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Duygular ve 
düşünüşler 

C. H. Partisi büyük kurultayı komis
çalışmalarına başladılar Cümhuriyet Halk Partisinin bü

Yük kongreıinde Atatürk'ün ver
diği güzel söylevi okurken hep son 
Almanya seyahatinde gördüğiı
ınüz göğüs kabartıcı hadiseler ve 
tezahürler gözümün önüne geldi 

yonları 

Almanyada uğradığımız her yer-

de, selimlaıtığımız ve konuıtuğu· ' 
muz her muhitte Türke ve Türk- . . 

.. w • w• C.H. Parttıı • 
luge kartı yalnız sevgı degıl aynı . . . .. 
~,. d d . b" ••ygı eseri de ntn evvelkı gıın ..... man a erın ır - .. .. .. ı 
gördük. Sıktığımız her el bize a~.ıl~ dorduı"cu 
Yürekten gelen bir sıcaklık verdi buyuk K_u'!' t~ 
Cördü"'ümüz her yüz bize gözleri- yından ıkı go • 

nin de~inliklerinden yakınlık duy· rünüı: Ulu ön• 
ıusu getirdi. (Bresliv) da, (Dres- der Kamiıl Ata• 
den) de, (Münib) de, (Kolonya) türk Kurultay 
da, (Essen) de, (Hanövr) de, üyeleri aroında 
(Berlin) de (Hamburg) da her ve önemli .öyle 
'biri ayrı bi/ samimiyet ifade eden vini .öylerken 

İnce miıafirseverlik duygula~~ ile k tO (A.AS _ C. H. 
ka l k M' l lmak uzer4) An ara, 

rşı attı · ısa 0 • p. Büyük Kurultayı komisyonları 
kolonyanın (Ren) nehrı kenarın- 5 g35 C .. ·· t 
d ld 

... 10 - - uma gunu saa 
a bir gece misafir ka ıgımız o- . . · 1 '-1· ·1 .. 1 nd'ık 10 da ıtlerıne başlamış ardır. 
~ ın T" k bayrağı ı e suı e · ur . . . k 1 - Hesap komisyonu; S.ıba· 
ten baıka Türk gazetecılerının pe . 
Jai "k b l bir top ses- kanlığıoa C. H. P. Ankara ıdare 

çu çapta u unmut h . b kan R'f B" k . 
ler· I IA I d "'ını söyliyebili· eyetı aı ı ı at ore ı ra-

ıy ese aman ıg rt"l" w D·-·· .a.~L:;;;:sıu ıek. ıi po o uge - -~·nıav• , . 
Ilı. • l'eterliiine Hitim Kulalıyı ıeçmıf 

Diyebilirim ki 1914 senesınde ve dört yıllık parti hesaplarmı ve 
~arlığını ve mukadderatını Alman belıelerini gözden geçimıit ve 
lllı~ratorluğuna bağhyan Os~· düzgUn ye tetekkUre delerli bul • 
lı imparatorluğu zamanında Turk 
Uluıunun kıymeti ve kabiliyeti Al
~da bgünkü kadar takdir e-

muıtur. 
2 _ Program ve nizamname 

1hDİt dejildi. 
Arada ıeçen zaman içinde ne 

hadiseler olınutl'M ki Alcwn. 

'"~""' 

)'ılın Türkiyeye ve Türk ulusuna 
~ı olan takdir duyguları bu de
l"etede artnuıtır? Bu sorgunun 
~abmı bulmak için evvelki gün 
b\iYük kongrede Türk ulusuna gü
ıeı söylevi ile direktif veren Bü
liik Önderimizi gözönüne getir· 
laıek lazımdır. Çünkü o sorgunun 
Ce\'abı al'lcak onun yüksek varh
iında ve onun güzel sözlerinde bu· 
lunabilir. Türk gazetecilerinin Al· 
lııanyada gördükleri sevgi ve ıay· 
Rı da doğrudan doğruya Büyük Şe
fimiz Atatürk' e ve onun önderliği 
altında yürüyen Türk ulusuna ait· 
tir, Nasıl ki Türk gazetecileri için 
"erilen her ziyafette ıöz aöyl~yen 

komisyonu, ıaat 1 O da toplanmış 
ye bqkenhia Şemsettin Günal • 
tay, raportörlüie Ferit Celil Gü· 
ven, ıekreterliiine Muhittin Dinç
aoyu, aeçmiı ve ilk it olarak pro -
gram taslağı üzerinde çalıpnayı 
onanuıtır. Bunun üzerine toptan -
tıda bulunan Parti genel kitibi 
Recep Peker program ve tüzük 
taslakları haıı:ırlanırken Partinin 
dört ydlrk deneçlerinin, siyasa a • 
kıılarının, ekonomi gidişlerinin 
gözönünde tutıddu~unu ıöyli!e -

Balkan antantı konseyi toplandı 

ASIM US 

Romen kralı üç dışba
kanla konuştu 

rek yeni önergelerı sebeplerıyle 1 •t .. I k B ••k k I • ı B l''-
ı t t r 

ı uıes o, u reş onuşmaıarııe a "'an 
ana mıt ı . 

Komisyon bu izahlardan son - antantı daha çok kuvvetlenecektir, diyor 
ra konuımaya geçerek akıama 
kadar çabımııtır · 

Komisyon l 1 - S - 935 Cu -
marteıi ıünü çalıtmaıma devam 

edecektir. 

Bükreı, 10 ( A.A.) - Ballıan antantı lronNyİnin illı cel.ai ıaat 18 
ele bQflamıı, .aat 21,30 a kadCıT Jevam ~tmiftir. Celıeılen .onra, Bay 
Titüleıko, yanınıla Bay Tevlik Riif'ü Araı, Yeutiç ve MaftinHM ha
zır olıluğu halde, kencliıinılen malumat iıtiyen gautecilere arxalı 
ıunu aöyliyebileceğini bildirmiıtir: 

O .. f n ! ci sütunrlnda) 
(Sonu 4. cü sayı/anın R ci siitımımda) (Sonu 1 . cu sayı anı . -
~ 

Muhabbetkarane clenilebilecelc derecede •amimi bir temayül i
çinde meıaimizin ruznameıini teıbit için noktai nazar teati ettik, bu 
meıaiclen antantımızın daha ziyade kuvvetlenmİ.§ olarak çıkacağın -
dan emin bulunuyoruz. Bu meıainin neticeıi bir teblifle neıredilecelı · Fener bahçe Galatasa-

d.' rayı 2 -1 yen ı · 

Kale önünde .. lıı bir lıarıılQfmadan .onra 
_ y mı•• Spor Hy&tamız.da -

tir. 
Bükre§, 10 ( A.A.) - Dıt itleri Balıanlığıntla Bay Titüleıltonan 

neztlinde yapılan celıeye ÇekoJoualıyanın Bükreı Elçin Bay Sepa da 
gelmiştir. Bütün Bakanlar, celıe ıonunda memnun görünüyorlardı. 

Konleranıın yarın akıam bitme•i mümkündür. Zira, ıöylendiği
ne göre, Bay Yevtif Belgracla ılönecelıtir. 

Bükrej, 10 (A.A.) - Bay Tev· 
fik Rüttü Aras dün öğleden aonra 
saraya ıiderek deftere ismini yaz
dımııı sonra bay Titülesko ile Bat
bakan bay Tatareskoyu görmüt · 
tür. 

Bay T atareıko ve bay Titüles -
ko kendisine karıılık ziyarette 
:..ulunmuı ve bay Titüleıko uzun 
müddet kendisile görüırrıü~ür. 

Bükref, 10 (A.A.)-Balkan an. 
tanlı delegeleri bu sabah ulusal 
bayram münasebetile yapılan ıüel 
geçitle hazır bulunmuılardır. De· 
legeler kral tarafından öğle yeme
ğine çağırılmıtlardır. 

Bükret 10 (A.A.) Sarayda kral 

taraf ınclan verilen öğle yemeğin -
de Balkan Bakanları ve murahaı
ları ile Bay T atareako ve Titüleı · 
ko hazır bulunmutlardır. Kral ye
melften sonra üç Bakanla ıörüş • 
müttür. 

Saat 18 da Bay Y evtiç ve 16.30 
da Bay Makıimoa ile Bay Titü -
leıkoyu ziyaret etmiılerdir. Bwı • 
dan aonra üç Bakan Meçhul aı · 
kerin mezarına merasimle çelenk· 
ler koymuılardır. Kendilerini ora
da mevki kumandanı kartılamı9 
ve mera.imde üç memleketin Bük
reıteki elçileri ve Romanya yük • 
sek tahıiyetleri hazır bulunmut 
tur. Bay Yevtiç ile Bay Makaimol 

Bay Riiftü Araa ue Bay 
Maftimoı 

müteakiben ayrı ayrı bay T ata . 
reakoyu ziyaret etmitlerdir. Saat 
18 ile 21.30 arumda devam eden 
ilk cel..den sonra Bay Tataresko 
ile Titülelko üç Bakana ziyaret . 
lerini iade etmitlerdir. 

BAY ROŞTO ARAS'IN ROMEN 
GAZETECiLERiNE SOZLERI 

Bükret, 10 (A.A.) - Tevfik 
Rüttü Araı Köıtencedc karaya çı· 

(Sonu 10. cU aayı/Mın L ci aitunıında) 
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Fransız Dış bakanı V arşova' da 
Fransız - Polonqa bağ
lantısı pekiştiriliqoır 

,--- - ~--

Uluslar sosyetesi 
konseyi 

Cenel)re, 10 ( A.A.) - Ulus
lar So•yetesi komeyi bQfkanı 

Vartova, 10 (A.A.) - Bay La- Fransız - Sovyet anla .. ması, 
:r Bay T evlik Rü1tü Araı Sosyete 

val, yanında hariciye genel katibi siyasal vargıları - maksatları -

1 
üye.ini 9 Eylulde AHamblenin 

bay Leger ve hu1U1i kalem müdü- ve ameli yönetleri itibarile aydın -· toplantı ·devresine çağırmııtır. 
rü bay Rochat olduğu halde saat latrlmaya muhtaçdır. Bu antla• . 

:r Assamble bu toplantı•ında •a -
18 de buraya muvasalat etmi§ler manın iki taraf ile olan müı'8.se · ı ' VClf halinde bulunan ulu.Iara •İ-
ve iatuyonda dıt Bakanı bay Beck betlerimizi yani Fransa ile olan · lah ve •aVQf kereçluini (malze-
ile FraıJM büyük els.isi, protokol bağlatımızı ve Sovyetler Birlig-i 

1 
meıini) "ermek ycuaklığını ko -

müdürü ve diğer tahsiyetler tara- ile Ölan ademi tecavüz antlaıma-
1 nuıacaktır. 

fından "arşılanmıştır. mızı zararlandımııyacağmı san-· .__,..._..._.. ______ .._ __ _. 

:Vartova, 10 (~.A.) :- Bay~- J mak halckımızdır. Lehi.tan siya -
vatin, Bartunun zıyaretınden hır auı, kartıhklı olmak f&J'lile, bu 
yıl sonre., Vartovaya gelmesi Fran belgelere kartı bayrik - sadrk
aanm Lehiıtanla olan bağlantısı - kalacaktır. Fransız - Sovyet an· 
na - ittifakına - verdiği önemi laşİnası Fra11ı1& le Sovyetl« Birli
ıöstermektec:lir. Büyük halk yığm- ği olduiu aibi Lehi.tanı da bağlı
lan Fransız - Leh bağlantısınm yan uluslar sosyetesi antlaımuile 
pekittirilmeai yolundaki, bu deiif- hemahenk olduğuna göre, bu ant -
ten dC?la>:t sevinmektedirler. Bu - lqmanı:n yalnız siyasal amaçları 
nun için, Leh, greti - ziyareti - meselesi kalıyor ki, bunun da bay 
Lehlilerce büyük bir önem kaza · Lavalin ziyaretile aydmlanıacağı • 
nacaktrr. Bununla beraber hükU • nı umuyoruz. 
met mahafili, son Fransız - Sov- Burjer Poranni gazetesi de şun· 
yet anla.ıması . dolayısile az çok ları yazıyor: 
çe&:ingen davranmaktadır. Fran - Frama ile Lehistan arumda iki 
MDm doğu A vrupadaki <f08tluk • türlü uılatıhr, b;ç bir feY olma -
lan sisteminde Lehi.tana nur] bir maılıdır. Fr&nAJUD Sovyetler Bir
yer ayırmak istediği eoruluyor. ö- lifi ile olan anlatmasının, Abnan
bür tarafan doğu antiqması için ya ile bir anl~lık halinde 
konupnalara tekrar bqlanmuı nuıl ifliyeceğini açık bir surette 
ihtimali Lehistan diplomui maha· bildirmek gerektir. Bizim Framız 
filinde kaygu uyandmnaktan geri - Sovyet it beraberliğine kartı 
lrnlmamaktadır. Bay Lavalin Var- hiç bir vaninnız-mak1adnmz
"Ovada kalıtı çok kısa olacağından yoktur, fakat bumm bizim Z&J'&rl• 

1 ütUn Fransız - ı.em.t..nmmale. w ol 11 ;aıdmlıa. G ,gı.c1, 

lerinin derin bir surette tetkikine lepneai langi vargı ile olur11. ol· 
imkan olmıyacaktır. sun toprağımıza yabancı ordu ve 

Bununla beraber bay Laval ile hava kuvvetlerinin girmesini i.te
yapı1acak görüşmelerin son za - yecek anlaJmalar olamaz. Keza 
mıın!arda anlaşa~amazlıklara yol ayni hareketin bağlat Romanya ile 
açan bazı meseleleri aydın!ataca • Baltık memleketleri topraklarmda 
ğı umulmalrtadır. Bütün Lehistan da bunların muvafakatları olma -
mahafili Fransız. - Leh bağlt-.ntrsr dan vukubulmuını kabul edemez. 
nm korunması ve pekittirilmesi Ayni zamanda, Lehistan - Sov -
ıereğinde birliktir. yet ademitecavüz antlaıması ile 

V&J'fOva, 10 (A.A.) - Gazeta Lehistan - Fransa bağlqınm hu· 
Pc!ıka, bay, Laval'in Var§ovaya kuki ve siyasal deierini koruya -
y: pacaiı görcti hak.kında diyor cağı hakkında teminat istemek de 
ki: hakkmıızC:rr. 

Stalin'in zaferi 
Moskovaya giden heyetimiz dönüyor; 

zaf ferin 1 as Aiansına sözleri 
B. Mu,. 

...;;.:,._ _______ _ 
MoikoTa, 10 (A.A.) - Bay 1 den sonra ben ve arkadatlarım an

" luzaffer Gökerin 'baJkanlığmda · cak 9öyle diyebiliriz: Sovyetler 
'ci Türk sangıtı dün Ode.adan va
ptı rla lstanbula hareket etmitler -
dir. 

Bay MJJzaffer Tas ajan11 mu -
habiırine Scwyet Rusyada bütün 
ıördü.kleri ve bilhassa 1 Mayıs 
bayramı hakkındaki tal<dir ve 
hayranlığını ifade ettikten sonra 
demiıtir tki: 
"- Bel\ ve arkadaılarnn Mos

kovadaki 1 Mayıs halk tezahüratı 
ve büyük ordu geçİ!_İ hakkında u
nutulmaz bir anı - hatıra - sak
lıyacağız. Moskova, Leningrat ve 
öbür büyük endüstri merkezlerde, 
Sovyetler Birliğinin sanayileıme 

yolunda ititilmemit bir surette 
geliıtiğini görmekle bahtiyar ol -
duk. Moıkova Metrepoliten hattı, 
su ile işliyen Dinyeper elektrik is
tasyonu ve civarındaki kurumlar 
modem teknik · harikasıdır. Ayni 
zamanda her tarafta kültürel bü· 
yük gelişi gördük. Hülasa dost 
memlekette bütün gördüklerimiz-

Birliği uluslarının mukadderatını 
idare e~-enlerio, zaferi, ulusun da~ 
hi önderi Stalin'in bir zaferidir. 
Büyük konuksever memleketler -
den ayrılırken, Sovyetler Birliğin
de gördüğümüz dostça ve samimi 
ilgiden dolayıbütün kurumlara ve 
bütün dostlarımıza teıekkür için 
ajan.smızın nazik aracılığından a
sı<tlan"!Vlk is•iw,n1z ... 

Almanyanın .dalgalı 

borçları 
Berlin, 10 (A.A.) -Raytşbank 

mahafili, ulusal ıosyalist rejimi it 
batına gelelidenberi elde edilen 
endüstri karlarla yükümsel ( mec
buri) bir ödünç yapmayı dütün-
mektedir~ 

Bu ödünç (iıtikraz) Almanya
nın dalgalı borçlarını uzun vadeli 

bir borç haline çevirmeye yaraya
caktır. 

Ulusal sosyalist mahafili, reji-

Dördüncü kurultay 
Parti kurultayının açılış 
günü yurdun her yanında 

kutlandı 
Ankara, 10 (A.A.) -Yurdun 

her tarafından gelen telgraflarda 
C. H. Partisi dördüncü Büyük 
Kurultayının açıldığı dünkü 9 Ma· 
yıs gününün lbüyük bir bayram 
günü olarak kutlandığı, yapılan 
toplantılarda Partinin ve Ulu Ön
der Atatürkün ulusu karanlıktan 
aydınlığa çıkaran devrimlerle ba
tarılan itlerin sayılıp döküldüğü, 
yer yer konferanalar ~ -.ijyme -
reler verildiği bildirilmekte, bu 

vesile ile halkın Ulu öndere ve 
büyüklerimize ka111 duydukları 
derin ve sarsılmaz bağlılığın bir 
daha tekrar olunduiu söylenmek
tedir. 

Dün, birçok yerlerde, yapı, 
~-. vı...ı.., 701 •• --" Ç2ım ... 
tenliği yapılmıttır. 
iRTİCA KARŞISINDA ISP AR

TALILARIN TEESSÜRÜ 
ls~arta, 10 (A.A.) - C. H. 

Partisi Büyük Kurultayının açılı· 
!I §ehrimizde parlak. bir surette 
kutlanmıştır. Kutlama için :;in -
lerdenberi hazırlanan şehrimiz 
dün baştanbaşa donanmıf, bezen
mişti. Kutlama Halkevi ve Parti 
kuraklarında yapılmıştır. 

Atatürkün Kurultayda verdiği 
söylev dinlenmiş ve bundan sonra 
binlerce 'yurttaşların bulunduğu 
büyü~< bir toplantı yapılmıştır. 

T oplantrda Partinin kurulut 
tarihi ile baıardığı itler anlatıl • 
mıf ve Ulu Önder Atatürkün bu 
yoldaki öncülüğü amlmıttır. Ulu 
Öndere, büyüklerimize ve Kurul • 
tay Baıkanlığına telyazıları gön • 
derilmittir. 

T oplantıcfa, mazisi kirli ve le-
keli olan beyinsiz bir adamın 
kaytakhğı (irticaı) hortlamaya 
çahşmıt olmasından dolayı Ispar
talıların duydukları tiksinti bildi· 
rilmiş ve hareket tel'in edilerek 
Ispartalıların devrime bağlılıkla • 
rı bir kere da.ha tekrar olunmut • 
tur. 

Bundan sonra Halkevi tara -
fından hazırlanıp açılıtı gününe 
bırakılan müzenin töreni yapılmıt 
ve binlerce halk tarf ından gezil • 
mittir. Büyük gayretlerle hazırla
nan Halkevi müzesi çok beğenil -
mittir. 

Halk ınyasal bayram.mı içten 
gelen bir bağlılıkla ve çok alakalı 
bir şekilde kutladı. 

.... .--.. --·--••...,••••www-ı _____________ _ 

min it bulmak için aldığı tedbir
ler üzerine elde edilen endüstri 
karlarını savat karlarına benzete
rek devletin bunlardan genel fay
da için faydalanmaya hakkı ol
duğu sonuncunu çıkarmaktadır. 

Habeşisf an iki· qüzlü Sl" 

qasa qolu güdü.ırormuş 1 
Habeş necaşisinin söy1~ Jiği söylev 
Avrupada büyük tesirler uyandırdı 

Roma, 1 O (A.A.) - Habetis· 
tan meselesi, gazetelerde ilk plam 
i§galde devam ediyor. 

Habeıistan düne kadar İtalya 
ya kartı iktisadi ve ticari sahada 
göstermekte olduğu ve bugün as· 
keri sahaya nakletmit olduğu düt· 
manlık ile İtalyanın almıt olduğu 
tadbirlerin zaruri olduğu birta -
kım vesikalarla göstermektedir. 

Necaıinin Söylevi Avrupada 

Naırl Karfılandı? . 

Habet - ltalyan anlaıamamaz· 
lığı etrafında Necaıinin 12 Nisan· 
da parlamentodaki söylediği söy -
lev Avrupa siyasal mahfellerinde 
tesirler uyandırmıttır. 

İtalyan gazetelerine göre, Ha 
bet imparatorunun parlamentoda 
söylediği nutuk tahrik edici mahi· 
yettedir. 

24 Nisan 1935 tarihli 11 Corrie· 
re della Sera gazetesi bu hususta 
tunları yazıyor: 

Habet Necaıisinin parlamen 
toda söylediği nutuk, Habet hüku
metinin iki yüzlü siyasa takip et
tiline dair bir vesika teşkil etmek· 
tcdir. Hııbe! hükumeti bir taraf. 
tan Habe§ - ltalyan ıhtııM.. icin 
defalarca Uluslar sosyetesinin ha· 
kemliğine müracaat ederken di · 
ğer taraftan da Habeş ahalisini 
harbe teıvik ve sevk ediyor. Gene 
Habet hükumeti bir taraftan ya . 
b·ancı jlazetelerde ltalvan taar . 
ruzundan Jİkayet ederken, diğer 
taraftan tecavüze haztTlanmakta · 
dır. 

Habe§ ahalisinin iptidai haya\ 
ve an'anelerini bilen bir kimsenin 
Habet imparatorunun söylediği 
nutukla yukarıda İ!aret ettiğimİ7. 
hedefe doğru ilerlemekte olduğu · 
nu kolaylıkla takdir edebilir. 

Habet imparatoruna cevap ver· 
meğe lüzum görmüyoruz. İtalya 
mükumetinin aldığı askeri tedbir· 
ler, Afdub, Ualual, Gonclar ve· 
saire kanlı hadiselerinden vuku-
bulmuıtur. 

İtalya hükumeti bu nutka kar 

lngiliz kabinesini 
sarsan sebepler 
İngiliz kabinesinin- yakında 

değişeceği, Baldvinin B~şbakan 
ve Lord Eden'in de Dış Bakanı o· 
lacağı 11".alumdur. Değişikliğin se
bebi !imdiki Dış Bakan Sir Say -
men'in iki hatalı hareketidir. 
Bunlardan biri bir müddet evvel 
İngiliz Hariciye Bakanının Al • 
man tayyare kuvvetinden bahse • 
elerken (Alman tayyareciliği da -
ha uzun seneler İngiliz tayyareci· 
liğinden aşağıda kalmağa mah .. 

kumdur) demi§ olmasıdır. Bu gö
rütün hatalı olduiu Berlin ziya • 
retinde anlaıılmııtır. Çünkü Hit • 
ler kendisine (Alman tayyareleri 
lngiliz tayyarelerine müsavidit. 
Belki de daha fazladır) demittir. 

ikinci hatalı hareket gene Ber
lin ziyareti sırasında Hitlerin (Bi· 
ze müstemleke lazım) demesine 
~artı (Biz ona cevap veremeyiz. 
Akvam Cemiyetine müracaat e<!i
niz) demesidir. 

Bu türlü cevap lngiliz kabine -
İinin bazı azası tarafından tenki -

·de uğramıf, kendisine (Akvam 

fı aldığı tdebirlere de devam ede' ltıüJ 
cektir. du 

İtalya hükumetinin açık ola' ~•l 
tedbirleri herkesçe malumdur tvl 
Bütün acun, İtalya hükumetini• tir. 
mutedil ve haklı olduğuna phadeC triı 
etmektedir. ')'kı 

H . • b'if lala abet ımparatoru vuruıkan 
tarzdı\ hareket ederek bütün tlf' b· 
betlilerin ltalyaya kartı birleırıı" b~'l.e 
sini hararetle tavsiye ediyor fi /' 
cephane tedariki için bütün mi~ 1 e 
!etinin yardımını dileyor. GuY' ~ 
Ha bet istanda silah azmıf ! 

Bu hattı hareket hariçte bulu ~ 
nan kimselere büyük bir cevap te tri 
kil etmektedir. Çünkü bunlara g~ :'1 
re, Hahetistan mütemeddin 1• ~ 
garplılaımıt bir ulustur. 

1 tıct Binaenaleyh Habeşistanın bat 
batına Avrupa merkezlerinde, hl' fQ 

rışsal beyannamesi samimi ve doi f .) 

d "''ld' 
0
"" ru egı ır.,, · ~ 

ı k.. '" talyan gazeteleri diyorlar ı· ~İi 

Fransız gazeteleri dahi, bu nutJ<ıl ~ 
lüzumsuz ve müheyyiç bulmaktl'' 
dırlar. Pli 

lqlt 
25 Nisan 1935 tarihli Elbelil fi 

" gazetesinin muhabiri Habeş i111 ' 
oara~~runun kral lbnissut'a gön 'il 
derdıgı heyetin dün San'adaJI ~ 
Ciddeye vasıl olduğunu gazetesin' ıl ."" 
bildirmektedir. Bu heyet lm~ 04 

Yahyayı ziyaret ettikten sonr• 
Hicaza · gelmiştir. Habe§ heyetİr 

kartılanmı§br. 
1 O Nisan tarihinde, Kral lb

nüssuut, Habeş itlerine hiçbir miİ' 
etmiş ve akşam yemeğine alıko1 ı;1 • 
mu§ tur. 

Habeş heyeti hamil bulundıı~ 
ları Necaşinin mektubu ile hediye' 
lerini Kral lbnüssuut'a vermişler 

(!l?t 

di~ ~ 
28 Nisan 1935 tarihli ll Corrier' 1~ 

della Sera gazetesine göre Kral Ur r~ 
nüssuut, aHbet işlerine hiçbir rııii' " 
dahalede bulunmıyacağını Habef S 
heyetine bildinniıtir. Habeş ht > ~ 
yeti, Avrupaya doğru Ciddedeıı ' 
'hareket etmişlerdi.r. 

Karsta yeniden 
yedi sarsıntı! • 

Kars, 10 (A.A.) - Digor 11' .'
4 biyesi çevresinde gece ve gündiif; 

aralıklı olarak yedi deprenme o~ ,; 
muştur. Evvelki deprenmelerdeı' 1 

zarar gören yapılar bu defa yıkıl 1 
T · k.. ·· a 'd ı'' ~ mıf, encı oyun e yem en su 

fışkırmıttır. Ölü ve yaralı yo1' tr 
~ tur. 

Ç 
. Q 

~koslovakyanın yenı i(, 

Ankara elçisi ~·,.iti 
Prag, 10 (A.A.) - Bay Ş" t4 

Halla, Ankara orta elçiliğine ti 
yin edilmittir. 

'- f: 

lçbakanı Ankaraya dönd~ :t 
Ankara, 10 (A.A.) - ispat .

1 
dı 

ya bir tetkik ıeyahatine gitınit 1 
t 

lan lçiıleri Bakanı Bay Şükrü 
ka bugün §ehrimize dönmüttü~ 

Cemiyeti~in bir müstemlek;f b~ ,4 
devletten alarak diğer be de•~ ' 
te vermefe hakkı yoktur. Ni~ it' 
böyle cevap verdin?) denil~İft 
işte bu hareketler lngiliz kabiıı' 
sinin mevkiini aarımıttır. 



işaretler 
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Kadınlar birliklerini 
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Gezintiler 1 
= 

Altı Ok 

kapattılar O·· Ci~.mhuriyet Halk Partiainiff 
,0 rduncü Kurultayına programa 

Orf fÖy/e bir ÖTterge yapılml§tır: ~~~~----------~~~~~~~~ 

Hiçbir bayrak, Türkun ay yıl. 
dızı kadar güzel değildir; gene hi.ç 
biri onun kadar yükseklerde dal· 
galanmamıştır. Yakın yıllarda 

bunlari:n arasına bir bO§ka•ı clalto. 
karl§tı. O da ak ve kızıl .. V•tÜn· 
de altı ok var. Keskin uçlu altı 
ok. Bu altı ok, yeni Türkiyenin aJ. 

h "Yurtdqların ferdi ve içtimai 
Urriyet, müsavat, m-uuniyet ve 

Kendilerine bütün haklar verilmiş olan kadınlar at tık 
Jüzum oJmadığına karar verdiler ayrı bir kuruma Qı") ' d u kiyet haklarını m&hfuz bulun· 

UtınaJc Partimizce ehemmiyetli e· 
~ılardandır. Bu hakların sının Kadınlar Birliği dün şaat on( 
~\'let varlrfı otorite sınırı içinde· altıda Birliğin Cağaloğlundaki 

Başkanlığa çoklukla Bayan Sa
fiye Hüseyin, katipliklere ele Ba. 
yan Münevver ve Bayan Nezihe 
seçilmişlerdir. Toplantıda evveli 

idare heyeti üyesinden Bayan 
Saadet Rıfat, bugün kadınlığın 
bulduğu tekamülden dolayı duy 
duğu yü.kaek kıvancı ve Birlik i 
dare heyeti batkanı Latife Bekire 
kartı duyduğu samimi duyguları 
anlattı. Ve tiddetle alkıtlandı. Ba· 
yan Saadet Rıf atın duygularına 

kartı tefekkür edildi. ED soo ola
rak kongre batkanı Bayan Safiye 
Hüseyin kongreye gelenlere ve 
Birliğe kartı duyduğu bağlılığı an· 
latarak toplantıya nihayet veril 
di. 

tı ıahdamarıdır. Altı büyük ve 
derin kaynaktan ulusumuza taze 
kan ta§ıyan bu çizgiler, eğer siıı· 

ri birer mızrak gibi olmcuaytlılar, 
bana öyle geliyor ki bayrağın an
lamı ekıik kalacaktı. 

' ~1'· Ferdin ve hükmi ,ahsiyet· merkez salonunda fevkalade bir 
,t ~rin faaliyeti umumi menfaatlere toplantı yapmıştır. 

l)·kırr olmıyacaktrr. Kanunlar bu Kad~nJarımız bütün siyasal hak· 
it '•la göre ya.pılacakhr.,. · ların eksiksiz olarak verilmesi d<'
,. b· kurultaya yapılan bu öncrgeı Jayısiyle artık kadınların erkekler· 
r ~ıe bir gerçeği attlattığı. kadar den ayrı olarak çalışmalarına lü-

Birlik idare heyetinin şimdiye ka
dar yaptığı işlere dair hazrrlanmış 
olan rapor Birlik idare heyetinden 

Bayan Aliye Eıat tarafından okun. 
mu, tur. fl ' rlevrin, bir devr ideolojiıinin zum kalmadığı görülerek Birlik İ· 

i• i' a,tık kanunlar arasından '!r.ak· dare heyeti tarafından Birliğin fes
~"1aır lazım geldiğini hatır/atı· hedilmesine karar verilmi§ti. 

Raporda Türk kadınlarına bü. 
tün hakların ekaiksi.ı olarak veril
mesi dolayısiyle Türk kadmhar•nın 

Cümhuriyetfi, Milliyetçi, Halk. 
çı, inkılapçı, Devletçi, Laik Türk, 
bunların herbirinde o mızrakların 
ağz.ı katlar keskin YO§ryor. Bu alh 
ok, göz. gibi, en küçük bir toz.o 
bile dayanmaz. 

)or. Bu toplantıda bu karar konuşu· 

Bu önerge bundan yüz yıl önce laca.ktr. T o.planlı saatinden daha ı 
'1i ftirüleytli, ıöz gelimi bu dii· pek erken; Birlik üyeleri saloD\I 

.. ~ nce 1830 Ja Pariıte konufUlıay· doldurmaya batlamı~lardır. Saat 
ff ~ 19 u"cu yüzyılın hürriyetçiler~ on altıya geldiği vakit Birlik ıdare 

rliitünccnin ıahibine cli,lerini heyeti Başkanı Bayan Latife Be· 
1 tıc,rdatırlardı. kir kürsüye gelerek toplantıyı aç-

duyduğu yüksek kıvancı anlatı -
yor, birliğin on iki yılcianberi 

memlekete yaptığı hi1metler İfa · 
Birliğin e!yaları Halk Frrk.uı 

na ve Birlik bütçesinde bulunan 
184 lira 5 kuruıun hasta bakıcılık 
kurumu ile çocukları esirgeme ku
rumu arasında taktim edilmesine 

Bu topra\.lar üstünde, yürefi 
bu topraklar için vuran, gerçek· 
ten Türk hiçbir adam düfiinüle· 

mc.z ki günün birinde bu bayrak 
altında, bu allı fahdamaruun gol. 
geıindc döviqmekten 'ekinıin. 

Y cJi yiiz J1ıl sınırdan sınıra koıan 

l1ir ucu kızgın çöl kıımlamtdcı, bir 
ucu Tunanrn buzları r.iıti;nde ,ar· 

pqan yeğit d.eclelerimiz, hiçbiı 

vakit güçlerini böyle aydınlık İı· 

maçlara çevirmemİ§lerdi. Kılıçla 
açtığımız yaJ ülkelerde ruahları· 
mız biraz da kentlimize clönmıi§ 
gibiydi. 

. Bu -<;zler Lo,,JraJa. konuıul· ouş ve bir başkanla iki katibin se

t "?'dr, liberol ekollerin imamları.. çilmeaini i.ıtemi,tir. 
~o'ttez:lr. • L.!! l L.~ l .ı· Ge - -·· -··"""''"""_....,,_...,. ___ .,. 

rı ~p ere oıner erı;ıı. · • • S • d 
·= ~~~ Yiir..vı1ın gençleri it1c11ı t1i.ve Asurılerın urıye e 

"'riyete, fcrtl.in hürriyetin~ ıa·ı iskanları ' işi 
,. ~l"-rt/ı. 

I ib _, J • J· · ··ncel•ri Aldrğrmız hab~rlere gcire ge· 
. ~ erQ! gunyarurt ııu4u "' • 

"' do4uya.n ıezgôh biitün Rört&- çenlerde ,ehrimizden geçerek Be-
il ~Ilı yi.ızyıllarıncla ferdin hürriye· ruta gitmİ§ olan ispanya murah· 

· '11.zerinclc uğr~mııtı. hası Bay Olivy~ lrakın yeni Jdbi 

. ,.~erd hürriyeti liberal Jemolıra· neainde efe Dıtiıleri Bakanı Gene· 
sJI :eri" bayrağı halinde a,ılnnf ve ral_ Nur~ ~I~ ~~~tt~. "~aurilerin iı· 
Ol t/•·ltfl" J'C•fonr/a inıan/ar kanlarını kant,, lftnl gorUfMUftUr, 

0lıP?t .. l N . . . . d U§LerJi. General un, aym yırmııın e 
Nirin? Uluılar Sosyetesi toplantısında 

'İ ~ ' 0 "•a ihtiltili liberal Jemokra· bulunmak üzere CeneVTeye gide · 
.......... 1'1"'"' lttı ... nrb,..n J,;; .... :" ... ,: ı.: •. ,.,.., 6 ~· cektir 

~r· • •aya atılmı-:tı. ,.... · Irak Dıt Bakanına ;yeni kabine· 
.., ""'trıu idcOloji baltımınclan fÖY· nin genç adliye bakanı Bay Meh· 

"'ılatabilir•iniz: • met Zeki refakat edecektir. Ce · 
li!;:~iirriyct putu leöclal toprakta nevrede Irak • lran hudut ihtiJi · 

·~ enrJi. 
/
0

. f:cöc/alin clar 11mrlar içinde bi., 
, ıe,,.. r ~ . el 

(!ıı en tgı var ır. 

er '"1enliği vardı. 
'>t !" egemenlik toprağa ıahtp ol

er' 1~ fan ve bunun Jolayı•iyle in· 
llr r.. lara iateclit:n gibi hülıtmetmek 
.. "" d "' &" il' oguyorclu. 
ef F'e-J-1 J • " L ' • 'a• S ucı'" evrın orne11 tıpı ı ı. 

he' ,.~I~ bütün halk için ideal de· 
el Jtine benzemekti. 

t1;ı,~dılrtan, kıya/etten tutunuz da. 
tt4:,ltcelere kadar leöclalite,,in 
İifii 11 İ~incle filiz veren hürriyet 

nceai leöJalin •oyunJ.an ol-
'~tlrt, ltt.kat leöclal gibi haklara. 

' ct4 P olntalt İ•tiyenlerın emeli ola· 
Ortaya ,rktı. Herkeıin leötlal 

j"-r liberal Jemokra•inin daııa. 
rr. 

ft meıelesi konu!ulacak ve buna 
hal çare~i hulmağa çahşılaeaktır. 

Irak Dıt Bakanının Suriyedc is 
kan edilmeleri İ!ini konu,tuğu A. 
siirilerin sayıı1 6500 dir. · 

Lağım ile sulanan 
sebzeler 

Belediye, lağım suları ile ıeb· 

nleri ıulayarak tifo gibi Ktgın 
haıtaJrklara .ebebiyet verenler 
hakkında tiddetli takibat yapma
ğa karar vermittir. Sebzeler, an • 
ca.k kuyu ve memba sulan ile ıu· 
Janaeaktır. Bu emri dinlemiyen -

lerin bahçeleri kapatılacak ve ıeb· 
zeleri Mtada.n kaldmlacaktr.r. 

11erlteai ariatokrat yapmalt için Gureba hastanesinde 
'otlalite tahtJan inmiı, la/ttat Şimdiki halde üç yü~ yafağr 
.,ebeyliğin hürriyet ülküıü ıai· bulunan Gureba Hastahanesi için 
::" kalrnl§tır. Bu ülküye ticaret Şehremininde sek.sen yatakh lıir en p 

Q f?!Qyec/cırlriınrn genifleyifi, •a- · t::1niye paviyonu dahıı açılacaktır. 
it,~ itlerinin 19 uncu yüzn/~·, •. • · ~:::111111111111111aM&&11LW&Z: El • 

,.,:;"' demokrtUi görüfiine gÖP
1 

,
4 

fo.lr da temel olu,,ca serbeı! 
,
1 
Qbetin ifadesi olarak "ltü"i

Q ,. lerdin devlete ve otoriteye 
,.,, er . l'v. l ol,, F' Btn ıgı an amını cıı. 

~ _c~rclin sınırırz hürriyet Jiifün
·~· ltenrlini gayet normal bir ıe
ilt e "''akınlardan koruyan in. 
tlıt(7,e de~" gü:zel önegini bulmuf, 

etli ~"""' ve Avrupa için motlel "' al,,.,,,,, 
j,I' t/t F' ':'din hürriyeti iilkü.W bugün 

rtf4. A --..1 ~ • d vru,,_a ne ıag cenaltm, 
~ ~ eol cenahın ruhunu atefliye

,. ltoltletlir. 

ret ediliyordu. Bu arada birliğin 
Anadoludan tahsil için gelen k1z 
talebeye bir yurt temin ettiği. (Ka. 

dm :ıe!i) "dm da bir mecmu~ ÇT· karar verildi. 
karlldrğı, f ııt.kir ilk okula tale •ORll'llnıttnt1P111!WUllll"llll1''"'"""'""'"""" .. 'hlAAllPMl""ll fi--·-· 
bfJ3İTIP ögl" yttnıegİ verildigi yazılı· y eninesil ilk okula• 
ynrdu. Rll ror, 1\ lkrtlMl;t karr.1f an· •• • 
clı. sının musamesesı 

Dün Yeninesil ilkokula tale
besi lstanbul kız lisesinde bir mü. 

aamere vermiıtir. Müsamereye is
tikli.J marfiyle batlanmış, okula 
müdürü okul&nm çocukları yeti~· 
tirmeainde ıarfettiği gayreti anla
tarak alkıtlanm19tır. Bundan son· 
ra okula hocalarmdan Bay Cemil 

idare heyeti raporunda" sonra 
Arsıulusal Kadınlar Birliği kong~ 

•esinde ıörü5ülen itler raporu, bun 
dan ıonra muhaaip raporu okundu. 
Bu ı aporda hiçbir tenkit yapdma
dan kabul ..-dildi. 

Raporla bittikten sonra birlik 
idaTe heyeti batkanı Bayan Latife 

8<Jkir künüye gelerek ded; lr: 

Y aradıll§tan, ta hakanlar çcı
ğıntlanberi "•~im,, le yürüyen 
Türk, tarih akıılarr içinJe vakit 

"- Birlik i~inclf! on ihi :'Tldan
b~ri .izinle birlikte ~lf'J'Orum. ve 
yeJj yılJanberi ele Birliğin f.aı -
kanlığınr yapıyorum. Kadır: b<;. 
lallnrn gerek ıryaaol /ı,. mnt/c;. 

ge €.lfu mecle.'lc kı~m: ruia lam o. 
la" ık verilme6İni ve katlınlığın te • 

tarafından bestelenen "Çiçek,, o· 
pereti oynanmıttır. 

Zeybek, azaıya dan&ları ve 
çocuk rndlarr büyük bir mavaf 
fa.kıyet kazanmıttır. 

Denilebilir ki bu yılın en güzel 
çocuk müaamereıi bu okula talebe. 
sinin verdiği müsamere olmuttur. 

ka;nül ettğini görerek büyük bir Me-nenjit hastahg"' ı 
kı ı;~nr c/uyuyoı um. T qkllah e • 
ıaı:ye kanununda bütün bu hak Son günlerde şehrin muhtelif 

. . . semtlerinde gene mtmen1"it hasta 
/arın verılmeıı dolayıaıyle artık bir · · 
Kadın Birliğl·,ın mevcudiyetine ·lığı göriilmüttür. Bu hastalık el· 

yer kalmamııhr. Birliğin kapatıl rafmda .doktor Bay İbrahim Zati 
ma•ınr teklil. ediyorum.,, §unları söylemİttir: 

Bayan Litıfe Be .kiriı, teklifi - "Bugünlerde ıehircle menen 
kongre heyetinçe reye kondu. Ma- jit vak' al arına te•aaül et/ilmiye 
niıa Kadın Birliği Bqkanı Bayan bcqlanclığı doğrudur · Bu meyan 
Şükriye Abbas Birliğin Halkevine da bir berberin ve bir ele doktor· 

1 
larımıztlan birinin og~lu bu aman 

devredi erek gene çalıtmasına de 
vam etıneaini istedi. sız hastalığa yakalanmıılarclır . 

Bayan Latife Bekir, Kadın Bi .
liğinden ayrılan her üyenin diğer 

birçok yardım tqekküllerinde ç.a 
Jı,abileceklerini ıöyledi. Bu tek 

lif de kabul edilerek bundan sonra 
Birlik üyelerinin diğer yardım te-

fekküllerinde çalı,malanna karar 

verildi. 

Menenjit tamamen kızıl, kızamık 
gibi bulQ§tcı hastalıktır. Has· 
talığın mevsimi yoktur. Yakalanan 

kimse şiddetli bir bcq ağrısı ile 
gözler döner, etrafı tanıyamaz ve 
çırpınmalar bCl§gÖsterir. Bu vazi· 

yet karıuıncla yapılacak fey he
men doktorlara müracaatla has· 

r·::m•· 
tanın belintlen ıu aldırmaktır.,, ı 

namıma 'Wıı _,, ıeP"':I::~ .... 

vakit ruhuna giden yolu aramq; 
l akal bulamamııtı. "Batı,, ya ya· 
yUt§, co§kun varlığırmı't gcn'i§(IH,. 
ti; gene bu yayılıı tır ır ö 'kef jJ/Jflip 

rek akan dal11alar zincirini nğlaı
tırıp vuruılarının gücünü tükett:. 
Yakın geçmiılercleki Türkçülük, 

bir ıezİ§ten ileri gidemedi. Bozp 
gunların, ez.ili§lerin, tokmaklariy. 

le kendimizi araml§tık. Yol gös
teren seyrek yrlc/rz. l§ıkları altın· 

Ja yürüyorduk. O ·sez.iti, bize bu
günleri aclaJığı için •aygı ile H· 

lômlryoruz. Fakat_ tek tek el ağını it 
atılııları küçücük engeller JurJu
rabilir. Nitekim, ba uğurlu aı/ım
ları, ııra le "Tanzmat", HlttiluUlı 
anasır", "ittihadı i•lam,, •ıyaMıian 

köıteklecli. Hiçbir gün bizbize kal~ 
maclık. Büirim uluıal itlerde to
hum birdenbire lilizlenmez ve 

geçmifi çekiıtirmek bugün kolay 
olsa büe yarın haklı görünmez. 
Fakat geçmifin biraz uyanıklıkla 

kurtulabileceği çok yerıiz: gerilik
lerin, ömürlerinde" çok YO§aclıltla
rı Ja apaçık bir gerçektir. 

Dün lstanbulu gelin olmuı gö
rünce, bütün Türk tarihi, bQ§ımın 
içinden bir zincir gibi alup g~ti. 

Bu uzun zincirin hala bir damla 
pcu IO§ımayan oltın kolkaları, ka
rarmıı halkaları, yıpranmrı holka
lan vardı. Altı oklu bayrağın Tür· 
kiyen bu halkalara günqten J;,. 
külmüf yeni bir parça ekledi. Türk 

tarihi için artık kara bulut kalma-
ml§tır. 

S.Gezgin 

Çin elçisi Ankarada 
Yeni Çin elçisı General Hoyaot. 

su dün Cümur Ba§kanrmıza itimat 

namesini vermek üzere Ankar&ya 
gitmiıtir. 

Sadri l!rtem 1 - KaJınlar Birlifi Jii~ ~~~ ~'"'' veitli. BuraJa, •on longrelerlni. ;yapan Birlik iiyelerini 
a.yıfa.nın 5. et sutunund.a) görüyorıunuz. 2 - Taleb• Bırlı.gımn tlunlrii lıonarninde 6alananlar. 

Kendisiyle birlikte tehrimizde 

1 

b~lu~an Çin elçiliği erkanı da ıit· 
mııtır .• 
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1 Görüşler 1 Duygular ve 
düşünüşler 

1- '4sker! 1 1 Şehirde i••retler 
1
-----------1 Hava müdafasına ı------Su tesisatı F erd hürriyeti 

mahsus balonlar Cemiyet hürriyeti Bu betkemizde <nvılcaümizde) kul· ~ (Başmakalden devam) 

KURULTAY 4. 

/andığımız kılavuz kelinwlerl flUI • 
lardır: Kuram: Bünye, bünyad bqkanlannhepai bu hakikati açık Baıındırlık miiateşarı Büyük Jelairl•delri haHnn ha· 
(structure) - Aydın: Münevver _ olarak söyledi. Her yerde Atatür. Yunaniatandan döndü va hücumlarına kartı müdafaa e-
Ağıt: !fleralye - KtqMal: Am oe ıa • kün kutlu adı büyük onurla anıl- Sa teabatr •e bası nafia itleri clilaleai için Fr...U •n aaman· 
mil - Ôrgit: Tefkiltit < oroanlaa • dı Jarda yine tabit balonlar kulla • 
tion) - Dan'fl"ll: ŞIJragı fleDlet _ • etrafında tetkikatta bulunma.Jc ü -
Düzen: Nizam (ordre) _ Finam: lllTe edeyim ki Allll&D)'ada ye- aere YumailtaN ıitmit olan Na· mlmuı tavsiye olunmaktadır. 
lflaliye - Deneç: Tecrübe. ni Türkiyeye ve Türklere kartı fia müatetan Jay Atıf tehrimize Bu balonlar 1918 de Umumi Har• 

F. R. ATAY ıieterilen ..vari veaaygıya biraz da dönmiiftiir. Bay Atıf, yaptılı tet- bin eon Mneıinde hütil& Paris et· 
Büyük imparatorluk kuramı, l'J)ta duygusu karıtmaktadır. Bu- lrikler hakkında fQDlan .ayfemif. rafına daillmlflı. Balonlar gün -

bütün bir aaır, gôzgöre, çabıından nun aebebi de Umumi Harpten tir: ehiz aisleniyorlar •• reeeleri mey· 
temeline kadar yıkıldı. Osmanlı- ıonra (Sevr) muahe~eaiyl~ &lüm "25 gün devam eden bu seya.. dana çıkıyorlardı. Bu ıabit ha • 
lar araımda aydın ve uyanık, fi cezasına mahldbn edılen bır mem- hatte Atina civanndaki su bent • 1°'91ar ton müdafaa hattını tetkil 

kir ve hükUınet adamlan yok de- leketin yülcaek hir tef ~~f~~~ }erini, su isalesi için yapılap teai • ecli,...ardı. Pariı önünde haılıca 
ğildi. On dokuzuncu ve yirmin. topJanarak Yarl~jını v~ ııtıklahnı satr, Vanlar ovasile Ustroma ve met'-ler, büyüle fOMI• •• ka • 
ci uır Oamanlı tairlerinin ağıt • müdafaa etmeaı ve nıhayet (Lo- Karasu vadilerindeki sulama ve tarlar ayni tarzdaki manialardan 
lanndaki "ah,, lar ayıl . zan muahedesiyle yeni bir aulh re- kurutma işlerini gözden geçirdim. multafua altına almıyordu. Hü · 

malda tükenmez. içlerinde, yurt jimi kurmağa muvaffak olmut bu- Diğer Nafia işlerile de ali.kadar cuın eden tayyareler Pariae kadar 
uiruna ve aaraya bııı, uğ • lunmaııdır. Onun için "Yeni Al- oldum. Ankara SU tesise.tile küçük vaad ola.1'ilmek için hu maaia -
rq Ye l&Y&fla bulunanlar, bat ve- maııyayı ancak Yeni Türkiye an- Menderes vac:Hsinin ıslahı işlerin- lvdan ikisini, üçünü atlatmağa 
renler de çok olımqtur. Yeni ka lıyabilir,, tözünü ırk ark hemen de Yunanistandaki tetkiklerimiz- mecbur oluyor " '-lon kablola -
nunhr, yeni örgütler, parlimento her yerde itittik. den istifade edilecektir. nna çarpmak tehlik•ine maruz 

ı d alıyorlardı. (Son ltaiyan IDUWY• ar, anııtaylar, hepsi yapılmıt. Biz ıittiğimiz yolun doğrulu- Menderes vadisi i111i ve Cellit 
G -s ralarmda da bir tayyare .lcuara br. emi, bütün bu kayıklar, ıi iunu bilerek hareket eden inaan. gölünün kurutulması ameliyatı 

'tl bir balon kabloauna çarptı Ye ya· mı er ve çığlıklar arasında, çal· lardanız. Bqkalarının bu yolu üç senede bitirilecektir. Bu işleri· narak yere düftii.) 
kana çalkana, battı: Çünkü ne doina veya yanhı bulmaıı ile iıti- çin üç buçuk milyon lira sarf edil. 
kaptanlar, ne de yolcular, bir tür kametimizi değiıtireceklerden de- mesi muhtemeldir. Yunanlıların Franıızlarm nıoktai nazarma 
lü ıeminin karnındaki uıl delili iiliz. Bununla beraber Umumi yaptıkları tesisatı iyi buldum. Yu· göre ıabit balonlardan mürekkep 
bulamadılar; ıezinenler de üatü Harbin acılıklarını .,.örmiit ve çok nanistan bu hususta Amerikalı ha- olmak üzere vücude ıetirilecek 
ne varamadılar. alır tecrübelerden geçmit olan bü- zı müesseselerden istifade etmiş .. müdafaa hatları hem ucuz ve hem 

Küçük deiiıimler delil, kapsal yük ve ileri bir ulua aclamlarmın tir. Biz kendi işimizi kendimiz faideli bir ittir. Bu müdafaa hat · 
ve tam bir devrim lbımdı. Kül ulusumuz ve büyük ulua &damlan. yapacağız.,, tı ıeceleri çok ite yarıyacaktır. 
tü. b··tn kuram - • '-· Paria V.in 150 - 200 kadar balon r ve u n , ,,.-pyenı oır mı• haldwadalü taktlirlerinin ı..... Nüıa müatefarı, Yunanistanın ~ 
d .. .. t ı· d "b 1 ... , ll.tm ol~-le.... - 1000- 1500 k01. uzene gore eme ID en CI az ana metini ele ibmaJ ..... yia. Bwaclan m1 aJit jı_Jerini de tetkik et • uusu ·~ 
--'--"-. Geri '"' lüzmmuz ne --a. ·.:.. y:.---1-.ıi...;.::...~:y:-,. ..... ~- thaia hunlan w ... ,. ltılff ı•leceii 
c::&IUI ...... • dola'VT bütün Almanya teyahati es- mı'J""' .. • ~ DUıiiia n.af"ı.a . ı.= ı 
.akülüp atılacaktı. Aınr.dan var ,,.. - ~' 1ca••t u '-" ld "'tamu n""tftlia....t..ur. 

-,,.- D&11Dda duyduğumuz haklı övünç "9 unına "' muame.tı oır e en 
hızımızla ayrılacaktık. Her.-, 1•.ı __ e eda:'lı·Yo B' d d •--- h Bu 1500 kiti Pariate gönüllüıer -s-,,. duyplarını açıkça aöyliyebiliriz. U&l' r. ız e e aara, &• 
Türk direğine dayanacaktı. Bü va ve deniz nakliyatının nafiaya aratından kolaylıtda MÇilebilecek· 
yük Britanya imparatorlajuma, in· ASIM US bail•nımıı ....Sık ıöriillyor. tir. Yalnıs bamüdafaa sistemine 
gilizıiz, diifünebilir misiniz? O. Nafia Bebmıimclalri müMhlAt kartı Japılan bir itiru •arclD' ki 
manb imparatorluiu, Türbü ola Kızıl ay umumi müdürliiiii ileride hu mak· o da Hlonlann lrifi derecede yük. 
rak tutunmaia ... lmrtulmap ?· .,tıa 1W-Pilacak olan~-. .... ~.,.. d~ tay. 
iqtı. 'Türk ~ 6rklil :tueMl'mlft aana yuınetden ~ • 
Cözünüzü kapayarak, ınauiz tali Oniki yılda neler :::e;:':ü-=-ar.. veı!.1: rak balonları &1&1•c1a baakacai1-

inin, Londrada, Hintli bqba . ? otomobil m.ldiyatmı da tamime- dır. Halbuki bu itirua da u • 
k ı s d ı bak nl ı yaph .l---kt· tık yer :roktur. Çiillkii yeni icat e-an ar, u an idi ar Ye n • UCQS ... 

·ı· l f 0 ök • dilen aon ıittem Mbit balonlar, gı ız o mıyan ınam ve ononu Aıılcara, (Kurun) - Kızılay Mtiatetar pazar tünü Ankaraya 
d I 1. d b-'-'d im bir tayyarenin yü)ueleaıiıyeceii a am arının e ın e ıraau ı ı kurumu 30 Niaaııdan b••lamak ü- dönecektir. 

d.. ·· .. .. --s kadar irtifala çıkanla bilmekte • 
"'ununuz. zere bir Kızılay haftaıı yapacak • ----------

Gene Türkiye Türk mayası ile tır. Kunma bu münaaebetle ulusa Türkiye - frak dir. _________ _ 
yuğrulmuıtur. Yeni Türkiye dü bildirmek üzere hazırladıjı ra • B k 
zeni, biribirini tutan, hiribirini ponmda 12 yıl içeriıindeki ça. Yartlumaza fraktan çok o s şampiyonu 
tamamlıyan, biribiri için itliyen lıtJD&lıarmı birer birer anlatmakta sennalı g•'e,"'e'- Ma% Baer bir patlama 
biribirine uygun cihazlarla örül· 7:1 vıı • " 

müttür. ve aoyaal yardım itleri için ıeçen Irak mahafilinden aldıimuz ka%asında yaralandı 
Dördüncü KundtayTürk dewi· 12 Y.Jlda 3·717·208 Hra barcandıjı malGmata ıöre, bu 7ıl Iraktan Aatburi park. New • Jeney, 10 

.... ( BtJflara/ı 3 cii SflYlfJ.1 
Sai ffnalt ltiirriyetlen 

Yor, dütmanlerı ltendi )'eriılİ 
·~•iyle alır tliy& •• 

Sol cenah ltareht hlllinıl• 
cemiyeti ıaliye öJeui.ni üliilt' 
'"lf ol, .... ~ diitrrwıttl,,,.,,.. 
--'• ellıtiyor. 

Bu 'üıünc. iurammmn ol 
Hllerın, •rapltır111, tröallerin, 
lellerin, ltülbe öltoltomi ti• 
lerinin, lina,.. oliprıiMn 
,,.;,,_. ıaallan ue ltarpleri 
du. Bu lttırpl• lerfl_... t1.,ı, 
nti.yetlere hürriyet •ÖAnii 

• 
fJllinmqfİr. 

Derebeylilıten dojaıt lilıeıwl 
molıraai bu mlartlatlır. 

Bize •eliıt.ec, T ürlı ysrtl 
terila iPn'e ,.,.tıfa ltqeı, 
dereheyi nir.ıımurıl1111 ~ 
nizam vermqfir. Bia .ı .. 
tlerebeylilıten •~erelı flefll, 
relM1'iii ~tın uı· UINl"""I 
irı ~alc ·~tilı. ,,,.,,. ...... ~ 
nizanu Hinı 4enUiJll• AM
raıntla hiiyülı ~aref 
pzdiii mrılttııl4.,.., lxıjlqllı. 
mulıatltlerat A•yanın bü7'iJı 

'""' u1r...-,,1. illllle eılil• 
16 ncı 7iiayıia Wıır 6u""" 
dan •elir4i. 

Bu alıcna W,. lıo,,,..Jı • 
bir ni"1ll •erelıti. Brınan 
ne ••e 6ir kiilliirü, 6ir ~ 
riİfİİ olacGktr. Bu /uqfll 
tlerebeyinin /llJyafl,.. .,· ..... ..,~ 
tlefil, bat olmalı, ıel .,,,.,,,,, 
•illlinli ~ 6V """""' 
md cMiıtt/e Awiai • .,.,,... 

ıl ncr yilıyıltıan nmrıı 
Aıycuun ~ 7f)llanıul• 6i,aA 
votlaT durdu. F "'-" o ... _. 
hri 4e enaper7fllid alanl• 
ClflN yollaTJan ··İ~. 

Niam, G)lni nium.. 

Tanzimat o• onan ,ı..,. JI. 
laa10lttı miitenvuli79n bir ı;.,I.. 
ytıptldı. Libaal t1 .... rum...;: 
MI• ~anm Tiülı cemi 
uydurmak i,in fal.,.ltlı. 

Nihayet tarihin fGIClrl -
önerıe ile uluan ıeııaoyiill 
uypn bir ıelıil almalı i-.ı 
ıö.terdi. 

Deolet otoritainl, oe 
lıürriyefÜIİ ilıi Nbepten flol"1' 
tiin hrtmayCI mecbana: 

I - Tarihin luırülerl ~ 
il - Tiirlı al11111111111 ıf!elllllY9" 

laarriyefini lıartarmalı Wrlnd 
olmlscllr. 

minin ulusal, ökonomik ve kültü· yazılmaktadır. memleketimize fazla aenab ıetir· (A.A.) - Racl70 nep'İyab prog. 
rel prenıiplerinin, hayat Ye bak1 Kurum bu raporunda S8 yıllık mek için Irak hiktmetince mühim ruuıun werüWeriacle bulunan &

icat deneçleri üstünde ayarla.na a• tarihçesini anlattıktan aonra ulu· tedbirler ahmnıttır. iır ıildet clün.Ja bolu fUDpİyonu 
yarlana, tavını ve olsunJujwau ıu bu hafta içeriıinde kuruma üye frakın zenainleri tlmcliye b . Mu Jker, bir infillk bu.ama ui· 
bulduiu bir zamanda toplanJMk olmaia çaiırmakta ve bu arada 12 dar yazı ıeçinnek üzere Lübaana wua11 ve llalteneye ıönderilmittir. 
tadır. Ana itlerde, Kurultay ü ydda yapılmıt itlerini ııral~ak- aitmekteler iken, I~ hUJctmetl. Hutene doktoru, Reuter ajwı 
yeleri ağzından en u ititeceiimiz tadır. Kurumun bu 12 yılda yapb· nin Türkiyeye .. lec:elc &aldılar 1 • muhabirine, f&lllpİyonuıa kalbine 
kelimeler, naad? ve niçin? aoru iı bqbca itler §Öyle anlatılıyor: çin tren yollarmda JaPbİı ,Ude yakın bir yanıktan 1n111tarip olcl• 
ları olacaktır. Kurtuhq yohmu 1 - lstanbulda hutaba.lucı otuz üç teazilitla, Iraklı ..,,.ı,. iunu aöylemiftir. Bu yanık kuru 
bulmak, yarıdan fazla kuıtulma]c kız kardqler okuluını kumıuı • Iann Y&ZI Türkiyecle ıeçirmel•i ıılu bir barut infiliknıdan müte-
demek olduğunu, Oamanlı impa tur; imkblan çoialtıl11111tır. vellittir. Şimdi ameliyat oduın· 550 yıl Önce yqıyd 
ratorluönnun hep içinde --dığr 2 _ r_1_:tehirde Kı•ılav am'---. D-id·"·- Hayclarpqaya 1_ . da '---•u ..... Ma• Baer'ı·n vazı.yeti· 

·- "~ .ı;;.aAI • ,, .,... u. -- - uuı ...... ... • Tu""•k hekı·mı· ·h· f"' olarak v Türk· ~ mız tan 1 men ıg e 1
' lannı gerek MV&f ve rerekae ha- dar bundan enelki clemir yoha iic- nin nhim olmadıiı sanılmakta· 

ye cumuriyetinin, ıene hep içinde rq ıR"&lannda aranacak Ye istene- reti 25 lnıili• Uruma YU1Jonlu. dD' Odemif, 10 (A.A.) - ilet 
yqadıimuz on altı .yıllık tarihi cek her türlü yardım Ye yarahlara Bu yalnız gelme ücretiydi. Ve cl6rt B..r, demittir ki: Mçuk u:md~ ~~ır~_.:_ 
mihbet olarak ıöatenr. ha.talara yarar nesnelerle dol • kitilik bir aile irin hayli yek6n ~ ••y bJ·L 1· bir ·-ı..:1c1e aralan rarr a t a 7ııu,. 

B--ı..- bi 1- 1 h ka b 0 ku ~ L laLJ ..- 1 • lü hekimi Oclemlıin Birsi ~ r aü t.ür, &f ır • dmwttw; tuyordu. Fakat tlmcll, bu yekb mıt dejilim. Dikkatsizlik yüzün · d TGrk doktoru Hıclır 
ram! Biz, yeni zamanlann devle· 3 - Afyonkarahiaar maden ıu- üzerinde yapılan yüzde otus üç d barutun clöküldiijü buı en 
tiyiz. Bu devletin lmrulut planı A· yuma ea mo-. .. ıkrtle alıp .., •'lllM lnldaa TGıkb.,• ..,,u. -~..1- __ ..._ ___ , __ .. _ .. • mermer anıtı büyük bir &aıı.-. 
tat!~.ı.. Parti. · · :.. --•-•- , ........ • 7 - ,- ,. ... _,, Ye etibba ocluından ı&n 

ura •uun..., JıCWIDln ete· mak imlrlnlma m ı ıturı MmlDlla .ahim ~ .-.1mr. • ... .-. 
·d· Parti · yiibek kurulta Uç bayan, iki bay doktor,~ 

" ır. nın. ym:. 4- lsteah.l Kmla7 W.. ,_. Yu • .... •ll•iai P&b-lk isen Havacabk tarihinde önem& demit doktorlan &nünde 
bütün devrimcıler, tayıı ile aelim- dım it niai ulab ederek 11-.ı. .......... ~L-&... _.__ llOO Irak- bir """• 
lamaktadırlar. 1 __ bakmaktadır·, la _,......, ::::;-_ -y-,. tenliti yapıldL 

<UWSJ ..... ..,,.. ...-• ........,... lais ol· HoaıW., 10 (A.A.) - 1>o- Bayan cloktor Handan .,. 
1 - Ge~lik Kızılay tetldlltı -•• ~ Tldd,c,. ,.tire- •r•rra ait ıela• 115ais tlla 200 niaaclan ıelen doktor N_.,t' 

Yeni çıktı 
KANTTAN PARÇALAR 

Bay Emin yazmıt oldu· 
ta bu kitap, lıtanbulda Va· 
kit lditüphaneıinde, tapada Va
kit kitap bayilerinde satılır. 

T.-ia bir hulu ile ..,claoa 
aelen bu kitalnn fiyatı yalaa 2S 
kuruttur. 

lmnnaftar; w.lls lnJs -•flliaia düi .. e. ldfi • il• idi..-. UPkhkta> raaçla a&Jln Yniler. 
8-Aalrarada ....__ ildiJa- 111'1 an• .. tlır. ld ~ ...... 9' ualııa. y.t çatmda IMlyik Türk 

cile .,.._ Wr Kmlit.7 um•ml ._.. •l'r- barara il ıla••... • acat,...,.,...... ...... tarihin karanlığından çrUılll 
kes lııizr• ,.._..,; ... JPa .,.hatlw ... " .-. iN pfit .,. ....... • .. w'ıl•. hum 1tüJik Jmralt&'J ıib.<P., 

7 - Ba Wneaın etrafılllla ~ • • ıt lı ..... ••ı•rm••• da Tir-~·------------ la11tı mutlu bir it •Jll•~ 
a•klva _.,. modern lrir - ktraı• Irak..,,......_..... ... ....... ......... uı..ı •ftfla ..,.ılada ,....---411 
bahçe.._•• iıtir. ır'n11ıl w ' •n ..,, _. .. *'••· c:lailanmtutan••--1111111·ı 

Kurum bundan 10Dr& uluatan Diler taraftan ölrendifimize irabı clqandan aldıjı kerette rune·'- ,...._ BirsiJilt' 
'--- L- •• 10 ld _.__ LL -'~L-....1 i -- ~- --~- ..,--.. ~·ı --'eketi· hın" de L:ı..::L ... "-'- lıııM...ıoı-aunuaa aer IUD para YWiwte ...., •• 111111' 7 .. ...-....-. 1-,,ec. IW aaa 7 -a. vuu., _, 'lllCllU uu7un. a11n1 • 

1 hüyQk yardımlarda bulunacaimı mit elaa T&ts - lnlı tlcant-· minen sltmektedlr. Tilrklye de ntlftl halkın mlnnettnl ... ---------•! anlatmaktadır, hed•i muçim_. lıUa Tiirkir• Iraktan lmnPa •'-•lltadsr. tır. 



...., = LE 5-KURUN tt MAYJS 1931 

leovct< DENiZ ROMANI ... __ IAvrupaPostasıl 
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f Jriluı No: 89 Yazan: IMalıFE 

Bir ıfyaı sa~~etiı~ı. ~iıııı. ~ıs111 
kDPlrllİI llrBt verdiler ' 

Cern~lıku ~ir 
llHff lklHI 
LeDİnlrat - Miittacel imdat 

enetİtfiliiDüıı cenahl tubetüıcle Tu

kuu nadir lrir ameliyat yapılmıı 
ve muvaffakıyetle neticelenmif • 
tir. Sekiz ay enel elinin veterleri 
kailmit olan amele AlebeeY par 

7 anzimtdta kapalıçar 

iki torba altına, bir baş 
Bu konufma ilerledikçe, Abdü1-

ıelimın gözleri kapanıyordu. 

erkek kardeıinin batmı vurdurdu. maklannın hareketini kaybetmit 

KapallÇUflDID bir bUIUli,.aİ ,ele, f Bu cemi,.t, kurulduktan boma 
TamimeltN aoara ~ eeJarin bir Dİ1'"'"9me ,......k kunılu • 
bellibqh bir ıezme yeri olmuı • f1ID ıa,..UU anlatmakta idi. Ga,. 
d1r. Burada ıezmenin naul yapıl· lla eski eseri hakkile mubafaa 
dıjmı anlatabihnek için, gezme - etmekti. 

- Gar.atada bafmı kalclıraeü 
hiç kimse kalmadı! 

- Batını mı vurdurdu? buluınıyorclu. Emtitü profe.örle • 
- Evet .. Sultana ihanet etmitti ! rindep_ Cenalidze bu adamın aya· 

V aktincle yakalandı.. Ve batı ke- ğmc:laa üç veter çlkararak eh 
ıilerek tehrin sokaklarında halka koymUflur. 
tetJıir edileli. Ameliyattan iki ay sonra ame-

nin ne elemek olchığunu aöylemek Cemiyeti kuranlara, müeniılik 
İcap eder. ,Carııda gezme, o kuru· hakkı verilmit olduğunduı Kapa· 
DUD taJ,irİ ile bir HWi lülu gezin• lıçt.rtmm tarihiacle 1e.left;.0lduju 
ti yeri idi. Ba, çarfmm bir hututi· dütünceıi ile atRarmı JUIJOIWDI 

yeti olmakla beraber, bütün çar - CEMIYEtt KURMiLARı Diye cen.p Yereli. 
Bu sırada Don Petro diğer mi· 

aafirleri dıf&l'JJ& PkarmP· 
Ceneral Gongalve, Endülüs mu

rahhuı ile J>atbap kalınca ıor· 
du: 

- G8rüyonunus ya •. Sinan, ıiz- le parmaklarını hareket ettir111eie 
ce de çok tehlikeli bir ailenin hi. bqlamııtrr. Ayağından çıkan ve
mayesi altında yaııyormuf ! Böy- terler de ayak hareketinde hiç bir 
le bir mahlUku aranızdan bir an aksaklık göstermemittir. 

pnın bir Pİ:AA nri ol .. ,,,. töy· 
lemek i.temiyoruz. Ta,nzimattan 
IODl'8 çatft, '6i te . - ~ 
yeri olduiu için iN hali almıfb. 

ICumq tilccarmdan Mehmet 
Ş~ Dede, antikacı Abdullah 
ÇeleLi, cevahirci Nuip Cezveci • 
yan, köMle tiiccarmdan Hacı 
Mehmet Şerif, halı tiiccarmclaa 
Necip :ade Mehmet, mütelraidiai 
ukeriyeden Muttafa, yajlıllıçı Ha· 
cı Oml&lı Ef. :acle Hüeeyin, Jor. 
p.ncı •nafından Rıza, tuhafi19 • 
ci Mehmet Ziya, k&ele tiiccu'• • 
dan Manolaki, zenne eıbi11ci Ce
lili, ·metin tiiCCU'ıaclan Rafael, 
kuyumcu ve aaatçi Arapyan, aim
lelcçi Hafız Burhan, ıömlekçi Ha· 
lit, yazmacı Hafız Şükrü, Wfaf 
Ali Smı, sıennıeci Yuuf, t•lillçl 
Mmtafa, yajhllçı KMap ..-

- Sizden, elinizde olan bir yar· 
dım istetem, kabul eder miıiniz? 

Seyid Abdüaıelim ba§ını ıalla
dı: 

- Biz buraya ıizlerle uzlatma· 
ia geldik. Elimizden ıeJeni yap
ınağa mecburuz. 

Gonzalve bu fmab kaçırmak 
İalemiyordu: 

- Kral hazretlerini memnun et· 
ınek ve yann büyük tatolarda im· 
tiyazlı prenıler ıibi yapmak i• 
terl!iniz, dejil mi? 
-Şüpheaiz... 

evvel uzaklatbrmabsmız ! p • t ht A "k 
- Merak etmeyin, ceneral ! iki arıs e sa e merı an 

gün sonra, onun itini bitirmit ola- dolar lan 
rak döneceğim. ,, Paria - Emil Bom admda ve 

- Yalnız onun itini bitirmit ol- kırk iki yqlarında bir Amerikalı 
mak kafi değil. yüzer dolarbk tahte kiiıt para • 

_ Baıka ne iıtiyonunuz? lar yapmak ıuçile yakalannuı • 
- Onun bqını buraya retire- tır. S~u birçok yerlere bu para· 

ceksiniz .. ? lardan YenDİf, fakat en IOD A.enu 
- Bana itimadmız yok mu? Jorj meydamıida hir palum b • 
- Bu meselenin iç ytizü çok gü· .. ._ ,U.. ..ıate bir yils dolarlık 

liinçtür, azizim! Kral hazretleri, 'VWiaba kenclitinin takip eden ve 
bu herifin batını kızı Maryanaya t.....at eyliyen politl• tarafından 
ıöıtermek istiyor. Anladmız mı cürmümethut halinde tevkif e -
timdi, bu mel'unun batını neden dilmiftir. Emil Bom Sanfranaiı • 
istediğimizi .. ? koı.lur. 

Buna, T anzimattan sonra hath • 
yan züppelifin bir neticesi de di
yebiliriz. Ça11ıya devam eden 
züppelerin kıyafeti fU idi: Viflle
çürüiü feı giyerleTdi. Fesler, 
tıbbiye bej kalıplı olur • 
du. Ekteriya, mavi gözlük takılır 
dı. Kayt• bıyıklar ceviz çürüiü 
ile yapılmıt pomatle..rla ııvazla -
nrrdı. •yaz yelek, pembe yahut 
camgöbeii lnrant, ıiyall yahut 
IÜIDÜfÜ 10f ceket, tteyaz yahut 
gümütü zemin Uııerlne koyu çu • 
buldu clar paçalı pantalon, ayakta 
şatrançb ~raplar, limonlcüfü aiy -
ri burunlu iıbrpinler giyerlerdt 
Y elefin Oatünde ince tarı bir 1&at 

MuatafL . 

- O halde sizden ~o~ m~em _Fakat, onan~!lJAF~~pkmeJkJ~~~ 
olarak t.irinin ba11m ıltı:ece~ ! ::.mühi it . ko. 

Seyid Abdtinelim ıoz~ !ayca öldürtecektim .• Şimdi it de. Allto;:: 
•ahju.ıdan Gonzal.e,Ye baktı: .. itti 

kaatefi aallamrdı. Kadmlar, ıi - Talebe birligıv ·nde 
,ah, yahut maTi, üzerlel'i kendi 

- JnsanJ)iıınc1an mı balısedi- 1 G~nzalve hayretle Endül~ mu. iiilia 7Ul)'or. VancmofiJ-.oJ!u~ 
Yotıunuz? rahhaaınm yüzüne bakb: dmda olan 1-bdm jeolojik Him-

renginde dallarla, çiçeklerle ah · 
lenmİf uzun ipek ÇU'f&f giyerler, 
renk renk §ellllİ)'eler tatırlaTdı. 

- Elbet .. Fakat, bu bat, sizin - Daha ne iıtiyonunuz? 1.- doktora olmakla beraber Mos-
.............. P delil. Si.- enle Bu i~i bir \o!kaama yapttr-

Kadınların yanlarında ya Çer
keı dadı, yahut katf a, veya arap 
r.a, bul..nttrchL B1'ntarla ~ • 
her, keaik laçlı &hretlBder ae ıl

ahaaa bir JmDdeLıppm batl. Ve ~ı· .. ~~- SWAıil ..... ~ • ....-:. 
min olunuz ki, bu bqı bize ıeti· dürtmek az para ile mtimlri-..u; etlii191-~. 

tiraeniz, yann Garnatada hüküm· amma.. on- bqmı ı..ip.,ıetire- mun .... ze çarpardL 
darlar gibi serbest ve müreffeh cek adam, benden en Af&P ,Uz 
Jatayacaksınız ! altın iater. Verdijiaiz paraJI ona cltU. .are. Asenay_. tad • 

- Mademki bize yabancıdır.. verirsem, bana De ı.lacak? 1 1Gml llıaYi ...._. ketfe-.lilmlt • 

Kapalıçarıı, tehrin en çok alıt· 
verit yapan bir yeri olduğu için, 
o vakit bütün kibar ailelerle bera
ber k;bar bozuntuları da öteberi 
almaja buraya gelirlerdi. Bu aile
lerle kartdatan züppeler hazan 
dadı; hazan arap bacı tarafından 

Derhal ele geçirmeğe çabpcafıma GonzalYe para ile her~ yaptı· tir. ,........_ ........ ilen • 
•8z Yeriyorum. rabileee~ni ~JIDCa ebm koy· daif'• D~iulleld ka r • 

Ceneral Gonzalve, Avdüueli · nuna ıokarak bır torba altm daha da tflc ........- l'llllJiim buWn -
llun kulafına etildi: çıkardı: • dula aıilqılllllfhr. Xttrdfistanda 

_ Gamata birb a önce - Buyunın •• 8wm da, Smanm lati • IU maden b,.ıdannda da 
Iİrmefe muv~ak oı:U 1 Sinan batını koparacak adamla aranız· radyüm ketfedilmiftir. 
Reiı adlı bir Türk denizcisinin ba· da paylqırıııus 1 ) 
tını istiyoruz. Bunun için ıize (D..,.,,.""' 
tİlndiden tU hediyeyi vermek ceaa· 

retini JÖıteriyonım. Bize bu iyi· •Ki-ıs•a• ~ehir ••••• 
liii yapananız, kral hazretlerinin V 1 

IÖZ\ine airmit olurtunuz ı Haberleri 
Ceneral koynundan çıkardıiJ SA:N ASARYAN HANI DAV .A • 

bir küçük torbayı yavqça Abdili- Si - Yıllyet ile Ermeni vakıf mflte
lelimın cebine koydu.. Torbanın vellllerinin arasında iki 711daaberi 
• devam eden SanuaryaB Buı da• • 
ıçi albn doluydu. Abdünelim .. ayın 08 beflne blralnlmıttır• O • 
Para11 ıörünce bütbütün yumup· ;üMa eel-.ede kaU Wr karar verile • 
cL. Y ann yatıyacafı hayab, tato- celi umulmaktadır. 
lan dütündü .• Refah •• 1&&det i· KiBRiT JŞLERI - Kibri& şirke • 
çinde ı~ecek bir ömrü itkenceye &illill, Kiki& inhfuruaclaa eUae aecu 
•okmakta ne mana vardı. s&ok ldrbiUer bitmek izeredir. 

Bir yabancı '-fi ıe\irmekle bu Söylendiğine göre şirket, otuz çöp 
l&aclete kavupcaiım uman Ab- alan yeni şekil kibrit yaparak bir ku· 
cliiueJim, albn torbuım kendi rap satacaktır. Şirketin Jtlb kibrit 
•li7le cebine yerleftirdi. yapma teklifi reddedllmfftir· 

ODuN DEPOLARI - Bllld ,.pı· 
- Pekili.. Y arm bwtuaLa lll8f" Jar bmma, kl•tlr w ed• .,.lan 

hl olacajım. Fakat, Ciamataya infiaflll bit eJacl.!ıaı ft etlaf~da 
Iİbnem lizım. Sulh müakmt1i taıatadaa n balana•~ a.- · 
ile olacak? tmaekfe i4L Yeai Yollar ,.. J&pdar 

_ Bu iti, bir sün için arbdq- kanununda böyle bir kaydın bulan • 
ı .. _ maması, fen heyeti, itfaiye hıfzıssdı· 
........_ bıralunum.. ha milfettltlili tarafından mlllaade 
-Sinanın bqmı ne umana ka- l8teMD ~rde tetkikat yapm&J'I icap 

dar iatbonunuz? ettiriyordu. Bu da muamele karqlkb• 
- Nihayet üç aüne kadar ••• Gar- fi dojurdafa için, fen heyeti yeni 

llataya ıidince, Sultana bir taraf- bfr talimatname hazırlamaja karar 
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adamakıllı dayak yerlerdi. 

Dadılar, hannnlarmm bir ip· 
reti ile ıemaiyeyi züppenin batına 
indirirlerdi. Fakat arap bacıları • 
nın eJıinc:leıı brtulmak ıüç olur • 
du.OQJar, hanımları emredince ba· 
balan tutardı. Gözleri dlf&rl fır· 
Iar, afızlan köpürür ziippeDia bo· 
juma urdırlardı. 

Züppeler, henamlar ıecerken 
töyle söz atarlardı: 

- Refakatini" bıhal olunur 
mu,...? . 

- Ah ltenim nazik ,Wercinİlll. 
Benim ıibi l8llİn de vat' mı p -
mm..? 

- Ey benim ruhu revanım .• Se
ven ölsün mü Mili? •• 

Bu züppelerin hanmlardan al· 
dıldarı ceyap ekseıjra tiyle olur
du: 

- Uta1mur timdi rol Teririm. 
- Karın •in11. 
- Gebenin! .•• 
Kapal~mın Mabmujpqa 

kapramdeki lrötldü mahaffel>ici o 
Y&kit lltanhuhm ..ı lllefhur ma • 
ballehiciai icli. Burur, an ko.am 
ıihi itlenli. Altta, eberiya züp • 
peler oturur, yukarda hannnlar 
bulunurdu. -tan Malla komı1111al&rm0\ çok yo- vermiıtfr. 

lunda ıittiiioi haber Yerİr, diier KARA SULARIMIZDA AVLA • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~f 17 Niaan 1336 yılında Kapalı . 
taraftan da Sinam aratırıınız! NANLAR - Llmos kirtezı açıkla - · 1iJrk kadını, sana çartıda bir "ÇuflJI kebir annü 

-Merak _.__:niz.. Ben Sina- mula, bizim kara nıarmumı ~· hakkını 'Deren umran .-.-:-: L_ • • •---• 
-wı • içi olduğu halde ı.ıı1c aYhJa• ı.11 ---ı-• aa)'l'lye11,, aunu • 

~ lciınin evinde ıizlendifini bi- Yananlı1ar, malaafua memarları ta· Cıım/ıarigettir IDUflu. idare merkeai Kalpakçı • 
~Yonam. Onu taklıyaıı, ıenç bir rnfmdan yakalumlf)ar. ltalıklan lar caddeıiDde Sorpççu bantla i-
~tlır Sultan1 ıeç.en sün bu kum müsadere ediJmlttir. di. 

J 

Yıllık kongre dün 
yapıldı 

Talebe Birliği ikinci yıllık k~ 
geresini dün ıaat on cJörtte Halke
Yi alonmada 7&P"'M ~ 
BirHk Refai ~ Rfllaettin apD1f 

e koqıte hafbnhfma Bay Ne • 
dim, kltipliklere ele Bay ı-11 ile 
Omer ıeçilmiftir. 

Konırede enell Birlifln iç 
aylık çalıtma raporu olmamat, ra
porda yeni Birlik idare he,-etiDia 
iiç ay zarfında yaptıfı mühim it
ler takdirle karıılanmıftır. idare 
heyeti raporundan ıoma h ... p 
ve teftit raporlan okuDIDUfhU'. 

Teftit heyeti raponında idare 
heyetini bazı ufak aebeplerden do
layı tenkit etmittL 

Birlik reiıi Bay RUknettin ha 
dileiin idare heyetince dilrbte 
abnacaiım töylemiftir. 

Bundan sonra önümüzdeld Ha
ziran, Temmuz, Aiuttoı ve Ey!Cil 
aylarında Birliiin yapacaiı iti• 
ıörütülmeye batlanmlfbr. 

Tatil münaaebetiyle Roman,. 
7a bir te,.bat yapılmuı •• Mr Jo. 
um ü7enİll de Anaclolunun muhte
lif -...&arma •Jabat yapmaları, 
otuz Alultol Zafer ha,,.._ it-
tirak edilmeti ve Birlik iiJeı.;. 
nin yarım ücretle her tarUa ~ 
hat edebilmeleri ilt-e•lttir. .. 
iataler kabul dhi• ..... 
ıonra rn•naMeııin ....... 
deai olan Birlik ...... belte 
ve güfte iti ıöriifülmeye hatlan • 
IDlfbro 

Şimdiye kadar Birlill için JapJ). 
Dllf olan lllU'flD tüfteleri oJam • 
lllllf, f.W ..... fidd.ale tenkit 
eclilenık W.biri ....... edil ..... 
tir. Y•i ...,_ yaal-.ıı itin Wr 
anket ........ lrarar ....... 
toplantıya IOD Yerilmiftir. 

----
illdimi%e son 
yoktur. 
--=----- -----



___. 6 - KURUN 11 MAYIS 1935 

.:...' ' ' ~~·· 1 • • ' ••• 

. ·-caıa-:t~a~~-y~·Ren~; ·~;;çÜtt1;;. ğ;;~ii;tii,i~; ~( o~t'a"aa ~Galat"iuaia-Yiı . ·,;e·n.-niıl.itClan-io1 ~1Uiken 

F enerbalıçe : 2 Galatasaraq : 1 
Dünkü maç 

şekli 
oyun 

itibarile 
itibarile orta, sayıların 

enteresan oldu 
Galatasarayla Fener bahçe dün ye girişildiğine delalet ediyordu. pıştırmıştı. Fakat kalenin içinden 

bir kere daha karşılaştılar. tiki Maç eski hakemlerden İngiliz bir kafa uzanarak topu uzaklaş • 
takımın hemen hemen çok uzun Bay Alen'in idaresinde başladı. trrdı. Bu kafa lbrahimin kafasiy· 
olmıyan fasılalardan sonra ayni Maçı idare için seçilen Bay Saim, di. İbrahim penaltıdan bir gole 
mevsim içinde dördüncü defa kar· Turgut, hasta bulunduğu için iti- sebebiyet vermiş, fakat şimdi bu 
şı kar§rya gelmelerine rağmen F e· zar etmişti. ___ ,.. .. ,.. ___ _ 
ner stadı baştan haşa dolmuştu. ilk devrede rüzgar altma F e . 1 

Bundan evvelki son iki maçtan nerbahçe düştü. Rüzgar k~vvetli ' 
birisinin beraberlikle, diğerinin olmamakla beraber topun seyri .. 
yorucu bir mücadeleden sonra ne tesir edebilirdi. Galata.sarayın 
ancak bir sayı farkla Fener lehi - bir akını avutla neticelendi. Bun. 
ne bitmiş olması seyirciler ve ta - dan sonra iki taraf da biribirine 
taftarlardan mühim bir kısmını denk gelen bir müvazene içinde ça 

doyurmamıştı. Sunu söyliyenler hşmağa başladılar. Ortaya konan 
ve dünkü maçtan kati bir üstünlü· oyun yüksek bir oyun değildi. F e. 
ğe delalet edecek bir netice bek • ner tarafında Niyazinin sol içte ve 
liyenler çoktu. Bununla beraber Fikretin yanında çok sönük kal • 
böyle bir neticeyi dünkü maç da dığı, Lebibin de müdafaada u -
vermedi. , mulduğundan çok İ§ gördüğü gö • 

F enerbahçe gene bir sayı fark- rulüyordu. 
la ve maçın seyrine göre biraz da Galataaaray takımına gelince 
şans işi partiyi kazandı. umumi heyet itibariyle canlı ve ia-

• • • tekli bir maça doğru gitımekle be· 
Sahaya evvela Galatasaraylı • 

lar çıktılar. Sarı kırmızılılar ara· 
sın da çoktan görünmiyen Fazıl i
le Danyal da vardı. Y alnrz orta 
muavin görünmiyordu. Bununla 
beraber tam maç haşlıyacağı sıra· 
da F azılm ayağındaki eski bur -
kulma yerinin tekrarladığı, onun 

yerine hasta olduğu söylenen Su
avinin soyundurulduğu görüldü. 
Bu itibarla Galatasaraylılar Sua • 
vi soyunup gelinceye kadar on ki· 
şi oynadılar ve takım şu tertibi al
dı: 

raber müdaf aanm bi~ok nokta -
larda aksadığı kendini ço'K l>elli 
ediyordu. Galatasaray da, Fener
bahçe de hücum için iki cenahları· 
nı da ileriye sürüyorlardı. Galata
saray orta hafı iyi kesişler yapı • 
yor, iyi paslar yollıyor, oyunu açı· 
yordu. 

Bu mücadele ta.m yirmi beş da
kika bütün hıziyle sürdü. Bu da· 
kikada kuvvetsiz bir Fener hücu .. 
munu lüzumsuz bir jestle karşıla
mak işinden İbrahim topu kaçır -
dı. Şonra yetişti, fakat topa elıiy· 
le dokunarak Galataıaraya bir 
penaltı cezası verilmesine sebep 

· • Ustte: Bay ·sait maç sa.lhaları. 
nı göyıüne taktığı mikrofon vası. 
taıiyle Radyo ile bildiriyor. 

Altta: Seyircilerden bir gÖ§e. 
A'1ni- Osman, Lutfi - ibra· 

him, Hayrullah, Kadri - Danyal, 
Suavi, Gündüz, Münevver, Nec -
det. 

oldu. lıte F enerbahçenin Fikretin lltlHJlllllllllllHlllnllllllllUllllllltlfff1llllllUl111111111Hllllllllmmmıımııumıııı11111uıııı11111nı 

Buna mukabil Fener bahçenin 
ka:lrosu zayıftı. Cezalandırılan 

Fazılla Cevat takımda yoktu. Ta
kmıa şöyle bir tertip verilmi§tİ: 

Bedii - Yaşar, Lebip - Re -
şat, Ali Riza, Esat - Naci, Şa -
han, Namık, Niyazi, Fikret. 

N~yazinin sağ açıktan alınarak 
sol içe verilmesi bir yeni tecrübe -

ayağiyle ~a1ataıaray kalesine i1'k 
golü. 

Oyun daha hızlandı. Fener -
baihçe ikinci bir sayı peşinde, Ga· 
lata.saray da beraberliği kovala • 
mak yolunda. 

Dakikalar geçiyor 42 inci daki· 
kada Fener bir sayı daha kazanı • 
yordu. Avni df!arda kalJmış, boş 
kaleye bir F eneril derhal şütü ya. 

KURUrt'un edebi tefrikası: 53 

Şimdi Ortaköye doğru gider · 
ken biribirimize o kadar yaklaş • 
mıştık ki, bizden başka otomobil
de birkaç k~i için daha yer kal
mıflı. lrma'mn daha önceden gen· 
zimi gıcıklayan leylak kokusunu 
artık doya doya nefeslenme sin · 
diriyordum. 

Bebeğe geldiğimiz zaman evi
nin önünde durmak istemedi. 

Rıhtıma doğru gittik. Durma • 
sını işaret etti ve ben onu indirme
ğe hazrrlanırken o heni de elim • 

den tuttu. Beraber inmemizi an • 
latmağa çalıtıyordu. 

Şoföre ne diyeceğimi p.§ır -
dım. Onu sa vsam dönüş için Be • 
bekte batka bir otomobil bulamı· 
yacağımdan korkuyorum. 

Vaziyet düşünmeye müsait 
değildi. Marya beni bekliyordu. 

Şoföre sordum: 
- Ne.kadar oğlum. 
- On bir lira, gece zammı da 

var. 
Parasını verdim. Biz yüriiTken 

kurtarışiyle bunu ödeme yoluna 
girmi§ti. 

44 üncü dakika: Bir Gala tasa· 
ray hücumu. Fener ka1esinin önü 
karııtı. Esat ]üzumsuz yere jest 
yapmak, kale dibinde geri pas 
vermek istedi. Galatasaraylılar 

yetiştiler ve topu üç admıdan ka • 
leye soktular. Galatasaray birinci 
devrenin sonuncu dakikasında be-

' otomobil manevra yaptı, geri dön· 
dü, gitti. 

Rıhtım boş. Yarım ay da yok. 
Tek tük fenerlerin sıska ışıkları ve 
yıldızlar. 

lrma nerede oturuyor, nereye 
gidiyoruz. 

O koluma girmiş beni adeta sü· 
rüklüyor. Sarhoşluğu geçmemiş 
gibi. Fakat ne hoş, ne sıcak kıadm. 
Bu akşam ben de böyle delice, a
paşça bir macera geçirmek istiyo-
rom. 

Kendimi Pariste zannediyo -
rum. Sabaha kartı bulvarlara dö • 
külen bar kadınlarile güneşin do · 
ğuşunu seyrettiğim zamanları ha
tırlıyorum. 

Marya da tıpkı Paris bulvarla· 
nnın cana yakın kokotları gibi 
heni Ç"!kip sürüklüyor. Kendimi 

Vefa Süleymaniyeyi, 
Beykoz da Istanbul

sporu yendiler 
Dün Fener stadında Galatasa· ı dan ikinci gollerini attılar ve hıı 

ray - Fener maçından evvel şilt gol Beykozu galibiyete götürerı 

için Vefa ile Süleymaniye, Bey - gol oldu. Beykozr ·· bu suretle doğ• 
kozla lstanıbulspor kC.:-rşılaştılar. rudan doğruya şilt finaline kal ' 
Süleymaniye maça on kişi ile çık- mıştır. Gelecek hafta F enerbahçe 
tr. Vefa çok hakim oynadı ve maç ile Beşikta§, bunların gali bile Ve-
5 - O Vefanın kat'i galebesile fa karşda§acak, ortaya çıkaca~ 
bitti. galip Beykozla şilt şampiyonluğıJ 

lstanbulspor - Beykoz maçı için karşılaşacaktır. 
daha enteresan oldu. Birinci devre ÜÇÜNCÜ KÜME 
1 - 1 beraber bitmişti. İkinci dev- Şeref stadında karşılaşan üçürı· 
re lstanbulspor çok yorgun ve dur- cü küme maçları F eneryılmazıtl 
gun göründü. Beyozlular umulmı- Halice O - 2 gaJiıbiyetile bitmiş · 
yacak derecede güzel bir oyun oy- tir. F eneryılmaz takımı puvan iti~ 
nadılar. 22 inci dakikada penaltr barile en başta gitmektedir. 

Altay, 1-O Karşıyakayı ~enerek 
oldu • 

şampıyon 

t ........ ; .. , 10 ( A... A ) - T ;t, ,.... .. ~ - 1 ne.rnıla. oldu. Bq oı_u.n için lstan
larma bugün AJsancak alanında 1 buldan hakem Şazı getırııfüıt " 
devam edilmiştir. llk maçı Gözte· çok dürüst bir şekilde oyunu ida • 
pe Şarkspor yaptılar, bu oyun re ederek halkın takdirini kazan · 
Göztepenin 1 - O galibiyetile bit
ti. Bundan sonra karşılaşan Altın
ordu Buca takımları aradaki kuv
vet farkı yüzünden Altınordunun 
2 ye karşı 10 golle galibiyetile ne
ticelendi. 

Üçüncü müsabaka lzmirspor 
Türkspor arasında cereyan etti. 
Ve lzmirsporlular hakim bir oyun· 
la O - 5 l:azandılar. Günün en 
mühim maçı Altay Karşıyaka a • 

raberliği temin etmişti. ı 
il/o * il/o 

ikinci devre. Top daha çok Ga
latasaray sahasında dolaşıyor. 
Bununla beraber Fener kati bir 
hakimiyet kurmuş değil. Yalnız 

sıkışık oynamadığı, açıklar vası • 
ta.siyle oyunu açtığı için hücum • 
lan daha tehlikeli ve müessir .. Bu 
akınlardan birisinde kuvvetli bir 
şüt Ga'latasaray kalesinin direği • 

tamamile ona bırakmış gibiyi~. 
Artık gününü. Bugünün hadi -

selerini, Pendik yolunu unuttum. 
Pek unutmadım. En heyecanlı za
manmıda kafamın bir köşesinden 
o zeytin yaprağı gözleri görür gi· 
bi oluyorum. Fakat kendimi he -
men yanımdaki kadının elle tutu
lur, nefesle duyulur varlığına hı -
rrakıverdim. 

Marya birdenbire durdu. 
Parmağını dudaklarına götür -

dü. 

Bunun beynelmilel manası şu 
idi: 
-Yavaşl 

Ayaklarımızın ucuna basıyoruz. 
Marya aralık bir parmaklıklı de · 
mir kapıyı yavaşça itti. 

Başımı kaldırdım. 

Bir küçük binanın önündeyiz. 

mıştır. Bu maç oyunnun bitmesine 

be§ dakika kalıncaya kadar sıfır 

sıfıra berabere ve her iki takım dı. 
birer penaltı kaçırmış vaziyette i
diler. Bu son dakikalarda VahaP 
ani bir giri§le ve tutlmaz bir §iW 
le takımının galibiyet ve şampi • 
yonluk golünü atınağa muvafW 
oldu. Ve oyun da 1 - O AltayJ1' 
lehine bitti. 

ne vurarak geri geldi. 
lbrahim birinci devreden dahi 

iyi çalıııyor, daha iyi kurtanşle.~ 
yapıyor. F enerbahçe bu sefer sd 
cenahtan daha sıkı yiiklenişlet 
yapıyor. Fakat muavinlerle roil ' 
dafaa Galatasaray hücumları kar" 
şısında yorgunluk ve durgunh.ı1' 
gösterjyorlar. Galatasaraylılar sı1' 
sık vuı-uş sahasına giriyorlar. fa• 

(Devamı 10 uncu ıayılaJa) 

Marya yavaş sesle bir şeyleJ' 
'öyledi. Pek kavrayamadım. Yal: 
uız içinde bildiğim bir hizmetÇ1 

kelimesi geçti. Anladım ki hizmet: 
çiyi uyandırmaktan çekindiği1'1 

'lÖy lemek istiyor. 
Kendi evine bir hırsız gibi gi' 

Tİyordu. 

Ben elim onun elinde aralı1' 
bahçeyi geçerken halimize güW' 
yorum. Vaziyet pek ciddi. Fak~t 
s:ülünç de. 

Marya kapının önünde durdll ' 
Çantasını karıştırıyor, anahtaf 

arıyordu. 

Gecenin serinliği, vaktin geÇ 

mesi beni biraz ayı!tmıştı. 
Marya adeta böyle gizli -1e 

knrkulu işlere alı~km hareketler ' 
le anahtarı kapıya uydurdu. 

( Dcıwm ı·ar) 
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.Adaca mefduptan, 

Kamulaya Verilen 
Kanun Liyıhaları 

-~ f o o o K A D 1 N o o o 1 ~ 
Güzellik bahisleri 

lçbakanlığı vilayet teşkilatı ve vazif~le~, mıntaka 
sanat mekteplerinin muarefe devrı Iayıhalaıı 

Yazan: Kadri Kemal Kop 

Baqanlar, istediklerinizi sorunuz 
cavaplarını verelim 

Ankara, (Kurun) - Dahi • hemen bunun benzeri olarak göze 
liye Bakanlığı uzun müd • çarpmaktadır. 
dettenberi Büyük Kamutayda bu· • ~ * 

kaybetmiıe. Kilo hkan.masına. _çaı:.eler nefes 
lunan ve Kamutayın son açılış ça- Ankara, _(Kurun)' - Kam.uta -
iında sür'atle tetkik edilerek ka • ym bu toplantı devresinde çıkar· 
nunlaştırılması istenen (Dahaiye mağa çalıftığı mühim layihalar -
'Vekaleti vilayet teşkilatı ve vazi- dan biri de mmtaıka san' at mek • 
feleri) haklarında kanun layiha • teplerinin Maarif vekaleti tara -
sının bu kere de ayni dilekle müs· fından idaresi hakkındaki kanun 
taceliyetini istemekte ve bu Iayi- Iayihasıdır. 
hanın encümenlerden sür'atle çı· Esbabı mucibe yazıları arasın• 
ka.rdması teıebbüslerini yapmış da "vilayetlerde açılmış erkek 

bulunmaktadır. san'at mektepleri,, nin muhtelif 
Esbabı mucibesinde "vekaletin çağlarda çeşitli usullerle idareleri 

harem kanununa tevfikan evvelki denendiği ve bu yolda bir hayli 
Yıl vekalet merkez teşkilat kanu - paralar harcandığı halde "mas • 
:nu çrkanlmıf ve me~kiir kanuna rafları karşılığı daima hayali ra • 
tııütenazır olmak üzere de bu ika· l kanılara dayanark ka mış,, ve 
llun layihası tanzim olunmuştur.,, 
'denilmekte ve "esasen bu kanun 
aeçen yrl merkez teşkilat kanunile 
birlikte çıkarılacak iken bütçe za· 
turetleri dolayısile geri bır~ldı -
ir,, ilave olunmaktadır. 

Bazı vilayetlerin kaldmlması 
lleticesi elde edilen tasarruftan Ba
kanlık bu kanunla şu hedeflerin 
rerçeklendirilmesini gütmekte -
dir: 

Mevcudu beşi bulan umuru liu· 
kukiye müdüriyetlerinin hemen 
her vilayete teşmili, maiyet me · 
ltı.ıırlarr $ayılarının çoğaltılması, 
~ilayetlerde şifre memurlukları ih
daal e-ibi nl gun ibir ra.dro gij:ı.t: 
Çarpmakta ve bu kadronun mühim 
~sımları şu auretle tesbit edil • 
~iş bulunmaktadır: 

tane 

. ı 

Maaşları Lira memuriyeti· 
nin adı 

55 Yazı işleri müdür • 
!;) 

40 ,, 

binnetice "tedris vaziyetlerinin 
düzeltilmesine imkan bulunama -
mıf olduğu,, gibi dikkate değer 

cümlesi mevcuttur. Bundan başka 
gene esbabı mucibede bu mektep • 
Ierin idaresi için ilişikli vilayet -
ler "iştrak hisselerini muntazam 

vermediklerinden mekteplerde 
dersler felce uğramış,, ve "bazıla
rında yedirme işleri biJe güçlef · 
mittir.,, kaydı ileri sürülerek, 
"mektep ihtiyaçları için yapılan 

sabnalma> eksiltmelere, husmi i • 
darelerin para vermemeleri yü • 

zünden talep çıkmıad'ığı,, zikro • 
Iunarak aeakl alacaklıların da zı
rıltılarına meydan verildiği" gö -
rülmekte olduğu yazılnıaktadn. 

Binaenaleyh bu vaziyet kar§ısm • 
da bu mekteplere yeni bir idare 
veçhesi vermek ve hususile "yur 
dumuzun ökonomik yükselmesi ve 
ulusal sanayiimizin gevermesi için 

Bundan evvelki eaY.Jlarmuzda_ 
vücut güzelliğini temin etmek i e 

çin usuller yamnl§, örnekler, vercı 

miş, ve ideal güzellik ölçülerini 
i~aret etmiştik. 

Bu yazılarımızın çok büyü]f 
bir alaka uyandrrdığmı aldığmuıı 
mektuplardan anlıyoruz. !Bayan •, 
larımız bu mektuplarda birçok da; 
sorgular soruyorlar. 

Bu bahisler üzerinde devam e
decek olan yazılarımız bu sorıgu • ' 
lara cevap olacak mahiyet almak
la beraber, bayanlarımızı ço!C 
bek'Ietmemiş olmak için tordukJa .. 
rı !bütün sorgulara ayrı ayn Vecaı>:' 
lar vermeğe de karar verdik. Ba 
cevaplara bugünden itibaren ha ş
lıyoruz. 

Gelecek bahsimizde "Ölçüye 
uymıyan göğüsleri düzeltmek için 
çareler,, den bahsedeceğiz. Bt! 
bahsi yüz tuvaletine ait ya'Zı1arı • 
mız takip edecektir. .:. 

Bayanlarımızın anlamak iste • · '. ·;.' 
dikleri her ıno'kta için bize bunlari 
sormalarını rica ederiz. .' 

SORGULAR 
ve 

CEVAPLAR 
Bayan Necla soruyor: 
"Gö•terdiğiniz u.ulde 

aldım. Boyuma niıbetle on ki.lo 
/azla geliyorum. Bunu kaybetme'li 
için ne yapmamı lav.iye eJiyortU• 

? nuz. ,, 
Cevab'ımrz şudur:. . 

1 
"Eğer ciddi hareket ebnek isti-J:i 

26 
46 17,;) Şifre memurları. 

5:i Hu. işleri müdürleri 

ulusça bü1'ilc fedakarlııklar ya -
pıldığı bir sırada ulusal sanayi 
kadromuzun pek çok muhtaç bu -
Iund:Uğu mütehassıs işçileri daha 
büyük bir özenle yetiştirmek yü • 
künü üzerine alacak olan bu mek
teplerin para ve idare yönünden 

vaziyetlerini bir gün evvel _düzelt· 
mek meoburiY.eti,, kaydedılmek • 

yorsanız bu tavsiyelerimizi gaze· ,.L--a 

teden kesip daima görebileceğiniz ita ay °liliylece llevam eCleraenfz niz"de uzvi 1iir Irusur yolCsa, llütün 
kabahatiniz, bugüne kadar tenef. 
füs terbiyesi yapmamı§ olmanızda
dır. Göğüs kemikleriniz lüzumu 
kadar açılmıyor. Ciğerleriniz b;1 

sabun kutusu içinde hapsedilm\~ 
bir süngere benziyor. Bu sünger 
o dar kutu içinde kabarıp şifebilir 
mi?· Elbette hayır. Öyleyse her 
gün be§ dakika kotmalısınz. Kota· 
cak bir yer bulamazsanız gene o

nun da kolayı var. Her gün bet 
dakika ip üzerinden atlarsanız ge
ne ayni neticeye varırsınız. Beş 

dakika athyan, beı dakika koş
muş demektir.,, 

.. 
,) 

ı:; 

26 
JO 
a 

10 
33 

4 

lOO 
92 

3ıt 

4:i 
40 
?-
-·J 

.Jo 
3j 

30 
3-0 

20 
17,5 
17,;) 

14 

" ,, 
.Maiyyet memurları 

:Nüfus müdürleri. 

" 
" Nüfus işleri memur-
ları. 
,, 

" Kaza yazı işleri 

memurları 

" 
Bundan başka her kazaya biri

l'lin 17,5 ötekisinin 14 liralık iki -
§er nüfuş memuru, 456 nahiyede 
birer tane 10 ar liralık maaşlı na· 
hiye memurunu hu liyihaya bağ
lı dakro ihtiva etmektedir. 

Aslı 3 maddelik olup 1932 yı· 
lında esasları hazırlanmış olan bu 
layihanın asıl maddelerinde vial
l'~tler teşkilat şeması şu suretle 
sızilrniş bulunmaktadır: 

l - Vilayetler yazı işleri bü -
rosu: 

Şifre, idare heyeti ve sicil, ev· 
rak, dosya ve kayıt şubelerini, 

2 - Hukuk işleri bürosu: 
l Müdür, 1 memur. 

3 - Nüfus iş1eri bürosu: 
(Göçebelerin, haricten getirile-

Cek rn h · 1 · · .;_~ · 1 · h u acır erın ısının ış erıne 

akan şubeyi). 
4 - Emniyet işleri bürosu: 
Nüfus tnl?t'IT' elat ve rnu:ı:-. be!·at, 

adli ; c1 a!'i, siv::ısi 5;U be leri ihtiva 
etmekte ve kazal~rda ~a vaziyet 

tedir. 
Layillanm mühim ma"ddeleri -

nin hiilasası şunlardır: Ankara, 

Aydın, Bursa, Diyarbekir, Edir -
ne, lstanbul, İzmir, Kastamonu, 
Konya mıntaka san' at mektepleri 

binalarından başka, bütün eşya, 
alat, makine ve tedrisata mütea1-

lik tesisatile Maa·rif Bakanlığına 
devir ve mal edilmiştir. 

Bu mekteplerin bütün işlerine 
Maarif Bakanlığı bakar. 

Bakanlık bu mekteplerin işga · 
}inde bulunan binaların kendisine 
ait olmıyanlarmın kirasını ver -
meksizin dilediği kadar kulJanır. 
Hususi idareler de bunların kira -
smt, tahliyesini isteyemezler. Ba
kanlık arsalar üzerin.de yapacağı 
binalar ve bunlara ilave edeceği 
kısımlar hazinenin olur. 

Gerek bu suretle maarife dev
redilen san'at mekteplerile yeni · 

den kurulacak erkek san'at mek -
tepleri enstitüler, meslek muallim 
mektep!eri ve teknikanların maaş 

ücret ve her çeşit masrafları ve -
kalet bütçesinden ö~enir. San'at 

me1d0!>!erinin 1935 mali yılı b.-.
şma kadar evrakı müsbitesi üze -

bir yere koymahsınız. lyi dikkat " f L\zla gördüğünüz on kilonuzu kay . 
ediniz, size numara sırasiyle bir bedersiniz. 
usul gösteriyoruz: 1KINC1 SORGU 

1 - Her sabah şekersiz bir fin- "Size ncuıl hitap edeyim? Ba-
can kahve. 2 - Öğle yemeğinde yan mmnız, Bay mııınız, bilmiyo
bir küçük biftek, yüz gram kadar rum. Her halde bir doktor olaca
şeyil sebze, bir tek meyva. 3 - ğınızı zanedemiyorum. Bunun için 
Akşam yemeğinde gene bir küçük ben de bir derdimi ıöyliyeceğim. 
bittek, yüz gram yeşil sebze, bir Çare.ini biliyorıanız, sakın adımı 
tek meyva. 4 - Saat on birde bir vermeden gazetenize yazınız, o/
büyük bardak su, saat beşte bir maz mı? 22 ycqındayım, merdiven 
çay. 5 - Arada acıkırsanız iki el- çıkarken, yahut biraz hızlı yürür
ma yer, bir fincan kahve içersiniz. ken neleslerim tıkanıyor.,, 

Görüyorsunuz ki bu rejim mas- CEVAP - Önce 'bir doktora 
ı·afh bir şey de değildir. baş wrmalısınız. Eğer ciğerleri-

:::::::::mo:ft'IC:21:::::::::::ı:m:::::::::::::.:m==:n:r.:r.:::m:=a:-==m:nm::::=::::=::::::ı:=::::::::::::=:::::::=::::::::~::-.:::=:-.::::mmrw:::::: ::::::: 
rinde tahakkuk edip verilmemiş 
borçları mektebin mensup olduğu 
mmtakayı teşkil eden vilayetler • 
den 1867 ve 2362 numaralı ka -
nunlarla toplanıp mektebin ihti • 
yaçlarma sarf edilmiyerek merkez 
olan vilayetin zimmetine geçmiş 

olan paralardan ödenir. Bu para 
borçlara yetişmezse veya ortada 
böyle bir para bulunmazsa mın -

takaların vilayetlerine ödettirilir. 
Mekteplerin mütedavil sermaye -
lerinin nakdi paraları ve bunlara 
ait paralar ulusal bankalara ko -
nur. Bunlardan bir kısmı ile bu 
mekteplerin 1935 mali yılı baıma 
kadar tahakkuk ettirilmiş, fakat 
ödenmemiş olan maaş ve masraf· 
larına verilir. Mütedavil sermaye 
gelirlerinden bir kısmı hu mek • 
teplerin mütedavil sermayesine 
geri kalanı yapı İ!lerine harca • 

~ı 1~111 ııımıııııı 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata; 
TürkJyedeki Şubeleri : 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandaki Şubeleri : 
Se14nlk • Atlna • Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

11111~111111~111~111mııı~ımmmıııımıı 
nır. Erkek san'at mektepleri ve 
enstitülerine parasız yatılı olarak 
alınacak talebe her vilayet mer · 
kezinde yapılacak müsabakayı ka. 
zananlar arasından seçilir. Maa • 
rif .V ekileti müsabaka f&rtlarmı 

ııııım~ı 
ve her vilayetten talebe alınması 
yollarını bir talimatname ile tesbit 
edecektir. 

Kanun bir haziranı 935 tari _ 
hinden itibaren tatbik olunacak · 
trr. 
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TAKViM 

~ 
Cumartesi 
ı ı .Mayıs 

11 Sl:t< ER 

PAZAR Uıııurr11i 
Glin doğuşu 
Gün batısı 
Sabah namuı 

ogıe namazı 
ikindi namazı 

4.47 
19.15 
4. 18 

li.10 
16.06 
19.IS 

ı Mayı s 

9 SEFER 
4.4fı 

19, 16 
416 
ıt. ıo 

16,06 
19,16 
21.05 

Kafkas cephesi hatıraları - 37 - Yazan: Erzincan Saylavı Aziz Samih 

Cevizden bü1Jük elmas! 
Akşam aamu 
Yatsı namaz.ı 

lmsat 

Vehip Paşa ordu kumandanlığına 
Yazan: Osman Cemal Kaygısız 

Yazan: Osman Cemal Kay'aısı:ı •agwı kalmıyayım! Yılın gtçea günleri 

21.03 
!.4~ 

141 
225 

14'! 
2'!4 o :s Yılın talan günleri 

Bayan Turfanda, kocası Bay A- - Hiç üzül:ne, benim alacağım ~~~~~~~~~~~~~~ 

tayin edildi. Esliha zayiatımiz 
pek çoktu. 

rakele her gece §Öyle dert yanar- elmas değil ·nohuttan, cevizden de ı R A O Y O 
dı: büyük olacakbr. l=b==========:::= 

- Ah, benim canım, cananım - Hiç cevizden büyük yüzük BugUn 
kocacığım, ah benim ruhu reva- taıı olur mu? 1STANBUL: 
nım kocacığım; ah benim kocala- -Yüzük olmasın d& pandantif 17,30: Jnkılap dersi, 18,30 Jimnas-

tik, Bayan :Azade 1'arcan, 18,50: Muh-
rın en ekstra ekstra kocacığım! olsun canım! telif plaklar, 19,30: Haberler, 19,40: 
Duydum ki kapı bititik komıumuz - Hay yqasm kocacığım! Viyolonist Bülent' Tarcan <Keman 
Bağduar karısına yeni bir elmas - Beraber yqıyalım karıcı- solo), 20: üniversite namına konfe • 
yüzük daha almış... Hem de no- ğım ! , rans, 20,30: Demir caz, 21,15: Son ha· 
buttan daha büyük bir elmas... • • • 1 herler, borsalar. 21,80: Radyo caz ve 

Arakel de karıaına söyle kar .. ı- E • k B A k l eve tango orkestraları ve Bayan Bedriye 
1 k 

,. :s rteaı a ıam ay ra e Tüzün şan. 
ı verirdi: gelir gelmez karısına: 175 Khz . .MOSKOVA 1724 

- Sen meraklanma, benim cici - Uzat bakalım boynunu! 17,30: Parti yayımı, 19,.'30: Affen • 
de bici, canımın içi karıcığım; sen Dedi. bach'ın "La belle Helene,, opereti 
ram, kasavet çekme, benim has _Ne olacak? (Radyo için adapta~yon) 22 Alman· 
bahçelerin gülü karıcığım ... Kom- - istediğin elması getirdim.. ca yayım. 23,0:>: Fransızçn, 24,05: 

&d ~~ fWDUZ i asar karısına taıı no- Hem de dediğim ıibi cevizden bü· 823 Khz. BOKREŞ 364 m. 
hut tanesinden büyük bir elmaa yük! Şöyle durda mübareği ken- lJ,Oa: Diniko orkestrası. 13,45: 

yüzük almıt ise ben aana o elma. di elimle senin nazik boynuna ta- Borsa, 13,50: Radyo orke trası. 14,15 

ım fmdrktan daha l>üyüğünü alı- kayım! Duyumlar. 14,40: Plak. 18: Asker 
nm, yakında! Kadın oturduğu kanapede~ bi- mızıka!H, 19: Duyumlar. 19,15: Kon· 

Arakel ile karıaı Turfanda ara- raz öne eğilerek boynunu koca.ama serin devamı. 20: Konferans. 20,20 
sında haftada hemen bir iki defa uzattı. O da elind~ altın yaldızlı Plak, 20,45: Konferans. 21,05: Radyo 

cazı, 22,20: Posta kutusu, 22,40: Du· 
ıeçen buna benzer konuımalar - otuz kurutluk bir zincire takılı o- yumlar. 23,15: Konser nakli. 
dan ıonra bir gece Turfanda, ko - · lan halnka~n cevizden büyük ve 638 Khz. PRAG 470 m. 
cuma eni konu suratı astı ve: patatiıe benziyen bir yuvarlağı 19,55: Plak. Duyumlar. 20,15: 

- Ben artık, dedi, martaval karısının boynuna seçirdi. Geçirdi Asker mızıkası. 21: Sözler. 21,10: 
yubnam... Çünkü aylardan, yıl - amma, kadın onu boynunda görür Şarkı ve tiir. 21,30 Radyo orkestrası. 

22: Keman konseri. (Piyano ile), 22, 
lardanberi bu çeıit mamvalları, ıörmez ıatkınbkla bağırdı: 15: Zagrcb'den: umumi Avrupa kon· 
mantarlan yuta yuta artık" -'- - Bu da ne ayol? · 22 4" pıt. •. D ı pır..k •aa sen. , <> : hn. uyum ar. " • 
diyesim gelmittir ! Butün konu - Elmas karıcığım, elmas! 23,30: Radyo orkestrası. 
komıunun erkekleri karılarına her - Bu ne elması böyle be adam? 545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
gün birer elmu yüzük, birer elmas _ Bu, halis muhlis, su katılma- 19,30: Salon kuarteti 20,15: Ope • 
küpe, birer elmas pandantif alır- mıt yer elması karıcıfnn, yer el- retlerden parçalar. 22,15: Duyumlar. 
ken senin beni bu kadar zamandır matı l 22,35: Çingene musikisi. 23,10: Hava. 

raporu. 23,45 SC31i. filmler. ;10: 
aldatman artık kabak tadı verdi . Plak konseri. 
Anlqılıyor ki senin yanında be • Yeni ne,rlyat sn Khz. BERLtN 357 m. 
nim hiç kıymetim, itibarım yok! y ARIMAY 21: Duyumlar. 21,10: Götz'ün 
Yazık, yazık ıana, yazık! .• Bugün "DER VlEDERSPENSTIGE ZAEH•

1 

9 Mayıs tarihinde Ankarada top-
haber aldan kı' b"ızı'm mahallenı"n 0 MUNG,, adlı operasr, 23: Duyumlar. lanan ( COMURlYET HALK PAR -
zavallı fakir bekçisi bile karısının TlSl) dördüncü Büyük Kurultayını 2a.3o: Şarkılı küçük radyo orkestra· 

kulaklarına elmastan küpeler tak. kutlulamak üzere bir "Hususi fevka- sı. 686 Khz. BELGRAD 437 m. 
mı§ ... Sen ise mahallenin bekçisin- IAde nUsha,, çıkarmıştır. Yarım Ayın 20,30: Ulusal yayım. 21: Piyano 
den de mi fakirsin ki bunca yıllık baştanbaşa renkli olarak çıkardığı konseri. 21,45: Kral'in musiki takı -

·ı· k ki bu sayı Partinin doğduğu günden mı, 23,40: Duyumlar. 24: Konser nak-
sevgı ı arının ne parma arına, bugüne kadar geçirdiği bütün t'af a • 
ne kulaklarına, ne de gerdanına hah aydınlatmaktadır. Ji. 
timdiye kadar bir feycikler olsun 1 "RENSELA y 223 Khz. YARŞOVA 1339 m. 

19,45: Şarkı plakları, sözler, du • 
takmadın? dedi, yazık sana, ya- Resimliay BnSJmevlnin her ay çı· yumlar. 23,35 Debussy'nin Prelüdü. 
zık, yazık! karmakta olduğu bu içtimai mecmua, 

(co-. t 20.50: Sözler. 21: Hafif musiki. 21,45 
Bayan Turfanda, asık suratla Mayıs nüshasını .LwaUR YET D 1 23 30 Le be ""d ş HALK PARTlSlNE) tahsta etmi•tir. uyum ar, ,. : m re; en: en 

'-ocasmın yanında f l k k 'I yayım. 24,05: Hafif musiki, dans. " n ır ar en o- Renkli gayet zarif bir kapak içinde 
h k il 592 Khz. VİYANA 507 m. cası enıen onun o arma abldı: n tamamen renkli olarak basılmış 

- Dur, dedi, benim Turfanda- olan bu sayıda tarihi partinin ana - 20: Duyumlar. 20,lO: Ulusal ser • 
ı T f tl • Yis. 20,20: Fikir bahsi. 20,35: "Şarkı, 
ann ur an dası karıcıg" ım, dur! yurtta ettifi bUyUk hizme er, geçır· 

gülüş, dans,, radyo popurisi. 22: .Be· 
Kızma, dan ima, ·beni dinle! l§te diği tekAmUl devreleri teşrih olun - ethovenin 9 uncu senfonisi. 23.15: 

• Yollar yine muhacir akını i
le doJu. Öküzleri, beygirleri de 
kendileri gibi mecalsiz, kuvvetsiz. 
Gidenlere hedef !erini sordum. 
Hepıi bihaber ve bituur korkunç. 
rüyanın dalgın yolcuları .. Rehber· 
leri sevki tabii. Öğleden ıonra Pet
riçe gelmittik. Hava güzel, evvelki 
soğuklar burada hiç yok. Bağlı, 
bahçeli, yol kenarları ağaçlı, gü
zel bir köy. Evleri iyi, insan otu· 
racak binalar. 

Mahmut Kamil Paıanın mezu
niyet haberi artçı kumandanlığı -
na çok çabuk gitmif ve tebliğat 
yapı1mıt olmalr idi ki Abdülkerim 
paşa yaverleri, emir zabitlerini te• 
lefona çağırarak O. K. nrn nerede 
olduğunu soruyor ve tabii karar • 
gi.hta bulunduiu cevabını alıyor -
du. Kerim paf8., Mahmut Kamil 
pqamn hareketile kumandayı 

kendisine tevdie intizaren kimbi· 
lir ne kadar intizar ediyordu. Ke
rim Pf. fazla dayanamıyarak er -
kinıhaTbiye reiıi Goze Beyden 
kumandanın mezuniyet fayiası 
ıa.hih o1up olmadığını telrrafla 
sordu. Cevap verilmiye vakit kal
madan başka bir telgraf ayni su· 
ali tekrar ediyordu. 

Mahmut Ki.mil J>A!a artçılar K. 
nm meraknu bir telgrafla halletti. 
o. K . v~kalfl!tini tAM;ğ ~,.t,.,..,.ır r. -
tanh\ıla doğru yola çıktı. O. ka -
rarıi.hmın istihbarma göre Vehip 
pqa O. K. na tayin edilip o ıün 

!atandan hareket etmiıti. 
K. O. ların Erzunmıdan itiba -

ren 6 Şubata kadar efrat ve tüfek 
zayiatını bilemiyorum. Bunun 
doğrusu hiç bir zaman bilineme .. 
mittir. Yalnız büyük ıilah 2a · 
yiatı !unlar olara terbit 
edilmitti. Fakat onların da tam 
ve doğru olduğuna kani değildim: 

IX. K. O. dan 11 seri sahra, 4 
mante11i top. X. K. O. dan 6 ıeri 
ıahra, ve 3 seri dağ, 4 mante!lli 
top. ve 3 makineli tüfek. · 

XI. K .O. dan 2 seri sahra ve 1 
seri dağ ki cem'an 19 sahra, 8 
mantelli top ve 4 seri dağ ve 3 
Mt. dir. 

Ş. maktadır. 
aana söz... ımdiye kadar itten, Duyumlar. 23,25: Dans. 24,35: Sözler. Hayvan bulunamadığından do-

..... k•t b 1 • • d' ÇALIŞKAN ÇOCUK 24,50: Hafif musiki. 1 
gu~en va ı u up semn ıste ığin Her hafta Per~mbe günleri çıkan ayı topçu alaylarmm kotamıya • 
1 ·· "ğ'' b' ·· l l r 180 Khz. PAR1S 1648 m. e mas yuzu u ır tur ü a amadan. bu değerli çocuk mecmuamız 9 .l\fa - cağı toplarla Erzunımdan siiTük • 

Fak t d t • k 21,30: Duyumlar, 22,15: Koloni . 
a , yann an ezı yo ; yarın yıs sayısını (Fevkalade bir nüsha) d ledig" imiz bazı toplan e-elce Er-uyumlarr. 23,30: Hava raporu, 23, "" 

mutlak ve mutlak ne yapıp yapıp olarak çıkarmıştır. Burada genç yav· 35: Andolfi caz orkestrasr. z'İncana doğru göndermiftik. Bun-
aenin istediğin elması g.etirece- rulanmızda Cümuriyet &eTgieini ·art· I d H l"lL- . d 
x.:- ! tırmak; onda Cümurlyet Halk Parti- ,... K U R U N -..., ar a a ı nanı cıvarın a park 
aaau I sinin vatana ettiği hizmetleri iğret • yapılmııtı. (35) mantelli, 2 seri 

- yi amma, bu kaçıncı ıöz? mek için ıtJzel yazılar vardır. ıahra, (8) ıeri dağ, (1) obüıtü. 
- Bu son ıöz karıcığım, son __ _,,________ _____ CUndellk sıyuı Gazete 3. O. m.m DULddi ve manevi yo • 

So"'z '· D H f C ) latanbul Ankara cadden, (\'AJUT) yurdu r. 8 iZ ema TELEFON NUMAJlALABlı gun kıtaatı miimkün mertebe dü§-
- Peki amma, yarın seninle be- Dahiliye Mütehauın Tazı tılerl t.eaetono: us1e mandan ayrılarak biraz toplanıp 
b be d ı · 1 C d 1..--ka "nl d idare telefona : 21310 ra er n e çarııya ıe eyım, a a- uma an -, ıu er e saat kuvvetlenmek iç"ın çekı"lı'yordu. TeJgTal adreal: tıtanbul - (KURUN) 

cağımız elması beraber alalım! (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di· I ABONE BEDELLER! O. K. V. de bu hakikati pek mü _ 
- Yok, sen hiç rahatsız olma, vanyolundaki (118) numaralı hu· Posta kutusu No. 46 kemmel olarak biliyordu. Fakat 

yorulma, sen otur evinde, kadın aus1 kabinesinde haıtalarmı kabu\ Türkiye Ecnebi O. K. nı olmak hını hep bunları 
kadmcık rahatına, keyfine bak; eder. helik uoo Kr. !'700 Kz. unutturarak Enver paıanın atıl -
ben akıam üzeri muhakkak istedi. Muayenehane ve ev telefonu 6 aylık 730 " l4SO., gan ve tarruzkir karakterinde • J • I Saylık coo • 800,. 
iın e ması getireceğım • 22398, Kıtlık telefonu 21044. ı aylık 100 • soo • görünmiye kendisini sevkediyor • 

- Yüzük getireceksin, yoksa ııtıflM"ltıuıı •ırı us ınızaınııı ıaı:a •ıu tıln 11eret1ert: du. o. Karargahı Petriçte yerle4• 
kü. k d t'f? · Ticarl lla.nıann lldn sayrtalarmda san . 

pe, yo sapan an ı • SALAMBO t1m1 ao kUJ'U§tan ba§tar. llk aayıtada 2ş0 mi§, muhabere tesis etmiıti. Mah-
- Bakalım, zurnada pe§ref ol- kunı~a kadar çıkar. mut Kamil Paşanın hareketin<Je 

mu, ne çıkarsa bahtına! Flober'in dünya edebiyatına e- Büyük. tazıa devamlı DAn verenlere karargah Petrirte ve Abdülkerim 
Ş '-- b bed' · · 1 im '- ald ayn te.nzUAt vardır. 3' - ayet yüzük getirece.ıuıen ir ıyet ıçın ma o Uf enısaıaiz paşa Kargmda idi. Tabii o. K. v. 

• l"kl 1 1 ! d AI.. d · f d "İmli ilanlann bir satın 10 ktıruıtut P 1 e pannağanm ö çüıünü a romanı ır. ıpnza e tara m an K~Wr UAnları nin teırifi bekleniyordu. Halbuki 
- 01Ul', ysnn sabah gider:ren o- layık olduiu itina ile tercüme e • Blr deta ao, ild deta.rı ıso. u,. detuı e~. biz" Ka " d 

U da .lmm ! 
• v 

1 
ı rgına çagır ı. . 

dilnıittir. 27 forma - 125 Kuruı· dört detaaı 7:S ve on detaaı 100 kuruotur. • 
Uç aylık 11Aıı verentertıı bir defası beda· ! O. K. V. nin bu davetine kar§ı 

- Amma t'-!1 nohuttan büyük tur. vaCIIr. D6rt 11&b:n geçen DA.n1&rm tuıı erkanıharbiye reisi ordunun. hat -
olsun ki Bağdaaarın karısından a-, ............................... "l•At•W'••Ian-blf-·kuruf-•taıı•h•ua_.p•edlllr-·.1--• h müdafauı Cebice mevzii oldu· 

ğuna göre O. karargahının cep11 
ilerisinde bulunması muvafık ol• 
mıyacağından Kargında karargi 
hrn tesisi münasip olamıyacai! 
mütaleasmı yazdı. T elgrafnanıtii 
aynen §udur: 

"Kargın hattı müdafaanın iltı 

riıinde bulunması ve muhabera 
tın miiıkülatı dolayısile O. karar 
gahının orada tesisi muvafik gö 
rülmediği gibi mevkii de müna ' 
sip değildir. Tercandan avdett~ 

O. karargahı Kargında bir gec~ 

kalmı! ve münasip olmadığı gö ~ 
rüllmüıtür. Petriç kariyesi her hu F' 

auıta karargah için münasip veıl 

karargah burada yerleşerek ifa)'id' 
vazifeye başlamıı ve her tarafl• 
muhabere teıis edilmiştir. Bina ,, 
enaleyh karargahın burada bu 
iunmau hakkındaki teklifimi tel«• 
rar ediyorum. Bugün buradan he.ıı 

reketle Kargına gitmek mümküf 
değildir. Mutlaka hareket emrol\I' 
nuyorıa yann sabah hareket olı.r 
nabilir. Maahaza karargahın Pet• { 
riçte kalınası münasip mütalea t1' l " 
lunmaktadır.,, 

GOZE 
10 cu ordunun 15 Şubat 1331 Ilı 

de ~i kunreti fU idi: 
Zabitlerden 1348 muharip vt 

690 rayri ımıharip, efrattan 
L:.11 ~ -"1..••İ-r •~ 1074() sr..e: 
muharip, 26515 tüfek, 79 makin 
li tüfek, 18 ıeri .aaln-a topu, 48 ı~ 
ri cebel topu, 10 idi cebel topu vı 
8 Rus topu. 

O. K. V. ısrar ediyor ve ıı.rtı 
büıbütün coıarak diyordu ki: 

"Haltı müdafaa Tercanm ileri 
sidir, Yakında kar!lrgahı Tercanl 
alacağım, kıtaat da ilerliyecek ' 
tir.,, 

Bu tergraf müşarünileyhin bat 
K. V. nin ruhuna büründüğüna 
gösteriyordu. Halbuki 12/ 13 §u ' 
bat gecesi X. K. O. Tercanda te' 
va.kkuf etmiıti. Buna karşı Ab' 
dülkerim pafa K. O. nun Tercanf ' 
tahliye ederek Kargına çekilmctİ 
lüzumunu orduya: tavsiye ediyo( 
du. Bir iki gündür Rusların tazyİ" 
kini hissetmedi. O. K. nı münhal 
gördü. Şu ilel\lemek karannın ..,e 
kararphı ileriye almanın En~' 
paıa.ca ne kadar hüınü telakki " 
lunacağını bildiğinden bu işler' 
kalkıştı. Hattı müdafaanın Ter 
cana alınmast ve kıtaatın ilerle 
meıi Vekil paıaca tekarrür ettil1 

sırada Yusuf izzet pap. X. K. O· 
fırkalarının (900) nerefe indiğini 
ve bir ileri yürüyüı yapılırsa buo' 
lann da elden giderek Cebicl 
mevziinin de tutulamıyacağmı bil' 
ridiyordu. Yeni O. K. V. nin 11r_. 
rma binaen karargahın 16 Şubat' 
ta Kargına gitmesi için haztrlrl' 
yapılıyordu. Gece telgraf memu ' 
ru geldi. Makine başına çağırdtı 
gittim. Birüasebi karargahınd' 
Enver pa§~ makine ba§mda jdf. 
Abdülkerim pa§amn nerede oldıt" 
ğunu ve ona yaz:lan §ifreli iki tel
grafnamenin verilip verilmediiİ ' 
ni sordu. Karargaha böyle telgraf' 
name gelmemitti. T elgrafçıla'' 
sordum. Doğruca Kargmda ket1 ' 
disine çekilmi§ olduihuuı söyle ' 
diler. 

(Devamı var l 
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Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzuna 
Meşgale - İşlev 

.Meşhur - Angın 

l{atmalar 
Salah bulmak - l -ılanmak 

Sam - Sam A 

AcE>Je - Acele (T. Kö.) 
Ariı - Beceriksiz, yetsiz. 

3 Aferin - Yaşa , ' 'aro1, hura, alkı~ 
Afiyet - ~nğlıl\ 

Ahiren - Sonradan 
Aile - Aile (T. Kö.) 

AiJel i - Aylese1 
Ait - llişik, ilişikli 

plİf Akah - ~onra, ökçe. ard 

ols Akıl - Us 
rga Akli - Akliğ 
caif Akim kalmak - Su)ı:ı rlüşmek, 
am~lİlii~tii kalmak. ) ;:ınm kn Jmak 

-- A telamya - Körlemtflt.'ıı 

ile' AlPm - Bayrak 
ra AJcnen - Açıkça 

rarJ, Alesseviye - Birbo;rda 

gö Alet - Aygıt 
Aıat ,.c r.rlevat - iş takın1r 

ett~ Alil - lğdir 

ecl Aminen - Ecenlikle 
ö .\ raı - Diişl\c ( B::ı k : kaza) -
hu rf'r.) Arrident · 

vtı Arızi - Düşkr.I - (Fr.) . Acd • 

a~~entel 
f)s Arıza 1ı - Engebeli 

Arızaya uğramak - Ak8amak 

Aşrk - Jmre 
Azah - Aı::ıp (T. i\ö.) 

hv Baha - Fiat 
et· Bahs (tutuşulan hahi~) - Bahi!ı 
<Y rr. Kö.) 

Bahs tutuşmak - Bahis tutuşmak 
&hs - Rahs (T. Kö.) 

31 
Bahı:;etmek - Rahse.tmek, ~öıaç · 

~ak. . 

ri 

naı..ı) e - Artım, kallm 
Baki kalma\.. - Arda kalmak 
Ra8it - 1 ....:. Basit <T. Kö.). ~ -

·i'l ırn T rım) - ( Ji-r. ) Rimple 
F.la.ıcn ~ Ar:tdabir 

~aıı - B~ır (T. h.Ö.) 

Eiı>dbah t - Dahi ıJ.olii 
liPrJP.n - r;ö-~·rl" 

B.,.i:ı; - Hri5 (T. Kô.) 
P.enam - A!1g111 

l3erguıar - Anma~ 
.Beste - Beste (T. Ko.) 
BestekAr - Be!teliyen 
fıigAne - Kayıt.sız 

"Bihakkın - YerindP. 

.Bihıufe - Boş) ere, l okyf're, bo · 
~ll'1a 

Ilihuıur - Dirliktııiı, )adrrgan 

Rinnetice - Sonunda. !'onurun, 
'f)nucunda 

Bünye - Yapılış, kuruluş. kuram 

Ornek: /ktrsadi bünye - Ekono • 
~ -, 

c 

Caıibe. kurıeh - Ç'ekerge 

Cehd - Çaba 
Cemiyet - Cemiyet 

A~odatfon 

CFr.} 

OrnP."1.': Hif ôlialımer cemiyeti -
Kızılaıı cemiyeti. - Himayeietfal ce
miyeti - Çocuk <"Bİrgemc C('miyeti. 

Cev - C"· (T. I\ö.) 
Cihaz - Cihaz (T. Kö.J 
{'iir,'i - {'Uziğ 

ç 

(arei haJ - l\:otarma )olu 

Dair - llişik, ilişikli 
Dan - Dava (T. Kö.) 

Dinuığ - Dimağ (T. Kö.) 
Divanr muhaı:;ebat - Sağtşkur 
Dh"aıır temyizi askeri - Sii·yar • 

~utaY 

E 

Ehliyet - (Bak: kifayet. kabili • 

yf't), 

Emlak - Mülk CT. Kö.) 
Esas - Esas (T. J\ö.) 

Ecıasc.>n - Esa!'ltan 

F 

Faaliyet - Kıyan 

Faali)·f>tte bulunmak - Kmmak, 

l\lnn.rınak 

Faik - Ba!I 
Paıa. - Boşluk, cev (T. Kö.) 

Fiat ·- Fiat ('r. Kö.) 

G 

Gayri münbil - Kıraç 
Güftf! - Güfte fT. Kn.) 

Güzel sanatlar - Ar 
Güzel sanatlar akademısi - Ar 

akademisı 

H 

Hacalet - Utanç 
Hadaset - Gençlik, yenilik 
Haddi zatında. - Oluşunda, 

srnda, aslmda, ashn 

Hadid - Demir 
Hadşe _ Tırmalama, bere 

Hafif - Yeğni 
Hafiflik - Yeğnilik 
Hedef - Hedef (T. Kö.) 

el!la· 

grt 

Heyet (misyon anlamına) - Sal· 

Heyecan - Heyecan (T. Kö.) 

Hilill - Ayç~ 

Hrrfet - Zanaat - (Fr.) :Metier 

1 

Istırap - Istırap (T. Kö.) 
Iskat etmek - Hükümsilz lulmak 

Islah etmek - Uzfamak 

Islahat - Uzlatım 

I 

lddia etmek - Savlamak 
tddianame - sa,·a 
ldhalat - Girit 
Jhra~t - Çıkat 
lhtilaf - Anlaşmazlık 

İhata (Süel terim) - Kuş8.tma -

{Fr.) Investissement, mouYement 

enveloppant. 

lhata etınek <Süel terim) - Ku· 
şatmak - (Fr.) En,·elopper, investir 

lkame - Konutum 
Jkame etmek - Konutmak 
Iktiharn etmek - Oslemek 

İlan - llan (T. Kö.) 
tıa,·e - ilave (T. Kö,) 
lJkah etmek - AŞTlamak 

Utizam - Yanda 
İltizam etmek - Yandamak 

Tmal etmek - Unmak 
Jnfar. etmek . - Yerine getirmek 

Metin - Betin 

;\lezak - ze,·k 
){imar - Mimar 

Mimari - )limarlrk 

:\-linval <Bak: \edh. tarz) 
:\liras - Miras (T. Kö.) 

:\Iuamele - lş 

Muazzam - Okan 
Mucibince - Gereğince, mümkün· 

ce, ona göre 

Muganni - Sayran 
.Muhallil - Eritgen 
Muhasara (SüE'l terim) -

ma - ( Fr.) Sicge . 

Ser · 

l\luha.c::ara etmek - Karşr durnıali 

Mukayese - Kıyaslama 

1\fukim olmak - Oturmak 

~f usan na - Sanatlı 

Musibet - Sınat 

Muvakkat - Ge~eğcn 

:Mustarib - lstirablı 

:\fuyaf fakiyet - Başarı 

Mücadil - Uğraşkan 

Miidahale - Arsıma - (Fr.) ln· 
tervention 

Müdahale etmek - Arsımak -
(Fr.) Intervenir 

Müddei - Savaman 

:\lüddei umumi - Genel savaman 
Mükedder olmak - Kederlenmek 
~lülk - Mülk CT. Kö.) 

Mümessil - Orunta1' 
Mümsik - Tutumlu 
Münazaa - Çekişme 

Mürekkeb - 1 - Bingeşik, 2 -
Katımlanan, katışık 3 - Katın (te ~ 

lrca etmek - Çevirmrk, Kötür • rim _ (Fr.) Compose 

Tnsani - Insaniğ 
lptidat madde - İlk·madde 

mek, döndürmek Ornek: KC8amı basite ve mürek -
lsr - 1 - lzer, 2 - 1r. - (lı'r.) kebe - Yalın ve katm cisimler. 

l - Trace, 2 - Trace 

tstim-ral eimek - Malsıramak 

Jstisn:\iyet -- Ayralık 

KabiJi3·et - Kapuıite 

Kayd, irtibat - Bağın 

Kubbe-Tam 

M 

Mahiyet - özliik 
Mahkemei temyiz - Yargutay 

Malt - Finansal 

Maliye - Finans 

Müteallik - llişik, Hişikli 

Müteessir ıtmek - (terim) - .Et· 
· glndirmck 

Mtit~es:;ir olmak (terim) ~ ~tgirı· 
mek 

MüteJif - Anlaşık (muttefik so • 
ziinün altında) 

Ornek: Büyük harb milttefik ve 
miltelil devletler arasında olmuş • 
tur - Büyük luub bağlaşık ve anla
ıık devletler arasında olmu§tur. 

Müteşebbis - Girişmen 

Matrah - Salnak (ffnans terimi) 

N 
Neşriyat - Yayın 
Niifus - Nüfmıı (T. Kö.) 

Meftun olmak, mesh ur olmak -

Gönül vermek, büyülenmek 

Mensub, müntesib - İzde~ 
Merhamet - Acm, acım 
Merkezi siklet - Dengey 

Mesafe - Uza. 

R 
Raci - llişik, ilfşikll 

Rumame - Gündem 

s 
S1tlıd1 - Uılam 

Sana~i - Endustri 
Sınai - Enduşfri~ el 
Selam - Selam <T. J{ö.) 
Serbest mıntaka - Özgür boıgı 
Siklet merkezi - Dl'ngey 

Sııi kast - Yağmç 

ş 

Şahst - Şah~iıi 

Ş:ıhsiyet - Şah!'iyet 

Şeheke - t\r ii 
Şefaat - Ötün 

~e'ni - <~erçel - (Fr.) ReallH 
'$e'n iyet - Gerçe - (Fr.) Reel 

~ube - Şuğhe (T. J{ö.) 

1' 

Tehalüf - Uymazlık 

Tt!ganni - Sayra 
Teganni etmek - Sayramak 
Tahammuz etmek - Paslanmak 

Takibatı adliye - Tüzen terkin· 

ler 
Tarafgir - Yançeker 

Tarafgir1ik - Ya!1.Çekerlik 

Tehadül - Değişim 

'redhiş - Ytldırgı 
'femeyyü etmek - Sulanmak 

Temsil etmek - lmsilemek, oran• 
tam ak. 

Temyiz ruahkemesi - Yargutay 

Terkib - 1 - Bingeşim, 2 - Ka· 
tmç. 3 - Katım 

Ornck: Terkibinde müh bulu • 
nan - lf atmanda tuz bulunan 

'ferkibetmek - Bingeştirmek 

'ferkilı etmek - Bingeşmek 

Tesır etmek - Etgimek 

TeŞfbbils - Girişim, girgf 
Teşebbiisat - Giri§tt 
Teşebbüs etmek - Gfri,ttte1' 

Teşkil!t (Bak: Taazzi). - ör,Ut 
- (Fr.) Organisation 

Teşri' - Törütüm 
Tevhid etmek - Birlemek 
Tezahur - Görüngü 

u 
\. --I • "...._ 

Unsur - Unsur <T. Kö.) 

y 
J .. 

Yegln '=egAn - Teker teker 

z 

Zede - Ezflmi§ 
Zinde- Diri 

~"' l.·urrım. 

~RE:TLE·TAHAYYOL:f: TT IGIN 
~NCLIGc ~~ VUŞ 

Hendese - HE>nde~e 

Kılavuzda Yapılacak .Düzeltmeler Vapurculuk 
... 
"" 

t ı E ADEMi lKTID • ./ Rl Gf DERIR 
t ~elerde bulunur Fiatı 150 lcurı•· • ..... 

Adli _ Tüzel - (Fr.) Judciaire 

• .\ J!ka _ tlgi (hak: münasebet) 
Alelacayip (Bak: Garip) 

Alim - tıimmen 

Asıt - özgün 
A,ıliyet - özgünlük 

' Aza (uzuv snl::ımma) - Orsr;e.n 

(Fr.) Organe 
Bina ·- Kurag cYapı anJa.mrna), 

kuram (tnşa anlamma) 
CUzü _ Cü:ıü (T. Kö.) (Tike kar-

şılığı çrkanlacaktır.) 
Dilruba _ GönUl kapan 
Eser _ Eser (T. Kö.) <lzer söz\i 

isir karşrJrğıdır.) - (Fr.) Oeu>re 

Fada -Acık 
Gayri münbit - Çorak 

Gu~a - Tasa 
Hasbih11l - Söyleni (Monolog an· 

Jamına) 
Ha~~n. luısiyet, hususiyet - ÖT.git· 

~dreı: Galata poata kutusu 1255 
! hik 

Hususi §ahsf. zati - özel, şahtdğ DIŞ DOKTORU 

tlbeyt Salt 
F •tih Karagüm.rük tramvay 

duralı, No. 4 

tflıuı - Batka 
tflu etmek - Batkamak 

Drtrsad - Ekonomi .. 

1 ktı~adt - Ekonomik 
tltJıııak nokta.51 - Kavşit 
lnad - tnad (T. Kö,) 
İnadına <Bu söz kaldmlaraktr:r.) 

inzibat - Ya.sav 
tpoloji - lbipoloji, ispoloji 

Kurban - l - Sunam - (Fr.) 
Offrande, 2 - Kurban (T. Kö.) _ 

(Fr.) Victime 

Mahrek - Yörünge, yörünge 

Multarrik - Elebaşı, itgin, itgiç 

Manzara - 1 - Görü - (Fr.) 
Vue, 2 - Görey - <Fr.) Paysage, 

3 - Görünüm, görün - (Fı·.) Aspect 

Mekteb - Okul (okula'dan) 

Mesahai sathiye - Yü~lçe 
Mizan - Tartaç, terazi 

Muhtara (Aşıt) karşılığı kalkacak 

{Bak: tehlike yazılacak. 

Murahhas <Salgıt) karşılığı kal • 
kacaktır. Bu kelime Heyetin (MW

yon). karşıbğıdır. 

Mutavassıt - Aracı 
Muzt:ı.rib olmak - Göriınmek 

Mübahi - övUnür 

Mudafaa - Savga 
Müntehir - Ölnük 

.l\Iürekkeb - Katm 
Müstesna - Ayral 

Müte~zzi - Ezgin 
Müttehit (Birleşit karşılığı kalka

caktır. Bu söz cemiyet anlamına ge~· 
miştir.) 

Mlittchiden - Birlikle, birlik ola· 
rak. 

Rehgüzar - Uğrak 

Sehv- Sürç 
Seyyale - .Akız 

Şahsiyet - Şahsiyet (T. Kö.) (öz. 
lük sözü kalkacak) 

Şumul - Kapsam 
Taazzi - Örgüt 

'raazzi ettirmek - örgemek 

Tacir - 'l'ecimer 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lıtanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: 22925 

MERSiN YOLU 
DUI\.LUPINAR vapuru 12 

Mayıs PAZAR günü ~at 10 Cla 
Mersine kadar. 

Bartın Yolu 
KEMAL vapunı 11 ~ayıı 

CUMARTESi günü aaat· 20 de 
Ciddeye kadar. 

Ayvalık Yolu 
BARTIN vapuru 11 Ma.yı8 

CUMARTESi günü gaat 17 de 

'l'ahakkuk ettirmek _ Kesinle • mek ı-~~~--~~~~---~~~-I 
1 rabzon Yolu 

Ayvabğ4 kadar. 

Telin etmek _ tlenmel! 

Terkib - Katrnç 
Tevkif - Tutsa.ma 
Tezahür - G&ıt.eri 

Umman - Dalay: 

~~ ... .., .. ,.... .. 
1 

"'v.ı:.nıı::. a o;rv Ya..,. ........ ~ ,..,. • 
..--·-' ·li ına 

vH PAZAR gu"'nı·~ ~- • saat 20 de 
Rizeye kadar. 
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Balkan antantı 
Konseyi toplantı 

__. (Baş tarafı ı. el uyıfada) 

kınca gazetecilere f U deyevde bu
Junmuıtur: 

Memleketinizi tekrar görmek
le mutlu ve memleketlerimizi bir · 
lettiren deniz yolu ile geldiğim
den dolayı da kıvançlıyun. Hazır 
bulunmak fırıatnu elde edeceğim 
Romanya uluaal b&Jr&mı nıüneae· 

Kurenıol ve Dimineata ıaze · 
teleri de konferana çabpnaıınm 

antant memleketlerinin gerek ge· 
nel barı§ı ve ıerek bütün huauı .. 
larda bizzat kendi gen)ilderini te· 
min amacıyla ıl'kı it 'beraherliği 
lriizeylndt:., ar11uluaal alandaki 
büyük önemine İ§aret etmektedir· 
ler. 

betile, krala, TürkiJe Reiıicümu • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

runun muhabbetlerini ve aellmla
rım bildiTeceğim. Bay Titülako · 
yu, daima, daha ziyade ıbeğendi • 
ğim bu ince diplomatı ve büyük 
aytan, tekrar görmek için sabırsız· 
lanıyorum. Romanya ulusunu ae • 

lamlıyor ve onun ıevincine bütün 
kalbimle i9tirake hazırlanıyorum. 
Seyahatimizin ıiyau.I amacmı ta • 
mamen biliyorsunuz. Daha bugün· 
den Ba!'kan antantı konseyinin 
Prosr&mmı öfreneceğim. Konsey, 
Avrupa diplomui hayatını ilgi -
lendiren bir çok önemU meselele· 
ri tetkik ectecektir. 

KonUJmalarm pek az Te anlat· 
manın tam olacatınıa kaniim. Bu
rada önemli ökonomik meseleleri 
de tetlı:ilc edeceliz. Balbn lconfe· 
ranıları fikrini baıındanberi ta.kip 
eıl:miı olan aizler, Ballcan antantı .. 
am hakiki ~uını ve önemini 
takdir edebilininiz. 

BALKAN ANTANTININ ÖNE· 
MI VE ROMEN GAZETELERi 

Bükre!, 10 (A.A.) - Gazete· 
!er, Bükret konferamı ve Baltan 
;ı nt;:ıntınrn kunrtUJU ıaıtlarma da· 
ir etkelet,rmıaltadır. 

Onlversel l'Ueteai r.azry:or: 

C. H. Partisi 
büyük kurultay 
_.. (Baıtarafı 1. ci tsayıfada) 

Dilekler komisyonu da çalıt • 
maıına ıaat 1 O da başlıya~ak bat· 
kanlığa Mümtaz Ökmen. rapor • 
törlüğe Hakkı Tarık Ua, ıekreter .. 
liğe Aka Gündüzü ıeçti. Ve Ev· 
kaf umum müdür vekili bqkanlrk 
müsteprı Kemal Gedeleçin evka· 
fı ilailendiren dilekleri üzerinde • 
ki izahlar:nr dinledi. 

ikinci toturumda, ıailık dilek· 
lerine ıeçildi. Sağlık ve Soıya'I 
Yardım Bakanı Dr. Refik Say .. 
dem he; dilek üzerinde ayrı ayrı 
izahlarda bulundu. Bundan aonr• 
tüze itlerinin ıöriifülmeıiııe ge .. 
çildi. Bakan Şükrü Saraçoilu di· 
lekler üzerindeki fikirlerini aldrk· 
tan soma konutulan itler için Ku
rultaya sunulacak noktalar tesbit 
olundu. 

Geç vakit terim itleri üstünde· 
ki dileklerin konutulmuına bat .. 
!andı. Komisyon 11 - 5 - 935 
Cumaıteai günü de çalqmaya de· 
TUi edecektir. 

Yalnız antlatmalarda değil, Filipin adaları ahalisine 
ayni zamanda adalet fikrinden çı. bir tavsiye 
kan hukuk ve diiferıeleri-veci• Vatinaton, 10 (A.A.) -Ayan 

heleri - ve hanlara riayet etmeli 
arzu eden fıer a_-.. __ dnletine &• uaamdan Bey Gil»eon, Amerika· 

uuaau mn laMa iD•iJeti attmda müstakil 
çık bulunan Balkan antantı l>ü • 
tün Avrupayı ilıilendiren l>arq bir iclare tekline kaYQftakları 

takdirde, Filipin aclalan ahaliıi davaama yardım amacı güden ar-
vaziyetinin daha müsait olacağmı 

ııuluaal bir kul'UQldur. 
söylemit ve bu ahaliye Amerika 

Bununla beraber, Ba•an an • konıresine bu J'Olda hareket et • 
tantı, küçük antantm yambqın • mesi dileğinde butunmalarını 
da, arsruluaal önedi bir etke - i• tavıiye etmittir. 
mil-dir. 

Geçen kıt f ilipinleri ziyaret e-

Muıolini ile Ş111ing 
bugün kon11111yorlar 
Roma, 10 (A.A.) - Avuatur · 

ya Bqbakanı bay Şutniı dün 
Floramayt- ıelmiftir. Cmnarteai 
bünü bay Muaolini ile Tuna kon· 
fen.mmıa hazırlanması bakkmda 
ıörütecektir. 

B. Hitlerin bir emri 
Berlin, (A.A.) - Bay Hitler, 

devlet hismetlerinde Te korporaı
yonlarda bot yerlerin yüzde onu • 
n.un uluaal aoayalitt putiaine 1930 
eylülünden önce sinnit olanlara 
aynlmuınr emretmiftir. 

Profesör Piccard 
V &J10Va, 10 (A.A.) - Leh ma· 

mulitmclan olan Zürih 3 halonu, 
içinde profesör Pice&Td Ue Leh 
tayyareciıi yüzbatı Hinek diier 
üç Leh tayyareciti ve iki ıivil lı· 
viçreli tayyareci olduiu halde dCSrt 
aaat ~tuktan ıonra 13.45 de Var· 
tovanm doiuaunda 100 Jikometre 
uzaklıktaki Radzinde karaya in • 
mittir. profea5r, bu akıtam cenup 
Lehistanmdaılri Moteice hareket • 
le orada Ma.ot hııllrilcumı ziyaret 
edecektir. Balonun Vupftdan 
hareketi haftftln hnalıfmdan do· 
layı mütkül olmut " 1epet hua· 
ra uğramlfbr. 

Volkan indifaı 
Antiıo "Antil Adalan,, - (A. 

A.) - Ehemmiyetli bir volkan in 
difaı netieeai olarak, tiddetli zel· 
zeleler kaydedilmiftir. Evterinden 
kaçan birçok aileler otomobiller • 
de yatmaktadırlar. 

. Romen ulusal bayramı 
Bükref, 10 (A.A.) - 10 Ma • 

yıa Uluaal Ba:yramı bua111I bir 
parlaklıkla teait edilmiftir. Saat 
11 de kıtaat Kralın önünde remıi 
geçit yapmıılardır. 

HükCınıet erklniyle e çıfer Te 
askeri ateıeler huauıi tribünler· 
de, Balkan antantı Dıt Bakanları 
da Kralın locuında yer almıtlar .. 
dı. 300 binden faala ha• lotaab 
ıiddetle alkıtlamıftQ'. Prem Niko
la, muhafız kıtaatmm bqmda Te
liaht Mihail de dahil o1duiu hal .. 
de aıkerl mekteple geçmif ve al· 
kıılanmıftır. Yüz kadar t&Jyare 
bu ıırada aahanm üzerinde uç • 
makta idi. 

Gece fener alaylan vardır. Ve 
bütün meydanlarda muzı1ca çal • 
maktadır. 

Fenerbahçe 2 
Galatasaray 1 

(1 inci .ayılaJan Jevam) 

kat biraz lüzumsuz bir aistem yo

lunda ıeri oynatılan Münevver • 
den tüt atmak itinde istifade edi· 
)emiyor. Otuz altmcı d~ayı bu
lunca herke.te ltir plümeemedir 

ltqlaclı: iki takım ·-· berabere 
kalacaklar, maç sene usatdacak 
ve belki ıene bir maç daha yapı· 
lacak diye! Olur mu olu:-. 

37 inci dakikada Y qar Galata
taray ıolaçrimı hatalı bir tekilde 
ve avut çizıiai üzerinde durdurdu. 
Hakem F enerbahçeye bir pena) • 
tı ceıaaı verdi. Demek penaltıdan 
ıol atmak 11ruı bu .efer Galata · 
saraya gelmifli. Eğer bu vuruf 
golle neticelenir.e Galatasaray 
partiyi kazanmıt demektir. Mü -
nenerin tütünü, topun kaleye ıi • 
riıini ıö......-k için ka,.nan 

·=--------------------~ 
1

191. L.-.m Aanirllil 
Alma Komlayona 111 

300 toı. un 28 May11 935 
günü saat 15,30 da kapalı 
alınacaktır. Tahmin beden 
liradır. Şı..rtnamesi 147 kurut 
kahin de alınaıbilir. lateldi 
2194 lira ilk teminat 
veya mektuplarile kapalı ı: 
rını belli aan~ten bir aaat 
T ophant:de: aa.tmalma komi 
nuna -.-... .mıeleri. (2 :sı) 

• • • 
Metresde Topçu Atıt mekt 

de teraküm eden tahminen 120 
raba ıübre 12 Mayıa 935 
günü ıaat 14.30 da pazarlıkla 
tıtacaktır. Bir çift atlı aral»a 
renin tahmin fiab 20 kmuftm"• 
teklilerin 3 lira 60 kurut IOll 

minatlarile belli taatte Top 
de tatınalma komiıY.onun& 
meleri. (2455) · 

• • • 
göaler bir aevinç plplesile açıld· T oplıane aıkeri fmnmd. t 

lar. Top direle çarpauf, laleye küpı etmit 1300 kilo IÖlllDÜf 
ıinneden geri dönmüıtü. mür 12 May11 935 pazar IÜDÜ 

Galatuaray heıabına ne tana· at 15 de pazarlıkla tatdıaalll'!lr 
ıızlık ! Tahmin bedeli altı buçuk r 

Artık beraberliğe muhakkak isteklilerin bell.i aaatte Topnaıll"I 
slzile bakanlar Tar. Fakat Gala. ı~t";;1:,a komııyonuna gelmeli 
taaarayhlıar penaltıdan aonn bü • n. ( ) • • • 
tün iıtelderini ka,.IMtmiı sibi ol • 
dular. Bu kendilerine pahalıya 
mal olabilir. Bet, dört, üç, iki da· 
kika kaldı. Tam 43 üncü dakika 
biT Fener hücumu. insan adeta bi
.rinci devreyi .eyreder gibi oluyor. 
Galataaaray kaleainin laü kantb, 
Ani dıtarda Mr tüt 'ff pi 1 

itte Fenerin ikinci ve plihiyet 
ıolü. 

• • • 
Hakem oyunu iyi idare etti, o· 

yUDCUlara ce7.a verdili srralarda 
cezayı acap ettiren hareketleri de 
gösterdi. 

Ortaya konan oyun orta bir o-
yundu. Eaadm kesiti, Kadrinin 
yerinde bir manevraıı, Flıretin 
hir akqı, Milnenerin topa maba· 
retle taja, sola geçiriti lmmen 
bu tarafta, kıımen o tarafta fÖY • 
le bir parlayıp ıeçen hesaplı bir 
kombinezon bu orta derecedeki 
oyuna aruıra zevk ve heyecan ıe· 
tiriyordu, fakat itte o kadar. 

• • • 
Şilt yolunda aa.yılı bir llNftf • 

fakıyet kazanan aan lleiftl'tlileri 

15,000 kilo yufka 21 Mayn 
ıalı günü aaat 14,30 da. açık ek 
ıiltme ile almacaktır, Tahmin 
deli 2025 lirııdır. isteklilerin 
namesini gi>rcmk üzere her ala 
ekailtmeye gireceklerin tSt 
88 kurutluk ilk teminatlarile 
aaatte Tophanede satmalnıa 
misyonuna gelmeleri. (2401) 

Lüleburgaz icra dairesind 
Bir borçtan dolayı mahcus 

.-.,. cemlmeti mukarrer 
zoj~n marka ve ıilindıri ça 
bir adet moUir ve maatef 
altından çatlak bir adet IU 

bini, kıımen yanllUf kamek, 
tan, Tranamiayou, bir çift Jeuİ 
bir çift eaki deiirmen tqı ile 
deiirmen lenznnatı ı~-a--...., 

pazar ıüuü Lüleburıazm H•llPI 

bey köyünde kiin fabrika 
smda aaat 9 dan 1 t e kadar 
artırma ile tablacaktır. Miila1' 
deye konan mal muhammen kd 
metinin yüz4e yetmit betini ı-. 
madığı takdirde ikinci 
ya 'bırakılacaktır. ikinci ........... 

Konıey ayni zamanda Balkan den tahkik komisyonu tarafmdan iiiiiiiiiiiiiii" _____ _ 
itlerinden hariç olmakla beraber yazılan ve e.,. Gibıon taTafmdan Yenı• Çıkh A. S. 
anruluaal antlapıaiaTa ve diifer • Ayan mecJ;.ine verilen rapor da 9· •ki l 
l'elere riawet auretiyle bantın 11' et yarıı arı 

tebrik ederim. da 20-5-935 pazarteai 
ayni aaatte ve ayni mahalde .,,_ 
pılacağmdan talip olanlann 
kar ıün ve taatte orada 1luır 
lunacak memuru mahsusuna 

.1 bu merkezdedir. Bay Gibaon, A • 
durluiu bakımından Balkan dev • merika büabütün -LiJdi~ takdir· Dlll " Tana lıtanbul biüldet heyetinin ter • 
Jetlerinin f~clalariJle ukı bir il· ~Çft 

61 
Terdlme 1rtU11,..t1 tip ettiği dördüncü biaiklet tqvik de, Uzak Şark vui,etinin kara- Sa,,.: 31 rM1atlanilla61a .... 

pi olan m81elelerle de uirap • ıacafnu tahmin etmektetlir. Çiin • YU'lfları dün 1apalclı. Yarı' 'blyük 

caktır. bir intizam '" hain; coılmn a • ·-.--• Y • " 1 ·--kü Amerikanın çekiliti Japonla • •• 
Almanyanm Venay antlqma- nn Filipin1ere yerlepnelerine mü- likur ~inde bqarıldı. YU'lt iki A A T A DOLU 

nnm ..::.L::nlerini 'bir ta-a- ola • b••-i üaeriDclen idi. ikinci ka- IY '1 
,._. nqu aaade edecek Ye lngiltere, Avus • j R • -.- KutU h 1 

rak kalcl ....... ••wnd·- IODra, oL.ant • asın t-orie 15 'biıikl-..: mrcli. Meaafe p an •• .. _ .... v turalya ile minakalelerinin w: U • -• ~ •· 
bütiin amırlanla temin edilmek i . zak Şark merkealerinin tehh"keye I MDlllyabndan yinni iki kilometre icli. Mac.diye KadlltBy • Alllyelalzt 
cap eder. Bundan 'birse - müft,e. uğramalarına müsaade ellllliye • iV köyünden hareket Ltinye)'e ıidit D .. el'. 
rek- giivenin temi lbmau rıJc. ve ıeliı. Netieel• f11Dlarclır: UR '08 1. •rtn ~ cektir. __ L _!_ 56 
--La.-drr. 8-'~an AnJa.,._1:..1.- _. __ ..1 Galata ...... ,-. Muu.in; 41. KUlll 
maaU1 a.1& -s--•7• Ba Taziyetin, Filipim~e ti • 
Küçtik Anlatmanın ewı ..... caret kontrol ve teıir mmtabla .. r wc B w -'• 315 dakika ile 1 inci. F eaerytlmaz· Yakıt 
mmtakavi an1atmalar ve mmiJıe.. L.~ Ahmet R-it (H • ., __ ) elan; Mimi 42 dekika tle 2 inci. 

nnr taa .. it eden gizli bir lngiliz • -.. ~ Anutaa 3 üıacü, Koço 4 üncü, nın •• _ .... .._ 
tin kartrhklı zıman albna alınma- Japon muahedesinin yapılmaıı 

.. k L-- d ~. He neticelenecektir. 1 Çaço Sinci. Fenerbahçeden; Vaı-1 .. _____ _____ ... 
ıı muftere U&Tıf& o5 • u en •Jl ken 6 ncı, Kirk« 7 inci. 
yolu açmaktadır. Komey, bu fikir Fransız hava bakanı 
elen elinlenerek hali i.umla ko .. 1 Birinci katetoriye 5 J&rl!Çı gir· 
nutulmakta olan Mitün anıulusat Roma, 10 (A.A.) - Fransız j tli. Metafe: Mecidiye kayünden 
meaeleleri tetkik edecek Te bun. hava Bakanı General Dönen ile fttanhn1 - 1935 hueket lttindeyen dhüt. Hacı 
lar arumda Tma antlaflllası üze- maiyetini taııyan üç taJJ&re Ciam Osmandan Mulak yolu iltı Meci· 
rine özel dikkati ç'ebn ltir kona pino tayyare limanına inmit ve Satddıfı yer: diye köyüne plif. 32 Km. Netice- Fiab: 30 K 
olacaktır. Bıalbuhlar aıumdaki bava miiltetan .-.ral WaHa ile V AKIT Matbuı .J... lstaalNI ler: V AKIT Matbaası lstanbul 
dayqma gerek Manilya miku • Fransa büyük elçisi Ye bir çok Platı 80 Kurut Süleyınaniyeden Agop t eaat , .. _________ ~ 

dinelen 10Dra ve ıerek eon Yana· ,.ı..i,etler tarafından aelimlan • •••••••I 5 dakika 10 saniye ı inci, Fener · ı .. ---- ----•• 
niatan uyanı lll'UDlda ,erçek bir mrttD'. ---•Go•-•

2
- H- e•la• •• -

1
• -- AMASYA ECZANal • 

bahçeden Jirair t S. 5 D. 35 laDi- Jllll •• ~a:.r:.:.rm~~~ı: ____ D_i_t_tü-ih_i ____ Dr. ~ükrü Ertan 1• Z lacl. Sülepaqi1eG. iAm'Do 1 .~ .. Alr.a .. n 

11 n tam daJUUp banfm senel NURi MEHMET a.wn. • ' rfh i N. • t S. 5 D. 38 ani,. 3 iiDc:i, Koço Taze ft EU ,.ti" 
f&)'daaı adma olarak tep edile- Beyoilu Alaewi kart•mda T.WW ... 4 üncü HwlW 1 inci claıece alan • cı iliçler • itr.,.a. fenni 
celdir. Buna ao1ıak No t lua m~dal,.Jar ftl'ilcli. • lbtik 11hhl le---. 
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inhisarlar lstanbul Baş 
müdürlüğünden: 

1 k
. t 1 .., tezkelerinin hü lmıü bu M~yıı nihayetinde bitiyor. 

r. ı sa ıcı ıgı · · ·ı · 
Y ·ı - -'- kt' Hazır' anın bir ine kadar tezkereıını yenı emıye. 
enı cm cm gere ır. .. .. l 

tek içki an.tanlar kanunen ceza gorur er. d . 
Kolaylık olmak için Beyoğlu satıcılarına Mayısın onun an !ır: 

-· ·1. . 1 t b 1 v .. di~er mahaller ıatıcıfo.nna da Mayısın yır 
""ı ı nsıne ve ı an u ~ ıs • • • • "nl b • 
n' 'k' · d kadar her gün tayın edılmııı,tır. Son gu er~ ı 

• 4 ı:nn en sonuna . • , "' • 
----.. ı-;:ı.kılmıyarak v'1ktinde müracaat e tmelermı rıca ederız. . • . . 

G ı 1 b ·ı "f tezker elen'yle ealti tezkerelerını ve ıkıter c ece.t ayı er nu us . . . 222B) 
ldct foto3r~fını beraber getırmeh dır. .C 

Kilis Belediye Başkanlığından: 
Belediyeye aylık yüz lira ücretle Nafıa Fen mek~ebinddenk. mezufn 

ı. 1·1 . emurin kanunun a ı evıa ı 
qİr mimar tayin edilecektir. istek 1 erın ~ b. l'k b 1 d'yeye mürll 
haiz olduklarını göıterir resmi kiğıtlarıyle ır 1 te e e 

1 

C&atları lüzumu bilitlenir. (2499) - İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
C

. k'. yıllık kirası Kira müddeti 
ıns vemev ıı 

Lira 

'f opha;nede Topçular caddesinde 
343 No. h dükkan. 120 

~ ophanede Topçular caddesinde 
. 120 

347 No. lı dükkan. 
Tophanede Necati Bey caddesinde 
413 No. lı dükkan. 
Tophanede Necati Bey caddesinde 
417 No. lı dükkan. 
Tophanede Necati Bey caddeıinde 
421 No.lı dükkin. 
'f ophanede Necati Bey caddeıinde 
439 No. lı dükkan. 
Balta Limanında Pire ıuyµnda yol 
lcenannda Kemer altı denilen tarla 

36 

36 

36 

36 

2 Yıl 

2 

1 

1 

ı 

1 

,, 

,, 

,. 

,. , 
,. 

7aııında 17988 metre murabbaı 3 
tarla. 40 : k. 

kil . .. t ·ı n yerler hizalarındaki ıra 
Yukarıda cinı ve mev en ıoı erı e ·ı ekt. ı r 1 k' ya ven ec ır. 1-

•e ınüddetler merinden açık arttırma usu ıy e 1;örtt % 7 5 pey ak-
teldilerin 22 - 5 - 935 çarıamba pnü saat on e 

0 
' 

Çeleriyle müracaatlan. (M) (2434) 

SPOR POSTASI 
M l k 

. . d ebi memleketlerinde bOtlln spor ve 
em e etımız e Ye eca ... ·ı · 1 len .... ı·•- h k ti • . ıp~ ırreaçbıe Yen meıı izim ge 

g~ıK are e ennı ve "" ... - • • k • 
yeni ekille• hakkındaki yaalan muntazaman takıp etme ıate· 

'ı n b s p o R p o s T A s 1 Dl okumalıdırlar. 
Jft er m n aııran 

Her yerde fiatı S kuruıtor. mutlak okuyunuz. 

Müderris K. Kömürciyan 
Mektep, banka, şirket ve kütüpa -

nelere mahsus asri kitaplar: 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
Ameli ve tatbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari malumat ve bankacılık 105 
lktısat ilmi 87,5 
lhtisas muhasebeleri 175 

11 - KURUN 11 MAYIS 1935 l!!!!!!!!!!!I 

TC!JC2 KiVE 

llQAAT 
6A.NKASI 

--

Dııır Oemimllırı ue liıııırı iıletme Umum i~ırııi nııaırı 
Birinci Münakasa11 feahedilen ve muhammen bedeliyle miktarı 

qafıda yazılı karpit 20 - 5 - 935 pdarteai günü aaat 15,3Q da ka
palı zarf uauli:tle Ankarada idare binumda aabn almacalctır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1040 ,825 liralık mu•. akkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü madde
si mucibince ite girmeğe manii ka nunt bulunmadı ima dair beyanna-<Şirket, sanayf, ziraat ve ban

ka) ticari ve mali hesap 70 me ve teklifler ile ayni gün saat 14, 30 a kadar komiıyon reiıliğine ver· 
meleri lazımdır. Bu ite ait prtnameler paraaız olarak Haydarpqada 
tesellüm ve ıevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme dairuinde da· 

Ltiraritma cetvelleri (yeni ra
kamlarla). 56 
Başlıca satış yeri: lkbal kütüphanesi 

Dit tabibi 
NURi MEHMET 

Beyoğlu Ağacami kartııında 
Buna sokak No 1 

ğıblmaktadır. (2362). 
Cinai 

.. 
Karpit 

Miktarı 

75Ton 

Muhammen bedeli 
Lira 

13875 

Beher tonunun FOB fabrika teılim muhammen ne'Cleli 22,50 
lira olan 3.500 ton ıun'i Pe>rtland çimentOIU 22 Mayıı 1935 Çar!am
ba günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare binaam· 
da ıatm ahnacaktrı. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 5187,50 liralık'. muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddeıi muci • 
hince ite ıirmeğe kanuni manileri bulunmadıima dair beyanname 
ve tekliflerini a1ni gün saat 14,30 a kadar KomiıJ.on Reialijine ver· 
meleri llzrmdır. 

Bu i1e ait ıartnameler 390 1C unıı mubbi.Jinde Ankara ve Hay-
darpqa :Veznelerinde eatdmakta dır. :C243S) 

Akhisar belediye başkanlığından : 
Belediyemiz için çift atlı \Jir cenaze arabası alınacaktır. lıtekli 

olanlar resimlerile beraber huıuıiyetlerini ve Akhisarda teılim ıon fi. 
abnı 20/Mayıı/935 Pazarteıi gününe kadar Akhisar Belediyesi • 
ne bildirmeleri ilin olunur. (2479) 

Sahibi: ASIM US Neıriyat Müdürü: 
.V AKIT Matbaan - lıtanbul REFİK Ahmet SEVENGIL 



-
Fransızların, nünyanın en 1iügiik, en mıihteıem vapuru olmak 'üzere 

yaptıkları ı·e denize indirdikleri "Nor nıandi,. Sen - Nazer'den hareket edtr 
rck, makine tecrübeelrini yapmak ~in denize açılnlJftır. 

Frarunz gazetelerinde okuduğu muza göre binlerce halk bu,,, .. - ·'f ge
minin hareketini Sen • azer nhtımla rından ıeyretmeğe gelmiılerdi. • apu
ra üç romörkör kılavuzluk iki torpito da relakat edecekti. 

Büyük bir şehri andıran Norman di içinde memur; tayfa, amele, Deniz 
Ticaret Nazırı ile beraber birkaç yük sek zat da dalaU olduğu halde iki bin 
beş yü:: kişi bulunuyordu. Bu tecrübe seyahall olduğu i~ tabii yolcu yok
tu. Saat 16 da vapurun düdüğü uzun ve gür bir ıule etrafı çınlattı. 

Romörkörler harekete geldi, koca gemi bir defa sarııldı, ikinci bir sar
sılışla rıhtımdan yavtıf yavtıf açılma 6a bafladı. Bu suretle biraz yol aldık
tan sonra makinelerini. iıletmeöe baf ladı. Kuvvetli pervaneleri denizi kö
pükler içinde bırakıyordu. 

Fran8ızlar böyl~ bir Transatlantik vücude getirmiş olmakla bu ıahcida 
ueni bir rekor 11ap_mıf olu11_orlG1'. 

:Japonycida Kigolo ,ehrintle bir 
tayfun felaketi, birçok binayı yerle 
beraber etmiş, bu sırada Katakka is
nıinde bir kadın muallim, talebeden 
kı:: ve erkek yedi çocuğu yıkılan mek
tep binasının altından kurtarmış, fa • 

kat bu ,efkat ve cesareti kenilisinin 
lıayatuıa mal olmaıtur. O §ehirde bu 
I edakar kadın için bir abide dikile -
cektir. Resimde abidenin bu kadınla 
kurtardığı yedi çocuğu gösteren hey
kel kısmı ve hegkeltraş bulunuyor. 

lngütere Başvekili 
kı::ı, Aı:usturalya seyahatinden dönüı
te Bolivuda uğranuş, film atelyelerl

ni gezmiş, yıldızlarla göTÜflnÜ§tür. 
Belediye azası olan, ev kadınlığına 

ait bilgili makaleler yazan Mis Mak
donaldin aağında, güzel yıldızlardan, 
Platin renginde s~ariy_le meıhur 

Cin Harloo oturuyor. 

Eskiden Jtmcrikanın §ijliretli bok· 
sörlerinden biri olan Cak O'briyen, 
ıimdi lüzumundan fazla §işman kim
selerin ağırlığını azaltmak için maa • 
tKıj yapmakla geçiniyor. Bir hayli de 
para kazanıyor. Çünkü, bu güçlü kuır 
ı-etli boksörün müşterileri oldukça 
çoktur. Bunlar, yüz elli ile iki yüz ki
lo arasında agırlıklar olan kimseler
dir! Resim, boksörün bir massaji 11· 

rasında çekilmiştir. 

/tal ya 8a§vekili Mu•olini'nin arz;unı üzerine bir tank yar:§ı yapılmı§tır. Forum Mu•olini der ·• 
saha üzerinde yapılan bu yarrıta, yoldaki engelleri en ziyad... '2ylıkla a~an ve hedefe en çabu' 
{Cn tan/~ V .l .., .;ı tankın içincle bu!unanla1, birinci B::l}'ı/mıflardır. Y arlfl kaz.anan tankı, Bol to•n/ 

resimde bir enge!i aşarken görüyorsunuz. Sağ~laki resim de, tanklardan biri engel aşarken tepetak. , 
c!duğu sırada alınmı§tır. 

tngm: Kralının ]übilesl nu!rtıBl mitüle yarım mllİ/ona y<ıkın insan bıl' 
lunmuıtur. • . • • r 

Kral merasim e•nasında araba ıçınde ve Kralıçenin solunda oturuuo 
du. Krali;e, elinde kırmızı, mavi ve beyaz çiçeklerden yapılı bir buket ti 
fımaktaydı. l 

Kral ve Kraliçe büyük merasim le saraydan Sen Paul kilisesine gt · 
mişlir. 

Büyük kilis~nin içinde '000 kişi bulunmuştur. . f( 
Yukarıki reaını Kral arabasının saraydan çıkışından bıraz sonra oJı 

nııştır. ilk arabada Kral ve Kraliçe bu lunuyor. ,1 
Alttaki resimde Kral ve Kraliçe yi Sen l 'rm l kilisesine girerken gö rJ 

ııorsunuz. Kraliçenin yanındaki Lord Stevard, Kralın konuıtuğu Lo 
, .. 'ıamberlain' dir. 


