ı..._h b' ~- • 170 bo k ··1·· b h ,. 
1 

caya ı çe ı ıuıpeu un ıı;,c: er ın wı. neıı ve yaaız apıu un e er 
ALMANYA ~ORKUTUYOR ·. bin tanesine 157 kurut bedel tahmin olunmuıtur. Şartnamesi ve nü· 1 

Tan gazetcaı Almanyanın yem- munesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iıtiyenler 
den ıili.hlanması üzerine hasıl O· 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 197 lira 23 kuru9luk teminatla 
lan vaziyeti ve Pariate İngiltere, ihale günü olan 11 - 4 - 935 Perşembe günü saat 15 de Daimi En • 

Aııl müzakerata bugün saat 
10.30 da hariciye nezaretinde 
baılanacaktrr. M. Hitler, misa • 
firleri saat 11 de kabul edecek • 
tir. Tahmin edildiğine göre, Lord ı 
Eden, cumatresi günü P risteki 
toplantmm neticelerini Bay Von 
Neurath'a biJdirmİf, o da ceva • 
ben Alman milletinin, vaziyetin 
icabatını takdir hu&uıund,. nazrr· 
larına itimat eylediğini ıöylemit· 
tir. 

INCILlZLER MOHlM NETiCE • 
LER BEKLiYORLAR 

Londra, 25 (A.A.) - Alman 
. ntihbarat bürosundan: 

Sunday Tayrnis gazetesi, "Ber· 
iin görüımeleri için mesut netice 
emareleri,, baılığı r-ltmda neıret • 1 
tiği makalede diyor ki: 

Berlin konf eransmın mühim 
neticeler vereceği gittikçe claha 
çek ilmit edilmektedir. Merkezi 
vaziyeti, nüfuı ve ukerl kuvveti 

Fransa, ltalya murahhaslarının iç- cü.mende bulunmabdır. (1501) 
timaını te~ikeden batmakalesin· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de diyor ki: B } d S J d "Aldamıyahm; eğer muahede· e e İye U ar İ 3feSİnden ! 
nin maddelerini bozmak böylece ld · · 1. ~ ~ 
d d k 1 b d ıh areınızın satın a acagı &§ı&g ıda yazılı malzeme kapalı zarfla 

evam e ece o ursa un an su k :ıtm l ı tu ·· k. e su eye tonu mu§ r. 
zarar gorec~ ~ır. Yerm, Alman· Buıakle 600 Adet 
ya Ren nehrmın St)I sahili bitaraf· B 600 

bT oru ,, 
lığını boza 1 .r, &<>nra Danzig ya· 15 m/ m ana mutıluk şapkaıı 800 
hut Memeli ilhak eder, sırasiyle 2o .... 150 " 
Avusturyada, Bohemyanın Al - 30 " " " 50 " 

manlarla meskUn yerlerinde nas • 40 :: :: :: 50 :: 
yonal aosyaliat kiyamları yapar, 60 ,, Volan musluk 20 ,, 
Baltık memleketlerine taarruz e • 60 ,, Vo!an Vana için 10 ,, 
der, Rusyayı tehdide kalkar.,, 40 M 150 ,, a.nfon u 

Makalenin sonlarına doğru 150 ,, ,, 25 ,, 
muharrir §unları söylüyor: 200 ,, ,, 25 ,, 

"Sir Jon Simon'un Berlinden Deve boynu dökümü 30 ,, 
gayri kafi bir takım teahiıtlerin · Tübülür 30 ,, 
den batka bir ıey getirmesi şüp -1 lhale günü 3-4- 935 Çar§ amba günüdür. 
helidir. itte o zaman sulhun dos ·ı' Teklif zarfları o gün aaat on dörde kadar Müdürlüğe verilmit 
tu olan devletlere bazı tefebbüa • olmalıdır. Bu saatten aonra getirilecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye 
lerde bulunmak lazım gelecektir. girmek istiyenler Takdmde Sıraıervilerdeki idare binaaındn vezneye 
Bu yapılmazsa Alman cür'etini uğrayıp bir lira vererek şartnameyi alabilirler. 
artık hi bir hudut tanımı acak ve 

J. BORHARD 

/laydar Rifat 

Tarihi 
Maddiyecilik 

İSTANBu'L 
~irketi Mürettibi:re Matbaa!• 

1935 

Satıldığı Yer : 

Vakıt Kütüpanesi 
Flah 60 Kurut ·-·-------....... ---~ 
DtŞ DOKTORU 

il beyt. Salt 

Fatih Karagümrük tramv•1 



Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Hililiahmer U111U111i Meeliai 1935 aenes~ Niıanmm Jinai ae
lcizinci paaar ıüaii aabab A&t on birde Aakaracla Y uitelairde 
cemiyetin umumi merkeai l>inuında alelide içtima1nı yapaca
imdan murabhaılarm yukanda J&zılı gün ve ıaaUe Hil&liah. 
tner Umumi merkeaine phnleri rica olunur. 

Görüşülecek iıler : 
1- Bqkan ve ikinci bafkanlarla kitiwerin ~ilmeei, 
2 - U11111111i Meclil tetkilc komiıyonu ve umumi llMl"kezce 

Japılan itleri paterir raporların tetkiki ve kawlü halinde 
Umumi Merkez zimmetinin ibraıı, 

3 - 1935 • 1938 lriitçeaiDin ta.diki, 
4 - Çıkacak ~erin JWiae cllierleriaiD ..Plv11i, 
S - Um-S Merku teklifleri. 

' 11 - ltURUN 26 MART 1935 

Türkiye 
• 

• MERKEZ 
Cümhuriyet 

BANKASI 
21/3ı1936 vaziyeti 

AKTIP" 

"-• 
Aı.ın: .. kiloınm 13.991 926 1. 19.690.651. 30 
Banbot . . . . .. 8.986 986 -
Ufaklık •... . .. ....................... .. 644.915. 14 

DellH"el&I ll•llaMrter ı 
~~~n: ~8 J\ı . ........ 1 71M24 ~ L 2.SIS.004 -
1 ur~ lırası ........... .. . . 1 • .375.054.88 ......................... 
1' lan: SaB kiJOl'18 3.806· Me S.8S<MM!. 1 O 
\lanı tahvill lrabll S..btst dtivl:r.lt • '3 m 846. 77 

....... Tela••_.• 
l)ftlKt 9'1119' emkt Nkdyc ı 
ır.,..ı.aı t. r a 141.563.-
ranan 6 ve a ........ 
.. ltrl11t ttvftk•n HıaliM tara· 10 ı•ı 6a., _ 
..... 91lrf lMiJ&I " 0 

.r; 
0 

U'o 

....... Cll.aw: 

PA51F 
Lire Lira 

Sermaye ..........• ······-····-···· -·················- .. ı 5.000.000. -
lhti\"at akçesi · ·· · · · ·· · ··-····· ·······-···· · 663.914.SO 

T edavUldekl Banknotlar~ 
Deruhte edilen cuaı. ı na~ tiye 1 .... J 58 748.56~ -

2 890 058_88 Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
• 1 criııc teYfı kan hazine ttra 
fınchn vaki tedfyır 18.111.6!3.-

Deruhte edile~ ewrıkt nakl'Y" 
~9!7768887 bı'<ıyc~i . ... .. .. . . ..• f4&•HG-

l\arşılı!iı rımamen alnn olaraL· 
illvetcn ttdavü1t vaıcedilcn il. t--000.- IS86ff NO.,..: 

TUrk Llraaı Mewluatl ı 
1486i6.940 - Vadesiz 14.t•_,___..,._ 

Vadeli 14 J8t79'.U 

ı Hume bonolın ········· · · ··· · · 1- 3.667.292 60 vlzM ........ t 
4 676.S98 50 • \ 'adc iz · · f 

l 111111 - ı 11111 .... illi 11111111 
w.n a ... mıal 7IOO lira olu 11 •llJen kaMdl ... Wlet 

lrartoau ıo ..... 1111 pqua1Ma -..u ... , 11,ao • 1ra,.ı. _, .. 
-..U. Aüaratla lMıe 11irr•9 •ba almacak\lr. 

• ite ..,_. ~ 512,IO liralık moakbk temiaat _... 

..ı.i Ye --- taJia ettill .. ...,. Jsamma tllrtlbd ... • 
-.ı mucibince ite .....,. maail .._ ... bulu......._ tlalr ..,_ 
.... ft teklift9rle lairlUde Od ta•M niimUMJl a,.ı lla .at 1 ... a 
~ komlaro• nlahliae ...... ri ...... 

•ite ait..,.........,...._ olarak A.karada •rl••• ...._.. 
._, H~da -.UU. ml.ıGrlQiaclea ._ l..W. l..ır • 
........ fılclarBc ..lllHUir. (149) 

Belediye Sular idaresinden : 
idarenin aatm alacajı ..... ıda yasılı malzeme kapalı zarfla 

•lcıiltmeJfl konuhn'll!tur· 
15 m/ m lik ana maahaiv 800 Atlet 
IO ,, " " ,, 20C> ,, 
30 ,, " ,, 21 ,, 
40 " ,, ,, ,, 50 ,, 
15 ,, ,, zarp ,, 1 500 ,, 
20 ,, ,, ,, ,, 100 ,, 
30 " ,, ,, 50 ,, 
~ 15 " "WU' ,, ,, ,, ,, 

IO ,, ,, " ,, 3 ,, 
t O ,, ,, mualuk f&pkaıı 100 ,, 
15 ,, ,, ,, ,, IO ,, 
20 ,, ,, ana mualuiu f&pkuı IO /. 
30 ,, ,, ,, ıo ,, 
40 ,, ,, ,, '• 10 " 
11 ,, ,, Joj ,, 10 ,, 
11 ,, ,, Şapo font 11 ,, 

•- cı ıme mmluiu 20 ,, 
40 m/ m JaDCID muahalu tiji 20 n 

10 ,.,. ",, IO,. 
eo ,, ,, ,, ,, • " 

ihale ılDG S - C - 9SI ç.,. ..... ılltl&llr. 
Teklif aarfları o sün ,..ı on •ınle...... ...... ......... 

olmahdır. Ba aaatten aoan ıetirilectk arflar da ·• Dalllll '" 
~ iltlı•ler Tmimde Sır ... nilerdeki idare binumda -.emef• 

·-.-.-,., Mr ...... prtawe yi alallilirler. (1417) 

N.,n,at ..... lt 

flcUI tlltlltr •···· ·· ~ ... l.009 SOS go 

•••• • TalNllM CllM•ı: 

( 

Dtrum ..... m-ftt .-. 
A ti,ain kar•~ ..._ Ye .. 30.359.187.19 

tötitAt litihrl kftldel 
8) Scıt.& !Hut vtT .. Tilt\ •· 4. 6".697.tS 

Vadclı - · · - ···· · llUl......, 
________ ., 

il ulllellf 4--·--··~· 33.1W.lll 14t 

Alu u ~iı itMriu &TW ı · 23.711 .il 
Tılıvlt&& iiıtrı.c aypa •. .•MMO 
Hlııı.tarl• .................................. ··· · · 
111ulltellt 

Yellin 
'L..:-'. • •_·.....: 

~uı.:.·· 

•• 
lekonto hHdl ,.._ S 1·2 - ,. •• ..-........ ---



... ,..., _, -
Büyük Harpte 

Kaf kascephesinde 
I 

Yakında KURUN'da - -
Sezarın Y ıldönümü 

ve selimlanması j 
---.rm-:•rı ~· H<""" Ciju:ır'.fl ı-[ -·-

' .. ....,_.. 

1 ' 1 .. "' 

Bir 1'aç gÜn evvel Jül Sezarrn öldüriildüiU günün yıl 'dönUınü 

Romada merasimle hatırlandı. Ye Sezarın aıkeri ve si}:aıi dehatı 
saygı ilıa anıldı. "' 

Mektep ~ocukları Sezann liey :"keli önUne ıgelerek Faıiıtlere mali· 
sus tarzda, Sezarı selamladılar. Yu kanki reıimd~ Seaar:ın he~li !it• 
scliimlanıfı §eklini j'Örüyonunuz. . -. 

Japon kadınları •porluın lie men lier çetidiyle me§ğul oluyor ve 

arada sırada bu sporlan milli elbi seleri ile yaparak göze tuhaf görü

nen vaziyetler alıyorlar. 

Resimde rörülen Japon kızları bezbol oynamaktadırlar. 

Üsküdar Hukuk hakimliğin - ı 
den : · 

Samiye vekili avukat Hasan Hil. 
mi tarafından Ankara Kırıkkale 

de lokantacı vekahveciArif nezdin 
de Hemtinli Abdullah aleyhine a -

çılan boıanma davasının icra kı -
iman tahkikat ve muhakeme sonun 
da atrafeynin bopnmalarına ve 10 

yatındaki kızlan Bedriyenin veli.
yelinin anaıına tevdiine ve çocuk 

için hissei ittirak olarak 10 lira na
fakat takdirine ve haftada bir altı 
saat ço~uğun babauna gösetrilmek 

surettle Şi\hıi münasebetinin temi
nine 29 ı 12 934 tarihinde karar ve 

rilmiı ve ilam sureti ise müddaa -
leyhin ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile mahkeme divanhanesine 

•• L, • 

' Profil 

lngilteren'in Glasko ,eliri aha· 
Jiıinden olan Miı Sirley Roa pro • 
filinin güzelliği yüzünden, Holi • 
vuttaki sinemacıların gozune 
çarpmıt ve derhal Holivuda gö ... 
türülmüftür. Şimdiye kadar ta • 
nmmıyan bu genç kız, yakında 
büyük bir şöhrete namzettir. 

1935 
Paris güzeli 

~! 
i 

• 1 

-, ,_ _ ... 
Büyük Harpte 

Kafkas cephesinde 
Yakında KURUN'da 

Prenses 
Prens 

lngrid ile 
Frederik 

Geçenlerde memlek'etimizi zi yaret e<len laveç Telialitinin l<ızı 
Prenses İl\lrid birkaç gün evvel Danimarka veliahti Prens Frederik 
ile niıanlandı. Prenıeı bu ay yirmi beıinci yıldönümünü kutlulıyac:ak
lır. Kendiıi ıporcu bir bayandır. Bilha11a golf, tqıis ve ava çok me· 
raklrdrr. 

Pıelil P161l&M N ;u;awa•n ı •ıeıatrt'lftCl&Mt ne lokomotıt ııet· 

mektir. 
Düğün 17 Mayısta yapılacakt ır. 

Bu aene Pariste yapıl;n güzel~ 1 
lik müsabakasında birinciliği ı 
Matmazel Any Colin 'kazanmıftır. 

Mabnazelin seçimi tezahürler· ı 
le karıılanmış, Pari! halkı güzel 
kraliçelerini candan alkıtlamıı -
lardır. Yukarıda güzeli halka 
takdim ederken görüyonunuz. 

Fransada k'atlınıar arasında.büyük bir otomobil yarışı hazırlan .. 
makta, muhtelif memleketlere men sup kadınlar bu yarı§a i~t:rak için 

Parise gitmektedir. Yarıt yirmi d .. . t saatlik olacaktır. Resimde yarışıa 
iştirak edecek İngiliz kadınlarını g örüyorsunuz. 

.. .. \ ZAYi 
1 İstanbul lisesinden 2.2.849 numars 

ıle almış olduğum tastiknameyi z• 
yi ettim yenisini alacağımdan eı • 
kisinin hükmü yoktur. (5971) 

Leblebici han :N. 17 
Necati 

Beyoğlunda 15 inci ilk mektepteJ1 
331 - 332 scne~i sonunda aldı .. 
ğım §ehadetnameyi kaybettiğirııİ 
ve yenisini alacağımdan kaybolaJ1 
şehadetnamenin hükümıüzlüğüni.İ 
ilan ederim. 

Nebahat Servet 

Göz Hekimi 
Dr. ~ükrü Ertan 

asıldıiı gibi keyfiyet tebliğ yerine Resimde ıCSrdüğünüz oyunlar ' 'narp oyunları,, dır. Fakat birdenbire endifeye kapılmayın. Bu 
geçmek üzere ayrıca gazete ile de !oyunların yapıldıil yer Avrupaya bir hayli uzak yerdedir. Ta Yeni Zeland adalarındadır. Oranın vah· 
ilin olunur. (5969) !İleri diğer kabilelerle yapacakları harplere itte böyle hazırlanıyorlar. 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 · 

Sah günleri meccanendir .. 


