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Stalin, lngiliz Diplomatı B. Edeni Kabul Etti 
· lngiliz .. Sovyet sıyasal ve ökonomik 

münasebetleri sağlamlaştırılacak 
Silivrikapı dışinda 

· kanlı bir 
Stresa konferansından sonra umumi bir konferans daha; ltal
ganlar "Aldatıcı konferanslarla vakıt 'kagbetmigelim,, diyorlar 

Bir kurşun sesi işitildi; anne kulübe
den fırladı. Oğlunun cesedini buldu 

-..J.-.~'\"=ii. ~ ~ •Mllıı•"2=• ............ ~ 
Köıeie, E"enle müllim göriifmeıa· yapan· Yollaı· Litvinol 

bay t1lımet tiğaoflu'niı 
yazan : hakkı tarık us 

ütanbulda aorJalılanına rıatli- ' buna bakarak sizi bir dokunan· 
finiz karıılıfı Anlttnada öldafarnl ca bin ala dinleten lağlur ktheye 
i~in; biraz gecikerelı bugün ol.a.J beMetmelı, YClfının icabı diyip si· 
dum. bir ıunir yolctıluğunda tlo

1 
2'İ b;r kat clalaa gücendirmek. i• 

itte bu ltlhrlGTı )'Caıyorum. ben Iİzİ temem. ağzımdan itittf kleTinizi 
yormamalı~ salt net, hayır llİ·· yazım inkar eJemez; ~ politilıa 
bi ainleT de ol.,, bana yetiıir, de· hünerlainde dejme gençladen 
miftim; m ilıi bupılı mun .Uta· gençsinizdir. itte okuyup yaz~ 
mt dolJurmuımnm.. bir gül Ü~ hakkı talık us 
yene bir giilüatan mı? öyle... laenı 
tle biitiin yırhcı dilıenleriyle... (8cntu !. ci sayı/anın 4. cü sütununda) , 

Süleymaniye takimı 
birinci kümede kaldı!.· 

Süleymaniye -
1 

Anadolu tahnlan tliin hrıdaılılar. Siileyma
niye m• 2 ~ l lıfaanaralı birinci iüme lıalmı1t1 maoollalı oldu. Ya
lıanlıi rainule mcıp lıacman Sülqmanl~ takumnı •6riiyonuı:nı:z • 
Spora ait tal.Uflt 9 anca M)'llammla, raimler aon M)'llaırpt/uır •· 

Moakova, 29 (A.A.)° - B. E -
denin aaat 16 da Kremlinde B. Sta 1 

lin atrafınclan kabul edileceği bil
diribnittir. B. Molotoff da kabul 
resminde hazır bulunacaktır. 

Bu aabab yapılıp bir buçuk aaat 
ıüren Litvinof - Eden ıöriitmele
rinde ıiyaaal, ökonomik ıörünüt -
lerle lngiliz Sovyet münuebetleri 
müzakere edilmittir. 

"Reuter,, in haber aldığına ıöre 
iki bakan her iki muhit araımdaki 
münasebetlerin iyileımeaini mem• 
nuniyetle kaydetmifler ve bunlan 
inkipf ett:rnıek çarelerini müna. 
kata etmitlerdir. 

Moakova, 29 (A..A.) - Evvel
ce ortaya ablmıt olan bütün me • 
aelelr hakkındaki müzakere.fere 
Bay Litvinof ile Bay Eden arum
cla devam edilmiftir. 

Hariciye komiseri ile lnıiJiz 

Ôldiir\ilen bir Rum gencidir. Kimin tarafından, 
niçin öldürüldüğü belli değil 

Bakanı, lnıili~ - Sovyet müna • • · · En~ ıece Silivrikapı dııın • 
tebetİerinin inkipfı baldcmdaki ~'"""'1'1!'~~~~~ ...... ~''>':!"rw+!!l'!'lll, &•'i1l!lllll!l':'l) «laki bottanlar içinde bir rum gen-

. miitalealarını da biribiıierine .a,... cinin Cilümile neticelenen bir cina• 
.lemitler ve 1tu münuebetleria m8- Tet olmuftur. Bir mubarririmiz 
him ıuretet .,.ı&h bubnat olduiu· d aka erİilllıt ~ 
u" güı udtl!c~ Tc: Sovyet Rwıya ile OD T ~ t 

1 

Y ;at ,.. -
.....-, Heniiz faili WJi ... ,,_ 

Titülesko 
B. Lavalla iki saat 

görüştü 
Pari, 29 ( A.A.) - B. Uval 

ile B. Titiilalıo ar0mtlalıi p 
riifme bir saatten lala siirmür 
tür. Bu ıöriifmeden aonra ha 
ilıi derılet adamı, matbaat mii
masillerini kabul edaelı lıa 
nolrtada laemlilıir oldulılanm oe 
bugün tekrtıl' göriifecelılerini 

aöylemİfladir. B. Titülalıo, 
Belgrat rıe PTaı aeyalaatlerin
den ıonra Paıüe lıiipjlı anlaı
manın merıcut maeleler 1ıaJı. 

lnndalıi mütalealannı ıetirmif-

' tir. 

Laval'm Moskova 
seyahati 

Moakova, 29 (A.A..) - B. Lit
'rinof ile B. Laval aruında fU tel
ıraflar teati edilmiftir: 

B. Litvinofun tel~fı: 
Moıkovayı ziyaretiniz hakkın-, 

ela Framız hükGmeti tarafından 
almmıt olan kararı büyük bir mem 
nuniyetle öirendim. Muvaaali
tmızı ne kadar büyük bir mabzu
ziyet ve ne derece derin bir alika 
ile beklemekte olduiumu beyan 
etmekle bahtiyarım. Şuna kaniim 
iri, aramızdaki noktainazar teati

Oliirlilen ıenc'in &ılunıif · 
vaiyeti 

ba c:iaayet tö:rle itlenmiıtir: 
Silimkapı dqmda Yedikule 

yolu üzerinde büyük bir kulübede 
altmq yqmcla sallabq namile ta
DlllllUf babçinn Dimitri, kanıı 
Sofya ile oturmaktadır. Kulübenin 
hir kılllllllda da bahçivan Haydar, 
karw Ye çoculdarile yaııyor, Dünit 
rinin üç oilu vardır. En büyülü ile 
ldiçüiü, bir müddet evvel ortanca 
brdetleri yirmi iki yqmdaki Pe
rikli ite ıeçinememişler, beraberce 
tuttuklan bahçeyi bırakmıtlardır. 
Perikli bahasının ba.h;eaine yakm 

(8cmu !. oi aayıfamn 3. cü ritwttUnda) 

Büyük harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

leri ve bunların neticeleri, bundan Ersincan aa1'cnn Bay ~ Samila ttllTalr.ndan yGzılan 6v aer lıii· 
evveld telikkilerimizdekilerden tün yarttlaılan elaemmiyetl-d alôlıalar edecek 6ir deler IGftyor. B• 
çok daha ziyade aemeredar ola • laatıralan pa:zartai tliniinden ifi6a ren neıretmeye 6aılıyonu. yalan· 

iri raim umumi lıarp yJlannJa alınmq raimlerdendir. Alman Ffil." 
(Bonıı ı. oi so.ysfanın 3. cii aütıınımdt.ı) MareıaJı Malıenani ldanhala •eltlifi P,.tle •ilderiyor. 





• 
iMLER ır 

Makbet tecrübesi 
ve düşünceler 

:ıi 

Hepimizin ~imle güzel san'ot
lara bir auıaytf rJat. Bu BUSQYlf, 

bu hasreti zaman uman bizleri 
çöllerde serap ardına. düıenlerin 
haline sokuyor. 

Bir gün bakıyonunuz ulakta 
bulata benzer bir aan' at havan tlo
lcqıyor. Ardından geng, ycqlı, iJa. 
tiyar ktılileler yol almaya btqlı-
yor. 

Diyebilirim ki bizim modem ti· 
yatro tarihimizde biT iki vahacık 
idi.sna etlilirae bütün ömrümüz _. 
nat serabı ardında çatlak dudak. 
lar ve yanık yüzle dolCl§arak geç· 
miftir. -~ 

/ 

Güzel sanatı ıeraptan kurtar 
mak, ıahneyi güzellqtirmek ytil· 
nız fU veya bu adamın dü§Üncui 
değüdir. Sahneye bir kallanma, 
bir olgunluk, ıanata değer, sana
ta itibar vermek bugün devlet 
progı-amlanna, sıyaıal /ırka karar. 
lanna, 11ençlik emellerine girmif· 
tir. 

Maaril vekaleti sahne kültürü· 
mi olganltl§tırmak için kendine bir 
vazile altlı. 

Halkevleri ıahne iflerine dört 
elle sarılddar. 

Fakat, bütün ba tedbirler, bü
tün bıı dii§ünceler bizi sertıbtan 
kurtaramadı ve kıaa bir zamanda 
da sanat ufkunda it.er fey tamam, 
dört bQ§I mamur bir sahne hayır 
h ka.rulacağını •anmak doğru ola· 
maz. 

- ..... 

Sanatı muval/akiyeı.iJiğe Sii· 
rülJ.iyen 1ebepler ıöyle hülô.sa t
dıteoırır: 

l - Sanal adamlarının kiiltiir 
seoiyui, 

11- Seyacilerin kiiltiiT seviye

HilaJiahmerde 
Fatih kaza kolu dün 

taplandı 
Hilaliahmerin Fatih kaza kolu 

dün Şehzadebaşında, Letafet &· 

partmanmdaki fırka salonunda 
fevkalade bir toplant1 yapmııtır. 

Toplantıda Hilaliahmerin vilayet 
idare heyeti reisi General Ali Ça.. 
bmlr, Hilaliahmer müfetti~lerin • 
den Bay Ihsan, kaza reisi Bay Ra-

mazan ve birçok üyeler bulunmuı· 
lardrr. Kongreyi kolun reisi Ba7 
Vasfi açmıt ve kongre başkanlığı
na Bay Naci seç.ilmiıtir. 

Evveli bir yıllık çahtma rapo
ru okunmuştur. Buna gör~ bir yıl

da bet yüz ameleye ilaç verilmif, 
dışardan memleketimize gelen o-

tuz üç kit iye de yiyecek, içecek, 
yatacak yer temin edilmiş, yet.mit 
bir fakir hasta Haseki, Gureba ve 

Cerrahpaıa hastanelerine yahni· 
mışbr. , . 

Gene kol tarafından üyeler ve 
halka yirmi bir teımiİ verilmittir. 
Bir yılda bet yüzü geçmiyen üye· 

nin miktan bini bulmuıtur. 

Rapor kongre heyetince allat· 
larla kabul edilmiı ve vazifeleri 
~iten üç idare heyeti üyesinin ye
rine yeni üyeler gelmiştir. 

Bundan sonra kongreye yeni 
teklifler yapdmııtır. Eczacı Bay 
Arif §İmdiye kadar idare heyeti 
tarafından tqınmakta olan ro
zetlerin hariçtekilere satılmasını, 

bu suretle hem kola yardım, hem 

' ıaıu~e~irliüi 
Köycüliik kurulta
yı dün toplandı 
Köy konferanslarına 

devam edilecek 
Milli Türk Talebe Birliğinin 

köycülük kurultayı dün saat on. 
da Halkevi salonunda toplanmıt· 
tır. Kurultaya istiklal marfiyle 
başlanmıı ve kurultay baıkanlığı. 
na Bay Hüseyin seçilmiştir. 

Evvela birlik reisi Bay Rüknet· 
tin Fethi bir yıllık çalışma rapo-

runu okumuştur. Raporda: Trak· 
ya, lzmir, ve diğer vilayetlerde bu. 
lunan gençlerin çalışmalarmdan 

ehemmiyetle bahsedilmekteydi • 

Birlik idare heyeti bu gençlerin 
çalışmalarını çok takdire değer 

görmüı ve kendilerinin tebrik e• 
dilmesi kararlaıtırıhinştır. 

Bundan sonra köycülük fikir· 
yatını ilerletme maksadiyle tertip 
edilen köy günleri, köy konferans
larına bu yıl da devam edilmesi is
tenmiş ve kabul edilmiştir. 

Talebe birliğinin tertip ettiği 
köycülük kurultayına yardımları 

dokunan tıb fakültesi fizik, kimya 
döçenti Bay Sadi, terbiyeci Bay 

Hıfzırrahman Raşit, Konservatu• 
var müdürü Bay Yusuf Ziya, bıf· 
zısaıha ordinaryüsü prof esürü Bay 
Hich'e birliğin açık teıekkürleri 

bildirilmiştir. 
de üyenin eayısmm artacağını ıôy-
lemiıtiT. Bu iıtek kabul edilmiı- Bundan sonra birlik üyelerin· 
t • den bazıları bu mevzu üzerinde ır. 

söz alarak köycülük anlamı etra• 

miyet merkeziyle temasta bulun • 
Kolun Ankarada bulunan ce • 

fında söz söylemişlerdir. 

mak üzere iki murahhas seçilmeıi 
II - Sanat tiJamlarının Ve ka· istenmiş, Bay Cevdet Kerim mu -

rumlarının bu ıartlar içinde Yafa• rahashğa seçilmi~tir. 

Köycülük kurultayının yeni~· 

hşma programı tesbit edilmeai i
çin köy işleriyle uğraşacak bet ki-

mak imkanım bulamamalanJır. 

Bu üç ıart bir maya gelmedikge 
aahnenin mavallakiyet elde ede· 
ceğini ıanmalı doğru olamaz. Kül
türaüz aktörün elinde en büyii_lı 
ıahuer hır.a ve katil ıaruasyonu 
halini alır. 

Kolun yeni idare hyeetine seçi
lenler tunlardır: 

Bay Vasfi, bay Celal Feyyaz, 
bay Emin, bay Cemal, bay Halit, 

bay Nedime, bay doktor Ziya Nu· 
ri, bay Muammer .. 

§İlik bir idare heyeti seçilmesi İl· 
tenmit ve bu istek, çoklukla kabul 
edilmittir. Heyete seçilen üyeler 
şunlardır: 

Tahsin Suat, Mtıhdi, Sadık, fi. 
kıh .. 

Kültürsüz 6eyirci önünde yük- o:::.:·:~"i:kiy";;::;;"'b"'-,·,-ara:: Bu heyet köycülük kurultayına 
k ' __ 1.._ l rl ~ .,- timdiye kadar gelmiş ol~n rapor· 

•e ' o.gun .anne e•eri ya an Of • aelince muvallakiyet kendi.ini 
b• h b" 0 ları tasnif ederek umuma bir ra· mıyan ır muamma, ya ut ta ır 6öıt t1• 

eğlence vefllaü/ir. er ı. por hazırlıyacak ve birlik idare 
"Makbet,, tecrübe.ine girmek heyetine verecektir. Ayni zaman. Bu dekor i~Je hayatlarım 1tr b 

ti ece ıahne yaliyle kazanmak isti- mütküldü. Fakat rı güçlük mır da bu raporda yeni yapılacak ça. 
yen adamların halini artık .iz dii-. vallakiyet kazanmak iatiyenlerin lıtma şekli de anlatdacakbr. 

~alıımalarına, hazırlanmalarına, --- -----------
fiinün .• Kaz.anmak i~in en İptidai kollehtif bir ruh sahibi olmalarına 1 

1 lti.Ieri gıcıklamıya yahut ta açlık- mani olamadı. Gelen er, gidenler 1 
tan ölmiye mahkUmdurlar. ı-----------" 

" . . 
Ustün bir kiiltiiriin ilaJeai olan 

aerleri ancak, iimin kültürlü sa
nat adamı, Ü•tiin kültürlü bir halk 
•eviyui, ve hiikiimet yardımı ~ 
yakta tutabilir. 

iki gün önce Ankara Hal.kevin· 
de aeyrettiğim bir piyea dii§ünce · 
lerimin doğruluğa hakkında bana 
bir likir vereli. 

Oynanan piyu Şek•pirin "Mak· 
bet,, iydi. Piyui hazırlıyan; ıair 
tıe t1ahne adamı Ercüment Behzat 
ve Ankaranın değerli, sanat aergi· 
ıini her §eye rağmen içlerinde •ak· 
lıyan delikanlıları, piyui dekorlı~ 
yan muhit Ankara Halkeviydi. 
Sahne kumrmzdu. 1 

M akbetle klasik ıanat Ankara· Bay Buvariyer - Osmanlı Ban-
da ilk eserini bizim mikyaıımn:tla 
mavaflakiyetle verdi .. 

Sadri Ertem 

kası eski direktörlerinden Bay 
Buvasiyer, Paristen lstanbula gel

miş, Parkoteline inmittir. 

1- KURUN 30 MART 1935 -

lDoktorlar arasında 
Cemiyete ad bulmak için 

anket açılıyor 
Etibba muhadenet cemiyetinin 

aylık toplantısı dün cemiyetin Ca
ğaloğlundaki merkez salonunda 
Doktor Bay Fethinin başkanlığı 

altında yapılmıttır. 

Toplantıda cemiyet nizamna • 

" Taymis ., den : 

Lord Edenin Mos
kova seyahati 
Londra, 29 (A.A.) - Taymiı 

gazetesi n~frettiği bir makalede 
Lord Eden taraf mdan Moskovaya 
yapılan seyahate dair gelecek ra.· 
porun, bundan evvel Berlin ıeya· 
haline dair Sir Con Saymen tara
fından verilmiş olan izahat ile kar 
şdattırılacak hükfunetin b1.1 husus
taki noktai nazarını tesbite yara· 
yacağıru yazmakta ve mütaleasT· 
na şu tarzda devam etmektedir: 

mesinin son maddelerinin değitti. Avrupanın umumi vaziyeti o 
rilmesi istenmiıtir. kadar güçtür ki erken gelecek hel' 

Cemiyet üyelerinden biT kısmı . türlü beyanattan ve bilhcısso. bu 
bunu kabul ebneiş ve şiddetli mü- gibi beyanata istinat ederek neti
nakaıalar olmuştur. celer istihracından çekinmek pek 

Fakat bu değişmeleri kongre· doğru olur. 
ye ittirak eden üyenin çoğu kabul Bugün şark misakını umumi bir 
ettiği için nizamnamenin bir kı· Avrupa anlaşmasının en mühim 
sım maddelerinin değiştirilmesine noktası addetmek belki bir hata
karar verilmittir. dır. Almanların bu misaka itiraz· 

Bundan sonra arapça olan ce- lan, herkesi ikna etmese bile her 
miyet isminin değiştirilmesi isten- halde anlaşılır feylerdendir. 

mi! ve §Öyle bir karar verilmiıtir: Her halde bu prk cephesinde 
Cemiyete yazılı bulunan üye. de müşterek emniyetler grupu tq· 

ler arasında br anket açılacaktır. kiline gayret etmek bugün de ka· 
Ve bu ankete gelen cevapJar tas· bil addolunabilir. Bu grupa an· 
nif edilerek muvafık görülenleri cak biribirine mütekabil muave • 
umumi reye konacak en çok rey &• nette bulunmayı kabul edenlerin 
lan ad, cemiyetin yeni adı olacak. girmesi ve diğer memleketlerini· 
b kl. taraflı ademi tecavüz misak • r. 

Şirketlerde 
Toplantı' ar 
Bomonti şirketinin dün Ağrap • 

yan hanında umumi heyet toplan· 
b&ı yapılmıt ve bu toplantıda tir· 
kete aii bazı meseleler görütül • 
müttür. 

İstanbul ve Trakya teker fahri. 
kalan Türk anonim tirketi umumi 
heyeti toplanmıı l:iir yıllıli lli ve 
zarar heaaplarım görmüıtür. Şir • 

\ 

ket, zarar ettiğinden hissedailara 
temettü veremem it tir. 

Vapurculuk ıirketi umumi heye.. 
ti yıllık toplantısında Bülent, Mi! • 
let, Firuzan ve Selamet vapurları
nın satılması için idare mecliıine 
salahiyet verilmiştir. Okunan blin 
çoda şirketin gayri safi varidatı bir 
küsur milyon Iha olarak gösteril • 
miştir. 

İstanbul liman memurları koo
peratifi toplantısında blançoya i· 
tiraz eden bazr aza, salonu terket· 
mişler, diğer bir kısım aza müza. 
kereye devam ederek bilançoyu 
kabul etmişlerdir. 

Yeni idare heyeti izalıklarma 

Bay Reıat, Faruki, Zihni, Kenan, 
Hakkı intihap edilmitlerdir. 

lt:raz ederek salonu terkedenle· 
rin hükUmete müracaat edecekleri 
söylenmektedir. 

BiLMECE MEKTUPLARI 
Posta ve telgraf umum müdürlüğünden 
poıtahanelere bildirildiğine göre gaze
telere gönderilen bilmece mektupların
dan şehir içinde 4, §ehir dı,mda 6 ku • 
ruı alınacaktır. 

lerile iktifa etmeleri mümkündür. 
Lord Eden'in Moskova seyahati 
ıark misakının ehemmiyetini kü· 
çültmiyecek ve muhtemeldir ki 
büyültecektir. Belki bütün mem· 
leketleri bir arada toplıyacak bir 
ıark ha va mukavelenameai müte. 
kabil müdafaalar vücuda getirebi· 
lir. Hava meselesi garpta olduğu 
kadar farkta da mühimdir. 

Teklif olunan misaka kar§ı le
histan tarafından ileri aürülen iti,.. 
razlann bazdan, eğer bu teklif • 
lerin harekete geçmek mecburi -
yetini nabk olduklan görülmemit 

olsaydı ihtimal red ve cerhedile • 
bilirdi. 

Bir memleketin diğer bir hüku
met askerleri tarafından hatta 
muavenet maksadiyle bile olsa iş
gali nazariyesi ağır bir şeydir. A
sıl lizım olan ıey tarkta ve garpta 
bombardıman tayyarelerine ka111 

ezici bir müdafaa kuvveti temini
cUr. Fakat asıl hayati mesele Al· 
man hükumetinin böyle müşterek 

sistemlere taraftar olup olmaması
dD'. Berlin konuşmaları anlatıl· 
dığma göre, bu noktaya menfi bir 
cevap teşkil etmiştir. 

T aymis gazetesi, bu mütaleaat· 
nı şu suretle bitirmektedir~ 

Garpta bir hava mukavelesi 
meselesi istihsal olunan mütbet 

neticelerden biridir ve bunu az 
kıymetli bir şey gibi göstermek 
doğnı olmaz, olamaz. Her taraf· 
ta bat döndürücü bir surette de
vam etmekte olan silah imalatı 
meselesini durdurmak için vakit 

ve zaman tamamiyle geçmİ§ değil· 
dir. 

Fransız ticaret odasında 
toplantı 

Fransız ticaret odası dün sabah 
"Ünyon Fransesz) binasında top· 
lanmıttır. Toplantı on birde bat

lamıt ve on ikide bitmiştir. 

Fransız elçisi Bay Kamerer 
dün akşam Ankaradan gelmediği 

Gençler uere çalıfmqlardı oeı 1 - Milli Talebe Birliğinin Köycülük Kurultayı toplantısında rapor okunuyor. 2 - lstanbul•por 
Makbctin tlavaıını anlam1tlarclt. lrlübünün yıllık kongresinde bulunanlardan bir kısrm 

için, toplantıda bulunamamıtbr. 

T oplanb sn-asmda ecnebi gazete• 

cilerden bazıları ve Fransız kon&O• 
loau bulunuyordu. 
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Stalin, lngiliz Diplomatı B. Edeni Kabul Ett 
11J11r (Baş tarafı 1. ci sa.yüada} 1 " - Z"yaretimin Sovyet Rusya ı şahsiyet, "Havas,, muhabir:ne §U 1 duğunu Sir Saymen'e bildirdiğini 1 geçirmelerine karşı Avusturya 

~üyü.k Briatn.y~ a~aıı~dak~. gerek il~. l~gilt~re A ~üna~e~:::!tleri için beyanatta bu1unmu~tur: haber vermektedir. yardım i~in Yugoslavya ve Çek 
aıya.sı ve gerek ıktısadı munase • muhım bır hadıse oldugu kanaa • Herşey, seyahatimiz esnasında fngı"liz liberal l lovakya ile l:iir anlaşma imzal 
b 1 · ·ı "d d h · d · · d · S h ·· k · · ve ame e e~ eı·ın_ı erı e a a ~~Y-~ e_~araın bn ... _eyım. eya a~ muza. ere" ıçın elde edeceğimiz maIUınata bağlı. mahafiline göre mak hususunda mutabıktır.,, 
cdılmes: hususunu goruşmu9ler ~ deg.l, sadece tetkıkat ve malumat dır. Biz vazih müzakereleri. mu. L d 29 (AA) . Lö Jurnal diyor ki: 
d. . . 1 kl b be b ·ık h .. on ra, . . - Lıberal 

ıı·.1 . l.. 
1 

h f'I B ;çın o.~:- a ~r~ t~' u .. 1 f~ sı ayyen tekliflere bağlamak iıtiyo • ve anıele mahafili, Alman meta- " Bay Eden'in Berlinden geç 

L
. ~ mf ~1umBe.t aEadn me a ı , d aki~ 1en:ı~s: ı ı ~1em ode 

1
e ın munads'ekket- r~~· . U~u~i ~ir anla§ma kadrosu lebatının şumul ve veşaitinin ken- §İ, ona Alr:-..anyanın Avrupada. r 

ıtvm-0 ı e ay en arasın a en ıçın vaıt er u §ayanı ı at çız lıp çızılmıyeceğini, kahine an- d"I .. h l . k' ... hat temininden baıka seylere h 
.. .. l . b' uh I b* h 1 l ·1 t k d' 1 erını aya ın sanna ugratmıı .. goruşme erın tam 1r m aıe et ır mer a e teş c e me te ır.,, cak bu e!!as üzerine tayin edebile- ld ... . l . zrrlandığını göstermiştir. Cid 

·· k b'l · · 'h · · · · B Ed 1 T · ı· · U . o ugunu gız ememektedırler. ve m~et a 1 ıt mat zı nıyetı ıçın- ay en, ngı ız sıyase ının • cektır. bir müdafaa lazımdır. Şark mis 
1 ld • I I K · · · · · Almanyanın metalibi Berlin Cje cereyan etmit o uğunu temın us ar urumuna ıst:nat ettığmı, lngiliz mehafili, alelumum, AI.. kı, uz!aşmak bilme hasımların 

etmektedirler. Uluslar Kurumunun ise evrensel müzakerelerinin akametinden mü- bı·r ı"ttı"fak ıı:eklı' alamaz.,, 

Ziqafette söylenilenler 
Litvinof diyor ki: 

Moskova, 29 (A.A.) - Bay E
denin kabulü şerefine verilen zi • 
yaf ette Bay Litvinof ezcümle de • 
miştir ki: 

"Dünya harbindenbeı-4 bugün 
olduğu kadar, sulh hakkında endi· 
şeler olmamıştr. Devletlerin kahir 
bir ekseriyeti sulhü istemektedir. 
!er. Bazı istisnalar olabilir. Fa.kat, 
tehlike noktalan meydana. çıkarıl
mış ve vazih surette tayin edilmiş 
bulunuyor. Bununla beraber hangi 
devlet veya devletlerin tehlikeye 
ilk olarak veya daha fazla miktar
da maruz kalacaklanm tahmin et
mek imk811SIZdır. Ve bu tehlikeyi 
tahrik edenlerin hangi noktalan 
muhafaza etmemiz icap ettiğini a
çıkça bize bildinnelerini bekle· 
ınek safdillik olur. 

Bereket versin ki, Avrupa ve 
binnetice bütün dünyayı ~belit e • 
den harp t€hlikesini ancak bütün 
devletlerin ve bilhassa büyük dev. 
!etlerin müşterek gayretleriyle ö • 
nüne geçilebileceği veya harbin 
maruz bırakacağı tehlikelerin 

v yı}fmlffin olduğu Clerecede azaltı. 
Iabilece!!-ini bütün dünyaca anla -

4'f"' 'f~ 
şılmıştn·.,, , 

~ 

Litvic.of, aöz1erini 3/ 2 tariJıin.; 
de Londrada taslağı çizilen miif • 
terek sulh eseri plinlarınrn mantı· 
ki ve hekimane neticelerine isal 
edileceği ümidini izhar etmek ıu • 
retiyle bitirerek kadehini, İngiliz 
Kralı ve lngiliz milleti ıerefiııe 
kaldırmıştır. ..:t 

Eden Cevap Veryior 
Yerdiği cevapta, Bay Eden1 

ezcümle demittir ki: 

" - A Yrupanm bugünkü sılön
µlı yaziyeti, dünyanın büyük dev
letler mumes&llerl arasında şahs1 
münasebetler ve aç.ık noktainazar 
te;ı~ileri ile ancak düzeltilebilir. 
Fransa, İngiltere ve İtalya arasm 

da yeniden istişareler olmakta
tır. Vazifemiz herkes için hakka • 
niyete müstenit ve herkesin haysi
yetini korur, fakat hepimizin iına • 
nmuz olan müşterek emniyet 
prensipleı-~ne uygun olarak bu 
müşküllare bir hal çaresi bulmak 
olacaktır. 

Uluslar Kurumunun Ülküsü 
Barıştır! 

Moskova, 29 (A.A.) - Bay 
Litvinof taraf m dan verilen ziyafet 
bittikten sonra Bay Eden demi,tir 
ki: 
-- ----...----

lau3Ece nö)ehjj eczaneler 1 
Sarmllyada: Teofiloı. Fenerde: Vi • 

tali, Şehzadeba~mda; Aaal, Şehremi 4 

ninde: A. Hamdi, Karagümrükte: Suat 
Aksarayda; E. Pertev, Divanyoluncla: 
Eut, Yemi,te; Ben Sason, Kumka?'ı • 
da: Belktı, Zeyrekte: H•aan Huluai, 
Befikta§ta; Ali ruza. Galatada; Kapıi· 
çi. Beyoğlunda Bostanbatmda: itimat, 
Tepeba!mda Kabristan tokağında: Ki· 
aivli, Tarlabatmda: Nihat, Şi§lide Şa • 
(ak tokağmda; Narcileciyan, Kamn • 
pa§ada; Yeni Turan, Hahaoilunda; 
:Yeni Türkiye eczanesi. 

manyanrn her ne pahasına olursa t ıı· ~ 
b:r öze sahip olup bütün dünya 1 eve ıt mesuliyeti kabineye atfet • I . 

o sun açıkta brrakdmıyacag"'ı ve kt b talva G tel K nf I 
1 1 k d ~ .. ı· k me en i aret olan manevrayı J n aze en, o erans ar u us arını avra ıgını soy ıyere . t . k 'b' b vl . . . . 

deminir ki: emnıye mtsa t pren~ı ıne ag ı • müşkül kılmak suretiyle hükume- ışın uzatılmasını ıstemıyorlar. 
~· du. Fakat, eğer Almanya kendi • k R _Sulh, Uluslar Kurumunun tin ra iplerinin taktik vaz'yetleri. oma, 29 (A.A.) - Gazet 

kendini açıkta tutmakta ısrar e • • p ı ba~1ıca gayesidir. Bu, ayni zaman• nı zafa düşfümektedir. opo.u, mülhem olduğu anla 
3" der ve hı.mu isterse, meıul'.yetlerin ı b 

da lngilterenin de gayesidir. Biri- Bazr amele mebuslan, Bay an ır yazısında şu mütaleal 
saati çalmakta geçikmiye«ktir. .. .. k d' 

birlerimize binlerce bag~larla bag,;. Hitlerin metalibatırun acıktan a • yurutme te ır: Emniyetin müessir bir ,ekilde tan. ~ 
lıyız.,, zimi ile haı·be razı olmak arasın • çığa ve derin bir surette yapılacak "Artık boş ve aldatıcı konf 

Görüşmelerde b~hse mevzu da, ikisinden bir:ni tercih temek miU.a.kereler!c tahfif edlimesi ranslarla vakit kaybetmek imkıi 
olan meseleler ı mümkün olan azami rnetalibat o- kalmamı!hr. 

azımdır.,, 1 k l"k 
M k ara ta ı edlimesini işaret et. Strazecle, yeni bir konfera 

os ova, 29 (A.A.) - Bugün. Hitlerin Şartlarr Londrada k 
kü müzakere1erde Aksai Sark me- me tedirler. davet edilmittir. Pek ala. Fak 

- Hayret Uyandırdı B ı h k b k f'd' B r~lelerinin birinci derecede mev- un arın attı hareketlerinin arh u a ı ır. unun neticesi 
ıuu l:c.hsolduğu zannedilmekte. Londra 29 (A.A.) - Sir Con kıımen Su·aze konferansından de ya Almanya ile bir itilaf i.mk 
d:r. Saymenin Almanya ile lngiltere • sonra Sir Con Saymenin verdiği nı <>lduğu anlaşılacak, yeni 

Aksııi Şarkın sakin vaziyetiyle nin noktai nazarları arasındaki mahimatrn §umülün.e tabi olması manya, Roma ve Londra uz] 
Çinin h!mamiyeti, İngiliz devlet a· farkların çok mühim olduğunu a • ihtimal dahilindedir. Eğer Sir malarmı kabul edecektir. ki, a 
damlarını olduğu gibi Sovyet dev· çıkça kabul etmeai, parlamento Con Saymen, Almanyanın itilaf. cak bu §ekilde kendisiyle görü 
let adaJll}arım da alakadar eden mehafilinde çok iyi biı· tesir bı • ririzl'ığinin önüne geçilmesi müm· mek kabildir. 
meaelelerdir. rakmı§tır. Bu mehafil, bazı gue • kün olmadığını isbat edecek olur. Hahud bunları kabul etmiy 

B k 
lelerin Berlin görütmeleri hakkm· ıa bunların vaziyetlerinin mu'"hı"m cektir. Ve o v-1-ı"tte sulhu" mu"d ugün mi!na ll!a ed:len ilctisa- nA 

di meseleler meyanında Rusyaya daki mütalealarının eaa:ı itibariy • aurette zaafa uğraması ihtimal da- faa için ciddi bir teıkilita ihtiy 
le doğru olduğunu beyan etmek • hilindedir. vardır." 

açılacak kredi ile İngiliz - Rus tedirler. 
ticaretini alakadar eden Ottava i· Alman Elçisi Amer~ka Hü .. Karyera Dellesera gazeteıi iı 
tilafnun mevzuu bohsolduğu tah. Almanyarun tekrar Cenevreye kUmetine izahat verdi fngiltere tarafından tetkik edi 
min edilmektedir. avdet etmesi için, Bay H:t1er ta· Vaıington, 29 (A.A.) _Al. mekte olan tabiyenin ve bunu 

rafından ileri sürülen ıııartlar, bii • f etin' • 1 k t ·ı· ~ Bay Eden· n bugün öğleden ~ man •e iri Bay Luther, Bay Hull- n cesı o ara ngı ız nazınar 
yük bir hayret uyandırmıttır. B ı· k sonra. Bay Stalin ile yapacağı mü. Ü ziyaret etmit ve kendisiyle yap- nm er ıne yapb lan seyahati 

zakerelerin daha genif ve daha 0 • Muhafazakarlar, bu §artlarm tığı yarım ıaatlik görütme esnaam ne Paris ve ne de Romayı bir t 
mumt bir .aahaya tamil olmaıı çok katiyen kabule şayan olmadığı ve da> ıili'hlanma hakkında Alman • ahhüt altına almıyacağını kayde 
muhtemeldir. Strasa konferansının müşterek yanın vaz'.yetini izah etmi§tİr. derek, bizzat Mussolini tarafın 

Bay Edenin ziyaret programı emniyP.lİ teminP. -~bni! olaa HU;hir reuni te'blii ncireclilwe- dan Strazade temsil edilecek ola 

Moskova, 29 (A.A.) - Havaa 
Ajanamm Moskovaya göndermiş 
olduğu hususi muhabirine göre, 
Bay Eden ile arkadaıları Rua hu
ciudundan Moskovaya kadar me • 
aafeyi Bay Litvinofun 1binmesine 
mahsus olan hususi trenle katet • 
mitlerdir. 

Vagonda ilk mükalemeler, Bay 
Edenle Sovyet Rusya Hariciye ko
milel'liği Şark İ!leri şubesi müdür 
muavini Bay Winberg ve Sovyet • 
Ierin Londra sefiri Bay Ma.ziya. 
retiski arasında başlamtftır. 

Bay Edenin programı §Udur: 

Muvaselet günü, b!r resmi ka • 
bul, Cuma günü sabahleyin Bay 
Litvinof ile mülakat, öğleden ıon· 
ra Bay Staline ile görlitme, ak§am 
Rua baletleri galesi, Cumartesi 
ıünü Bay Eden sabahleyin F ran • 
sız resamları galerisini ziyaret e • 
decek, öğle yemağini Bay Litvinof 
un sayfiyesinde yiyecektir. 

Pazar günü Moskovada Rus 
reı'm ee~·gis: ve müteakiben Kızıl. 
ordu merkezi gezHecektir. Bay E· 
den, hareketinden evvel ikinci 
Rus baletleri galerisinde hazır bu
lumıcaktil'. 

Bay Eden, her tarafı kar ve 
buzlarla örtülü olan Moskova is • 
taıyonunda Ba.y Litvinof ve lngi • 
liz büyük elçiıi Lord Chibston ta• 
rafından kartılanmı!tu. 

Stresa konferansından som·a 
Umumi bir toplantı 

Moşkova, 29 (A.A.) -- Bay E
denin yanııı-:la bulunan tahsiyet • 
1er, lngiliz kab'nesinin Streaa 
konf er anımdan sonra umumi bir 
konferans yapmak için te§ebbüıte 
bulunacağına dair Londrada do -
latan fayia!arı kaydı ihtiyatla 
kartılamaktadırlar. 

Bay Edene çok :rakın olan bir 

devletler araımdaki bağları daha mittir. Fakat zannedildiğine gö _ lta.1ya terazinin kefc61ııe h~ 
ziyade ııklatbrmaya medar olaca· re, Bay Luther, Almanyanın tek- azm7nin bütün ııkletiyle basacak: 
ğı fikdndedirler ve Almanyanm rar silihlanmaSI sebeplerini anlat. tır, demektedir. 1 
da metalibatından vazgeçtiği tak- DU§br. ı 

dirde bu işte teıriki mesaide bu• Fransrz gazetelerinin ~/ Almanyanın 400 bin ton-
lunmasımn kabul eclileceğini söy • yazdrklarr ' Juk dQnanma isteg" İ 
lemektedirler. p aris, 29 (A.A.) - Matbuat, karşısında Amerika 

B!lhassa, coğrafi vaziyeti itiba
riyle İngilterenin her hangi muh· 
teml bir ihtilafta ite karıtmaıı ta
bii olan mıntakalara ait bir kartı • 
hklı yardım planları yapılmaıı 
tasvip olunmaktadır. Ancak ta. 
mamiyle lng'liz menafiini gözet· 
meyi istihdaf eden bu telakki, mu• 
hafazak5.rların lngilterenin diğer 

yardım misaklarına diplomui yo
lu ile müzaheret etmesine taraftar 
oldukları tazammün etmez. 

Sir Saymein "Londra i!e Berlin a· 
raaındal<i pek büyük noktai nazar 
ihtilaflarını,, itiraf eden beyanatı 
ile, tekzibe rağmen Dayli Telgraf. 
m efkarı tey't eden if,aatmın ha -
kikat olduğunu tebarüz ettirmek • 
tedir. 

"Güneş Altında Bir Yer!,, 

Londra, 29 (A.A.) - Deyli 
Te'lgraf gazetesi, Berlin görüşme· 
lerinde, Almanyarun müstemleke • 
lerinin iade3İ için Cenevreye bir 
İngiliz - Alman ittif akiyle dön
meyi teklif ettiğini tey:t edilebile .. 
cek vazyiette bulunduğunu yaz. 
maktadır. Böylece Almanya, etki 
Kayserin 'Güneş altında bir yer,, 
diye tarif ettiği ıeyi temine çalıı • 
maktadır. 

Bu gazete, teklif edilen ittifak 
ile beraber, Almanyanın kaybetti
ği müstemlekeler hakkınıc:la umu • 
mi iddialarının da ileri ıürü'ldüiü
nü söy!emekteclir. 

Bay Hitler, ezcümle, artık ul111-
lar Kurumuna dahil olmıyan Ja.
ponyanm, Bahri Muhitte bulunan 
ve eskiden klman müstemlekeleri 
olan adalar üzerinde verilmit olan 
mandayı muhafaza editi üzerinde 
ıarar etmektedir.,, 

''Deyli Telgraf,, görii§meler e.
naunda, Hitler :n, Alman hava 
kuvvetlerinin daha §İmdiden lngi. 
Uz hava kuvvetlerinden fazla ol• 

''Pöti Parizien,, şunJarı yazı • 
yor: 

"Tekzip sadece Polonya kori • 
doru ile Bohemya Almanlarının 
ıeri verilmesi işine :nhisar ediyor. 
Bu tekzip geç kalmıştır. Ve tam 
değildir. Daha ~imdiden Alman 
müddeiyatımn azameti hakkında 
kararını vermiş olan dünya efkan 
umumyies · ni te.tmin etmiyecektir. 
Derin ihtilafları saklamıyan, fa • 
kat uygunsuz hareket etmek iste
miyen Sir Saymen ilk günün men· 
fi intibamı umumi ve tedbirli biır 
liaanla teyit ctmitt:r.,, 

"Eko dö Pari,, ~öyle yazıyor: 
"Bu çok kolay tekzip, daha va· 

zih ve Hitlerin aöyled]derini da • 
ba ziyade aydınlatıcı olsaydı, da· 
ha inandırıcı olurdu.,, 

"Övr,, gazetesi diyor ki: 

"Avdet eanaıında Sir Saymen, 
lneiltere için ahnacak iki vaz:yet 
kaldığını ıaklamamıttır. Ya, is • 
teklerini kabul ederek Almanya İ· 
le anlatmak ve yahut Alman he· 
aemonyaıına kartı mukavemet 
tefkili için )•apılacak gayretlere 
itt' rak etmek.,, 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 
''Söylendiğine göre, Bay Muı· 

dini nazilerin, Romada endite e
dildi_ği gib:, iktidar mevkiini ele 

Vaşington, 29 (A.A.) - Sala 
biyettar ma.hafite göre Almanya 
nın 400 bin tonluk bir donanma 
ya maI:k olmak talebine kar§ı bir 
kf ik Amerika lakayt ka!acaktır. 

Vaşington hükUmetinin Lon 
drada yapılmı~ olan müzakerele 
rin uğradığı akaınetten sonra, 1 
giltereııin Vaşington muahedena 
meai yerine kaim olacak yeni bi 
beynelmil~l itilaf vücuda getirim 
ıi mak/adiyle diğer devletlerle d 
ha vasi bir esas dahilinde müza 

kere yapılması ve bilhassa bu mü 

zakerelere Almanyanın teşrik e 

d:lmesi teklifine muhalefet etme 
mit olduğu hatırlatılmaktadır. 

Söylendiğine göre Amerika i 
çin mühim olan nokta lngiltere 

Amerika ve Japonya arasında 5,, 
5, 3 n"shetinin muhafazasıdır 

Yoksa Avrupa milletlerinin ikin 

ci derecede olan bahri kuvvetle 

rinin inkitaf etmesinin Amerika 

için hiçbir ehemmiyeti yoktur. 

Uluslar kurumu ali ko
misyonunu tenkit 
Varıova, 29 (A.A.) - Da 

zig ayan Meclisi Başkanı B. Art 

houre Gresier, intihabat dolayı· 

aiyle yapılan bir toplantıda Ulus
lar Kurumunun ali komiserbıi 

§iddetle tenkit etmİ§ ve onu mu· 

haliflerle bağdaıhk etmiıı olmak 

la ittiham eylemiştir. 
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~l~L-1<-bMiZ Dt/I~~ 1 • ŞEHi~DE • 1 

K ırklarelinde Edirnede düzeltilmesi 
Dorünaı a~a Cemintin~e 

Geljrin 
Maarife 

yarısı 

verildi lizım olan şeyler 
Radyo almak işi münakaşalar doğurdu 

Vilayet metkezi Lülebur
gaza nakledilmiyor 
Kırklareli, (Hususi) -Vilaye

Trakyanın cenneti olan bu güzel şehir yeni 
belediye başkanından neler bekliyor 

Darüşafakalılar cemiyetinin yıl
lık toplantısı dün saat on dörtte 
Halkevinde yapılmıştır. 

Kongreyi cem:yetin başkam şir 
keti hayriye müdürü Bay Mehmet 
lzet açmış ve kongre başkanlığı da 
çoklukla kendine verilmiştir. timiz merkezinin Burg~za nakli Edirne, (Hususi) - Edirneyi 

~oktanberi söylenmekteydi; bun· şimdiye kadar gidip görmemi§ o
dan sarfınazar edildiği anlaşıl-· lanlara candan tavsiye ederim, gi
maktadır. dip görsünler. Bu vazife en ziya-

Orman müdiriyetinin Edirneyc de halkevierine düıer. Vatandaı· 
kalkacağını işitiyoruz, u~umi mü· ları toplıyarak tenezzühler tertip 
fettiıimiz bu müdiriyetin Edirne· ederken en başa Edirne ve T rak
de olmasını daha muvafık gör- yayı koymalıdırlar. Edirne, Tür· 
müıtür. kiyenin bir cennetidir. r 

Bu hafta içinde bütün vilayet Son aylarda Edirne, tabii hu-
dairelerindeki odacılarla köy ve dutları içinde kendisine yakışan 
kasaba korucuları imtihan edil - terakki ndımlarmı da atmağa baş
mitlerdir. Okuma yazma bilmi - lamıştır. 
yenlerin İ§lerine nihayet veril - Eski belediye reisinin çekilmesi 
miştir. üzerine erkamharbiye kaymakam-

Halkevimizinin bütün §Ubele . lığından mütekait (Şerif Akalın) 

rinde fevkalade bir faaliyet var - ·t·;~j~;·i~·;~·-;;İiİ~·;;k·İ;;;·~;~;f"··~; 
dır. Eski fırka reisi Bay Tevfik iki muallimli mekteplerin kadro-
istifa etmiş, yerine avukat Bay larının üç muallime iblağı karar· 
Tahir g~lmi§tir. Halkevi riyaseti· la§tırılmışhr. Ziraat bütçesi ge· 
ne de Zıraat Bankası baş memuru çen seneye nazaran bir misli art
Bay Ömer _getirilmiı~ir. Geçen tırıldı, hemen her kazaya birer zi
hafta Halkevı menfaatıne yapılan raat memuru verildi. Halk bağcı· 
balo çok nezih geçmiıtir. Ancak lığa teşvik edilrniştir. 
Halkevimi2in musiki şubesine ya- Eskiden şöhret bulmuş olan vi· 
pılan masraflardan henüz bir ne- layetin ba8cılığı tekrar canlandı
tice elde edilemediği anlaşılıyor. rılmaktadır. Bağ fidanlığının bu 
Her nedense bu işe lazım geldiği işte çok mühim bir rolü olmuştur; 
kadar ehemmiyet verilmiyor. bundan halk çok istifade «>tmiştir. 

Birçok masraflarla elde edilen Bununla beraber halka faydalı 
musiki aletleri bugün muattal bir tohumlar dağıtılması, kışm yulaf 
haldedir, hatta orta mektebin kıy- için tahsisat konulması kararlaştı· 
metli musiki mualliminden de is· rılmıştır. 

.n-uı tiiade ııedilomiyor. Balomuzu Ba· Memleket hastahanesinin ge· 
• si.baeski rkazuı Halkevi musiki şu- çen seneye nazaran ihtiyaçları 

besine ait bando ıenlendirmiştir. fazlasiyle temin edilmiştir. 
Halkevinin yeni sene için yapı· En mühim mesele köy mektep· 

lan bütçesi (3000), (3500) lirayı lerine devam eden bütün talebe -
bulmaktadır. Bu işte spor. kültür. nin baştan aşağı sıhhi mua.yneden 
içtimai yardım, tarih ve netriyat geçirilmesi, köylü çocuklarımızın 
şubelerine bir miktar par;ı ayrıl· sıhhatleriyle yakından alakadar 
mııtır. Kıymetli yazılariyle Tür- bulunması ve tedavileri hususuna 
kiye kadmları arasında ve edebi- fazlasiyle ehemmiyet verilmesi ka. 
yat aleminde. mühim mevki tut- rarla§tırılmış, konan tahsisat en· 
mut olan Bayan Halide Nusretin cümence kabul edilmiştir. 
edebiyat şubesine yardım ettiğini Edirne ~ş Bankası müdürü tet· 
iıittik, muvaffakiyetler diler, te· kikat için vilayetimize gelmiştir. 
ıekkürler ederiz. Şehrimizin iktisadi vaziyeti böyle 

Bu ıene vilayet bütçesinin bi- milli bir bankanın mevcudiyetine 
raz geniılemeıiyle geçen seneye şiddetle ihtiyaç göstermektedir. 
nazaran daha fazla işler görülece- Müdür vilayetimizin mandıracılı-ı 
ği anlaıılıyor. Bilhassa Valimiz ğı, çiftçiliği, yapağı işleri ve bağ
Faik'ın himmetiyle hemen bütün cılığı hakkında tetkikatta buluna
gün, nahiye ve kazalara asri mek- rak Edirneye dönmüştür. En bü
tepler yapılmıştır. Varidatın ya· yük ihtiyaç olan böyle milli bir 
nıı Maarife tahsis edif ı ıiştir. Bu bankaya vilayetimizin de kavuşa
ıene Burgaz ve Vize ka'Zalarma cağını ümit ederiz. 
mektep binası yetmediğinden mek Hamit Gönel 

KURUl\'un edebi tefrikası: 12 

Ellerimi tuttu: 
- Eksik olma yavrum, dedi. 

Sen bana babanın yadigarısın. O 
gittise ben de bir baban sayılırım. 
Genç1er ihtiyarlarla pek anlaşa -
mazlar. Fakat sen beni bir arkada§ 
yerinde sayabilirsin, burası senin 
evindir yavrum. 

O kadar içten söyliyordu ki, yıl
larca azgın denizlere meydan oku· 
yan bu sert çehrenin bronzlaşan 

çizgileri gevıiyor, sarkıyordu. 
Beni otomobile kadar getirdi. 

Israrları andları devam ederk-;; 
otomobil hareket etti. 
Arkamızda sarı toz bulutları bı

rakarak bozuk yola düştük. 
Bugünkü ziyaretler heni yor • 

muıtu. Ruhum yorulmuştu. içimde 
şimdiye kadar duymadığım bir e -
ziklik vardı. 

Hikmet kaptan beni çok düşün-
' o dürmü§tÜ. ç yıl evvel tanıdığım 

o bol kahkahalı, şen denizciyi bu • 
gün biraz ıönük ve içi dolu bulmuş 
tum 

riyasete getirilmişti; Şerif Akalın 
aslen Edirnelidir. Üç sene kadar 
İstanbul Polis müdiriyetinde bu
lunmuş, gerek doğruluğu ve ge· 
rekse çalışkanlığı ile tanınmı§ bir 
zattır. Ben kendisiyle uzun boy· 

Kongre evvela idare heyetinin 
yıllık çalışma raporu okunmuştur. 
Raporda mevcut üç yüz liradan bir 
mikdarile Darüşşafaka lisesine bir 
radyo alınması tekl:f ediliyordu. 

lu görüştüm, belediyenin bazı nok- Bu teklife cemiyet üyeleri arasın • 
sanlarını ıı;öyledim. Mesela: E- da şiddetli münakaşalara olaçm ı 
d. . k ki . d w b' y ş 
~~nenın e me erın e agır . •r tır. Bay Hüsamettin radyonun §İm-

k~f ko~us~ vardır., Ekm~kler pı~ ,ı· dilik alınmamasını eğer radyo bu 
kın degıldll'. FırınJar ıslaha muh· para ile alınacak olursa cemiyetin 
taçtır. parasız kalacağını söylemiş ve rad 

Söylendiğine göre Uzunköprü· yo için ayrıca para top!ar..masım is 
de Ziraat Bankasının aldığı huğ- temiştir. 

daylar camilere doldurulmuş, ora- Kongre başkam radyonun bu pa 
da rutubet alarak kızışmış, işte bu ra ile alınırsa muvafık olacağını 
buğdaylar Edirne piyasasında sü· 
rülmekteymiş ! . 

Geçen yıllardaki seyahatlerim
de de bunu söylemiştim, fakat din· 
liyen olmamıştı. Yeni belediye 
reisi bunu düzeltmeğe katiyen ka· 

Yeni tramvay mu
kavelesi için 
konuşmalar 

Ankarada Bayındırlık Bakanlı. 
rar vermiştir. 

. . ğı ile yeni bir tramvay mukavele • 
Şehrın tanzifat itlen de daha · k ·· t 1 1 b 1 

sı yapma uzere emas artia u u-
mükemmel bir hale konacaktır .

1 
·k· B 1 "k 1 hh d .. . nan ı ı e çı a ı mura as un 

Bay Şerıf Akalın bunun için de . . 
b. ı· h 1 kta ld w şehrımıze dönmüş, Perapalas ote-
ır p an azır ama o ugunu, 1. • . l d" 
h . b b h .. . ıne ınmış er ır. 

şe rın a§tan aşa er gun temız· 
leneceğini söyledi. ' Tramvay şirketinin idare merke 

Belediyenin bütçesi 100 bin Ji. zinden gelen Broens ve Ronje i -
radan fazlaymış. Bu paranın bir simli ve gen'ı salahiyetli bu iki mu 

kısmı ile su borcu ödenecek, diğer 
kısmiyle de bayındırlık yapıla

rahhas, burada kaldığı müddetçe 
tirket direktörü Bay Hansesle gö-

caktır. Belediye memurlnn ara· rüşecek ve Aıikaradaki temasları 
sında henüz tasfiye ~apılmamı§tır. hakkıntla malüm t ereceklerdir. 

Reis Akalın §İmdilik bir müddet 
için buna lüzum görmemektedir. 

Şehrin elektrik noksanları da 
bitirilmek üzeredir. Elektrik, sa· 

Murahhasların Ankarada yap -
tıkları temaslar neticesini burada 

da görüştükten sonra Avrupaya 
gitmele~i mühtemeldir. ._, 

at kirasiyle beraber kilovatı 22 ku· -------------
ru§adır. İtfaiye için iki arözöz Matbaamıza gelen eserlerden: 
vardır. Evvelce üç motör pomp 
daha alınmış ise de kırıldıkların· 
dan bir kenara atılmışlardır. 

Belediyenin sıhhat işleri fena 
değildir. iki doktorla üç ebesi 
vardır. 

Edirnenin mezbahası fennidir, 
fakat noksanları vardır. Bunlar ~ 

seneden seneye ikmal olunacaktır. 
Etler pahalıdır. Ba,ka yerlerde 
kıvırcığın kilosu 30 kuru~a oldu· 
ğu halde burada kırk kuruşadır .. 
Küflü ekmeklerin kilosu dıı 7,5-8,5 
kuruşadır. Belediyenin fakirler 
için bütçesinde 2500 Hralık bir 
muavenet faslı da vardır. Bundan 
sonra Edirnede iş hacmi büyüme-

Hayat ne garip tesadüflerle in
sanı yürütüyor. Şu kredi fonsiye 
işi kimin aklına gelir. Yalnız Hik
met kaptanın yaşayı§ını değiştiren 
sade bu para mı acaba? Onun ha· 
na biraz durgun görünen gözlerin 
de daha okunacak sırlar olduğu -
nu hissediyorum. 

Beni Pendiğe bağlamak için ne 
ka:lar ısrar etti. Onda bir tehlike
den korunmak için yardım arıyan 
bir adam hali var. Acaba yirmi yıl 
engin denizlerin fırtınasına, dalga 
sına gerilen bu yalçın göğsün al -
tında yenilmekten, parçalanmak -
tan korkan bir yürek mi çarpıyor. 

Bütün bu şeyler çözülecek. Her
halde eski baba dostunun Pendik 
kıyılarında kurduğu inziva yuva • 
smda meraklı sahneler geçiyor gi
bi. Belki cic bana öyle geliyor. Kuş 

YENi ADAM 

Yeni Adam "ın 65 inci sayısı !;ıktı. 1 • 
çinde İsmail Hakkının Genı::ler ve cinai 
tehlikeler., yazısiyle toplu tedris tekni
ği dersi Cami'nin ııyaıa tetkiki, Avni 
Alinin Tavukçuluk yazm vardır. Bu 
sayıda muallimler arn:nndaki münakasa 
ve cençler arasında anket devam edi • 
yor. Reuam Arif Bediinin güzel bir 
röportajı, Sedat Nuri ve Zahir Sıtkımn 
çok güzel karikatürleri vardır. Yeni A· 
dam fikir gazetesidir, Herkesin ol<uma
ıı gerektir. 

nsııumıımııaıu1ttıuııauumıınnıınmııaunnnmnım11ııtt1ııııı111nmu11tmıınnnnnııun 

ye başlıyacağından fakirler de 
kendilerine iş bulmağa muvaffak 
olacaklardır. 

R. K. Cantürk 

kulu bir adam olduğum için belki 
de ileri varıyorum. Herhalde ö -
I)Ümde henüz birkaç aylık yaz 
\ar. Pendik gezintisi hiç te fena 
değil. 

Par.:1iyona geç döndüm. 
Madam: 

- Sizin için bir kaç parça eşya 
getirdiler. Dedi. 

Bunlar ne olabilirdi. 

0;3ama gir:nce tanıdım. Bahri • 
yeliler nazik insanlardır vesselam. 
Mira~ay Arif Bey sabahleyin ayır
dığım ufak tefek eşya ile levhaları 
yollamış. 

Yemekten sonra bu levhalarla 
meşgul oldum. Arif Bey hepsini 
sildirmiş, tertemiz .. 

Garip §ey daha bu sabah içinde 
doğduğum, büyüdüğüm evi görüp 

ileri sürmüş, bu söz münakaşayı 
hararetlendirmiştir. Bunun üze
rine kongre başkam Bay izzet çe
kilmiş, kongre beş dakika tatil e • 
dildi. 

lk'nci açılışta kongre başkanlığı 
için seçim yapılması istenmiş üye
ler tekrar Bay izzetin gelmesini is
etmişlerdir. Bay izzet bu umumi is
tek üzerine kabul etmiş ve tekrar 
ınüzakerelere başlanmııtır. 

Evvelki celsede yarım kalan 
radyo meselesine devam edilm=ş 
ve şimdilik radyonun alınmama
sınn karar verilerek yeni idare he
yc>ti seçimine başlanmıştır. 

Heyete Bay Hüsamettin Gray, 
Bay Refik Palmin, Dürrü Riza, 
Rilhmi Esat, Ihsan, Cemal Fuat, 
Şiikrü Togo, mürakipl" ğe de Amir 
Südem, Enver Atafırat seçilmiş • 
lc1 clir. 

Sütler kapalı 
şişede 
satılacak 
İstanbulun ezeli dertlerinden 

olan temiz süt meselesinin kökün
den halledilmesi için tedbirler a -
lm:lığı ve bu hususta bir rapor ha
zırlandığım yazmıştık. Bu rapo
ra göre süt veren hayvanların sağ
lığı, bir süt fabrikası kurulması, 

sütlerin bozulmadan satışa çıkarıl
ması gibi nokatlar göz önünde tu
tulacaktır. 

Bütün bu işlerin yapılması için, 
lstanbulda ne kadar süt..sarfedildi
gının 'teSbıu azım ge1d'11; :-;: ... hn 
hususta tetkikat başlamııtır. Bu 
noktalar bilindikten sonra fahri -
ka kurulacak ve sütler kapalı §•

§eler içinde satılacaktır. 

Iç işleri bakanımız 
Istanbula geldi 

İçişleri Bakanımız Bay Şükrü 
Kaya aün sabahki ekspresle An
karadan ~ehrimize gelmif, istas· 
yonda lstnnbul vali ve belediye 
reisi Bay Muhiddin Üstündağ, po
lis müdürü Bay Fehmi vural ve bir 
çok yurtdaş tarafından karıılan
mıştır. 

Bay Şükrü Kaya beraberinde 
kalemi mahsus müdürü Bay Ek· 
remle birlikte, doğruca Parkoteli
ne inmişlerdir. 

içişleri Bakanıınİz, dişlerinden 
rahatsız olduğu için burada kaldı
ğı bir iki gün zarfında tedavi yap
tıracaktır. 

gezerken düne a"t hiç bir hatıram 
tazelenmediği halde bu levhalar 
beni çekti, ta lisenin ilk sınıfların
daki çocukluk hayatıma götürdü. 
Eski hattatlardan (İzzet) in talik 
yazı ile ya:.:dığı şu mısraı o zaman 
manasını anlamadan ne kadar çok 
okudum: 

Geçme namert köprüsünden ko 
a partsın su seni. 

Sonra bir başka hattatın kıvrak 
bir (sülüs) le yazdığı Ziya Paşa -
nın o kaya gibi aşınmaz dim dik 
duran (Terdi bend) indeki kıta: 
Derde uğrar kim sadakat etse el

bet devlete 
İstikamet mahzr cinnettir bu 

mülkü millete! 
Sonra yine Ziya Pa§a rahmetli· 

nin, hattat ( Sefik) imzalı bir ta· 
lik yazısı: 
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1 Çocuk Haftası 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. 

Bilmece 
hediye 

hallederek 
kazananlar 

Halicin 
) _..,,,.,, - ~ 

altın boynuzları 

stanbul üzerinden ilk defa balonle ahnan resim: Solda: Sarayburnu. 
S; l a r!ali~ ve köprünün görUnUşleri. 

Bizans kurununda "altın boy -1 1 tihin orduları Kasımpa§aya indik-
nuz,, anlamına gele!1 "Hrisoke - ~'G11r.i<~ÇC"'o;-:,r~~'\!!S~~~_.,._,,.., leri vakit Fatih ordusuna karış • 
ras,, ve fransızca.sı Corne d' or adı r mış olan Ali adlı biri, Kaaımpaşa-
ile anılan Halicin, İstanbul tarihin· da Cübbesini çıkarmış, Halice se· 
de çok büyük mevkii vardır. Hali· 1 rerek arkadaşlarına sesle:::ımiş: 
ce altın ıboynuz adı verilmesinin - Haydi arkadaşlar ileri .. 

ıebebi, sivri tepe ile bir:birlerin - ı Maiyetinde bulunanlar, Aliyi tak 
den ayrılmış olan Kağıtane ve Ali 1 lit ederek cübbeler:ni Halice ser-
Bey derelerinin aldıkları şekilden mişler, Haliç onlara bir kara yo • 
olduğu ileri sürülmektedir. 1 lu olmuş, koşarak Cihaliye geçmit 

Bir efsaneye göre, lnaküsün kızı }erdir. 
lyo, Jönonun ker..disin~ musallat 
ettiği at sineğ "nin takibine uğrıya
rak buraya gelmiş, tepede Sereosa 
yi do~urmuştur. • ı 

Bu derelerden Saray burnuna 
kadar Halicin uzun!uğu yedi kilo
metre olarak 'hesap edilm'ttir. En 
genit yer, Kasımpa13-da 750 met
redir. 

Hiç §üphe yoktur iri, Halicin en 
biiy:ük rolü, Bizanıaın atiıli tara -
fmdan fethi sıralarında görülmüt· 
tÜr. "Güzel kapı,, demek olan hah 
~apıdaki "Evyenym,, kapısı ile 
Galata arasına gerilmiş zencir, Ha 
lid kapamakta ve bu yüzden şehir 
mubaf aza edilmekte idi. 

Bizanaın fethi ırralarında İstan· 
~da bul~n meşhur tarihçi 
lritovob, bu zenciri an1at • 
makta ve tunları yazmaktadır: "ls 
• ul Halıicinin methalini Gala • 

tersanesinden Evyenyua ka
pma kadar İçeriye duhulü mene-
4t1ıcek bir ıurette demir zencirlerle 

erler idi,, (1) . . . {' 

HaUctn kapanmıı bulunması, 
Haliç aabiHerindeki aarayları da -
'8a emniyette bu1unduruyordu. 
Onun için Hancin, bilhassa Unka
pam ile Eyüp arasında en büyük 
aaraylar yapıldığı tahmin edile·hi -
'ltr. 

(1) Kr~tovolos tarihi sayifa 41 

Haliç denize birçok defalar dön 

1 müş, Kasımpafaya ayakla geçil -
f j miştir: Tarihlerini yazalım: Mila
~ dın 401 yılında Hal'ç yirmi gün 
j 1 donmuştur. 755 te 1232 de 1620, 
j 1 1755, 1823 yıllarında büyük kıt • 

. .-.................... """"""""""=.c~~··,....,l:ıi<cıe~,ı,;..,,...~. lar olmuı, bütün Halici buz kap • 

25 yal önce Taksimde 
u~urulan balon . 

Küçük Mustafapaşadaki "Gülca • 
bulun.an Cibali sahilleri, Balata ka 

nıii,, nden betinci tepenin etekleri 
dar saraylar halinde uzamakta idi. 

Vlikerne sarayları başlıbatın.a bir 
alemdi. Fatihin Kasımpaşa deresi
ne indirdiği gemilerden çıkanlar, 

Halici geçerek Cibali kalelerini 
zaptetm işlerdir. 

Haliç, birçok efsaneler doğuran 
bir denizdi. Burada dalgalar ara • 

smabırakılacak bir samançöpünün 
dalgalarla "Bahri muzlim,, adı ve· 

rilen karanlık denize gittiğini ya • 
zan kitaplar vardır. Bu kitaplar, 

karanlık denize gitmek istiyenle -
rin, Halice gelerek attıkları aa -

man çöpünü takip edip karan • 
lık denizde "abıhayat,, ara
mağa çıktıklarını yazmaktadırlar. 

Halicin., fetihten sonraki efsane 
si de mühimdir. Yüz yıllarca süren 
bu efsnner..in mahiyeti §udur: Fa-

lamıştır. 1823 te Haliç tamamile 
1 

aonmuştur. 1862 de Haliç buz par
ça1arr ile llo1müştur • 

Bu kışlarda Oaküdara bile buz 
üstünde geçilmi,ıtir. işte tarihte 
(1030) kıtı diye meşhur olan don
malar hakkında bir şiir: 

İstanbul Üsküdar arasr dondu laş 
kati oldu 

Geçer her canibe adam yürür hav
f etmeden buzda 

Deniz ayine oldu var ana ibret gÖ· 
ziyle bak 

Silüb ol enaniyet gübann var ise 
gözde 

Dedim ey Haşimi tarihin anin laf. 
zan ve manen 

Yol oldu Üsküdar, Akdeniz dondu 
bin otuzda 

Haliç adı, Boğaziçinden daha 
1 

çok adını yaymıştı. Bazı Arap ta -
rihçileri Boğaziçinden bahseder • 
ken "Haliç Kostantaniye,, diyerek 
Halicin Boğaziçine dendiği zannet 

Bir numaralı çocuk •ayılaaı 

müaabakaaında hediye kazanan o
kuyucularımızın isimleri §unlar· 
dır: 

Kadıköy Yoğurtçu park 80 numara
da Bayan Mediha ilk mükafat olan o:ı 
lirayı, Kadıköy Feneryolu 17 numarada 
Bayan Hamiyet Salih ikinci mükafat 
olan hef lirayı ltazanrru~lardır. 

P1SK01 KAZANANLAR 

3 - Noterdam Dosyon Fran11z kız 
lisesinden Melek Civan Şir, 4 - Ay • 
vansaray Melek apartıman dört numa • 
rada Hurıit, 5 - Bursa, Çekirge, kah -
veci Osman kızı Memduha, 6 - Bey -
oğlu 15 inci mekte!) talebesinden Hü • 
seyin Cevat, 7 - Gültekin Alpagot kı!-

la ardı ıokak 12 No. Heybeliada 8 -
Bakırköy 1 inci ilkmektep 180 Necla 
Konıo, 9 - Pangaltı kuyumcu irfan 
ıokak 38 No. Mithat, 10 - Vefa erkek 

lisesi 253 Cavit Günç, 11 - Fatih Al
tay Rüıtü Efendi ıokağı 7 numarada 
Muazzez, 12 - Taksim Uğurlu aparlı·· 
man, 10 numarada Süleyman Gündoğ -

du, 13 - Şi~li istasyonu 33 numaradn 
Malik Hüsnü 14 - Şehremini Saray 
meydanı 40 numarada Bayan Zeliha 

Günenç, 15 - Kurtulut Zaharopuloı a· 
partıman 5 numarada Kiryako, 16 -
Karaköy Pazar meydanı 5 numarada 

Arif Hikmet, 17 - Bayazıt Hasırcılar 

sokağı 3 numarada Kemal Güven, 
18 - lstanbul lisesi 9 uncu aınıf tale • 

beterinden Hayri Otağ, 19 - Maçka -
palas üçüncü kapı 11 numarada Bayan 
Nermin Ayten, 20 - Kızıltoprak 17 

numarada Mehmet Ali. 

ÇUKULAT A KAZNANLAR 

21 - Karagümrük 27 inci ilk mek -
tep 70 No. Mualla Kurç, 22 - Kadı · 
köy, Berin ıokak 41 numara Mithftt, 

23 - Bakırköy 1 inci illmıektep 180 
N ecliı. Kon su, 24 - T epebaıı Metrizan
tem aparbman 12 numarada Çetinka -
ya, 25 - Galatasaray lisesi talebelerin-

den 1526 Mithat Akgiin, 27 - Beyler
beyi Çinar sokak 55 numarada Gün • 
düz, 28 - Gazi Oıman Pa!a liseıi 7 

inci sınıf 56 numaralı Mustafa, 29 -
lıtiklil lisesi 9 uncu ıınıf 148 Meliha 
Ten, 30 - Şiıli Terakki lisesi ıon ıınıf 

?Orhan Balaban, 31 - Nişanla§• ortll· 
çiftlik Turan Atilla Filiz, 32 - Kadı • 
köy orta okul sınıf 3 ve 883 Ferruh 

T epeköy, 33 - T eıvikiye Ihlamur yo -
lu numara 8 de üçüncü kat Halil Nüs -
ret, 34 - Teşvikiye caddesi ııık lisesi, 
10 uncu sınıf, Tarık Tokgöz, 35 - Ni • 

1tmmı111mMttmmmmmmmamnmıuıımmı••.,.• __ • ...,,,....... .............. ,,. 

mişlerdi. 

Halicin büğün en büyük derdi 
temizJ"ktir. Kasımpaşa deresinin 
getirdiği molozlar, gün geçtikçe 
Halici doldurmaktadır. 

-Yarın-
Eyüp aemtinin tarihi - Eyübün 

türbesi, mezar "!'' abide mi? 

Bir katııe içen çeşmei pi.irhun fe - gördüğüm bu res:mlerin kopyele - ı gece eğlentiaine çağırdılar. Banka lektrik mühendisi. 
nadan rini seyretmek pek hoşuma gitmi- arkadatları. Bun!ar Şişlide, Maçka Bunlar da genç çiftler. 

Başın alamaz bir dahi baranı be- yordu. Halbuki benim levha!arımı taraflarında oturuyorlar. Ev sahibi arkadaşımın benim 
ladan gözüm ili!tikçe okuyor v~ okuduk- Beyoğlunda bekarlık Avrupa be hakkımdaki bir gevezeliği ile ilk 

Asude olanı dersen eğer gelme ça manaları hoşuma gidiyor. karlığına benzemiyor. İnsan. tanı ~ defa bekarlık, evlilik üstüne uzun 
S!ihcıne Hele şu: dığı olmazsa sıkılıyor. süren bir münakaşa yapıldı. 

Meydana düşen kurtulamaz sek Geçme namert köprüsünden ko O gece Maç.k~da oturan bir a~ • 1 Elektrik mühendisi Mecdi Bey 
)mzadan ! apaıtsın su s~ni ! kadaşm davetım kabul ederek g.t- beş yıllık evliliğinden cesaret ala-

Bir kaç tane de Arapça yazılar. Mısramı okurken hahamın sesi tim. İstanbulda ilk tanıştığım aile rak bekarları müdafaa ediyordu. 
Odamda evsahibinin uydurma ku!a}:ma geliyor. . bun'ar oldu. Evleneli iki yıl olmuş Kendim bekar olduğum halde 

bir ka:: lcvha:ı astlı. En:a:::a boyalı Bu icvha!ar onun. odasında asılı bir karı koca. Güzel süslenmiş bir bu üç evli çiftin arasında evlirği 
reıiml~r. Napolyonun Jozefinle ev ı du. ardu. Son zaman:arda tarih me apartmanda oturuyorlar. Şen, na- müdafaa eden en çok ben oldum. 
lem iğiri gösteren meş.::ur tablo - rakına diişmüştü. Bir ç~k k"taplar zik bir ev sahibi.. Kocasının bir Kadınlar bu gönüllü atraftarların
nun kopycsi. lsanın havarilerin,-Jen getirtip okuyordu. Evin içinde, münasebetle söylediğine göre Ko- dan o kadar memnun oldular ki, 
Se:n Ph,·erin indi yazdığını göste. bahçede gezip dolaşırlcen hu mıs- lejde okumuf. hemen beni cvlendirmeğe kalktı
ren (Rafael) kopye bir tablosu ve ra eksik olmazdı: Gitf ğim zaman kadın erkek mi- lar. Hepsi bir arkadaşından, bir ak 

;ı • n:.·:-. resmı. Geçme namert köpriisünden ko !lafirleri vardı. rabasından bahsediyordu. 
Bunları birer birer indirdim. Yer apartsm su seni! . , Tanıttılar: - Cavidan Hnaım, bu bahsin 

lerine benim levhaları as~ım. Re • "" • • - Cavidan Hanım, Şakir Bey. verdiği teklifsizlikle bu itlerde a • 
imden Jıoılanırım. Severim de. Artık Beyoğlunu yadırgamıyo - lnhiıarlarda mürakip. lrtkın b:r yenge gibi: 
Fakat asıllarını (Lüvr) müzesinde rum. Bir kaç arkadat biz pokere, - Belkis Hanım. Mecdi Bey. E- -Aman Feridun Beyefendi, be 

pntaf 15 inci ilk mektep 4 üncü sınıf 
Sedat Şazi, 

KART KAZANANLAR 

36 - Vefa erkek liıeıi 79 numaralı 

Kemal, 37 - Göztepe 5 inci okul tale • 
besinden 11 Raci talık, 38 Kadıköy er-

kek orta mektebi 3 sınıf 1014 numaralı 
Fuat Akın, 39 - Fatih cedidiye sokak 

49 numaralı hanede Cevdet, 40 Oıman• 
bey kız sokak 39 numarada izzettin 

Polat, 41 Maçka Armağan apartımanl 

3 üncü kat Melek, 42 - Bqiktat Hay• 
riye sokak 15 numaralı hanede Salih_ 

43 - Ortaköy Dereaokak 42 numarada 

Sadettin, 44 - Tarlabaıı caddesi 35 
numaralı aparbman 3 üncü kat Matma-

zel Hermine Feıçiyan, 45 - Kara.güm. 

rük Erenler sokağı numara 5 Mehmet 

Haki, 46 Siileymaniye bakırcılar ma • 
hailesi Sepetçi sokağı 41 numarada 

Gülıüm, 47 Aksaray - Tramvay dura• 

ğı karııamda 35 numarada Hamdullali 
48 - Kadırıa Cinci meydanı 35 numae 
rada Vahit Mete, 49 - Sultan•hmet 

Berberiye mahallesi Şerifiye sokak, 13 
numarada Zekai Tezeren, 50 -Topha. 

ne caddesi 138 numarada Halim Conk· 
üıtü. 

KiTAP KAZNANLAR 

61 - Konya Ereğli devlet demiry~ 

lan hareket mülettiılerinden Bay Lut• 
fi oğlu Hüınü, 52 - Samımı lnöaii 
mektebi son amıfmdan 244 Hükmiye 

Akak. 53 - Beykoz yalıköy çayır cacl
deıi numara 134 Şayegan, 54 - Konya 

istasyon ambar müdürü Bay Azminin 

oğlu Mehmet. 55 - İnebolu Y eniyol 
mektebi okurlanndan smıf 4 numara: 

128 Sulhiye. 56 - Ankara Y eniıehir 
Pa§alar tepesi numaraı Ji .... ıll.ahiın. 
57 - Gümüıhane C'.eeipeta ıillt ..nielrte • 
bi 4 üncü ıınıf Nejat Okay, 58 - Düz. 
ce poıta telıraf ve telefon müdürünün 

mahdumu Orhan. 59 - Ankara lıtik • 

lal mektebi 4 üncü s~ talebesi nu • 

mara 78 Ayıe. 60 - Adana ziraat mek· 
tebi muallimlerinden Bay Süleyman 

Gün oğlu Durhan, 61 - Gemlik ticaret 

bankası Ziya, 62 - Ankara lımet in • 
önü mektebinde 4 Üncü ımıfta 1086 Fe-

dai Sabri. 63 Alsancak Bomov.dde

si numara 68 Müeyyet 64 - M~ or • 

ta mektep Muzaffer. 65 - Ankara Di
vanı muhasebat nıürakibi Bay TevfW 

oğlu Elhan, 66 - Bursa kız san'at ens

titüsü talebesinden numara 6 Fürüzaa 
Ortaçı. 67 - Afyon ilk mektep 445 

Ferruh. 68 - Adana Dörtyol ağzı 45 

Melike Hamit. 69 - lzmir Kartıyaka 
48 Mualli.. 70 - Trabzon orta mektep 

Halil Lütfi. 71 - Adapazar ortak mek• 

tep Haydar Tezeren. 72 - Konya 55 
' Ahmet Süreyya. 73 - lzmit 37 - Sel· 

ma Arif. 74 - Edirne liaeıi son sınıfın .. 

dan Orhan Salim. 75 - Zoniuldak ilk 

mektebinden 455 Mehmet Celil. 

nim Dam Dösyondan bir arkada -
§ım var. Öyle İnce, öyle nazik, öyle 
kibar bir kız ki... Hali vakti de 
yerinde, bir anneıi bir de küçük 
kardeşi var. Amma bilmem nuıl 
güzelden hotlanırsınız. Meral doğ 
rusu çok güzel kızdır. Siz kumral 
mı seversin~z esmer mi? 

Bahsin diplomatik tarafına tim 
di, gelmiştik itte. ' 

Buraya kadar iti latifeye dökü· 
yor, gülüp vakit geçiriyorduk. 

Fakat timdi it şekerleımeje, 

hatta ağdalaımağa batladı. Kendi
m! bir izdivaç boraasında ıandım. 
Ve kambiyo ıefiyim amma böyle 
muamelelerde hiç ustalığım yok. 

Hele Cavidan Hanımın: 

- Eımer mi seversiniz, kumral 
mı? 

(Sonu yannJ. · 
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TAKVi M 
Cumar esi PAZAR 

~ 30 Man 31 Man 
25 Zilhicce 76 Zilhicce 

Gilo do~'u 5.47 5.45 

Matbuat umum müdür
lüğünün bir raporu 

Bu rapor gazt te idarelerine geçen bayramdan 
bir gün önce gelmışti. Umum müdürlük 

12 Mart tezkeıesinde şöyle aiyordu: 

Gün batısı 
:ıahah namaz 
O~lc namaz 
lkı odı na maı. 

18.31 18.:u 
!'150 S!O 

12.19 ı t. 18 

ili. ı2 l!l.:l:t BEY AZ KARANFiL 
Akşam namaz 18.11 18,3l 

Yatsı aamu• 2tl.04 'lO o; - Lilian Beli -
ı nısak 4.04 4.0i 

"Matbuat Umum Müdürlüğ kanunu 2 inci maddesinin "K,. fıkrasına 
tevfikan Umum Müdürlükte teıkil edilmiş olan tiyatro komisyonunun 
tetkik ettiii piyesler hakkını' & bazı gazetelerde intitar ecHın yanbı ba· 

Yılı n gt çco gıioler ı 87 88 
Yılın kalan ~lln l e rı 26Q 268 

- Allo .. Allo... Sen misin, ci -

1---------------------·----•ı cim? 
berbri tashih ve umumi efk.~ rı tenvir için apğıdaki rapor tanzim eJi- _ il il 
)erek tarafınıza gönderilmiştir.,. ==.!!-==R=A ____ D..-;..;.;Y=Q===-;;.;:;;-=-=-

t.:ugUn Bu raporu gnteriş, görülüyor Yukardaki 5 madden'n tatbiki-
ki, en önce gazete idarelerinin gö. ne saik o~an kanun maddeleri ile ISTA1.,BUL: 
rüşlerini aydınlatmak içindi. Bu - tatb:klerinin tarzı hakkında aıağı- 17,30: lnkillp dersi, üniversiteden 
nunla beraber, cümhuriyet arka • daki izahatı veımeği faydalı bul· nakil - lzmir saylavı Profesör Esat 

kt Bozkurt. 18,30: Jimnastik - Bayan 
daşrmrz raporun asri davayı göste-1 ma ayız:. Azade. 18,50: Muhtelif plaklar. 19, 
renba,taraflarmı çıkarıp rapor on- 1 a - Muharririnin müsadesi alı- 30: Haberler. 19,40: Eşref Şefik Spor 
dan 'baretmiş gibi ne~retti. Biz de nacak eserler: 20: Bayan Nimet Vahit. (şan) piya. 
bugün bu neşrolunmıynn yerleri Tiyatro muharrirlerinden bir no ile 20,30: Bayan Bedriye Tiizin 
nakledi~oruz : kismınm eserler matbu .:>lup her (şan) Demircaz" 21,15: Son haberler. 

"2444 No lu ve 26.5.934 tarih1 kes tarafından ıatın alınabilmek. Borsalar. 21•30 : Stüdyo orkestrası 
ı 22: Stüdyo caz ,.e tango orkestrala -

kanunun 2 ind maddesi "K,, fık - te::lir. Bu gibi eserler bir defa u - rı 
ruı mucibince memleket sahnele - mumun iıtifadeıine arzedilmit ol
rinin repertuarlannı kontrol vazi - duğundan, bunların üzerindeki 
fesi matbuat umum müdürlüğüne 1 hakkı telifi muharr·rin bizzat ara -
tevdi edilmit olduğundan, 29 ilk - ması lazım geldiğ: kanaatindeyiz. 
tetrn 1934 ten itibaren temsil e- Ancak henüz tabedilerek halk a • 
dilecek bütün piyeslerin umum raaında tedavüle bırakılmamq o

müdürlükten mütetekkil bir ko • lan eserlerin elyazıtı ile metinle -
miıyon tarafmdan tetkik ve tasvip ri tiyatro kumpanyaları tarafın -
edilmesi icap ettiii Dahiliye Ve • dan herhangi bir ıuret1e elde edi -
Uletinin 15 eylül 934 tarih ve lince, muharririn bun:lan haberdar 
54/1872 No. lu tam'm ile teb'liğ e- o'amıyacağı derkirdır. 

dilmit ve muhtelif tiyatro kum - B~naenaleyb, bir devlet müe11e
panya 'arile artistler tarafından aeıi olmak itibariyle vatandqların 
ıönclerilen piyeslerin tetkikine 15 hukukunu v:kaye ile mükellef o -
ilktetrin 934 tarihinden itibaren lan matbuat umum müdürlüğü, bu 
bq1anmıttır. şekilde gönderilmit olan kopyele-

0 tarihten tuhat 1935 sonuna rin oynanmasında mahzur olmadı
kadar matbuat umum müdürlüiü· ğı bildinnekle beraber, muharrir -
ne tetkik · çin gönderilen piyesle • den müıaade alınmasının unutul -
rin mikdan 1290 ı bulmu1tur. Aıt- mamasını ihtar ve tavsiye lüzumu
eak ayni piyesin muhtelif tiyatro nu iatemiştir. 
be_yetleri t'rafından gönderildiii b - Matbuu mevcut müsvedde-

175 Kly, MOSKOVA 1724 m. 
18,30: Popoler orkestra konseri (o· 

pera artistlerinin iştirakiyle), 20,30: 
Edebiyat. 21: Karışık konser. 22: Al
manca yayım. 23,05: Fransızça ya · 
yım. 24,05 : Isveççe. 

832 Khz. Moskova, (StaUn) 361 m. 
18: <La Belle Helene) adlı Of fen -

bach operetinin radyo adaptasyonu. 
19,30: Senfonik konser. 22: Dans mu
sikisi. 24: İspanyolca yayım. 

14.5 Kly. BUDAPEŞTE 550 m. 
18,:JO: Cazbant 19,40: Sözler. 20,40 

Popüler Macar havaları. 21,50: Du · 
yumlar. 22,10: Opera orkestrası. 23, 
35: Trio konser. 24,15: Orkestra kon
seri. 

LESSING ----. 

LAOKON 
Çeviren: 

SUUT KEMAL YETKiN 

Fiab: 30 Kunıı 
V AKIT Matbaası Istanbul 

- Rica ederim, Mister, b;r tele-
fon memuresine kartı bu kadar Ji. 
iıbaii davramnayınız ! Ben, ıizin 
bildiğinıiz kızlardan değilim. 

- Affederıiniz matmaz·el.. E -
min olunuz ki, sizi bir daha ra • 
hatsız etmiyeceğim ! 

••• 
- Allo.. Allo... Sen miain, ci -

cim? .. Evet, evet .. Sesinden tanı
drm ! Benim teker, cici karanf i · 
Hm! •• 

- Ta kendisi. Benim. 
- Niçin öyle darıın gibi konu • 

fuyoraun? 
- Darılmağa hakkım yok mu? 

Haniya beni b:rinci serviste ara • 
yacaıktrn? iki saat bekledim.. A -
ramadm! 

-Vallahi aradım, yavrum! Fa
kat, kartıma öyle ıuratsız, aksi bi. 
ri çıktı ki.. Birdenbire teni, SQ • 

mııtım. Söyliyecelim aö.zleri ağzı
ma tıkadı. Telefonu kapamaia 
mecbur oldum. 

- Bazen böyle yanbtbklar ola
bilir. Nasılsınız bakalım. Bugün 
bana .hangi ıarkıyı dinletecebi -
niz? I 

- Ah benim miı kokulu karan
filim ! Artık bu takaları bırak& • 
lmı. Kaç haftadanberi devam eden 
bu komediyonın kahramanlan da 
ha ne vakite kadar sizli kalacak 
Biribirimizi ne zaman tanıyaca • 
ğız? Vallahi bu IOD ecelerde s· 
1iüDi açıyor .. Sif>a ara a ar gö ırk ilk vlki oldutundan, bU 1290 ler: • · 

piyea~en 609 u mükerrer ~üıha.lar-1 Bazı tiyatro kumpanya1ara ve 
dan ıha.ret bulum.ıp tetktk edilen artist!eri p'yasada tanmmıt piyes· 
piyeslerin hak"kt adedi 681 e inhi- lerin bazı yerlerini değittirdikten 
sar etmittir. ıonra piyes muharririnin iımi ile 

___________ , __ .. , zümü kırpmıyorum. ~ir tek arzum 

Bayleee tam bir tetkikten geçi - ve muharririn verdiğ' isim altında 
rHen 681 piyeı•en 359 unun tem- elyazısı müsveddeler gönderilmit
ıiHne hiçbir mahzur g8rülmemiş tir. Sayııı 14 ü bulan bu eserleri 
Te hu cihet al;kadar!ara hildiril - gönderenlere eserin matbuundan 

• '.!'.Diler 322 piyes için iıe, a - ı oynamalarını tavsiyeye lüzum 
aki madde1er mucibince ır.:ı- görülmüştür. Bu &UTetle, piyesin 

amele yapılmıttır. ı yazıldığı tekilde temsili ile müel-
A-36 piyeı tabedilmemit mili lifinin manevi hakkının v'kayeıi 

Teddeler oldukları için, oynanma • cihetine gi :li1diği gibi, tanınmıı, 
larım. müsaade verildiği bildiril - piyeslerin tuluat teklinde oynan • 
me~e beraber, piyes muharrwle - muma da meydan verilmemit o· 
rinden aynca müiaade iıtihsalinin luyor. 
münuip olacağı izlendiTilmittir. c - Eski harflerle yazılmış pi-

B - 14 piyes el yazııile ve bazı yesler: 
taluifatla gönderilmf, matbu ve Hükômefn resmi dairelerine es
tanm""f eaerler'n nakis kopyeleri ki harflerle dacak müracaatlann 
o!duklan için matbu esaılarmm oy nazari dikkate abmnıyacağı, eski 
nanmaar münasip olacağı bildiril • harfler kanunu ve Başvekiletin 
mittir. müteaddit tamimleri ile bildiril -

C - 33 piyes eski harflerle ya· mit olduğundan, eski harflerle ya
zılarak gönderildikleri için tetkik zdmıt 33 piyes yeni harfe tebdil e
ve tasdik edilmiyecekter· ve yeni dilerek gönder'lmek üzere gönde
harfte yazılmıt metinlerin gönde- ren'ere iade edimittir. 
rilmesi ü:ap ettiği gönderenlere ih- d - Kanava piyesler: 
tar ediJmiıtir. Bu noktada "tuluat,, namı albn-

D - 153 piyeı, metin mahiye· da oynanı.n piyesler hakkında u -
tinde olmayan ve muhayyel bir mum müdürlüğün dütünme tekl~
eaer· n i~i üç sahifeye sıkı,tınlmıt ni iZ'leniirmeğe lüzum görüyoruz. 
kanftlİ mahiyet'nde kalan taslak- Mem1eketimiz::le "tuluat,, kumpan 
lardan ibaret olduk1arı için ve sah- yalanmn büyük bir kıymeti ve e
nede temsil teki!leri hak!cmda bir hemiyeti vardır. Yurdun her köş~ 
filcir edinmek imkansız görüklü • ı ·ne temsil sanatını tevıi vazifesi 
iünden ıönderildikleri •ekilde taı bun!ara terettüp eder. Hiç bir mu
dikler'ne imkan o1madiğı dClha va· avenet görmeden katlandığı bin 
zih metinler gön,'eri'irae, biT ka • türlü güçlüklere mukabil ekseriya 
naat e'de edilebileceği alakadarla- bir ekmek parasını zor . çıkartan 
ra; tebliğ olunmuttur. fedakar hduatçı kumpanyalarının 

E - 89 piyes Cümhuriyet pren- her türlü tealibata mazha1' olmala
.iplerine ve mevzu kanunlara ta. n ve hükU.meLin değil faaliyetleri 
arnız eder mahiyette görül.:tüği1n- güçlettirmek, hatta onlara beledi -
den, oynanma'lanna müsaade edil- yeler ve hususi muhasebeler •aıı· 
memittir. taaile mümkün oldu mikdarda 

Yeniçıkb -
l asedt:monyahların ve Atinalı lınn 

Cümhur:yet 
• leri • 

Ksenefon . 
Haydar Rifat 

SO Kurut 

müzaheret ve muavenette bulun -
makla mükellef olduğu kanaatini 

o 
beslemekteyiz. 

Bu fikirden mülhem olan umum 
müdürlük, tuluat kumpanya1an • 
nın müracaatlarına kartı mümkün 
teshilitı göstermiş, ve 59 tuluat 
eserle 17 karagöz eaerinin oynan
masına müsaade edilmiıtir. 

Ancak bazı kumpanyalarda ve 
bahusus fert halinde müracaat e
den artistler, oynayacaklan piyes
lerin mevzuunu ve ıahneler'nin 
taakup f eklini göstermeden bir ta
kım kanavalarda göndermi,lerdir. 
Yekunu 153 ü bulan bu kanavala-
rın hiçbirinde oynanacak piyes 
hakkında fikir edinebilecek kadar 
malumat görülmed·iğinden, meseli 
8 perdelik piyes 3 sayfa elyazıb 

b'r kanava i'le hülaaa edilmekte 
bulunuyordu. Bunların daha va • 
zih me~inlerle gönderilmesinin ica
bettiği elde mevcut müphem me -
tin!erin tasdikine imkan olmadığı
nın müracaatcılara bildiriimeıi 

mecburiyet: karşısında kalınmıt -
tır. 

Ayni zamanda, tuluat kumpan
yalarının f ali yetini kolaylaştırmak 
için mümkün olanı yapmak eme -
linde bUlunan umum müdürlük, ta
nınmıı muhq,rrirlere nıüracat ed~ 
r-ek tuluat piyesleri ve zamana mu
vafık Karagöz eserleri yazmalannı 
teklif etmiştir. Bu cihet eliem -
mi etle tak· ol tadı 

var: seni görmek .. seni tanımak! 
Sen l:>u arzuyu duymuyor muı~n? 
- Senden fazla. Fakat, senden 

böyle bir teklif bekliyordum. Ne 
vakit, nerede buluşacağız? 

- Ah .. Doğru mu söyliyorsun, 
sevgilim? Şimidi kalbim n~ kadar 
çok çarpıyor bilıen... Evet, nere • 
de bulu,abm? Şey .. istenen büyük 
parkta beyaz heykelin dibinde. 

- Ne zaman.. Ve ıaat kaçta? 
- Bu akıam.. Bu akp.m.. Sa-

at altıda. Fakat, biri birimizi naa~l 
tanıyacağız? 

- Kolayı var .. Ben göğsüme bir 
beyaz karanfil takarım. 

- Ya ben? •.• Beni DAııl tanıya. 
caksm? 

- Sen c!e ceketinin yan cebine 
bir kırmızı mendil koy.ara~n ! 

• • • 
T defonda tanıtan, ve ·biribirini 

görmeden seviten aevgililier· o ak • 
tam saat altıda büyük parkta be -
yaz heyke:in d:·bincle bulutmak ü,. 

zere yola çıkmışlardı. 
•Kırmtzı mendilli delikaıdı (be· 

yaz heykel) in yanına geldiği za -
~an, aksi teıadüf olarak, heykelin 
mermer basamaklarında otuımut 
birçok kızlarla kartdaftı. Bunlar • 
dan biriniJ1 göğaünde pembe bir 
karar.fil vardı. 

Delikanli genç kıza ıöyle bir ıöz 
attı: 

- Aman ne teker ~Y Y ~i ! 
Ve içinc!ien söylendi: 
- Beyaz karanfil bulamamıı 

galiba! ... Olabilirya. Ben de gqç -
lükle bir kırmızı mendil bulabil -
diın... . 

Kızların önünden geçti;. 
Bir daha. Bir daha •. Bir kaç de

fa geçti. Pembe karanfilli kız u -

Iskender Fahreddin 

F &kat, neden bu kadar yabancı du
ruyordu? 

Delikanlının sabrı tükenmifti .• 
Selim verdi .• Yanındaki balamıır 
ğa oturdu: 

- Sizi kaç liaftadanberi seviyo
rum, biliyor musunuz? 

Genç kız hayretle delikanlının 

yüzüne bakıyordu. 
- • Ola.bilirdi ... 
Dedi .. Ve kendi kendine önüne 

bakarak mırddandı: 
- Kaçırılır fey değil. Y akqık • 

lı .. Kibar bir erkek. Hemen yaka
sına yapıflDalı. Benim gibi ortama. 
lı hir kadın, bundan daha iyi bir 
koca bulabilir mi? 

Delikanlı yavaşça elini ıepÇ kı· 
zın elinin üstüne koydu! 

- Kanımz kayniyor. Artık p. -
kayı bırakalım. Emin olunuz ki, 
ben bu ite çok samimi duygularla 
bqladım. ·Eğer evlenmeğe niyeti • 
niz varsa, hemen gidip nitaniana
lım ! 

Ve içinden ıöylendi, 
- Bir aile kızı olduğu mabcu • 

biyetinden belli. Ben telefoncu 
kızlann temiz ailelere mensup ot
dujunu duymuftum. 
Ayağa kalktılar~. 

Delikanlı gülerek: 
- Bu alqam birlikte yemek yi· 

yebilir miyiz? 
Diye sordu. O 
Genç kız ıevinç1e cevap verdi; 
-Hayhay •• 
- O llalde gidelim. 
Kolkola girdiler .. Parkın 4!Qlam 

b,.çb yollanndan konup konup 
büyük caddeye indiler. 

Otomobi1e biniyorlardı. 
Delib.nlmın katbi çarpmağa 

batl~ıfb. • 
- Ne kadar güzelmitsiniz, mat 

mazel ! Ben sizin için, 'E>ütün gece
lerimi uykusuz geçiriyordum ! Si~i 
yakından ıörünce on 'kere, yüz ke
re, bin kere daha çok ıevdim ! 

• • • 
Otomobil hareket ederken, deli

kanbnın gözü caddeden parka doğ 
ru k0tan bir kadina iliıti. 
Ya~ık ~zlü .. ŞiflDan .• Kırk Yat 

lannda bir kadın, göğıüne beyaz 
bir karanfil takmıf, heyecanlı a .· 
dımlarla yürüyordu. 

Delikanlı, o ğün, talihinin ken • 
diıine rardım mı ettiğini, ~oksa 
bir uçuruma mı ıürüldediiini bir 
türlü anlıyamamıttı ! 

KURUN 
GUndellk Slyu! Gazete 

lstubul Ankara caddesi, (VAKrr) yurdu 
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Çocuk Hapisaneleri ve mahkemele1"i \ 'fil t'i:J 

A "'l k h . . ,~t1~') saae R r~ı~ g ıqara apzsaneqe gıren çocu- A d l b. . . k .. 
ğun ~ülerek çıktığı qörülmüştür nat 0 uf. ırdıncı ud~~ye 

---- er ı e eme ı 
"Bir cemiyette mücrim yetiştirmenin usullerinden biri de suç'u • 

çocukları umumi hapisanelere göndermektir 1,, 

Ankara, (Kurun) - Bugünler· ı kimlerin fikirlerine göre kısa bir ı hafaza altına alınır. içtimai ve ter
de bazı ıazetelerde ve bu arada mahkUmiyet çocukta arzu edilen biyevi müeueıelerin önderliğine 

Kurunda bahıi geçen hapuaneleri· 1 tesiri yaparak böyle bir ıuçu bir lüzum görüldüğü takdirde bu gibi 
mizin ıılahı ve çocuk mahkemele- daha işlememesine sebep olunnuı. çocuk müesseseler'ne gönderilir. 
ri teaisi yurdun muhtelif köşele . Bu nevi ceza, ıay111 çok az çocuk- Mahkemenin tecrübe ve tetkik me 
rinde bir hayli konuımaları doğur ların üzerinde müsbet bir tesir ya- murları (Probv,tion Officers} va • 
mu! ve alaka uyandınnııtır. pab'.lir. Fakat buna hile pek az ih- sıtasile mahkemenin huzuruna çı-

Süleymaniye 
birinci 

maçı 2 ... 1 kazanarak 
kümede kaldı 

Bu münasebetle hap:saneleri. ti.mal veril~bilir. ~ira a~lıyarak ha kan suçlu ~~cuk!arla daimi te~as 
mizde bilgiye dayanan ilk tetki • pısaneye gıren bır çocugun, güle - ta bulunabılır. Pek muzdar vazıyet 
katı yaparak uTürkiyede ıuçlu 

1 

rek çıktığı bir hakikattir. Çünkü ler karşısında kalınmadıkça çocuk 
çocuk,, adlı 151 ıayifalık değerli çocuk için hapisane yabancılıktan ları ebeveyninden ayırmamak la -
bir kitap netretmit olan Amerika ç~kar ~e çocuk ~çin oraya girmek zmıdır. 
Kolombiya darülf~nunu fen ve 1 agır hır ıuç teık i etmez.,, Çocuk mahkemesi, davaları res· 
terbiye tubesi mezunlarından ter· Çocukları suç işlemekten kurtar· miy~te dökmeksizin yürütür. Ve 
biye ve içtima' yat doktoru Hilmi 1 ma.k için Hilmi Malik muayyen bir adeta bir aile meselesi halledUi -
Malik Evrenle görüttüm. Hilmi j fikir ileri sürmektedir. Ona göre; Y?rmuf gibi iki üç kişiden ibar~t 
Malik Evren yukarıda adı geçen G 1..... . l . • . hır grup huzurunda vakanın tahhl . , . . enç ıgın suç ış emeııne manı . . 
kıtabında mem'leketımızde çocuk olacak en kuvvetH silah terbiyedir. 1 ve tetkıkı yapılır. Çocuk mahke • 
mahkemelerinin tesisini bir (tez) Ha1buki hapiaaneler ne terıbiyele. melerinin gayesi cezalandırmak 
olarak ortaya atınıf ve onun bu te- rin talim ve telkin edilmesi için ha değil, uslulandırmak, ıslah etmek 
zi, birçok ilim, idare ve hukuka. zırlanmış ve ne de böyle bir şeyi ve kurtarmaktır. Çocuk mahkeme. 
damlan tarafından derin bir ali • . . 'b l k . d·ı si auçlu çocukları mücrim saymaz. • . . nazarı ıtı are a ınara ınıa e ı · 
ka ıle karıılanmıttır. Hı1m1 Malik . t' 8 1 b be hap' Onların salah ve refablarile alaka-b h d" ki mıt u·. unun a era r ısane 

u Ulusla ıyor ; den çıkanlar: ekseriyetle hayat ve dardır. Ve en büyük vazifelerin. 
Memleketin mühtelif köşelerin_ cemiyete müspet bir görüşten zi • den biri de salah ve refahın temini 

de bu mevzu üzerinde ve hapisa yade menfi bir görüt1e çıktıkları_ husuıunda icabeclen tedbirleri al· 
nelerde yaptığımız araştırmalarda na itimat edilebilir. Yapılacak en mak rehberliği yapmaktır.,, 
(80) hapiıanede ancak (30) koğu seri ve mühim iş, çocukları süç ve Hilmi Maliğin çocuk ıslah evle
§Ull mevcut olduğunu gördük. Bun cürüm sirayetinden korumak ve ri kurumu haJdcndaki fikirleri de 
lann bir çoğu odadan ibaretti. Ço- suç itlemeğe müstait çocukları ulu hususi ve enteressan fikirlerdir. 
cukları yaılı mahpuslarla beraber ıa faydalı birer unsur haline sok- O, diyor ki; 
bulundurmanın mazarratları pek mak 1azımdır." - Çocuk evlerinde, koğuşların· 
çoktur. Her 9eyden evvel bir Cü • Hilmi Malik bundan sonra ço • da ve ıslahhanelerinde gaye, ge -
riim sirayeti mevzuu baıhiıtir. Ya1· cuk mahkemelerine ve müesses~. niş manasile talim ve terbiye olrnaM 
11 mücrilıllerden bazıları suı· hare. lrdır H tı te "b 1 ·ı k lerine ıözünü naklederek dedi ki; · aya nacı cru e erı e arM 
ketlerinin makesini, çocukluklann H d 11.ı}aıı.an mevkuflar ha~in tabiatli - apisaneler en çıkan suçlu ~ 'S' ~ 
da i9ledikleri küçük bir suç neti -
ceıi hapiaaneye atılarak ya§lı ve 
kqerlenmi, mücrimlerle temasla • 
rmda ve onlardan istedikleri teY -
Ierin tatbikinde bulunuyorlar. 

- Bir cemiyette mücrim yeti§ • 
tirmenin uıul'lerinden biri de her • 
halde ıuçlu çocukları umumi ha
ı> aanelere göndermektir. Bazı ha· 

çoeultlara it buliiiak, ve onların ve dolayısile cürümsüz k'maeler o-
hayatlarını içtimai müesseseler va Iur. Onlara mektep sınıflarında ve 
sıtaıile tak'.p ettirmek zaruridir. mektep çocuklarına okutulan ders· ı 
Çocuk mahkemelerine gelince; ÇO· leri tedrise kalkışmak biraz dü -
cukların mahkemesi ya§lı kimse _ şüncesizliktir. Onlara öğretilecek 
)erin mahkemesinden ayrıdır. Bun okutulacak mevzuların hayatta 
lantı davaları ayn yerlerde görü _ tatbiki kabil olmalı ve her günkü 
Iür. Suçlu çocuklar kendilerine ihtiyaçlarını karşdamalıdır. 
mahsus binalarda muvakkaten mu Kadri Kemal KOP 

Dün ikinci küme birincisi Ana
dolu takımiyle birinci kiline so 
nuncusu Süleymaniye takımı arr 
sında enteressan bir müsabaka ya 

pddı. 

Anadolu kazanırsa birinci kü
meye geçecek, Süleymaniye kaza· 
nına birinci kümedeki yerini mu
hafaza edecekti. 

Hakem Bay Suphinin idaresin· 
de iki takımın Şeref stadında kar
şılaşması bir hayli heyecanlı ol· 
du. İstanbul klüplerinin en emek
tarlarından olan Süleymaniye a· 
cı bi rimtihandan geçiyordu. Bu 
itibarla sahada seyirciler arasında 
Süleymaniyenin hemen bütü~ es· 
ki ve zamanında büyük bir şöhreti 
olan oyuncularına rasgeliniyordu. 

Bunlar büyük bir merak ve heye· 
canla bu imtihamn neticesini bek· 
liyorlardr. Tam bir buçuk saat 
süren bu imtihan çok çetin oldu. 
Neticede Süleymaniye takımıma· 
çı 2 - 1 kazanarak taraftarlannt 

sevindirdi. Bununla beraber Sü • 
leymaniye takımının bu maçı hak· 
kiyle kazandığı iddia edilemiyece
ği için bu sevincin ifade edeceği 
şeyi ancak "maçı kazanmak,, tan 
ibaret kalacaktır. 

Birinci devre Sü]eymaniye ta-ı 
kımı rüzgardan epey kazanıyor

du. Bununla beraber maç ilk da
kikalarda Alinin takımına kazan
dırdığı sayı müstesna tamamiyle 
Süleymaniye lehinde geçmiş de -
ğildir. Anadolu takımı çok iyi ça
lı§ıyor, oyun daha çok ortada oy. 
nanıyordu. Süleymaniye müdafa
ası uzun ve sert vı1ruşlariyle Ana-

dolu muhacimlerini Süleymaniye 
kalesine kolay kolay yaklaştıimı· 
ıor, fakat Süleymaniye hücum 
hattı mü3bet i~ göremiyordu. lki 
takımda da göze görünür bir tek
nik eseri yoktu. 

Top, lüzumsuz çalımlar ve da
ima biribirinc benziyen kapalı ha. 
reketler neticesi iki taraf için de 
kaybolup gidiyordu. Bununla be· 
raber beceriksizlik bahsinde Ana· 
dolu takımı muhacimleri c!aha gö. 
ze çarpıyorlardı. Devre ortasına 

doğru Süleymaniye sağ açığınm 

beklenmez bir vaziyette çıkardığı 
gol, Süleymaniyeliler için bir müj. 
de oldu. Birinci devre bitmek Ü· 

zereydi. Anadolular da nihayet 
bir sayı çıkararak vaziyeti 2 - t 
ıekline soktular. 

İkinci devre, bu vaziyetin Sü
leymaniye için korkulu bir devre 
olabilirdi. Filhakika bu· devre · 
nin hemen dörtte üçü Süleymani · 
ye kalesi önlerinde oynandı. Hele 

Süleymaniyenin en akıllı oyun · 
cularmdan Ali de bir kramp yü • 
zünden oyundan çıkınca on ki.tiye 

inen Süleymaniye bütün hücum 
kabiliyetini kaybetti. Anadolu bi· 

raz hesaplı, biraz görerek oyna· 
saydı, bu devrede biç değilse iki 
sayı çrkaTarak maçı kazanabilir· 
di. Fakat kale önlerinde tül çeke· 

cekleri yerde sağa sola o kadar 
lüzumsuz manevralar yııı;tılar, o 
kadar lüzumsuz paslara girittilet 
ki, baştan başa hakim oynadıkları 
bu devrede bir sayı çıkararak be-

_... (LQtf en sayıfayı çeviriniz) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 4 
1 - Öz Türkçe köklerden ge -

len sözlerin kartııına (T. Kö.) 
heldeği (alameti) konmU§tur. 
Bunların her biri hakkında muı 
ile uzmanlarımızın (mütehaasıı) 

yazrlarını gazetelere vereceğiz • 

.2 - Yeni konan karşdıklann 
iyi ayırt edilmesi için, gereğine 
göre, fransızcaları yazılmı~. aynca 
örnekler de konulmuıtur. 

3 - Kökü türkçe olan kelimele· 
rin bugünkü itlenmit ve kullanı • 
lan şekilleri almmı§tır: Aıh ak 
olan hak, aslı ügüm olan hüküm, 
türkçe "çek,, kökünden gelen te· 
ki) g:bi .. 

Bad == Yel 
Badban = Yelken 
Bade • - • den ııonra -= (Fr.) 

Apru 

Örnek: Badelmcı·t = Öliinıden 
lfOnra. 

Badehu ~ Sonı-a (Fr.) Puis et 

· cezalannı gördüler = Azıyanlar ya· ı Oceı la)wılar arasında buldular = Apres 
Tralanarak cezalarını gördüler. Bahsetmek = Ayılmak = (Fr.) le nau/iucgc oıı l'a troure parami les 

Balı (şehvet) ::: Köıne = (Fr.) Parter, traiter .,urtiı'mıts. 
Lascivite, crotisme Örnek: Son Kamutay seçiuılerirı. Bakir = lılenınemiı, el değmemiı, 

Baha = Paha den ayıtan ga:eteler=Les ]ozırnaux halta girmemiş = (Fr.) Vierge 
Beba = Güzellik qui parlent des nouvelles election.~. Örnek: İ§lenmemi~ toprak = 
Bahar = Bahar (1) = (Fr.) Prin- Bahıetmek = Bağıetmek = (Fr.) 1'Prrain 1ıon laboure (non cultit'e). 

temps Faire don - bahş = Veren El cleğmemi§ l.:onıı (mev:;u) = 
B&hi = Köınel = (Fr.) Erotique, Örnek: Sevinç ı:eren = Meserret. Un sujet vierge. 

pornorgraphique balışa lJalıa girmemiş orman = f'oret 
Örnek: Bôhi eserler adabı umu • Bahşi~ == Bağşiş = (Fr.) Pourboirc mergc. 

miyeyc mulıalif ıir = KösnPl izerler Baht = Bahıt (T, Kö.) Bakire, = Kız, kızoğlanloz = (Fr.") 
rıtsal töriİ)'ll uyma::. Bahtiyar= Bahtiyar (Bahtı yar) = Vicrge, pucelle 

Bahil = Cimri (Fr.) Heureux Bakiye = Arhk, kalıntı (Fr.) 
Bahir (Bak: ayan) = Açık, apaçık, Bahuıua = Hele, yalnız = (Fr.) Soldc, reste 

belli, beabelli 1 Surtout. particulierement Bal -= Gönül 

Örnek: Okuyup yazmanın taam. 1 Ömek: Bii.tün meselelerde, bahu· = Kanad 
mümii terakkinin alômeti balıiresi • sus iktıs<1t meselelerinde azami itina Bala = Yüce, üst, yukarı = (Fr._\ 
dir = Olmyup ya:mıamn yazılması lazımdır. = Bütün sorumlarda, hele Haut, au dessus 
ilerlemenin aP<U;ık beldeğidir. öhonomi sorumlannd11 coğay özen Örnek: Yiice boy - Kaddi btı . 

Bahiı tutuıinak, bahae girişmek =: ge.re.ktir. hi = llauıc taille. 
Oceşmek = (Fr.) Parier Baid = Uzak, ırak Ba~mrn üstünde dol<L§<ıiı = Ba . 

Örnek: At yan§larınd.a bah~ ıu- Biis = Sebeb /(iyi serinde doln.~an - Au deı;.~u.~ de 
tuşanlar = At yarı~larmda öce~enler Bak = Korku Sil tete. 

Bahr = Deniz Baka = Kahm = (Fr.) Perpetuite Kağıdın yul~arısı (bôl<isı) = lr~ 
Bahren = Denizden, deniz yoliyle Bakaya = Ka1mhlar = (Fr.) Lec; lıauı drı. papier. 

puis . Bahri = Denizsel -:. (Fr.) Maritİ· restes, soldc Balapervaz = Şitken, yüksekten a· 
Badi = Sebep (T. Kö.) m:. Baki (Bak: Layemut) - Kalız = tan = (Fr.) Fanfaron, presomptueux, 
Badire = Koran, zorgeçit (Bak : Örnek: Balır'i ı:esaiıi rıal.-liye = (Fr.) 1mmortel Öınck: 1 - O ne bUlaperva:; bir 

akabe) Denizsel taştı araçları Baki = Geri, geriye = (Fr.) adamd11· - O ne şi~lil'n bir adnm . 
Örnek: Bu badireden de kurtlll- Bahri muhit = Okan = (Fr.) o. Reste r[1,., 

duk = Bu kc>randan da kurtuldu1.·. cean 

1 

Örnek: 1 - Bô.kisi düru.ğu bini • 2 - Üylc balii.perrnzlara hulah 
Badiye = Çöl = (Fr.) Descrt ~s "-== Ayrt = (Fr.) Propos, Tıaycı = Gerisi bir sürü yalan. asmamalı = Öyle yiik.sekıe11 atanla-
83gal = Koltuk question :~ - B,,~terı iiç çılmrsa bôki il~i ka - ra kulu/;, asmamalı. 
Örnek: liri bagaldc = Koltul.: Babı (tutuşulan bahis anlamına) ::::: f lır = B~terı iiç çıkarsa geriye iki Baliğ (Re,id) = Ergin = (Fr.) 

al.ttnda /.alır. M iır 
Bağdeteıı = Anaızın (1) (Burhanı Katı) bu sözü Çin. Baki (Büka'dan) = Ağlıyan Baliğ olmak = Ermek. eritmek, 
Baği (Bak: Asi) = Azyyan = (Fr.) de bir putgedin ve 'fürki$tan..d<ı. bir Baki kalmak = Artamak = (Fr.) varmak = (Fr.) Atteindre, murir 

Revolt~, rebelle ı ate,şgedin adı diye gösteriyor; keli · Survivre Örnek: J - Sinni )irmi b~e ba-
----'t'J~rn"""""'k'"":......,......,..a.:...ı.....:.:;.:~.w;:.ı.~'w.u.ı. !'.!i,'e!..!re!<!k~· ___;m~~~T!..!ıL!:!'ir~I.:!:...· !!:/c !i.l,!n~a!Jj"'~n!:!d!!;m~ı~&!L!~:o!,/!!.m~~,!!d:.:_fr..:... _ __: _ __:ö:.!..' r!.!n.!!.-~k.,.: ...!(~;P!:.!ı!!.n!;..i .!!.b:!.!nultur ~u·t!!innU-lls~o!!.n!.!ra!...!!,aE,:,r·:,___!!Ui nld u l.·111 Ya ı ·i nni bese Pr: • 

dikte. 
2 - Mesaiye bO§lıyalı beri geçen 

zaman iki aya baliğ oldu = Çahş -
maya bO§lı ·alı geçrn ::mnan iki O)'O 

t:ardr. 
Balin = Y aıtik 
Baliı = Yüz yastığ\ 
Bam = Dam, çatı 
Bini = Kuran, kurucu, yapan -

(Fr.) Batisseur 

Örnek: 1 - Türkiye Cünılıuriye. 
tirıin banisi, A taıürk'tür = Türki)'e 
cumurluğunu kuran Atatürk'ıür. 

2 - Siilcymarıiyenin bUrıisi Ko • 
ca Sinandır = Siileymanjyeyi yap<m 
K OCll Sinandır. 

Banliyö = Yöre = (Fr.) Banlieue 

Örnek: İ stanbulun. banliyösü 
fl(J/; güzel köşklerle mii:eyyendir = 
İstanbulurı. yöresi pek gii:el l•o~k • 
for/e süslenmi~tir 

Bap = Knpı 

R(lp = Bölüm. = ( Fr.) Chapitre 
Örnek: Bu eserde dörı bap var • 

dır, iter biri diğerinden mühim -
dir = Hu izerde dört bölüm vard:ır. 
her biri öteldntlcn önemlidir. 

Bap (Husus) = it yol, konu, so • 
rum, §ekil, yön, bakım, için, üzerine = 
(Fr.) Cas, affaire, ınaniere sujet, pro
pos 

Örnek: Bu bapta ne dil§ünüyor -
sunu:.:? = Bu İ.i,,.tc (yönde, konuda, 
sorumda) ne <lii§ünii.yorsunuz? = 
Bunun i~ıı ( üzerirıe, bu i§ için) ne 
dü§ünüyorsunu;? = Qu'e8t·ce que 
YOllS pensc;..ı; a <'C ~ujet (a ce propOtô) 

2 - Si:;c rıe (hususta) yardım 

~ (Lutfen ı;ayyfavı eevirinizl 
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raberliii bile temin edeoıediler. 

• • • 
Maçtan sonra maçı beraber ıey-

rettiğimiz arkada91m izzet Mu
hiddin J\pıs.k eski bir Süleymani 

l 
1 

yeliye•seslendi: 1 

- Tebrik ederim .. 
Şu cevabı aldı: 

- Geçmiı olsun de!.. 
Bu cevap dünkü maçı en iyi ifa-

1 
de eden bir cümleydi. 

c !25! r 
' Vapurculuk 

1 Urk Anonim Şirket 

tstanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefon : 22925 

1 Devlet Demıryolları ve limanıan ısı~me Umum i~aresi ilinıan 
Beher M3 17 lira tahmin edilen 1.000 M3 ?m tomruk 7 Nisa 

[ 1935 Pazar günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında Malze 
Daireıinde kapalı zarf usuii ile sa tın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıteyenlerin 12 75 liralık muvakkat teminatla k 
BAR1 /N YOLlJ nıuıun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4. cü maddesi mucibine 

B a r t ) n vapuru 30 Mart işe girmeğe ınanileri bulunmadığma <iair beyanname ve tekliflerini 
C u m a r t e s i saat 19 da ayni gün saat 14,30 a kadar Komsyon Reisliğine vermeleri la 
C deve kadar. dır. Bu işe aid §artnameler Ankarada Malzeme Dairesinde, Hayda 
---....-----------• patada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Eskişehirde Eskiıehir M 
İzmir sürat yolu Nisandan Te:trini- k d ( 5 2) 
evvel sonuna k~dar İstanbuldan ğaza:nnda parasız olarak dağıtılma ta ır. 1 6 

Dünkü maçiyle büyük bir tel1 ~tı- Perşembe, İzmirden Pazar günleri 
Iike atlatan Süleymaniy~ye haki· "!""..9 kali:ar. Bedeli muhammeni 7500 lira o lan ıs milyon kırmızı be~ bil 
katen geçmiş olsun .. Önümüzdeki ~ MM'Qid kartonu 10 nisan ı935 çaışamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
yılda kendilerini daha kuvvetJi ·• '. • · ~- ıZ. ;I l sulile Ankarada idare binasında sa tın alınacaktır. 
görmek isteriz. ·~~· § [stanbul Kutnandanhğı Bu işe ıirmek i&tiyenlerin 562,50 liralık muvakkak teminat ve 

Anadolu takımına gelince; hi; . 0 Ô ER_ 1. Satır.alma Komiıyonu llanlan ı meleri ve kanunun tayin elliği vesikalarla kanunun dördüncü mad 
tün bir yıl süran çahımalarının bh 1 ı K t 'h . • . 9000 k'l desi mucibirlce ite girmeğ,.. manii kanuni bulunmadığına dair beya 

===~~ ___ _ ı 3.at ı tıyacı ıçın t o ki.fi l b. l"k ·k· ·· · · ·· ı4 30 ıınrf geçmekle neticelerunemeıi f7"' ·== - - , k k .1 k k name ve te l ere ır ı t13 ı ı ta-ne numuneyı aym gun saat , 
kendilerini muhakkak ki bir hay· klüp1e niçin birleımek ar~usunu ;:~un ~~; e sı :~ey~ o;'ica ~ır. kadar komisyon reisliğine ~crmelc ri lazımdır. 

duyduğunu anhyamadık. Bununla e. er u osuna a mın e 1 en ~- Bu ite ait •artn&meler parasız olarak Ankarada malzeme dairesi 
li üzmüstür. Bununh beraber, b b d h l · t d l' k" · deh 29 kurus olup muvakkat temı· s 
"Anadolu,, oyuncularını temin e· era er er a ışare e e ım ı ı- nah ı96 lir;dır. ihalesi 3 Nisan den, Haydarpagada tesellilrT. müdürlüğünden ve lzmirde lzmir .ma 

'

in " esbabı mucibe,, sini bilmedi- - d t d 'k d•t b'I' (1449 
M ka d ) f 93.. b ·· ·· t ı4 tedi gazaıın an e arı e ı e ı ır. 

~lim: a~ ~~maı~ a- ~~b~n~oobi~~eveöire· ~~rşama~~~a ~ ----------------------------rl 
kat gösterdikleri canh oyunla ka· istekliler şartname.sini hergün öğ-

ninçiy: k;s.dar bu movzu üzerinde makbuzu ve Ticaret Odaıına ka- 1 larına dair vesikalarile birlikt 
yıtlı ol c:luklarına dair vesikalarile vaktinden evvel Komisyonda ha 
birlikte vaktinde komisyonda ha· zır bulunmaları. (1340) 

zandıkları çok §eyler vardır. 

A. S. 

lsta11bulspor, Gü
neşle birleşmiyor 

lstanbulspor kllihü dün Halke· 
vinde yıllık kongresini yapmıttır. 
Kongre vakıa gizli olmut ise de 
eonndan anlqıldıiına göre kon • 

grenin belli bath mevzuunu Güne! 
klübü tarafından yapılan birle9me 
teklifi üzerinde konu9m.a.lar tet· 
kil etmiJtir. Bu mevzuun kon~tul· 

ması çok ateşli olıııuş ve duydu· 
jumuza göre kongrede bulunan · 
lardan on sekiz kiti birleıme, otu-z 

dört kiti de birleımemek lehinde 
eöylemitler ve neticede birlotme 
teklifinin kat'i ıurette reddi ka· 
ra.rlaıtınlmrıtır. 

On bq ıün sonra tekrar topla· ı 
mlaca.k ve yeni idare heyeti ıeç.i· 
locektir. 

lıtanbulıpor gibi birinci küme· 
de iyi bir mevkii olan, lıtanbul li· 
aeıi gibi kuvvetli bir kaynağa ma
lik bulunan bir klübiin bqka bir 

edebilirim? = Si::.e ne yolda (ne ~e· 
kilde, nasıl bir i.,te) yardım edebili. 
Tim? = De quelle maniere ptıiı.je 
t'OUS elrc fitile dans cette aflai.re? 

Bar = Yük 

Örnek: Bll- bôrı girtıM ıtılıammül 
itin ;:: Bu ağır yüke J.a.ypmak 'için .. 

Bar -= Y ajdıran, Mçan, serpen 
Örnek: Bolluk s~nn :.:: f'ey:ı.Mr 
Barin = Yağmur 
Bi.rid = Soiuk 
Berd, bürudet ~ 10iulduıı 
Örnek! A1'tl11'Wfda büriı.d.et. hasıl. 

oldu = Aramıza 30ğrJdu.k Birdi. 
2 - Havadaki bürUdet tezayüt 

ediyor =: fi avanın $oğukluğu. artı • 
)'Or. 

Müberrid =:; Soiutmaç 
Öm~: Kesil~ koyunWuı et. • 

!.erini müherrittc muha/azo. eder • 
ltn' ~ Kesilmq koyunlanrı etleritıi 
ıoğ~ta 14klwl4r. 

Tebrid etmek :;:;; Soiubnak 
Biricli.ne ::;;: Sojukça. aoiuk 
Örnek: NU;in boM böyle &orida. 

ne muamelede bulunuyorsun~? :::; 
Niçin barı« böyle 3oğuk (soğukça) 
dm•ranıyorıunuz? 

Blri:r:, müteari.z = Balirıin 
Örnek: Bu i§in böyle olduğu be .. 

lirgindir (barizdir). 
Tebarüz :;; Belirgi 
Tebarüz ettir.nek = Belirtmek 
T ebariiz etmek :;;: Belirmek 
Bas = Gönderme 
Bia (Basü badelmevt anlamına) = 

Dirilme = (Fr.) R&urrection 
Buar = Göz, görme = (Fr.) :::; 

Oeil, vue 
Bhn-a = Görem = (Fr.) La vue 

Ömek: Bruıra havassı ham$€n.in 
• mülıirnkritulen biridir = Gö .. 
rem. lıe, duyunun erı önemlerin. • 
den biridir. J 

bir muh~keme yürütmemiz ve bun 
leden evvel komisyonda görebilir~ 
ler. Eksiltmeye gireceklerin temi-

dan bir hüküm çıkarmam.tz miim· nat makbuzu ve Ticaret Odasına 
kün olmıyacaktır. Bunun içindir kayıtlı olduklarına. dair vesikaları 
ki anliyamadığımız bir ciheti işa.· ile beraber vaktinde Konıiıyonda 
r~t etmekle iktifa ediyoruz. hazır bulunmaları. (1336) 

Tebliğler 
M Lt lil · 'd Kumandanlık kıtaa.t1 ihtiyacı e11 •P er §atnp•yonaıı ı arc • 

k •
1 

• J • için açık eksiltme ile eldıven satın 
omı eıın en: 1 alınacaktır. Eldivenlere tahmin &-

31 Mart pazar günü oynanacak/ dilen bedel 3000 lire. olup muvak-
voleybol maçları §Unlardır: kat teminatı 225 liradır. lhaleıi 

Df.TÜŞldaka sah~:md:a.: S<lat l 6 Niso.n 935 curearte3i günü saat 
4,15 Vefa - İstanbul, Saat 4,45 16 dad~r. istekliler §&rtnamesini 
Amelihayat _ latiklal. h~Tgün komisyonda görebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin teminat 
Kabataf ıahumda: Saat 4,ıs makbuzu vo Ticaret Odasına ka-

Ke.bataı - Haydarpaşa, ha.kemi 
Ali Rıdvan, saat 4,45 Şişli - Ye-

nilise, hakemi Ali Rıdvan. 
Mektepliler ıampiyonaı idare 

lıomiteıind en: 

Futbol maçları için oyuncula

ra verilecek davetiyelerin, o hafta 
oyunu buJunan mekteplerin mü -

mesailleri tarafından, pazartesi 

günlerinden itibaren, "V AKIT,, 

kitap satışı mağazasından alın -
ması .. 

yıth olduklarma dair veıikaİarile 
birlikte komisyonda haZll' bulun· 
maları. ( 1337) 

• 
Kıtaat ihtiyacı olan 30 ton ku

ru fasulye açık dcsiltme ile ıatın 
alınacaktır. Beher kiloıunun tah
min bedeli 14 kurut olup muvak· 
kat teminatı 315 liradır. ihalesi 
3 Nisan 935 çartamha günü qat 
ıS,30: dadn·. istekliler f&rtname• 
sini komiıyonda göre'bilirler. Ek
siltmeye gireceklerin teminat 

zır bulunma!arı. ( ı338) .v. "' "' 
• • • 

Kıtaat ihtiyacı için 4500 kilo 
zeytinyağı açık eksiltmeye kon
muştur. Beher kilosuna tahmin e· 
dilen bedeli 35 kuruş olup muvak
kat teminatı 119 liradır.ihalesi 3 
Niıan 935 çartamba günü ıaat 15 
tedir. lıtekliler tartnamesini Fı~ 
dıkhda Satınalma Komisyonunda 
görebilirler. Ekıiltmeye girecekle· 
rin teminat makbuzu ve Ticaret 
Odasına kayıtlı old-qklarma dair 

Ha.ric~yc raboratuvarı için b 
adet Pantofo.ıı ciha%ı açık eksil 
meye kon!' u!tur. Tahmin edil 
bedel 800 lira olup muvakkat t 
minatı 60 liradır. ihalesi 15 Nis 
935 pazartesi günü saat ıs tedi 
Şartnamesini her gün Fındıklı 
satmalma komisyonunda göre 
lirler. Eksiltmeye gireceklerin t 
minat makbuz ve Ticaret Odası 
kayitli olduklarına dair veıikala 
la birlikte vaktinden evvel komi 

veıikaJarile birlikte vaktinden ev- yonda hazır bu)unmalan. (1465 
vel Komisyonda hazır bulunmala-
rı. (1339) !JlllHııııaıııı llllllllV Doktor ._.•ırnıın-

Kıtaat ihti;acı,,.içi: ı2,ooo kilo 1 Hüseyin Usman 
nohut ~ık eksiltmeye konulınuı· 1 Haseki hastanesi 
tur. Beher kilosunun tahmin edi- İ dahiliye mütehassısı 
len bedeli J 4 kurut olup muvakkat 1 

. . 1 . . Lileli Lütüf Aparhmaoı saat 
temınatı ızs hradır. haleıı 3 Nı- ! 4 •7 1• d T 1 f 22450 J 

935 b .. .. t 14 30 = e "a ar e e on 
ıan ?rfaın a aunu saa , iınııııııın J1muıılllll!Rnınmın11111nıaıııııııııımı IUllllBllll 
dadır. istekliler ıartnameıini her· 1 DIŞ T ABIBl 
gün Fındıklıda Satınalma Komia.- • 
yonunda görebilirler. Eksiltmeye Nurı Mehmet 
gireceklerin teminat makbuzu ve Beyoğlu Ağacami 
Ticaret Odasından kayıtlı olduk· Bursa sokak No. 1 

Baıiret = Öngö:-ü = (Fr.) Prevo· } çiiriittii. ( (Fr.) Malveillant l biridir. 
- (Fr.) E -yance. Ru or~uhalin pulcı.nu. iptal edi • Bedahet = B-~bcUik 

Örnek: Basiret, del'let rıdamlnrı . rı~ ;:.;; Bu dilekçenin pulrmıı çürü • 
na çok lüzumludur = Öngörü dev · tünü:.. 
lcı adamlarıJ'lO. çok gereklidir. Batıl itikad = Bo,inan = (Fr.) 

Baai.etkar = Onröı·en, öngörülü Fausse croyance 
Örnek: Siyasi iil••mdc ba.~irctkôr Örnek: Batrl itilaatfora saplanıp 

olmak liizımd:ır. == Sıyasal ar.ımdn kalanlara acınuılı<lır = Bo§inanlarıı 
öngörür olpıak ge,,ektir. savlarn.p kal.anlara acımalıdır. 

Basit (Sade anlamına) - Basit (T. Babn ;;:; Göbek. ku§ak 
Kö.) = (Fr.) Simplc Örnek: Dördüncü baımda dedel>-

S.sit (Gayri mürekkep anlamı · rimiz birleşiyor :;;: Dördüncü göbek. 
na) = Yalını; = (Fr.) Simple te (kıı~al•ta) dedelerimi; birle§iyor. 

Örnek: Basit ı•e mürekkep ci~im. Batın = Karın = (Fr.) Ventre 
fer == Yalın.ç t•e katınç cisimler Batın = lçyüz :::: (Fr.) İnterne, 

Batlcum.ndan = Batbui = (Fr.) interieur 
Gencralissime Örnek: İ§in. zalıinne değil, batı • 

Örnek: Türk ordularının Baş • nına bakmalı = İ~in. dı1 yiiziine 
lmmandanı, Atatürktür = Tiirk ur· de~il, iç yil.züne bnlmıalr. 
dularınm Ba§buğu Atatürktür Batıni = Gizdem :::; (Fr.) Eıote • 

Ba umandan = Ba,komutan == rique 
(Fr.) Commandant en chef Bayi = Satan, utıc• ;::;:: (Fr.) Ven -

Örnek: Şarktalii ordularuı Baş • deur, marchand 
kumandanı = Doğııda/;i ordulamı Örnek: Alanl.arla. ıaıanlar mıla§ • 
Ba~lwmutam. tılar = Les vendeıırs et le.s achıeur~ 

Kı:ımandan = Komutan se sont ententlus. 
Kurnanda etmek ;:: Komutmak Bazan = Arasıı·a, aradıa, kimi va • 
Bataet = Ağırlık, yavaşlık = (Fr.) kit = Quelpufois (parfois) 

Lenteur Bazı ::;: Kimi, birazı, bir takım, -.ir 
Örnek: Bu i§ bu kadar brıtactla kısım = (Fr.) Quelque (11) 

yürümez ::: Bu i§ blL kadar yat'a~ • Biziee :;:: Oyuncak ;:: (Fr.) Jou .. 
lıkl.a (ağırlıkla) yiiriime::. jou, jouet 

Bataet göstermek = Yavaınnah, n. Bazu = Pazı = (Fr.) Biceps, bra:s 
in'lık göstermek = (Fr.) Montrer dw Bazubend = Pazıbağ :;: (Fr.) A -
la lenteur mulette attache au bras, brassard 

Örnek: l~lerin.i.zde bataet göster· Beea ;:: Yerinde 
meyiniz = /§lerinizde yava~ımayı - Nibeea (Nabeınahal) = Yeniz 
m - -w·rl /. ,.,;;st.ermcyiniz) Beaayiı = Almaı = (Fr.) Permu-

Bati ::; Ağır, yavaı ::: (Fr.) Lent tation 
~;ıtd = Çürük, bot = (Fr.) Faux, Örnek: İki memurun b~i 

absurde. vide tasvip edildi = iki ifmenin. alTrUl§ı 
İptal etmek :: Çürütmek on.andc. 
Örnek: O adam~ benim luıldamr. Bed = Kötü, çirkin 

iptal etti = O adam, benim hakhımı Bed'endit = Kötülük dütünen = 

vidence 
Örnek: Bu bedahet muvacehesin· 

de diyecek sözüm kalmadı == Brı 
besbcllik ön:::1dQ di·yecek söziim 
kalmadı. 

Bedah!ten (Bak : bilbedahe) = T B• 

sanız, hazırlanmadan 
Bedihi = Besbelli = (Fr.) Evident 
82duıl = Sny•uz - (Fr.) D~ 

hasse origine 
Bedavet = Göçebelik = (Fr.) Vie 

de nomade 
Betbeht :;:; Bahıtaız, lcötübahıt = 

(Fr.) Malheureux 
Bedbin = Karamaar = (Fr.) 

Pessimiste 

Örnek: Bedbin olanlar. her şe)i 
T.:arnnlcf;. göriirler. = Karamsar o • 
lmılar. her şeyi karanlık görürler. 

Bedbi"i :;:; Karamaarbk = (Fr.) 
Peışimisrne 

Ömek: lliç bi,. i§te bedbiniyt? 
dii§mcrnrlidir = Hiç bir işte ka · 
ramsarhğa düşmenw.lidir. 

Beddua = ilenç = (Fr.) Maledic
tion, Anath~me 

Örnek: Ana baba beddua.sı al · 
mal.·tan içtinap etmeli. = Ana baba 
ilencine uğramaktan l.YJrımmalt. 

Bedel == Karşılık = (Fr.) Contre
valeur 

Örnek: Serı.irt t'erdiğin. ata kar~ı· 
lık (bedel) sana bir hılu; veriyo • 
rum~ 

Bedel (Esman anlamına) = Tutar 
Mübadil ;: Deiiımen 
Miibadele = Deiiı 
Örnek: Mübadele. be)nelmilel 

iklwıdi, rabıtaların. 'ba§lıcalarından 
biriJ:i,. = Deili§. -··.. ulusal ( 1) · 
konomik bağların. ba~lıcalarıntlnn 

Tebdil etmek = DeğiJtirmek 
Tebeddül etmek ~ Değİ§me~ 
Tebeddül = Değiıme 
Tebdil = Deiiıtinne 
Mütebeddil = Değiılcen 
Örnek: Bugün. hava mütebed 

dil = Bugün. hava deği§ken. 
T ebadül = Değiıki 

Örnek: (B) ile (P) har/leii ara
sında her V<• i: t de'i~ik olabilir. 

Bedel ok.1.ık = Yerine = (Fr.) A 
la place c " en reınplaceı:nent de 

Beden -== Beden (T. Kö.) = (Fr.) 
Gorps 

( 1) Jt'r01t$tzça "in.ter,, Ön.ekinin 
dilimizde karplığr. olan bu ''arsı,, 
öneki hahkında da aynca yanlacak
tır. 

Düzeltme 
Kdavuzun birinci ıayuında il 

ıayıfanın dördüncü aütunanda 1 
uncu satırdaki (Adli) ıö~nii 
kar§ılığt olan (Tüzel) den ıonr 
lranıızca olarak ( judiciaiıe) ya 
zılacaktır. 

Hukuk terimlerinelen yazı eli 
linde her zaman kullanılmaıı g 

rekli olanlar i~in H harfinde 
(hak) ve (hukuk) kelimelerind 
toplu kar§ılıklar göıterüecektir. 

~ .,,, .. 
Kılaouzun üçüncü ıayıftnela, bi 

rinci aayılanın elördüncü sütunun 
ela 17 ve 19 unca ıatırlardo ( aJi 
ve ( aıliyet) sözlen iarfınndeiıl 
türkçe karıılıklar (ösgiin) oe (öz
günlük) olacak ilıen yanlıtlılla 

(özgül) ve (özgüUülı) Jizilmi,tir. 





Büyük Harpte 
Kafkascephesinde 

Pazartesi KURUN'da - .... 

Büyük Harpte ı 
Kafkas cephesinde 

Pazartesi KURUN'da 
,, - - - ı::wus ... 

• • Günün Spor H3.diselerindell iki Görünüş •• 

:A:na.dolu - Süİeymamye terli maçm'dan bir enstantane Milli takım namzetleri dünkU çalıımada antrenörle oeraber 

Dün tehirJe büyük spor hadiıeleri olmaJı. Y almz birinci küme aonuncaıu ·süleymaniye ile lkinci küme birincisi Anaclolu terli maçı yaptılar. Süleymaniye kendiıi için 

çok mühim olan bu maçı 2 • 1 kazanarak birnici kümede kaldı. Bu maçın tal.Uatr.nı iç sayılalarda bulacaksınız. Bundan bCl§ka milli takım namzetleri Taksimde bir çalı§ma 
maçı Jaha yaptılar. Antrenör kendilerini muhtelif hum•larda aydınlatmaya ~alqtı. 

1 

Dünyanın -en güzel 
sesli kadın z 

. ~ 

~lmanyanın Verıay cuic:ll"f17tatını yıitııı oe ailahlanııını açığa 
VUTU§U1 dünyanın gözünü korkuttu. AJmanyanın • nlahlanqından en 
çok ürkenler lngiltere, Frama ve ltalyadır. lngüiz diplomatları, e· 
tekleri tutu§muf bir halde harıl harıl öteye be-riye koıuyorlar. Bura
daki resimde Sir Saymen ve B. Edeni BerlinJe '.Alman hükUmet Reiıi 
B. Hitlerle konu§Urken görliyormnuz. 

lngilterenin radyo istasyonları, 
en güzel ıeali kadınlan toplıyarak 
onu espiker olarak kulanmakta 'Alman oriluıunun ileri gelenlerintlen Ceneral J\clam, Mrmıtıte 
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Son günTer içinde lngiltere'cle büyük lırlınalar hüküm sürdü. Şid
deti, görülmemi§ bir hıza yük•elen rüzgar ağaçları kökünden söktü. 
Damları, kiremitleri uçurdu, bir kısım eski binalar, bu kasırganın 
şiddetine dayanamaJJar. Göçtüler, yıkıldılar. Fırtına sırasında yağan 
yağmur da görülmemi§ bir haldeydi. Bazı ıehirlerde evleri sular bas
tı. Nehirler tCl§tı, buradaki resme bakınız: Bu, bir göl veya bir deni: 
kenarı değildir. Yağan yazmurlar Novmarket ovasını işte bu hale 
sokmuştur. Avcılar, resimde görüldüğü gibi, bir denize dönen ovayı, 
kenarını takil! edere(l geçmek mecburiyetinde kalmıılardır. 

dır. Dünyanın en güzel sesli ka- bulunan askeri kıtaların bayraklarına meranmle madal.ya takıyor. 
dınlarından biri olan Berte Groa-

bard da son günlerde bu vazilele- ===============;:::============== 
rin birine tayin olunmu§tıır. lngi· 
!izler, İngilizceyi en güzel seıli ka
Jınlarına söyleterek dillerini her
kese vermek ülküsünü güdüyor
lar .• 
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Ne sevimli, ne 
§eker kız değil 
mi? bu, gözleri· t 

ni lalta§ı gibi a
çan gece kuşuna 
neler anlatıyor, 
tahmin edersi., 
niz? Söyliyelim: 
O, burada, gece 

kuşunun esraren- ·····'",,.,,,:,_,"'· 
giz gölgesine 
kalbinin en de· 
rin yerinde sak· 
ladığı CJ§k sırf ne 
rını döküyor! 
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