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Fransız Tayyareciliği 935 ·sonlarında 
T amamile Yenilenmiş olacak 

Aydın demiryolunu~ satın alınma 
projesi bugün imzalanıyor 8 

:i el 
Ankara, 30 (Kurun) - Aydın demiryolunun satın alınma prOJ" ı 

ıi yann (bugün) imzalanacakbr. Satıf, elveriıli §artlar içinde olın~ 
tur. Şirket mümessilleri, Türkiyenin mali itibarına sonsuz itimatlafl, el 
filen göstermitlerdi. Kumpanya, 1 ngiliz bor.tasında esham çıkara>• IQ Fransa, memnu mıntakalarına nezaret etmek 

hududa avcı tayyareleri yolladı 

•• uz ere 
ğı taahhüt etmittir. 

...... 
Pariı, 30 {A.A.) - Sallhi -ı 

yettar bir zat, matbuata beyanatta 
bulunarak demiıtir ki: 

Uzak bir atideki hava ıiyasa \ meseleıi haılckmda gazetecilere be 
sını takarrür ettirecek olan, sah yana.tta bulunmuı ve bu mmtaka
hidiı olacak vaziyetlerdir. Lakin lara fazla ehemmiyet veriliıinden 
biz daha timdiden, yüksek askeri müteeıtİ'I' oldulunu aöylemi,tir. 
,aranın tetkik edecefi iptidai tet- Maamafih, general, memnuiyet 

imam, hatip ve vaizler hakkındaki 
nizamname Bakanlar heyetine~ 

tasdik edildi' "Fran•ıı tayyarecilili 1935 ıon
larında tanıamil• yenilenmit ola • 
cakhr. 1933 nihayetinde hazll' -
lanmıf olan, tayyareciliğimiıin 3 
ıenelik yeııileıme plAnı, harici hi
di atın tazyikile mecburen tacil 
edilmit ve proıram, l 937 ilkba -
barında ikmal edilecek yerde, 
1935--38 kıtında ikmal edilmek 
lizım ıelmittir • 

~iklerimizi hazırlamaktayız . bir kere konulmut olduğundan, · 
Ankara, 30 (Kurun) imam, ha·ı de teıkil edilecek e~cümene t:f' ~ 

tip, vihz, müezzin ve kayyumların kaf umum müdürlüiünce ıeçileeİ 
aeçilmelerini, hizmetten çıkarıl ·• iki üye de ittirak edecektir. ld 
malarını, yerlerinin deiittirilmesi· b\ılda kazalar için ayrıca encii 

Bu ıebepten dolayı, yapıcılarr 
mızdan bUyUk ıayretler diledik. 

Pariı, 30 .(A.A.) - Hava Ba • 
kam General Dönen, memnu mın· 
takaya nezaret etmek üzere, Meç 
ıehrine birkaç ıür'atli avcı tayya· 
resi yollamıttır. Son ıistemde bu
lunan bu tayyareler, ıaatte 350 ki. 
lometreden fazla bir meaafe at " 
maktadırlar. 

Ancak, aceleci ıiyuanın, öyle Pariı. 30 CA.A.) - Romaya ha
mı:.hzurları vardır ki, bunları, ye- reketinden evvel Fransız hava 
ni tekamüllerle tahdit etmek mec· bakanı general Dönen, hududun 
buriyetindeyiz. J memnu mrntakalarının atrlma11 

ona hürmet ettirmek ]aznngeldiği· 
ni ilj.ve ctmi§tir. 

Pariı, 30 (A.A.) - Franıız ha· 
va bakanı ıeneral Dönen, Roma• 
da f U meselelerle mefgul olacak 
tır: 

l - Streıada tasavvur edilen 
edilen hava misakının müzakeresi 

2 - Frans1z - İtalyan hava ti· 
careti birliği projeıinin tetkiki, 

3 - Her iki memleketin teknik 
beraberlijini kuvvetlendirmek .. 

ni gösteren nizamname Bakanlar men tetkil edilmiyecek, her 
Heyetinde tasdik edildi. Buna ıö· müftüaü kendi mıntakaıına ait 
re, cami itlerini Üzerlerine al~n - Jer ıörüt üldü zaman encümene 
lar bunu kendileri yapacaklardır. tirak edecektir. imamlık ve ht 
Meıru~ olmı:an hi.~etlerin niya - tiplile talip olanlar itikat, ibaci" ı 
betle ıdaresı usulu kaldırılmıttır. ıiyer ve ~rt bilıiıinden imtl.,., 
Cami ve mesçitlerde açılacak hiz· olunacaklardır. 
metlere müsabaka ile girilecektir. · 
Devlet memurları camilerde biz · Vaızlar, gösterilecek bir iY~ 

tiirkçeye eovirdikten sonra bu • met alamıyacaklardll'. Bu hizmet- ~ 
yet etrafında ayrıca bir vaaz 11' IQ 

te çahıanlardan ölenlerin çocuk · 

~enedik ihzari konferansı 
!arına muhtacin tertibinden aza .. receklerdir. ~ 
mi maaf bağlanacaktır. Cami ha· Yeni nizamname hüküml.riı 0 

demeleri itlerine bakmak üzere mevcut imam, hatipl viızlar h•"' ,., 
her vilayet ve kaza merlçezinde ktnda da cari olacaktır. Bunl,ı'• 0 

Evkaf müdürlerinin baıkanlığı al- nizamnamenin neıri tarihinden ~ lcı 
tmda müftüden ve mülkiye imir tibaren ıeçecek muayyen mil~ 11e 
leri tarafından seçilecek bir üye • d,.ııerden sonra açılacak m\illı' 4 
den mürekkep encümen tetkil edi- baka imtihanına girecekİerdir. l.,,. ;1 

lecektir. tibana ıirmiyenlerin vazifeleriP' ; 

Fransız - Sovyet 
Antlaşmaya çarşamba 

günü sah çekilecek 
Paris, 30 (A.A.) - Bay Laval 

ile Sovyet sefiri Potemkin, dün 
akşam saat 17 den, 19,20 ye ka -
1er kartılrklı müzaheret antlaı -
ıasına dair istiıare etmiılerdir. 

Avusturyanın yeniden si
lahlanması işite uğraşacak 

Bertin: 30 (A.A.) -La Corre•· 
pondanee diplomatico pÖlitique, 
Almanyanın eski mütefekkirleri
nin hukuk müsavatından bahle!! 
den bir makalesinde diyor ki: 

"Venedikte toplanacak olan ih .. 
zari kotıferans, zannolunduhna 

~ay LayaJ, andlqma metnini gijre, müqhuıran A vpturyanm 
:~ünkü kabine toplantısında ar tekrar silahlanması iti ile meıgul 
o.claılarma arzedecektir. Sonra ol!lcak, fakat Macaristan ve Bul• 

da, kendi hükiimetile istitare et • şaristanın arzularını tetkik ebni· 
mı~ bulunması mq}ıtemel olan B. yecektlr. Bu iki memleketin sözle· 
Poleınkin'i kabul eyliyecektir. rini ne zaman, ne tekilde dinlete-

Antlaımaya, çanamba günü bileceklt?rİ ve ne gibi neticeler elde 
ı~h çekilmeti muhtemeldir. Bu i .. odebllecekleri belli değildir. Ma· 
tibarla ,Bay Laval'in ıelecek haf- caritlan ile Bulgaristanın ıilib • 
ta baıında Moıkovaya hareket ot- larm terkine ait tu.hhüdlere ria· 
mesi mümkündür. yete devam ebneleri yani ıilahıız 

bir halde kalmaları bizzarure di· 
Paris: 30 (A.A.) - Ebelıiyor lor devletlerin ıillhları terketme. 

ıaıetesı, Fr,.pııı - Sovyet mu - 1 . . d · b ~1 d v · . . erının erecesıne as ı ır. azı· 
kaveloıının baılıca .. ularını, ıu ti . k d'l · · .. h k 

ti h ·ı•-- d" ye erı en ı ermı mnn asrran om 
ıure e il Mtt e ıyor: l h . .. • · · bel bawl fU arının Usnu nıyetıne 1 a• 

1 - Mukavelı, Cınevre antlM· mala mecbur tutmakta olan mem• 
muının ÇefffYetİ dahilinde, yani leketlerin ileri sürmekte oldukları 
bu anılqmf.mft 10 uncu, 1 l inçi, metalibata ~arıı gösterilen mua.-
15 inci J8 ncı vo 17 nci maddı • melenin Kkli, itleri ıiirUncemede 
lerine uyl\ln olarak akdtıdilmiı • bırakmadan ve bu memleketlere 
tir. haklarmı vermekten ibaret biT te· 

2 - Mukavele, Locamo ahka- ıebbüıten hatka bir ıey değildir. 
mmm infazın~ hiçbir ıyrctle ma- Su halde yin~ eıki kliıik misal 
ni değildir. kart11ında bulnuyQruz: Yani tim· 

3 - Müzaheret, kartılı~ eaaaı -
na müstenit olup, Uluılar Kuru -
munun imtiyaılarına uyıun kafi 
bir müddet için dmıit edilmittir. 

diki Avrupada hukuk rnüıavatım 
<'mevcut muahedelerin tadili hak• 
kında yapılacak ihlaskarane müza 
kereler,,le kuvvetli devletlerden 
~arm14k mümkün olmıyacaktır. 

4 - Mukavelenin mina ve fÜ· Zayıf devletlerin vaziyetlerinin 
mu1ü ve tatbik tartları, etrafında hy'kukt eıuları artrk ga7ri ınev 
hidiı olabilecek noktai nazar cut bir hale gelmit olmasına rağ~ 
farkları hususi taahhütlerin t>ll .. men ... 
cümle teferrüatrnı teabit edecek Viyana, 30 (A.A.) _ 4 Ma • 
mUıterok ltir tefsir ile halloluna • ~ıta Venedikte toplanacak olap 
~ktır. ltalyan - Macar ...,,... Avutturya 
5- Mukavele herhan.gibir bat- konferanımın programı, Tuna u • 

ka devletin aleyhine müteveccih mumt ademi milde.hale miMkı ve 
delildir. MüAvi hukuk ve veca - 'iki tarafh mütekabil yardnn mi· 
iple ve Uluslar Kurumunun çerçe· ıaklan çerçevesi iç.inde tahdit e • 
vesi dahilinde ,arkt Avrupa için dilecektir. 
kartıhkh bir müzaheTet ıistcııni le. MacaTistanm, birçok noktala • 
sisine çalıtnıayı istemek ıartile rın aydmlanmuı h\lıusunda me • 
ileride bu mukaveleye herket il - ta!ebatta bulunacaiı tahmin edil· 
tihak edebilecektir, · mektedlr. Fakat Avusturya me • 

Voro,ilof 
Kızılorduga hitaben bir 

beyanname ·neşretti 
Moakova, 30 (A.A.) - Harbi

ye komiteri Voroıilof, 1 Mayıs 
mUnasebetile, Kızılorduya hita · 
ben neırettiği beyannamede diyor 
ki: 

"Spvyot Ruıy.,ı, ıulhperverane 
eserini ilanale çahtmaktadll'. Bu
nvnla beraber, kendi topr~Iarı -
na kartı vuhbula~ her türlü 
tecavüıe mukavemet etmek az~ 
mindedlr, Ve Kızılordu, bu husus
ta hükUmete filen yardım edecek .. 
tir. 

Kızdordu, en mükemmel teıli · 
hata maliktir. Ve her nefer iıçiler 
yurdunun müdaf aaaı uirunda ca
nını feda etme.le hazır bulunmak
tadır.,, 

Bundan ıonra Bay Voroıilof. 
ordunun bayramını kutlulamakta 
ve beyannamesini: "Y aıasın iıçi -
ler inkılabının sanılmaı IP&rucu .. 
su Kızılordu .. ,, ıözlerile bitirmek
tedir. 

APJ:fili, M"':~;;;·;-;;;'he"d";i;ri~ 
tadili hakkındaki fikirlerinin mü· 
na~ mevzuu olacağını tahmin 
etmekted iri er. 

Ankara belediyesi hududu için- nihayet verilecektir. 

Sovget artistleri lzmire gidiyorlar 
Ankara, 30 (Kurun) - Moa• Aydm, l11mir1 Konya Te Ank•"' 

kova Büyük Akademisi Devlet nıD birçok Zeyb~k rakıslari11' le 
Tiyatr9su artistleri yarın lzmire Erzurum ve Köroğlu oyuqları of 
hareket edeceklerdir. nanmıf, fakat bilhassa kıı ve er' h 

Buiiln Ankara Halkevinde kek talebelerin beraberce oyn• ' 
doıt me1ltleketin artistlerine bir drkları Zeybek çok beğenilmittir· (' 
çay ziyafeti verilmittir. Ki.iltür t 
Bakanımızla birçok tanmmıt çeh· Öğrendiğimize göre, SovYe 

artistleri beraberlerinde getirdi~' relerin ve Sovyet Büyük elçisinin , , 
de hazır bulunduğu bu eğ'lentide l leri 200 kadar nota ile seyyar tı 
konuklarımızın görmeyi çok iste· yatro sergisini. Ankara Halkeviıı' 
dikleri Türk uJu ... al oyunlarından hediye etmitlerdir. 

lZMIRDE ASABİYET 
UY ANDIRAN BiR RAPOR 

Ankara 30 (Kurun) - lzmir 
b.icrlık enıtitUsil miidiirü Bay Ni .. 
hadın üzümcülüğtimüzden ve köy· 
lerimizden bahıeden ve lzmirde 
aAbi,-et uyandıran raporu hak
kında Zirat Bakanlığı telgrafla 

malumat istem ittir. lzmir gazete· 
!erinin yazdıkları tekilde bir ra· 
por verdiği teeyüt ederte Bay Ni• 
hat cezalandırılacaktır. 

f IZMlRDE ATLI TRAM:V A YL~ ;; 
BUGÜN KALKIYOR 

lzmir, 30 (Kurun) - Yarıll . . 
ıabah Kordondaki atlı tramva)' 
lar kalkacak, burada otobüsler if Or, 

le~eie batlıyacaktır. 

IZMIRDE BiR CINA YET 

lzmir, 30 (Kurun) - Borno 
, 

va lııklar !ldSyUnden Yusuf, ı,it 
kıskanç Irk yüzünden H üıeyini bt' 
çula öldüJIClü. 

- Avusturyalılar, o_mniyet teıki• 
lltı mevıuumııı OM• meseleyi tef• 
kil ottitlni, ıillh111lanmı1 devlet· YÜKSEK MÜHENDiS MEKTE-
lerin tekrar tilihlanmaıı hususu.. BI NiZAMNAMESi 

BAY RECEP PEKER GELtYa' 

nun Roma ve Vene.dik müzakere· Ankara, 30 (Kurun) _Yük .. 
lerinde ikinci derecede bir meae • ıek Mühendis Mektebi niu.mna • 
le olarak tetkik odilmeıi lazım meıinde değiıiklikler yapılarak 
ıeldiiini töylemekteditler. hazırlanan yeni nizamname Dev• 

Avııatur1• mehdili, Merkezi !et Şuraıı heyeti umumiy0tine 
Avrupada y..,ılac&k emniyet tet· ıevkedildi. ma ıünü buraya ıelecektir. 
killtınm h"'™k mUaavatı hakkın· ~11!11!!1!!1!!!!!!1!~~~!1!!!!~~-~-l!l!!ll!IJ-~11!1!!!1~=ı!!!!ll=-~-=--=~!!!!I<""' .... 

Ankara 30 (Kurun) - Tahei~ c 

de bulunan oilunun rahatsız]~ 
ma11 üzerine C. H. Partisi Geıı-' 11· 

Yazıanı Bay Recep Peker latall ' lq 

bula hareket etti. Bay Recep, CIY 

da Cenevrenin 11 ~ 12 - 32 ta· A R A M J z D A . 
rihli tehliiini, ıillhıı:ılaıwnıı dev· .. 

2
___ __ ___ ,.....,:. 

leder l•hint otomatik bir ıeldld~ . v· . ı· k k 
ortaya koyaçalı fikrinde bulun. ezın 1 o uma ' . san atı 
maktadır. 1\1 ' ı ş · d'' • anzuuı yazmanın bir san at o • u aruzu te\•ekkelı kapnrııı ı' 

Habsburgların tahta geçmesi cluğunu bilirdik; matbuatın kameti k°' mmnı§ız ! İşte nesir üstadıfll 
meıeleıi, diplomatik mehafili a • mevzun amirah her ne zaman hir Halit Ziya hile: 
lakadar etmemektedir. mısra yazsa ''ezninin elinde eanı çık· . ,, 

"'Sirlmti sir cdrnc /mt ı. :ebarı • 
zımqr,..,, 

Avusturya Jıükt\met adamları tığını giirdiikı:c, artık yazrna gibi o • 
ile lciiçük itillf devletlerinin kati kmnamn, heli emenin de ım 'at ol • 
noktai nazarlarma göre, bu me•e· tl .lğu iddia edilebilir 

''Bir dokun hin alı dinle ka.-ı~i fağ. 
lenin müzakeresi, timcUlik mev • f urdan,, mısraı yaıı ında. "Bin ah 

:\f ııırJııu bir !u;ce ek ik naklecU ' 
'\'(.ı r ! ~et . 

t 
ıvı.ıbalıiı doiildir. init ~c.· ·:nde çıktı· , . 
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'Sanatkarın 
derdi 

Sadri Ert•"' 

· Siirı1 Avorıtaki 

d
. l<·Jıint• neticclen<'n <l:wa· ! 

Bele ı)e - J ···rp \"'OJJ mczarlıı~ının 
ı ,.,unra ::,u "' .. 
can. ·h· ·ı:ı,.,ına gön· hucluthır l:r1.1l · 
\ ' ('1'1 ,\Tl · L' • 
· :ırlıktaki Gro~orıyen ~,ı · 

j,.; ,·c 01ez . .1 . 
ın:.. k"list•ı;;iııe nit yer hcllı cdı mı-,
menı 1 

ti. 
)Jün buranın Jıölüm durnrlan ~e-

t R ·eni tcrtı · kilnıeğe h:ışlanını:;; ır. ~ ) .. 
öre kiJiı:;e, me1..nrlıgrn bt.'leclı) e-

l1ata g d b"" ·b""tün ayrıl -geçen kısmın an u:::; u 
) e kta ye yan sokağa hakan kapıdan 1 
~la •· "rhurivetindcdir. < ':ıclderc 
ı~Jeme" m.- · 

. -

111r.zar/ıi}111 bWii111 hududu re dürdiin cü .1(1obım mc•:um 

• 

3 -,KURUN -

Çırakla usta 
Sirkecide İskenderiye knhvesin

de cn·ak İbrahim, ustası Nuri 11e 
döğüşmüşler Bay Nu1·inin eli cam
lara rasthyarak yaralammşlTr. 

1 TRAMVAYDA BAYILDI -
1 Ankara Eskişehir otelinde oturan 
) altmış yaşlarında Bay Ihsan dün 

1 

Kadıköyünde bindiği bir tramvay· 

da birdenbire bayılmış hastaneye 
kaldırılmıştır. 

ğ·u gibi kalmı::;tı. 

h,ıh:~ı.1 .kaın kapalı."' nıühüı."lüdür. l ökn döı·düncU \gohun mC'z:ın , ·ar · I 
hılı~e; mezarlıgm lwlcclıyt'yt' gt· . dır. 1 

l'<'ll _tarafında h:ızı ldt:ıl}l'lrri :dahile· Bundan ha~l.a a) ni zamanda ~a- ı 

Bir d<'fn da 1911 ~<.>nesiıtdt' g<.>ne 
mezadtk değbtirilm<.>l .. istenmis, fa • 
kat JH'ticcdt• U) u:;-ulmu~tur. 

:-;on defa :\fezal"lıklar kanunu 
ccktır. ir bir Ermt•ni patriği olan Patrik 

Hu münaısehctlc diin :-;ürp Agop • 'arJı.ran da J7fH sen<'~inde öldükten 
mezarlığına gitmis olan muharriri • sonra buraya gömülmü::'tür. 

miı. mezarlığın tarih~e~ini orada hu- Meıarlık ilk defa 1~7~ :-;cn('.-;inde 
lunan birinden iiğrenmı~ H' stı mallı· Harlıiy~ mektebi yapılırken meydan· 
ma1r n lnuşhr: hktan istifade 4.'fmek üzere mektep 

Ruracla CergC'riyen Ermenilerin hinaıııına ilhak edilmek i~tenmişşe de, 
en hüyük ruhani rPi~i 'e 1680 sene • o zamanın hükiimdıırma yapılan ha • 
sinde lstanbuldan g(•rmekte iken zr müracaatlerden sonra gene oldu· 

çıl,ma ·ı iiı:erin<' m<.>trük mezarlıkla -
rın hı>Jediycyc geçmc:si hhım geldi -
ğindt>n, hu yolda harekete geçilmiş 
ve Patrikhanenin açtığı da,·a gene 
belediye lehine netict>lenmiştir. 

Mezarlığa en fazla ölü gömüldü -
ğü tarih "Büyük kolera,. denen za • 
mana rastlamaktadn·. St>hebi, arazi .. 
sinin kire!:li olmasıdır. · 
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SPOR 

Mektep takımları arasında 
fut bol maçları 

n!cktcplilcr şampiyonası idare ko· 
mitesindcn: · 

2 l\Iayı Perşembe günü yapılacak 
futbol maçları: 

Beşiktaş Şeref salıasında: 

Saat tam (14) te Pertevniyal -
Boğaziçi. Hakemi: Nuri Bosut. 

Saat (1:>,10) da Babaşat - Da • 
rü ,.,afnkn (Hakemi: Nuri Bosut) 

Saat (16,20) da: Vefa - Yüceül · 
kü <Halit Galip Ezgü). 

Saat (17,30): Yenilise - Ameli 
Hayat (Hakemi: lzzet Muhittin A • 
pak) 

Taksim stadında: 
Saat tam (17) de: İstanbul -

Ha) darpaşa (Hakemi: Şadi Tez • 
can). 

NOT: Maçı olan mekteplerin 
davetiyelerini, KURUN kitap satış 

kısmından almaları bildirilir. 
SU SPORLAR/ IJIÜSABAKALA • 

RiNA iŞTiRAK EDECEK 
KLÜPLER 

t tan bul Denizcilik heyetinden: 
1 - 93:> sene i su sporları müsa · 

bal\a mu iştirak edecek klüplerin Ji. 
san Jnrı mevcut olanların 10 Tem • 
muzu kndaı· heyete yeniden kaydet -
tirmeleri. 

Gümrük işleri 
Yeni set visıer de istenil

diği gibi değil 
İstanbul gümrüklerinde işlerin 

daha kolay ve çabuk çıkarılabil· 

mesi için yeniden yapılan servis
lerin denemeleri yapılmış ve bun· 
ların eskisine göre daha uygun 
olmadığı görülmüştür. Bunun üze· 
rine hazirandan itibaren tatbik e· 
dilmek üzere İstanbul gümrükle
rinde yeni teşkilat yapılması ka
rarlaştınlmıştır.Bu arada Haydar
paşa gümrüğü başmüdürlüğü kal· 
dırılacak, Çanakkale ve Bartın 
gümrükleri bir başmüdürlük tara· 
fından idare edilecektir. 

Satı§ l§leri için Yeni T qkilat 
Yapıldı 

İstanbul gümrüklerinde satış 

İ!leri ıimdiye kadar her gümrük 
tarafından ayrı ayrı idare edili
yordu. Bu sah~ işlerinin bir elden 
idaresi daha uygun görüldüğün
den teşkilat yapılmıştır. Bugünden 
itibaren çalışmağa başlıyacaktır. 
Kadrosu sekiz memurdan ibaret· 

2 - Yeni federe olan klüplerin bu 
miis:ıbakalara i~tirnk edecek azaları 
için Temmuz bidayetine kadar heye· 
ti hnbcrdar etmekle lisanslarını yap- tir; bir müdür tayin edilinceye ka· 
tırnınları tebliğ olunur. dar, bu vazifeyi ihracat gümrüğü 
RESMi .UAÇl •. 4RIN PROGRAntl müdürü Bay İhsan yapacaktır. Sa-

l .. t:mlıul mıntnkası futbol heye _ tış işleri ihracat gümrüğünün ikin-
tin kn: ci katında ayrı bir daire hazırlan• 

:~ - :i - 1935 Cuma günü yapıla · maktadır.. Burada hazırlanan 
c·ık re r.ıi lik mnçlan: müzayede salonu bitinceye kadar, 

Beşiktaş ~eref alanında - Alan satış işleri, idhalat gümrüğünde 
gözcü. il Adnan Akın 

füırngiimrük _ Haliç A takımla- yapılacaktır. Yarından sonra ar· 
n sant 13 Hakem Şazi Tezcan tık hiç bir gümrük satış işleri ile 

I>o ~an - Fener Yılmaz A takım- meşgul olmıyacaklar ve satış işle· 
farı aat 14,4:> Hakem l. M. Apak rini yeni te~kil~ta devredecektir. 

/Adliye koridorun-! 
jda unutulan çanta! 
Kadının 600 lirasi bir 

anda sırroldu 
Zincirlikuyuda bir gazino sahibi 

olan Bayan Sultana, dün öğleden 
sonra bir davası için Adliye daire· 
sine gelmiş,avukah Bay Cemil 
Nazifle İstanbul üçüncü ceza mah· 
kemesi koridoıundaki bir sıraya 
oturarak, bir müddet görü~müştür. 

Biraz sonra, beraber kalkmış· 
lar,mahkeme salonuna girmişler· 
dir. Aradan bir kaç dakika geçin· 
ce, Bayan Sultana, el çantasını 
koridordaki ısıranın üstünde unut· 
tuğunu hatırlamış, telatla aalon· 
dan dışarıya fırlamış, fakat çanta
nın yerinde yeller estiğini görmüş· 
tür. 

Bayan Sultana, dövünerek müd
deiumumiliğe koşmuş, batından 
geçeni anlatmış, çantasının ve bu· 
nu alanın bulunmasını istemiştir. 

Tahkikat başlamıştır. 
iddiaya göre, çantanın içinde 

inhisar ldaı·esi veznesine yatırılan 
elli lira mukabilinde alman rakı 
zecriyesi varmış. Bu, Zincirliku· 
yudaki gazino için alınmıştır. Bun· 
dan başka beş yüz lira kıymetinde 
bono, kıymetli kağıtlarla v.s, Ay· 
rıca elli lira bulunuyormuş. Kay· 
bolan bu elli liradan maadası, çan· 
tayı alanın işine yaramıyacaktır. 
Çünkü şahsamahsus evrak mahiye 
tindedir. 

Ortaköy - Sümer A takımları 

saat lG,30 IJ~em Adnan Akın Romaya giden Bay 
noKs !tıOsAnAKALAnr Mubiddine vekalet 

Bir tefrika ve General 
Esadın davası 

Yanya müdafii General Esat 

Yarın akşam saat yirmi birde Ga-
latasarayda Yeniçarşıda. Ova boks edecekler 

tarafından "İttihat ve Terakki na· 
sıl doğdu, nasıl yatadı, nasıl öl
dü?,, tefrikasındaki bir kısmından 
dolayı "Sonposta,, gazetesi aley· 
hine acılan davaya, İstanbul ikinci 
ceza mahkemesinde dün de bakıl· 

alonunda boks müsabakaları yapı -
kal\tır. 

Bu müsabakaların organizatörü 
~ki 1 ürkiye boks şampiyonlanndan 

Bay l{emal Samidir. Altı çift karşı· 
:ncaktır. 

Bunlar arasında Kiryako ile Na • 
zar, Galatasaraylı Panayot, İngiliz 
Ed,·ard Cobers de vardır. 

Kısa 
Şehir---• 

'----• Haberleri 

Vali ve Belediye Reisi Bay Mu· 
hiddin Üıstündağın dün sabah al· 
tı buçukta Büyükdereden kalkan 
tayyare ile Romaya gittiğini yaz· 
mıştık. 

Bay Muhiddinle birlikte zev· 
cesi, kızı ve kardeşi Bay Hikmet 
de gitmiştir. Vali Büyükderede 
dostları tarafından uğurlanmış· 

mıştır. 

Davacı, Yanya müdafaasına ait 
kısımda hakikate uygun olmıyan 
ve haysiyeti kırıcı mahiyette bulu· 
nan bazı şeyler yazıldığını ileri 
sürüyor. Müddeiumumi tefrika 

tır. muharriri Bay Ziya Şakirle gaze· 
Vilayette muavin Bay Rükned- tenin neşriyat müdürüne ve sahi-

din, belediyede Bay Hamit 
HAMALLAR CEM1YET1NDE _ Ü d k l bine ceza istemişti. Diin müdafaa 

Bazı lıamal ba ılıklann kaldırılması Bay Muhiddin stün ağa ve a et yapılmıştır. 
üzerine, Hamallar Cemiyeti idare edeceklerdir. Karar, önümüzdeki salı günü 
hc)etinden bazı istifalar olduğunu Büyükdere - lstinye biHirilecektir. 
)azmıstık. Yakında yeniden idare Büyükdere İstinye yolunun be- Kutu barındaki ölüm 
heyeti seçilecektır. 

SÖRLER - Şehrimizdeki Sörler- ton asfalt olarak yapılması devam davasında müdafaa 
den bir kaçının dün Pransaya gittik- ediyor. Yol genişletilirken bazı Galatasarayda "Kutu,, barında 
)eri. rro""rülmu··~tu··r bı"nalar geri rekilmektedir. Sov· 1 d 

t> :. • J: bir gece iç.ki parası mese.esin en 
IlELEDlYEDE MAAŞ - Beledi- yet elçiliğinin yazlık binasının d 1 S 

''Cdc du'"n u··cretlı" mnmurların n1aa". . ·1 çıkan kavga sırasın a ça gıcı a· 
,J " .... da ön kısmı kesilecektir. Kesı me A 
Jan verilmiştir. Bugün de diğer .;,e. miyi öldürmekten suçlu dilin 

işi münakasaya konmuştur. İ b l murlar maa alacaklardır. muhakemesine stan u ağır ceza 
SEVİNDlUILKN ÇOCUKLAU - I'- Mevsimin muvaffnkiycti - mahkemesinde dün deYam edil-
Çocukları E irgeme kurumunun l\fARTHA EGGERTH'in miştir. 

Galata kolu tarafından )irmi üc Ni- en güzel e eri d dd · • 
san Çocul\ haftası miinasebetiyİe 5, R • t • f ! Bu dava a mü eıumumı, le· 

1 1 nı e nı 1 ~ s e n o n hevvüre kapılarak öldürmek mad-fnkir çocuğa n) al;k·ıbı, çorap, panta-
1on, önJük, h:aznk \e be.re dağıtılmış- desinden ceza istemişti. Dün, mü· 
tır. Bugün matinelerden itibaren dafaa yapılmıştır. Muhakeme, ka· 

YEDil\l'J,EDE PAZAR - Yedi- S d rar için başka güne kalmı!tır. 
k 1 d K 1 d·ı · d ç . b .. umer sınemasın a 
u (' e u c 1 nn c arşam a gun- 1 Bnşlı)or. İkinci film olarak da Bahriye otta mektep 

leri pa1,ar kunılmasına karar Yeril - se\irnli artist BEBE DANİEl-S"in 
mi~ti. Bugiin ilk pazar kurul::ı.caktır. tcmc:ili talebesi, adliyede 

mM~kı;tEı";ç,~ı.\1F.1;bcı'.l'e.f:rl;ı·;_,;c~·:~~~;:r ~~~~i : 1 Cenup 1 ZI 1 
md e~~~~7~::::~~:de:a:lirl~iyel ;;B;~ 

u .; ün öğleden sonra mua ım erı . 
ra iicrctli otuz bes mcmunın emri 1 Görülmemiş film gö terilecektir. Ali Rıza ile birlikte Adliye daire• 
heniiz gelmediği için memurlar va •. 2 film birden 1 . . 1 h l"f hk 
zifelerine başlrJamamı lardır. Emir 1 Gece sürnrcde 9,l:i de sıne gemış er, mu. te 1 ma eme· 
gelince müsabakada kazananlardan - ll1Ti\1EM1Ş SE~FONJ - C ferdeki muhakemeleri dinl'!mişler, 
hemen çağrılacaklardır. süz kotralardan bir lira numara .. ;::: tatbikat görmüşlerdir. 

lOT \P SERGi ·t - Etibba Oda · mi alınmasına karar veıilmişti. Bu SUÇLU TALEBE SORGUYA 
c:ının açlığı kitap ergisi dün akşam karar bütün belediye subelerine ÇEKlLDl _ Hayriye lisesinde ta· 
kapanını tır. tamim etlihui~tir. Bu ay zarfında nu· lehe Mustafayaı yaralamaktan 

Seıginin açık bulunduğu on beş mt1ra re imleri tamamen toJJJanacak- suçlu talebe adliyece sorguya çc· 
gün zarfmda 9:;oo kişi ı:;ergiyi gez - tır 
mi tir. ·VAPUR GEZ1NT18t _ Edirne li· kilmi§tİr. Suçlu diier talebelerin 

.. Jl MARA RESMi - Takma mo- sesinden )etişcnler yarın vapurla evleri tesbit edilerek serbest hıra· 
törlii sandallarla, motörlü, motö&,,. yıllık geıintilerini yapacaklardır. kılmı§lardır. Tahkikatın sonuna 

Görüşler 

Kadınlar kurultaY 

Sarıyer cinayeti 
Takohi Eımasyanı öldü
renler tutulmak üzeredir 

Gecenlerde Ankaraya gel~"' 
arsıul~usal kadın kurultayı üye~ 
rinden ikisi, Atatürkten, ke~ 

Sarıyerde dört yerinden bıçak· 
Ianan Bayan Takuhi Elmasyanın 
ölümüne ait tahkikat devam et • 
mektedir. 

gazeteleri için, birkaç söz ıöY1r mesini rica ettiler. Başlıca soru' 
rı şu idi: 

-Türk kadınlarını asker de yı· 
pacak mısınız? 

Zabıta amirlerinden biri pek 
yakın bir zamanda canilerin ele 
geçeceğini söylemiştir. 

Takuhi Elmasyanm oturduğu 

evin arka tarafındaki büyük ko • 
rulukta yapılan uzun araştırma • 
larda bir hiz bıçağı bulunduğunu 
yazmıştık. 

Atatürk cevap verdi: 
-Biz erkeklerimizi bile hsr 

felaketinden uzak bulundurıll• 
istiyen insanlarız. Fakat har~ 
mek zorunda bırakılırsak, ) 
savgasında, kadınlarımız, erke~ 
rimizle beraber bulunacahiJr. 

Atatürk, kendilerine son erJıİıı' 
lik savo.şının buna yakın bir 0' 
nek oldueunu hatırlatmıştır. ·~ 

Öğrendiğimize göre, caniler, 
üezrinde parmak izi bırakmamak 
için bıçağı beze sararak kullan • 
mışlardır. 

Dün altı kiti daha tevkif edile
rek sorguya çekilmiştir. 

Öldürülen kadının bazı mücev· 
herlerini takarak sokağa çıktığı 

ve diğer mücevherlerini evinde 
çantasında sakladığı söylenmek • 

· tedir. 
Caniler evde çantada bulunan 

mücevherlerini çalmışlar, fakat 
yalnız kadının ogün vekilinden 
aldığı ve çantasının bir köşesine 
sıkııtırdığı elli 1iralığı görmemi!• 
lerdir. ; 

Dokuz yıl evvel işlenen 
bir cinayet 

l 926 yılında Karacaköy jan· 
darma karakolundan Lutfi oğlu 
Ahmet bir gece karakolu başka 
bir arkadaşına bırakarak bazı hu· 
susi i~lerini görmek üzere ıehre 

gitmif ve bir daha dönmemişti. 
Aradan tam doku~ yıl geçtikten 

sonra İsmail isminde birinin bu 
meseleye ait bazı dikkati calip söz 
ler söylediği görülerek yeniden 
tahkikata başlanmış ve neticede 
Ahmedin feci bir cinayete kur· 
ban gittiği anlaşlmıştır. Cinayeti 
yapanların da tahkikat neticesin
de İsmail ve E'yi..ip adlarında iki 
'•işi olduğu anlaşılmış, bunlar ya• 
kalanmışiardır. 

Yolsuz sarfiyat 
Müşterek esnaf bürosundaki yol 

ısuz sarfiyatın araştırmaları ile 
meşgul olan tasfiye komisyonu bir 
haftaya kadar işini bitirerek, bir 
raporla vaziyeti Ticaret odasına 

bildirecektir. 
Ticaret odası da kendi muhase· 

besinden biri~i vasıtasile hesapları 
tekrar gözden geçirecektir. 

kadar suçlu talebenin kaydı okula
dan silir.miyeceldir . 

Sahte olduğu anlaşılan 
senetler 

Sava isminde bir y("'-:;-- -1 i!;i 
sene evvel ölmüş, varislerine yedi 
bin lira para ile ü;: ev bırakınııtır. 
Savanın ölümünden birkaç gün 
sonra ortaya Mahmut Lutfi. Ali 
Haydar isminde iki kişi çıkmış, 
Savanın kendilerine borçlu oldu· 
ğunu aöyliyerek bir de senet gös
termişlerdir .. Bu senetlere göre Sa
va Ali Haydara dokuz, Mahmut 
Lutfiye 7000 lira borçludur. Al
tıncı noterce tasdikli olan bu se· 
netlerin sahte oldukları varisler 
tarafından iddia edilmiş, mesele 
Beyoğlu dördüncü hukuk mahke· 
mesine intikal etmiştir. Bir bu· 
çuk senedenberi görülen hu dava· 
dün neticelenmiş, ıenetierin sahie 1 
olduğu anlaşılmıttır. Suçlular hak 
kmda takikat yapılması müddei· 1 

umumiye bildirilmiştir. i 

Kadın, erkek ~itliği davaıı 1 

uğraşanların hatırlarına gelen 
hak, askerliktir. Anadolu kadıııl 
rı ise, hiçbir hakları olmadığı~ 
manda, askerliği bir ödev ol-1 
yaptılar. İçlerinde silah kutll 
mış olanlar, ancak bir kaç göP"' 
lü olsa da, ate§ boyunu beslif 
bütün arka hizmetlerde kadınl-' 

'b başka memleketlerde olduğu ~1 ~ 
yarı • süs değil tam ve hakik• b 
kuvvet olarak calıştılar. Kurtlll~I 
harbinin bütün destanları içindeil' 
her vakit Anadolu dağlarının 1" 
dm ve kağm sesleri duyulaca1't~ 
Eğer siperde döğüştürülmü! 0

) 

salardı, ıssız istep tarlalarını tt 
başlarına ekmek hamuru gibi Y~ 
ğuran kadınlarımızın, oğul ve J<,f 

deşlerinden geri kalmıyacaklafll" 
§Üphe yoktu. fi 

Hiç bir memlekette kadınlş 
verilmiyec~k ve kadınlardan alı#' 
mıyacak olan bir hak vardır: '(, 
lı mak ! Türk k&dı r ü.ni ~~ 
ve Kamulaya kadar, bütün kaP' J 
rı, erkeklerden hiçbir ayrıları t9 
madığını, herkese açık olan, ,-

ı:at( 
ve çetin hayat uğraşılarında g"" 
rerek, gene kendileri açtılar. ..

1 
Kadınların yapıp yapmıyacŞi 

şeylerin ne olduğu, Türkiyede, ~ 
taplarda ve gazetelerde belki b 
aytışılmamıştır. Kamalizmin b~ 
tün davaları gibi, kadın meıele~~ 
!'İn tarihi de, hayat ve hakiki~ 
yanılmaz ve yanıltmaz denençle 
ne ~ayanır. ~ 

Arsıulusal kadın kurultayı~'ır 
lstanbuldan ayrılan üyelerin•)( 
ğurlarız. Türkiyeden memleket . 
rin~ götürecekleri bir çok güzel~ 
rılar arasında, en faydalısınıl1 
olduğu kanaatindeyiz: Kadın 11:. 
selesini yalmz kadın, ve ancal\ 
te, kotarabilir. (Ulus) 1{ 

F. R. AT/\ 

Bay lbrahim Tali 11 
Evvelki gün Ankaradan geW 

Trakya Umum Müfettişi BaY t· 
rahim Tali dün akşamki tren~e ~ 
dimcye gitmiştir. Önümüıde,.e 
haftadan itibaren RomanY' ( 
Bulgaristandan muhacir getirilıt' 
sine başlanacal(tır. 

iş saati . d• 
Bu sabahtan itibaren resJIJ1 

1 

irelerde memurlar sabahları ~e' 
buçukta vazifelerine geleccl<~ı1 
akıam beş buçukta çıkacakh'1' 
Öğle tatili bir bu~uk saattir. ,,, 

Bu gece nöbetf.ii eczane 
F ,,er~ır Samat)ada 1'eofilos, e. ı;or· 

Vitali, Şehzadehaşında: }la11'1d1
• •• ;I' 

remininde: Nazım, KaragilITI~~ 
Suat, Aksamyda: Pertev, BeŞ1 11o' 
ta: Nail Halit, J{umkapıda: ~
Halit, Zeyrekte: Hasan Huliı11i, ~1! 
kara caddesinde: Eşref Ncı;;ct, ~3" 
kecide: Ali Riza: Karaköyde: 

11
,1 

)in Hüsnü, Beyoğlunda : Deli .,,, 
Ertuğrul, Yenişehirde: S. Baro"' 
yan, l\Jaçkada: :Feyzi, Kasııt1Pıı 
Merl\ez, Hasköyde: Halk. 



ndülüste 
r elrUıa No: 90 

11 kısım ~111 klltll ıı .. 
Vı lı ık iillll 

D11lluıoııklatın aotı 
•an: Srıllı i•t.ri.I · 
U......ta laıpılamu dütmana aç• 

1'l1Jm Selman uibadeleri 
.....,7 .... ...san aultanm et· 

.·~•wıaıtledı· Herket .Hı 
eNU. ..,.. NuralWun ,ardı .. 
an Wr· fayda elde edleadfe" 
bn•tl IUltamnW.,.•• da 
etalftl . 
.... 1i11a iateris:. PerdillılUMlı. 



• 
MI 

iz mir kükürt istiyor! Isparta da Giresun da 

Asılanlar ~~--~---~~~-~~~ 

Ticaret Odaları kongresine hazırlık - Demiryoiuna 
hazırlık Darağacına giderken 

jandarmaya hücum 
ettiler 

Çarşaf kalktı - Muallimler 
lsparta, 30 (A.A.) - Afyon

Antalya hattının Isparta şube ko -
lunda demiryolu döşenmek üzere 
arazinin istimlaki işine devam e -
dilmektedir. Bugüne kadar lspar· 
ta ve Bozan önüne yapılacak is -
tasyonların yerlerinin istimlak işi 
bitmiş, hattın geçeceği kararlaş -
tırılan saha üzerinde mühim bir 
arazi istimlaki de yapılmıştır. 

Cümhuriyet devrinin yapım ve ba
şarım kudreti sayesinde Isparta -
lılar yıllardanberi özendikleri bu 
büyük ülkülerine kavuşmuş ola -
caklardır. 

lzmir, (Hususi) -Ticaret oda· 
~ı umumi katibi Bay Mehmet Ali, 
Okonomi Bakanlığınca Ankaraya 
davet ediimi§tir. Bu davet, oda -
lar umumi kongresile 2.lakadar -
drr. 

Haber aldığımıza göre, gerek 
İzmir, gerek civar ticaret odala -
rı, genel kongrede okunmak ve 
münakaşe edilmek üzere muhte -
Jjf raporlar hazırlamışlardrr .. Bu 
raporlar, tacirler ve çiftçilerin va
ziyet ve dilekleri, mahsulümüzün, 
sanayi işlerimizin inkişafı ile ala· 
kadardır. 

Bu arada varidatı pek az olan 
bazı ticaret odalarının ziraat oda
ları ile birleştirilmesi, Türkofisle 
olan münasebet ve irtibatlar ile is
tihbaratta mesai teşriki de mev -
zuu bahsedilmektedir . 

Her halde lzmir iktısadi mınta· 

kasının kongreye vereceği mevzu
lar, memleketin iktısadi işlerinin 
en mühimleri olacaktır. 

lıçi Kadınların Çarıalı 
İzmir tütün işçileri birliği ida

re heyeti bir toplantı yaparak işçi 
kadınların elyevm kullandıkları 
çarşaf ve peçeyi atmalarını karar
~aştırmıştır. Keyfiyet bugün vila -
yete bildirilmiştir. Bırlik idare 
h'eyetinde dört tane de bayan var
dır. Bu kararı sevinçle karıılamış· 
lnrdır. 

Kadınlar ,bu birlikde ve lzmir 
itçileri arasında çok büyük bir ye
kUn tutmaktadırlar. 

Kükürt Liizım! 

Piyasa, kükürtün azlığından 

gayri tabii denebilecek bir §ekil 
•rzetmektedir .• Havalar biraz se
rindir. Fakat ani bir sıcak başlar
Ja, kükürt fi atları daha f ırlıya · 
cak, hatta ihtikar baılıyacaktır .. 

Çünkü, bağcı, bir an evvel bağ
larını ilaçlamak istemektedir. Ke-

çiburlu kükürtlerinden mikdarı kafi 
gelmemİ§tİr. Sümer Bank tarafın
'dan ithali müsaadesi alınan ecne· 
bi kükürt partisinin de ancak bir 
hafta, on gün sonra gelmesi bek
lenmektedir. Geçen sene 300 ku -
ruşa kükürt satılırken bu sene tor
bası 400 kuruşa kadar fırlamış · 
tır .. Aradaki yüz kuruıluk fark 
mühim görülmektedir. 

Üzüm fazla olacak gibidir. Fi -
atlar ise düıüktür. Binaenaleyh, 

önümüzdeki yeni piyasanın nasıl 

bir şekil alacağı belli değildir. Bu 
itibarla bağcının kükürtünün çok 
ucuza temin edilmesi lazım gel -
mektedir. 

Kükürt tacirlerinin istedikleri 
fiat fazladır. Çünkü bir torba kü
kürt, ecnebi malı, lzm\r limanına 
260 - 265 kuruta mal olmakta -
dır. 

Belediye BCZ§kam 
Şehir meclisinin 1 Mayısta da -

gılmasından sonra belediye reis1 
doktor Bay Behçet Sa'•ih, panayn 

Giresun, (Hususi) - Burada es· 
ki muhakeme mübaşiri Mustafayı 
taammüt suretile ketletmekten suç !' 
lu Hüseyin, Asım ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edile
rek ölüm cezasına mahkum edil· 
mişlerdi. 

Karar, Büyük Millet Meclisinde 
tetkik sırasında cezanın hafifletil-
mesini icap ettiren bir sebep gö -
rülmediği için, tasdik edilmiş, bu· 
raya bildirilmiştir. Bunun üzerine 
bu sabah bu iki ölüm mahkumun-
dan biri Cümhuriyet meydanında, 

:~leri etrafında Bakan •ar nezdin 
de bazı teıebbüsatta bulunmak Ü- Salihlide verilen ötekisi Belediye meydanında asıl-
zere Ankaraya gidecclrtir. 1 konferanslar mışlardır. 

Muallimlerin T oplantııı Salihli (Hususi) - Gürbüzler Mahkumlar idam yerine götü -
İzmir muallimlerinden üçyüz kişi- yurdu t•raf ından tertip edilip üç rülmek üzere hapisaneden çıka · 

lik bir grup, muallimlerin mesleki tanesi verilen ve şehrimizde bü - rılırken nasılsa ele geçirmiş ol · 
dileklerini tebarüz ettirerek C. H. yük alaka kazanan konferansları dukları bıçaklarla jandarmalara 
partisi genel kongresi murahhas - evvelce bildirmittim; bu seriden hücum ederek teslim olmak iste -
larına bir rapor halinde vermek dördüncüsü eczacı bay Cemalet . memişler, fakat derhal yakalan -
üzere halkevinde bir toplantı yap- tin Artam, beşincisi de belediye mışlar, bıçakları ellerinden alın -
mı§tır. Bu toplantıda vali Kazım doktoru bay Kadri Ergin tarafın- mış, bir hadise çıkmasına imkan 
Dirik ve frrka reisi Bay Avni Do- dan verilmiştir. verilmeden idam yerine götürül -
w b 1 I d z t t mü•ler, hüküm infaz edilmi•tir. gan u unmuf ar ır. a en op · Eczacı bay Cemalettinin konfe- 'l:' s 

lantıyı dileyen de bay Avni Do - ransı gençlik ve klüpçülük mevzu· Ziya 
gw an olmu•, müzakere esnasında ~ 1 "tt ·z l ' t 30 (A A) 

J' lu idi; buna bilhassa gençler pek zmı e sı o- zmı , · 
söz alarak C. H. partisinin, inkr- z· t b k J w D · d fazla alaka gösterdiler, konferans- - ıraa a an ıgınca ermce e 
lap işlerinde muallime ne kadar ta İstanbul saylavı bay Ziya Ka _ yapılmakta olan transit silosunun 
güvendiğini izah etmif, büyük bir ramürsel de bulunuyordu. inşası bitmek üzeredir. Siloya ait 
alaka ile dinlenmiıtir. Bundan makine ve digw er levazım da gel-

Belediye doktoru bay Kadri Er-
baıka vali de söz söylemi§, cüm - mittir. Yakında montaja ba]!am-
huriyet idaresinin maarif itlerini ginin, fena hastalıklar hakkında lacaktır. 
anlatmııtır. Muallimlerin istedik • verdiği konferans da çok faydalı :::;;===::;::::=::;:;::=.==:==:::::==:==:== 
leri refahlarının artması, Üniver _ olmuştur; hastalığın, bulaşmasını, dayanarak tarif eden bay Kadri -

yayılmasını ve vücutta yaptığı tah- nin bu konferansı halk ve gençlik siteye kabulleri ,mesleğe hariçten 
ribatr, nesiller üzerindeki tesiri - üzerinde çok iyi tesirler bırakmış-

insan alınmaması (Çünkü mual - J 
1. l. w• b .. b l b b" ni maddelere ve canlı misallere tır. 
ım ıgm ugun aş ı aıına ır 

meslek olduğu izah edilmİ§tir.), ..... 

1 
.. ••••••:•••d ........ k .. •••••••n••••••••••

1
•
1
••:""'''"''''"k''"''"b'":"''d''''"''" 

mesleğin kıymetl~ndirilmesidir. zmır e iZ mua im me te ID e 
Bir çok muallimler söz almış -

lar, Türk mualliminin inkılap ve tt;;ı-·,._,.........,_..~-.._~_, 

terbiye itlerinde Anavatanm en u
zak kötelerine giderek nasıl çalış
tıklarını izah etmi§lerdir. 

ikinci bir toplantı daha yapıla
cak ve konuıulanlar, maddeler 
halinde teabit edilecektir. 

• • 
"" Çankırı belediye meclisi -

Çankırı, 30 (A.A) - Belediye 
meclisi toplantısına son vermiştiı·. 

Bütce tutarı 50 bin liradır. 

~ Siird Halkevine yardım - Si
ird, 30 (A.A) - Belediye meclisi- lzmir kız muallim mektebinde vücude getirilen tenis takımı, gün 
ilk içtimamda Halkevi için 1500 geçtikçe muvaffakıyet ve mükemmeliyet kazanmaktadır; yukarıdaki 

lira tahsisat onaylamıştır. resim, İzmir Kız Muallim mektebi tenisçilerini birar~da gösteriyor. 

KURUl't'un edebi tefrikası : 43 Kekeledim: biraz iltifat etse kendinden geçi • 
yor. 

- Nilüfere dedim ki: 
- Hasan Reisle ahbaplığınız 

Kaptanı kıskandıracak sanırım, 
bakın nasıl müteessir görünüyor. 

Sert bir hareketle başını kal -
dırdı: 

-Kaptan, kendisini başkalarile 
bir tutmıyacak kadar centilmen· 
~. 

Decft. 
- Yok, o fllcirle söylememittim. 
~Yüzüme baktı: 
- Peki hapgi fikirle söylediniz. 

Fena halde sıkıldım. Bu gözü 
pek, başı dik kızla konuşmak da 
güç. Ben onu iğnemek, bu köylük 
yerde erkek diyebildiği iki zavallı 
ihtiyarın arasını açması ihtimali 
olduğunu söylemek daha doğrusu 
onunla ancak bu iki biçarenin meş 
gul olduklarını anlatmak istemiş
tim. 

O yezit gibi bunun manasını da 
anlamı§lr. Fakat beni zorlamak, 
sıkııtımıak, terletmek için anla
mamazlıktan geliyordu. 

- Hiç, seni, yanı Kaptanın size 
saygı&1 vardır da ... 

Kelimeleri nişan atar gibi ka
fama çarpa çarpa söyliyerek ce· 
vap VP.rdi: 

- Kaplanın saygısından bir za
man şüphe etmedim. Komşuluğu
muzun, dostluğumuzun bütün te
meli odur. 

Ve başını Hikmet Kaptana çe· 
virerelc devam etti: 

- Öyle değil mi Kaptan? 
Hikmet Kaptan susuz ıkalmış 

bir balık gibi çırpmıyordu. Öyle 
görünüyor ki bu ukala komşu kızı
nın saçmaları, nüktcdiye kıvırdrk· 
ları ona adeta yüksek edebiyat, 
felsefe örnekleri gibi görünüyor. 

Onun ne kof bir çayır mantarı 
olduğunu farkedemiyor. Nilüferi 

O, ne söyliyeceğini şaşırmıf bir 
halde adeta pembeleşirken Hasan 
Reis buzda durmuş, Üzerleri bu -
ğulanmış birkaç şişe bira getirdi. 

- Bugün yoruldunuz. Bunlar 
da Kaptan Beyin ikramı? 

Nilüfer gülümsedi: 

- Kaptan eski gemicilik gün -
lerini hatırlamış olacak .. Uzun yol
culuklarda kaptanların böyle ik
ramları olur değil mi? 

İçimde bir haıarılık kabardı: 
- Öyle olacak, dedim. Kaptan 

komtuluğunuzu kafi görmedi ga -
liba ... 

Nilüferin yüzü değişiverdi. Kaş
ları çatıldı. Sinirden ayaklarını 
çaprazları. Bu hazırlığa rağmen 
lakırdımı işitmemiş, yahut ehem -

Kon yada 
• 

Bayındırlık işlerı 
ilerliyor 

Konya, 30 ( A.A.) - Konya I" 
nel meclisi toplantılarına son ~ 
miıtir. Daimi encümen üyeliği~ 
bir de bayan seçilmiştir. M~ 
hususi muhasebe bütçesini 1,(/JJ 
bin 133 lira olarak onaylamıttı' 
Yol parası altı liradır. Bütçenin I' 
lir ve masraf tarafları çok iyi 1" 
düşüncenin örneğidir. Bu yıl t 
reylide yeni bir mektep yapı1' 
cak, sulamadan her tarafa bü 
istifade temin edilecektir. Bund 
baıka doğum evinin yapısı bitir1 
lerek, Konyaya bir sıhhat yu 
kazandırılacaktır. 

Bir kadın kendisini 
bırakan erkeği yara /adı 
Tirede kıskançlık yüzünden k 

lı bir vak'a olmuıtur. lsmail a 
da bir genç birkaç seneden 
sarhoş Fatma isminde bir kadtıı 
la beraber yaşıyormuf. Son 1" 
manlarda bu kadını bırakmış I' 
ne Fatma isminde ba,ka bir k•' 
dınla yaşamağa baılamıtbr. 

İsmail, sarhot F atmanın belil1 

bir kadın olduğunu bildiği içiıı ~ 
zak yerde bir ev tutmuıtur. F.k'1 

iki sevdalı ev ararken aarhot f ,t 
ma önlerine çıkmı§, lımaile: ''5' 
na dört buçuk sene karılık yap~ 
benim ne kötülüğümü gördün d 
hu kadınla ya9ıyorsun ?.,, diye 
rek belinden han erini ıka 

smailin kaııklarma saplamııtıt· J 

Bundan sonra rakibi Fat111•''' 
da sırtından yaralamış, kaçnııt 

, 

tır. Fakat jandarma kendiıini fit . . 
Iendiği yerde bulup tevkif etJ111f, 
tir. Sarhoş Fatma jandarma d• 
iresinde sorguya çekilince: 

- Sevda insana neler yaptır ' 
maz? ... demiştir. 

lsmall ile Fatmanın yaraları,. 
ğırdır. 

"" Uşak Halkevi kütüphaneıiJıl 
hediye - VJak, 30 (A.A) - tJ ' 
şaktan ayrılan, şeker f abrikaıı ~· 
ki sicil ve muhaberat ıefi 8. Raııt11 

Uşak Halkevi kütüphanesine cilr 
li ve değerli 203 kitap armai~
hediye elmittir. 

:(.Porselen fabrikaıı - Kütaht' 
30 ( A.A) - Temmuzda temel ,t 
ma merasimi yapılacak olan p0f' 
selen fabrikasının kurulacağı yel' 
tayin etmek üzere Sümerbank ~I 
rafından gönderilen mühendi• fi 
miş, fabrikanın kurulacağı yer h~ 
kında tetkikata başlamıştır. 

ıniyel vermemi§ gibi Haıan Jte' 
ise cevap verdi: 

- Bugün pek hamaratsınız fi~ 
san Reis .. Sizinle yarın bir b•1 

avcılığı yapabilir miyiz? 

b. "'' _..,_ Elbette .. Hem ben ır 1 

ketf ettim. Barbunya yuvaıı. 
Nilüfer iğreti, yapmacık oJdıS ' 

ğuna yemin edeceğim bir ıe"1sW 
le ellerini çırptı: ~ 

- Oh, ne güzel. Amma er"' 
yine değil mi? 

- Erken ya .. Ben size h•b" 
yollarım. . ;t 

Hasan Reis ıiteleri yerleıtırd 
ten sonra döndü: 

- Siz bat1ayın. Balık kısatf ' 
yor. Şimdi gelir. 

( Devanıı ,,of} 

• 



l - JrU"RUN 1 'MA YTS 1CJ3:; 

Verimli bir kurum nasıl çalışıyor ? 

Tiftiklerimizin üretilmesi 
Bayan Koti yatı ile 

şehrimize geldi 
-

Italyan fabrikaları, satış inhisarı kendileri~e verildiği Yatta gazeteci, şair, diplomat 
tanınmış birçok simalar var takdirde tiftik şapka yapacaklar 

YılJa 3,5 kilo tiltik vermeye btlflıyan tiftik keçilerimiz, tezgalılartla i.fleyenler. 

Fransanın en zengin ıtriyat mü
eueıelerinden birinin sahibi olan 
Bayan Koti kocaıile beraber ken
di yatile ıehrimize gelmitlerdir. 
Burada iki gün kalacaklardır. 

Bayan Koti, müessesenin esas 
ıabibi bay Kotinin ölmesinden 
sonra, franaızca büyük bir gazete 
olan "Figaro,, gazetesinin sahibi 
Bay Kotna Reano ile evlenmi§tİ. 
Bayan Koti şehrimize bay Kotna 
Reano ile gelmit bulunuyor. 

Alfe isimli ve Hidivden satın 
alınmıı olan yatlarında, kendile -
rinden ba9ka, Çekoslovakyanın 
Paris elçisi bay Osuski ve karısı. 
Romanyanın uluslar sosyetesin -
deki devamlı murahhaaı ve Ro 
manyanın en büyük 9airi bayan 
Elen Vakaresko da vardır. 

Bundan batka, yine ayni yatta j 
tanınmıı franaız muharrirlerin -
den bay Remiye ve kumandan 
B_Jörek ve bay ve bayan Koti'nin 
dığer arkadatları gelmiıtir. 

rarlı bir kurum olduğuna kani• 
ım ... ,, 

Romanyalı f&İr, memleketimi -
ze gelmekten mülhem olarak yeni 
Türkiye hakkına bir de tiir yaza
cağını söylemittir. 

Çekoalovak Elçiai Diyor ki 
Bay ve bayan Koti'nin yatında 

bulunan Çekoalovakyanın Paris el· 
çisi bay Oıuski ile de görüttük. 
Bize dedi ki: 

"- Türkiyeyi çok görmek iati· 
yordum. Bu lıraatı kaçırmak iate· 
m_iyerek doıtlarımla birlikte gel _ 
dım. E•a•en Türkleri çok beie. 
nirim. Pariateki elçiniz bay Suat, 
çok değerli bir adamdır. Arnulu· 
sal konf eranalarda Dııifleri Ba . 
kanınız Bay T eulik Rüftü Ara.ta 
da bir kaç defa beraber bulun • 
dum. Kendilerini pek takdir eJe • 
rim.,, 

Ankara (Kurun) - Bundan mamıı aynıi zamanda gözlerini de 
b:: sen~ evvel An~'aranın kuytu : açtırmıştır! Halbuki alakadarlaTın 
bır köşesinde sessiz bir cemiyet ' temin ettiklerine göre gelecek se• 
kı·:ı."ınuştu: Türkiye Tiftik Cemi- nelerde üretme yurdundaki tiftik
Yeti... ferin verimi yukardaki yekunu 

20 • 25 balya tiftik mevcut bulun
maktadır. 

Bayan Koti kendisile görüıen 
muharririmize seyahatleri hakkın
da demiştir ki: 

Çekoslovak elçisi, ayni zaman
da Küçük İtilaf azalarından biri
nin mümessili sıfatile, Streza'da 
toplanan İngiliz, Fransız, ltalyan 
mümessillerinin bir arada konuı • 
malarının kendilerine olan müna• 
sebeti hakkında demiıtir ki: 

YAZIK DECJL Ml? 
Memlekette mevcut muhtelif "- Paakalyayı geçir~ek üzere 

bir aeyalıat tertip ettik. Doatlan
mızla birlikte Yunaniatana, Kor
lo atla•ına uğradık, buraya gel · 
dik. Burada iki gün kalJıktan aon· 
rtı Romanyaya gidecek ue dönüıte 
tekrar buratlan geçerek memleke
timize Jöneceğiz. latanbulu çok 
beğeniyorum. Fazla kalamıyaca • 
ğımızdan mütee11irim. Türkiyeyi 
öteJenlieri görmek İ•teJiiimiz · 
den bu tlela •eya/ıatimizi böyle 
tertip ettik .. 

Bı· ~ ün he, yaşına ginnit ve al- geçecektir. 
~11kı kongresini yapmıt bulunan Tiftik kurumu Ön·ümüzdeki se
ı>tı ve, imli kurum, itk amacı olan 1 neden itibaren nümune sürüsünde 
(tiftik soyunu düzeltme) alanın- 1 yetİ§tirmekte olduğu damızlıkları 
da bir hayH yol almı' bulunuyor. ı halka dağıbnağa baıhyacaktır. 

fabrika ve tezgahlarda dokunan 
kmnaı ve ıapkalarm yüzde elliye 
•kadar tiftik karııtınlmaktadır. 

Ankara sofunun daha fenni ve 
zarif bir hale çıkarılabilmesi için 
Buraada krepdötin tezgahların
da yaptırılan tecrübelerden çok i
yi neticeler ve hakikaten zarif sof
lar elde edilmit İte de maalesef 
beklenildiii kadar revaç temin e· 
dilememittir. Bununla brabe~ er· 
geç bir gün Ankara İofunun ulu· 
aal dokuma tarihindeki yüksek ye· 
rini tekrar alacağına eminiz. 

. Kurumun başında bulunanlar, ı ilk fırsatta bu hayırlı müesseseye 
haş~ac!ı!c'arı zaman · öyle clü- tekrar dönmek üzere sözü; (Tür-

k !:§~erdi ki, kurumun memle- kiye Tiftik kurumu) nun diğer a· 
efe faydalı olabilmesi her ıeyden lanlardaki uğraımaları hakkında 

~~·\>el ortaya canlı bir örnek koya- kuruma değerli malumat veren 
>lıneai =ı~ kabil olabilir. Zaman kurum başkanı Yozgat saylavı 

bu dütüncenin / özlülüğünü anlat- Sırrı lçöz'e bırakıyorum: 
~•kta gec"-kmedi. Bugün yalnız "- Kuıımmmuz bir taraftan 
"rutnun değil bütün memleketin / tir'tiklcrin üretilmesine, düzeltil

'l>arJığiyle övünebileceği bir ku- , mesine çalrşırken diğer taraftan 
~ırı olan (Odabqı Tiftik-Üretme da tiftiklerimizin istihlak mahal-
··"rdu), İ§te böyle objektif bir dü- lerini arttımıağa çalışmaktadır. 

fllncenin ilk olgun meyvesidir. 
1 

Bu maksatla Dış Bakanlığa müra
A~Odabaıı Tiftik Üretme Yurdu) · caat .etti~ !talya ;e .vi!an~ n~ü
la karadan 25 kilometre uzakta messıllerı vnsıtasıle tıftıklenınız
l"i l~hatun istasyonu yakınındadır. den ~apka yapılıp yapılamu1acağr 

ftık kurumu, bundan üc sene hakkmda araştırmalar yaptıtrlma-

. .Ô· Nakip KOSTEN 

Mısırlı kadın murahaslar 
· gittiler ~ · 

Şehrimizdeki kona:reye · gelen
lerden.Muır murahhulannm bir 
1'ıa~ı-dün fİbiıİftir. MıaU' murah
has heyeti reiıi Bayan Şaravi ve 
Bay,an Fuat Sultan bir müddet da
ha burada kalacaklardır. 

Şair bayanın •özleri 
Ayni yatta gelmit olan uluslar 

s95yetesi murahhaılarından ve ta
ir bayan Vakaresko da ıunlar1 
söylemit tir: 

" K - OtnfU ve yakın bir uluıtan 
olJuğum halde ıimdiye kadarı 
T iirkiyeye gelmemekliğim allo -
lunmıyacak bir kımırdrır. Fakat 
meıguliyetim o kadar çok lıi, an
cak bu •eler gelebilJim.,, 

e"~el burasını değerinden Çok a- srm ı-ica ettik. ltalyarun Milano 
._gı bir fiyatla, satın almıftı. ilk gehrindeki bir iki fabrikadan müs-•e . . 
·~n,e Yurtta bu modern bir nümune bet cevap aldık fabrıkalar satış 
•..:ıu Yapıldı. Ankaramn en gü· inhisarı kenc~lerine verildiği tak
;ı. tiftik yeti,tiren sahalarından dirde tiftikten ~apka yapmıya ha
.. :!i=tlen nüm~ne tiftik sürüsü. bu z~r hulunduk~~rmı bild!.r~.il~.r. 1n-

ıla Yerleıtırildi. Gecen sene büt- hısar mesele::;ı 1lerde duşunulmek 
S~ye konulan tahsisatİa nümune üzere tiftikten vapılmış birkaç şap 
:,rüı.ü tekeleri için çiftlikte ve ka niimunesini~ gönderilmesini 

111cı bir ağıl daha yapıldı, ilk istedik. Bu nümuneler gelince ltal
~iıl gibi bu da; ön tarafı taştan yan fabrikalannrn tekliflerini ye
U~ar ve demir kapılı iki bin niden tetkik edeceğiz. 

Haber aldığımıza göre murah· 
has heyetten Bayan Huriye idris 
M11ır lıtanbul konıolosha.neii me~ 
murlarından ve Mııır· "etrafında 
~fik ~anın oğlu Bay Hasan Ş:, ı 
fıkle nııanlannuftır.Baya.n Huriye I 
idris timdilik Mıaıra dönm·· t·· • 

Romanyalı fair, uluslar soıye -
lesi hakkında töyle dem ittir: 

"Ulualar •o•yeteai likrinin u -
lualar aramda ·ıritikçe kökl:,ti . 
ii memnuniyetle görülüyor. Ulua· 
lar •oıyeterinin -~h i~in sok ya. 

ltıetr J:L b" -1. " • • • d e "' ır avlu ile çevrildi. Bun· Ilımdan ba.}t\a cemıyetımızın 
•n ba.tka üretme yurdunda yer mamulatr olan Ankara sofhrile 

;er ~rlcarılan sularla, beton olu·klu tiftik keçi deri1€'rjn~ bir harcanma 
b~ IS nıetremikabı su alır deposu, mahalli temin edebilmek için Hib
r~ Çefıne yaptırıldı. Ayrıca tif- re mümessillik binasrnda Türko
hı lerin yıkanması için büyük bir fis tarafrndan açılan miJli mamu
Q~"l\ız da kuruldu. Geçen sene ilk lat sergisine ~e~itli renkte ku~aş 
Ilı llraJc (122) keçiye teke bırakıl- nümuneie!i tıftık postalan gon-

ltı '' (57)ıi erkek (61) i diti ol- derdik.,, a:k üzere (118) yavru alınmıştır. NE KADAR STOK VAR? 
1'U nlarJa beraber nümune •iirüs-ü- ökonomi Bakanlığının Alman-
b n •ayısı 850 ye varmıf ·bulunu- }arla anlatması neticesi olarak 
.TOr. 

Almanlar memleketimizden ge· 
bi ~~Dun eliııdeki sürüler vaaati çen son aylarda da bir hayli tiftik tik 

0
11.o tiftik verdiği halde (Tif- ıatm almıılardı. Bu yüzden tiftik 

l>tr 
1
/etme ;u~du) ndaki tiftikler fiaytları 35 • 40 ~rutt~n ~00-140 

~i ılo yedı yuz elli gramdan a- kuruşa kadar yukselmıştı. Ancak 
ic..d' olınamak üzere 3,5 kiloya son zamanlarda Almanların alım-

•r tiftik vermektedirler. .elan yüzçevirmeleri üzerine fiyat· 

M 
Uf ur. 

rsrrlı murahhaalara fataobuJ 
Belediye Reiıi muavini Bay Hamit 
tarafından birer biiket verilm · • . 1 .. lanın lf ve 
samımıyet e ugur ıılardır. 

Esnaf federasyonu 
Biitün Türkiyecleki emafın b' 

federasyon halinde idare edilını 1~ 
hakkında bir kanun projesi •haz:~ 
landığmı yazmıttık. 

Eanaflar bir federasyon halinde 
toplandıkları takdirde, nizamna
melerinde bazı tadilit yapmak fi. 
zımgelmektedir. 

~stanbul Ticaret oda.aı e.naf it· 
lerı §efliği lstanbulda bulunan 3g 
esnaf cemiyetinin nizam.namesi
ni tetekik etmektedir. Deiittiril· ı 
mesi lazım/elen noktaları Ökono· 
mi Bakanlığına bildiri'lecektir. • 

~ ~ ~ 

"'I • - -

"Dipl •J oma•ıcıe bir pren•ip var. 
dır. Herhangi toplantıda bulun • 
mıyan daima halt•ız rılttır. Biz 
kendimizden bala•olundafu za -
man Jaima oratla bulanmalt üte .. 
riz. Yapılan müzakereler lehimiz;. 
Je de ol•a her halJe bizim tle i§" 
tirakimizle yapılmaıı prenaipini 
kabul etmiıiz •• ,, 

Ayni mevzu üzerinde, Roman
yanın uluslar aosyetesi murahhası 
bayan V akareako da fikrini söy • 
liyerek: 

1 

"Konleranalar neticaillfle hoı
nutaızluğrımıu; yoktur. Çiiniii c.~ 
nevre toplantııından evoel velril. 
lerimiz;in Yugoslavyanın La6li7'J'" 
na ıehrinde toplanarak aliılılan 
bütün kararlar uluılar •oqefaİtı• 
ce kabul etlilmqtir. Bu itibatltt 
me•ele yoktur.,, 

Diye •özü tamamlamıfbr. ' 
Şehrimize Koti'lerin ya.tile ge

len miaafirler, dün yattan çıkar .. 
dı.kları büyük bir otomobille ca • 
mıler ve müzeleri dolaımıılardır. 

Yatın hidiv elinde iken i-.i 
"Nimetullah,, idi. .. 

) ~tı ~tice Ankara tiftikçilerinin j lar eski vaziyetine dütmüftür. 
• llız takdirlerini toplamakla kal· Buaün memlekette ıtok olarak 

Ticaret od~ı esnaf itleri ıefJıi~i J 
esnaf cemiyetlerinin eanaf a yardı~ j . 
nu hakkında yeni bir talimatname YuluuJa• ı• • ımanımı · .. hazırlaınııtır. "Fi•aro . . .za gelen Yat, 'Aıagıia: Bayan Koti" ·ı • 

' • ,, •afftesrnın acaltibi Bay Kotna Reono ı e kocaı 



~ 1-KURUN 'MAYIS 193;: 

HİKAYE 
1 iqp.troda bir iskanda[ 
- lngilizcedcn - Yazan : isken der F ahrettin 

Kocam oldukça çapkın bir a· 
damdı. Fakat, beni çok severdi .. 
Benim yanımda, dünya güzelini 
de görse, yan gözle bakmazdı. 

Babam, bir gün ondan bahae • 
derken: 

- Uata çapkınlardan ... 
Diyerek, bana biraz daha uya • 

nık bulunmamı tavıiye etmitti. 
Ben, kendi kendime: 
- Çapkının da ustası olur mu? 
Diye aülmüıtüm •. 
Babalar kızlarını fazla sevdik -

leri için, damatlarının en uf ak ku
surları bile gözlerinde büyür, di • 
7ordum. 

Aylar yıllara kalp oldukça ko • 
cama itimadım da artıyordu • 

Nelson .. Bu, kocamın adıdır .• 
Birgün eve telaıla ıgeldi: 
- Karıcığım l · dedi • Mançes • 

ter civarında bir köyde, · sana 
timdiye kadar baheebnedijim bir 
maden iıimiz vardı. Ortaklarım • 
dan biri ölmüf·· Histeti bana kal
dı. Bu ıece treniyle köye gidip iıi 
yakından tetkik edeceğim .. Şim • 
diden haber vereyim ki, çok ya • 
kında, bu ma~en İ§i yhzünden 
zengin olacağız. 

Böy e bir habere hangi kadın 
inanmazdı?. 

Sevindim .. 
Vedalaıtık ... 
Kocam evden çıkarken boynu

ma sarılarak1 
...,...,Sakın üzülme, karıcığım! de- · 

mitti. • Bu hayırlı yolculuk belki 
bir iki aün sürecektir. 

• • • 
Kocamın maden itini takibe git· 

tiii glindenberi, tamimi dostumuz 
olan Hunley ailesi beni yalnız bı
rakmıyordu. 

Mister Hunley çok zeki, fakat 
.oluk kanlı bir adamdı.. Kendi 
boytında kızı Te karısııiyle her ak
pm bize gelir Te: 

- Şu Nelson ne tuhaf bir adam· 
tlır ! Bana timdiye kadar köyde 
bir maden itiyle alikaıı olduiunu 
söylememiıti .• 

Diye mırıldanır dururdu. 
Kocamın köye aidiıinin ikinci 

ıecesi, gene aileıi bize gelmitti .. 
Mister Hunley'n kızı o gece tiyat· 
roya gitmek istiyordu. 

Hunley kızını kırmak istemedi. 
Hazırlandık ve tiyatroya birlikte 
ıittik. 
Mançeıter tiyatroıunda o gece, 

çoktanberi provalan yapılmakta 
olan yeni bir piyes oynanacaktı • 
Bunu Mister Hunleyin kızı ıazete.: 
de ok1111H1ftu: "Yetil mukeli er· 
kek!,, 

Piyeıiıı adı bile İnsanda ıarip 
bir merak uyandırıyordu. 

Sahneye çok yakın bir loca al • 
mııtık. 

Mançetter tiyatrosunu o receki 
kadar kalaıbalık rörmemiftim. 
Herkeıin afzında: 

"- Acaba bu adı meçhul artist 
kimdir?.,, 

Suali dolaıryordu. Proırama 
,ayle bir ı~• attım. "Yetil maakeli 
erkek!,, rokinU yapacak artistin 
iıim yerinde koekocaman bir istif
ham iıareti vardı. 

Tiyatro meraklıları iç.in bundan 
da!Ja heyecanlı bir hadise olamaz
dı. O gece aa'hneye adı meçhul 
çıkıyordu. 

Mister Hunley bana dönerek: 
- Yavrum, dedi, kocan tiyatro· 

yu hiç 1evmez amma, hu ıece hu· 
rada bulumaydı, zannederim ki, 
bu heyecanlı piyeıi çok alkıtlaya • 
yacaktı. 

Mister Hunley, do.tunun böyle 
entrikalı mevzulardan çok hoılan
dığını biliyordu. 

Perde açıldığı zaman, ıaihnede 

bir çeımenin batında çok ıüzel 
bir köylü kızının ıen ve ıakrrak 
gülütleriyle dolqtığı aörülüyor • 
du. 
Şen ve ıakrak bir köylü kızı 1 
Bu rolü, kumpanyanın en ıenç 

ve güzel artiıtlerinden (Rita Bel
la} a.dlı bir kız oynuyordu. 

Güzel Rita, Mançeıter tiyatro • 
ıunun yeni bir yıld1Eı imiı.. Onu 
ben ıahnede ilk defa seyrediyor· 
dum .• 

Köylü kız, çeımeden de.tisini 
doldurup, ıarkı söyleyerek ıider • 
ken, birdenbire karıııına maıkeli 
bir adam çıktı. Seyirciler: 

- lıte "yeıil mukeli erkek!,, ... 
Diyerek, yeni ve meçhul aktörü 

al kıt 1 amaia baılamıılardı. 
Sahnede oldukça canlı ve hare

ketli konuımala.r geçiyordu. Mis
ter Hunley: 

- Ah Nelaon .. Nerdeain? Tam 
ıenin hoılandığın eırarıenaiz bir 
erkek tipi ... 

Diye ıöylenmekten kendini ala-
mıyordu. · 

l{öylü kızı bağırmak iatedi: 
"- Sen evli biradamsın.. Ben

den ne istiyorsun ?Yolumu keıme .. 
evime gideyim!,, 

Maskeli erkek kollarını uzatt: 
"- Ben yedi yıldır evliyim a

ma, karımı aldatmadığını bir gün 
yoktur. Çünkü onu sevmiyorum.,, 

"- O halde o zavallıyı neden 
aldatıyorsun? 

Ayrılmak gibi kestirme ve ml
kul bir yol varken •.. ,, 
"- Şimdiye kadar bir çocuğum 

olur diye bekledim. Dün öğrendim 
ki, karım kıaırmıt !,, 

"- Beni de onun gibi aldatmı
yaca~ını kim temin edebilir? Ya 
ben de onun gibi kıaıraam .. ? !,, 

Bu srrada yeıilmukeli erkek, 
genç kızın boynuna sarılarak: 

"- Seni seviyorum ... Senin için 
çıldırıyorum ... Ve timdi, kadın

dan çocuk değil, neıe . bekliyo
rum!,, 

Diye haykırdı ... Ailamağa baı
ladı. 

Mister .Hunley, y~ındakilere 
dönerek: 

. ~ Nelsonnun bir erkek kardeti 
olıaydı, bu aktör muhakkak odur, 
derdim.Aman Allahım, bu ne hen
zeyiı ! Sesi:. yürüyüıü.. ailayııı. 
Evet, ben onı.ibir defa akrabasın
dan birisi öldülü zaman ailarken 
görmüıtüm.lıte bu aktör tıpkı o
nun gibi hıçkırarak ağlıyor! 

Nelıonnun karıaı ceTap verme
di.. 

Ditlerini ırcirdatarak yerinden 
fırladı. 

Genç kadına ne olmuttu 7 Ne
reye gidiyordu? Neden diflerini 
ııcırdatıyordu? 
' Madam Nelaon sahnenin arka

sına koımuıtu. 

Genç kız rof.ünü yapan artıisti 
koliı arasında gördü .. Teliıla ya· 

TAK Vi 

• Çarşamba 

ı Mayıs 
18 Muhaarem 

GilD dO#Ultl us 
Gfio batısı 19.0S 
Sabah namaz., •U S 
Ogıe ııamaıı ıt.ıı 
lklGdl aımuı 16.0t 
Akşam eamuı l<>.OS 
Yatsı ııımızı 20.4? 
imsak :l.03 
Yılın geçeD ıünltrl • ısı 

M 
Perşembe 

2 Mayıs 

i9 Muharrem 
Uı7 

19,06 

4.16 
il.il 
f6.03 
19,06 
~0.50 

s.o ı 
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Unıumi Harpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

~ 28 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih 

Enver Pş. Sıvasa ordunun çekilme
sinde beis görmüyor, asıl cephenin 

...>._CE-LE_s ... >,;. ... T-ıtı_K_M_O_K-EM_M_E_.L Alman cephesi olduğunu söylüyordu. 
Tılııı talın ıUalert 23 ~ 2~4 

BiNA 
Şiıliye riden cadde üzerinde 

tramvay tavakkuf mahallinde ön 
Ye arkaımda bahçele~i, eekiz bü· 
yük oda, dört büyük ıofa, komple 
banyo, kiler, mutfak, çamqırldc, 
kömürlükler, kalorifer ı:lektrik, 

havaıazi, ıu tesisatını havi dahill 
yallı boyalı, kAıiT hina çok müsa• 
it teraitle satılacaktır. Az bir pa.; 
ra aarf ile d8rt apartnnana tahvi· 
Iine ait planları da hazırdır. Talip· 
lerin Galatada inhisarlar Umum 
müdürlüiü illf&at ıubesinde reı· 
sam Bay Halide müracaatları. 

SATILIK OTOMOBiL 
KRiKOLARI 

Airrlıklan bir tona kadar olan 
tenezzüh otomobilleri için ıayet 
dayanıklı, zarif ve kullanııh oto
mobil krikoları satılıktır. Fiyatları 
325 kuruştur. Alıcıların Galatada 
Melek Han No. 7 müracaatları. 

(6639) 

-.-
31.70 
11.00 

44-
40. -
46.-
.. 1.60 

1 

ettiler. Külihkayada da ıüvarilet' 
gaflet neticeıi ha•kına uğradılar· 
Tortumkaledeki müfreze Ovacıl• 
çekildi. Mevaimin en soğuk zamaJI 
olmaaı ve rakamlarını yazdığıdl 
tepelerin yüksekliği ve a&kerin nıiİ 
temadi meıai ile yorıunluğu, iatr 
nin tam olmaması ve ıoğuğ·a ~cart' 
mücehhez 1bulunmamaır ileri kar•• 
kol emniyet ve taraaaut hizmetle
rinin ihmalini ve neticede baskın.t 
uiramaıını mucip oluyor.Bu gece
lerde K. Ô. !arın raporlarında hay
li incimat vak'aları zikrolunmakt• 
dır. 

Havanın fenalaımaaı, ıbo°ra ~• 
tipi mecburi olarak hir mütar~k• 
yaptırıyordu. Böyle zaman kazao
maia ihtiyaç olan ııkıntılı vaziyet• 
)erde bu yardımcı bekleniyordu· 
Fakat auitesadüf olarak bugüıı 
lerde hava hep açıktı. Kanunu:;a• 
ninin on altı gilnü <ıe güneıli idi· 
Fakat ıünetin yalnız !Ulesi vardı· 

Harareti yoktu. Kar zerreleri ha· 
vada uçuıuyordu. Geceden biraı 
kar düımüıtü. 0.K. avdet ediyor
du. 0.K. V. ve karargah tarafın• 
dan Ilıcadan istikbal edildt 

RUSLARIN ERZURUMA 
TAARRUZU 

var, 
'Devanu varJ. 
1 





-ıo - KURUN 1 l\IA YIS 1935 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Deniz , otları 
ıŞLETMESi 

Accntelcrı: h.ara~o,. K6prütıa~ı 

lstanbul Tramvay Şirketi 
1935 İı/ının Gidiş - Geliş Proğramı 

1 Mayıstan sonr:a ret.42362 - l.ıirlEecı Mölııiirıl.ır zadr 1 - Eksiltmeye konulan I§ "Çatalca - İstasyon yolunu esaslı §O· 
(•-- Harı Teletoı ı .12740 •-•:il se ve köprü tamiri,, No. Sınır Kalkış Am 

Keşif bedeli "12930,, lira 68 kuruştur. 1 rabzon Yolu 
2 -Bu işe ait şartnamesler ve evrak sunlardır: VATAN vapuru 2 Mayıs 
A - Ekslitme §artnamesi, PERŞEMBE günü saat 20 de 
B - Mukavele projesi, Hopaya kadar. (2281) 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
D - T esviyei türabiye, Şose ve kaflir inşaata dnir fenni şartname. 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
G - proje, Grafik. 

lmroz Yolu 
KOCAELİ vapuru 2 Mayıs 

PERŞEMBE günü saat 16 da 
lmroza kadar. (2282) 

İsteyenler bu §artnameleri ve evrakı 33 kuruf mukabilinde Nafialiiıı_.._, ________ C!:S:mmil 

Başmühendisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2-5-935 tarihinde perşembe günü saat 15 de daimi 

encümende yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "970,, lira muvakkat te

minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup göster
mesi lazımdır. 

Nafia I.laş mühendisliğinden bu iş için alınacak ehliyet vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar İstanbul belediyesi daimi encümenine getirile • 
rek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazıh 
saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfın mühü'r mumu ile iyice ka -
patılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
\1967) 

1934 yılı muayene ve damga müddeti 31 Mayıs 1935 gününde bi· 
tecektir. 31 Mayıs 935 gününden sonra damgasız ölçü kullananlar 
cezalandırılacağı gibi ellerindeki ölçüler de müsadere edilecektir. 
Bu gibilerin 31 Mayıs 1935 gününe kadar Eminönü, Fatih, Kadıköy 
ve Beyoğlu Ayar memurluklarına baş vurarak admgasız ölçülerini 
muayene ve damgalattırmaları ehemmiyetle ilan olunur. (B) (2316) 

HASRE TLE·TAHAYYOL: E: TI IGI N 
GENÇLIGC~UŞ 

~ Dj 
~ 

·-·~' 

VE ADEUI iKTiDARI GİTJERIU 
Eczanelerde bulunur Fiatı 150 kun·~ · 

tur. 

l Adres: Galata posta kutusu 1255 
Numarataj kopyalarının çekilme işinde kullanılmak üzere üzumu l!S~""••ı•---------~ı 

o!an ve bir metre geniıliğinde ve on merte uzunluğunda ve 110 gram-
.ık 500 top halis "Ozalit,, marka kağıt ihale gününde teslim edilm~k 
tızere pazarlıkla alınac~ktır. Bu kağıtların tahmin bedeli 1000 lira -
dır. lıtekliler pazarlık için 16-5-935 perşembe günü saat 15 de 75 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber daimi en
cümende bulunmalıdır. (2317) 

Yeni çıktı 
KANTIAN PARÇALAR 

Bay Emin yazmış oldu-
ğu bu kitap, lstanbulda Va
kit kütüphanesinde, taşrada Va
kit kitap bayilerinde satılır. 

Müdürlüğünden : Temiz bir baskı ile meydana 
gelen bu kitabın fiyatı yalnız 25 

Nefsi Kadıköy iskelesi içindeki büfe, !Haziran 1935 den 31 Kanu- kuru§tur. 
m:cvvel 1936 tarihine kadar 19 ay müddetle ve açık arttırma ile ki~a- ___ .. ____ ICll ___ .. 

ya verilecektir. Arttırma 15 Mayıs 1935 tarihinde saat on altında ya -
p;tacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ondan on 
ikiye kadar levazım §efliğine ve a rttırmağa iştirak için yazılı gün ve 
saa'lte encümene gelmeleri. (2261) 

ıstan~ut Kuınnn~anll~ı ~Htınaıına ~oınts~onu ıtônl~rı 
r Çatalca ve Çerkes köyündeki 
birlikler için beş bin kilo taze bak· 
laya talip çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konmuştur. Pazarlığı 
2 Mayıı/935 per§embe günü saat 
14 dedir. Beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 8 kunı§tur. Şartname· 
si hergün öğleden evvel görülebi
lir. isteklilerin 60 liralık son te
minat makbuzu veya mektuplarile 
belli saatte Fındıklıda Komutan· 
lık satmalma komisyonuna gelme
leri. (2242) 

3688 liralık yapı malzemesi pa· 
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 5 
Mayıs 935 pazar günü saat 15,30 
dadır. istekliler hergün öğleden 

evvel şartname ve keşifnamesini 
Fındıklıdaki satınalma komisyo· 
nunda görülebilir. Pazarlığa gire· 
ceklerin 554 liralık son teminat 
makbuzlariyle birlikte vaktinden 
evvel komisyonda hazır bulun· 
maları. (2256) 

* • * 
3476 lira 50 kuruşluk yapı mal

zemesi pazarlıkla alınacaktır. Pa-

zarlığı 5 Mayıs 935 pazar günü sa· 
at 15 dedir. İstekliler hergün öğ
leden evvel şartname ve malzeme
nin cins ve miktarını F mdıklıda 
komutanlık satın.alma komisyonun 
da görebilirler. Pazarlığa girecek· 

lerin 522 liralık son teminat mak· 
buz veya mektuplariyle vakti mu· 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık 
satmalma komisyonuna gelmeleri. 

(2257) 

• 1(. ~ 

Levazım amirliğine bağlı evrak 
mahzeni pazarlıkla tamir ettirile
ceğinden pazarlığı S Mayıs 935 
pazar günü saat 16 dadır. Temim~.
tı 45 liradır. lıtekliler şartname 
ve ke~ifnamesini hergün öğleden 
evvel Fmdıkhda komutanlık sa· 
tınalma komisyonunda görebilir
ler. Pazarlığa gireceklerin teminat 
makbuzile birlikte komisyonda 
hazır bulunmaları. (2258) 

"'"' q. 
Kıt'at ihtiyacı için kumaş ve di-

kim malzemesi ve diktirilmeai mü· 
teahhide ait olmak üzere 144 ta· 
kım rüzgar elbisesi pazarlıkla yap· 
tırılacaktır. Pazarlığı 2 Mayıs 935 
perşembe günü saat 14,30 dadır. 
Bir takım elbisenin dikilmiş ola .. 
rak tahmin edilen fiyatı 830 kuruş 
tur. İstekliler nümune ve §artna· 
mesini hergün öğleden evvel ko
misyonda görebilirler. Pazarlığa 

gireceklerin 180 lirahl<: son temi· 
nat makbuz ··oya mektuplarile bir
likte vakti muayyenirı ele F mdıkh-

da komutanhk sabnAlma komis
yonuna gelemleri. (2285) 

l lst. Levazım Amirli§i Sat1n 
Alma Komisyonu iıanlar1 

ihtiyat subay okulu için müteah

hit n.am ve hesabına 500 adet yün 
fanila 5 Mayıs 935 pazar günü sa

at 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 900 liradır. İstek
lilerin 130 lira son teminatlarile 
belli saatte Tophanede Satmalma 

komisyonuna gelmeleri. (2298) 

* * * 
25,000 kilo yufka 16 Mayıs 935 

perşembe günü ıaatl 4,3 O da açık 

eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3375 liradır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üezre hergün 
ve eksiltmeye gireceklerin 253 

lira 13 kuru§luk teminat mektup 
veya makbuzlar ile belli saatte Top 
hanede Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2296) 

• • • 
Harbiye mektebi için 175 bin 

adet yumurta 18 Mayıs 935 cu
marteıi günü saat 15 de açık ek
siltme ile alınacaktır. Tahmin be· 
deli 2625 liradır. Şartnamesini 
göreceklerin hergün ve isteklilerin 
196 lira 88 kurut ilk teminatlarile 
belli saatte Tophanede Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (2297) 

• • * 
25,000 kilo patates, 10,000 kilo 

kuru sovan, 11,000 adet limon 
18 Mayıs 935 cumartesi günü saat 
14,30 da açık eksiltme ile alınacak 
tır. Tahmin bedeli 1767 buçuk li
radır. Şartnameıini göreceklerin 
hergün vo isteklilerin 132 lil'a 56 
kuruı ilk teminatlarile belli aaatte 
Tophanede Satınalma komisyonu-

10 Şişli • Tünel 

11 Şi) li . neyazit 

12 Harbiye - Fatih 

12 A Harbiye· Aksaray 

15 'J'nksim • ~irl,cci 

16 Maçka • Beyazıt 

16 A .Maçka - Eminönii 

17 Şişli • Sirkeci 

17 A Mecidiyeköy -
gminönü 

Kurtuluş - Jfoyaıit 

19 A l\ıırtııluş-Eminönii 

22 Bebek · Eminönii 

23 Ortaköy • Ak nray 

34 Beşiktaş • Fatih 

(Şişliden - Tünele 
(Tünelden • Şi§liyc 

(Şişliden • lleyazita 
( Bezayiltan • Şişliye 

(Harbiyeden • Fatilı• 
<Fatihten - Harbiyeye 

(Harbiyeden • Aksar<ıya 
( Aksaraydan • Harbiyeye 

(Talı·simden • Sirkeciye 
<Sirkeciden • Taksime 

(Maçkadan • /Jcyazita 
. (Bcya:itfarı • ftlaçkaya 

(Şişliden • Eminönünc 
(.Jlaçkadan • b'minöniinc 
(Enıinöniifldcn • ,Jlaçkaya 

<~~işliden • Sirkeciye 
(Sirkeciden - Şişliye 

(Mecidiyeköy. Eminönüne 
(Emirıö11ü11dcn • JJlccidiyck. 
(.ltccidiyckoyii.nden • f:nıinö. 
( l:.'minöniinden • 1'/ccidiyclı:. 

<Kurtuluştan • Bcya:ita 
(Beyarittan • Kurtuluşa 

(Şi§liden • Emi!ıününe 
(Kurtuluştan • Enıi11öni.inc 
(Eminiinü11de11 - Kurtuluşa 

( Bcşiktaştcm • IJcbcğc 
< Bc§iktaşiall • Eminörıii rıc 
(Bebekten • B111inö11iim• 
( Eminihıiindcn • Bcbeqc 
(Bebekten • !Jc§ikta~ Cl 

(Ortaköyclcn • Aksaraya 
( AkBaraydatı • Ortaküye 
<Bcşiktaştan - Fatilıc 
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15' 6.35 21 

7' 6.30 20-

32 'l'opkapı - Sirkeci 

( Fatilıtetı - Beşilı:laşa 

( Aksaraydmı • Topkapıya 
(Topkapıdan • Sirkeciye 
(Sirkeciden - Topkaru!Ja 
(Topkapıdmı • Jlkı;araya 

14' 7.10 21 
5' 5.2S ~ .._ 

5.40 ~ 

33 Yedilmle • fürkeci 

37 Edirnekapı • Sirkeci 

<Aksaraydan • }'edikultıy(' 
(}'edi/..ulcdcn • Sirkeci11e 
(Sirkeciden • l'cillTwlcyc 
(Ycdikulcdcn • Aksaraya 

( Aksaraydarı • EdirnckaprJla 
(EdirnckafJıdarı • Sirkcciue 
<Sirkeciderı • f;dirnckapıya 
O:dimekapıdan • ılksaraya 
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Gümrüklerdeki Satış Eşyası 

Istanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünden : 

Şimdiye kadar gümrüklerde ayrı ayrı yapılmakta olan satış işlt> 
1-5-935 den itibaren sah! müd iirlüğü altında İstanbul lth•I 
gümrüğünün 6 No. lu anbarında yapılacaktır. 

1 İstanbul, Galata, Sirkeci ve dahili Ticaret Gümrüklerinin ev'le 
cc yaptıkları ilan tarihlerindeki sa tı§lara bu yerde devam edileGe 
ilan olunur. (2300) 

Akay işletmesi müdürlüğünden : 
4 Mayıs 935 den 24 Haziran 935 tarihine kadar her hafta cum3rt 

ıi, pazartesi ve per§embe günleri Köprüden saat 11,30 da Anado~~ ~ 
Adalara taşınacaklar için bir göç vapuru kaldırılacaktır. Köprı.ıd 
Haydarpa§aya kadar olan birinci m mtaktt ücretini verenlerin e§Y"l' 
bu vapurla Anadolu ve Adalara kadar nakledilebilir. Tarifeler Jt 
kelelere asılmıştır. (2246) 

-----------------------:-
Mühim ilan 

Yazlık ayakkapla,"ın en sağlamı, en sıhhisi ve e~ 
ucuzu KOOPERA1 iF markah ayakkaplardır 

Satış merkezi: Çarşıkapı Ayakkabıcılar 
Cemiyeti merkezidir A ...................................... ~ 

na gelmeleri (2299) 
) * "' 

Etya ve techizat anbarı için ye
di kalem defter ve evrakı matbua 

tab, ve teclidi 2 Mayıs 935 per!em· 
be günü şaat 14,30 da pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 107 
lira dır. lıteklilerin 16 lira 

bet kunıt aon teminatluile 
belliaaa\te Tophanede Satınalma 

komisyonuna gelmeleri. (2302) 

ZAYi 
lıtanbul Deni2! ticaret müdiil' 

ğünden aldığım hüviyet cüzd'" 
. . y . . . 1 .... ~,,,, 

mı zo.yı ett1m. enısmı a a...-~ ) 

(6765 
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Kadıkögünün Romanı 
Yazan : Saf iye Erol 

Yakında 

Dahi İngiliz şa
iri Şekispirin yıl -
dönümü, İngilte · 
rede dört gün ev
vel, büyük mera -
simle anılmıştır 
Bir çok yabancı 

memleketlerin en 
tanınmış ilim ve 
edebiyat adamla· 

~·mm toplandığtı 
A von bir edebi -
yat bayramı günü 
yaşamış, şair hak
kında birçok kon
;eranslar verile 
.-ek eserleri yeni 
Jir görüşle tahlil 
edilmiştir. Bu 
merasim Arabis · 
tan maarif nazırı 
Şeyh Hafız Va -
babın iştirak etti
ği İngilizce gaze
telerde yazılıyor . 
du. 

Resimde nazı · 
rı, bir İngiliz ka
dını ile konuşur
ken görüyorsu 
nuz. 

İngiltere hay 
vanat bahçesin -
de bütün Londra 
tarafından sevi -
len zeki bir fil 
ya§ıyor. Fil, prens 
Dögal tarafından 
bahçeye hediye e
dilmİ§tİr; ve an · 
cak 16 yaşında -
dır. Kendisile be
raber daha üç fil 
vardır; Her se -
ne binlerce insa -
nm ziyaret et -
tiği filler, bahçe -
ninen büyük va· 
ridat membala -
rından biridir. 

ru gidiyor - Sıyasal durum ycğre . Navavab - Yanlış 
me doğru gidiyir. Saylet - Hücum, atılış-, saldır -

Sal!h bulmak (Bak: Islah) ma - <Fr.) Attaque 
Yeğremek - (Fr.) S'am~Uorer ı.t - Ses 

Salihiyet - Yetke ~ Çahşma, iş, emek, çaba 
Salhane - Kanara .-JıUi{a.~' ~~~·illa - Gölgeı güzey 
Salih - (Bak: Islah) - lyi, elve- Sayfiye - Yazlık, yazlama 

rişli, yarar - (Fr.) Capable (Fr.) Villegiature 
Salim - Sağ, sağlam örnek: Büyükadadaki sayfiye -
Salisen - Üçün miz - Büyükadadaki yazlığımız 
Sam - Isıyel Sayfiyeye çıkmak, gitmek - Yaz. 
Sami - Dinleyici Jamak, yazhğa çıkmak 
Samimi - lçten - <Fr.) Sincere örnek: Geçen yıl Büyükadaya 
Samimiyet - içtenlik sayfiyeye gittik - Geçen yıl Büyük -
Samt - Sükut, susma adada gazladık. ı 
Sanat (Meslek \'e hıfret anlamı - Sayha - Çığlık 

na) - Ertik Sayd - Av 
Sanat - Sanat Sayyad - Avcı 
Sanatkar - Artist Sayd mahalli - Avlak 
Sanem - ~ınam, put Seh - Sövgü, ı:ıövü, sövme 
Sani' - Yaradan Sebbetmek - Sövmek 
Sania (Bak: Hile, hud'a) - Dü· Sebat - Dura 

enlik - (l<~r.) Ruse Sebeb - Sebep (T. Kö.) 
Saniha (Bak: llham) - Doğaç_ Sebilini tahliye etmek - Azatla -

(Fr.) İnspiration mak 
Sar - öç. öcüt Seddetmek - Kapamak 
Sar'a - Tutarak Seciye - lra 
Sarf etmek - 'Harcamak, saypa - Saddade - Kapaç 

mak - (Fr.) Depen.o;;er :;edye - Teskere 
Masraf - Harç, harca, gider Sefahet - Şavğa, yiyincilik 
Sarfı nazar etmek - Vazgeçmek Sefalet - Yoksu, sefillik 
Sari - Bulaşık, bulaşkan, geçen Sefid - Ak, beyaz 
Sarih - Apaçık Sefil - Sefil (T. Kö.) 
Sarahaten - Açıkça, açıktan a - Sefine - Gemi 

çığa Sefer - Sefer (T. Kö.) 
Sarım - Kesici, keskin Sefir - Elçi 
Sarraf - Kmmcı Sehab - Bulut 
Sarsar - Bora Seher - Tan 
Sath (Bak: Musattah) - Yüzey, Sehl - Kolay, akkın 

üzer, endek Sehpa - üçayak 
Sathi - 1 - Üstünkörü, 2 - Yüzlük Sehv - Yanlış, yanıh, süre<; -

- (Fr.) Superfldel ( Fr.) :Faute, erreur 
Sathı mail - Aklan t :"\ekte - Durgu, ket 
Satır - Satır (T.Kö.) Rektedar etmek - Ketvurmak 
Satvet (Bak: Kudret) Selam - Esen 
Savab - Doğsu Selamlaşmak - Esenleşmek 

Yedi yaşında bir 
sinema g1ldız1 

Bir zamanlar sinema alemini 
senelerce arkasından si,irüklemi~ 

olan CP.gi Kogan, bugün, yermı 

bir başka küçüğe bırakmış bulu · 

nuyor: Şirleytemple. 

Kadıköyünün Romanı 
Yazan ~ Safiye Erol 

Yakında 

Londra Melburn hava yarqını kazanan Kampbell Black, bu bii' 
yiik muvafleriyetin hemen akibinde evlenmqtir. RuimJe gördüi'. 
;ıiiz karsı Florence Desmond Londra ıtüclyolarının birinci derece ti'. 

1 tistlerinden sayılıyor. 

Ceki ,şimdi yirmi yatındadır. 
Daha geçen gün, Şarlo ile eski ha
tıraları andılar; ilk çevirdikleri 
filmi, ayni elbiselerile tekrar et· 
tiler. 

Şirleytemple yedi yaşındadır. 
Ceki ile onu mukayese edenlerin 
söylediklerine göre, san'at kud -
reti Ceki' den dah• ziyade ü.tüw 

dür; ve beraber çalı§ tığı birçok ta
mnmıf sinema yıldızlarım, büyük 
bir üstünlükle gölgede bırakacak 
kadar muvaffakıyet te gösteriyor

mu§·· 
Bu resim, son çevirdiği filmden 

alınmıştır. 

Sel:'imet - Sağım - <Fr.) Salut 1 
örnek: Vatanın saadet ı•c selame

tine - Yurdun mutluğuna ve sağı -
mına. 

Selaset - Akkrnlık 

Seliıo; - Akkın 

Selh - Çele 
Selbetmek - Çelemek 
Selef - öncel 
Sema - Gök 
Semahat - Cömertlik, eli ac;ıkhk 
Semavi - Göksel, gökçe 
Semavi kudret - Tanrıkut 
Semen - Semizlik, yağ 
Semen - Karşıhk 
Semere - Yemiş, ürün, verim 1 
Semeredar (Bak: Müsmir) - Ye-

mişli, \'erimli 
Sena (Bak: Medh) 
Sene - Yıl 

Senevi - Yıllık 

Senei kameriye (Bak: Kamer) -
Ayyıl 

Senei şemsiye (Bak: Kamer) -
Giinyıl 

Nened - Belgit 
Serab - Yalgın 
Serapa - Baştan aşağı, baştan a

yağa, baştan başa. boydn boya, tepe
den tırnağa 

Serazad (Bak: Hür) - Özgür 
Serbest <Bak: Sür) - Özgen 
Serbest bırakmak - Boşarmak 
Serbest serbest - Seleserpe 
Serdar - Başbuğ - (Fr.) Gene • 

ralissime 
St•rdetmek (Delil iradı anlamına) 

- Getirmek 
Serfüru - Başeğim 

Sergerdan - Başı dönük, dönük
baş. 

Sergüzeşt (Bak: Macera) - Serii-
,·en 

Serhad ..:.. Uç, ucel 
Serkeş - Dikbaş 
Serlevha (Sername) - Başlık 

•• 
Japon1arın bir 

çok garip adetle-

ri olduğunu za -
man zaman itil -

mitsinizdir. işte 
onlardan bir ta -

nesi daha: Her 
sene, Japonyaya 

bahar mevs1mı 

geldiği vakit, en 
güzel Japon kız -

ları. baharı musi
ki ile selamlıyor
lar. &.. ıncraatm, ' 

geçenlerde Tok -
yoda yapılmış -
tır. Bütün ecnebi 
sefirlerin davet 
li bulunduğun' 
İngilizce gazete 
ler yazıyor. 

Sernügun - Başaşağı, tepe aşa -
ğr, tepesi üstü 

Sernüvişt - Alın yazısı, yazım 

Serpuş - Başlık 

Hersem - Afal, alık, ~eme 
~ersesi - Boşgezen, saltabaş 
.;eri - Hızlr, çabuk, ~üratli 
Serian - Çabucak 
Seriülinfial (Bak: infial) - Da

rılgan, tezkfü;en 
Seriülhareke - <Bak: hareket) -

Yörük, yör üğen, tezgider 
Seriülintikal - Varışlı 

Seriiitteessür - Tezduyar 
Sürat - Sürat ('l'. Kö.) tezlik, 

hız 

Sürat treni - 'J'ezkatar 
Serir - Tür 
Serma - Kış 
Sermaye - i<apifal ('l'. J{ö.) 

Servet - Var, \'arlık, zenginlik 
Serzeniş - Kakınç, başa kakma 
Setretmek - örtmek, kapamak 
M~tur - ÖrtüHi 
Hevda - Sevgi, a~k 
Sc,·iye - Düzey 
Seyk - Sevk (T. Kö.) 
Se,·k ve idare (Bak: tdare) - Gii

dem - ( Fr.) uirertion 
'3e"k ,.~ idare etııll'k <Bak: l da . 

re) - Güdemek - ('Fr.) Diriger 
Seyahat - Gezi 
~l';):yah - Gezmen 
Seyean - Akıntr, akm:t 
Sen•al - Akrcr, akız 
:-;t•syale - Akı 

~eyr -· beyir (1'. Kö.) 
:'İ<') ran - Gezinti 
Seyrangah - Seyirlik 
Seyyar - Gezgin 
Seyyar ~atıcı - t,;ecinzi 
ı-;<'yyibe - Dul 
Seyyie - I\:ötülük, yar.ığ 
Seyyid - Sayıt 
Seza ,·aı· (Ilak: Layık) 
Sıdk (Bak: Sadakat). 

Sşfat - Sıfat <T. Kö.) 
Sıfrr - Sıfır (T. Kö.) 
Sıhhat - 1 - Sıhat 

sağlık - (Fr.) Sante 
2 - Gerçeklik (vüsuk anlanı.J 

- <Fr.) Authenticite 
Sıhhi - Sıhiğ, sağhsal 
Sıhr - Dünür 

CÜ 

Sıhriyet - Dünürlük 
Sıklet - Ağırlık 

Sıfat - Sıfat <T. K&) 
Sırat - Yol 
Sırf - Salt 
Sıyanet - Kayırma, koruma. 
Sryt - Ad, ün 
Sia - Genişlik 

Si<'il - Kütük 
~icillt nüfus - Soysallık nttd' 
Sihan - füılmhk', çap , 
~ihir - Bağı, gözbağı, büyü .. t 
Sihirbaz - Bağcı, gözbağcı, bii1 

Sehhar - Büyücii, büyüleyici 
Sikke - Akça 
Silah - Silah (1'. Kö.) 
Silindir - Yuvu 
Silk (Bak: Meslek) - Dizi, ,1' 

takım. yQI 

.Silsile - Kol, zincir, soysop ı/' 
~ima - IJeniz, bet, ~ehre, s11 

yiiz. cıray. sıray 
Sin - Yaş 
Sine - Bağır, göğiiı;ı 
Sipariş - Ismarlilma · ~ 

----------------.-~ DÜZELTME .. ~ 
Dünkü şayımızdaki birkaç Y,,,.,,. 

şöyle düzeltiyoruz: · ( 
1 - (Mütezzi) karşılığı (ezgiJI) 

lacak: · .-Mil 
2 - (Müttehid) sözünün ~ · 

daki ''Birleşit" kelimesi kal~f 
tır. (Birleşit) cemiyet anl~~tlf' 
ve kılavuzda hu anlamda geç~ 

3 - (Mütft·hiden) sözünün ' 
tıklan <birlikle, birlik olarak) 
linde düzelecektir. _., (f 

4 (Mutavassıt) ın ilk karştl1• 
racı) olacaktır, 


