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Erbabının Kazanç Vergileri. 1 Meslek Serbest 
Yolculuk not /arı : 5 

Köln'nün hususiyetleri 
Eski bir şehir olan Kolonya, Ren sana
yi mıntakasının en mühim merkezidir 

~.q(IJ~~-
"?.;,~<;· "' 

'\ . *'-. . -

/çinae kiifiik, büyiili aeniz -vİııitalarının işlediği Ren nehri . 

Layıhanın esaslarını 
ve vergi nisbetlerini 

bildiriyoruz 
Ankara, 2 (Kurun) - Kazanç 

vergisi kanunu bütçe encümenin· 
den umumi heyete verildi. Layi · 
haya göre, serbest meslek sahip -
leri işgal ettikleri yer }erin gayri 
safi iratları üzerinden, ve bir yer· 

de çalışan birden ziyade serbest 
meslek sahipleri ayrı ayrı vergiye 
tabi tutulacaklardır. Bir yerde ça• 
lışanlardan, işleri müşterel< olan -
.Jarın vergilerinde o/o 30 tenzilat 
yapılacaktır. İdarehane, muaye • 
nehane sahibi, diş tabibi, avukat, 

'fonu 9. cu sayıfanm 2. ci sütımımda 

inhisar 
Koruma 
Sandığı 

Ingiliz 
kabinesi 
çekilecek 

lngilterenin silahlarını 
Almangan znkinden 

aşağı bal:ındurduğu için 
suçlu sayılıyor 

' 
) 

RöJ..- c:Kolonya). 28 _ Münihten · miştir. Kolonyalılar eskiliğin<! dc.l_<l -
lay,.Me ile (Köln) e geldik. 'fürkçe- Jet eden ~inaların, ~~tıralarını mum: Ankara, 2 (Kurun) - Kamu· .... 
de Kolom•a adr ile tanınan bu sehir - kün oldugu kadar ıyı halde muhafa tayın bugünkü toplantısında buğ-
\1 · · "b' asma calısıyorlar Mesela burada ' rnanyanın en eski yer]erınden ı - z ~ :. . · . . . .. day koruma kanununun bir mad -
tidir Sehir rok eski oJdug-u irin or. bir lokanta var kı, hın ıkı yuz sene . k k 1 ~ 'h 

• .. :ı: • :. • d'J · s· d" k d desme yapılaca e ayı aımın tasındaki ba~hca büyük caddeleri de enel bına e ı mış: ·• ı~ ıy~ a ar . • 
iti beten danlı.-. Du itibarla halkın bir~okdefalar ta mır edılmesıne, ge - konuşulması sırasında bu teklife 1· 

)QTiardan gelip veçmeleri zorlaştır - . ASIM US ! !itenler -oldu. 
llıamak kin caddelerin bazrlanndan 1 

. Layiha, makarna, şehriye, bis-
rıtomobil ,.e araba gecmesi mcnedil - (Sonıt 2. ci sayıfamn 3· cil sütununda) küi fabrikalarından alınacak huğ-

- day koruma vergisini bir yılda 

l yaptıklarına bakılarak toptan yıl-

C on Saymon yeni kabineye 
girmiyecek 

Paris, 2 (A.A.) - londradau, 
"Oeuvre,, gazetesine bildiriliyor: 

lngiHz kabinesi, haziran başın
da, itten çekileceğini krala bildir
mittir. O zaman kurulacak yenj 

Hitler 
Gazetecilerimizi 
kabul ve kendile .. 
rine iltifat etti 
/Jerlin, 2 (A.A.) -Anadolu A

jammmı hususi mulınbiri bildiri • 
ııor: 

On rıürıdcnbcri • llmc11111a11ı [!<' -

:eli Türk nazdccilcri c•r·n f l.:i gii11 
llcrlinc geldiler. lJün Jfn1111ı şc 11 • 

liklcrindc bulundulaı-. 
Bay llillcr ba:ctccilnimiZl' çok 

büyiik iltifatlarda hulurıclu. '(.'azc • 
tccilcrlc pek az miilcikat tıaımıı 11. 
Bitlerin bu kabulü Tii rk[( l'C' oları 
muhabbet ı•c do.~lluğrın lıir 11i.,ar1< _ 

sidir. 
Her tarafta ı•e lıcr resife ile 

dünya tarilıini11 <'rı biiyiik adamı 
olan l\amcil Atafiirk'de11 balıso/1111· 

makta re• orıun yarattığı !j<'!Jlrr<' f 
ltayı-t•l rdilmekfrdir. -
Fransız - Sovyet 

/Jtlisak dün akşanz 
Pariste inzzalandz 
Paı·is, 2 (A.A.) - J•'l'ausrz - ~·ov

~et misakr bu akı;;am imzalannıı !ır. 
Pı-aıısız - ~OVJ C't aııcllasnıa mırı 

il.inci maddesine göre, l'lusl:ır hu • 
rumu ittifakla kurar H'rnwdiği 1 ıl\
dirde, Fransa ile Rov)ctler, dC'rh.ı! 
hirihkl<.'rine yardım cdec<.'ldl·ı eli;. 

Be~inci rnaddc)·t' göre, ) ~ ,·clım 
mükeJlcfi) eti yalnrz ~\nupa) a sa • 
mildir. Ürüncii madclt', .ranlınıııı U
luslar Kurumunun t:no;;:İ.H' ini miitc
aldp ht'mt>n yaınlac:tğını w l lu lal' 
Kurumu lavsiycdc bulunmac.lığı tak .. 
clirde yardım mi.ikellefiyctinin gene 
baki ı,alac:ı,'.l"rnı beyan etmektedir. Yağmur Vekil~e salihiyet veriyordu. Bu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı

• hk vergiye bağlamak için Maliye (Sonu 9. cu sayı/anın 4. cil sütwııwda) 

na kar!r Hüsnü (Muğla), hüku - lJ s ~ er "1 l 1' s e 1 er,. hı• ı ı• ren g e p 1 • • 
lki gündür ham çok sıcak ve sı - 1 

kıntı1ı bir hal a1mıştr. Bulutlar do· • İ 
laşryor , 3 g·mur bekleniyordu. Enet-' . 
ki gece Jarrsına. doğru sıcak bir fırtı-
14.ı, tozu dumana kattı ve sabaha kar· 

~ı ~l:'I u: yağmur bütün gün ve 
d.. . 

un t11r., } arısına kadar hemen hıç 
1 • ' 

i\eı;;ilmeden siirdü. Riizgar Poyrazla· 

drğr irin Jağmurla kanşan hava iyi

den İ)bc soğumuş, sandıklara yer· 

leştiril<'n paltolar çıkarılmrş ,.e şehit' 
~ış günlerini andıran bir şekle bü • 

ı-unnıü~ tü. Gelen haberler yağmuruıt 
l<ıt l - d v bı'I• :ır. Jlll civarında da yag ıgınr 

' :ıı.:ktedir. /itanbulun dünkü hali 

~~===================::::::==~~~~ 
Olimpiyakos takımı lstanbulda 

, .. Olimpiyakoı Jün ıehrimize geleli. 
r. 'Yunan lutbol tahımlarınaarı la KaJıköyündeki statta ya-
«ltfg . • b h takımımız . 
h un ılk maçmı Fener a çe L lııanbulJa göıtenyor. 
rQc L • •--''r tatıınU cı'ftcr4 Yukarki re.-ım.-.mf6d.ı · 

;:~~~~i~:::\~~:t·:~0.,.~·:!~~!:'. il n u n ~ er 1 nı ı z 
makarna, bisküviden alınacak u B r h ı· , e M e ~ ı e h ,. n d e 
verginir. az bir şey tuttuğundan il u n u u 
almmamasınr, san'atkarl~rı uğ • 
raştıran bu sekiz on bin liralık ge· Kuleli, Maltepe ve Bursa mekteplerini bitiren 7020 

![enç dün merasi.mle Harbiye mektebine verı.ldı" (Sonu, 9. cu sayı/anın 1. ci sütwıımda) 

Istanbul Lisesinin 
ellinci kuruluş yılı 

Bugün, değerli bilgi yurdumuz, Is
tanbul lisesinin kuruluşunun ellinci 
~·ıl döniimün<.· rastlıyor. Lisenin ,;\ole· 
:wnlaı· ccnıiH'Iİ hunu kutlamak kin 
hugi.in mekt~pte bir müsamere tertip 
etmi~tir. lstanbul lisesinin elli ) ıJına 
ait tarih<'t.') i yedinci sa~\l famızda bu
lacaksınıı, 

Dün parkta yapılan merasimCl~n üç görüniiş 
.(Yazısı i,;! ci sayfada); 
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Karstaki zelzele f el&keti Posta münakalat ücretleri 
Ankara, 2 (Kurun) - Posta { Hilaliahmer, Himayei etfa1' 

Yılı 

700 den fazla ölü 
yaralı var I 

ve IKöın'ün 
Hususiyetleri 

münakalat ücretleri layihası büt · tayyare cemiyeti muhabereleri, 
çe enıeüınemden çıktı. Kabul edi • kıymetli, kıymetsiz posta paketle· 
len şekle göre, maktu ücrete tabi • A • • 

da.ırele t .. ti . • b" rı; aakerı yatı mekteplerı ve Da r, pos a ucre erının ır ay- .. . . a 
lık tutarını her ay ödeyecekler_ runafaka talebelennm, onbaşıY 

• 
Ankara, 2 (A.A.) - Dün sa· ı ve yiyecek götürmüştür. Sihhiye 

at 13,14 de Kah ve civarında vu- heyeti, yer sarsmtısı neticesi dağ
kua gelen yer sarsıntısı hakkında lardan düşen kaya parçalarile ka
meteoroloji enstitüsünden aldığı· panmış yollar üzerinde güçlükle 
mız mütemmim malUnıata göre, ilerlemektedir. 
bilhassa merkeze bağlı Diğor na - TRABZONDA ZELZELE VE 
hiyesinde çok felaketli olmuştur. FIRTINA 
Bütün evler çökmüş, yüzlerce hay- Trabzon, 2 (A.A.) - Bu gece 
van enkaz altında telef olmuştur. iki hafif zelzele olmuıtur. 
Nahiye merkezi ve 15 köyde şim- Dün başlıyan Kıble rüzgarı, bu
dilik tesbit edildiğine göre 200 gün artmı§, ate§ saçan bir fırtına 
den fazla ölü ve 500 den fazla a- gibi sabaha kadar sürmüştür. Ki
ğır yaralı vardır. Bir çok sular çe- remitler düşmü§, telefon telleri, 
kilmi§, tarlalarda geni§ çatlaklar direkleri, bazı ağaçlar devrilmiş, 
hasıl olmuıtur. Bu mmtakada p.r· birkaç dam çökmü"§tür. insanca 
sınblar el'an tiddetli olarak muh- zayiat yoktur. Sıcaklık, kuvvetini 
telif fasılalarla devam etmekte - kaybetmeıniıtir. Elek~ik, gece 
Ciir. bet dakika söndürülınü§tür. Ha -

Karsta şimdiye kadar başkaca raret, 35 tir. Geceki rüzgar, fındık 
sarsıntı omamı§tır. ağacı dallarını hırpalamı!, yeni 

Digor mıntakası hasaratmı tes· mahsule zarar yapmıştır. iki üç 

bit etmek ve yaralıları Kars has - gün devam ettiği takdirde f mdık 
tanesine getirmek için giden sıh- mahsulünü büsbütün harap ede • 
hiye heyeti beraberinde 50 çadrr ceğinden cok korkuluyor. 

Alman askerleri 

Ren nehri kıyısındaki 
askeri olmıgan iki 
şehre girmişleri 

Londra, 2 (A.A.) - Daily He -
rald'in he:ber verdiğine göre, Al
man ukerleri, Ren nehrinin sol 
kıyrsmdaki gayri askeri mmtaka-

Mançuko ve Japonya 
Tokyo, 2 (A,A.) - Mançuko 

imparatoru, neşrettiği bir beyan
namede, Mançukonun Japonya • 
ya çözülmez bağlarla bağlanmıt 
bulunduğunu kaydetmekte ve bu 
bağların · Uzak Şarktaki barıtı 
muhafaza etmek için daha ziya • 

de sıklaştırılacağı ümidini izhal' 
etmektedir. 

da, en az iki tehre girmiş bulun .. ı~====~=======~ 
maktadırlar. 

Diğer taraftan Echo de Paris 
gazetesi de, Alman erkanı harbi· 
yesinin, halihazırdaki silahlan • 
mayı gijçle§tirecek sorgulardan 
kaçınmak ve ıizli hıtulması gere
ken Jeyleri açığa vurmamak kay· 
gusile, lngiltere ile deniz müzake
relerine kat'i surette karşı key • 
makta olduğunu yazıyor • 

Londra, 2 (A.A.) - Silahtan 
tecrit edilmiş olan Ren mmtaka • 

smm en az iki şehrinde polis ye
rine Alman hül..-Umetinin askeri 
kıt'alar koyduğunu bildiren gaze· 
te haberlerinin Londra resmi mah-
fellerinde teyit edilmediğini Röy

ter ajansı bildiriyor. 
Bu haber, resmi olmamakla be

raber Lord Stanhope taraf mdan 
son günf.erde Ren kıt'asmda, hak
kında yapılmış olan beyanattan 
dolayı hususi bir alaka uyandır • 
mrştır. 

8 s k e r i li se ı e· r i ~ il i re n u n ~ ~e r i ı i z 
HnrUn MeUe~in~e 

~ liseleri bitirerek Har -
biyeye geçecek gençler dün Gül
hane parkında merasimle Harıbi -
ye alayına teslim edilmiftir. Ha· 
vamn ., ~murlu olmaıma rağnıeD 
talebelerin aileleri ve ka:laıbalik 
bir hak kütlesi parka gelmitler · 
di. Saat iki buçukta önde Harbi
ye müzikası olduğu halde Harbi -
yeden bir bölük, ·sonra Bursa ve 
ııra•ile Maltepe, Kuleli lüelerini 
bitirenler geldiler. Merasime Mal· 
tepe liaesi müdürü erkanı han> 
miralayı Adil Türer riyuet edi -
yordu. Evvela Harbiyeden bir 
genç, Harbiyeye geçen arkadat • 
larmı tebrik etti. Buna Maltepe 
liseainden Ekrem cevap verdi. 
Bundan ıonra mektep müzikala • 
rı istiklal martını çaldılar ve Har-
biye alayı önde olmak üzere tale
be parktan aynldılar. Talebe Tak
simde durmuf ve abideye büyük 
bir çelenk koymuftur. Saat beıe 
doğru Harbiyeye airihni! orada 

~alebe merasimle mektebe alm • 
ımtlardır. 

Bu sene Kuleliden (700), Mal
tepeden· (200) ve Bursadan (120) 
olmak üzere 1020 talebe ukeri li· 
seleri muvaffakıyetle bitirmiı ve 
Harbiyeye geçmiştir. Bu talebe -
ler araırnda 6 Mayısta bir seçme 
imtihanı yapılacak ve içlerinden 
en çok muvaffak olacak talebe -
lerden bir kıımı ukeri mühen -
diılik ' ..! fen memurluğu tahıil et
mek ve beş sene kalmak üzere 
Fransa ve Almanyaya gönderile· 
ceklerdir. 

Harbiyeye geçen talebeler ara · 
ımda epeyce bir mikdarda dok • 
tor, eczacı, kimyager ukeri ha -
kim ve muallim sınıflarına ayrıl • 
mı§ olan talebeler de vardır. Bir 
iki gün sonra da Harbiyede bu 
talebeler piyade, topçu, süvari, 
istihkam, muhabere ve nakliye 
gibi muhtelif askeri aımflara ay • 
rılacaklardır. ' 

~ 

..,... (Baş tarafı ı. ci sa.yıfada) 

nişletilmesine rağmen ilk yapıldığı 
zamana ait direkler ile oda1ar oldu • 
ğu gibi muhafaza ediliyor. Bundan 
başka gene Romahların istila. za -
manlarından kalma bir şarap bodru· 

dir. Bakanlıklar bütçelerinde pos- kadar asker ve jandarmanın ak • 
ta işleri için ayj.ılacak tahsisat bir rabalarile yapacakları muhabere • 
fasıldan diğerine nakledilemiye • ler ücretleri senelik maktu olarak /Clf. 
cektir. posta idareıine ödenecektir. 

mu var. Yer altında kemerler ile ö. jandarma umum 
rülmüş o1an bu yerde i~kili bir 1o • kumandanlıg"ı 
kanta olarak kullanılıyor ve büti.in 
dünyada bir eşi olm1yan yer diye Ankara, 2 (Kurun) - Jandar-
şöhret aldığı iÇin gerek yerliler, ge· ma umum kumandanlığı da Ye • 
rek yabancılar tarafından büyük bir nişehirdeki binasına nakledildi. 
rağbet görüyor. Ankara, 2 (Kurun) _ Kükürt, 

Fakat Kolonyanın hususiyeti sa • göztaşı, potas nakliyatında Nafia 
dece. eski bir şehir olmasından iba • 
ret değildir. Burası ayni zamanda Bakanbğınca yapılan yeni tenzi -

Meriç - Evruz ırmağı 
kenarında \IQj 

Ankara, 2 {Kur ~ ) - Türkiye l>'ı " 

- Yunanistan arasında imzal.:ı ' fe 

nan Meriç - Evruz ırmağının her 
iki kıyısında yapılacak idrelik te' ~e 
şİsatın tar.zimine dair itilt.fm tas· 'it 
dikine ait layiha Kamutaya vr: - ti 
:rHdi. ~ Almanların en zengin şehirlerinden lath tarife 4 Mayıstan itiLaren 

biridir. Bunun sebebi de <Ren) nehri mer'i olacaktır. Ankara _ /stanbul 
sahilinde bulunmasıdır. (Ren) sana- J'ı f t k •tıAt ,,,. •h 
yi mıntakasmın en mühim bir mer - os a eş ı a ıayı aı telef onu 
kezi olmasıdır. (J. G.) ismi altında Ankara, 2 (Kurun) - Posta, Ankara, 2 (Kurun) - Anka• 
top]anan boya V k . vi d telgraf idar••ı"n"ın memurı'n ka -e ımye meva - ra - İstanbul telefonuunun kuv • 
fabrikalarının en büyüğü buradadır. nunu bugünlerde bakanlar heye • 

Umumi harpten evvel Alman bo· tinden çıkacaktır. idarenin tef - ~etleŞndirilmesine karar verilmiş~ 
ya mevaddr kimyevİ''e fabrikalarr el- 1c·ı,,. '~-..!L tıa-. imdrki mevcüde yeniden ° 

" 1~ ~Y-uıaaı, Baıvekilet mütte · 
han pazarınm yüzde seksen kısmına b K yol iti.ve edilecektir. Bu iı içiıı 

tarı ay emalir~ bc:ıtlc=mh:k ettiai 
hakim bulunuyordu. Harpten sonra • lazım gelen cihaz münak ... sayıa 
l · t d ~. ve Maliye Bakaıılığmın da 'bı'r 
ıu vazıye egışmiştir. Başka mem - konulinuıtur. 
leketl"'rd i ak' ı .ı- 1 murahhas hulundurduau kom'c ~ "' e yen r ıp er pey- 0 • • ~ lıtanbul - Ankara telefot..s 
muştur. Bundan dolayı şimdi Al • yon tarafmdan tetkik edilmekte . 
man kimya sanayii cihan istihsalatt. dir. k.~.c:ndirildikten sonra görüf 
nın ancak yüzde kırkım karşılıyabil- R • me ücretle.inde umumi bir teı.ıi· eli 
mektedir. esımsiz giren eşya lat yapdacakt r. 

Bu Yaziyet bu türlü Alman fahri- An·kara, 2 (Kurun) - Kanua - lzmir - Ankara len.,fonu faı• 
kaları için büyük buhran husule ge- ları :ıpudhin<:e resimden muaf ~ • la rağbet kazanmı§tır. 
tirmiş olduğundan (1925) senesinde larak ınemlekete girmiş olup gerek Spor klüplerindeki 
Almanya dahi1indeki boya ve kimyevi kullanıldıktan aonra gerek kulla -
mevad fabrikaları (J. G.) adı altında yabancılar 

nrlmadan memleket dı§ma çıka • 
büyük bir birlik teşkil etmişleTclir. Ankara, 2 (Kurun) - ldm..ıt 
Bi llk t kil dildik rılacak ·ıeya muafiyeti haiz o1-ı -r et e ten sonra µu cemiyetleri ittif al ı ummn! merkl' 
fabrikalar kendi ihtisaslarına göre yand mahallerde ku1Ja1!'11aca.k eş • :e; • yarm yapacağı ikinci toplantı' 
ellerinde kalan <yüzde 40) pazar sa - ya an gümrük resmi almmıya • 
hasmı aralarında taksim eylemişler- cağı gümrüklere bildirildi. Gm,da bazı Jstanbul klüplerinde 
dfr. u oynıyan ecnelebilerin vaziyeti de ~ 

Bununla beraber fabrikaya bir zi- n..aşar Ve kaşkaval görütülecektir. 
yaretÇi gözü ile bakınca harpten evve- Ankara, 2 (Kurun) - Kaıer idman cemiyetleri ittifakı baş' ~ 
le nisbetle umumi faaliyette bir ek • ve katkavr.ldan ayrı ayrı gümrük kanı ba;;r Aziz, yanında kayıJ' 
sildik bulunduğunu anlamak kabil remıi alınmasının Bakanlar heye- sporları antrenörü olduğu halde et 
olmıyor. Burası insana · bir fabrika tince kararlaıtırıldığı doğru de · Elma dağında tetkikler yapmıştır· 
değil, adeta bir şehir gibi görünüyor. ı 
(J. G.) boya ve kimyevi mevad lab _ ğiklir, Dıt Bakanlığı, kaşar ve Öğrendiğime göre, Elma dağın~' ,; 
rikasında bugün bin iki yüz amele katkaval peynirleri ara;mda fi - otel ve kayak sporları yapma'' 
çalışmaktadu. Fabrika amele için atça fark olup olmadrğıuı Sof ya gidecekler için 11ğınaklar yaptı ' 
(3500), memurları için de ikamete elçiliğimizden ıormuftur. nlacaktır. ' 
mahsus olarak (250) bina yapmıştır. ~~~~~==!!!!!!!!!~~===~!!!!!!!!~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
'Ayrıca bekar amelelerin oturup Bir Fransız filosu /tal- y Udanistanda 
kalkması için fabrika civarında kira 
ile verilir yerler vardır. Burası haıici gagı ziyaret edecek 
şekli itibariyle bir otele benziyor. Bir Roma, 2 (A.A.) - Mayısın 

fabrika amelesi için odaların kiralan sekizinde birinci Framız filosu • 
ayda (12 - 24) mark arasında imiş. 
Bizim para ile bu kira (6 - 12) lira nun bir k11mı Napoliyi resmen zi· 
demektir. yaret edecektir. Filo Napolide 15 

Amele kendi yiyeceğini burada Mayısa kadar kalacak ve Amiral 
isterse gene kendi pişirebilir. isterse 
yemeği de abone olarak alır. Yemeğin Monget ile Laborde bir zabıta 
ücreti de (35) felrildir. Bu da (17~5) müfrezesiyle Romaya gelerek iki 
kuruş demektir. Yüksek halli amele. gün kalacaklardır. 
ler için aynca konforlu odalar yapıl-
mı~. Bunların kiralan ayda (28) Romada Kral ve Bay Mussoli
mark, yani (14) lira kadar tutuyor - ni tarafından kabul edilecekler _ 
mU:.c:ı. Burada umumiyetle amelenin 
kiraya vereceği paranın ;miktarı ka • dir · 
zancımıı onda biri olmak üzere he - ============== 
lap ediliyor. 

<J. G.) fabrikasırua tesisi tarihi 
bundan kırk sene eweldir. Müessisi 
Doktor (Duisburg) isminde bir zat· 
tır ki, daha ~ on ön evvel ölmü~. 
Bu kırk sene Jçinde f abrikarun civar
lara ne büyük bir iktisadi feyiz ver
diğini anlamak için yalnız şu hadise· 
leri görmek kafi4ir: 

Bu civarda bir balıkçı köyi.i var -
drr ki, kırk yıl evvel burasının nüfu· 
su ancak bin beş yüz kadar bir şey 
imiş. Fabrika kurulduktan sonra bu 
köy kırk bin nüfuslu bir şehir olmuş
tur. }'abrikanın büyüklüğü hakkın -
da bir fikir edinmek için de şuna dik· 
kat etmek kafidir: }~abrika ~erisin· 
de eşya nakliyatı bir şimendifer ile 
yapıhyor. Bu şimendiferin bü • 
tUn kolları bir araya getirilir de 
uzatrlırsa (80) kilometre uzunluğun-

da bir hat teşkil eder. 
(J. G.) boya n kimyevi sanap 

f abrikasl mevaddı iptidaiyesinin bir 
kısmını Türkiyeden alır. Türkiyeden 
a1dığı bu maddeler Krom madeni ile 
Aydın, İzmir, Çanakkale bava1ilerin
de yetişen palamuttur. PaJamutun 
tonu burada fabrikada vasati olarak 
(100) mark, yani (50) Türk lirasıdır. 

Fabrika hemen her türlü boyaları 
yapar. Her türlü kimyevi madde]eri, 
aspirin gibi il.3.çları, gazlı maskeleri 
ve saireyi, hatta sun'i ipeği bile yap· 
maktadır. 

Boya ve kimyevi ıuaddeleF f abri -
katarı büyük sanayiin -en kanşık, 
en bUyük ve gü~ olanıdır. Bu fabri • 
kanın sermayesi bir milyar mark i -
mtş ki. bizim Tiirk parasiyle beş yüz 
milyon Türk lirası tutar. 

ASIM US 

Atina, 2 (Kunm) - Muhalif 
partiler reislerinin dün de muh'' 
kemesine ve müdafaa şahitleriııİ1' 
dinlenmeıine devam olunmuttd' 
Eıki dq iıleri bakanı bay Mak•i· 
mos, eski meb'usan cemliıi bat ' 
kanı bay Bozikis, suçlu Papanal' 
tasyu lehinde şahadet etmişlerdif• 
Şahit sıfatile dinlenen Trabzotl • 
metrepolidi de ruhani kisve 111e ' 

ıeleıinde Papanastasyunun efki • 
. . h c , ~ 

n umumıyenın eyecanmı yats,. 
hrmağa çalışmJf olduğunu, Veni.• 
zeloı partiıi reis vekili Sofuli•;.t 
Siaanıdaki evinde kaldığına gör' 
iıyana İftİrak edememiş olacd1 ' 

Dl aöylemittİT. 

iki ıahit de Kaf andariı lehioel' 
ıöz töyleıni§lerdir. Eski dikta~ 
Pan&galoı, Gonatum Venizelol 

arası açık bulunduğqna bakılı1'~ 
iıyana iıtirak etmemit bulundu~, 
na ,ahadet elmiıtir. Bugün .~ 
lulann müdafuına başlana~ ' 
tır. 

Ati11ı&, 2 (Kurun) - Bat~~ 
B. Çaldariı !bugün eski dıf İt~,. 
bakam bay Makıimosu kabul e 

1 
rek 1 O mayısta Bükreşte toplşJ1 ~i 
cak olan Balkan antln~ması k0~, 
ıeyinde görüşülecek mesele 
hakkında izahat almııtır. 
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1 iıaretler 1 
Papazın kapadığ; 
"-'.,.,~!!,..,,., ispanya yumurtalarımızı almıyormuş 
F olan ecnehi melrfehi hu ,.,. ~--~,,,;.,..,.. Yumurta piyasası sarsıldı; tacirler haklarının -

'!:':;:::;:;,.,,,_,,_... korunması için hükiimete müracaat ettiler 
~ 1llaGf oenni~ hiltlirmİI· 
r-.i leaınllll'llllll iidiin• "lrirolılı 
~ leolaaaını .malı .,,.Jintl• 
tlir. 

la cm. laaberlm• -..1r /ıaTfl· 
ı.,.,IUm. 

Dıtitleri Bakanlığı umumi ki . 
bibi Bay Nüman Rifat ve Ökono
mi Bakanlıgı müstefarı Bay FaHc 
Kurtoğlu hükUmetin bu itle ehem
miyetli surette uğrattığını, bu itin 
memleketimiz lehine uygun bir te
kilde halledilmesi için her ıeyin Ecnebi meldepl.rinin 1 iirlri78'" 

dtıt Pllı11 prtıyı topltı7'P ~ lta#i· 
ltfi laalini olmaları bir yantlan in· 
)ol_, hmınuna uymai ütemİyeta 
Mlecueıplcmn learelıefi sibi sö•· 

lspanyol yumurta tacirleri, Türk 
yumurtacılarına telpfla, lapan -
ya hükOmetinin Türk yumurtala -
nnm men'i hakkında karar ver · 
diğini ve yumurta ıöndennemele · 
rini bildirmiıtir. Bunun üzerine 
bu vaziyet ispanyadaki Türkofis 
mümeuillitinden aorulmuıtur. O ============= 

Mütekait askerler 
için yaptırılan 

rozetler 
ı.,;lnaelr idenmelttJir. 

Ciippelerini ~ idemi • 
fltlllalann Jıornefl.rlni plıar • 
Utemi,..n aörlerin 6a f.,aga · 

da ayni cevabı vermittir. 
Yumurtacılar dibı de toplana· 

•özYOfiariyle anacalılar bala • 

rak bu mesele üzerinde ıörütmüt ~ 
ler, Dıtitleri ve Okonomi Baka~ • 
hklanna müracaat ederek 350 bın 
liralık yumurtanm mahvolduğunu 
ve ispanya mallarına kartı da böY· 

• le hareket edilerek mühim miktar· 
lliiteaaıpl• iatavrozlar plıa • da olan bu paranm kurtanJmaamı 

Mütekait zabitler, ümera ve 
erkin için aake -
ri mütekaitler 
cemiyeti tara -
f ından Alman • ~ne Wa aflaolar, wö~10f • istemitlerdir. 

..,. tlöheler rwoaılır. =========== ~ 6ıra/rıp p.n 
0 

• yada rozetler 

~ Wr.ıo1ıtııarflonno fl/iırlip w. Seyahat mevsimi yaptınlmıttır. ~. 6ir 4olıtıı ,,,,,..,...,,,,,,. Mütekaitlerin 

yapılacağını telefonla bildirmiş· 
lerdir. 

Diğer taraftan bu haber piya -
sada da tesirini ıöıtermif, yumur -
1- fiatleri dütmiaf, hiç alıtveriş ya.
pılmaınıftır. 

Bugünkü halde, ispanya güm 
rüklerinde sekiz bin sandık Türk 
yumurtası vardır ve bunun değe • 
ri yüz bin liradır. Karadenizdr.n 
yüklenmiı diıer on uç .bin sandık 
yumurtanın da değeri yüz elli hın 
liradır. latanbul piyasasında ds 
ispanya için hazırlanmıt yüz bin 
liralık sekiz sandık yumurta vardP" 
ki bu yumurtaların ne olacağı bi-

linmemektedir. 

Elektril< ve su 
Makbuzlardaki pul pıira
lannı şirketler verecek •'-ıa.ı, •-, ---2-'i, '"" ı,;, ia- Peıte seraisini görmek halk arasında ıanınmuı ve ke~ • -··~ ...,.,,.. o· dı"lenne" u:.-.a- -.l!lmesini temm 

..:-:c.: .. ·u önlerin• -'mıı ..idenler ounu- !CU'I El ktrik :....ıı_ ....;---· "' .,... • ~- • • • eclecek olan bu rontlerin yapıldı· e Ye "" ...-lerinin 
it, Ramlor41111 tıl.,,,,,,_ 6ttlJ,., s..nliafta 1Ç1nde tehrunıze bır- • ukerf Ye reomi bütün dairele- makbuzlarına yapqtınlan pulla • 

iooanlannla ,,.tdlflffiremiye- ço~ah gelditi gibi, evvelki ak· 
11 

bildirilmiftir. nn paramı bundan sonra tirket 
""-

8 
• .a f&ID da memleketimizden de bir re Ro le 1_ 1~- O . verecektir. Bayındırlık Bakan -

• anan ~ ne /tatlar ,....,,ı"'ar, k T 'rk -LI A zet r yuvar ....,..-. zenn - ld.-.... bu br=!aki bildirimi ü • ıfiıı.ııı.ı..ı- ...-:.ı:.-. ~~ • V. Mu- an nupaya ele Jmmm ..-in illerine ay, ~ ·•- -•• ~~· _ ..nhftı•ti• zerine ıirlcetler bqmüf ettitliii 
,..,_, 6lr GT, bu .nler •·-s-• . . ranari iki lalmç ve ,.w.lar var-

.. ~-- ciippe ,,. 6ir r....- 8Çllea ~ ••~ dır. a)lbdar::ua lıu kat'l Y&ziyeli an· 
.ıqamki J(ua.anqouw ~ ZeDitlerin roaederinde lal ı.tmqtır. J . 

C!_._mi~ul1.::!,":!:·---'an· taJnlnut olan üç JUlldr vapnla 1..1-1- L--~ .. ~!:.,._:ç Sarfiyat makbuzlarına yapıt. 
..._ __ GUnUR •-- .. - TU.,_ T"rk ahı "tmittir ve yı......-1' UV7-D'· .&.a11ıud'lll 

l
a••"" L-L- !U!--'_;ft vn. 63 U ...,,, il • "nd ğll- • • b" fd tmJan pulun ÜCretİ obonelere ait ---.- ....,,.. .,..,,.... ,_ nahlar fabrikatör tüc- rozetı e m ~ım ıçın ır yı ız, lldrıyorl•? Bud kt• "t hhitlerden mü birinci mülizun için iki yıldız, değildir. Bilakis, Üamga kanunu· 

ciJtl.. it ..:-ı.. car, o orvc mu ea ı.. •· • ·· del. k nun yediDıCi maddesine ııöre, o 
, ...... .-411111*1f ul'trıdr· ~bfil.,.._ ,.... ~üz, 1111~~1 u•ca• ......,_ 

_,,,.,. • .... u .... ·.-ı • .ı• . A .... n..:.. tır. Owı ım rcsıtlaW..,,_ ı.- lan tamim ve imza eam 
- - _,.,.,. ,,,,,,,,__. """ -:::;:;;:-- • •- ,_, !ahi ... ~ ......... J1in. P,btlorult olrlai• için tirlaılia 
... .._ 6ir ,,.,,,, ~ - s:;;;..ı........,. _ vı. .... IHr pNıs, lsaymebm iki, a.ı.mıü .............. lir. 

.._ N• lıiBtl .......... ,;; ,_ya da p.ı-ı.ı-• ..,... OD il • .,...,. ii!ı Jtlolala ~- Diler tarafUn ..ı.ı.trik firketi • 
-.ı.;,.in ,.nnl• Jonap • .-::....ıe p)arimize dinecek•dir. Erkinm rosetlarinıd• •J, kıhç Din 935 senesi ikinci üç aylık ta • 

~; 6V rıiirii #ılhflsrln - "~Son ~ içinde plorimiae p ,.. ,..lrlalar Wmilea ....ıır. Mir- rife ._;.,._. toplanarak yeni 
.; • len Ye :yekGna altı ,.--Ro- lift bir yddn. ferik iki yıldız, iri- ı.;,. tarife t..Mt emiftir. Yeni ıe. 

.::! n. 6ir lritl4et, ne 6ir ıpılıar- mea ..,,.ıııannm - lrafilelİ rinci ferik üç ,.r.ı..ı. p.teril • l>it edilen tarife IOD toldini almak 
~ _._ attıfı hir Jırrallilılt- .. • ·..w _:..;. üzere bir iki ııüne kadar A-L-- • 
"" -· .....,.- dun tııtm•,-· • ~.... • ,.....,... .• Kafd•İD reiıi Bay Erdet de • Zabit rozetleri 50, &nıera rozet• ya Bayındırlık Bakanbiına ıön -

tlerilecektir. 

6;. 1'...ı lıirilNn hir rıiirii ,,Jiepler ~.:..,..,. P• ,;ı-li ilfr :::.:.-:.::=-::-ıJ:.: Bu a11n on lietine dolru <la 
~ ~ ~ ,,.,,,,,.,,,.., ~ ;pn .-...,.ı.-r~ ı..ı.. mlllırıbit ıı- bir aman tramvay tarife lrıamia)'onunun top-

"""'tWlenne hirer arı lıooanı ... .J ..J:-.JaJıl.,;nıi 7f0ilırtnlllı ol• -~-'a l'Ozetferi takecaklarclır lanmaıı bekleıımektedir. 
"'19ffirmiı .,.., onları 6i- •• •"""'' • laalJıatdı 7fllldllll ZllQlllU • 

. -:-1' • • '-~ .Je cJıtır. Tiirlıi1fl a LL Meçkada yapılan Jeiıi hattm in· 
..:.. , • ....,.efmif ... , -..-· gı -~ ,.,,,.,,..,. ..,,,, vv 1 1 el ,..,.. llaiıı. .-il r.riJriJe ,_;,, ,,,..,,....,...117" Gimrilfrlen.- Gel•l•ı 91denlw -- ......,. edilmolctedir. 

J-.z olaralı y., elmaya Wı- ~~,f!'= ~ifintb _. BAYHllMl"Bt"31M-Xül· Esnafa vapılacak y11111111dım 
-...., -·: ,.., pn•' ,.. tür ... anlwiı ımel müfettitlerin- J' .. · 

"'· -..iti mefrta6i 6ir 7"" ,..,,,,. ,,. iJi -:,-;m,.,.,.. .ı.. ıı..,. Hilmi. Bay lleoiaa JUw şekilleri 
~. 6ir üeUran .U. - ,_ :::;ı;;;..,.,,. pi- raya ıibnitJenllr. Huırlanan projeye ıöre ipiz 
~ .,.,_ lratlallorrl,.. lçarl ,.. :::" ,.,..q, .,,_,,,. 6ir ,,.,..,,. 450 Alman ııeJ7a)ıı Ruı:rad kalan eanafa, cemiyeti tarafmdan, 
...._~ ICüni tliııi, frimi in- .ıv. Bir ifri,,,..,,.,,., ,..U~ - lecektlr. an P-- çalqtrir aman bzwlrir ,.,....,;. ~ 6ir -1ıe alonılı wı-· ___ u_,,, Tlil~ .,,_.,.. Ve yenin belli bir nillıette bir yemıı. 
-.-..., r-...... -~--"' ,,,.,,l• Ayni vapur aJID 29 unda lima- ye verilecektir. Olüm halinde de 

.. .. ~~. 681'• bi; ..,,.... d __ --J. Od .. ..._, 6a ,ı· •ıuanJılı lıaJt- onun- ____ L_,, • · _,,, nmm an ıaıırc•- eaa ve Y alta. ıene ölenin ailesine kazancı nis-s;.: ın °• 1 lıefi ollıilıga, ba ~"""" ya aitmiftİ. betinde bir yardım yapılacaktır. 
~ !' _atlunları, ~P ~: ltJffıtmalı benim için ,aç olmas· .. ,, Şehrimize ıelmit kadm muraJı. B ~ lııırici;y. _.,,,,_.,., .,. ))ün Go-1 Fon ŞtroJben .,.. liaal d Amerikan -..hbaa undan batlıa her cemiyetin 

laıamlanmn oc crWm· ·,ıe üç yüze yakın .AJman MY· S. ar Ş: dün Motk • 
1 husuıi bir doktoru olacaktır. Bu 

• s.rlrl l!rlalll :;~ııfiııır,w ..... _..... .:::. Jll -:rasıt- ~.olaa-tıllll1lll7e• 
..... ..,.,_6.ci..,,......,., - - - - - -- - - - - . -ı - ---~-

'1;..q 

~-~(.ı 

Mısırda 

1935 den 1933 yılına 
ricat ! 

1 

1\11 ırda siJRSI vaziyet birdenbin 
degişh. 

Dört ay e' nline kadar Mısır sa • 
rnymın hazırladığı rejim hüküm si
rü.) or; sara), J\lısırın bütün mukad
deratım ele almıs bulunuyordu. 

f'aka t sarayın bu nzi) eti l\l191rı 

hoşnut etmediktt>n başka memlekt
tin basına kuv~eth bir hükumeti& 
gelmesine. hu hükumetin memleketi 
nhik,1dar eden bu) Ü1\ meseleleri hal 
Jr 'mesine cmgel olu:rnrdu. 

Saraya istın.tt eden hükümetler 
Mısıı da htikum ürdükleri sırada 
milliyetçi kunetlerı dafıtmafa • 
körletmeıtte munffak oldulnr. Bu 
yolda kullanılan nsdalar. meşru oJ. 
maktan çok uzaktı. Fakat bu hükti • 
metlerden hfl"RP MC>ran bir merci bu
lunmadığı i~n ıstediklerini yapıyor 

'(' iktidar m"' kimde tutunuyorlar • 
dı. 

Bu vaziyet doı t ay önte lngilte • 
ı enin Mı ırdakı müme ili tarafm • 
dan dostane hır na ihat şeklinde ile
ri sürülen mudahale ile nihayet bul 
du 'e hk hır fırka) a dayanmıyaa 

Nesım Paşa hüktlmeti iş başına gel 
di. 

esim Paşanın iktidar mevkune 
gelmesi üzerine boğucu tazyiklere 
uğrayan "Verit,. fırkası yeniden di • 
rildi ve memleket ekseriyetinin gene 
kendisiyle birlikte olduğunu göe • 
terdf. 

Nesim Paşanın vazifesi, saray hl 
khteti ve fırkası tarafından hazır • 
Jaaan kanuna f988iyi ilp ederek ye
rine ya 1923 kanununu iade etmek, 
yahut )'eni bir kanunu east yapma,lr. 
memleketi demokrasi 11&7atma ka • 
vqturmak, ppnif hilldbaetlerin -. 
iistüuJlerinl afllp slplrmekti. 

esim Pata saray ve •ray fırka
sı tarafmdan yapılan kanunu esufyf 
ilga ettlii halde yeni bir kanunu esa 
siyi yapmak yolunda mukavemet 
görüyordu. 

Bu mab~etln meıalm arua a
na hinci• .. arvm ha8la • .. 
zırr olan Jlnfl Pwpnm ba tefe1t111r 
Jere karp seJdlll anJqıJdr. hınfl 
Pap, Kralm itimadını haU, pnf 
mesut bir saray memura aldata ~ 
ba adamı bertaraf etmek ve tefeb • 
btialerlai akamete utratmak htlki • 
metin elinde deiflclL 

Jnailtere hükOmetinin Mmır mi • 
mealli tekrar, fakat dostane bir ... 
slhat teklinde, mUdalıale etti ve Kra• 
Jna bu adamı uzakla,Urmunu iatedL 
Kral, bir müddet mukavemet etti ve 
matemedinden aJ'ft)mak istemedi. 

O saman Kralm yerine bir salta· 
ut naibinin &aJinl ile dQBıntl çidJ
meal dU§lnüJdii ve Kral aacak .. 
vui)'et kaqmında lbraşi Papyı •. 
raydan a)'ll'Jll8fa Te Mısırın Briibel 
sefirlftine tayine razı ilda. 

Bu llOII mlclahale ür.erine Kral 
derhal elit f rrkasına dönerek ım 
kanuna ftlll.Wni iade etmek fikrhlda 
olduğuna göeterdf. 

Ayni zamanda Mısır ıaatbaatı 
lngilterenin mfldalıalelerinden im • 
l~mala ve lnılltereııbı Mmır itle. 
nne karrtmamayı taahhilt ettitf hal· 
de mütema~iyen müdahale etmekte 
olduğunu soylemeğe başladılar. 

. Müdahalelerin , ukubuldajmula 
süphe yoktur. Fakat bu mliclahalelr 

8. R. Dolrul 

(Uitfen •7Jfa1ı smmu> - - -

-··""'~B.,Gl-1 - .. B,,,.,.İIİllW-'i79tlair~, - ... Accr6a la7'aı ,..,., ,,,,. ::.tül.ı.di 6ir ....... ,,,,,.,, 7fl/l• ,,_,,., 
olar mul .,q Gilliim - Elbette... B.llıi 

sidllli ririilliiıl.en iirlecrl 
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Bulôıko mu 
Fenerbahçe ile 
Olimpiyakos 
kaşı/aşıyorlar 

Yunanistamn Ollmpiyakos takı -
mı dün sabah tehrimfze geldi. ilk 
maçını bugün saat 16,30 da Fener -
bahçe takımımızla Fenerbahçe na • 
dmda yapacak 

Fener klübUnlln eski oyuneusunu 
cezalandırmış olması münasebetiyle 
takımın bugtln sahaya f31le bir kad· 
ro ile çıkacağı söylenmektedir: 

Hüsamettin - Lebip, Yaşar - E
sat, Ali Riza, Rept - Fikret, Şeref, 
:Namık, f-, ... , NacL . ' 

Fazılla Ce•ıat, Libertas maçındald 
hi.dise dolayısiyle kltipleri tarafm -
dan cezalandınlmıştır. Niyazi ise ay
ni maçta sakatlanmıştı. 

Bu itibarla Fenerbahçe takımı 
zayıf kadrosuna göre bilhaasa mü • 
dafaadan kaybetmiı bir nziyette 
bulunuyor demektir. Takımın bqka 
klüplerden oyuncu ile talniyeslnfn 
de mevzuu bahsolduğu söyleniliyor. 

Yunan takımma se)lnee; birkaç 
aene evvel ptırimlze ıeten ve iyi bir 
tesir bırakan bu takımm şimdiki va-
iıyeti hakkmda bir bildifimlz yok • 
tur. 

Bununla beraber Olimpiyakosun 
memle~ı:tln en ileri bir takım olma
sı onun değeri hakkında bize Wi bir 
fikir ,·erebilir. 

Fenerbahçe takımımıza mırraffa -
kiyet diliyoruz. 

Mektep takımları maçltll'ı 
geri bırakıldı 

Dün havamn birdenbire bozması 
ve sabahtan itibaren §fddetll bir yağ-
mur yağması yüzUnden gazetemizin 
1 Jmayesi altında mektep maçlannm 
d'1n oynan:ı~:ık kısmı geri bırakılmış
trı·. 

Takımlar da, hakemle eaha:ya gel· 
mişler, fakat sabanm vıcık vıcık ~ • 
mur olması ve yağmanın pddetle 
devam etmesi yüzünden maçlar, 
h~ıı~~:n!er tarafından tehir edilınit • 
tir, 

Geri bırakılan maçlar tunlarcbr: 
Boğaziçi ..:.. PertevniyaL 
Haydarpaşa -Yenlliee 
Kabataş - Darüff&faka 
:Vefa - Yücetilkii 
Haydarpqa - latanbuL 

MekteplUer f'llllplflOnoa idare io-
miteıindna: 

Bu hafta geri bırakılan maçlann 
birincisi olan Botazlçi - Pertevni • 
yal maçı, 6 Ma)'lll Pazarteal gilntl Şe
ref stadında saat 16 da OJ111LD&eak -

\ır. Maç hakemi laet MuhfWn Apak· 
tir. 

Enelce geri bırakılan m~larclan, 
Hayclarpap - YenDlse ma~ da ay -
ılt atin, ayni sahada saat 1'1,30 da ha
bm Halit Galip Ezginin idaresinde 
ciynanacaktır. 

Din tehir edilen diler maçlar da, 
biitiia milabüalana 30 Maymta lm-
tlhınJardan önce bltmeel için aele • 
JiC haftadan itibaren hafta arumcla 
mllhtelif günlerde oynanacaktır. 

drrnter aynca ili.n edilecektir. 

ri Jeap ettiren ne? 

Demindenberi naklettiğimiz vab
ıır, İngiltere . milmessillnin ancak 
Mrsmn dahili itleri çıkmaza aptrk • 
~ vaziyeti kurtarmak için mlclalıale 
eluttni gösteriyor. 

Hakikat biyle olmaktan - .U· 
tır. 

Çünkü Mısırda vaziyetin ildde bir 
~maza sapmasına sebep, lngiltere • 
nin Mısırclakl siyasi ve askeri hlkl • 
miyetldir. 

Ba hi.kiml19t elmuaydı, Mlllrh • 
lar 11.er ... aptık~ meselelerf.. 
ni kendileri hallederlerdL Fakat bu 
hi.kimlyet, hiç bir meselenin halline 

Yapı amelesinden } Güzel 'bir örnek I Mütareke, istiklal 
Şirvanlı Isa iki genç düğün masraf- harbi ve Lozan 

Beş Lira aşırmak suçuna tarını Tayyare. Cemiyetine Bay Hikmetin inkılap kür-
beş şahit! verdıler süsünde dünkü dersi 

Yapı ameleainden Şirvanlı laa, 
para qırdıiı iddiaıile yakalan.mı,, 
Sultanabmet birinci ceza mahke. 
meainde sorauya çekilmiıtir. 

fanın, bir kahvede para ayan 
hamalların masa üstüne koyduk -
ları paradan bet lirasını alıp sa • 
vuttuiu iddia ediliyor. Bet şahit 
var. 

Şirvanlı lsa, kendiıinin eıki -
den hamallık ettiğini, o •ırada 
bu bet kiti ile arası açılclığmı, on· 
larm §İmdi öç almak için bu aııl
•ız İfİ ortaya attıklarını söyledi. 

Hakim Reıit, ikametsah gös • 

teren laayı aerbeat bıraktı. Şahit· 
leri çaiırmaia karar verdi. 

Bir mandıradan çalınan 
koyunların davası 
Şitli dıtansmda bir mandıra -

dan koyun çalmaktan auçlu F ah -
ri ve Ahmet, Jıtanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde muhkeme edihnit· 
ler, bazı ,.Jıitler dinlenilmittir. 

Bunlardan poliı Ferit, Abme • 
din evinde kaçak et buhmduğunu, 
bunun mandıra kap11r kırılmak 

auretile ~riye airilip almdığmı 
itiraf olunduğunu aöylemi§tİr. 

Mahkeme, Ahmedin yaşının 
adli tıp itleri müdürlüğür.:e tayi· 
ni için, muhakemeyi başka güne 
bırakmııtrr. 

Gramofon ve plak 
çalmaktan aaclul 

Keork isminde birinin Kum • 
kapıdaki evine ıirerek bir vamo
fonla otuz üç pliık çalmaktan A • 
pet ve çalmmıt malı, çalınmıı ol
duğunu bilerek aabn almaktan 
latepan iaimlerinde iki kişinin, 
lstanbul üçüncü ceza mahkeme • 
ıinde m~ıakemeleri ıgörülmüt, ta· 
bitlerin ifadeleri almmıttır. 

Muhakeme, ıahit çağın1muma 
ka1mıftır. 

Hicaz kralının oğlu 
Ankaraya gelecek 

Hicaz kralı Ebü11uudun oğlu 
Emir Suut yakında Hicaz Dıtitle
ri Bakaniyle seyahate çıkacaktır. 

Bu arada Ankarayı ziyaret ede
ceklerdir. 

Emir Suut hundan iki sene önce 
bir kere daha Türkiyeye gelmitti. 

Lehistanın kurtuluşu 
Lelıiatanın kmtulutuııun yıldö -

nümü olnuw d:olayuile bugün aa
at onda Beyojlmıda Terra Santa 
kiliaeainde bir iyin ve öğleye doi· 
nı Leh ldübünde batkomoloı 
tarafmclan bir kabul resmi yapı • 
lacaktır. 

Akpm üzeri amatörler bir tem· 
ıil 'Yerecektir. 

imkln bırakmıyor Te bırakmryacak • 
tır. 

Bu itibar ile Mısır matbuatı lngil
terenln müdahalesi aleyhinde bulun
makta pek hakbdrrlar, fakat lngil • 
terenin bugiinkl Taziyeti Mısırda de
vam ettikçe bundan kaçınmağa im • 
kAn yoktur. 

Şa1eı bugünkU hAdise1er bir ne -
ticeye vanr da Mısır milliyetperver· 
leri asıl bu meseleyi halle imkan bu· 
lurla.-sa o zaman mesele ha11oluna -
bilir. Yoksa bugiin 1923 senesine dö
ntllmek lstendiil gibi, ileride de b'Pna 
benzer vaziyetlerden kurtulman fm
kln kalmıyacaktır. 

0.R.Dofrul 

Tayyare Cemiyeti genel bqka· 
nı ve Çoruh Saylan Bay Fuat But. 
canın kızı Bayan Türki.nla koca11 
Bay Nüzhet Teğmene düğün için 
yapacakları masrafı Tayyare Ce
miyetine vermeyi daha fayda1ı 

bulmutlar ve bu ıüzel kararlarını 
yerine getirmiılerdir. 

Cemiyet kendilerine altın ma· 
dalya vermittir. 

Bakanlıkların inşaat 
işleri 

Haber aldığımıza göre, yeni 
bütçe kanunu timdi bir çok Ba -
kanhklarda ayrı ayrı birer mü • 
dürlüğe verilen Bakanlık intaat 
itlerini, Bayındırlık Bakanlığnı · 
daki dairede birleıtirilecektir. 

Bu ıuretle inıaatın hem tek • 
nik tarafı kuvvetlendirilmif, hem 
de bütçede mümkün olan tasarruf 
yapılmq olacaktır. 

Deniz tarifesinden mem
nun olmıyanlar var 

Manisa ıaylavı bay Hikmet, in
kılap küraüıündeki dersine dün 
devam etmif, mütareke devrini ve 
iıtiklil harbini Lozan konferansı· 
na kadar anlatmıttır. Bay Hikmet 
dersine töyle bqlamııtır: 
"- Mütareke teklifine l\iilli 

hükumet 5 Nisan 1922 de cevap 
verd~. Müttefiklerin maksadı A -
nadoluyu tahilye etmeden müta -
reke aktetmekti. 

Milli hükumet Anadolunun 
tahliyesini, istiyordu. İstanbul, A
nadoludan çıkanlacak kuvvetle • 
rin Trakyaya geçirilmesini isteme
mişti. On beş Nisanda İngilizler 
bize: "Farzedelim, ki Yunan hü
kumeti tal1liye etsin. Biz nasıl 
onların Trakyaya gitmelerine ma
ni olalım, meşru hükumet böyle 
istiyor.,, diyordu.,, 

Bay Hikmet bizim, mütareke 
olmadan da sulh f&l'llarını görü -
tebil«eğimızı hildirdiiimizi işa
ret .ederek Avrupada 'IUl-kiye a • 
leyhine yapılan menfi propaaan -
dalan ve bu arada lnaifterenin 
bizi manen ve maddeten baltala-

1 Mayıstan itibaren tatbik edil. mak siyasetini anlatmı§tır. Bu si
meğe ba,lanan deniz tarifeainin yaset lstanbulu Yunanlılara İ§gal 

bazı noktaları, ticaretle metgul 
olan bazı kimseler arasında mem· 
nuniyetaizlik uyandırm.tfbr. Meıe
lü karpit gibi nakledilmesi çok az 
olan bir maddeye ait nakil ücreti
nin indirilerek, bunun yerine de-

mir aibi çok nakledilen bir mad
de ücretinin arttırılması tenkit e 
dilmektedir. 

• Diğer taraftan, halk biletlerinin 
cie lüzumu kadar ite yaramıyaca
aı ileri ıürülmekte, gelip ıitme 
gününün fazlalığından babaedil • 
mektedir. 

Mahalle mümessilleri nasıl 
çalıştırılacaklar? 

Muhtarlar kaldmlclıktan ıonra 
bunların vazifeleri belecliye ve za. 
bıta tarafından ıeçilen mahalle 
mümeuilleri araamda taksim edil-
mitti. 

Bu mümeuillerin daimi olarak 
ıenit bir kurum teklinde çalqtml
dıkları ıörülmiiftür. 

Dahiliye Bakanlıit, mümeuil • 
lerin daimi 'bir teıkili.t halinde ça· 
lıttırılmumın kanuna uyıun olma 
dığını vilayet ve belediyelere bil
dirmiıtir. 

Bundan sonra mahalle mümea
ailleri kanunların vazifeye çağırdı. 
ğı anda çalı§tırılacaklardır. 

ettirmek ve büyük bir abloka ha· 
zırlamaktı. Türkiye aleyhir.e ya -
pılan propa-gandalar iıe hıri•ti • 
yanlara Vf'! Ermc:ıilere zulüm ya -
pıldığı i.:i, ki bunun hiç bir asi· 
yoktu. Bay Hik...:.t, 1922 Ai• • 
tosunda Londı:aya ıgiden Fethi 
Beyin - timdi 14>ndra elçisi -
ne İngiliz baıvekili ne de hariciye 
vekili tarafında nkabul edildiği -
ni, hatti r.vyter ajansının o vak
te kadar göriilmiyen Jekilde a • 
laylı bir tebliğ netetti~in.i anlat -
ı.utbr. Bu tebliğde, Fethi Beyin 
pasaportunu vize ettirirken bq .. 
vekil ve hariciye vekilile temaı • 
ta bulunacağını aöylememit oldu
ğunu, onuıı için ka·bul edilmediği, 
bununla beraber söylemiı olsa da 
lngilterenin ancak müttefiklerle 
temasta bulunacağı için Fethi Be
yi kabul etmiyeceği muhakkak 
olduğu yazılmakta idi. 

Profesör, 26 Ajustoıta Anado · 
luda taarruza ıeçildiğini, lngiliz 
amirallerinin altı ayda dütürüle • 
mez dedikleri Afyonkarahiaarm 2 
günde dütürülerek on dört günde 
lzmire vankbiım anlatmıf, bun • 
dan ıonra " lngilterenin telgrafla 
"lzmir ba,koneoloslukları müza • 
kere için ıizinle görii!ecek, nere -
ye ıelıinler?,, diye aorduğunu ili· 
ve etmiftir. 

Bay Hikmet ordunun Çanak · 
kaleye ilerlemetini, Mudanya mü· 
tarekesini de anlatarak Lozan 

Damgalandınl mıyan konferanıına geçmif, tunları aöy-
ölçüler lemittir: 

934 aeneainde damıalamna11 i- "- Lozan sulbünü kendisine 
cap eden tartı aletlerinin muayene birinci derecedle ehemiyetli iş ad
ve damga müddeti altı ay kadar deden üç devlet vardı. Türkiye, 
uzatılmıtb. Bu müddet 31 mayıata Yunanista .. ve İngiltere. Türkiye 
bitecektir. Belediye ıubelere bir oraya garp cephesi kumandam ve 
tamim gönderm.iı, damgasız ölçü Mustafa Kemalin en yakın arka. 
kullananların bu ay aomma kadar daşı İsmet Paşayı murahhas gön -
ölçülerini damıalattırmalarmı, dermişti. Mustafa Kemal, herhan· 
müddet ıeçtikten Mnra bulunacak gi bir z:ı.manda olursa olsun, Lo • 

d •. 1 w· • .• d ec1· zandan gelecek telgrafın kendisi-
amıaaız o ç enn muu. •e ı· .1 . • t ·~· TT 

1 .... . b·ıd· . t• ne ven mesını emre mı:--. 1.-1. \,,; yur -
eceıını ı ırm.ıı ır. k b·ı d ı k.. l tel 

eıı ı e uyan m ara ge en -
Ölçü iletleri Eminönü, Fatih, graf veriliyordu. Mustafa Kemal 

Kadıköy, Beyoilu iyar memurluk- bunlan okuyor, IazJm gelen ta -
larında damgalamnaktadır. 1imatı veriyordu. Lozan sulhi.; 

Papasın kapad 
kapı 

~ (Ba§tara/ı 3 cii sa;pf 

harbiye dairelerinin adımJ 
müvazi gidiyordu. 

F inan•, ölronomi, melrtep 
liıh biribirini tamamlıyMalı 
yalizmin yolunu açıyortlu. 

Falan yerde l•anın hey 
lan yertle in•anlık, lalan 
bayrak, lalan yertle aiingii ,,. 
gü•ü halinde kartımıza çı,,,,.-, 
ni §eydi. 

Yabancı mektebi VGTtlı 1J, 
talik kiliae•i lıe•abına çal, 
Gerçi bunun adamları bir 
tlıfarı çıkarJmııtı. F alıat b1' 
damlar gene bir devlet atl 
dediği gibi papaz onlara görl 
ihracat emtea•ı,, idi. 

Kentli yurtları Jqıntla ı• 
ve koloni politika•iyle elele 
Jü. 

Ôyle mektepler vardı ki, 1ı 
yenin büyük Cermen em 
mine yem olduğunu haabtı 

yan planlara göre açdmııtı. 

plana göre Türkiye Berlinle 
dat arcuıncla gepgenİf lcannl• 
ııyan büyük Kayzerlik Al 
anın yalnız bir yGTdımcın, 
lızı tleğil, bir açık pazarı, bit.. 
tıı yeri idi. Bu aahf yerin• 
car katibi, komiayom:u 
yetiıtirmek lazımdı. 

Bu tez için çalıttı. 

O~le rreelttep vartlı ki, 
yurtlarında hirısfiyan iti1HD...-. 
hiue senedi 1-lUt. ~an fİT: 
Tin elindeydi. Bu lucrullar • 
lığa hizmet ettilılerini mec.; 
riyle, lıitaplariyle, natalılariylı 
yuna tekrar etler tlurarlardı. 
kim bir zamanlar latanhaltla 
mecmuayı miıyoner gnıpl 
rı•tiyanlığı yaymağa yardım 
yor diye ilan etmiflerdi. B 
Nevyorlrta bir tacir gibi t 
edilen protatan laanın 
lürutiyanlıfı ytqtlılılannı 8Ö 

böylece yardım görürler, 'fı 
yede gül gibi Yafarlartlı. B 
hirıatiyanlık ticaretinin o, .... .., ..... 
idi. 

Mektepler vartlı ki, sa.clec• 
paganda için açılmqlardı. 

Bu melıtepln bir taralttlll 
letin inıan yetiftirme ifindelıi 
ıüncaindm, bir taraltan tla 
lelretteki anaların, babalann 
bi hayranlıfıntlan ilfilatle 
günlerini gün ediyorlardı. 

Fakat bugün /inan• kol 
ten kurtuluyor. 

Okonomi lıoloni vtuİ:WI~ 
çılııyor. 

Devlet tam erginliğini bal 
Kanun aınırlartlan utila 

!arının adım atmcuına 

vermiyor. Bütün ba ileri ol 
rannda önce yurtla empntMlllll'm 
ltalaaı diye giren mektep, r--
tle koloni politikcuının eli, 
kopmuı bir hale geldiğini 
Onun için ıimdi bir kaik 
bi •~lıe, aeke geldiji yere 
yor. 

Kadınlar birliğinde 
Kadmlar 'birilii busün 

bette fevkalide bir koncre 
rak birliiin feıih kararım 
cektir. 

iki r · .edenberi :·r _ ılan mü 
lenin, dökülen kanın ~ .. 
olacaktı. Tarihte nau
göriilen Dumlupınar muzaff 
tini kazanmıştık.Londrada 
bir muzafferi yet kazanma 
zımdı.,, 



Hazırlanan iş kanunu 
Kamutaya verildi 

KUltUr itleri 

imtihanlar 
Yazan: Niyazi Ahmed Ok;-" 

li - Kt:RUN 3 MAYIS 1935 

Tefrika No. -121-Yazılı ve sözlü im
tihanlar nasıl 
yapılacak? 

Liselerde v~ orta okulalarda im

iş ve işçi - Sanayi müesseseleri -
Tasfiye - Mukavele-ücret- ceza 
Haıırlanon Jı Kan•"" Kamulaya aılDi phsi ve ciddi bir mazeretinin tihanların yeni yoklamıı. talimat • 

J! ef o. ve Istanbulun 
ilk kadısı 

VerilmiıUr. Kanun etrafında Ticaret tahakkuka.. namesine 'göre nasıl yapılacağım 
Odalaruun, ifçi tefekkülerüıin bir kaç Ancak mücbir sebepler hariç ol • evvelce yazmıttık. Geçen yıl lba _ 
sene evvel düşünceleri alınmış, ali· mak üzere yukarıki ahvalde bir ay kalorya imtihanlanna girerek bir 
le.... JL:ı. d"l · e'""·elden haber vermek c11 rttır. lh • uuar bakanlıklarca tc•~ e ı 1'1lfJ • • ~ k11ım derslerin imtihanlarını ver· 
Bakanlar heyetine verUntiftL bar prtına riayet etıniyen taraf di -

l
• g-er tarafa müh" ik· bı"r tazminat öde • mit bir kı111nnı .da bu yıl Yerecek 

IJ

.h z · meg-e mahk'"m olur. Bu tazminatın onların imtihanları eski ta1imat -

. .v e~a semtine adını .veren Mus· ı Bu kilisenin Ayioı T.,.NI 
lihıddın Mustafa bin Vefadır. Ve- Tiron olduğunu yazanlar ~Wwı • 
faya bir gün sormu,lc.r: duğu gibi, Ayios Teodoros KaYD

- MilnsUTun Enelhak "dediği - naTya olduğunu yazanlar da var • • 
ne ne dersiniz? dır. Kavunarya, kömürcü anlamı. 

146 maddeden mürekkep olan a • 
ı a bütün i§ sahalarında ça ııan ış· u çilerle bunlara doğrudan doğruya ı'<· ır"ktarını işin mahiyetine •• muka • nameye göre olacaktır. Bu lale • 

~a vekU olarak İf .,.mıler a...,ndaki velenln müddetin• göre hlikim tayin benin imtihanları on bet ile otwı 
1
f miinasebetlerini tta11zim etmekte • edecektir. haziran arumda her okulada ku

dir. Muayyen bir müd.Acti olmıyan iş rulan hu•usi komiıyonlar tarafın-

Şu cevabı vermiı~ na gelmektedir. Bu takdirde kili. 
- Enelbatıl mı dese idi? se bir kaptanı öldürdüğü için kea-

ı Çiftçilik işleri11le. ralıştırdıkğı ifçi· mukaveflelerid~l~ be§ gü~fevveld_ehn ih- .dan yapılacaktır. 

Vefa, (896 - 1490) da ölmüı. disine kasap adı verilen Mu • 
a~~m .. bıraktığı Vefada gömül • kel is kurununda yaşayan lllriyon 
muıtür. tuafmdan yaphnlmıştır. 

erin nıecmuunun vcuati mi tanna harsız eshe ı ırse vazı eye nı a~ <. 
oöre günlük ifçinin say1'1 ondan az ,-eren tarnr on beş günlük ta"n'.. Bu yıl orta okulalarda riyaziye, 
baıunan if yerleri ve bir aile efradı· ödeyecektir. fen bilgiıi ve tarih, coir&fya n 

. V ~~a, .II~i n~cum, heyet, muıi- lstanbu1un ilk kadısı Hmr ç.. 
ki ~ılirdL Uç dı:lde yazılmıt şiir • lehi (Hızır Bey) de Vefada ıö • 

"'" vella yakın akrabanın bir arana On altıncı madde, iş~i ücretinin yurt bilıisi imtihanları yazılı, 
toplanartik ev ~illtie yaptıkları i§ler en geç bir ayda ''e tedavülü mecburi türıkçe, lisan biyoloji imtihanları 

· muru ur. ızır eyın Na.rettin lerı vardır ·· 1~'d'" H b · 

bundan müstunadlr. Lcigihanın ikin· para ile ödeneceğine dairdir. da ıözlü olauktır. 
İ!te ıiirlerinden biri: Hocanın ahfadmdan olduiu rin• 

Yazdığın çiinhii ezelde dost tağ- yet edihnekted~r. Hızır Bey bak· 
yir eylemez kında verilen malfunat fudur~ O, c~ maddesi iKi ı·e İf sahibini şöyle ta- Yirmi dördüncü maddt>, iş sahip • 

rıf etmektedir: terinin işçiye tatbik edecekleri ceza • 
"Bir iş akdi dolayısiyle bedeni n- ları gösteriyor. Bunlar daimi tali • 

~ a fikri hizmetial veya bunlann her matta gösterilenlerden gayrisi ola 
•~isini birlikte ba§kaalna kiralayan miyecektir ve derhal ifçiye bildiril 

Bunlardan riyaziye, tarih, coğ· 
rafya, yurt bilgiıi derslerinin au · 
alleri Bakanlık taraf mdan gön • 
derilecek, riyaziye on altı hazi -
randa, tarih ve coğrafya on sekiz 
haziranda yapılacaktır. 

Her ki ariftir bu sırrı bildi tedbir öyle bir alimdi, di ihtisası bir kaç 
fen ne olmayıp ilim ve fennin 

eylemez hepsini hafızasının kütüphaneain. 

kırn54!ye işçi denir. maz. Para ceıalal'I üç yevmiyeyi ıeç-
Ruhun cemaline ayine olsa beşir de cemetmi§ti. Hangi fenden ha • 

Ilir iş akti dolayısiyle bir başka • mesi ıazımeır. 
sının hizmetinden istifade eden haki· Cezıılardan alınacak .P=·:·~:ar işe 

r olur his açılsa guya ihtisası o fende imit 
gı ı 1 ır ermı ortaya oyardı. 1 ahut celale ayined~ı· hod nezı·r "b" f"k' 1 . . k 

kt '\'eya hUkm·ı -h..a i• sahibi denir. t 1 kt ~ - ".t yardım san : ! :!~rına ya ırı aca ır. 
1"üdiirlcr, idare müdürleri ve umu • Yirmi altrncı maddede iş günü 
Dtiyetle nıüesseseain sevk n idaresi· müddeti aznml sekiz ,e)a haftada 
lli gönm kinı8elere iş sahibi nkili de· .aQ ı::aat olarak teshit edilmiştir. Ma -
rıir. · ~ -

hu 
_ .kttlerde ocak methallerinden girip 

Uçünc:ii maddede if kanunu lııiimlerine tabi tutulan sanayi mü~ • ~ma müddeti iş saatine dahildir. Günün ortasına doğru işçilere en az 
eseleri şöy1e sayılmaktadır· bir saat istirahat ''erilecektir. Fakat 

A - Her türlü_.ma.ıenleri çıkarma , beş saati geçmiyen i~lerde istirahat 
t'ya taş oc;ıJıtan · ri, mecburi clefllclir. Gece Ye gündüz ça· 

. B - H<UP 13n nya tam •amul 'Pticlai c-ınadde erin iflea•.-, teınlz. 1ıpıaJarı mecbari olaa müesseseler • 
~.ıııesl, şeklinin deifpirilaıesİ, süs- de bir hafta ıeceleri çalışanların er-
lenmesi, satıs irin haıırlığı işleri, tesi hafta gündüzleri çalışmalannı 

• :ı temin eden tertibat alınacaktır. 
C - Her türlü montaj, tamir, te • 

·lizleme, sökülüp takılma işleri, Otuz birinci maddeye göre hasta • 
D - l\f üteahlait ldatiyle bina ya· Irk ,.e resmi tatillerden bir gün evnl 

\Um ı. tamir e b.dili e bozulup i~iı1 en geç on ikide bitmesi lazımdır. 

1~ılması if)eri ve bulan yardımer Uyfllaya fKinln 51}\!:atini koru • 
1Jer, ya11 •illtim btikimler de kon .. aştur. 

Liselerin de imtihanlan on bet 
ve otuz haziran arasmda yapıla· 
cak, riyaziye, tarih, coğrafya, fi· 
zik, kimya imtihanları yazılı, di -
ğerleri tifahi olacaktır. Riyaziye 
on altı haziya'nda, tarih, coğra.fy~ 
yurt bi~İli on ıekiz haziranda ya• 

pılacak ve •ua.lleri bakanlık ta -
rafından sönderilecektir. 

Yeni yoklama, talimatnameıine 
aöre, 6, 7, 8, 9, ve 10 uncu sınıf -
ların Y.azılı yoklamaları on bir 
mayısta haJlıyacak, yirmi altı ma• 

yısta bitecektir. 

SOn aınıHarm ıözlü yoklama · 
ları 21 mayııta l>atlıyacak ve beı 
haziranda bitecektir. Lise son ıı -
nrf dersleri on altı may11ta kesi· 

lecektir. 

olur 
Diğer bir taaavvufane bir !\İiri: 
Evvel tevhidi zikret • 
Sonra cürmünü fikrct 
Var yoluna dıoğnı git 
Derviş olaym1 dersen 

Vefanın bir de lstanbulun u · 
zunluk ve ıenitliiine pe Ruz -
nameçesi vardır. Bu kitabı riyazi· 
yecilerden biri neıretmiıtir. 

Aayaaofya kütüphanesinde Sazı 
irfan adh bir manzumenin kabın • 
da kitabın Vefaya ait o\duğu ya· 
zılmaktadır. Bursalı Mehmet Ta -
hir/' Oamanlı müellifi~. kita -
bmda bunun bir ziihW eeeri ol· 
dujunu, Suı irfan kitahIDin Bah
ri adlı hir §aire ait olclujunu yaz. 
maktadır. 

E - '\rol, ve demiryolu, tren, tü - 35 inci •adde her it sahibini it ye • 
"ti, köprU, ana Jifna ve Jnlyllların rinde işçilerin sıhhat ve emniyetini 
~Pdmuı ve ıantiri itleri, temin ile mükellef tutmaktadır. Ba 

F _ Elektrik ,.e her türlü müte • şartı haiz olnııyan i!f yerleri kanun a._ 'hsa)" t hlı"lı', mer'iyete ı-tikten sonra açılamıya· Bu yıl hariçten girecekler, ayni Vefa t" 
8

. :ı_ ""'rik kuvvelleri• isti ı, a -. oem ıne, ızano ... urunun · 
•aı.u, tesisat,.. tevziıl ifleri, caklatı ılbi ea çok on beş :ü• ;"'r" ,.kilde yeni yolcl..- talimatna • da Sphorakio• mahallesi derler• 

G - Su ve gaz, .. tesiııatı lşletll. fında bu ~ıb~i/'.rt:ar: ';" ara:::. meaine göre imtihan edilecekler. di. Garip bir ı ... düftür bu ad da ıtle& i•leri, yan iş yer en e ça ış rı amıyac • dir. Yalnız bunlara umumi sual • be•mc· . .. ).l ' • • 1 yuz yı aa yafıyan bir ili • 

t il - Telefon, telıırar, telsiz telı· tır. Kanaada sicorla Jıaklan hakkın· ler de sorulacaktır. min adıdır. Mahıı.Jleyi de kendiıi 
0" tesisatı 'fe ~letilınesi itleri, da da mühim hükümler vardır. Teh· Diğer ıınıflarm ıözlü yoklama· kurmqtur. 

w 1 - Gemi ve vapur inpl~ taıni· li · ı d b-n bütün i-iler ic;:e ları on haziranda bulayacak, yrr· • V f d 
• ., tadili, bozulup dajıtılmuı iflerl, like lf er • ça ~ ~ • ~ e a aki camiin civarında bac;:lamadan evvel iş kazalarına kar· mi bet haziranda bitecektir. lbo t · 'nd 

J - Karada nakliyat işleri, ., ~rtalı sayılacaklardır. •an ıçı e bir kilise vardır. 
• !{ - Göl.., nelıirlerd• insan. eşya ' J,lyiba, ölen ifçinln yetim çocuk. Liaeyi bitinneie muvaffak o • Bir rinyete p.., lıtanbulwı son 
.:- lıayvan nakli işleri, eşyanm is- !arı •e arkada ı.raktıklanııa yapıla· lan talebe üniversiteye girebilmek ~atoru Kootantin, bu yeraltı 
~ antre)JO, ı.kele, limanlarda cak yardnDı .ıa tealılt ·~-· lş için bir olgunluk imtihanı geçi. lrili ... inde ırömülüdür. Fakat bu 

· n bopıtdıauı i§leri, kanunu işçiler içiıa grevı ve ış sebe~ receklerdir. Bu imtihanlar da on rivayeti iıhat edecek hiç hir vesi • 
L - Matbu! lfleri, Jeri için Jokavb yasak etınektedir. bet ile «u haziran arasında ya· ka elde edilmemif, rİYayet olarak 

ı. .. ~aun bu müeS!leStler )laricbıdr J1d taraf arasındaki ihtilafı uzlaştır· ıJ --"-" O'--L...lr kalmı•tır • ...._ • p aa .. uır. •- yokJamala • ' 
iı &ana)i ~ olap ol•adı· ma heyetleri halledeeektır. nnd t '-L- d 1 Ürüncü Leon kurununda 
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5-lıı ••• ttsbitini EkonolDİ BakaııJıim• Jhından bqlıa Ekonomi Bakanlı· a ._,,ye yaz ırı acak tüık • • l'ııknıaktadır. · iJııea tayin edllecelı phlrlerıle vlli· çe kıompoıizyon yinni haziranda 

726 yıUarında batlıyan put kırma 
>! ıı..ıet, viliyet, belediyeleriıı ida· yd .,.,keılerlad• 1f bal- lda«ler! edebiyat kolunun tarih, cojrafya, mücadelelerinde hıristiyanların 
• letkllitı müstahdemleri loe baka· ve Ankaracla bir İf balıaa umumı yirmi haziranda fen kolunım tabi- bu kiliseye sığındıkları ve burada 
tı': ~lbıılerine tibl tutalmıyacak" merkeZi de açılacaktır. ıye yoklamaaı, yirmi bet haziran· bulunan ikon tasvirine taptıkları 
1rı ~ >ihanın yedinei maddesi hiz • ı·:::::::::::::::::::::~::;:, da yapılacak ve sualleri Bakanlık da kiliıaede bulunanlar tarafmdan 
.: aktiai devamlı ve kıu olmak Ü • ,, . .1 r d . d ·ı iddia edilmi•tir. ~ikiye ayınyor. 30 pııden elıaik ısu gece nllbel<;I econ•l••ı tara m an gön erı ecektir. Şeb • , lıı etler kısa hizmetlerdir. Devanılı J.-.;..-----~-~~~ rimizde bulunan bütün laae ve or- Yalnız, Molla Şemaettini Gü • ,. ':t akitlerinin yazılı mukavelele- Samatyaıla: Teofiloo, Fenerde: ta okula imtihanlarında buluna • rani adı ile anılan bu kilisenin 

flanması prttır. Arif, ş.hzad•h>'1•d•= f8Dl•il !'~: cak mümeyyhler seçilerek okula. Bizanı kurunundaki adı; kat'i ola. 

Şakayik, kendisinden önce Mol • 
la F enarinin bu derece tümullü 
bil1gi sahibi olduğunu, Hızır hey • 
den ıonra ise kimse göriitınemit 
olduğunu kaydeder. 

Fatih kurununda Aarahistan • 
dan ıelen bir Arap ilimi, o kadar 
cerbezeli imif, ki kimse ommJa 
boy ölçiiJemezmİf, nihayet Fatilı. 
"Bunca ülema var ki her ~ .... 
ratibi ilmiyenin birisine menmp 
olarak bu kadar maat ve meT&Cip 
alıyorlar da bu Araba neden ce • 
vap veremiyorlar?,, diye üzül. 
meğe ve bir ilim aranıaia .... 
mıf. f ıte bu ırralarda Sivriülarda 
bir Hızır Bey oldQğu <lu.t"' af 
ve çaijırılmıştır. Hız.s Be, ei • 
pahi kıyafet ile çıkıp gelmif, 'An,• 
bın sorduiu bütün ıuallaıe en-. 
vermiı, kendisinin aordulu ..ı . 
lerin hiç birine cevap alamvank 
Arabı yenmiıti. Fatih, t.andaa 
5on derece sevinmif ve Bmadakl 
Sultan medreseıini ona teTCih et
mitlir. ~J%ır beyin boyu çak la " 
sa o1dugundan kendisine "ilim 
dağarcığı,, derlerıuif. 

latanbulun fethinde 1-hmmat 
(863 - l458) de ölmüt, Vefada 
gömu°1Jnüftür. 

Şiirinden bir parça: 

Kıl ıale sohbetini ki çajmda.Chr 
dahi 

Var gUl misafirine ki beimda
<tl' dahi 

Gül leşkeri lıabarlerini Weden 
• •t 

K
. . W1 
mı :.ırndi geldi tozu ayalmda· 

dır dahi 
Vermiş saba benefşeye pey. 

gami zülfü yar 
Ol lezzetin havası diJnaimda • 

dır dahi fi•~". ~ulıaYelelerd• it sabibl•in, it· Şehremininde: Ni...., ıı:anııamrlik lara bildirilmittir. rak leabit e<lilmit değildir. 
, n ısımleri yazılacak. yapılacak te: A; Kemal, Aksarayda: Şer~, Be· r==:==:==:============ !(a',~·e1rilecek ücret miktarı, efer mu • ş"ıktaQt:ı: Süleynıan Rece.P, GedİkP•: ECNEBi VE AKALLIYET OKU· 1 kti e e :ıı Clb lid ~ecati ce • r. Türkre imthianlarmda mu··- ( . .,. __ -' 

bn muayyen bir nıUddet içinse pda: ,uadorY""• • e: " • ' LALARI iMTiHANLARI • - _, ı..:,Üddet ve iki tarafın nıotalffk lıa· EmininU•de APP Minasr&•• Ca~I· fettııler de bulunacaklardır 
Yaz 

1 

!arı huslllll oprtlar sarahatle ail•a.ıa: Alll4• (lalatada Mamhu'!'.: Ecnebi ve akalliyet okulalan. .MUSiKi l>ERSLERI _ Önü. Aydın demiryolları tirketi ~•taktır. ye caddeııi•de: J(ipl Sofro-- nın mezuniyet imtihanları hol: _m lulzdeki yıllardan itibaren oku. murahhası 
Çok evamlı hizmet akitleri için en T_ı..:111de: :NlsatntUin, Bey~lunda kmda henüz Bakanlık tarafmdan a arda muaiıki d--1 · · · . H k bi --.- ıt-"' d Zafır polos, ı· _.. erı ıçın yenı ü unıetimizce sa.tın a1== 
•dil . r ay teerUbe müddeti kaba! Kalyoncu k• .,.un a: • 1 bir emir ıelmemipir. Kültür mü. la ımatoame yapılmatad De A d _.._ ((a.:•ı~r. Bu mtiddet mukavele ile Şişlide Jiamimda:. Halk, Kasunpap~ dürlüğü Bakanlığa tekrar müraca- ler her okulada okula y ır. rs - h Y ın demiryolları şirketi nıura1a:. IÜıd •..ık tutulalılllr. B• middet I· ııa: Jllerk.., H .. kByde: Halk. ı·· k I asa11na v ası bay Adin diin ak- 1-, 
"t ih• her tarar da akli tazminatsız • - al ederek imtihanlar hakkında ce· ur ... me .oclisine uyıun bir ııekil • draya ıilmittir. 

0 

harsız feııhedeblle<ektir. .,; P - - w - _, - vap iıtemittir. Bir kac güne ·.adar de ogretıleuktir. B d 
det .••neu madde muayyen lıir müd· yazımızın çok/uganatın bu okulalann imtilıan -killeri BAY CEMiL GELDi - Arsı - ay A in demiryollarıam •ba 

1

hti d ~ l v [ R • beli :r ul ı h ı_ k alınma iti üzerinde mal""'--..... 
.... L va. •n aklllerin hilifm.a EntDi üste n.ema eıs i olaaıldır. . ..... IH<U çular konaresine i·. - iti. \'•J·oııuıat yoksa müddet lııitınedeıl ev "' • ı. tırak etm k ·· s barile dün ajanı telgrafında ... •h t 1-~'--mız badin ~ona- lLK OKULALA·D"' l .: . e uzere Cenevreye gi . k 1 .,A d' çı • '"t\t valde fuhediloeeiiııl &oolılt ot- Bı•,_ ,. nnuA - m. den unncrsite rektö .. b C . an ...... a ırave e ılecek bir Wa ol• 

P.r•dlr. Ba .. ııepter şunıarılır= . matlı. özür dileriz. tihanlara lıir haziran cumartesi Bil d"" ru ay eınıl madıgını . .a.ylemiı, ancak "A-'-· 
!aar· ilcbfr sebepler, iş sahibinin iş• • - -. A n . .- gününden itibaren lıqlanscak ve nü ıı~. du~.thehrimize .gelrni,tir. Ö· rada çok ıyı rörüıı.tük. M .. ~le ı•• 
L11 ı~ e etmaaf, "Loka,·t m=ı~tesa,, ~i - J • !.L 1 !I. h mu. z e ı afta i.ı:-inde Ankara . 'J' ,.;•"lll ç..,. '"' ımtman ar on İın.İ azil'· anda bit" e • d 3' yet uygun bı'r h ~ tı. . d oa 
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ya lf I ecektir. ıurette a 11.....ı:uL 
.... iı~inin o iııe evamı demiıtir: - "' 



Altın suyuna batırılmış 
bakır ·beşibirlik! 

Kimin tarafından yapıldı, Mustafanın 
eline nasıl geçti; araştırılıyor 

Adanada açıkgözün biri ka)p ı 
bir beşibirlikle birisini dolandır

mak isterken yakalanmt~tır. Hadi
se şöyle olmuştur: 

Kasım oğlu Mustafa adını ta
ş1ya11 bir açıkgöz iki gün önce Ka
sap Kadir ağanın oğlu Cebbarın 
yanına gelerek son derece ihtiyacı 
olduğundan kendisine iki lira pa
ra vermesini ve buna karşı ela e
linde tutmakta olduğu bir beşibir 
yerdeki rehin olarak bırakacağını 
söylüyor. Cebbar tereddütsüz o
larak beşibiryerdeyi alıyor, ona i
ki lira veriyor. 

Mustafa ikinci günü gene Ceb
b;ı rm yanma geliyor. Bu defa da 
ihtiyacından söz açarak üç lira is
tiyor. Cebbar kendisine: 

- Mademki ihtiyacınız vardır, 
ne diye beşibiryerdeyi rehin ola -

rak benim yanımda bırakıyorsu • 
nuz. Bu ihtiyaç nasıl olsa. her gün 
devam edecektir. Ak akçe kara 
gün için .. En iyisi bunu satın ve 
parasiyle bir müddet geçinir gider
siniz, diyor. 

Mustafa ile beraber bir kuyum· 
cuya giderek beşibiryerdeyi göste· 
riyorlar. Kuyumcu buna bakar 
bakmaz kalp yani altın suyuna ba
tırılmış olduğunu söylüyor. 

Cebbar bunun üzerine polise gi. 
derek meseleyi anlatıyor. 

Polis Mustafayı yakalıyor, sor -
guya çekiyor. Mustafa bunu baJ
kasmdan aldığını söylüyor. 

Şimdi bu beşibiryerdenin kim
ler tarafından yapıldığı ve Musta
fanın eline nasıl geçtiği ar;mmak
tadır. 

Kon yada 
Yeni ve asri bir doğu1n 

ve çocuk bakım evi 
yapılıyor 

Konyti. Çocuk ve Bakım Evi 
yapısından iki görünüş 

Konya, (Hususi) - Şehrimizin 

büyük ihtiyaçlarından biri de do· 

ğum vr çocuk bakım evidir. Geçen 
yaz mevsiminde ordu müfettişliği 

Bir çocuk 
Çamaşır leğenine 
düşerek yandı 
Adanada Yortan mahallesin:!c 

oturan Mehmet adında birisinin 
bir yaşındaki oğlu Sezayi anned 
tarafından bırakılan çamaşır let::· 
ninin içine düşmüş, suyun çok sı
cak olması yi.izı.inclen omuzunc!an 
ehemmiyetli surette yanmış ve te-

' 'da vi edi1mek üzere memleket hn:;. 
tanesine gönderilmiştir~ 
~ Bu kazanın kadının çamaşır liğ:!

. t nine sıcak suyu koyduktan sonra 
. başka bir işle uğraşması yüzünden 

ileri gc:diği anlaşılmıştır. 

1 lzmir şehir nzectisinin 1 

verdiği kararlar 
İzmir, (Hususi) - Şehir mec· ' 

ll :; i dün dağılmıştır. Meclis, mu· 
allim1er mahallesine ayıracağı arsa 
nın behermetre murabbaı, mual • 
limlerimi=:c bir yardım olmak üze
re Z5 kunıt;~.:'\U vermeği kararlaş · 
tırmıştır. 

:,~ Çarşaf ve peçe - Antalya, 2 
(A.A.) - Nisan şonundan başlı
yarak kaldmlması Şar Kurumun .. 
ca karara bağlanan Antalyanın 
~Ö!e bucak yerlerindeki çarşaf ve 
peçe bugün ·büsbütün kalkmıthr. 
Bu karar, tatbik alanında çok iyi 
yiirümüştür. 

:r. Balıkesirde a•ri mezarlık _ binası arkasına temeli atılan bu 
Bahksirde belediye tarafından te- müessesenin inşaatı epeyce ilerle
sis edilen asri mezarlığa cenaze miş; pek yakında ikmal edilmek Ü· 

gömülmeğe ve eıki mezarlıktaki zeredir. Şehrin havadar bir. ye -

kabirlerin de buraya nakline baş- rinde kurulan yeni doğum ve ço • 

lanmıftır. cuk bakım evi binasının teslim mu .. 
Mezarlıklardaki kabirlerin nak-

Halbuki ilk defa 12.5 kuruş is
lcm1~ti. Azadan Anadolu gazete. 
si müdürü Bay Kemal Talat Kara
ca ve arkadaşları bu hususta tak
rir ve izahat vermişler, neticede 
(25) kuruş esas kabul edilmiştir. 

Ayrıca, 225 lira ücretle bir baş· 
kan muavi:r:'iği ihdası da tasvip 
olunmuştur. Çocuk yuvasında, 

(Çocuk şefkat doğum pavyonu) 
açılması müzakere edilmit ve ka
rara bağlanmıştır. Çocuk yuvesı 

:,: Tutulan kaçakçılar - Anka
:a: 2 (A.A.) - Son yedi gün için
,~~ muhafaza te9kilatı tarafından 
4$ kaçakçı ile 499 kilo gümrük ka
?ğr, 9 ki!o inhisar kaçağı, 6 tü

f ek, 1 tabanca, 36 menni, 1489 
defter sigara kağıdı, 95 dolar, 500 
kağıt lira, 6 buçuk kilo esrar ve 

_!:>ir kaçakçı hayvanı elde edilmif
.tir. 

Jf. Olümden kurtuldu - Suluhan 
Kazası posta ve telgraf müdürü 
Bay Sa:bri ·bir iş için Muşa gelmek 
üzere hayvanla Ziyaret suyundan 
geçerken akı.ntıya kapılmıJ, bir 
hayli sürüklenmiıtir. Hayvan bo .. 
ğulmuıtur. Bay Sabri ölüm ha • 
linde iken kurtarılımıştır. 

:;. Talebe muallimleri yendi -=
Adanada muallimler arasından 
seçilen eski futbolculardan tetkil 
edilen takımla erkek muallim mek. 
tebi takımı arasında yapılan maç 
çok heyecanlı ve zevkli geçmi,, ta
lebeler hocalarını 9 - 1 sayı ile 

li için konan mühlet bitmif oldu· 
ğundan şu günlerde sahipleri tara
fından nakledilmiyen kabirlerin 
belediyece nakline başlanacaktır. 
Belediye bu hususta halka bir ko
layhJC olmak üzere nakil işini bir
kaç gün daha geri bırakmak tasav· 
\'Urun.dadır. . 

Asri mezarlıkta yol taksimatı 
yapılmış, dört yüzden fazla çam 
ağacı dikilmiştir. Yeni mezarlık 
şehrin ihtiyacını tam mana.siyle 
karşılıyacak mükemmeliyettedir. 

:ı. Bir köylü kudurdu, ölclii -
Balıkesir vilayetinde Susığırlık 
kazasının Göbel nahiye merkezin. 
de Mustafa oğlu Mehmet adında 
bir köylü, ıbir kuduz köpek tarafın. 
dan ııırılmış, ihmal etmiş, kendisi
ni ·baktrrmamı§; bu yüzden kudur· 
m~§, acıklı bir §ekilde ölmüştür. 
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KURUN' a abone 
olunuz 
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KURUN'un edebf t•frlkası; 45 

Hasan Reiıin dolması bana pek 
'?Üzcl geldi. Belki -de ne zamandır 
:, :;y]e alaturka yemek lezzetini tat
maclığım için. 

Hasan Reis soruyordu: 
- Allah aıkmıza söyleyin. Bir 

kusuru var mı? 
Nilüfer gülümsedi: 
- Darılmazsın ya Hasan Re

is? 
- Billahi darılmam. 
- Nanesi yok. ·Bu bira~ nane 

ister. 

Hasan Reis elini Çll'ptı: 
_:-çok doğrusun Nilüfer Ha -

nım. İçini yaparken aklıma sap -
landr. Buna bir ,ey daha konacak
tı, diye dütündüm, durdum. Kafir 
§eytan aklıma getirmedi. Yazık. 

- Amma yine çok güzel ! 
- Afiyet olsun! 
Nilüfere sordum: 
- Demek siz böyle mutfak isle

rine de meraklısınız? 
- Bundan tabii ıey olur mu. O, 

bizim asıl işimiz. 

amelesi temmuz ayında yapılacak· 

tır. Vilayetimizin ihtiyacını karşı· 

lıyabilecek olan hu bina. cenuba 

bakan, geniş ve büyük pencerele· 
tahsisatından bazı tarifler yapıla · 

riyle mükemmelen güneş görebile. 
rak bu pavyonun açılmasına çalışı-

cek, ziya ve hava alabilecek bir lacaktır. 
tarzda, her huııusça kullamşh, :(. O M vl 

2 • . . . rman yangını - ug a, 
modern planıyle aynı zamanda (A A ) M vl Ah k .. . . - ug anın ı oy mın· 
şehri süsliyen büyük bir müessese takasıyla Milasta orman yangını 
olacaktır. olmuşsa da derhal söndürülmü§ · 

Bu yeni doğum ve çocuk bakım tür. Zarar yoktur. 

evi gerekli olan bütün teçhizat, te

sisat ve teşkilatı ihtiva ed~cek ve 

elli .yatak bulunacaktır. Burası 

için Sağlık Bakanlığınca ayrıca a

meliyat masaları ve çama§ır yıka .. 

ma makineleri alınmıştır. 

Sağlık Bakanlığının yirmi beş 

hin ve vilayetimiz hususi idaresi

nin ayırdığı otuz bin lira i1e müş

tereken yaptırdığı bu doğum ve 

çocuk bakım evi memleket için bü .. 
yük bir kazançtır. 

* * 

- Meşgul olrnayı sever misi -
niz? 

Durdu: 

- Ayırmak lazım, dedi. lnsan
larm bir zevk aldıkları şeyler var
dır. Bir de yapmıya mecbur olduk
ları şeyler vardır. Siz ne ile meş · 
gulsünüz? 

- Bankacıyım. 

- Bu .sıcakta hesap işleri için-
de bunalmak mı istersiniz, güzel 
bir kotra.da denizde gezmek mi is
tersiniz? 

- Tabii kotra gezintisini tercih 
ederim. 

- Fakat yarın yine işinizin ba
şında olacaksınız değil mi? 

- Tabii. 
- Şu halde kadınlar için neden 

böyle düşünmüyorsunuz. Biz mut· 
fak, ev işlerini biliriz. Yapmaktan 

:j. Mersinde sıtma ile mücadele 
- Mersinde şehrin muhtelif serr.~
lerindeki su birikintilerinin kuru · 
tulması işini konuşan Sıtma Mü -
cadele Komisyonu sıtma mücadele 
kanununun altıncı madesine gö -
re iki günlük "küçük çahşm::ı i]a -
nr,, nt onamıştır. 

Bunun üzerine küçük çalışma 

mükellefiyeti olanların adları he· 
lediyece çıkarılarak duvarlara ya
pıştırılmıştır. Bedenen çalışmak 
istemiyen mükellefler on gün için
de belediyeye müracaatla iki gün 
için bir lira para vereceklerdir. 

belki zevk almayız. Fakat vazife 
olarak ka!bul etmemiz lazımdır. 
Zaten böyle istemiyerek yapılan 
şeyler olmasa istiyerek elde edi -
leri zevklerin o kadar tadı olmaz 
değil mi? 

Düşündüm. Şöyle böyle amma 
Nilüfer doğru söylüyordu. Kap • 
tan da Nilüf eı· konuşurken sanki 
kendi yetiştirdiği kızı ile göğüs 
kabartıyormuş gibi yüzüme ha -
kıyoı·. , 

Bu bahsi kesmek için dedim ki: 
- Köyünüzde konuşulacak 

kimseler var mı? 

Ve gülerek ilave ettim. 

- Sizler gibi münzeviler? 
Kaptandan önce Nilüfer cevap 

verdi: 
- Biz köyün daha eskisiyiz. 

Fakat kimse ile tanı!mak da is -

6000 lira 
BiberoğJunun pa
rası ne oldu ? 
Safranbolu, (Hususi) - ı<as&' 

banın manifaturacılar çarşısıııd.~ 
Biberoğlu Bay Mustafanın def111t 

kepenkli dükkanının kapı mente· 
şelcri :;ökülmek suretiyle içeride~ 
altı bin liray;:ı y4'.kın para çalı!l' 
mıştır. 

Hırsız bir torb'a mecidiyeyi de 
a(;türmck istemişse de kapıya 1'11' 

dar getirip orada bırakmıştır. a~ 
işi yapanın elegeçirilmesi için ~· 
raştırmalar yapılmışsa da daha b11 

ipucu ele geçirilememiştir. Şil11' 
diye kadar böyle bir şey olmıyıO 
Safranboluda bu iş herk~si düş\jJ1' 
<liirmüş ve mağaza sahipleri ka~ 
ve kepenklerinin reze ve me11te' 
~elcrini hemen yeniden düze)ttir' 
mişlrdir. 

Bay Mustafa Biberoğluna gc' 
lince: O da paralarını bankal'' 
koymadığının acısını çok derin bİ' 
şekilde tatmış bulunuyor. 

Demir fabrikası 
~t 

Safranbolu, (Hususi) - DeJ11• 
fabrıkcıınnın istasyonumuz oll'JI 
Karabük nı.~vkiinde kurulacllğı 
haberi kasaba ve civar köyleri pe!• 
sevindirmiştir: Han-:. temel atJ11' 
ışının bu yaz yapılacağına uP'ıl' 

yor. 

iki kamyon kazası 
Gümü§hane, 2 (A.A.) - g 

gece Trabzondan Erzincana git 
·~ mekte olan kamyonetlerden bir1 

Zigana dağının Barutçu hanJıı.f~ 
yakininde devrilerek içindeki Y0• 

culardan biri ölmüş, biri ağır, or 
ğer 3 yolcu da hafif yaralanmı§tı'' 
Ayni günde Erzurumdan gelrne1'l' 
olan bir kamyonet Vavuk dağırı'~ 
Sifon deresinde devrilmi§ ve i~iP' 
deki yolculardan biri.sinin bacıJB1 

kırılmış, öbürleri de hafif yarall'~ 
mışlardır. . 

~Yol yapılıyor- Muğla, 2 (/.
1
' .. , 

A.) - Bu yıl Marmaris • MuS if 
yolunun en çetin ve çamurlu b ,, 
yerinde iki kilometrelik şose Y~~t' 
hyor. Davas yolunda çalııma b1 

miştir, bu yol Mu_ğladanberi 3Z ~ 
ci kilometreye varmı§tır. Vilayeti 

' ana yolunu teşkil eden F ethiYe.
1
, 

Köyceyiz yolunun toprak düzelti~ 
me işi bitmiştir. Büyük DalaJ1l~ 

1 

köprüsünün bir ayağı bitmi' Jı 
ğerleri de bitmek üzeredir. 

temedik. Jnsan böyle yerlerd:• 
• 1t 

kendi havasında, kendi a~enı~? ı~ 
daha rahat yaşıyor. Bilmem o'/. 
değil mi Kaptan bey? 

Kaptan atıldı: 

- Tabii, tabii.. 
Bana öyle geliyor ki, Nilüf~r: 

' - Bu köy dünyanın ceheııJ1e 
midir. ~ , 

Demiş olsa Kaptan muhakl'" 
- Evet, öyledir, diyecek. 

Nilüfer birdenbire kalktı: 1, 
pi• 

- Müsaadenizi dilerim, dt. ııı' 
Az kalsın unutacaktım. Anrıe 
ilaç hazırlıyacaktım. . . ,r. 

Biz ayağa kalkarken başı.1~ ilr. 
lamladı ve bir ceylan çevis!ı' 

atladı. Koşa koşa gitti. 

(IJcvarrıı rt1'bJ 



T - KU"f\:UN 3 MAYIS l!l3fi - ta na -· 
Yurda yararlı çocukla~ yetiştirmiş bir bilgi yuv 

Istanbul Eikek Lisesi bugün elli yılını kutlulµyor 
Yurdumuzun bellibaştlı bilgi t~'sıs ve miidüriyetine mt!ktcbi mül 

kaynaklarından ıstanbul lisesi, bu- (KURUN), Lisenin bu bayramını sevinçle karşıhyarak ona ı~iye müdür muavinliği uhtesindc 

gün, kuruluşunun ellinci yılını gençliği yükseltme, daha büyük başarmalar diler. kalmak üz(?re Ricai Efendi tayin 
kutlulayacaktır. edilerek ... ,, 

Biz, bu vcsiyleyle bu değerli Bu mektebin 11 temmuz, 308 ta-
tnüessescnin eJJi uzun yıl içinde ge· rihini taşıya.n nizamn:ımesi ile 
çirciiği değişiklikleri yazacağız. proğramı, 12 madde ile göstcril-

lstanbul lisesi, kurulu~undan rniştir. Nizamnamede meldebin 
bugüne kadar birkaç defa ad ve leyli, tahsil müddeti beş yıl olclu-
Yer değiştirmiştir. Evvela hususi ğu, her yıl kırk talebe alınacagı 
rnektep olarak kurulmuştu. Adı yazılıydı. 
"ŞemsüJmaarif,, idi. Türkiyede Mektep miidürliiklerinc Hacı 
kurulan ilk hususi mektepti (1) Kenan, Nümau ve Memduh be} lc-

Bu mektebi 1300 yılında ku • gelmişlerdi. 1314 yılında AG yo-
ranlar, Sclanikli Abdi Kamil Ef. kuşundaki Şina.ni zade Rüştiı p:ı-
ilc bahriye yüzbaşılığından istifa şa konağına ta~ınmış, iki yıl son-
e~miş Nadir beydir. Mektep Ve - ra da mi.ldürliiğiine Vefa idadisi 
fa.da Bozdoğan kemerindeydi. eski müdürlerinden Abdi bey ta-

Şemsülmaarifin kuruluşunun i- yin edilmiş, Memduh bey Veh 
kinci yılında, ortaklar uyuşama- müdürlüğüne verilmiştir. 
tn11lar, Nadir bey ayrılarak meşi- Abdi B. mektebi ıslah iç.in Ko~-
hati islfı.miye dairesine bitişik ko- kadaki ''Medres.ci Edebiye,, mck-
nalda "Nümünei Terakki,, adını tebini, Hacı Hamdi beyden t:'ltın 
Verdiği mektebi açmıştır. alarak iki idadi sınıfını oraya ve~. 

1825 yılına kadar ''Ağakapısı,, miştir. Bir yıl sonra dört yıl!ık i~ 
diye anılmakla olan ve yeniçerile· dadiJer beşe çıkarıldığı vakit bü· 
rin kalclırılmasmdan sonra şehis• tün sınıflar Şirvani konağında yer~ 
lamlara verildiği için Babımeşihat leştirilmiştir. Bir yıl sonrn S:ı~ aç· 
adı verilen bu yerde, Nümünci hanebaşındaki Haşim paşa komıgr 
'fer ak ki mektebi ancak iki yıl ka· satın alınarak idadi sınıfları bu· 
bbiimişlir. raya yerleştirilmiştir. 

Mektep, iki yıl sonra, Çırçırda, 
l<aptanpaşa yokuşunda bir kona· 
ğa ta~ınmış, üç yıl da burada kal
dıktan sonra Şehzadebaşmda Bur
tnalrmescit taraf mda bulunan 
Mümtaz .bey konağına yerleımiı .. 
lir. 

Mektebin bugün b'ulü.nilu'ğu bina ve me1ttep mudürüyle 1'ıocaTannaan bir kımu 
1 _ Mektep müdürü Celil Ferdi, 2 - Felsefe hocan Mehmet Emin, 3 - Edebiyat hocalarından Hakkı Suha, 

4 _ Riyaziye hocası Hasan Fehmi, 5 - Fransızca hocası Faik, 6 - Tarih hocası Tevfik Fikri, 7 - Edebiyat ho
cası Agah Sırrı, fi - Coğrafya hocası Şükrü, 9 - Türkçe hoca11 Mitat Sadullah, 10 - Tarih hoca_11 Lütfi, il -
Fransızca hocası Nedim Mazhar, 12 - Frantızca hocan Esat Lami. Nümünei Terakki mektebi, bun· 

dan sonra 1912 yılında maarif ne· 

ıareti t~rafından satın alınmıştır. ~uımrlllHUllMl11111tt111NHllllllllllllRIUlllllllUIHDm~ffm İ stan b U 1 1 İ ses İ lllilUlllllll\181111Mll~llmllrnTillllmllllllttl\IHlllllMllHm!ll~~ 
Mektebı kuran ve müdürü bulunan ~ , ~ 
~adir bey de "A§iret mektebi ali·; ben istanbul erkek lisc.'iini nu· kadar yüksek-tir, süreklidir. cağwa .sığınıyordum. bu mektepte !:i 
•ı,, ne müdür tayin edilmiştir. = ruosmaniyede iken tamdım. on ben istanbul lisesinde bu zevki benim fikir çocuklarım doğdu. lıi.<t 

Aşiret mektebi 1308 yılı Rebi-1 beş yıl içinde galata - sarnçllane tadanlardanım ve bu zevk salt lw· kardeşlerim diinyaya geldi... ~ 
iilevvelinin yirmi birinci gÜiıü açıl, ! köşelerini de dolaşarak bir müsel- caların biribirini tamamlıyan, biri mektebin .<;on sınıfına hukuk ı·e ; 
lrl = fes yapan çalışma zincirinin hal ~ öbürünün eksiğini gideren bir ku4 iktısattarı son dersimi vereli §imdi ~ 

ıştı. : kalarına benim de ömrümün dört- ruluş, bir manzume halinde üstün on iiç yıl oldu. yaşlanmak ve ya~· = 
(1) Mektep müessesesi, kuruluşu _ te biri bağlandı. ogiinkü tanin mu- bir gençlik yetiştirmeye koyulma· lılığm eritici akıbetine uğramak ~ 

l:ıoo yıJ olarak kaydetmektedir. ı:l27 ~ ltarririnin kapıkarşı komşu bir sından gelmedi: bu lisenin üzerin· fertler, öliirleı· için bir hakikattir. : 
~·•lında da gene Kamil Efendi adlı bir = mektepte hocalığa gelmesi lıiç de de her geçen yıl,. bir basamak dalıa istanbul lisesi, rejimin her kurumu = 
~at 'l'ürkiycde ilk hususi' kız mektebi ~ kendisinin isteği ile olmarmştı; yükselerek kanad !ırptığını geç • gibi, bu geçen yıllar içinde, bilirim, ~ 
ar• ·· d ·nı' = ıı· l 1. tl l k mi.<t zaman tepelerinden · süzülüp l l ~ ltrııştır. Bu mektebin musaa esı bugün e ı yı ını nu u ayan me · - • ya., ı arın tecrübesini, gençlerin Ei 
:\t · .. J = b. ·· ··ıı·· gelen ve kanları eritip 'duygula • - = · aarifi Umumiye tarihçesı şoy e 

1 
tep için bu satırları ır gonu u kudretini kendinde toplaınak isti. § 

ka,. ı t 1 'b' yoru•ıı rı özleı;:tiren bir havası uardı ki, b-ı · 2" • c e :ne dedir /ıocaymı§lllt gı ı yazı • • ~ yen wıtiyarm izini giittü. e; 
"Gene 97 senesi şüunu maarifin • ı bu mektepte kime ne öğrettim? çocuklar tek tek nereden kopup i!!l 

d · d-ı gelirlerse gelsinler, mektebin cı • senbenoa'nın, lôbircnitinden 1110· ~ 
en olmak üzere Kômil Efendi tara- ög-rettig-im şey kimın wıa d b 6 

r ld l"k yun h 1 · ern ir mektep rıkararı ve oradan ~ ından ı:ukubulan müracaat ve lJlaa- = hayırlı bfr türk çocuğu, dalıa er • vı a.şan genç 1 
• 

80 a. e e gece ~ _ 
., = atıl h t k rıııınc l · · 11abancı ı;ünnülcrle çıkarılan istan- = rı TU!Zarctinderı ita olunan rnüsaa - demli bir insan olmasına yaradı? Y ı aya ına ·a ~ a ses ennr b -

de· = d. ·· v bu a/ıenge uydurmadan burada ul lisesi işte bir vakitler yurdu ~ 
ı resmiye üzerine altıdan on yaşı - bilemem,· ancak ken mı şunu og - .. -

1 d C a t k l ·ı somürge yapmak istiyen yabancı E3 
ıa kadm· olmak ve ilk senesi altmış rendim ki, lıak bellenen bir yolun yaşayamıyor u. ı: r 1 • wca ı <! 

llef e l k çocuklar, biribirlerini tamamlıyan, kapitalinin payitalttmda oturuyor. ~ 
er talibat kabul edilerek usulü ce- ;;;;; dikenliklerini yapya nız ve aya · • bu omın hak1·ı ı'dı·. aldı. -= 

<lid ·· · == 1. ··k lı,;:ma biri öbürünün eksiğini gideren bir ,. c uzcre ders ve el isleri tedrıs ve /arını kanataran so ·meye ça Y • ıc: 
lalim olunmak üzere inasa mahsus ;; sından doğan lıaz ne kadaı· derin· varlık oluyordu. ben mütarekeni11 şimdi, ben hocw;r değilim; an - = 
t·c SiileymaniıJedc Dökmeciler civa - ~ se, böyle bir yolda biribirini anla- kara günlerinde peşime düşen kö- cak bu büyük mektebin alt bmunda '"': 
ı·ında ıllülıürda1' konağı denmekle ~ mıs biribirleriyle anlaşmış başla- tii. ruhlardan bile - 11amuslu, iyi hep onun cıı•ılda.'fan, süzülerek du. ~ l 
111aruf 1. kt b · · t ·aa · = " - l ı dı"ldı·ıe yürekli müdür cilı:ılı saygı ile a11a· rulan ruhunu dinlc•·ı·nı. E-;;;;;-- , ,.onakta bir me · e ı ıp ı ı rın .lJürek yürege, e e e, • = 
küşat olunmuştur ki, inasa malısus = yolculuğundan doğan zevk de 0 J rmı - münir paşa konağının bu • J hakkı tarık us =. 
>nckatibi lıusussiyenin birincisidir.,, -

1.10 ı yılında da 1 lımct sevki Efendi 'lmRllllllUlllmlNlll/llHl!lJUmnıınımııMUfflllllllllllll~!illllHlll!llllllllllllmllll•---ff~HlftlffmlllHll~WllllffllUIR/IUHffl8HlllllffflHlll~ltlff!ttMHIMlllRHl!ttlllllllllllffllll!llllllllllllllHlllllHllfflUllllllllllllllllllılllllllllllllllHıl!li ıım ~ 
•Sehzadebasında l~ralıim~Pasa hama· . Bu mektebin kuruluşunun ga· Halep~ Surıye~ Bagdat, Basra, Mu. cem'an elli neler şakirdin a.şair ı·e 
111ı kar§ısr~da "ıJfcktebi irfan,, adlı 'yesi §Öyle anlatılmaktadır: • sı.ıl, D~yar~ekır, _Trablusgarp vila- urban evladının muhteı·em ve 
""su..,; b;r mektep açmıştır. "Urban Oşairi evladının talım yetlerıle Bıngazı, Kuclu$, Zor ıan- muteberanından kur'a ile bilinti-
lrtn~bmş'YeuJühzi terbiyelerine mahws mektepler caklarınclan clörcler ve Yemen hap, Dersaadete 'zamlariyle "Aşi-
<la lT3ıOcarc.~ mektebinin kurulu§ yılı tveeıiıine mukaddeme olmak üzere ~e Hicaz vila1etlerinclen be1er ki ret mektebi,, namiyle bir mektep 

o~~ . -

Bu vakit mektep, üç idadi. üç 

iptidai ve dört idadi olarak on SI• 

nıftı. idadi sınıflarının yemekleri 
Şirvani zade konağından kulplu 
bakırlarla ve sırıkla getirilirdi. 

132i yıh tatilinde ayda yirmi 
üç lira kira ile Kantarcılarda Etem 
paşa konağı kiralanmıştır. Mekte
bin müdürlüğünü Tetkiki Müelle
fat azasından Tevfik Danış bey 

yapmaktaydı. ~üdüı;1 "Meclisi 
kibri maarif,, aznlı.i!ına t~fi edin
ce yerine Ebülmuhsin Kemal tayin 
edilmişti. 

(Sonu 9 cu sayıfanın 3. cü sulJ!n<la) 

Yukarda: Ba§muavi.n Lütfi 
r ' 'Aşağıda: Muavinlerden llhan ve 

lhsar 

Me'-tebı·n b••lun·~ugu" binalaiJan üçü: Şimai askeri tıbbiyenin /:ulunduğu eıki maliye nezareti, Hayriye lisesinin bulunduğu Münfr ~ 
R " " Senbenova mektebi ~a§tı onağı, Galcdaclaki 



e!!11!!!!!! S - XURUN 

1 S. A. N. A. T - 1 
- ,,;;.-~ .... ·-- - .... _ .~ "' ... .ı • • • • • ' . •• ~ ' 

TA K Vi M 
CU\IA Cumartesi 
!'f Mayıs 4 t.layıs 

Uıııumi Haırpte -SOvyet san' atkirları~-
Ankaradaki konser eri 

• ao l\luhaarenı I SEFF.R 

Gün doğuşu 4.S6 4:;4 

Gün batısı 19.07 19,0i 
Kafkas cephesi hatıraları 

Saba.h nama.:ı:ı 4.26 4.!4 ~ 30- Yazan Erzincan Saylavı Aziz Samih -

Musiki inkılabımızda yürüyeceğimiz 
yo~u ve bu yo!da irişeceğimiz 

şaadetleri gördük VP anladık 
Yazan: Kemal M. Altınkaga 

Öğle namazı 
ltJndi namazı 
Akşa.m namazı 
Yatsı namazı 

im sat 
Yılın gtçen günleri 

12.1 [ 
16.0.l 
19.01 
2f'l.SI 
~.00 

13:l 

ııı. ır 

16.04 
19,08 
~.~3 

3.08 
134 

Verilen rapor Erzurumdaki ordumuzun 
pek zayıf, düşmanın adet ve silahça faik 

Yılın L:alan cünlerl 233 2n 
' olduğunu hercihetten gösteriyordu. 

Ankara - Ruhi inkılabımızın 
en derin, en nurlu ve en canlan
dırıcı kısmını teıkil eden musiki 
hamlemizin unutulmaz anlarından 
birkaçını yaşadık. 

Çok kıymetli Sovyet artistleri
nin verdikleri konserlerin birinci
sini program sırasiyle tetkik ede
c~ olursak ilk olarak dirijan Bay 
Stemberg' den bahsetmek gerek -
tir. Ak saçlarının halelediği çok 
dikkate değer başı, tavırlarının 
hoşluğu ve orkastrayı idaredeki 
yüksek maharetiyle büyük üstat 

1 RADYO 

lSTANBUL: 
12,30: Muhtelif plak neşriyatı, 18: 

Dans musiki (Plak) 19,20: Çocuk ma· 
~alları (Mesut Cemil) 19,50: Haber
Jer. 20: Keman solo (Xejat) 20,30: 
Ha,·ayen kitar (Siret ve arkadaşla -
rı) 21: Bayan Babikyan (Şan piya -
no ile) 21120: Sin haberler - Borsa
lar 21,:30: Radro caz n tango orkes -
tra.lan - Bayan Birsen <Şan) 

Musiki inkılabımızın, Garp mu
sikisinden anhyıanlarımızr da, an
lamıyanlarımızr da derin heyecan
lar için bırakan seyrek tezahür
lerinden birine iştirak ettik. derhal dinleyicileri kendine bağ- --------------.ı 

lıyarak uzun uzadıya alkıılandı. 
llk olarak, Rus yeni musiki mek

tebinin ba,Iıca simalarından olan 
Mişel Glinka'nın meşhur "Ruslan 
ve Ludmila,, adlı operasının uver-

~BORSA~ 
.\ . 
'i Hız1l:mnda pldıı ışaretı 'ilanlar ilıe· 

rinde 2 5-935 de muamele örenler- 1 

dir. J Rakamlar ı. apamş fiat anm gösterir ı 

Ulusal varlığımızı diriltmek ve 
Uluslararası Birliğine götüren var
Jığmıızla karışmak istediğimiz ve 
çalıştığımız bir sırada dost Sovyet
lerin, herbiri musiki san'at ve bil
gisi dünyasının birer varlığı de
mek olan yüksek artistleri geldi ve 
bize musiki inkılabımızda yürüye
ceğimiz yolu ve bu yolda iri§ece
ğimiz saadetleri gösterdiler, anlat
tılar. 

• Londra (,07', - *Viyana 24,-

tür'ünü dinledik. Rus klasisizmi- tcukut (Satış) 
nin en büyük simalarından Puıki- f.=====~=;:;;:;=;:;;!;;~===:11 

* CTJOf~ 12"5. - * Aladrlr 17, -
• Parls 168. - * Bertin 45, -
• Mllfoo ~oı. - * Vatsova '!4., -

* Brube ss. - • Budapcşıc: ~s. -
* Atloa 24, - • Biıtreş IG,-
• Cenenc El4 ·- • Bclgrat 54. -
• Sorya 24, - * Yokohama 34, -

,, * Anısrcrdam 84, - "*Altın 939. -
ıı • Pra .. ıoz. - * l\tecldlye 44, 50 
1

'. • Stotbo m 32. -- , Ranltnor !40.-
·-

Musiki inkıli.bımızın başlangıç 
heyecanlarından birini, Sovyet ar
tistleri sayesinde ve musiki inkı
labımızın ilk anlarına uyan sürek
li zevkler içinde yaıadık. 

nin ayni adlı fantastik eserinin İ!
lenmesinden doğ~uş olan bu ope
ranın uvertürü üstatça çalındı. En 
ziyade göze çarpan cihet Bay 
Stemberg ile, Garp musikisi bakı
mından yegane müessesemiz de -
mek olan Riyaseticümhur filarmo
nik orkestrası arasında çok kısa 
bir zaman zarfında hasıl olan kar- L Çekler (kap. sa. 16) 1 

• Londra 608. - * Stokhlm 
şıhklı anlayı§ idi. Musiki inkılabı • 'c:\·york o.ıg6J.'l6 • \Tfyana 

Türk gençliği Sovyet artistleri- bakımından biricik yol gösterici- '(. Pars 12.00- • !\Tadrlı 
ne, dünyada seyreksan'atkarlara miz olan filarmonik orkestramız- • l\lil~o 9•6390 • Berlio 
müyesser olanaJl-·larda bulundu; d k 1 b 1 ı ı * Erüksc 4.6993 • Varşova 

AA! , an ço §CY er ümit ede i iriz. • Adn& sc..301:- • Badapeşte 
bu alkışlar, ulusal varlığına kavuş- Bundan sonra, genç Sovyet * Cenevre 24587 • Bükrc:ş 
mağa and içen Türk gençliğinin kompozitörlerinden birinin "Türk- : ~°!:erdam 6i~~~ ! ~~:~~1ama 
yüreğinde yanan ateıleri tebarüz men Süiti,, adlı eseri çalındı. Bu • PraJ? 19,05 - • losl.:ova 

3. 1940 

4.256 ! 
!i.82- , 
1,9762 1 

4,ll~(l 

•• ~4.~ 
78,5!>90 
:ı.'i.~083 

2.BMS 

ı ı 

il 

1: 

ettiriyordu. ' ~er, Asyanın göbeğinde yaııyan I~ E 5 H A M 
Hiçbir zaman ve hiç:bir yerde kankardeşlerimiziıt sade, mahdut ;;.======:;;;;;;;======m 

d 1 • ·ı d iş Bankası 9.5·> Tranway ~9.-
artistJer ile in eyıcı er arasın a ve fakat çok derin ulusal nağme. Anadolu 25.oo * Çlmento ıs ıo.so 

-.-
-.---. -.--.-

bu kadar pürüzsüz ve yürekten l:>ir lerinin i§lenmesiyle vücuda getiril- * Reji 2 30 Cnyon oe:. 
' t · ani ·· "I .. ~lr. Hayriye IS.50 ~ark Det sana sevgı ve ayışı goru muş miş çok canlı bir parradır. Olduk-

:r Merlı:u &atası 65,00 Balya 
değildir. ça muğlak ve çalınması güç bir ll. Sl&orta -.oo 'ırk m. ecza 

Ankara Halkevinin çok zarif eser olan ''Türkmen Suiti,, nde de ' Romoott ll.6s fclefon 

31,70 

salonu Garp musikisini hissetmeğe orkestranın muvaffakiyetini teba- istikrazlar --tahviUer 1 

ve Atatürkün bu yeni inkılabının rüz ettirmek hakseverlik olur. Bu -:;;;.·=.=:--;;...-==:=.=·---;;;...;.=·-=--.;...;-=·;;;;...;;--_-..- ;;..;.;- =;.;: ... ı 
• 193JT!irk Bor. T ll0.3 : Elektrik -. -

büyüklüğünü ve güzelliğini, az za- eser Türk ulu nun Tuna kıyıla- • . ıı ıs,io Tramuy 

man içinde anla.mağa b&§lıyan sa- rından Mısır kapılarına ve Hindis- • • - ili '29.37:; Rıhtım 17.00 

1 d fstlh.t:cDahlll 1 98,50 * Anadolu 
yııız dinleyı"ci, sevmek ve musiki- tan sınır arma ayanan topraklar· •ltrgaııl lnlkruı c:l4 !:; • .Anadolu rı 
ye km!ı beslediği saygı ve sevgiyi da sahip olduğu folkloru hazine- ı~s A 1 ıo, - Anadolu uı 
göstermek ateşiyle yanan dinle- lerinden ne şaheserler doğabilece- _* Sı\'u·Erzu~m 9~.- *'\1Umessıı A. 

4390 
43,90 1 
46.- 1 
:;1 liO 1 l 

yiciyle dolmu~tu. Garp musiki - ğini, bir defa daha, ispat etti. Gül hane müsamereleri 
•inde henüz emeklemekte olan Evet! Biz, Türkün bu ulusal 
bizler ile ıan"at dünyasımn son varlığını i~liyecek bir Franz Liszte 
töhret ve kudret derecesine varmış bir Antonin Dvorjak'a, bir Edvard 
bulunan Sovyet san'atkarları ara- Greeg' e muhtacız. Yeni Türk mu· 
smda çok ruhlu ve çok derin bir siki nesli bunları verecektir. 
aıınalık havası esiyordu. 1 Sovyet san'atkarlarının herbi-

Gülhanc hastahanesinin rn:ıtat 

tıbbi müsameresi yapılmLjttr • .Mual -
lim Abdülkadir tarafından tedavi e.-
dilmis, habis bir anemi v::.: ·~ı Dr. 

Kemal tarafından bir ap e Süfrenik 
vakası Dr. Fuat Soyer tarafından 

6 - Atinadan gelen malumata 
nazaran Rusların Erzurumun şark 
istikametine kadar ilerliyeceği ve 
orada bir tarassut kuvveti hıra -
karak cenuba sarkacakları bildi -
rilmektedir. Tan gazetesi de Kaf· 
kasyada ahvali iklimiyenin hare -
kata mani olduğunu ve Türkler ta
rafından iıgal ·edilmiş olan mev -
zilerin zaptı adimülimkan bulun -
duğunu ilan etmektedir, Cihana 
yayılan işbu maliimat Rusların Er
zurum üzerine gidemiyeceklerini 
göstermektedir. Maahaza orduda 
mevcut ve buradan gönderilen ve
saitle düşmanın teşebbüsatına 
mümanaat edeceğinize kaniim. 

7 - Binaenaleyh sizin de bu 
kana~tle hareketinizi O. nun se · 
lameli hareketi noktai nazarından 
mühim görüyorum.,. 
KammusagnraB 25 af meu en il 

Bu telgrafname 25 Kanunusa -
nide O. K. na vasıl olmuştu. O. K. 
nı çok müteessir eden bu telgraf· 
nameye yazılan cevapta Bş. K. V. 
ni kıracak mealde olduğundan çe
kilmesi tehir edilmişti. Bu cevap 
y~zıldığı halde O. K. nm tebdili 
hususuna sebep olacağına hükmo
lunuyordu. 29 Kanunusanide Mah
mut Kamil P!· telgraf m tehirin -
den vazgeçerek çekilmesini emret

ti. 
ERZURUM 

29- Kanunusani - :331 

Baskıınıandanlık vekaletine 
~ 

1 - Ordumuzda Rus ordusunun 
mevcudu hazırı arasındaki nisbeti 
22-Xl-1331 tarihli telgrafnamei 

acizi ile arz~tmiştim. 3. O. mevcu
du 38,000 ve Ru ordusu mevcudu 
110,000 olduğuna nazaran hasım 
kuvvetlerile müsavat hasıl ederek 
bu havalinin hasmın istilasından 
muhafazası için 60,000 tüfeğe ma· 
lik beş fırkaya ve O. nun kıtaatı 
hazırasmm mevcudunu tezyit ile 
60,000 e iblağ için ayrıca 20,000 
müsellah ve mücehhez ikmal ef • 
rafına .ihtiyacı kat'i vardır. 

2 - Erkamın ve hesabatın be
lağati ve düfman karıısındaki O. 
nun muharebat, istikşaf ve taras· 
sudatile inkişaf eden vaziyet ve 
ahvalin bedahatine mukabil Ati -Sovyet san'atkarlannın vere • rinde sese haklın olmak, varyesi-

bir tüberkiloz remıl vaka:;ı, Dr. Serif h d" 1 · T gazetesı"nin 
--'-1erı· konserlere ksn·•ı Ankaralı - yonlarda katiyen aksamamak gibi .. na ava 15 en, an 
cc:au -:ı- tarafından rniadında hir ceninin ra - ·ı · · · · k b'I" zapt 
lar o kadar büyük bir alaka gös - çok yüksek vasıflar vardır. Halk m.evzı erırnızın gayrı a 1 1 

S . I . . h b" . . him i~inde kendiliğinden dönmesi, olduguw hakkındaki ne!riyatı ve -
term'·lerdir ki, Halkevi idar he· ovyet artıst erının er ırını pü -

~ Dr. Ke.mal tarafından Pringle tipi 1 "h I ol•a dahı' nez• 
1 ak · • l · rüzsüz bir sevgiyle alkı•ladı. ev cı ana yayı mış 0 

yeti, giriş bileti a m ıstıyen en :ı- bir. adenom; Altun ve nej karbonikle di samilerinde O. nun iş'aratı res· 
geri çevirememi•, herkese bilet Maamafih bunlar arasında Bas · · d'l · b' L .. ·· ""'"'te ı·· ::ı ıyı e ı mı . ır upus """'" ma or va- miyesin·den ziyade haizi itimat o-
vermİ§ ve fakat bu çok yüksek ve Pirogov ile, hemen hiç tanımadı - kalan takdim edilmiş, rnünakaşaJa - lamryacağı ümidindeyim. Ru.sla _ 

"h alay..._"' · · · gwımız musiki ı·anrlarından biri o - rına muallim Abdülkadir Murat Na-
nezı yuvanın ı:s-ız prenııpını rm Erzurum kar§tsında bir kuvvet 

b"kl . d'h . l lu lan koloratur okuyucusu Bayan 7..ım Şakir Lutfi, Dr. Nami, Dr. Et -tat ı e ız ı ama manı o muş r: bırakarak cenuba sarkıp sarkmı-B b.lh d'kk f lb tti hem iştirak etmişlerdir. 
"Erken gelen oturur, geç gelenler rasova ı assa ı a ı ce e - •• - ı~•n =-- yacakları ve mevzilerimizin mü • 

kt kal b n l·çın· konserin ler ve rok alkı,landılar. k · aya a ır,, unu ' :& "S iki nezih san'atkar da çok alkıf- dafaa noktai nazarından ıymeti 

ordusunun bir kaç hafta içinde 
zayiatını ikmal eylemekte olduğıJ 
mücerrep bulunduğu halde biziııı 
efradı cedide ve ikmal membala· 
rı.mız hemen tükenmi~ gibidir· 
Dün 11. K. O. cephesinde esir e
dilen bir Rus neferi bölük me" .. 
cutlarının üç yüze iblağ edildiği
ni söyledi. 

Bizim zaten cüz'i ve kamileo 
gayri muaJlem bulunan efradımıı 
kırk, elli gün mesafe katederek 
ve mevcutlarının bir kısmını yol" 
larda birakarak harekatı harbiye 
mıntakasına vasıl olmaktadır. Bu 

efrat zayiatı adiye yevmiyeyi bile 
ikmale kafi değildir. Binaenaleyh 

tecaribi sabıka ve mütaleatı va
kıaya nazaran Rus tabur mevcut .. 

larını tam adet itibar etmek ve 
bizim taburları muharip 250: 350 
neferden yukarı hesap etmek ha
kikate en yakın hesaptır. 

4 - O. nun bugünkü vaziye
tinde dü~mana faik topçuya ma· 
Hkiz.Fakat A: (Bu topların mühiııı 
kısmınm kıymeti harbiyeleri pek 
nakıstır. 9 kanunusanide Koru
cuk civarında mevzi alan düşman 
obüs bataryası Höyükleri mües
sir mennileri altında bıraktığı 
halde bizim topların mermileri 
yetiıemediğinden bilmecburiye 
sükut edilmiş ve 'bugün Pertik ci .. 
varında mevzi alan obüs batar
yası Dolanmız ve Çobandede 
mevzilerini mermi yuvası haline 
getirdiği halde mezkur bataı-yş 

iskat edileıınemiştir. Daha bir kaÇ 
obüs Bt. nm vürudu halinde Bt· 
larımız düşman ateıi altında ezi• 
lecekler ve düşmana bir rnemtİ 
bile yetiştirmeğe muvaffak olamı• 
caklardır. 

B. Topçu mermilerinin ikmali ıa. 
yanı ehemmiyettir. Şimendifer 
hattı düşmana serian mühimma • 
tını ikmal siihuletini bahşettiği 
halde biz bir buçuk aylık mesafe

den gayri kabili tasavvur müşkii• 
li.tla nakliyata mecbur olcluğ"d .. 
muzdan sarf iyatta ona göre iııı• 

sake mecburuz. 

(Devamı var) 

--------------------------~ 
Şehit bir onbaşının 
ailesi çağırılıyor 

Eminönü Askerli/.: §Ubesindcn: 

rrfada Gümrük hudud alayındı' 
şehit olan onba§ı 32:> doğumlu .ı\b • 
bas oğlu Scttann aile ine tazminııt 
\"eriteceğinden yarislerin adlen }1 • 
minönü askerJik şube i hesap ıne • 
muduğuna müracaat etmesi lazıJtl .. 
dır. 

saat yirmi birde başlıyacağı bildi- Maksakova'yı me~hur İtalyan ı ı landılar. Halkın baleye kar•ı gös- ve kabilı" zapt olup, olmadığı Tan 
sal d · ti · T · · T · d -s Matbaamıza gelen eıerlerden: 

rilmiı olmasına rağmen on a-
1

' artis ~r~ etra~zmı ve otı . e 1, terdiği alaka musiki inkılabında gazetesinden ziyade bittabi ordu- ------------------------
ha sekizde! dolmu§tu. Monte nın fevkind~ bulursam hı.; ı , ilk yapacağımız itin plastik dans-

1
, ca malumdur. Atina ve Tan hava· 

Herkes erken gelmi§ti. An- mem haksızlık etmıJ olur muyum· lara en çok ehemmiyet vermek ol- ı diıleri hakikate mahmul olmak
cak, gene yüzlerce kiıi ayakta kal- Bay Jadan Ttjnor zerafeti, has.- duğunu gösterir. iki san'atkir kar- tan ziyade hükiimetimizi bu ci
dılar ve üç saat devam eden kon- sasiyeti ve nüansları; Bay Nazt- tısında bu kadar derin bir heyecan bellere atfı nazarı ehemmiyet ey
seri ayakta dinlediler. Ayakta ol- zov Bariton dahi, okumadaki kud- duyan halkımız kuvvetli bir bale i: Jemekten men maksadına matuf 
sun yer bulamayıp dönmek talih- retine inzimam eden dramatik kud ansambli tarafından, meseli., Çay- olması daha ziyade karini haki-
sizliğine katlananlar da baıka... retile dinleyiciler üzerinde unutul- ı , kovıki'nin "Kuğular gölü,, nü, Leo ' kattir. 

Konsere, Riyaseticümhur filar- maz tesirler yaptılar. 
1

' Delibea'in çok şirin "Kopelya,, sı-
1 

3 - Kuvve~lerde yalnız bizim 
monik orkestrası Konsert Maysteri Bale san'atınm birer yıldızı o- nr, Guno'nun ölmez "Faust,, ün- zayiatımız' değil, Rusların zayiatı 
birinci Yiyolon.Bay Halilin idare lan Bayan Dudinska ve Bay deki "Vapürji gecesi,, nin oynan- da ilk zaman için nazarı dikkate 
ettiği istiklal ve Enternasiyonal Messerer'in seyirciler üzerinde dığını görselerdi, acaba ne ola- lmmaktadır. Fakat Sankamışa 
marılarmm calınmuı ile başlan- yaptıkları tesirler alkış tufanları caktı? kadar şimendiferi işliyen ve layu-
dı. halinde kendilerini gösterdiler. Bu (Sonu yarı;ı) at efrat menabiine malik olan Rus 

PERŞEMBE 
Bu haftalık mecmuanın be ipil 

sa), ında Aka Gündüzün, ErcüıtteP• 
~kremin. lbrahim AH'u~ .. tinin, Fat111' 
ı afiti ı güzel fıkraları, fal mut l f' 
sarinin rom:mr, Cahit Uçuğun hi{(I # 

yesi var. General Halil Tarab111~ 
yollaı·ında neler çektil\lerini anl~t•,,; 
yor. Ömer Besimin (Sporcu kiındıt• 
yazısı enteresandır. 

Mecmuada daha birçok eğlenceli 
yazı ,.c resimler Yardır. 





-ıo-KURUN 

Kimya Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Al
ma l .. omisyonunca 20 Mayıs 935 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (5) lira mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2286) 

lstanbul Belediyesi ilanları 

' Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı hac.iz albna a· 
Iınıp birinci müzayedeainde satılamıyan 1854 numaralı ve Okland 
markalı ve Türkana ait otomobilin 6 - 5 - 935 pazartesi günü saat 
14 de Taksimde Milli garajda müza)ede ile satılacağı ilan olunur. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına a
lınan 1550 numaralı Eseks markalı ve Adnana ait otomobilin 13 -
5 - 935 pazartesi günü saat 14 de Taksimde Modern garajda müza
yede ile satılacağı ilin olunur. 

Vesaiti nakliye re$minden olan borcundan dolayı haciz altına a
lınıp birinci müzayedeainde aatılamıyan ve Nafize ait hurda otomobi
lin 11 - 5 - 935 cumartesi günü &aat 14 de Üsküdarda At pazarın
da 489 numaralı Ahdinin hanında bilmüzayede satılacağı ilan olu
nur. 

Neşriyatı 

3üncü • 

Seri tamamlandı 

-1 Abone Şartları.: 1-
Birinci seri 10 kitap 
236 sı peşin ve her ay 
100 ~ uruş olmak üzere 

636 kuruştur -------· Safo 
Alfons Dodc - Haydar Rif at 

Aile Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Aliıan 

Hl\S>-<c 1 LI:· rAHAYYOL:E: TT IGlf\ ~ 
GENÇLIGEr::VU~ ı fstanbul Ku.mand~nlığl 

tur. 

-f: Satınalma Komııyonu ilanları 

~ 3688 liralık yapı malzemesi 
- \ ( zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

~ f\ )/ Mayıs 935 pazar günü saat 15, 
l/ dadır. istekliler hergün öğled. 

, evvel şartname ve ke§ifnameıı 

~ Fmdıkhdaki satınalma komiıfO' 
·-·~ 1 nunda görülebilir. Pazarlığa gi 

ceklerin 554 liralık son teıni 
makbuzlariyle birlikte vaktind 
evvel komisyonda hazır buluJI' 
malan. (2256) 

* * ı;r 
3476 lira 50 kuruşluk yapı rıı,1-

Adres: Galata posta kutusu i 255 

Ticaret, Banka, Borıa ACELE SATILIK MÜKEMMEL 

zemesi pazarlıkla alınacaktır. P•' 
zarlığı 5 Mayıs 935 pazar günü il' 
at 15 dedir. İstekliler hergün ör 
leden evvel şartname ve malzeııır 
nin cins ve miktarını Fındıklıd' 
komutanlık satmalma komisyon~ 
da görebilirler. Pazarlığa gireceJ 
lerin 522 liralık son teminat m 
buz veya mektuplariyle vakti 112 

ayyeninde Fındıklıda komut.ani 
satınalma komisyonuna gelmeletl' 

H·t. ı:- •. ~.:uhlis r::::m BiNA ------· Devlet ve ihtilal Şi,liye giden cadde üzerinde 
Lenin - Haydar Rifat tramvay tavakkuf mahallinde ön 

Sosyalizm ve arkasında bahçeleri, sekiz bü· 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya yük oda, dört büyük sofa, komple (2251 • 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına a- J. Rasin Külliyat 1 banyo, kiler, mutfak, çamaşırlık, 
lınıp birinci müzayede$inde satılamıyan ve Bayan Havvaya ait 2141 Al: ":c§it _ H. Nazım kömürlükler, kalorifer elektrik, 

"' :{o :{o 

Levazım amirliğine bağlı evril 
mahzeni pazarlıkla tamir ettirİ~ 
ceğinden pazarlığı 5 Mayıs 9J" 
pazar günü saat 16 dadır. Temini' 
h 45 liradır. İstekliler ıartnat111 

ve keşifnamesini hergün öğledeJI 
evvel Fındıklıda komutanlık ti' 
tınalma komisyonunda görebilir' 
ler. Pazarlığa gireceklerin temin't 

numaralı Eseks markalı 2145 N. Erskin, 22622 numaralı Studbeyker 11---~1~§Ç-1-. -.·,-n-ı-lı-ih-t-il_al_ı_' ---•ı havagazi, su tesisatını havi dahili 
otomobillerinin 14 - 5 - 935 sah günü saat 14 de Taksimde Pano- Lenin _ Haydar Rifat yağlı boyalı, kagir bina çok müsa
rama geçidi Şevketin marangoz dükkanında müzayede ile satılacağı ı~·-------·------• it şeraitle salılacaktır. Az bir pa· 
Din olunur. (B) (2363) Ruhi hayatta la§uur ra sarfile dört apartımana tahvi· 

Dr. Yung - Dr. Hayrulla'h 

Yozgat Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

l - Yozgat Memleket hastanesinde yapılacak kalörifer, sihhi, elek· 
&jk, su, rontken, aiterilizasyon tesi~atı (65638) lira 45 kuruş keşif tuta 
n ~le eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu iıe ait §artnameler ve evraklar ıunlardır. 
A - Ekailbne umumi ve fenni §Artname "bir arada,, 
B - Fenni tartname 
D -Tesisata ait hususi §artname ve keıif cetvelleri " bir arada,, 
F - Teshin ıartnamesi 
H - Bu evrakı görmek istiyenler Ankara ve İstanbul Sıhhat ve içti 

'Ilai muavenet müdürlüklerine müracaat etmelidir. 

3 -..... Eksiltme 935 mayısının 20 inci pazartesi günü saat on beşte Vi 
!ayet Daimi Encümeninde yapılacaktır .. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için % 7,50 miktarı bulunan 45232 lira 

muvakkat teminat mektubu ve mali iktidar ve bu gibi tesisat içinde eh 
liyet vesaiki ile Ticaret odasının içinde bulunduğumuz seneye ait vesi 
kaıı teklif mektuplanna bağlamnı~ olacaktır. 

6-Teklif mektupları eksilbne, umumi ve fenni şartnamesindeki 
ınaddelere tamamen uygun bir tekilde doldurulup üçüncü maddede ya· 
:zib saatten bir saat evvel Vilayet Daimi Encümeni reisliğine verilecek 
'ttr. Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet üçüncü maddede yazılı 
-.ate kadar gelmiı olmaıı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
lruf olmaar icap eder. Postada olan ~ecikmeler kabul edilmez. (2184) 

lst. Levazım AmlrllİI Satın 
Alma Komiayonu illnlara 

Gülhane hastanesi için 2500 

kilo aüt 4 Mayıs 935 cumartesi gü· 

nü saat 14 de pazarlıkla aatınalma 

t.a.ktır. Tahmin bedeli 300 liradır. 

f .teklilerin 45 lira ıon teminatla· 

'"' 
Denizyolları 
lŞLETMESi 

Acenteleri: Km.koy r:o,riibaşı 
f el.-4-2362 - l;jjrkec:ı Mülılürıılarude 

·-- flan Telefon 22740 ---

Ayvalık Yolu 
~ile !beHi a.atte Tophanede aahn- MERSiN vapuru 4 Mayıs CU-

MARTESi saat 17 de Sirkeci • ~ima Iromisyonuna gelmeleri 
(2lS8) den kalkacak gidiıte Çanakka· 

__ ---~ __ __ _ le, Edremit, Ayvalık, Dikiliye, 
--•1111."1111_ ..... _ ..... _. ... _ .. _11 Dönüşte ilaveten Bozcaada ve 

SALAMBO 
Flober'in dünya edebiyatım e

bediyet için mal olmuı emsalsiz 
romanrdrr. Ali!anzade tarafından 
layık olduğu itina ile tercüme e -
dilmi§tir. 27 forma - 125 Kuruı· 
tur. 1 

... -

Geliboluya uğrayacaktır. NOT: 
Evvelce lzmir'e kadar giden bu 
postalar Mayıs ba§mdan Eylul 
sonuna kadar gidiş ve dönüşte 

yukarda yazılı iskelelere uğrı -
yarak Dikiliden dönecektir. 

(2354) 

MERSiN YOLU 

line ait planları da hazırdır. Talip· 
Isfahana doğru )erin Galatada inhisarlar Umum 

Piyer Loti - 1. H. Aliıan müdürlüğü inşaat §ubesinde res· 
J. Rasin Külli}'atı il aam Bay Halide müracaatları. 

Ahmet Reşit - H. Naum 

ikinci seri 10 kitap 
20 ı ü peşin ve her ay 
100 kuruş olmak üzere 

634 kuruştur ------Goi'io Baba 
Bnlzak - Haydar Rifat 

Deliliğin Psikolojiıi 
Dr. Bemard Hard - izzettin 

ilkbahar Selleri 
Türgcnyef - Sami Z. Süreyya 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

J. Rasin Külliyatı il 
Ahmet ReJit - H. Nazım 

Samimi ıaadet 
Tolstoy - l. H. Alişan 

istatistik 
Andrclcs - Suphi Nuri 

Çocuk düşürenler 
H. C. Mcnsuicr - 1. F. Rasim 

ilim ve F elsele 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

Cemiyetin Asılları 
Frcderik Enaels - MUhittin 

li'atih sulh biıinci hukuk ha _ mak'buzile birlikte vaktinde ko' 
kimliğinden: misyonda hazır bulunmaları. 

Sadiye tarafından Aksarayda (2258) 
Oruç gazi İsmail ağa mahallesin · il- :t- * 
de Köprülü sokağında 3 numara _ İstanbul Komutanlığı kıtaabnı' 
lı evde oturan lsmail Hakkı oğlu senclık ihityacı olan 68 bin ki~ 
İbrahim Hakkr aleyhine açtığı 80 koyun eti kapalı zarfla eksiltmef 
lira alacak davasının icra kılman konmu§tur. Beher kilosuna tah ' 
muhakemesinde borçlunun ika • edilen beclel 42 kuru§tur. afe 
metgahınm meçhuliyetine bina - 9/Mayıs/935 perşembe günü .şl 
en celpname tebliğ edilemdiği ci· 16 dadır. Şartnamesi Fmdıkbdt 
betle mahkemece ilanen tebliğat Satnralma komisyonunda 108 lı' 
icrasına karar verilerek duruşma rus mukab;linde alınabilir. Ekıilt' 
14-1-935 tarihine saat 14 de m~ye gireceklerin 2142 liralık te' 

minat mektubu veya makbuz <fi bırakılmış ve yevmü mezkurda j 
gelmeniz lüzumu ilanen bildiri} - 2490 No. h kanunun 2, 3 cü nııJ 
diği halde yine gelmediğinizden <lelerindeki vesikalarla birliııt' 
hukuk usulü muhakemeleri kanu • teklif mektuplarım ihale ıaatif 
nunun 402, 405, 406 InC.! madde. den en az: bir saat evvdine kad-' 
)erine tevfikan muameleli gıyap Fmdrklıda Komutanlık Satı:ıalıO' 
karan tebliğine karar verildi. Ve komisyonuna vermeleri. (2080) 

*"" :(. muhakemenin icrası 23 - 2 - 35 ~ 
tarihine saat 14 de bırakıldığı latanbul Komutanlığının senel 
18--1-935 tarihinde ilanen teb - ihtiyacı olan 231,500 kilo ıııı' 

eti kapalr zarfla eksiltmeye kolS 
liğ edildi. Tayin edilen muhake - ( 

muştur. Beher kilosuna tahmin 
me gününde tebliğata rağmen dilen bedel 32 kuruıtur. lhaletl 
gelmediğiniz ve bir itirazda bu - ,.f 
lunmadığınızdan bu suretle dava- 9 ·Mayıs - 935 per~embe günü 

Üçüncü seri 10 kitap cımn alacağı sabit görülen 80 li. 14 dedir. Şartnamesi Fındıktıd' 
132 · · h Satmalma Komisyonunda 370 1" sı peşın ve er ay ranın masarifi muhakeme ile bir .. Jt 
100 kuruş olmak Uzere likte kabili temyiz olmak üzere ruı mukabilinde alınabilir. Eksi Jr: 

532 kuruştur meye gı"receklerı"n 4954 ]ı"rşlır 
6-3-935 tarihinde tahsiline ka - 4' 

yeni ilmi zihniyet ı·ar verildi. Tarihi te1>liğden itiba- teminat mektubu veya makbuz İ 
Bac! - H. Ziya ren sekiz gün zarfında usulü da- 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü ıııJ 1 

H k 
" 

·11 delerindeki vesikalarla birlif'l 
Ü üm ar mı et iresinde temyiz etmediğiniz veya jl 

Rusel - Galip Kemali sair kanuni haklarınızı kullanma • teklif mektuplarını ihale saat~ 
Komünizm dığmız takdirde hüküm kesbi kat· den en az bir saat evveline ka~ 

iyyet edeceg~inden ahkamı kanuni· Fındıklıda Komutanlık Satınal 
Lenin - Stalin - Buharin komisyonuna vermeleri. (2081) 

Haydar RifaL. ye dairesinde rnuamelci lazime - • $ • 
______ ....... 

Günün iktısadi i§leri sinin icra edileceğini natık ve hu - İ1 
Prof. Dr. Suphi Nuri kuk usulü muhakemeleri kanunu· Beherine 12 lira 64 kurut t 

Cümhuriyetler nun 141 inci maddesine istinaden min edilen lO adet Portatif 
1111 

Ksc ıefon - H. Rifat tebliğ makamına kaim olmak üze- sa açık eksiltmeye konulmut~ 
------------ ihalesi 4 Mayıs 935 cumaflV Tercümenin rolü re başkatip ihbarnamesi ilanen ,.'Jİ 

H. Ziya Ülken tebliğ olunur. ( 6831) günü saat 15,30 dadır. Şartn _t ' 
--------------•ve nümunesi Fındıklıda satın~ 

Deği§i§ler lstanbul altıncı icra memurlu- ma komisyonunda görülebilir· 
1 

Ovid - S. Zeki AKTAY ğundan: siltmeye gireceklerin 1 O lirah1' ~ 
Dr. Hafız Cemal ÇANAKKALE vapuru 5 Laokon Bir alacağın temini için haciz minat makbuzlariyle birlikte• .dl 

Mayıs PAZAR GÜNÜ saat on· Leuing - Suut Kemal edilip bu kere satışına karar veri- tinden evvel komisyonda h~ 
Dahiliye Müteha .. uı .da Mersine kadar. (2355) Kapitalizmin Buhranı len Fındıklı iskelesinde (3509) bulunmaları (2017) ...../ 

Cumadan batka günlerde aaatliııı•••••••:m••••mi Gnetan Pirov - A. Hamdi Başar numarada mukayyet bir yük ara· 
'(2,5 dan 6) ya kadar lstanbul Di.llll __________ mııı.!!!!ı ... ----S-.ıA ... L-A-M-·B-0 ___ ;.._,.;• bası ve doru renkde sekizer ya • ,,.,__. T i F O B i L 

ı d Göz Hekimi 11! 
vanyo un aki (118) numaralı hu· G Fi b ı H Al" ı:ında iki beygir 7-5-35 günü Dr.. iHSArl SAMİ 

b. D Ş •• k .. E t . au er - • • ı~an :ı- 1 
suai ka ıneıinde hastalannı kabu\ r. u ru r an saat (17.30) da Fındıklıda ara • Tifo ve paratifo hastalıklarına cutU: 

d B b-~ 1• Ank dd · N 60 Müracaat yeri - V AKIT d t fı bs.., e er. a uuı, ara ca eaa o. bacıların bulunduğu mahalde a - mamık için ağız an a ınan ti o r 

M h Telefon: 22566 Matbaaaı - Ankara caddesi ı d Hl h lık ı ffer uayene ane ve ev telefonu çık arttırma ile oatılacağı ilan o· an ır. ç ra atsız ~ verme · 

223981 Kıtlık telefonu 21044 • ---S•al•ı g.u.·n.ler•i •m•cc•ca•n•e•n•di.r ••• --.. •--•l•S•T•A•N•B
1
•U•L--•••' lunur. (6S2l) kes alabilir. Kutusu 5; Kr 



Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 
Hiısedarlanmna 1934 1eneıi için her tek ıu ... itibarile -.e

rilmesi hiuedarlar umumi heyetince onanan 495 kuruıluk ıafi 
karın dağıtılmasına baıianmıtbr· 

Hiaaedarların Merkez Bankuı Şa&eli bulunan yerlerde 1 Ma-1 
Yıatan itibaren doğrudan doğruya Şubelerimize ve bunlardan ·;n 
hatka yerlerde de 15 Mayııtan itibaren Ziraat Bankası Şube ve·. 
Ya Sandılclanna müracaat etmeleri rica olunur. (2277) : 

Maarif V ekifetinden: 
1 - Orta T edriıat mekteplerin de Türkçe, Tarih - Cojraf)la; Fen 

~iai, Biyoloji, Riyaziye, Fransızca, Almanca, lnıilizce muallim mu· 

~i olmak iıtiyenler için bu seneimtihan açılacaktır. 
2 - imtihanlar 1 TemDN'i ~:ıarteai süai )s&anb•l llniverliteein 

~ haıbyacakbr. 
3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) - Türk olmaları, . 
B) 20 d~n eksik v~ 45 den fazla yafta olmamalan, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünb:ı nevin 

~ mahkUnıiyetleri olma~liğı ha5'kında mahatn viliyet vey'. kan 
~e aeyetiaclea l>ir mazbatıt. ibra~ etmeleri (halen memur ~e ~a! 
;- olanlar bu kayıttan .-aana ol• ..enup oWWdan Uitıe uı111 
'ia \"ereceği velika kifidir.) 

D) Her türlü haatahktaa " aaaUimlik eotıaeye meni vücut arı 
"larından salim olduklarıw iıpat eder tudildi bekim raporu ibraz 

"-el eri, 
M-Uim _. ... --. 111ezun olanların en az- iki den seneai mu· 

"-nlik etmit huhumıaları lazımdlr. 
4 - Namzetler imtihaı:da mu vaffall: olduklan takdirde 1792 nu 

"-ralı kaaa!MMI 1. ci maddeainde ıöıterilen dereceler dahiliııde her 
'-aaai bir orta tedri•t mualiim muavinliğine tayin eclilecklerdiı. 

5 - Yultandaki §art1aı ı haiz olan namztler IM1' ntida ile vekilete 

'-iiıracaat edeceklerdir. Bu Witlaya tu vaika&N bailuacektv: 
A) Nüfuı tezkereıinin ud veya tasdikli aureti, 
B) T ahail derecelerİJI• .a pbadetnama veya Yuikalarınm ud ve 

~t suretleri, . ı:, 
C) Hiir•iill•l wea>•ta•, * T ~ ~ 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümuneıine tevfikan tasdikli 

• 
lt rapol"Up 
E) Mahalli M9arif Mtaresinden tasdikli ve Ml91nıflı fif, 
F) Altı U.t 4 X 1,5 büyüklüiünde k~ ı-...ıa.r, 

. Bu veıilralarm en son t/6/1935 tarihiae udar Velııilete .._ıe
tih.ıit olması lazımdır. Bu tarihten ıonra Vek.ilete awlmit elian veya 
~ müıhiteti noktan ıiinderilmit ....... i.tWalar ukJonda mu-

'-ele yapılmıyaaktır'· KeJfİ7el ilin ohmur· (19'7) 

1l - KUJtUN 3 MAYIS Jt3G ~ 

TOCl.KiVE 

r_ RAAT 
BANK.A51 
..... 

..., 

Osmanlıcadan Türkçeye 
lerge 

Karşılıklar Kılavuzu: 37 
•ek - (J'r.) S'appropier tümlük 

{l'Tah~ik~tı adliye - Tiiul ıerçin -
r.) Knqaate ~iaire 
'l'ahkikatı iptidaiye - İlkel sertin 

- fFr.) Bwqaffe preJminalre 
'l'ahakküm etmek - Baptlanmak 

- CFr.) S'lmpoee 
"'-'l'ahalli - Betenme. llillmme. do
-nma 
kı T:ıhallUk etmek - AltlAkJM•ak. 

hlilanmak 
'l'ahallill - Erime 
'l'aı.nı- Çhe, 
"-tt1t11 - tat 
~ahtn etmek - Çözelemek 

(t •hammuz eUnek - Eqiltmek -
r.) Oxydation 

~-ı -DQuıj, btlutı 
... ~~am!Diil etmek -~ 
~ btdnwak. ~ gö -
;-•- (Pr.} Sapporter, parter 

"-._mir etmek - Dtfwek, acı
'l' - (l'r.) Fermenter 

..._LaJıarrı etmek - Ar~ arapar-
? - (h.) CIMrc:IMr 

aharrU isan atika - Ara~ 
'rahttv etmek - Batrr1atınak 

~•"111 . (Tebeddtll) etmek -
~ et. dinmek 
~~l etmek . - 5al1ayıııak, 

etmek - tmagtner 
(t;)alıayyür etmek - Şaplamak -

• ~etmonner 
t-.ı!ahayyiiz etmek - Seçilmek, ya 

'tak - (Fr.) Se diefi4aer 

~~·.... - BuJandrrmak, 
'l' - (l'r.) TnaWn 

<Pr )...._ etmek - Berkitmek ·-
• Fortifier 

~~!!•-ek - A-~rmek 
'l'ıııı~ et.ek - Kvtaımek 
i-~ - Canlnrtaran 

~rı:hllat rtrlban etmek - YallOI 
'l' l'lnü, yakayı sıyırmak 
alılit etmek - Kıttiflumak 

Tahliye etmek - 1 - Boşaltmak, 
oop.rmak - 2 - Bırakmak, - (Fr.) 
Quitter 

Talıaıil etaıek - Yüklemek 
Tabmi• etmek - Oranlamak, ta-

sınlamak 
TahmiD - Orau, tasın 
Tahnetmel - övötınek 
Tahnit etmek - :Mumyalamak, 

tiitdfemek Tahrib etmek - Yrk!lamak, ha .. 
rap lam ak 

Tabrlbkir (Bak: Harab) - Yıltı-
CI - (Pr.) l)eetnıcteur 

Tahrik - Harekete ıetfrme, kıt -
klrtma, uyandırma, ftletnle - (Pr.) 
.Mettre n1 nuruve..-t, adfomler, 
provoquer 

Tahrik etmek - ltletmek 
Tahrik etmek - Uyandırmak 
Tahrik etmek - .Kı§llurtnlak 
Tahrik etmek - Bankete ıetk · 

mtk TPrik etmek (Tüzel aalam• t• · 
rİlll ..... •ırakılaİlftlr) 

Tahriklmiz - Kışkırba - (fr.) 

~At - Kışkırtım - (FP.) 

Pıo= ..-... -Biti, wti 
Talwrin• - Ya11 ile 
Tahriri imtihan - Yazılı Slll&Ç 
Taırnt' .anelt - TJnDalaıınrk, a-ı-

dırmak - (Fr.) Qıatter, kriter 
TlılllH-1 ()jrenm - (Fr.) :Etu-

de, 2 - Alnn, allt - (Fr.) Pıreep • 
tiin 

T.-0 etmek - ötreamek, elife 
etmek. edinmek, almak. - (Fr.) Etr 
dier. s'.-amrir, pereeoll' 

TaJuıildar - Alıma - <fr.) Pf'.r-

cepteur 
T811•w.t-Alaaç 
Tahsis etmek - özgülemek ·-

(ft.) Mlectıır, deatiaer,. asıriper 
Taltt - Omat - (Fr.) 'lriae 
Taht-Alt 
Tahtelarz - Yeraltı 
Tahtı ~ elaD yer - Xo • 

runcak - (Fr.) Protectorat 
Tahtı tuarrufa almak - lielen-

Tahtie etmek - Suçbulıaak, ku • 
surla•ak 

'JdYif e& ... k - Korkatmak 
Tahvil etmek - Deiiştirmek, çe -

virmek, dln4tlnH!k 
Taltsi• etlnek - Sakmdırmak çe-

kintlir••lt - (Fr.) PYcm ' 
'l'akaddüm - öngehae, önün 
Taka.W .. etmek - ÖngelJMk 
Takalltls etmek - Kasılmak 
Tüantib etmek - Yaklaşmak 

yu~mak ' 
Takarrilr etıMk - Kararlaşmak 
Takaşşür etmek - Kabuklanmak 

kakk wıa ... k ' 
~akat - <Karet anlamma) E _ 

nıerji, Oetitaat aalamına)., ~ 
Takattör. etmek - Daa1a:mak 

~mm~ ' 
Takbül etmek - Çir ' · 

kinlemek, ... ;.kin irmek kiaseatek, çır
Blimer ~· C - ( fr.) 

Takbil etmek - UPmek 
Takdim etmek - 1 - Sunmak 

(Fr.)Pre.-ter -
2 - Taaıtmek, 
3 - ileri *atmak. öatutmak, öaeıt 

met - (Fr.) Predder, accor«ler 1 • 
priorite a 

Takdim ve tehir - Altüsleme 
Takdime - Sunu 
Takdir etmek - Beğenmek, ele _ 

ferlemek, değer biçmek 
<?, takdirde - Oyle ise. öyle olun

ca. oyle olursa - (Fr.) Dans ce eas 
alors ' 

Takdisetınek - Kut&amak 
Takib etmek - Kovalamak izle

~, stitmek, petini tutınat, PePne 
d~şmek, ardına düşmek, arkasnulan 
~ arkuınan gelmek, terki _ 
mek - <Fr.) Poursuine 

Taldib emek - 1 Altüst etınek, 
2 - Devirmek 

TaklW - Benzet 
Taklid etmek - llenıetleınek 
Tak~ eblek - Y akJaıtınıak. 

yanaştırmak 
Takriben - Aşalı yukarı 
Takrir (Kamutay terimi) - Dl • 

Takrir etmek (ie.rs içia) - An -
]atmak 

Taksim - Oleç ' 
Taksim et.ek - Cleştirmek. a · 

mek, ayırmak, bölUşmek, ~ylaş • 
mak - (Fr.) Partager, diviser 

lnkıM• etmek - Da;;..mı...,mak. 
bölünmek •• ·~ ' 

Taksir etmek - 1 - Kısmak, kı-
saltmak, 2 - (Bak: Kll8Ur). 

Taksit - Böli 
Takt sallHıi - Denli 
Takdir etmek - Çekmek damıt • 

mak ' 
Tak,·im - 1 - Takvim <T. Kö.), 

2 - Almanak (T. Kö.) 
Tak\iye etmek - Ku~·vetlendir -

mek. berkitmek, pekiştirmek 
Kesbi ku,·vet etmek - Berkin -

mek • 
Takyid etmek - Kayıtlamak 
Tak:ıyyüci ebnek - Kayıtlanmak 
Talik - Boşama, boşanma 
Talikat - Uıtillik 
Talelt - Jstek 

. 'lalıebe - l - Öğrenci, 2 - Ye • 
tıştirme, 3 - lrdemen ' 4 - Taibe (Yakut~a '-l'alba,.._da-;) 

Tali - 1 -Taliğ, 2 - Sur_: (J'r.) 
Chanc~ sert 

'falia - lleri kol, önkol 
. Talik etmek - Asmak, bırakmak, 
ırtelemek - <Fr.) Suspendre re -
mettre ' 

Talim - öirıtim 
Talim etmek _ öiretınek 

Taliıaatna•e _ ötrenet _ (I' ) 
lnstruction r. 

Taltif etmek - Gönül almak, ok -
şamak, bayramak 

Tama - A•zlülU~ doymazlık 

. Ta'?'ik etmek - Derinlemek de • 
rıoleştırınek. ' 

. 'l'amim - Genelge - (Fr.) Circ• 
Jaıre 

1'amim etmek - Yayınlık, ıerıel • 
lem ek 

1'am!r - Onarım, onarma 
Tamır etmek - Onarmak 
'fampon - Baskurut. kunt.aç 
Tane ( dane) - Tane <T. Ki.) 

ma!~etıaek - Kmamak - (fr.) 

Tan~• - Tınlı, tınaa. Ualıyan 
Tasn~f etmek - lkiye bölmek 
Tauım eımek - Diiıea1UMl4 dil· 

zeltmek, düzen \'ermek, yoluna koy • 
mak - ( 1''.r.) Arranı:er 
. :ı-anzir etmek - Eşlemek, bnze • 

rıaı yapmak 
Irk.Tar - 1 - İplik, ağ, 2 _ Karaa • 

_ Tarab - Şenlik, seviftÇ 
Taraç - Yağma, talan, çapul 
Taraf - Taraf (1'. Kö..) 
Tara fgir - Yantaz 
Bita~af - Tarafsız, aötiir - ('Fr.) 

lmpartıal 
Bitaraflık - ötürltik: 
Tasarruf etmek - Gülenaek 
Taravet - Taır;elik, körpellk 
Tardctmek - Kofmak, püskiixt • 

mek. 
. Tarhetmek - 1 - Çıkarınak, in • 

dırnaek - <Fr.) Soustraire 
2 - Salmak (vergi tarht) - (Fr.) 

lmpeıtier 
Tarif - •ranrm 
Tarif etmek - Tamlamak, taıum

lamak 
Tarih - Tarih '1'. Kö..) 
Tarih[ - Tarihiğ umdu, umsu ' 

Tama etmek _ Göz etik ek _ -
sunmak m 'um 

Tarik - Yol 

Ta•tir - Açgmzli. doyınu 
Tamam - 1'am, tii111, bittin, tiikel 
Tamam et.et - Ba"'---.. ~ı· mek s~~~ı~ 

Tamamı tamamına _ B ba 
Tamamiyet - Bütiinlü; taJ!lık, 

1'ariz etmek - Dok~ ta 
kılmak, _taş atmak _ (Fr.) tMia • 

Tarsın etmek _ Btkitnaek Qtr 
Ta romlar - D~mt, Clar 
Tara - Tan (T. Ki.) ına.~ın 
Tarzı hali _ Anlaşıt 

9: .(Lutfen aayıfayı çeviriniz) 
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lfarıiye - Onarsa - <Fr.) Repar· 
ti on 

Ta.Niye vermek - Onarsamak 
'fasaddi etmek - Kalkışmak 
Tasallüt - ~arkmtıhk 
Tasallut etmek - Sataşmak, sar -

kıntılrk etmek, !'1alt-amak (Yakutça) 
Tasannu - Yapmacık 
Tasarruf - 1 - Esillik, sahip -

Iik - (Fr.) Possession. 
2 - "futum - (Fl'.) Economie 
Tasarruf etmek - 1 - Esilen • 

. rnek~ 2 - Biriktirmek, artırmak 
rrasavvur - Tasar 

l "\ 'fasavvur etmek - Tasarlamak 
Tasdik etmek - Onaylamak -

'(ll'.r.) Ratifier 
Tasfiye - Anlama, arıtma, süz -

mc - (Fr.) Liquidation, epuration 
'fasfiyc etmek - Arılamak, arıt· 

nıak, süzmek 
'fashih etmek - Doğrulamak, dü

zeltmek 
'fasir etmek - Sıkmak, suyunu 

cıkarmak 
, 'faslit etmek - ü:;;ürmek, başa 
sarmak 

'fasmim etmek - Kuı-mak 
Tasni etmek - Uydurmak, düz · 

ıue!..: 
'fasnif etmek - Sınıflamak, sınıf. 

lal'a ayırmak 
'fasrif - Çekit 
Tasrif etmek - Çekmek 
'f ebşir etmek - MüjdelernC'k 
Tasrih - Açıklamak 
'l'asvib <Bak: Kabul} - Onam 
'rasvib etmek (Bak: Kahul et -

mek) - Onamak 
Tasvil' - Sınay 
'l'asvil" etmek - Srnaylamak 
Tatbik - l - Uygut, toplama -

( Fr.) Appliquer. 
~ - Yeritim, (Bak: Icra ,.e infaz} 

- (Fr.) Execution 
Tatbik etmek - 1 - Uygutlamak, 

taptamak 
2 - Yeritmek (Bak 1cra ve infaz 

etmek) 
'fatil - Azat 
'l'atmia etmek - Kandırmak, di -

zinlemek 
Tatvil etmek - Uzatmak 
'l'avat - Çevrin 
'l'avar etmek· - Çevrinmek 

• • • 
••• LU TAll51T 

'L~tlg.!!J!! iv~~ 
'1ene .--. • de 

r- , ~ -, 
FRiGiDAiRE Soğuk hava dolabını 
bir lüks eşya zannetmek hatadır. İlk 
taksit olarak yalnız 10 LiR A vererek 
alacağınız hakiki bir FRiGiDAiRE 
evınıze neşe ve sıhhat getirecektir. 

FRiGiDAiRE. 40 mumluk alelade 
bir eJektrik ampulu kadar cereyan 
sarfeder. Bundan dolayı, masrafı 
faydası ile mukayese edilemiyecck 
kadar ehemmiyetsizdir. 

1 alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 
''F İ İ 1 değildir. 

Dünyada 4,000,000 F R i G i DA i R E kullanılmaktadır. 
F R iG i DA i R E'in kıymetini ifade etmek için 

daha canlı bir· misal bulunabilir mi? 
bundan 

-
BOURLA Biraderler ve Şsı. Istan bul-Ankara -lzmir 

aleyhine açtığı tescili talak dava

sının icra kılınan muhakemesi ne
ticesinde vaki talakın .subut ve tes
ciline dair mahkemeden çıkan 

17-4-935 tarih ve 9341 1886 
No. lu kararı havi ilamın dava e· 

'l'av'an <Bak: Kerhen) - lstiyc .. 
rek, gönül den 

Ta,·'an kerhen (Bak: Kerhen) -
lster istemez, istiyerek, istemiyerek 

Tayassut - Aracrhk 
Tavassut etmek - Al'abulmak, a · 

raya girmek 
Tavattun etmek - Yerleşmek, va .. 

tan edinmek 
Ta,·ik - Asmtr 
Ta,ik etmek - Onaylandırmak, 

asrntıya bırakmak 
Tayiz - Değişit 
Ta\'k - Boyunduruk, tasma 
Tan - 'l'an- (T. Kö.) 
Tavsiye - Tavsiye (T. Kö.) 
Tavzif etmek - fzahlaıttak 
Tayf - 1 - (Bak: Hayalet) ~ -

(Fizik anlamı teı·im koluna bırakıl -
mrştır). 

Tayib etmek - Ayıplamak 
'l'ayeran - U cus 
Tayyare - U~at: 
Tayyareci - Ucman 
'l'ayyctmek - { Gitmek, di.irmek, 

:? - Çıkarmak 
Tazallüm etmek - 8ızlanmak, ya. 

nrp yakılmak 
tazammun etmek <Bak: lhtin et-

mek) . 
Tazarru (münacat) - Yakarış 
Tazarru (niyaz) - Yakarı. 
Tazarru n niyaz etmek - Yakar-

mak. 
Tazih etmek - Rahatsız etmek, 

aza b vermek. · 
Taz'if etmek - İki kat l'tmek i . 

kitlemek ' 
Tazim etmek - Büyüklemek, u ,, 

lulamak 
Tazir etmek - Azarlamak 
Taziye - Başaşağı 
Taziye etmek - Başsallamak 
Tazmin etmek - Ödemek, töle ~ 

mek. 
Tazminat - Ödek, tölek 
Tazyik - Basınc 
Tazyik etmek - ~Kısıktırmak, bacı-

mak. ~ 

Teadül etmek - Dengesnıek --
(Fr.) Equivaloir J 

Teahhür etmek - Gecikmek, ar -
takalmak, gec kalmak ~ 

Teali etmek - Yükselmek, yücel
mek. 

dilenin ikametgahı meçhul olma· 
sına mebni ilanen tebliği tensip 
kılışnmış olduğundan tarihi ilan
dan itibaren on beş gün içinde mu
maileyh Saminin temyizi dava e
debileceği tebliğ makamına kaim 

Tealliim etmek - Öğrenmek 
Teami - Görmezlikten gelme 
'!'eamül <Bak: adet, örf) - Tö · 

ri.i - ( J?r.) ~loeur:s 
Teati - .\tıp \ermek, verişmek -

(Fr.) Echange 
Teariin - Yardımlaşma - (Fr.) 

Aide !UUttlel 
Tebaiyet etmek - Uyul'mak 
Tcbaki · etmek - Ağlamsamak --

( 11.,r.) l,Ieurnicher 
Tebarüz etmek - Belirmek 
'l'ebal'liz ettirmek - Belirtmek 
Tebaucl etmek - Lzaklasmak --

(FJ'.) S'eloigncr ~ 
Tebdil etmek - Değiştirmek 
Tebeddül - Değişim 
TebedcltiJ etmek - Deği:-ımek 
- <Fr.) Se changer, se modifieı· 
Becayiş - Yerdeğiı;;me - (Fr.) 

Pernı uta ti on 
'J'ebellür etmek - Belirmek, bil -

hirlanmak - (Fr.) Se cristalliser 
Tebenni etmek - Oğul edinmek. 

oğullanmak - (Fr.) Adopter 
'l'eber - •rebeı· (1'. Kö.) 
'l'eberri etmek - Aklanmak, be -

Jenmek - <Fr.) Etre acquitte 
Terbiye etmek - Aklamak, beri

Jemek - (Fr.) Acquitter 
Tebenu - Yerit - (Fr.) Don 
'l'eberru etmek - Veritte bulun-

mak - (J.<'r.) 1''aire un don 
'l'ebessiim etmek - GüJiimsemek 
Tebe.ryi.in etmek - Belgirmek 
'febeyyiin ettirmek - llelgirtmek 

- ( Fr.) Etablir, prouver 
'l'ebhir etmek - Buğulamak 
Tebid etmek - Bengilestirmek -

(Fr.) Eterniscr ~ 
Ebedi - l1engr - <Fr.) Efornel 
Teb'id etmek - Siirmek, rrakla -

mak 
Tebliğ - Bildiriğ - (Fr.) Com -

munique 
Tebligat - Bilgirit - (Fr.) Ins

truction 
Tebrid etmek Soğutmak 

(Fr.) Refroidir 
Tebrik etmek - Kutlamak -

(Fr.) Feliciteı· 
Tecahül etmek - Bilmezlen -

mek - <Fr.) Feindre 
Tecaviiz etmek - A5mak, geç • 

mel\, dokunmak 

Diş tabibi 

NURlAHMET 
Beyoğlu Ağacami karşısında 

Bursa sokak N o 1 

l\1iitecayiz, teca,·üzkar - Saldır -
gan - (lı,r.) Agresseur, agressif 

Tecdid etmek - Yenilemek -
(Fr.) Renouveler 

'feceddüd - Yenileşme - (Fr.) 
Reniuvellement 

Tecelli etmeı, (Bak: zuhur et -
mek) 

'ft•celli.id göstel'mek - Ratn·lan -
mı.ık, batırsımak 

Tecemmu - Toı>lautr, birikit 
Tecemmu etmek - Topfanmak, 

birikmek, yığılma!, 
Tccenniin etmek - Çıldırmak, de· 

Jirmek 
Tecerrüd etmek - Yahnmak, el • 

çekmek, :soyutlanmak - (Pr.) S'iso
Jer 

'fecri el etmek - Ayırmak, SO) ut· 
lamak - (Fr.) lsoler, deııudcr 

Tecessi.is etmek - Gözetmek, ca-
şıtlamak - (Fı·.) Espionneı· • 

Tecezzi etmek - Cüzlenmek. tike
lenm<.'k 

Tecil - Somatım - (Fr.) .\jour
ıwment 

Tecil etmek - SonratmaJ, - (l•' r.) 
Ajourner, rcmettre 

Tecrim etmek - Suclandıl'mak 
Tecri.ibe - Dcncç - ( l<'r. ) }<;ssai 
Tecrübe etmek - Denemek -

(Fr.) .Essayer 
Tecviz etmek - Onamak, izin ver

mek 
Örnek; Ben ltareketinizi orıamcuo

rwıı ( tecl'i::: etmiyorum) - /(anun 
bö11le lwrekcıil<'re izin ı·ermez ( lcc -
vi= etmez). 

Tecziye etmek Cezalandır -
mak - ( Fı".) Punir 

Techiz etmek Donatma!, -
( I<'r.) J.\ rmer, eq uper 

Te<'lıizat - Dinatı 
Ömek: Süel donatı - Tcçlti=alı 

askeriye. 
·ı:edahül - Girinç, geri kalan 
Örnek: Geri kalan ayıklar - Tc

daltülde kalan maaslar. 
Tedarik t'fmek _: Belin mek, hazll'

lamak 
'i'eda vi etmek - Sağıtmak, btıl\ -

mak, eyilemek - (Fl'.) Soigner 
Tedavül etmek - Geçmek. dön 

mek. dolasmak 
Tedbir' - 'l'edhir ('l'. J\ö.) 

Sahibi: ASIM US 

VAKiT Ma.tbaa11 - latanbul 

Ne§riyat Müdürü: 

REFİK Ahmet SEVENGlL 

'l'edhis etmek - Ürkütmek '11 ' 
~ ' . 

dırmak - (Fr.} Effrayer. 
'l'edehhüş - Ydım, yılgmlık ./ 

(Fr.) Epouvanter 
'l'edehhii:oı etmek - Yılmak . 
Tedenni etmek - .Alçalmak, get1 

temek - <Fr.) Baisser, diminuc' 
etre en decadencc 

'fedeyyün - Borçlanma - (Ft•I 
S'endetter 

Tedfin etmek - Gömmek - (F'!.) 
.Ensevelir, en terrer 

Tedfin merasimi - Gömme ::ıia'1 
- (Pr.) Entererrement 

Tedib etmek - Uslandtl'mak, ~·O' 
la p;etirmek 

Tediye - Ödeme 
Tediye etmek - Ödemek. bot'cıı ' 

nu \"ermek - (Fr.) Payer 
Tcdkik etmek (Bak: Tetebbu) / 

Tncclemck, inceden inceye aramak/ 
<Fr.) Etuider, examiner minutieusr 
ment 

Tedmir etmek - Sındırmak, tepi 
lemek 

Tedrici - Derece] - (Pr.) (;r:ı' 
duel, pro~Tessif 

Tedricen - Azar azar, derece dt' 
rece - (Jt'r.) Graduellement 

Tedvin etmek - Dergimek / 
( Fr.) Codifier, fonmer un recueil 

Tedvir etn\t'k - evirmek, döncltlı" 
mek - (1"r.) Dirigt'r, tourner 

'l'eedcHib etmel\ - Utanmak. celi.' 
lenmek 

Teehhül etmek - Evlenmek 
Teelliim etmek - Acınmak. ele 

lt•nmek - (Fr.) 8e chagrinl.'I' 
Teemmiil etme!" - Düsünfllf. 

di.işünüp taşınmak - <Fr.) R~fıccf11 
mediter , 

Teenni etmek - ı - Ağır dav, 
ranmak - {Jt'r.) .\gir :nec precaıl 
ti on 

2 - (Bak: ihtiyat) 
Teessüf etmek - Efeslenmelc 
'l'el':ssiir (Bak hüzün) - üzüı1 
Tcessfü:; etme!, - Kurulmak, ~·e 

ksmck 
~ 'J'eeyyüd etmek - Doğnı ~ık11'19 

gerçekleşmek - (Fr.) Se confirtrle 
Tef ah ur - ÖvünÇ' - ( Pr.) Vtııt 

tardise 


