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Parasız 

Muayene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebilir. 
(Tafsı1at iç sayıfalarımtzda) ..................................... -......... .. 

Halk Partisi Bütün Türkiye Demektir ! C. H. P. Genel Sekreteri Recep Peke 
in Ankara Halkevinde yeni Ad töre 
dolayısiyle Parti siyasetimizi izah ede 
sözleri 2 inci sayıfamızdadır. 

On altı yıl 
.. once,. 

---··-··-... ·-··---··'-"--™-
Bugün 

Büyük Millet Meclisi 
ilk defa toplanmıştı 

BUGÜN 23 nisan Milli Hakimi
yet bayranudır. Birinci Büyük 
Millet Meclisi on altı yıl evvel 

ilk defa olarak Ankarada bugün toplan
dı. Atatürk Büyük Millet Meclisinin 
bqkanı sıfatile ilk defa o gün Türk mil
letine hitap ederek mücadele ve kurtu.. 
Iuı yolunu gösterdi. Büyük Türk mille· 
ti keneli mukadderatına musallat olan 
zalim kuvvetlerden kurtulmak için me
deniyet dünyasına karşı o gün retimen 
mukaddes ihtilal bayrağını çekti. Mem
leketin her tarafında yer yer istili kuv. 
vetleri ile mücadele eden milli kuvvet
ler ogün Büyük Millet Meclisinin cm· 
rine girdi. Milli mücadelenin muif.Ufa
ldyetinden ve Lozan sulhunun aktinden 
sonra vatan topraklanru aydınlatan Cu. 
muriyet güneşinin ilk şualan ufukta o 
gün göründü. 

Bu itıöarla Milli Hakimiyet bayra
mının inkılap tarihindeki mevkii bllyUk.. 
tür. O güne kadar Anadolunun ıuraım
da, burasında batıbozuk çetelerden iba. 
ret zannedilen kuvvetlerin hakikaten 
Türk milletinin iradesini temsil ettiği 
anlaıılnu§tır. 

23 nisanda at:ılan admılar ilerliye 
ilerliye umumi 'haı:p mütarekesinin ilk 
~de artilt ;10kol19Uf fanredilen 
Türk milletinden en kuvvetli ve t:.ı 
muntaz:ım bir devlet, btltUn dUn7anm 
en büyük milletleri ile hukukta ve mu
amelede müsavi bir millet vücuda getir
miJtir~ 

Bugün hepimiz aydınlık bir "ata,\ 

sahasında başlarımızı yukarıya 'doğru 

kaldırarak temi ; bir hUrriyet havas· 

teneffüs edebiliyorsak bunu on ::itr yıl 

evvel 23 nisanda Ankarada başlamış 

olan inkılap hareket ve hamlesine borç-
' lu bulunuyoruz. Onun için bu gUzel 

bayramı kutlukrken büt5n varlıklannı 

ortaya koy ,.a._ bu inkıHip ve kurtuluş 

yolund · · ~te kılavuz.luk eden Ata. 

tilrk ile onun fedakir silah arkadaşlarına 

minnet ve saygı hislerimizi sunuyoruz. 

ASIM US 

Edea 
Berline mi gidiyor? 

lngilterenin Alman
yaga soracağı sual

ler hazırlanıyor 
Paris, 22 (A.A.) - Londradnn 

l'Oeuvrc gazetec:;ine bildiriliyor: 
Dış bakanlığı mnhfellerinde B. 

Edenin bir kaç güne ı,adar IlerJine 

Tiril •llletlala lstlklillal 
llia ettljl matla gla ••• 

Itall}an 
Zaferi 

lngiliz mağlôbiyeti 
sayılıyor 

Gürbüz, sağlam, 
masına umut 

neşeli yeni nesillerin üreyip çoğal
bağl dığımız sevinçli gündür! 

Çocuk klflpaaesl 
Dün güzel bir törenle açıldı 

ilk okul yavruları ilk çoeuk kütüphanerinJe. 
'(Kütüphanenin açılıtına ait tafsilat 10 uncu ıayıfamızda 

cuk bayramına ait yazılar arasındadır.) 

"11'.gilterenin Cenevregi 
terketmesi lazım!,, 
Londra, 22 (A.A.) - l\lüstemlek• 

mandaları hakkında cereyan eden. 
müzakerelerden sonra Avam Kama
rası, İtalyan - Habeş anlaşmazlığı .. 
nı müzakere eımiştir. 

Liberal1erden B. Mander, hükQ .. 
metin, ltalyaya karşı aldığı metin 
durumu teşci etmiş ve Jtalya MiJJet
ler Cemiyetini mağlup ettiği takdir .. 
de bunun, lngiltere:ti de mağlup et.. 
mi~ demek olacağım söylemiştir. 

B'. Mander, lngilterenin, zecri ted· 
birlerin arttırılmasına, ezcümle pct .. 
rol zecri tedbirlerine ve Süveyş ka .. 
naUnin kapatılmasına iştirak etmesi
ni Fransadan istem~i ]azım geldiğini 
söylemiş: "Şayet Fransa bunu redde. 
decek olursa lngilterenin Cene\Teyi 
terketmesi lazımdır.,, demiştir. 

Muhalefet partisi azasından mii. 
teaddit kimseler söz aldıktan sonra, 
dış bakanlığı müsteşan Lord Cran
bourne hiikOmet namına ce,·ap Yere. 
rek B. Manderin lngilterenin bir J. 
tal yan zaf erile mağlup olacağı yolun
clakt .8izlerlne itirazda bulunma~ ~• 
demiştir ki: 

'(LU.ıfcn sayfayı çcııirini.:) 

Yer~en fine 
Kurşun yağmuru! 

BugUiı 23 Nisan, ulusal eğemenlik l • · 
bayramının yıldönümü ve Çocuk haf- ltalgan taqgare erının 
tasmm ilk günüdür. Ulusal bayram hepsi sakatlandı 
münasebetile resmi daireler tatildir. 
Ulusal bayram ve çocuk haftasının 

:!Ik günü bütün Halkevlerindc ve okul
larda kutlulanacaktır. 

Magadişy<', 22 (A.A.) Stcfani a .. 
jansından: Cana Gobbo muharebesi
ne iştirak eden ve ~ok alçaktan uçan 
ltalyan tayyarelerinin hemen hepisi. 
ne Habeş kurşunu isabet ettiği anla. 
şılmıştır. 

lTALYANLAR CENUPTAN 
iLERLiYORLAR 

llk okul öğretmenleri talebelerine 
bu sabah birer konferans verecekler 
ve onlara ulusal eğemenliğin ne oldu
ğunu seviyelerine uygun bir şekilde 
anlatacaklardır. Her okulda gerek ço-
cuklara, gerekse talebe velilerine mü- Roma, 22 (A.A.) - Mareşal Ba-
samcreler verilecektir. doglio 192 numaralı harp tebliğinde, 

Her kazadaki Halkevleri de bugü- Somali cephesindeki Jtalyan kıtaları. 
nü kutlulamak için bir program hazır- nın, merkezlerinden 150 kilometre 
tamı§tır. ilerlediklerini ve DUkum _ Dakata ':a-

l ( On S 10 S ·· ~; disini ic::gal ettiklerini bildirmektedir. ll ... a. , u. ,-, 'il ., _________ _ 
Ha kova takımı geldi 
ilk maç bugün F enerbahçe ile ••• 

gttm~i ~kleniyor. Il. Eden Alman. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yanın Avrupa \ 'C müc;;.temlekeler me
seleleri hakkındaki maksatlarına da
ir kabil olduğu kadar vazih mallımat 
elde etmeğe çalışacaktır. 

EDEN SUAf,,T,,fJRI HAZIRLIJ'OR 

l..ondra, 22 (A.A.) - B. Eden bu
gün kabinenin hart.ılık toplantısına 

iştirak etmi tir. Kabine erkanile su
allerin şekli hakkında müzakerelerde 
bulunduğu zannl'dilmektedir. 

Il. Eden, Cenenecien a\ dctindcn. 
bert Ahnanyaya sorulacak sualleri ve 
tenviri icap eden muhtelif noktalan 
derin surette mütalca \'e tetkikten ge. 

sll'Jllektediri 

Eveti Bayırı 
f ransızlar Alman dostluğuna inanıyor, 

Milletler Cemiyetinin sulha 
yarıyacağına inanmıgorlar 

Paris, 2Z (A.A) - - Journal ~aze
t.=i okuyL-aları arasında yaptığı bir an. 
ketin neticesini neşrediyor: Gazete dört 
sual sormuştur: 

1 - Avrupa barışının bir Fransız 
Alman yakla§masma bağlı iOldufunu 

zannediyor musunuz? 
-__,..... 

162.363 evet. 48,168 hayır. 

2 - Almanya ile anlaşabil :ccğimi:.ıl 
zannediyor musunuz? 

135,110 evet. 62,::: ~ hayır. 
{Sonu Sa. 2 Sü. 1) 

Sirkeci ua rındn ktrr~ılayıcılarla birlikte. 
.(Y azıaı 4 üncü sayıfamızda<ID'.)~ 
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üç ağır sual : ........................................ 

lngiltere o sefir.ni 
racak mı? • 

gerı ça 
ltalyanın Mi etler Cemiyetinde 

çıkarı masını isti yecek mi ? 
----~-----------------------------.~------~-------

Eden 13 ler ve 18 er hakkında ne düşünüyor? 
Londra, 22 (A.A.) - Muhafazakar 

sayln ViYian Adama, bugün Avam Ka
marasrnda Eden'den erkanıharpler mü• 
zakereleri hakkında tafsilat verip ver _ 
miyeceğini sormuştur. 

Eden, B. Baldvinin dünkü beyana • 
tına hiçbir §ey ilbe cdemiyeceğini söy 
lemi§tir. 

Ayni saylav İtalya - Habeş ihtila
fında Milletler Cemiyetinin ne düşün• 
düğUrıü de sormuştur. 

Eden buna §U cevabı vermi~tir: 
13 ler komitesi, muhasamatın durdu. 

rulmMı hususundaki te§eLbüıünün 8. 

itim kaldığını ve h~bin pakt ahkİlmı • 
na sarahatnn mugayir olarak devam et
tiğini mÜ§ahede eylemiıtir. 

Diğer taraftan 18 ler komitesi t!e 
mevcut zecri tedbirlerin tesirini tetkik 
ve bu tedbirleri daha müeııir kılmak 

üzere toplannuıtır. 
Raporlar gösteriyor kj, zecri tedbir

ler kendilerine mütezayid bir ıekilde 
hi&1ettinnektedir. 

Hatibin ''şimdiki zecri tedbirler mU• 
tecavizin tam bir askeri muvaHakiyct 
elde etmesine mftni olacağı kanaatinde 
misiniz?,, sualine de Eden fU cevabı 
vermiştir: 

Milletler Cemiyeti konseyinin kara. 
n haricinde beyanatta bulunmak kol • 
Jektif emniyetin veya MiJletler Cemiye. 
tinin menfaatına uygun değildir. 

Saylav Cocks, hükfimetin Romadaki 
elçisini geri çağırmak fikrinde olup ol• 
madığım sormuş, Eden, menfi cevap 
vcrmi§tir. 

Muhafazaklir saylav Boothey, hUkCt· 
metin Milletler Cemiyetine İtalyanın 
ihracattnr teklif etmek isteyip istemedi• 
iini sonnuıtur. 

Eden, buna da menfi cevap vermiş
tir. 

Habeş imparatoriçesi ağlıyarak rica ediyor : 

Daha vakit var, yardım edin 1 
ltalyanlar Adisababadan 80 kilometre uzağa 

Habeşler bütün geçitleri dinamitle tahrip eltiler 
Adisababa, 22 (A.A.) - Habeş Veli·! 

ahtı bugün buraya gelmiştir. f 
iMPARATORiÇE YARDIM ISTIYORj 

A'tl~~aHA, 22 (A.A.) - Habeı tm
paratorisesi Manen yanında prcnseıı 

Tsahay oldu~u halde Rcuter'in muha· 
birini kabul etmiştir. 

tmpa~toriçe ağlıyarak dünya matbu 
atından Habeş davasını müdafaa etme
lerini rica etmiştir. Prenses Tsahay an• 
nesinin sözlerini İngilizceye terccmc e
diyordu. 

1rnparatorlçe, Habeş tarihinin bu en 
mÜ§kUl anında daha vakit varken, 
memleketine yardım edilmesini bütün 
dünyadan istemektedir. 

İmparatoriçe ta sonuna kadar mille
tiyle beraber katacağını söylemiıtir. 

Eveti 
Bayırı 

Londra, 22 (A.A.) - Eritre menba
lanndan gelen haberlere göre, Grazia• 
ni ordusunun sağ ve ıol cenahlan Sas
sabenah ve Dııggahmoilayı geçetek 
Harrar ve Ciclga istikametinde ileri yll· 
rüyUşlerine devam etmektedir. Mama -
fih şiddetli yağmurlar tekrar baıladı· 
ğından bu ileri yürüyüıün tevekkuf 
etmesi muhtemeldir. 

Şimal cephesinde, Eritre menbalann 
dan hiçbir haber verilmiyorsa da bu 
menbalardan tereşşüh eden bazı şayia • 
lara göre. bazı İtalyan ileri müfrezeleri 
Dessie'den giden yollardan biri üzcrir.• 
de Adisababa'dan 80 kilometre mesa • 
fedc bulunmaktadır. 

Habeş mcnbaları. bu şayiaları kat'i 
olarak tekzip etmektedir. ı:abeşler 

imdi Adisababa yolu üzerinde d;ığlaı• 
<la Uç bln metre it'tifada bulunan biltUn 
geçitleri dinamitle tahrip eylemekte • 
dider. Bu tahrip edilen geçitler Adld • 
ababa 'dan 150 kilometre m~safededir . 
Daha şimdiden yol namına hiçbir ıey 

kalmamııtır. Bundan başka infilaklar· 
la suların cereyanları değiştirilmiş ve 
bu yollar kapatılmıştır. Bundan ba ka 
Habeşler geçilebilir mahiyette olan bil· 
tün yerlere kayalar doldurmuşlar ve 

bunların arkasında mitralyöz yuvalan 

hazırlamışlardır. İtalyan tayyareleri bu 

mevzileri şiddetle bombardıman etmek 

tc ve gördüğü en ufak Habes teccm

mülcrini mitralyöz ateşine tutmakta • 

dır. 

Fransa barış için hili 
çalışmak istiyor 

................ ................. ················ ················ ................ ........ , ...... . ......... ..... . ::::. ::: :: r::::: 
::::::::: ::: ::: . .... ....... . KA ADAN 

Un versitede lisan 
~mı-hanları mecburiye 

Ct!val Karar ',n fıkrine göre çok yerind~dir 
A.tı'ka.ta, 22 ('relefonln - Oni\'er 

siteliJerin liS!ln imtihanma tabi tutul
maları mesele"i etra[mda yapılatı ten· 
kitk:•r neşriyat hakkında fikrim sor 
duğuin ~yükse - tedri~at genel direktö 
rü Cevat Karar, şunları söylemiştır· 

'- Bu ·arar cok yerinckdir. 1-' .. n 

bir ecnebi dilı bılmiyen lıır 'liV'!rs!t 
mezununun kJiltUr hareke !erini takip 

emesine imkan olmadığım düşiınnı 
bile bu kararın isabetini gösterir, 

.Maarif erkanmdn.n bir zat da 
voldaki tenkitlerin demagojinm 
'rnndisi olduğunu söylemiş ve ünh l 
site gençlerinin bu neşriyata kulak 
mıyacaklarına emin bulunduğunu 
\'C etmiştir. 

An ın 

por 
en araretli 
alt ası 

Dünkü maçta Altınotdu Anadoluyu yendi 
Ankara, 22 (Telefonla) - İçinde 

bulunduğumuz hafta Ankaranın en 
hnrarcth spor hnftnsr sayılıyor. 

BugUn birinci mngınr Altmordu ta· 
kımilc ytıpnn Anadolu klübU cumar
to i gUnU Çnnkaya ile karıııla.şacak
trr. BugUokU maçta bire karşı iki ile 
ycnileh Anadolulular, Çankayayı yen
me nzmctmi olduklarını söylüyor-

Muallimlere ders 
kılavuzları dağıtılacak 

Ankara, 22 (Telefonla) - Maarif 
Vekaleti muallimlerin tedris vazifele
rini daha kolaylıkla yapabilmeleri için 
ders kılavuzlan hazırlamaktadır. Ye
nl derı ııe -= • n ev 1 :.>a:ıtırılarcı~ 

parasız dağıtılacak olan kılavuzlarda 
okutulan derslere ait ilim sahalarında 
o sene iQindc vukua gelen keşifler \'C 

dcgl ikllkl I' ha)(Jnndll lll lCımat bulu
h!ı.CaKtır. Bu sttrctıc lillhnasa uzak yer 
lerdckl llse muallimlerinin ilim cere
yıınlnrmı takip ctrnelcrl koJayJaştırıl
mıe ohıcnkhr. 

Adliye Sarayı 
lıaıır.lıkıarı 

Anknta, 22 (T lcfonln) - Nafia 
Vckfıletl tstnııbut Adliye . arayı bina .. 
Joınır\ İnŞ 1 htı rlık arını u:tirmek U· 

zeredir. İn a ) ı.ında ek iltmiyc ko· 
nu1ac klır. 

Buğdaq !;rıiis/;mali 

tetkik o unu1Jor 
Ankara. 22 (Telefonla) - Ziraat 

bankasındaki buğday suiistimalini tet
kik eden Ziraat vekaleti müsteşarı 

Atıf bazı hususlar hakkında yenıdcn 
istizahatta bulunmuştur. Bu yüzden 
raporun hazırlanarak Devlet Şurasına 

Jnr. 
Yarın (Bugün) Muhafız Gilcli 1 

karşılaşacak olan Beşiktaş pazar gü 
Ankara Gücü ile bir maç yapacakt 
1 ve 3 mayısta Gençler Birliği ve A 
kara Gücü ile Galatasarayrn yapae 
maçlar Ankara sporcuları arasın 

şimdiden günün meselesi halini al 
bulunuyor. 

verilmesi bir müddet daha gecikec 
tir. 

Fede1as1Jon büroları 
Anka1aqa taşınac.ak 
Ankara, 22 (Telefonla) - lsta 

bulda bulunan yeni 1dman birlik) 
federasyon reisleri hafta içinde bur 
ya gelerek mesai arkadaşlarının isi 
!erini umumi reisin tasvibine arzed 
ccklerdir. Ondan sonra da federasy 
bürolarının lstanbuldan Ankaraya t 
şmmasma başlanacaktır. 

Ankara spor mıntakası reisi Ş" 
Koçak'm istifası üzerine reisliğe m 
a vini Devlet Dcmiryollan zat işle 

ımUdUrü Ziya Akın sec-ilmi0 ir. 

Kısa 'Ankara haberle1 i 
* Kodcksde yazılı formüller dalı 

lindc yapılarak hususi bir isimle p 
yasaya çıkarılan pamukların ve b 
arada "termogene,. adındaki,, pam 
ğun gümrük tarife kanununun 853 
madesinin ikinci pozisyonuna tf bi t 
tulmasr lazım gelcc~ği gümrük idar 
!erine tamim edilmiştir. 

'* 2490 sayılı Jmnun mucibince M 
liyc Vekaleti tarafından tayin edile 
yabancı bankalar arasına Varşovad 
ki "Ekonomi Nasyanal.. bankasını 
da ithal edilmesi karalaştırılmıştır. 

~ Vilayetler umum müdürü Fazı 

Malatyadan dönmüştür. 

Yunan meclisinde 
gürültüler çıktı 

(Ust yanı 1 incide) Fransız 
tına iti$.dıruz var mı? 

3 - Fransa - Sovyctler birliğı pak. 

şistanın 
Somalisinin komşusu Habe-·ölen 
mukad.deratını anlamak ıazım: 

üç dev et 
aleyhinde 

adamının lehinde 
sözler söylendi 

v 
31,792 evet. 174,128 hayır. 

4 - Milletler Cemiyetinin bir elin 

Avrupad devamlı bir barış ku:abilece

ğini zannedi,;or musunuz? 

42,264 evet. 166,404 hayır. 

Nihayet bC}inc.i bir • 3 dusun en 

ziy::de iti ıa<lına mazhar olan Frans:z 

devlet adamı hakkında idi. 

8? ,584 ki§i B. Lavali, • 5,148 kışi B 

Tardieu'yU 41,323 kişi B. Mandcli 

21,748 kiıi de B. Franklin Bouillon'u 

göatermi~tir. 

"lngiltere, Mtlletler Cemiyetılc 
birlikte hareket ediyor. ltalyan :ıafe. 

Paris, 22 (A.A.) - Exelsior gazete• 
sine göre, B. Sarraut, Flandin ve Paul 
Boncour, dünkü görüımclcri esnasında 
bilhassa İtalya nezdinde barıştırmaya 

matuf olarak yapılan gayretlerin deva· 
mı mesele ile meşgul olmuşlardır. 

Fransız delegelerinin, uzlaştırıcı ma • 
hiyctteki gayretine rağmen, İtalyanın 

Cenevredc Fransız delegesine İtalya • 
nın istcdigi barıı ıartlan hakkında hiç 
bir tebligatta bulunmadığı sabit olmak· 
tadır. Keza İtalya. Tuna ve Ren havza
ları hakkındaki siyasası hakkında da 

bir malQmat vermemiıtir. 
Buna binaen jntihaptan evvelki nis· 

bi sükunet devresi zarfında, Fransız 

Somalisinin komşusu olan Habeşistanın 
mukadderatı ve İtalyanın Avrupa ba -
rışındaki te riki mesaisi meseleleri hak· 
kında diplomasi kanalilc bazı izahat a
lınmasına çalı§ılacaktır. İtalya Londra• 
daki son Lokamo devletleri konfcran -
sından beri hiç bir tavzih~tt<ı bulunma 
mıştır. ingiltcrede ise .. Habeşistanda bir 
~mrivakiin olduğu gibi kabul edileceği 
§Üpheli bulunmaktadır. 

Gök gürültülerini işittiniz! 
ri MJJJetler Cemiyetini mağlup ede- Fransız Sosyalist Lideri nukunda bunu hatırlattı 
cektir. lngiltere)i dt'ğil.. ltalyanın _. -----
zehirli ıaz kullandığı isbat edilecek Narbonne, 22 (A.A) - Sosyalist hazır bulunduğunu söylemiştir. 

olursa zecri tedbirlerin terkedilmeme_ lideri bay Leon Blum radyoda bir seçım Bay Blum, en büy ii"· endişenin hali 
si ve lngiltere hükOmetinin, Cene\·re nutku söylemiştir. Bay Blum &OS} alist hazırda arsıulusal vaziyet en doğch•ğunu 

J lrtisinin iktidara geçmek istediğini söylemi§ ve demiştir ki: 
tarafından kararlaştırılacak bütün 

zecri tedbirlere jştirnk etmesi lazım

dır . ., 

fakat sol partilerden hiçbirisi yalnız '"llit[f'r ;llmrmyaw td'1ar ~ılfi/ı. 

başına ekseriyeti alamadığı takdirde lmıtlı. Japonwı Sm'w!t Ru.spırn ,., 
programı Populcr cephe programı olan $fogoli<ötana m<'wlmı cı1mdu. M fo. 
bir kovulisyc:ı hükumetine dahil ı:>lmağcı solinin f;ırfarı lla/Jc~istanı istil<i celi-

Atina, 22 (KURUN) - Mt-clb 1 
bugün reis 'eltili B. Rondikanın n•is. 
Jiği altında toplandı ~e rel.: Kondiiı . 
Demircis ve Venizelo un ölürnlermi 
mecli c bildirdi. 

Başv\!kiJ l\letak. a.!, B Sofulis 'e 
batün demokrat partilerin liderleri 
Yenizelo u hiirmctle andılar ve hak
kında ::.ita) i;:;lerde hulundular. Yal. 
nız ll Çalclnri._, Venizelırun alc) hin
de söz .SÖ) ledi 'e onun ... iyasetinin 
"ihtirnlle ha laJııı, ihtilalle hittPı-

yor. Ge~t·u Cl\'lll lw~larırula lwrıı h ti tıt 
lar<lall "öf; giiriiltiilt•ri i~illini:.. /Jıı. 
ftl. Iliıl<•ri11 ""'Jclmı ohu ·11~11. f,11İıtır 
110 paktmuı ihlali, Almarı ortlıt,ıırır111 
llcrıi S'''.İ inin giirilltiisii idi. 

Bay Blum, bundan sonra, sulhun 
tanzimi hususundaki düşüncelerini, ez
cümle kars lıklı yardımı, müşterek cm· 
niyeti, hak~m usulünü ve nihayet 5:. 

liıhlaımıa meselesini hülasa etmiş, "OS

yalistlere. r k' 'eri olan nasyonalist • 
ler tarafından )"ÜkletiJcn S3Va çıJık İttf

hamlarına hücum etmi~ ve hil:ıkis, sos• 

ni., ihn I! etti. 
Bunun üzerine, Il. Teotokis, 

~'aldarise daha a1. muarız biı cJillt 
konuşma mı ihtar etti. . 

1\omünistlcr tarafından söz ı;;Ö) ıı 
.} en bir rııebu da Kondili in alcy '1• 11' 

de bulundu. Kondifoı taraftarlııtl 
buna mukabele ettiler. Bu yüıde" 
bazı günlltülü münakaşalar ~ıktı. 

Hunclan başka R Sofulisin nıc"' 
li:-1e gelirken asker tarafından !'eUiıt' 
lanmaına:,;ı rla bir mesele çıkarmıştrt• 

yalistlerin istediği siyasetin harp telt• 
ditlerinin meydana gelmesine mani ol" 
cağını söyle-miştir. • 

Bu sözlerden sonra Bay Blum dafll' 
li siyasetten bahsetmiş ve tehdit altı"' 
da bulunan hiirriyeti kurtarmak için ı•: 

. k .. d 1 . . ·1 -·1111 
şızme arşı muca e eye gırışı l'Y1"" 

tavsiye etmistir. 
1 

Ekonomik meseleler hakkında 8~> 
Blum Ftandenfn siyasetini tenkid et~•f~ 
ve istihtaki. normal istihsal scviyts'"r 

tLI 
yükseltecek derecede arttırmağa rrıa 
siyaseti müdafaa etmiştir. 
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Hergün bir röportaj / 
'9••··············-·---·· ........ ~ ............................. -.• 

l ptülbak Bimlde 14: :-K~ 
Jaşındaaberl A~ıktırllTürk-F r~nsız muhteli~ mahkemesin 
Yirmi beş yıl önce sahnemiyin par- Aptülhamit veresesine ait dava reddedildi - Çul<ur 

lak yıldızı olan Bazan Suzan.. davasında hükumet ancak 21 bin Lira ödeyecek 
Bir ttsadüf beni yirmi beş sene evci 

'.türk sahnesinde parlayan ve o de~-ırde 
BcncJerce Hamidin manzum piycsluinı 

Qynayarak muvaffakiyet kazanan b·.yan 
Süzanla tanıştırdı. O zaman sahnedeki 
lllflvaffakiyetine inzimam eden güıt.lliği 
ile etrafına perestişkarlar toplayan bayan 
Suzan §imdi elli yaşındadır. Tiyatroya 
rıasıı çıktığını şöyle anlattı: 

- Abdülhak Hamide on dört }dşını 
danberi aşıktım. Onun şiirlerini c..irnya
bilmdt için Türkçe öğrendim. İlk l:ocam 
liari&tan Gülistiın muharriri Ahmet 
liikmettir. Celal Sahirden de Turkçe 
ders aldım. Recai zade Ekrem de "lc-tla · 
tınu tashih ederdi. Burhaneddin bey 
kumpanyası teşekkül ettiği zaman b.:. 
ııi111 Türkçe şiir okuduğumu keııdine 
haber vermişler. 

Bir münasebetle Burhaneddinle ta. 
rıııtrm. Beni tiyatroya çıkarmak i!tedi. 
~iraz tereddütten sonra muvafakcı1 et
tim. İlk oyun olarak mümtaz kim&cler 
6nünde Tepebaşı tiyatrosunda Hamidin 
li:şberini oynadım. O sırada 1 yaşınd,• 
İdim. Bundan sonra sahneye çrknıaklr
ğnn tevali etti. 

Hamit BrUkselde sefirdi. Kcn i~sınc 
''l3ir Ermeni kızı sizin şiirlerinizi ol:u · 
Yor ve s:ıhnede eserlerinizi tcm.;il cdi. 
Yor,, demişler. Resmimi gönderdil-. Bc
l'lİlnJe alakadar olmuş .• "Şiirlerimi oku
nn bu kadm herhalde yüksek ve ır.alCı
~tlı bir kadın olacak,, demiş. Hamit 
bir mUddet sonra İstanbula geldi. Şere. 
fine Tczeri oynadık. Blitün artistler bil
YUk bir heyecan içinde idik. Acab.: be
;enecek mi diye? •. Ben rolilmü cesaretle 
ıynadım. Halk muharriri isteriz diye 
haykınyordu. 

Hamit sahneye çıkmak istemedi. Hat. 
<ın ısran karşıs:nda kısmen çıl."tl. Bir 
cvcrans yaptıktan sonra elimden tuta 
iık: "Eserimi bu hanım ihya etti. :Jiye 

büyük bir kibarlık ve asalet gösterdi.,, 
- Sahnede kaç sene çalıştınız? 
- On sene ... Sonra tiyatroya ı.ığbet 

ü.zal lı. Ben de çcl:ildim. 
- Ne kazanırdınız? 
- Burhaneddin trupunun bir gece · 

de 120 - 150 altın lira kazand ğı olur
du. Ben tiyatroya p::radan ziyade Hami. 
din a§kı yüzünden çıkmıştım. E§brin bir 
flcrdesini oynamak için üç ay, Tczeri 
0tnamak için iki sene çalıştım. V c ez· 
bcrledim.. r ,j: A da bir~ ')l: ) erlcrinı ez. 
here okurum. Oc.etle tutulmuş bit ar. 
list olmadığımdan yalnız Hamidin man 
tıun eserleri .i oynardım. Maddi lı:azan 
~ elbiseye verirdim. 

- O zaman kimler meşhurdu?. 
- Burhaneddin, Ahmet Fehim, Şadi, 

YaJıram Papaziyan, Raşit Rıza ... 
- Bugünküler içinde en beğendi 

tiniz? 
- Tek kişi: O da Raşit Rıza ... Ga. 

Ubi de beğenirim. 
- Hangi eserleri seversiniz.? 
- Ciddi eserleri ... Bilhassa hissi pi· 

>'C&lcr.. Bir artist para için değil, sah· 
llcye olan hevesini tatmin için, yanı ken· 
~ zevki için sahneye çıkmalıdır. Böyle 
ır sanatkar eseri hissederek oynar. mu. 

... ~ffak olur, alkış toplar. İ§te onun mü· 
~fatı budur: Alkış .. Ben günlerce ı::yna 
't<trşısında poz vererek eser ezberler. 
ı· 
1rn. Esere olan bağhhğım da buna in· 

11tnam edince muvaffak olurdum. 
- O zaman herhangi bir yerden 

~ardım görür miydiniz? 
- Hayır. Hiçbir yerde 'l yardır:ı gör· 

Czdik. Eğer şimdiği gibi Belediye sc 
Cdc binlerce lira verse idi daha mükem. 

1 dekorlar içinde oynardık \'C yetişet.-ı 
natkarhr da şurada, burada sefil bi .. 

alde sürünüp kalmazlardı 1 

- Başınızdan enteresan bir vaka 
Cçti mi? 

- Samsuna gitmi~tik. Temsiledn 
nra çıkıyordum. Kapının öniinde: 

l>ursana be:,, diye bir ses işittim . . ç.: · 
~ kaçarak zor kurtuldum. Eşraftan bi· 
ittin oğlu tabancasına sarılmıştı... Bır 
Crede bir c~e:-de tebancl lazım olınuş 
ktar Cevat salonda bulunan polisler 

birinin tabancasmı almış. Polis ve. 

Türk - Fransız mabkemcsı bir haf• 
tadanberi baktığı on dört dava hakkın· 
daki karalarını dün sabah on birde tef· 
him etmiştir. On dört davadan yalnız 
Boer Marşal bankası tarafından Türki· 
ye hükumeti aleyhine açılan dava hak· 
kında kat'i karar verilmemi§tir. 

Bu bankanın hükOmetimiz aleyhine 
açtığı 10 milyon liralık davada, alacak 
mikdan kafi surette tesbit edilmediği 
için maliye vekfiletince gösterilen istek 
ve arzuya ittibaen hesabatm her iki ta· 
rafın tayin edeceği bir eksper marifeti· 
le tekrar rüyetine ve ancak müddeinin 
altın talebinin ve faizi scrmayclcndir -
me suretile mürekkep yürütülen faiz 
talebinin reddine ve munzam bir layiha 
ile istenilen 500.000 liralık talebin de 
ademi kabulüne ve tediye akçesinin an
cak kağıt Frank olmasına karar veril .. 
miştir. 

iki taraf iki ay zarfında eksper tayi• 
ninde anlaşamazlarsa Amsterdamda 
oturan Gopcl isminde bir mütehassıs 

mahkemece tayin edilmiş bir eksper o

larak bu işe bakacaktır. Çukurova da• 
vasmda, müddeinin Tlirk hükumetince 
mukavelenin infazı imkansız bir hale 
getirildiğinden bahsile iki milyon taz • 

minatlı feshi akid talebinin ve taz.mııı .. t 
iddiasının reddine ve mesarifin müdde
iye tahmiline karar verildikten sonra 
mevzu ihtilafı teşkil eden mukavelenin 
Lozıın ahdnamesinin 73 üncü maddesi 
hükmünce meriyette kalması lazım ge
len mukavelelerden madud olduğunu J 

tasrih etmiştir. Taraflar bu hususta ken· 

dilerine terettüp eden vecibeyi altı ay 
zarfında icra etmezlerse akd münfesih 
olacaktır. Taraflardan biri isteyip de di 

ğeri istemezse taahhüdünden nükul e
den taraf diğerine 25.000 lira tazminat 
verecektir. 

Adanadaki bazı fabrikalarının zab- ı 

tından dolayı Türkiye hükumeti aley -
hine Jorj Daras tarafından açılan dava· 
da müddeinin 250 bin lira olarak demir 
baş listelerine müstenid talebi reddedil 

mŞtir. Türkiye hükQmeti ancak eks • 
perin tayin eylediği veçhile 21.000 lira 
bedel ödeyecektir. Abdulhamid miras
çılarından Fatma kadın varisleri tara • 
fından Fransız mahkemesinde açılan da 
vada Fatmarun evladsız vefatına bina• 
en kendisini istihlaf etmiş olan Türk 
hazinesinin bu davayı muhtelit mahke· 
meler huzurunda takip etmiyeceğine 

dair beyanatı tesçil r~itmiştir. 

i"\ 1.1.. ımid mirasçıları nanun 
riyedekı emlfikin iadesi için Fransı 
kumeti aleyhine açılan iadei muha 
talebi reddedilmiştir. 

Reno isminde bir Fransızın Tü 
hükumeti aleyhine açtığı 25000 1 
alacak davası ile Danderiya ve Be 
isminde iki Fransızın açtıkları da 
da Türkiye hükumeti lehine netic 
miştir. 

Bir Fransız kadım tarafından 
nosyan biraderler şirketi aleyhine 
lan davada Abranosyan varisleri 
altın liraya mahkum edilmiştir. 

Türkiye hükumeti tarafından ı 
buldaki papas mektepleri aleyhine 
lan davalar, Lozan ahdnamesinin 
inci maddesi eşhası saliseden mada 
hakkı dava vermediği esbabı muti 
le kabul edilmemiştir. 

Boer Marşal davasında hakem 
tile bulunmak üzere şehrimize g 
Fransız gümrükleri umum mildilrll 
let şQrası azasından Piycr Şöden 
akşamki ekspresle memleketine dön 
tilr. 

Mahkeme reisi Taser ile azalar 
ma günü Kirinale vapurile Fraosaya 
deceklerdir. 

Payla.şılamıyan çocuk davasında rapor: 

lJayan Suzan §imdi 

rirkcn boş demiş; o da inanarak açıp 
bakmamı§. Bir :ırclık oyun İC.lbı taban· 
cayı b:.:ı:ı. do~ .ı uzattı. Teti~~ dokun
du. Kulağımın dibinden bir kllr§un vız
la~-arak _ • gitti. Bu suretle hayatım. 
ela iki defa ölümden kurtuldum. 

Kan gruplarına göre, Nermin kız 
davacı kadının değilmiş; bili kis .. 

H8.kim Sala hattin Demirelli, bu davanın Sulh Ce2a Hakqe1inin sa/ahiye 
dışarısında olduğuna karar verdi. Dava1Ja, Hukukta bakılacak/ 

Geçende bir kadınla bir erkek arasm
Bayan Süznn kalktı. On !.ı~ş nakikJ da paylaşılamıyan bir çocuk davasından 

sonra < .. ·de t:r.:c': gazete paı~;,ıar•, etraflı surette bahsetmiştik. Suıtanah. 
renkli el ilanları ile geldi. İlanlann lıep met ikinci sulh ceza hakyeri hfikimı Sa
sinde Si.izanın · ·-.i lıirin::i planda neşr lahaddin Demirelli tarafından b;ı\ılan 
ediliyordu. Gazete parçalarında ise ~ bu davada, davacı yerinde bulunan Fat
zamanın tiyatro .. ün ·:ı:il!eıi tararından ha ilhan, dava ettiği mahallebici Meh 
rzrlmı·. ·-ızı! vardı. 

met Aliden Nermin ismindeki be~ ya. 
Sü. ı ıüne · · -in ;·Jzılar:nı okur 

şmda bir kızı istiyor, "bu çocuk, benim· 
ken ; :::le ·· ·d · .l\'1 · dir. Anası benim, babası da Saraç eh-

··- -~adınlara ve erkeklere ayrı ay met !,, diyordu. Buna karşr dava edilen 
n oyun verdik. Erkek:.!rin tcnkidirıdc· · 

ae "hayır bu socuğun babası otnım. 
ziyade kadınların tenkidir.d!n kor~.a - anası da karım Fatma Nezahettir,. di· 
d m. Çünkü o nman ham:nlar da tenkil 

yordu. 
vazardı. Başlıcaları Halide Edi:. bir de 

Davacı avukatının isteği üzerine, 
{Sağda) Mclmıct Ali, .(solda) Pntma lllıan AdliyP bina rndan çıkıyorlar 

Julide imz;asile yazan Celal Sahirin hanı. hakim Salahaddin Demirelli, kan tah. 
nu idi; daha bazı hanımlar da vardı.,., 

lili suretile aoy tayinine karar vermiş, 
snz~-.. n . "' :ı. ::k 1. : ··- - llc •• .? •• dırb·, 

adli tıp işleri direktörlüğünde .Fatma 
gazetcl :de:ı biri ~2 t!Ş ·rıis<!ni 133.l. İlhanın, Nermin kızın, Mehmet Alınin 
tarihi-: t-ıiı> .du. Bay -~ı.:ı Nurinin ir ve Fatma Nezahetin kanlan almmış 
tiya~:o tenkidi~. ihtiva eC.:cn bu gazet~ 

tahlil yapılmıştı. Dün sabah saat onda 
den !iU parçayı -· ~ "' wn: hakycrinde celse arrlmı"', bu husustaki 

"G · .. b · · l d :r :ıı : ,.C':t i:lln ı:mı mt•: ı e.':rıtte • rapor okunmuştur. 
ti.,ratrnnun .rıhirlf. ~c!_f,·. Ab liil!ıak Raporda yapılan tahlil sonucunda 
Hamidin , bÜJİİh, nck bifrüf. 

kan gruplarının, Nermin kızın "<'atma 
İlhanm kızı olmadığını, Mehmet Alı 
ile Fatma Ne .• kızı olabileceğini 

gösterdiği yazılmıştır. Vaziyet kısacn bu 
şekilde anlatılıyor. 

DavaClnın avukatı, vaktile alınan 

raporla bu raporun biribirini tut · 
madığmı Heri sürdü ve Saraç Mch· 
medin de kanının tahlili lüzumuna do· 

ziyadesile büyük bir ('Scrclir. • 
Kitap nı .. kalemc ve muhavere §ek 

linde l:al!nıe almmal:l:ı beraber sahne 
ü= ·-· · il :di. Piyes oaemr: 
üstadin ta:;hin ettim . 

Numara yapa n ar~istler 1 Polis hab•r leri: 1 

halk ıa dans edebılecek Yüksek kaldırımda 
Burhanedd: bey ve l'.cy::ti temsili· 
• 1 

J esı <. wılar. Hi!"'m t ~ ... ıtşad:ı ne:.kac. 
olanlar seyircilere baktılar. 'I'emaşakc
randa büyük ve ede· · bir nese dalıu ile· 
ri gidecc~im bilyi!J.-: : ir canl~ı~ hasıl ol. 
mu~ .. 

Süzan han~m bizi ancak Avrupada 
bir sanatka~ın irae et'cbileceği bir sar.at
la o pürdesise, pürmekrühile 
ile tanıştırdı. 

Yekta Ragıp Ôncrı 

Top'anamayıp kalan 
vergiler 

Eski senelerden devren gelen baka· 
ya vergilerin ehemmiyetle toplanması 

belediy şub<:lerine yeniden bildirilmiş • 
tir. 

Yakında müfettişler şubeleri dolaşa· 

rak bu husustaki çalr§maları ııözden 
geçireceklerdir. 

Barlarda ve içkili gazinolarda numa· 

ra yapan artistlerin sahneden indikten "k · R b b · • • · · 
sonra halkla dansetrnelerine bazı yer. l l um ukkat 11'llJl1'lne 

terde müsaade edilmemekteydi: vek~- f! İT di I er 
Jet bu hususta gönderdiği bir yayımda 
bu gibi artistlerin numaralan bittikten 
sonra halkla danscdebiJeceklerini bil· 
dirmiştir ... 

Belediye l ktısat 
Müdür Muavini 

Belediye iktisad müdür muavini ve 
müstahdimin şubesi şefi Bay Refika on 

ı beş gün izin verilmiştir. 
Bay Refik diğer gazetelerin yazdığı 

gibi azledilmemiştir: ancak kendisi baş 
ka bir vazifeye tayin edilecektir. 

Pehlivan Hüseyin öldü 
Onbe§ gün evvel Galatada bir mahal 

lebici dükkanında metresi Merzukayr 
vuran pehlivan Hüseyin evvelki gün 
Beyoğlu hastahanesinde ölmüştür. 

Yüksek kaldırımda Totonya klübü 
karşısında bakkal Dimitri Papadopulos 
ile Kalyoncuda bakkal Eftaliponun a• 
rası bir ticaret yüzünden açıktır. Dimit 
ri evvelki gece yanına bir tabança ala· 
rak Eftaliponun oturduğu Patanya apar 
tımanına gitmiş, kapıda hasminin gel
mesini beklemiştir. Saat sekize doğru 
Eftalipo apartımaruna girerken Dimit• 
ri üzerine atılmıştır. iki bakkal bir 
müddet boğuştuktan sonra Dimitri ta• 
bancasını çekerek üç cJ ateş etmişse de 
kurşunların hiçbiri Eftalipoya rastlama 
mıştır. 

Dimitri kaçmıştır aranıyor. j 
BiR HIRSJZ YAKALANDI - Bey· 

oğlunda Glimüşsuyu caddesinde Üçler 
apartımanında oturan İş bankası istan• 
bul şubesi müdilrll Bay Yusuf Ziyanın 

kundu. 
Hakim, bu davanın sulh ceza h 

yerinin salahiyeti dışarısında oldu 
yolunda verdiği karan bildirdi. Ccl 
bitti. 

Fatma ilhan, mahallebici Mehm 
Ali aleyhine hukuk hak yerinde dava a 
cak, dosya oraya gönderilecek, da 
orada görülecektir. 

Posta motörü 
Posta idaresi Anadoludan tirenle g 

len postanın daha sür'atle merkez po 
tahanesine getirilerek şehrin her taraf 
na tevzi edilebilmesi için postanın i 
numaralı motörünü sür'atli gidecek b 
şekilde tamir ettirmcğe karar vermişti 

bahçesinden bazı çamaşırları çalınmı~ 
tır. 

Hırsızın meşhur sabıkalılardan M 
zaffer olduğu anlaşılmış. yakalanmış 
tır. 

ARABA ÇARPTI - Küçük Must 
fa paşada oturan İlyas kaptanın kızı y 
di yaşında Şefikaya ehliyetnamesiz aü 
rücü Şcmseddinin arabası çarpmış, sa 
ayağından ağır surette yaralamıştır. 

Çocuk Musevi hastahanesine kaldı 
rılmıştır. 

ALACAK YOZONDEN KAV 
- Kmltoprakta kahya sokağında 4 

numaralı evde oturan Seyyar satıcı Me 
met, kardeşi Ahmet, SOieymitt, Frli.ırın 
Osman alacak yüzünden kavga etniş 
ler, sopa ve taşlarla birbirlerini y~rala• 
mışlardır. Beş kavgacı yakalannuıtır~ 
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Şoför]erin bitme7. derdi:rıııı 5 P O R ıı·~ .~nkara mektupları 
'-H-ak-o-va-ta_k_ım_.ı Sanat mektepleri ve Cemiyeti lstanbuldaki Şoförler 

taksilerin tahdidini istiyor 
İstanbul §oförlcr cemiyeti partiye ol-, 

duğu gibi belediyeye de müracaat ede
rek İt~tanbul taksilerinde ~alışacak oto
mo ill:!rin tahdidini iste .. nişt:r. Bir §0-

för bu hususta diyor ki: 
- Taksi talimatnam~indeki lando

ne tabiri karpsında piyasaya yeni tak· 
si çıkmıyordu. Eskiden landone kaydi 
yokken otomobil acenteleri her isteyen 
soföre taksitle ödenmek şartilc otomo -
bil satıyordu. Şoför eğer borcunu ta • 
mamen ödeyemezse acente kanuni 
yollarla otomobili geri alıyor, bu suret
le parasını kurtarıyordu. Dört sene ev
vel otomobillerin arka taraflarının lan• 
done olması kaydi talimatnameye ko
nunca piyasaya yeni çıkan otomobille
rin arkalan kesildi. Muşamba kondu. 

Avrupadan yepyeni gelen bir otomo-

bilin arkası kcsiliııce tabiatile kıymeti • 
yarıya inmektedir. Accntelar arkası ke
sik otomobili geri aldığı takdirde para· 
sını kurtaramıyacağım düşünerek şo -
förlere taksitle otomobil satmıyorlardı 
ve bu suretle de istanbuldaki taksiler 
bir nevi tahdide uğruyordu. Halbuki 
i§ şımdi aksine oldu. Landone tabiri 
kalktı. Piyasaya yeniden birçok taksi 
çıkacaktır. Yeni otomobiller bizimkiler
den daha sür'atli olduğu gibi beygir 
kuvvetleri de azdır. Bir şişe benzinle 
daha çok yol gitmektedir, daha lüks
tür. Bunlar iş yapacaklar ve günden 
güne işleri azalan diğer şoförler de iş• 

sizlikten kıvranacaklar, vergi veremi • 
yeceklerdir. 

Türk sermayesinin dışan çıkmama • 
sı için otomobilleri, tahdit lfizımdır.,, 

Yafada binlerce ev 
alevler içinde · 

dün yeldi bugünkü ihtiyaçları 
Beklenilen maç bugün 

Taksim ıtadında Fcncrbahçc takımı 
ile bugün ilk maçını yapacak olan Viya
narun profesyonel tak•mlarından Hako
va dün sabahki ekspresle saat 10,30 da 
şehrimize gelmiştir. Gelirken Yugoslav
yada da maçlar yapan Viyanalılar 13 
futbolcu ile bir idareciden mürekkep
tirler. Kafile reisi takımda soliç Maus
ter, santrhaf Shors ve kaleci Löt-ildir. 
Misafir sporcular Lozan palasa inmiş· 

terdir. 

H akoııa ma~·ları tPrti p lıey<'tindcrı: 
• - Viyananın profesyonel Hakova 

takımı dün İstanbula gelmiştir. Bırinci 
maçını bugün saat 16,30 da Taksim 
stadınea Türkiye şampiyonu Fcncı oah 
çe ile yap:ıc: ktır. 

2- Maçın hakemi Şazi Tezcandır. 

3 - Bu müsabakadan evvel Fencr
bahçe genç takımı ile İstanbulspor genç 
takımı arasında hususi bir maç yapıla 
cakttr. 

4 - İzdihama mahal kalmamak için 
stat gişeleri saat 12 den itibaren açık 
bulundurulacaktır. 

Daha iyi 
hangi 

randıman alınabilmek 
yolda çahşmal< lazım? 

• • 
iÇi 

1 
Ankara, (Hususi) \ısım 

sanat mekteplerinin Ekonomi Hakan
lığına bağlanmasının ku,·vetle mev. 
zuu bahsedildiğini yazmıştık 

Ekonomi Bakanı B,. Celal Ha) a. 
rın bundan iki üç ay kadar "·vel top. 
)anan ''Endüstri kongre i,. nde öyle. 
diği bir nutukta, sana)i t~drisatınm 
programJaştırılması üzerinde bilhas
sa durması, Ekonomi Bakanlığının 
sanat mekteplerine karşı göstercl!ği 

alakanın derecesini ,.e mahiyetini a
çıkça göstermişti. 

B. Celal Ba)ar, bu mUhim nut. 
kunda aynen şöyle demişti: 

"Sanayi tedrisatını program/aş. 

tırmak istiyoruz. lle!Jeiini:dn bu mt ı·
zu üzerinde dikkatle çalışmasıru rica 
ederim. 

Bu bahsi bir tarafa bırakarak y 
karıda zikri geçen rapoı·dan bazı pa 
çalar iktiba~ etmek suretlle, Ekon 
mi Baknnlrğınrn ~anayi tedrisatımı 
nası) bir veçhe vermek lstt>diğini 'd 
ha açık bir şekilde teharüz ettil'eli111 

Bahsi geç~n bu raporda ayne 
şöyle deniliyordu: 

"Sanayileşme plfrnınrn ta/ıakkuk 

için ilk nıülıim iki şart nlan vasıl 

r·e mcnabi kadar tılıemnıigl'lli biğ 

bir amil de. miitelıassıs teknik ada 
ları ile kfrfi miktarda göroülü 
kalifiye işçilc1'in mev<·udiyetidir. 
mm için de sınai tedrisata memlek 
tin ımmmi ihtiyaçları ile mütenaıi 
lıususi bir itina atfetmek icap ed 
ği aşikal'dtr. rıu tedrisatı dörde 
yı rnıak lfızımdır: 

1 - l'üksek nıiilıendislcr, 2 - Tt 
nisiyenler, 3 - Ustalar, 4 - l' 
tişmiş amele. 

Raporda yüksek 
Kudüste Araplar büyük bir 

grev ilan ettiler ( KURUN'un Avukatı) 

"-· Sanayi mektepleri mezunları. 
nnı şimdiye kadar aokaklarda kaldık- ı 

larından, büro işlerinde hizmet aldık 
lanndan şikayet ediliyordu. Filuaki 
mektepten çıkmış ve elinde şalwdr.t. 
name olduğu lıalde ;, bulamamış bir 
haylı gence tesadüf ettik. 

teknisiyenlerin şimdilik ecnebi mell' 
leketlcrinde ~etiştiriJmesinde de\· 
edilebileceğine işaret edildikten sa 
ra usta ) etiştirmek hususunda rne'f 
cut sanat mekteplerinden istifade 
dilebilcct>ği kaydedilm<'kte \e şu s 
retle müfal<'a yürütülmektedir: 

][\fdeı, 22 (A.A) - Araplar, Yafa.l 
daki yahudi evlerini ateşe vermişlerdir. 
Yafa yahudilerinin çoğu Tc!avive kaç 
mışlardır. 

Filistinin Arap ahalisi, yahudilerin 
aşağı yukarı yirmi mislidir. Yahudiler, 
büyük şehirlerde oturmaktadırlar. Çün· 
kü oralarda toplu bir halde oturmalan 
sayesinde dağınık birhalde yaşamaktan 
daha az tehlikeye maruz bulunmaktadır. 
lar. 

Bu sabah Yafanın bin kadar evi elev. 
ler içindeydi. itfaiye efradı yangına kar
,, mücadele etmek hususunda aciz kal. 
mı"'l:trdır, Halk dehşet içindedir. 

KudUste çıkan y:hudi gazeteleri, ya
hudilerin çekmekte oldukları zulüm ve 

ittisaflardan bahseden bir takım haber
ler neşretmektedirlcr. Bu haberler, ısiyar. 
çerçeveler içinde intişar etmektedir. Ya 
hudi gazeteleri, İngiliz memurlarının 

yardımda bulunma.tarım istemektediılcr 

ARAPLAR GREV YAPIYORLAR 
Kudüs, 22 (A.A) - Araplar ~ara. 

fından ilan edilmiş olan umumi grev, 
süratle geni~lemektedir. Memleketin 
muhtelif kısımlarında kargaşalıklar de
vam etmektedir. 

Arap dükkanlarının birçoğu k~palı
dJr. Arap liderleri istedikleri tatmin edi 
linccye kadar greve devam etmeğe kara:
vermişlerdir. 

A~ık olan dükkanlar sadece yahudi 
mahallelerindeki yahudi dükkanlandır. 

Bay Potemkin'in değerli sözleri 

Barış taraftarları taarruz-
1ara mini olacaklardır 

"irtikap 
"' cagını 

edilen hataların anlaşıla -
ümit etmek Jazımdır,, 

Cenevre, 22 (A.A.) - Tas ajansı si lüzım olduğu bir zamanda vaki ol. 
bildiriyor: l\lilletler Cemiyeti kon. maktadır. 

seyinde söz alan Sovyetler BirJiği Bununla beraber, irtikap edilen 
mümessi1i B. Potemkin, Sovyetler .. daların anlaşılacağını ümit etmek 
Birlij'inin barışa olan sarsdmaz bağ- lazımdır. O zaman, barış tıc kollek
lıhğını :Milletler Cemiyeti paktı pren. ti! emniyetin samimi taraftarlarının 
siplerin,'! olan sadakatini her türlü! birleşen kuvvetleri yalnız mulıarip 
taarruzun önüne geçi!mesi ve durdu- taraflar arasına anlaşnııya dejjil, 
rulması için olan teşriki mesai arzu. aynı zamanda beynelmilel mrıalıcdc. 
sunu kaydettikten sonra demiştir ki: lerin ihlaline ve uaki veya hazırlan-

makta olan her türlii taarnı:a nilıcı. 
'"13 ler komltesinin karşılaştığı yet ı·erilmesini temin edebilecektir.,. 

müşküllerin başlıca membaı, bütün 
;ffillctler Cemiyeti azasının her ta-

--------111 ..... ~IUINlllllfflllMlll•flHI....., 

Macaristan dan 
alınan topraklar 
On seneye kadar 
iade olunacaktır! 

EvJathğın mırası 
Adresinde bulunamayan okuyucuya: 
Kanunu medeninin 447 inci maddesi 

''evladlığın kendisini evlad edinen kim
seye, nesebi sahih fürurü gibi mirasçı o 
lacağt,. nı yazar. 440 ıncı maddeye gö
re de füruru olmayan ölünün baba ola
anası yahud onların füruu mirasçı ola• 
bilir. Bu hükümlere göre mirasınızın 

hepsini evlfi.dlığınız alır . ., 

Çalışan meslekler 
(5 inciden devam) 

da ıeyrek raıtlanan vahalar tah · 
lil ediliyor. iç, dıf, akıl hasta
lıkları üıtünde değere kavuımuı 
olanların çok layclalı yazıları çı
kıyor. 

Bu emek, yalnız bizim bilgi 
çevremizde de kalmıyor. Avru· 
panın ıayılı mecmualarıncla bütün 
len tilemine yayılan orijinal etüd
lerin çıktığını da görüyoruz. l1te 
bu, btı§ka mesleklere daha nasip 
olmıyan bir ıereltir. Ne ilimcle1 ne 
sanatta, ne le/şefede göğüı ka
bartan neticelere ermif değiliz. 

Bunun sebebi doktorların "sis
temli,, çalt§maları olıa gerek. Eı
kiden doktor için doktorluk bir 
baıamaktan baıka bir §e.> el eğildi. 
Sağ cebincle "uıtunç,, takımı, ıo
lunda, ta kalbinin üıtünde ıiir 

defteri ttı§ıyanlara sık ıık rcuıtlar
dık. I htilalcı, filoz.ol, ıiycuıet· 
çi, bankacı olarak mesleğini unu
tanlar, ortadan kalkınca meslek 
bütün hızile yürüdü. T ürkiyede 
bugün cloktorluk bütün öteki bil
gi ve len kollarına örnek olıa ye
ridir. 

s. Gezgin 

arrııza karşı aynı tesirle harekete 
qeçmeai "için Ulnm olan katiyetin 
nu;ucut olmamasıdır. Böyle bir itti
fak, yalnız va~·i olan bir taarruz 
'ieğU, aynı :amanda hanrlanmakta 
olan bir taarrüz karşısında da lazım
r!ır. Bu rohi amil, Milletler Ceml
rıctinin enerjlıini zayıflatmakta ve 
barışı 11wlıafaza ve kolle"ktif emniyeti 
teskllatlandırmak hususundaki gay
retlerini felce uğratmaktadır. 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Bu sabah 1, 

bütün gazeteler Lord Rothermerc'nin 1 T •• k b •• •• k 1 • 
bir makalesini neı;rctmektedir. Muma- Ur ll YU eri 

Mütecasir ne kadar mütecaair nl
ffrt, ona karşı miiaamaha ve hayrı
'"''' bulunmak hususunda bir tema. 
ı ül mevcuttur. Böyle bir temayül 

iJcyh bu maknlcde ezcümle diyor ki : 
"Eminim ki, Romanya ve Çcko~lo- Ve Ya 

vak'IJamn ha1:sız olarak J..J acar nıillc- ru·· r k ad 1ar1 
tinden al<lığı topraklar, on seneye var 
madan 1.:cndisinc iade edilccc1.:tir.,, 

Parist~ şoförler grev 
Niğde saylavı 8. Besim ata· 

lay'ın yazdığı bu eser bu defa 
devlet matbaası lardından ba- • 

"Bunları toplıyarak i~ verdik lıu
&u&i kabiliyet gösterenleri ecnebi 
memleketlere yolladık. $imdi açıkta 
bulunan yoktur, denilebilir. 

"Sanayi mekteplerinin bugünkü 
programları, bugiinkii ihtiyaçlarınuzı 
tatmin ediyor mu? 

"Bunun cevabı, zannederim nıüsbct 
olmaz. Tedrisatı sanayi hareketi 
m.izin icaplarına, istikamet lJe gidişi
ne göre uydurmak zarureti karşı 

. .,ında bulunuyomz. itlacırif l' ekcileli 
de bu cilıctc büyük elıemmiyct atf e. 
diyor. J'üksek lıcyetinizin kararım 

beklemektedir. 
"Bir program dairi/inde bu ar:u

nurı talıakkıık eliirilehilmcsi için sö11-
liycccğiniz mütalealar çok kıymetli 
olacaktır.,, 

Endüstri kongresinin bu husııc:ta 

neler konuştuğu ve nasıl hir kar:ır al. 
dığı belli değildir. Yalnız 1933 sene 
sinde Ekonomi Rak1'...'llığı tarafından 

Bakanlar Heyetine verilen hir rapor
da, Ekonomi Bakan:ığının lsfanhul 
ve lzmir sanat mekteplerinin kendi. 
sine bağlanması arzusunu sarahaten 
izhar etmiş lıulunduğunu hntırlıyar:ık 
kongrenin dnh,\ geniş hir çerçeH? 
içinde bu arıuya iştirak etmiş olması 
nı kuV\·etli bir ihtima! dahilinde gör. 
dük. 

Diğer t.:ıraft.ın Kiiltür Bakanlığı. 

nın bu t'ikre, ~ani bir kısım anat 
mekteplerinin Ekonomi Bnkan?ığına 
bağlanması fikıine muanz olmad.ğı 

söyleniyor. 

Yalnız ge~cn seneye kadar hususi 
muvazcnelere bağlı ·bulunan bu mek
tepleri kendi bütçesin<' k:ıtmakJa ('C!·ı. 
sen dar olan bütçesinin hir az daha 
daraldığını ileri sürerek hunların 
biitçelel'iile bcra!Jer de\'rini istediği 
ilave edili)or. 

Eğer hakikaten ~ylcnilcliği gibi. 
Kültür ,.e 1-~konomi Bakanlıkları 

prensiplerde hirleşmi, lerse mes~lenin 
birinci safhası, Ekonomi Uakanlığı. 
nın i.cıteği dairesinde halledilmiş de
mektir. 

Ancak gene Kültiir Bakanlığının 
bu intikal işin<', Ö) le kolaylıkla mu. 
rnfakat etmiyeceğini ileriye sürenler 
de yok değildir. 

Bunl:ırın fikrine göre, sanat 
mekteplerine Ekonomi Bakanlığının 
istediği sekli verebilmek ic:in on larJ 
yeni baştan teF-İS etmek gerektir. Bu. 
günkü şeklile hu mektepler fabrika
lardan ziyade cemiyetin muhtaç oldu. 
ğu küçiik sanat <'rhabını yetiştirmek. 

'li'letler Cemiyetinin maneviyatına 
te ir dmekte, faal azasının cesare
tini kırmak ve barış ve kollelı."fif em-

ilan ett; 
ı_ 1 tedirler ki; esao;;:en kuruluşları ile is-aılarak satışa çıKarı mıştır Soy 

Paris, 22 (A . .A.) - Taksi şoförlerı tihdaf edilen gaye dr bu idi. O hal .. 
niyPl için olan mücadelelerine daha 
ziyade engel olmaktadır. En tehli
keli eUıd ıudur ki. bu lıal insanlığı 
tehdit ed~n f eliiketin önüne geçmek ı 
için olan bütün gayretlerin birleşme-' 

adı almak istiyen okuyuculara sendikası dün öğleden sonra bir mi- de hu mektepleri olduğu gibi muhn-
ting neticesinde 24 saatıik bir grev tavsiye ederiz. l Caza etmek ve yanı başında sana) i-
ilan etmiştir. Fiatı 65 kuruştur. il leşme hareketimizin icaplarına u~a-

Şoförler Başvekile bir mektup gön- _______________ .. ! hile.cek yeni sanat teknik mektepleri 

dererek isteklerini bildirmişlerdir. kurmak daha muvafık olacaktır. 

"Memleketin mevcut ıanayi şubl' 
/erinde ve sanayileşme program 
göre tesis olunacak fabrikalara 16: 
gelen ustaları yetiştirmek için ilk "' 
larak lstarıbul ve lzmir sanayi nıe~ 
teplcrinin, J'el;cüetin emrine veril~ 
si l<izımdır. !Ju iki mektebin gaut 
mevcut r•e kurulacak olan sanayi şıJt 
.IJelerirıe muktazi tesriycci, torna 
dökümcü makinist, elektrikri 
marangoz yetiştirmekle beraber h"' 
len memleket dalıilinde tahsiline i~ 
kn bulunamıyan merısucat, deba9 
gibi sanayi şubelerine muklazi ustD' 
ları da yetistirnıl'k olacaktır. 

Bu gay;nin temini için mevcut ti' 
sisattan istifade ederek bu mek e pli' 
re ilıtiuaca göre ş11be iltivc ve tale"': 
nin dalra ziyade ameli olarak yetif~ 
rilebilmeleri için falırikalarda rolıf 
bilmeleri temirı edilmelidir. 

Bu rapor Bakanlar ;Kuruluna s~ 
nulduğu z.ıman ki - 19:l.3 senesi lı" 
rinci kfmnnuna tesadüf eder - bir~ 
ci beş scn<'lik sanayi plıinının tat 
kine heniiz başlanılmış bulunuyord* 

Ekonomi bakanı B. Celal Bar'., 
yazımızın başında bahsettiğimiz 1111(1 

lrnnu i~e 24 - 1 - 936 tarihinıie 
ikinci beş senelik sana) i planı mü"" 
sebrtilc irat etmiştir. el 

Raporla nutuk karşılaştırılıl'I 

Ekonomi Bakanlığının sanat mekttV' 
lcri hakkında ne diisündüğü dahıt '' 
çık bir surette anlaşılmış olur. ~ 

Ömer N. Köıl1 

•ırnmnttttm t ı ttmmı tt n ttıtmtt 11 uımaım Jtnntnuurwaııtt "'/ 

eoğazlar hakkınd9 
Yunanistan notası!· 

~ 

verdı 
.!Jı 

Atina, "" (KUR~N) - Bo~V' ı 
meselesi hakkında, Yunan notası IJı.~ı 
Türkiye ~-fi-i nu .. en Eşrefe takdirtı e 

miştir. tı'' 
Nota yarı 1 'bugün) neşredil r:c)( 

Dışbakanhğı genel 
sekreterimiz Bei.gratt• 

cJıf 
Belgrad, 22 (A.A) - TürktY' tıc' 

bakanlığı gene: sekreteri Numan ftıf:r. 
menci oğlu bugün Belgrada gelrrti1' ,eel-

Pravda muhabirine b:yanatınd•• ıJ' 
ı;raddaki b:, . t :ıliik ikametin~tıl ;-1 
tifade edere': B. S.oyadincviç 11~ıı· 
mem· _;. _ · :-l!ikadar c.;en meset:::l • 
kında gi. ·· ;"~c::ni ı: .. 7lemiştir. 1111 

Siyasi mahafilin kanaatine ,ıs#tf 
kc.nuşm:ılar, bıl .assa buğuların. 1otr 
bir hale J,o.,ulma ı l- :ı~kında1ti ~ 
talebi ü::crine Balkan antantıo~ 
olan vaziyet etrafında cereyan e 
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.1 i,aretler 1 
Alakasızlık 

Gençlerden bah$ederken ade
ta ıözün peleıengi olmuıtur: 

- Okumuyorlar! 
Bu öyle bir hükümdür ki. tah

kikıiz, iıbatsız, fahitıiz ileri 
ıiirülür. Gene öylece, üzerinde 
bir saniye bile düşünmeden kabul 
tdilir. Yedisinden yetmiıine ka
dar eli kalem tutanlar bunu böy
le iddia ederler. 

Okumuyorlar, sözünün karşı· 
lığı: 

''- Okuyoruz!,. 
Cevabı değil: 
- işte eserimiz.!. lfte okudu

ğumuzun ıahidi, itte kültürümü
zün izlerini tQfıyan hayatımızın 

parçaları .• 
Diye bilmektir. Buna inanmt§ 

bir adamım. 

En çok okuyanlardan biri olan 
üıtad Halit Ziyanın Fransızcadan 
Türkçeye tercüme edilmi§ roman
lar hakkında bir anket açtığını o· 
kuyan bir genç liseli bana müra
caat etti. Dedi ki: 

- Fransızcadan Türkçeye ter
cüme edilmig romanlar hakkında 
bir anket açılmı§. Ona cevap gön
dereceğim. Fakat isimleri kopya 
etmek epi uzun wrecek. 

Çocuğa sordum: 
- Bu kitap/an buldun mu hi 

iıimlerini, müelliflerini, tarihle
rini kopya edeceksin?. 

- Kitapları bulmıya lüzum 

yok. Bir kitap buldum: Mustala 

Nihculın metinlerle muasır Türk 

ecl ebiyatı tarihi. 

Çocuk kitabı getirdi. Kitap 
epi hacimli iJi. Tercümeler bah

sini açtı. 331 den 331 inci ıayı

faya kadar üstadın bahsettiği mu· 

harrirlere ait kitaplann kimler ta

ralından tercüme edildiği yazılı 

idi. 

Aym kitapta gazetelerde ter

5-KUKUN 23 NiSAN 1936 

• • • Uzaktan • • Yakından ••. 

Satranç taşı yerine insani 

Yeni kral do 1aqıs'1le 
Jngilterede dt:;ğişikıı kler 

İngiltere kralı sekizinci Edveırdm 

tahta geçmesi, lngilterede şimdiye 
knd:ır nbşılmamış değişikliklere sebep 
olmaktadır. Daha geçenlerde, kralı 

muhafazaya memur bazı polis zabitle
ri istifa etmişlerdir. Bu zabitler ölen 
kral Cor~un hiımetinde bulunuyorlar
dı. Fakat o zaman vazifeleri o kadar 
gilç değildi. Çünkü beşinci Corc hiç 
bir zaman program haricinde hareket 
etmezdi. Biitün kral1ığr müddPtince 
yalnız bir defa saraydan ayakla çık
tığı görüldü. O da sarayın harict avlu
suna dikilen. büyük annesi Viktorya
nın heykelini görmek içindi. 

Sekizinci Edvar için böyle şeyler 

düşünülemez. Bu hükümdar istediğini 
yapmakta, teşrifata kat'iyyen ehem
miyet vermemektedir. Nitekim köpek
lerine talim yaptırmak için her sabah 
erkenden çıkar ve Hayt parka gider. 
İşte böyle bir vaziyet karşısında mu
hafazasına imkln görülemediği için 
kendisini takibe memur olan bir de
tektif de istifa etmiştir. 

içi zehir dolu yastık 
Ge~enlerde Londra endüstri şir. 

ketlerinden birine ait olan bir varil 
kaybolmuştu. Bunun içinde tanın. 

mış müthiş zehirlerden biri vardı: 

Siyanür. 

S;ıtranç oyununa meraklı bir Çin 
mandarini pek tembelmiş. O kadar 
ki, oyunun taşlarım sürmeğe bile il-

Maqmun mu ressamlık 
ediqor, ressam mı 

maymunluk ediyor? 
Son günlerde Nevyorkta bir ıe

sim sergisi açılmıştır. Amerikada pek 
tanınmış olan ressam Donald Şarp 
eserlerini ilan etmek ve satmak için 
garip bir usul bulmuştur. Ressamın 
yalnız kendi eserleri değil, maymu. 
nun un yaptığı le\' haları da sergide 
büyük bir yer tutuyordu. 

Usul pek basittir. Ressam may. 
mun, tuhaf vaziyetler ve işaretlerle 
-ıergi:re gelenlerin dikkatini celbedi
yor, onlara levha1an gösteriyor, 
fazla olarak da satıyor. Maymunun 
son eseri canlı bir tablo idi. Zengin 
bir Amerikalı kadın bunu on iki do. 
lara satın almıştır. Ancak bu lev
halarda kullanılan "Singi" adı may
munun ismi midir. yok.c:a res.~amın 

mU~tear adı mıdır?. Ru bt'lli değil! 

Kaybolan avukat 
Paris avukatlarından Roje Meri. 

ye isminde biri Galibiye dağlarına 
çıkmış, bir aha dönmemişti. Ken-

şeniyormuş. Fakat bir türlü oyun. f 
dan da vaz geçmek işine gelmiycr.

1 
muş. l\landarin bir çare bulmuş Ge. ı 

niş bir sahaya satrcnç hanelerini t:ız. 

direrek taş yerine adamlarını koy
muş. Kendi.cıi bir kenarda yumuşak 
yastıklarına yaslanarak: ' Sen ileri. 
ye, sen geriye .. .,, diye emirler ver. 
mi;; ve oyunu böylece oynamış!. 

Bu e.,qki bir masal. ~imdi bunun 
yenisi nr. Yukandaki resimde 1 
Frankfurt - über _ l\fayn şehri hari. 
cinde çizilmiş satranç haneleri görü. 
nüyor. üzerindekiler de o şehrin a. 
halisidir ki .Mandarinin adamları m
zifesini görüyorlar. 

l'rankfurtlular e..~ki Çin mandar\. 
ni masalını bu suretle yaşatmışlar. 
~~ 1 

Amerika f!azetelerine 
yeni bir sermaye çıktı 

Amerika gazetelerine büyük biı 

alaka ile bahsedecek yeni bir hfıdiSt> 
çıktı. Nina Van Zand ölmüş. Bu isim 
memleketimizde işitilmemiştir. Kim 
olduğunu söyliyelim. Nina 1886 nın en 
meşhur miras yedilerinden bir kadın
dı. O sıralarda Ogüst Spi adında bir 
anarşist idama mahkum olmuştu. Ni
na buna aşık olmuş, idamından bir 
gün önce kendisile evlenmişti. O za
manlar bu mesele Amerikada büyük 
bir rezalete sebep olmuştu. Anarşist 

idam edildi. Bundan müteessir olan 
kadın blitün servetini fıkaraya. terket
ti ve çalışmıya başladı. Hatta bir ailP 
pansiyonuna oda hizmP' "3i oldu. 

Aradan bir çok zamaı ,eçti. Kadın 
da unutuldu gitti. Fakat bu defa ölü
mü, Amerika gazetelerine parlak bir 
aktüalite mevzuu kazandırdı. Nina ça
Iışmıya başladığı vakit beş parasız 

kalmıştı. Sevdiği anarşisti unutarak 
yavaş yavaş gene para biriktirnıiye 

başlamış ve milyoner olarak ölmüş
tür. 

disini aramak için gönderilenler mu. --------------
vaffakiyetsizliğe uğramışlardır. Gi. 
den kafile yolda bir çığ yüzünden 
ilerliyememiş, fakat kar ü:r.erinde in
san ayağı izleri görmüştür. 

Kafilenin gittiği yolun aksi hıti
kamete de imdat heyeti gönderilmiş. 

tir. lki grup birleştiği vakit avuka. 
tın akibeti anlaşılmış olacaktır. 

J{endisinin bir çukura düşmüş ol
ması veya bir çığ altında kalmış bu. 
lunması, yahut da ayılar tarafından 
par~alanması ihtimaH kuvvetlidir. 

IGezintiler 

Çalışan meslekle 
On sekizinci curin ikinci ya 

ınnclan ıonra, doğu Üe batıyı 6 
nif bir hendekle ayıran feyleri 
btı§ıncla, meslelılerin kendi ıını 
lcuını çizmeleri ve o 1tnır içincl 
çalt§maları gelir. Geçen yüz y 

o kadar yarahcı yapan, bulufl 
rı alabildiğine clerinleıtiren. v 
rimleri akla durgunluk verece 
bir hale getiren hep budur. Bu 
gün eğer ortada yüzümüzü ağa 
tacak ba§armalar görülüyoraa, b 
yfi:zdenclir. 

T an:zimat kımılclanl§ı, ilk gü 
lercle o yola girmenin bir mü· 
desi gibi görünmüıtü.. Fakat 
çok geçmeden eıkilik afyonu ü 
tün geldi ve kalkınan bQ§lar ge
ne rüyalı yaıtıklanna clüıtüler. 

Doğrumnu ararsanız, bugün Je 
tam manasile ite ıanlrmf değiliz. 
Hala bozuk ifliyen yanlanmıs 

var. Fakat örnekıi:z ıayılamayız. 
Çalııanlar göze çarpıyor. Bazı 

meslekler, keneli çevruini krııa
tan, konusunu çizen özlü bir pe
tek baıııncla uğrcqıyorlar. 1 

Mesela iıte doktorlar.. Sıran 

dü§tükçe inıalBtZca çekiftirmek
ten korkmadığımız bu cula.mlaf"' 
bugün en müsbet çall§an, en süre~ 
li didinmelerle yol alan yurltQflar
dır. Memlekette, öyle •anınm iri 
bunlar kadar biribirlerini kon
trol eden, çalt.fmalanmn alrı

§tnı biribirine bağlıyan btqlıa bir 
meslek yoktur. Keneli laboratu· 
varlarında, röntgen makinelerin
de, mikroskoplar bcqıncla tek tek 
döktükleri alın teri her halta bir 
konferans salonunda biribirine ka
tılarak, me.Ieği yürüten bir ır 
mak oluyor. 

Gün geçmiyor,, ki ha.tahane
lerdeki mü§aheclelerin izi kağıtl~ 
ra dökülmesin. Bir yandan tıb
bın tarihi Türk bakımından ince
lenirken, bir yandan mecmualar-

S. Gezgin 
\Wf\ ı• ıw ı- (Somı Sa. 4 Sü. ~1 

cüme edilip de kitap halinde ba- --------------·-----------------------------..;..,--...-----------· 

,Jmıyan romanlaTdan da bahıedi· c 1 ·~ .·.-.. • .~.· ~·p_..{~.-:;,~ 1:-H:•· AM"'1;~ .. ~ 
liyorJu.

1 
Bclu kitap Mdaa:ki~ V eka· ' ·:;_.> .. :.:~ı.; _ m. ~ 119 • 

leti tara ıu an 1934 e , ınci de- - .~~~ ·:. zi"fr-·~,~'1:. - s E y E N G i L. 
1 la bmtıra1ml§tır. 

Çocır.'ı feytan ıeytan yüzüme 

baktı. Cevap veremedim.. Bahsi 

kapatmak i•tiyordum. Çocuk ba

na yeni bir meseleden bahıetti: 

- Yeni çıkan bir a111iklope

'Jicle Ziya pcqadan bahsedilirken 

müh;m bir notla "Tartül,, ün Zi

ya paşa tarafından tercüme edil· 

Jiği söylcniyor1a ela mevcudiyeti

nin ıüpheli oltluğunclan balaıedi

liyor. Bakınız ben Bize iilemadan 

ol«11 bir muharrinin yaptığı hata

yı, pne bizim kitaptan tcuhih 

eJe7ün, dedi. 

Kitabın tiyatro bahsini açtı, 

T artülttm örnekler okudu, aonra 

ilave etti: 

- T artülün birinci ba11lııı 

1298 Vakit matbaaın, ikinci ve 

üçüncü bcuılııları Ebüzziya kitap

haneBi tarahndan •• 
·:f. :,. ~ 

En çok okuduklarına inaridığı

mız ve tazirlerini bir tqvik veıile

ıi büdiğimü üıtacllarJa bile teıa

dül ettiğimiz bu haleti ruhiye mü

nevverlerin kendi sahalarına ait 

meselelerle ne kcular aUıkalanclık

larını p.tameğe kafidir •anınm. 

Sa4rl Erte111 

---
Kendisi gibi liseyi henüz bitirmit bir genç kızla 

gönnüı geçinnif, Yatamıı, eilenmıiı, doynmf, bık -
mıt ve arbk evlenmeği düıünmeğe baılamıı olan bu 
koskoca adam arasındaki on bet yıllık yaı farkı ko
lay kolay yenilir yutulur gibi değildi. 

Konuıuyorlardı; fakat aralannda ne evlenmek • 
ten, ne evlilikten, ne de ev Yaf*YJtmdan bir tek aöz 
geçtnenlİştİ. Gerçi böyle ilk kartılaııtta bu itlerin 
doğrı.ıdan doğruya komııulduiu az görülür. Lakin 
ne olaa acaba Sabri Uçar ne dütünüyordu, Güleri 
beienmit uiydi. onunJa evlenmek üter nydi? 

O gün i9n Güler Lunu anlıyamaclr, üıtelik de an· 
lamak utiyor göriimnemek için çok çalıtb. 

Sal>ıi Uçarın aözlerinde aynca Güleri beğendiği
ni anlatan bir cümle yoktu, fakat onun tüzellik te
l&Jdôsi umumiyetle Gülerdeki -vasıflara uygun sayı
labilirdi. Bir münaaatle güzellikten aöz açılınca 
uyuyanlar, uyananlar, kadınlar, erkekler tekrar 
Jnasarun çevrimine toplanmıı bulunuyorlardı. 

Gezintinin l>BJlangıç saatlerinde durgun bir adam 
olarak görünen Sabri Uçar, Gülerle yarım saat bat • 
bata kaldıktan ıonra açılmq, heyecanlanmrıh; bü -
Y'Ük bir topluluk karınmda konferans verir giıbi düz
gün ve dikkatli cümlelerle konuıuyordu. 

Alt kat kamarada uzunca bir zaman uyuyup uyan
tlıktan ıonra rakmm periıanhğmı l:amnrnen gidere • 
rek tekrar gÜverbııye çdamş olan orta Y8th güzel dul, 
Sahıi Uçann mr aözüne itiraz etti: 

- Şarkb kadının gü,.elliğini yapan melin.kolidir, 
bunu inkar edemezsiniz! . 

Sabri Uçar cevap verdi: 

- Melankoli ... Güzel ıey! Fakat hiz oturun düsün
ıneK, ağlam111k değil; yaşamak iatiyoruz. Melankoli 
Türle kadınına yakışan en güzel p~.>7du, çünkü idnde 
yaşadığı hayat şartlan onu hüzünlü yapıyordu.O şart 
Jar bugiin deRitmiştir. Dünkü yaşayıı, Türk k3dL 
nmı evinde otunn.a~ otura otura t(WJDbullasmağa 

mechu1' ediyordu. Evinde oturan ve güneş ıörmiyen 
kadmın eti elbette beyaz olacaktır. Evinde oturan ve 

kafes arkaımcla kocasının getireceği ıeyi bekliyen, 
bütün haklanndan mahnım kadm, elbette hüzünlü 
olur. Bugün Türk kadınının ekseriyeti için vaziyet 
böyle midir? Zengin hanımlar eğlence için, orta hal
liler ve fakirle.- çalıpnak için bütün ıün aokakta do
laşıyorlar. Eskiden Türle kadınının eıaa vash "otur
mak" tı, buıün ''hareket etmek" tir. Ya -
ıayıı ile beraber güzellik ölçüsü de de -
ğişmelidir: Oturan kadının güzelliği plastik olur, sü
rekli bir hareket içinde yaııyan kadında dinamik bir 
güzellik aramalıyız! 

Sabri Uçar, karıısındaki kadınlan gücendinniş ol
mamak için ıözünü bir komplimanla bitinnek iıtedi, 
ili.ve etti: 

- Tabii, bu iki vaafı birden taşıyan kadmlar da 
vardır. 

Refia ile Bedi;ı gülümsediler. Zimrnennanın kan-
ıt söze kanştı: 1 1 ı 1 :t 

- Bote klasik hiç bir yerde kalmarnııtır. Harp se
nelerinin sıkınblan bütün Avrupayı hala baştanbaıa 
kavuruyor. Siz bizinı patronlara ne bakıyorsunuz, 
Zimmennanl& Kinuran gibileri her yerde azdll'. Dün
ya kttlık içinde yaşıyor .. iyi beslemniyen nesillerin 
kadınlan güzel olamaz! 

1914 - 1918 savaşı başlamadan önce orta halli 
iken savaşm sonunda tamamen fakir olan bir ailenin 
çocuğu, sıkıntı içinde büyümüş, ritmik dans mek -
tebinden çalgılı hakveye dütmüt, orada beyaz ve yu· 
varlak omuzlan ile balmumundan dökülmüş gibi du
ran ensesile, güzel ayaklarile fı-kir annesini ve büyiik 
annesini geçindinniı, sonra balmun.ı ensesine yük
ıek değer biçen bir zenginin tavıiy~sile bir operet ti- l 
yatrosuna alınımı olan dünkü Anna Frida. bugünkü 1 
isınile Frav Zimmennan zen:ıinliğe lı:arşı yıldırımluj 
yağdrnnağa hazır bir kin dmamo.u halinde idi. znn-ı 
mennanla b • r gece barda tamtm1ı. ertesi günü e-Ylen· 
miş. iiçüncü günü yolculuğa çıkm••lardı. O ıı\in bu
gündür, dünyanın dört yanmı dola§t)Ol'lardı. Koca
ımdan zengin olduğu ve kendisini sahn aldığı için 

tiluinoyrdu', ihtiyar ona gıttikçe tazıa auıaninlük ıöa. 
teriyordu. Genç ve güzel Frav Zimmennan, kocaıı· 
nı her gün başka bir mi1Jetten başka bir erkekle al
dabyordu da yine kendisini ondan istediği kadar in
tikam almış olduğuna kandıramıyordu! 

Sabri Uçarın yerine ilhan cevap verdi: 
- Yeni nea.i.ller için yeni güzellik ölçüıü ve yeni 

güzelle§me metodlan vardır; açık hava ve aerbeat VÜ• 

cut terbiyesi bunların baımda relir. 
Güler, tlhanm bu serbest vücut terbiyesi propa • 

gandasından pek bir şey anlaıuyordu ama kocası ol
ması iht:imııili bulunan adanun kadm güzelliği haldun
daki düıüncelerini pek beğendi; bunlara türlü ma • 
nalar verdi, bunlan kendisine karJı bir nevi "ilim 
aık" teklinde anlamak bile istedi, fakat pek o kadu 
ileri gitmeii de uygun bulmadı. Ne de olaa bu rnuı 
gezintisinden sevinçli ayrıldı; Hüseyin Tok da kızı• 
nın ıevincini görerek ferahlıyordu. 

SERBEST VÜCUT TERBiYESi 

1 
Serbest vücut terbiyesi birliğini kuranlar mem. 

lekette jimnastiği yaymak makaadile işe koyulmut
lardı; fakat gördüler ki lcunı kuruya jinmaatik tut. 
muyor; esenlik davaaına biraz da estetik kanıtıra .. 
rak maksatlarına eriımeği düşündüler. "Sağlara 

vücut" hedefi, birliğe pek çok alaka kazandmnamıt
tı, ''güzel vücut" hedefi konulur konu11111lZ birliği11 

aza defterinde boı yer kıllmadı; fakat bu ıefer ııkı, 

sıla davranmak lüzumunu ıiddetle duydular. 

Birlik iılerinin çevrildiği yer, Beyoğlunda Ayu.. 
pap.dadır. Burada büyük bir jimnaatik salonu ve 
birlik azası için soyunup giyinme, yıkanma, dinle~ 
me, okuma ve eğlenme odalan da vardll'. 

n; .. Ii-: t. ... -.!:::-, Ah.uauyada olmnm! pnçler" 
Almanlardı; az zaman sonra her cinaten kadın ve 
erkek za burada birleşti. 

"Arkası var) 
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Çocuk Haftasında 

Türlü bakımlardan Ço
cuk ve Esirgeme Kurumu 
Vasati ömrü 70 sene olan insanlar 
gençlik ve tazeliği nerede aramalıdırlar 

f ınine ft~IBDID 83~1 

Çocuk mevzuu bir r.1uharrir :çi11 ye
di veren güle benzer. Her sahadan ken
di gibi biiyüyen ve serpilen fikirler do
ğurur. 

Çocuğu bir anne gözile muhakeme 
etmek, ona aşkı .• Yuvası .. Benli~i ve 
hUlyelan üzerinde geniş ve tatlı bir 
ufuk açmak bu ufukta koşan ana ha
zan vücudile koşan maddi bir benlik, ı 
hazan şefkatile uçan manevi bir varlık 
Bazan kudretile hakim olan bir hayat 
bulur. 

Çocuğu bir baba gözile mukayese et
mek otıa mağrur benliğini, kudretinin 
bir neticesi addettiği eserini ve miistak
~I hayatı üzerinde bazan tatlı ve ba. 
:ıan da biraz teessürle dolu uzun bir 
düşünceye daldınr. Bu düşüncede ba
ba; yann kendisini istihdaf edecek olan, 
anasına kendisinden yakın, hayata ken
disinden kuvvetli atılan ve fakat - ken. 
di parçası olan bu oçcuğu necip !:>enli
ğine göre ya çok arkı veyahut biraz gev
şek bağnna basar. Fakat daima onu 
korumakla mükelleftir. 

Bir muullim gözile çocuk: Kendi 
mesleğidir. Bir insanın mesleği hakkın. 
da doyduğu her şey muallim tarafından 
çocuk için düşünülür. Çocuğu terbiye 
"e tahsil ettirmek çocuğa hakim ve na
fiz olmak, çocuğu kendine muti ve hür
metkar görmek bir muallimin ilk dilşün
cesidir. Bütün bu düşüncelerin üzerin. 
de muallim kadınsa bir anne şefka~i ka· 
tar, erkekse bir baba kudretile onu ko
rumağı düşünür. Ve bütün bunlann 
üzerinde bir de vatandat yeti2tirmek 
vazifesi vardır. 

Hükumet nazarında çocuk: Vatanın 
kfküdür, milletin sayısıdır, ordunun 
temelidir. Meırileket idaresinin hnzırla

nan bir uzvuaur. Bugünkü benliğin ya. 
rınrdır. Bugünkü kuvvetin yarında de
vam cttircnidir, memleket pazarlann
da bir müstehliktir. Toprakta ve sana
tında bir müstahsılchr, 

. Memleketin en büyük membaı vari. 
<!atıdır. Milletin bizzat kendisidir. A
sırlarca bir milleti devam ettiren, ;nkr
razdan kurtaran dünya yüzünde bir 
varlık yapan odur. Çocuktur .• 

Kanun nazarında çocuk: Himayeye 
muhtaçtır. Vasiye muhtaçtır. Ailesi bak
mazsa bakılmalı. Yanlış yola sevkedilir. 
se kurtanlmalr, kendisine verilecek ben
likte kanun gözü daima üstünde olmalı. 

Kim olursa olsun çocuk şekli üzerinde 
auitesir edecek amiller kanunen kaldt-
nhr. · 

Çocuk nazannda çocuk : Sevki tabi
tsinin esiridir. Gülmek onun,, gezmek 
onun, yemek onun, zevk onun, saadet 
onun, kendinin olan ve olmayan her 
şey onundur. Kendisince güneş onun 
için doğar, ve (Ay dede) kendi için gü. 
ler; yıldızlar göğe kendi için serpjlmiş

tir. Bayramlar onun için yapılır. Oyun
caklann hepsinin sahibi odur. Baba 
onun için çalışır. Anne onun için harap 
olur ve kendi hiçbir şeyle bağlı ve borç
lu değildir. Hep o ve hep odur. 

Bunlardan mahrum olan çocuk suy<ı 
kesilmiş çiçeğe benzer. Senin veya benim 
solan bir çiçek karşısında • duyduğu

muz teessürle .. Senin veya benim sönen 
bir çocuk karşısında duyduğumuz tees
sür birdir. İşte bizi birleştiren bu tees
sür (çocuk) tur. 

Mesleğim itibarile doktorlukta ço
cuktan bahsedeceğim. Çocuk ana ve ba. 
banın yıpranan varlıklarının hayatını 

uzatmak için kudretin ortaya çıkardığı 

yeni bir mebdei hayattır. Çocukla beşer 
ömrü yeniden başlar: Beşerin ömni so
rulduğu zaman vasati ömür 70 senedir. 
derler. 

Bütün beşeriyet yetmiş yaşındadır. 

Kendisine yetmiş senelik yorucu ve yı
kıcı oir hayatın gizli kuvvetini yaşatan 
ba fDU amanla ıerpilir. Ve meyvesini 
verir. Ve yine kendinsinden sonra gele
cek kuvveJ hayatiyeyi hazırlar. Bu 
tomurc:uk çok büyük bir kuvvetin nıenı-l 

baıdrr. Bunu muhafaza etmez ve koru-
mazsak düşer. Hele bu tomurcuğu ta· 
şryan ağaç hasta ise tomurcuk da has. 
tadır. 

Bu tomurcuk yalnız başına yaşadığt 
ilk zamanlarda daha kendisini koruya· 
cak kadar kuvvetli değildir. Bu zaman
da korunmazsa ölür. Yiyeceği kendisine 
mahsustur. Isınması kendisine mahsus
tur. Hastalıkları kendisine mahsustur. 
Bakımı da kendisine mahsustur. Her 
şeyden ayrı olan çocuğun her şeyi de 
ayndır. 

Bunu hesap edip düşünmivenler 
çocuklarını muhafaza edemezler. 

Hepimizin bildiği, hepimizin sevdi
ği, hepimizin üstüne titrediği bu çocuk 
muhterem vatandaş.. Memleketin çocu-

ISTANBUL - 18: Dans musikisi! 
(plak). 19: Haberler. 19.15: Muhtelif 
plaklar. 19.30: Çocuk esirgeme kurumu 
namına konferans. 20: Sigan musikisi. 
(plak). 20.30: Stüdyo orkestraları. 

21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi ve
rilecektir. 

~---------------------. BORSA 
22. 4 • 936 

11Jz.alarmda yddn (3aretll olAn.lar, tı.ze. 
rinde muamele görenlr.rdlr. Rakamlar 
saat 12 de kBpıuuı satış OyatJarııur. 

PARALAR 
•Londra ti2i, - •Viyana ~~. -

•Nevyorlr 126. - •Kadrld 16 -
• Pam l67.- • Berlin 132. -
• MllAno l\18 - •VBl'§ova 24. -
•BrUqel 68.- •Buda~t· 28-
•Atına l!ll.-- • Bük:reo \~ -
•Cenevre l)20,- •Belgrad l>2 -
• Sofya 2i. - •Yokohama 8'-
•Amsteram 83,- •AJtm 1171-
•Praa ll'A - •Banknot 239-
• Stokholm 88-

ğudur. 11------------------------------
ÇEKLER Memleketin bu saydığım varlıklann 

yokluklanna karşı koymak için senden • Londra 621.2C> • VJyana l.2868 
• d • Nevyork 0.7937 • Madrtd C> 8192 

ve senın yar nnrnla bir cemiyet kurmuş- • p--'- 12 06 · ...... * BerllD 1,9770 
tur. (Çocuk Esirgeme Kurumu • Hima- • MUA.no ı0.0776 • v 

• E fal) &rfOVll 4'.2266 
yeı t . • BrflkaeJ '-701C> • BudaPCfte (,W86 

Annesiz çocuğa o bakacaktır. Tilrk • .At1Da S8 8«2 • Bükref ı00 .5670 
milletinin şefkati ona yetişir.. • Cene'V!'9 2 f89ô • Belgrad IJ4- 916 

Babasız çocuğa 0 bakacaktır. Türk • Sotya tSU060 • Yokohama 2. 7b00 
"ll · • k * Amsterdam 1.1719 • Koskova U9S7C> 

mı etının udreti ona yetişir. Hocasız • Pra,. 19,no 
6 "" * Stokholm 811!.'" 

ve mektebe devam edemiyen çocuğu o, ıı------------,..-·------11 
mektebe gönderip okutacaktır. Kuraca
ğı yardım müesseseleri bu işi başanr. 

ESHAM 
it Bankam 10 ~ 

*Anadolu 24 (0 
Reji 2.12:'.> 
şır. aayr1y 16 cm 

* Merkez Bank 66 2b 
o. Sigorta .00 

Tramft1 11,00 
Çimento 10.M 
Unyoıı DeL O 00 
Şark DeL 000 
Balya 000 

Kimsesiz çocukları hükumetin dile
diği şekilde bu kurum yetiştirecektir. 

Hükumetin bu kurumla olan sıkı alaka
sı buna delildir. Kanunun kimsesiz ço. 
cuklara emredeceği sahaveti bu kcrum 
daima tahakkuk ettirecektir. ıı------------------11 

Ponomontı s,rıo 
Şark m. ecza a.oo 
Telefon 0.00 

lstlkrazlar Kimsesiz çocuğa çocukluğu bu ku
rum tattıracaktır. 

Kimsesiz ve hasta çocuğa ~oktor, 
ilaç, süt damlası, çocuk hastahanesi, 
çocuk tebdilhava yerlerini bu kurum 
etinden geldiği kadar temin edecektir. 

Tahvlller 
* 1933 T.Bor. I 2i.876 &:lektrfll: 
• ••• n 28,00 Tramn1 

• • .. m 22 r>2 Rıhtım 
httk.Dabm 00 00 • Anadolu J 
Ergen! lBUk. 05.00 • Anadolu n 

1928 A M 10.00 A.Da4ota m 
8. Emırum 9C>. * J4Um."°''81.l A 

00,00 
Bt.70 
u.oo 
ü2o 
H.al 
413 00 
woo Muhterem vatandaş: Çocuk hafta. 

sında çocuk için işte söyliyor ve haykı-ı•--··------------J 
rıyorum: Bu kurumun elinden herşey :-------.-----.----.. 

T k • Pcrıembe CUMA 
8 Vlm 2 Nisan 23 Nisan 

gelir .. Çünkü bu kurum sensin .. 

Dr. Snlim 'AlımP.t ======1·30Kuh&rem 1 Muharem 
--------------11 GUn doğlıfu 5 17 5,15 

YENi NEŞRIY AT: ann batıp 18,52 18,53 
Sabah namam 5,00 5 00 
ogıe namazı 12 13 12 13 

Kitap ve kitapçılık lklndl naı:rı&ZI 15,59 15,59 
Akşam namazı ı 8,52 ı 8.53 

Sekizinci sayısı çıktı. Pariste çıkan Yatm rıamam 20.28 20,30 
Le bulletin du livre français isimli mec. lm8ak 3,28 3,26 
muanın, Türkiye neşriyatından bahs- Yılmgeçeog11nlert 112 113 
ederken Kitap ve Kitapçılık mecmuası ._Y_ılm_kal_an_gUnl_.er1_..__2_s_3 ___ 2•5•2-~ 
hakkında değerli bir yazı yazdığım bu 

sayıdan öğreniyoruz. Üniversite dinler ---------------
tarihi doçenti Hilmi Ömer Buddarun 
"Dün ve Yarın,, neşriyatı arasında çı
kan Dinler tarihi isimli eseri hakkında 
bir tenkit makalesi, dünya kitapçılık 
alemine ait haberler, üniversite pıofe. 
sörtüğünden aynldıktan sonra Çamlı

cada bahçıv.mlrk eden kitap meraklm 
İsmail Hakkı Baltacı oğlu ile enteresan 
bir mülakat, Sivas kitapçıları hakkında 
malumat ve yeni ecnebi neşriyatından 
bahseden bir yazı bu sayrnrn münderi-
catı arasındadır. Tavsiye ederiz. 

PERŞEMBE GAZETESi - 56 m
cr sayısı da güzel yazı ve resimlerle çık
tr. İçinde Halit Ziya ile bir mülfilı:at, 
Güzide Sabrinin Hicran gecesi :simli 
romanı, İbrahim Ataeddinin ve Halide 
Nüsretin enteresan ayzrlan vardır. 

Damgasız ölçüler 

hınbul!ıl~ 
.$ıhir11"yatrosu 

111111111111111 

!~;;;!!!il 

Bu ak§arn saat 
20 de 

TOSUN 
Komedi 3 perde 

Türkçeye çeviren 
S. Moray 

~-------~~-----------~ 
BALK OPERETi 

Ankara Yeni 
sinemada 

Cuma akşam 
ŞiRiN TEYZE 

Cumartesi akşamı 
SEVDA OTELt 

Bir semtin ismi değişti 

Onu, evde sevmiyen yoktu.. JSt.ytık 
an:ıemden en küçük kardeşim Ferhada 
kadar hepimizin dert ortağı Emine ab
la idi ... 

Nejat ağabeyim Fahire yengemle 
evlenirken annem bir hayli aksilik et. 
miş; o zaman Emine abla: 

- Etme hanımcığım, gönül bu, biri
birlerini sevmişler .. diye çok söylemiş .. 

Kız kardeşim Nermini, doktor İh
sana vermek istemiyen babama yine E
mine abla. 

- Beyefendi yazık etme, gönül bu .. 
diye uzun uzun yalvarmış ... 

Emine abla on senedir aramıza ka. 
tıldr. Onu büyük annem Aydındaki bir 
ahbap elile getirtmişti.. İhtiyar bir ko
cosat varmış; ölmüş, evdeki görümce ve 
ortakaln ona hiçbir §ey vermemişler. 

Kimsesiz ve sefil kalmış., 
Bize ~ndan sarıldı. Küçüğümüzü 

çocuğu, büyüğümüzü kardeş diye sev
di.. Bu, çok temiz yürekli, açık gözlü, 
sevimli köylü kadınını biz de pek benim 
semi~tik ... 

Bazı geceler itlerini bitirdikten son. 
ra herhangi birimize işlediği yün örgü
lerden birini alır, aramıza kanşrrdı. U
zun uzun konuşurduk ... 

Gönül ve sevgi bahisleri üzerinde 
çok içli bir duyguyla söz söylerdi. 

- Emine abla hiç kimseyi sevdin 
mi? 

Diyecek olsak. İçini çeker tatlı, kır
gın bir gillümsemeyle: 

- İnsan, insan olur da sevmez olur 
mu hiç?.; 

Der, baıka bir şey söylemezdi .. 
Bir gece yemekten sonra oturma o. 

dasında yalnızım. Kız kardeşim bir haf 
ta var ki kocasının yanına gitti. Ferhat 
lise imtihanlarına hazırlanıyor, odasma 
kapanmış, yüzünü yemeklerde görüyo
ruz. Annem bitmek bilmiyen nafile na. 
mazlannı kılmağa çekilmiş.. Gazete 
okuyorum.. Emine abla geldi.. Elinde 
bana ördüğü bir yün~aket. 

- Küçük bey, ne var ne yok orta
hlrta, bir yol hızlı oku da ben de duya• 
yun. 

- Dünya biribirini kafese koymağa 
uğraşıyor, Emine abla. Bize göre henüz 
bir şey yok. Şt!radan buradan konuşma
ğa başladık .. 

Benim mahut evlenme işiın yine 
açıldı. 

Emine abla dedim. A<:aba Senihayı 

alırsam mesut olur muyum? ı 

- Seni seviyorsa neden olmayasın 
beyim? ... 

- Beni seviyor.. Amma bu sevgi 
kafi mi? Bakalım beni anlayabilecek 
ml? .. 

- Anlar beyim, seven insan her §Cyi 
bakmadan görür, duymadan i§itir; kö. 
tiilükten gayrisini .• 

Güldüm: 
- Bu güzel.. Amma Emine atlacı

ğrm o zengin krzr, ben az para kazam. 
yorum ... 
- İlahi küçükbey, o, okumuş, akıllı bir 
kızmış.Para zenginliğinin, yürek zengin 
liği, gönül zenginliği yamnd;ı bir hiç 
olduğunu bilmez mi? Hem bak "beni 
seviyor,, da diyorsun. Sen el sözüne uy
ma beyim. o kıza kıyma ... 

Öyle lı!:- can acısile söyliyordu ki 
tuhafıma gitti 

- Emine ahta, dedim. Demek Seni
hayı almazsam ona kıymış olurum. öy
le mi? ... 
- Öyle küçükbey .. Eğer seni seviyor

sa yazık edersin .. 

- Peki, Emine abla neden yazık 

oluyor muş? O da benden daha zengin 
ve güzel birini bulur, onunla evlenir .. 

- Bilmem amma .. Eğer çok seviyor
sa gözü, gayri kimseciği görmez. Önü-

Şimdiye kadar hiç damgalanmamış 

ölçüler tutulduğu zaman ne yapılaca

ğr dahiliye vekaletinden sorulmuştu .. 

Gelen cevaba göre, hususi müesseseler

de ele geçen bu gibi damgasız ölçüleri 

kullananlar zabıt varakalarile birlikte 

müddei umumiliğe verileceklerdir .. 

Aksarayda Sarı Musa camii civarın• ne Karun kadar zengin mi, Yusuf peygam 
daki Nevbaha mahallesi adının istanbu- ber kadar güzelini getirseler, ilb benim
lun zabtında büyük yararlıkları görülen ki der. Yanar durur. Etme küçilk bey 
Sarı Musa adına çevrilmesi şehir mecli· can yakma ... 
since kabul edilmişti. Bu karar dahiliye - Emine abla, sen cam yanmışa ben-

Resmi dairelerde ve devlet müesse -

satında bulunan damgasız ölçülerin a• 

dedi ve evsafı hakkında bir liste hazır

lanacak ve kimden kaç alındığı yazıla • 

rak ölçüler ınüfcttigli~ine bildirilecek • 

tir; 

vekaletince tasdik edilmiştir. zersin ha? .. Yoksa senin ihtiyar da 
seni atmadan önce? ... 

Elektrin ücretleri 
Elektrik tarife komisyonu birkaç gü

ne kadar toplanacaktır. Kömür fiyatlf• 
ri indiği için elektrik ücretinin on paraı 
daha ineceği muhakkak görülmektedir .. 

Derin derin yüzüme baktı. iri siyah 
gözleri nemli bir bulutla gölgelendi .. 

- Derdimi deşme küıük b ·y , a.ılat

sam uzun siirer. ınkılırsın , nene ge
rek ? .. 

Bu tertemiz, ince duyuşlu köylü l:a-

Yazan: Meuure Eırel Onur 

dıru mutlak söyletınek ve dinlemek isti
yordum, 

Yok.. Emine .:.bt:ı o, naaıl .ıöz?~ 
Hiç sıkılır mıyım? N::~-;ni~ derd'n, ~ 
lat da tatlı tath dinliyeyim. 

Dedim.. Elindeki şişleri kucağına 

bıraktı .. Gözlerini kapadı. Uzun uzwı 
düşündü .. 

Sonra her zamanki tatlı sesile ;ıulat. 
mağa başladı: 

- On beşimi bitirmiştim .. Artık pı .. 
nar başına su doldurmağa giderken yll· 
zümün yansım al grebimle örtmeğe bq
lamıştrm. Benimle beraber au dolduran 
köyümüzün erkek çocuktan artık ba1-
ladılar bana "güzel Emine,. demeğe •• 

Hasırcılann Mehmet hemen beni 
her görüşte "kız Emine,, gözlerin m .. 
ğer ne güzelmiş senin?,, derdi. San ima• 
mın Bekir "Emine kız nazar alacwksm, 
al örtme,, diye peşimde dolanır. Çıfıtla· 
rın Rıza "bu kız topumuzu yakacak,. 
diye onlan kışkırtrrdr .. 

Köyümüz Aydının havası, suyu en 
güzel olanlanndandı. Hep şehirliler ha. 
va değiştinneğe bizim köye gelirlerdit 
Babam, köye gelecek olan §ehirlilere 
vermek üzere bir ev yaptırdı, Köyün 
en güzel evi bizimki oldu. Gelen giden: 

"Hacı Hüseyinin evi İstanbul evi 
"b " gı i diyordu. Taliimiz açıkmq, o yq 

zengin bir bey bizim evi tuttu •• 
Babam beni çığırdı: 
- Emine, dedi. Ev tutuldu. Şehir 

uşaktan temizliğe bayılır. Göreyim ıe· 
ni, evi gül edesin .•• 

Ben, bir başıma koca evi üç gün sil
dim, temizledim.. Bir perşembe gün(l 
biri yaşlı, biri çok ergin iki bey eşyalar
Ja geldiler .. Yaşlısı babası imiş. Ev asıl 
o ergine tutulmuş. Hastalıktan mı kur. 
tutmuş, neymiş, Doktorlar: Hava değiı
tirsin demişler .. 

O akşam bir tepsi donattım. Güveç 
yaptım. Taze yoğurt, köy böreği ..• Gö. 
türdüm. Yaşlı bey beni görünce güle· 
rek yanıma geldi: 

- Zahmet ettin kızım. Memnun ol. 
duk. Sen Hüseyin ağanın kızı mıaın?JI 

Yavaşça: 

- Evet efendim dedim .. Tepsiyi bı· 
raktım, koşa koşa eve döndüm. .. 

Ertesi sabah gün doğmadan kalk
tım, bizim san ineği sağdım. Hemea 
pişirdim, bir bakraç sut, beş on yumur• 
ta, köy ekıneği, taze yağ. Yine gittim.. 
Kapıyı açtım. Elimdekileri taşlığa ko. 
dum, geldim. 

O gün, yaşlı bey, babamı çığrrtmıt 
"Ben şehire dönüyorum. Biziın ço

cuğu size emanet ediyorum.,. :emiı., 
Babam da: 

"Gözün ardında 
Kendi oğlumuz gibi 
ğını vermiş .. 

kalmıya beyin14 
bakanz.,, Karııh· 

:· · · · · b ·)·in yemeğini ben pişiıiyor, 
çamaşırını ben yıkıyor, odasını ben te. 
mizliyordum . Sizlerden iyi clnıclsm, 
pek kibardı ... 

Bir 
''Emine 
çıktım. 

.. ::.!1 yine süt götünnü~ı ÜJ:n4 
krz ! diye seslendi... Yukaıı 

- Gel hele,, içeri gel!.. 
Acaba bir yerde bir tozmu ouldu diyı 

yüreğim ata ata kapının eıiğini c:.tla• 
drm ... 

- Ne buyurdunuz beyim? .. dedim. 

- Ayol, ben t.iz~ emanetim. Beni 
yemek vakitlerinden başka bir kere bil!! 
aramıyorsun. Nasıl, acaba ne yapıyor, 
canı sıkılır mı demiyorsun .. dedi ... 

(Sonu yarm). 

latanbul Asliye Mahkemesi Altmd 
Hukuk Dairesinden: 

Sarım tarafından kansı Cerrahpaşa 
Nakşi sokak 14 numarada iken ikamet
gahı belli olmıyan Hüseyin kızı Naci• 
ye aleyhine açılan boşanma davasınııl 

tahkikatında ilanen tebliğata rağmell 

gelmediğinizden hakkınızda gıyap ka • 
ran ittihazı ile beş gün içinde ve onbef 
gün müddette mezkur gıyap kararrnJll 
ilanen tebliğine karar veritmiı ve bd 
bapta imla kılman gıyap kararının bit 
nühası da mahkeme divanhanesine ta .. 
tik kılınmış olduğundan ilan tarihinir1 
ferdasmdan itibaren beş gün içinde iÖ

ra:ı; olmadığı surette müteakip kanuııf ı 
muamelenin yapılacağı tebliğ yerindd 
olmak üzere ilin Qlunur. 



. 
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T alebesi çok ça 'ışan 

bir millet 
lngüterede 1935 yılı içeri

sinde 180,000 talebeye gözlük 
satılmıştır. Söylendiğine göre 
bu miktar geçen seneden f ev
kalcicl e fazladır. Buna ıebep 

lngiliz talebcs'nin me!~tepte pek 
fazla çalı~tığı gösterilmektedir. 

Sizin için bir kütüphane açıldı 

EN BÜYÜK BAi IK 

Her istediğiniz kitabı burada 
f Artık hiçbir §ikayete hakkınız yok. ) 

ı Külrengj kertenke- Çünkü büyüklerimiz yalnız aizin için 
çalışıyorlar. 

f 1 • •• ı d •• • Sizden daha on ya~ büyük olan e erı o urmeyın ağabeylerinize soracak olursanız, nıem. 

bulabilirsiniz. 

Bugünün meşhur 
çocuk zenginleri Karadeniz.le Azak denizi a

rasında 1700 kilo ağırlığında 
bir mersin balığı tutulmu1tur .. 
Balıktan tam 1000 kutuluk kon
ıerve çıkmı§tır. 

S ebzeleri böceklerden 
leketimizin hiçbir tarafında bir ço· 

cuk bahçcJi hatırıay-mıyacaktardı:. Artık çocuk lar da servet 
. ~akiıt .b.ug~~ birçok büyük şehirle. yapmıya başladılar 

SÜRAT 
Spor otomobillerinin ıürati 

her gün bir az daha ziyadele§· 
mektedir:,- Son hafta içerisin
de bir lngiliz sporcusu saatte 
300 kilometre giderek yeni bir 
•Ürat rekoru kırmı§tır. 

Balı na/ar 

onlar k ur tarıyor 
Yazın en sıcak günlerinde, taş ara 

larında, sizi görür görmez birdenbire 
koşan. yahut duvarlara süratle tırma
narak kaybolan kertenkeleler görür

::;ünüz .. O kadar korkaktırlar ki en kil
çiik bir nefesten bile iirkerler. 

Bunda hakları da vardır: Çiinkii, 
bir çok kereler ellerinizde taşlarla 
iizerlerine yüriidüğünüzü görmüşler, 
eğer henüz daha bir <;ocuksalar bunu 
annelerinden işitmişlcrdir. Fakat işte 
<ıize bir tavsiye: Bilhassa kül renkli 
1<crtenkclcleri öldiirmcyiniz. Bu hay
vancıklar sebzelere musallat olan \'e 
onları kurtlandıran bir çok muzu bö
c>cklcri yemektedirler. Eğer onları öl
diirecek olursanız size iyi gıda temin 
etmcğf' <'alr~an bir insan yardımr.rsını 
öldürmüş olursunuz. 

İnsanlar yalnız aralarında ve t.endı 

kendilerine mi zarar verirler, hay?r. E· 
ğer bize faydası olan birçok hayva.1ları 1 

nasıl öldürerek yediğimizi düşfö.üul~ 

olursak, hayvanlara karşı yaprı~ımll 'I Ş A K A 

rımızde sızın ıçın yapılmış çocuk bah-
'.:eleri var. Ve sıkıldığnuz her _dakika 
1 .raya gicr,, l • • : : • -~yacagımz 

güzel oyuncaklarla oynayabilirsiniz. 
Dün de, yine sizin için yapılrnı1 bü

yük bir kütüphane açıldı. Orada oku· 
mak istediğiniz en iyi kitapları bulabi. 
lirsiniz: Birçok meraklı coğrafya ve ta 
rih kitaplarile birçok hikaye kitap!arı .. 
r. :ıha sonra bütün bu 1 itapları okumak 
için hiçbir müşkülata da uğaramaya
caksınız. İki küçiik fotoğraf size her 
şeyi temin edecek. Bu foto~rafları oıayJ 
götürür götiırmez küti!phanenin derha' 
okuyucuları arasına gireceksiniz. !:.ter
seniz, oradan okuyacağınız kitaplan, 
evinizde okumak için babanız da alabi
lecek. 

büyük zararları da hatırlamış oltırı.z. e::=======- :::;-===-..,,,=•n:::::!I 

S •• 1. / Fatihte Çarşambada Belediye tara-Yalnız 1934 senesinde yukarı k,ıtup UVeqş I< Q n fl l n l 
denizlerinde ne kadar balık öldürüldü fmdan ilk okullar çocuklarına mdhsus 
ğünü tahmin edersiniz. Son günlerde kı m qa1J i l? 1 olmak üzere bir (Çocuk parkı) var.tırıl. 

• maktadır. neşredilen bir istatistik bu büyük fdcia - Küçük Tongoz. okulun camiarın-ı----------------
nın rakamlarını bize olduğu gibi gôs- dan birini kırmıştı: derse girdikleri - Oğlum, Siiveyş kanalını kim 
termiştir. ! Tam kırk bin balık.. zaman boyuna diişünüyor, ne c>evap ve- yaptı? .. 

Fakat insanlar hayvanlara kar~ı yap· rcceğini tasarlayıp duruyordu. Tongoz. birdenbire silkindi: Kork-
trklan ve onların nesillerini ölüm~ malı. Öğretmense bu ders Süveyş kana· tuğu başına gelmişti; hemen müdafa-
ltum kılan bu hatalarını da idrak etm::· lmm ne zaman, kimin tarafından ya- aya başladı : 
~ değillerdir. pıldığını uzun uzun ;ınlatıyordu Bir - Ben yapmadım öğretmenim! 

Nitekim, bu hakikat meydana çıkar aralık gözü Tongoza ilişti. onun derin Hoca öfkelendi: 
sıkmaz derhal bir kanun yapılmış v-: üç derin bir şeyler düşündii&rünü farketti. - Ben yapmadım da ne demek? .. 
lene mQddetJe yukarı Kutup denizlerin · Dinleyip dinkmediğini anlamak için Tongoz, ağhyarak cevap verdi: 
ele balina avı yasak edilmiştir. Tongoza sordu: - Yaptım ama, bir daha yapmam!. 

Sinema stüdyolarının yedi vaşında 
bir yıldızı olan Şirley Tempel önümüz· 
deki yedi yıl içinde 350,000 İngiliz Ji. 
rası kazanacak. 

Şirley "yirminci asır - Foks,, mües. 
sesine 1943 yılına kadar her yıl .iör : 
film çevirecek ve her film başına 13 000 
İngiliz lirası aldıktan başka anas·na da 
12,000 İngiliz lirası verilecektir. Bu su
retle küçüğün yedi yıl içindeki kaı:an · 

cı bizim paramızla 22 milyon lir:ıyı ge., 
!;ecektir. 

Bugün yıldızlık eden çocuklarııı sa 
yısı yirmiye yakındır. Bunların stü•lyo 
!ardan aldıkları paralar kazançlaı mın 

ancak bir kısmını teşkil ediyor. Ç;:inkü 
bu çocuklar radyolardan, ilancı!ıktaıo 

ve daha ba~ka müesseselerden de par;ı 

kazanıyorlar. 

Mesela içlerinde Diki Mur haftada 
150 İngiliz lirası alıyor. Kendisi henüz 
on yaşındadır. 

Dokuz yaşında olan Edit Fello~ ve 

aynı yaşta olan Jane Vizers ile Sılri• 

Joson haftada en aşağı 120 İngiliz 'iras• 
kazanmaktadı:İar. 

Fakat Şirleyden sonra en çok panı 
alan çocuk artist Joki Kupudir. 12 ya

şında olan bu çocuk haftada 500 f nJ?,iliz l 
lirası kazanır. 

İngilterede 12 yaşından küçük ço. 
cuklann çalışmaları yasak olduğu için 
bütün Avrupada bulunan ve sanat isti
datlısı çocuklar şimdi Amerikaya git
mektedirler. 

Çocuk 
masalı 

Bir çocuk ma&ah bu: 

Ne dibi var, ne kulbu. 
Küçücük bir kelebek, 
- Kanatlar İpek ipek -
Gezenniı çiçek çiçek, 

Uçanruı eğlenerek. 
Tırtıl uımuı bir ağaç 
Görünce der: "Ne de aç 
"Şu insafsız böcekler! 

"Kalmamı§ bir yeıil yer! ... 
"Bu sevimsiz, bu çirkin 
" Türediler hem niçin 
"Kaynaımışlar, dolmuşlar, 

"Yapraklan yolmu§lar? ... 
"Çekilsinler, gitsinler, 
''Tükensinler, bitsinler, 
"Kurtulmalı bunlardan! ... ,, 

Bakıyormuş yukardan. 
Kelebeğin annesi. 

- Onlann kimi, nesi 
"Olduğunu bir bilsen 

"Ürkerdin bu sözlerden! 
"Gösterme yaldızını! 
- Diye paylar kızını • 
"Senin aslın bir böccl<, 

"A, kurumlu ke1eb~k! 

"Kanatlanıp uçarr.k 
"Pek ıcvimli, pek oyr.;ok 
"Bir kelebek olmuşsan 

"Düsün ki esl<i yuvan. 
"Ba~k:ı türlü dci"'ldi! .. .., 

Yanına !okulPrc-k • 
Kulağına iğildi. 

Dedi: " - Yavrum bana bak: 
Hiç unutma aslını, 
Al başına aklını! ... 

iRFAN EMiN 
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Yunanistanda 

600,000 asker! 
Bir harp ihtimaline karşı 

hazır bulunacak 
A'ttna Özel aytarımızdan: 
Pazarertesi günü toplanacak 

olan giy~ partiler liderlerinin 
konseyinde memleketin askeıi ha
zırlıklara ait meseleleri tetkik edi
lecektir. Konseyde, Başbakan ve 
Erkanıharbiye reislerinin hazırla
dıkları kara, deniz ve hava kuv
vetlerinin ihtiyaçlarına dair rapor 
sureti müzakere olunacaktır. 

Yunanistanın asken teşkilatı

nın birinci kısmını ihtiva eden bu 
raporda 200.000 askerin ve bu hu
susta lazrm gelen d:eniz ve hava 
kuvvetlerinin teıtip ve hazırlan 
ası meseleleri ön planda elmekte 
dir. 

. Bir harp vukuu ihtimali karşı
sında da Yunanistanm 600.000 as
kerinhı. bulunması için memleke
tin tedarikAtı harbiyesi programı 
üç fasla aynlınıştır. 

Bu programın tatbik edilebil
mesi hususunda Finans Bakanı 
liderlere izahat verecektir. 

'1lakaaar makamların söyleai
ğine .göre birinci fasıl için lazrm 
gele~k para 6.000.000.000 drah
miye baliğ olmaktadır. 

Bu paranın 2.000.000.000 drah 
misi bazı varidattan temin edil
miş ve mütebaki kısmı 'da yedi se
ne zar.tında ecnebi fabrikalara 
ediye edilmek üzere beher sene 
iitçesindn 600.000.000 drahmi. 
in tahsis dilmesi için tertibat alın 
•şbr. 

Yunan ha,.p gemileri 
Y en'i ısmarlanacak dört harp 

·cmisinin fabrikalara siparişi hu
JSun'da Amiraller konseyi ta 

. .:undan karar verilmiştir. 

Bu gemilerin 'Alınanyaya ıs-

marlanmaması sebebinin en mü 
himmi: Alman gemilerinin teknik 
teşekkülü pek karışık olmasından 
Yunan bahriye zabitlerinin alışa 
bilmesi için Alman teknisiyenleri 
tarafından uzun bir staj görmeleri 
mecburiyetidir. 

Buula beraber 1.200.000 
İngiliz lirası kıymetinde olan bu 
harp gemileıinin hazır bulunma 
zamanı hakkıncla henüz kat'i bir 
karar alınmamıştır. 

Yeni gemilerin ücretlerinin tak 
sitle sekiz veyahut yedi sene zar
fında tediye edilmesi Yunan hü
kftmeti tarafından teklif edilmişse 
de İngiliz fabrikaları ö&eme tak
sitlerinin beş seneye indirilmesini 
arzu etmişlerdir. 

Daha evvel de bildirdiğim bu 
harp gemilerinin siparişinden son 
ra, Yunan hükfuneti vaziyeti mü
sait bulduğu takdirde iki veyahut 
dört tahtelbahir de ısmarlıyacak 
tır. 

iki parti arasıntlalci 
gizli konuşmalar 
Parlfımento reisinin intihabın

dıan evvel komünist partisi hariç 
olmak üzere liberaller ile Populist 
partileri hemen hemen eyni bir 
kuvvete malik olmuş olduğun'dan 
Parlamentonun reisliği ancak ko
münist partisinin reyi ile kuvvet
lenecek partiye ait olacaktır. 

Bu vaziyet karşısında gerek 
Populist, gerekse Iie bral partisi 
komünist partisile gizlice müza
kerede bulunmuşlar ve nihayet Ji. 
beraller, komünistlerin seçim"de 
teşriki mesailerini temin edebile
cek derecede cazip teklifler yap
mıya muvaffak olmuşlardır. 

Türkiye bibliyografyası 
935 yılı ikinci altı 

ne kadar basıldı, 
ayında kaç kitap 
mecmua çıktı? 

Tür Maarif 
Cemiyetinin 

Zemzem hakkında 
• 

yenı yapısı 

Bugün Bursada 
törenle açılacak 

Bir Fransız gazetesinin hacce gidefr 
muhabiri neler anlatıyor? 

23 Nisan ... Ulusal Eğemenlik bay
ramı ve çocukların günü. AtatürkUn 
Cumuriyeti emanet ettiği genç nesle 
ancak böyle yUce bir armağan sunula

bilir. 

Pari Suvar gazce 
tesinin muhabiri 
Jan Barua, müslü
manlardan başka• 

sının girmesine mü 
saade edilmeyen 
Mekkeye , Hac 
mevsiminde Hacı • Siyasal, BOByal, süet, tarihsel, arsı

ulusal hi.diseler o kadar biribirini ko- Iar arasına karışa -
valıyor ki bu uçsuz bucaksız dalgala- rak girebilmiştir .• 
rm Ustünde insan ruhunu yükseklere Muhabir bir kaç 
çeken sessiz, gösterişsiz fnziletlere çok gündenberi bu ma 
defa gözlerimizi çevirip bakamıyoruz cerasını anlatıyor. 
bile. Varsın bu da böyle olsun ... llald- Son çıkan yazısın• 
kt fazilet ne alkış, ne de göetcriş için· sında ''Kabe,. ve 

dir. "'Zemzem,, hakkın-
BugUn de kutsal bir esere kavug- da, Haci tbrahim 

makla kıvanç duyuyoruz: Yeni bir ya- adında birinin ken 
pmm açılma tör~ni var. 

Yakın gUnlerin panoramasını göz. 
lerinden geçirenler, Uludağın eteğinEt 
yaslanan bir yabancı kurulun Ame

disine söylediği ef• 
saneleri hikaye edi. 
yor. Yazının buna 
ait olan kısımları • 

rikan kız kollejinin Tilrk yavrularının nı alıyoruz: 
vicdanlarını nasıl avladıklarını içten 
bir sızı halinde hatırlarlar; o yapı bir 
kaç yıl var ki tabiiyetini değiştirdi i 
şimdi onun ilRrinde Türk kültür cemi

"Hazreti Ademin Mulıarrir Jan Barua Mekkede hacı kıyafetinde. 

yetinin bayrağı dalgalanıyor. 

Yurdun & evlatlarından bir kaçı 
başbaga vererek Tilrk kUltürUnU yap
mak ve yaymak için birleştiler, TUrk 
kUltUr cemiyeti adında kutsal bir ku· 
nım ortada belirdi: Bu sessiz fazilet, 
gösteri§slz bir çalışma içinde yol al· 
dıkça ona yaraşan sonuçlar kendini 
göstermeğe başladı: Bu özlü çalışma· 
tar az zaman içinde Buisada,Ankarada 
E8kigehlrde kUltUr kaynaklarını bilgi 
için susayanlarm yanıbaşma kadar 
getirdi ve UlkU yolunda çalışmanın 

neler verebileceğini anlatan temiz ör
nekler verdi. Bu çalışmalar genişler
ken yükselmeyi de unutmadı: işte bu· 
gUn Bursada açılma töreni yapılan 
kıymetli eller bunun müjdecisidir. 

mezarı bir tepe üze 
rinde, önümde duruyor. Aşağıda Alla· 
hın evi görünüyor. Tavla zarı şeklin • 
deki mimarlığın alfabesi olan bu bina 
Hazreti İbrahim tarafından yapılmış -
tır. Hacı İbrahim diyor ki: 

- Mekkeye ilk Kabeyi melekler ge
tirmiş, yerine koymuşlardır. Ademin 
yaratılmasından iki bin yıl önce melek· 
ler gelip burada Allaha ibadet ediyor • 
lardı. Adem babamız da Hindistan içe
rilerinden kalkarak kırk defa buraya 
gelmiştir. 

duı yerine geçti, üstümü baıımı tam. 
mile ıslattı. 

Eskidenberi inanılan bir efsaneye el 
re, ıu daiına yükselirmif, Bir illin. 
bir iple ölçmüş. Su yükselmiyoraa da 
azalmıyor da. Zem-Zem yalnız orada 
içilmekle kalmıyor. Her tarafta bu ıu -
dan ıatıhyor ve her tarafta içiliyor. 

Kabe avlusunda güneşte kurutulan 
çamaıırlar görmüştüm. Arkadaıım• 

sordum: 
- Haci İbrahim, bu çamaşırları ne 

zamandanberi cami avlusunda kurut • 
mak adet olmuştur? 

Meğer. ben aldanmışım, bunlar ça
maşır değilmiş. Hacılar buraya gelir • 
ken kefenlerini de birlikte getirirler, 
zemzem suyuna batırıp sonra güneıte 
kuruturlarmış. Bu müminler öldükleri 
zaman bu kefenle gömüleceklermiş. 

Amerikan kız kolleji, cemiyetin eli· 
ne eeki bir takim yapıtar halinde .g~· 
mlştl; buglln onların Ustbaşında ku· 
nılan ve içinden, dışından iki türlü 
ıpkla aydınlanan yeni bir yapı, bilgi
den, faziletten örtülmüş bir §efkatle 
yurdun kızlarına kucağını açıyor. Bu 
yapı her yönden bizim eserimizdir; 
burada bir yurt borcunun, bir mede
niyet borcunun istekle ödenmesindeki 
asalet herşeyden evet göze çarpıyor. 

Bu yapı, artık bundan sonra Türk ço· 
cuktA.rmın hayata. koşan ümit ve neş'e 

Tufan bütün dünyayı sardığı sırada, 
bu mübarek yere bir zarar olmaması ~ 
çin Allah Kabeyi dördüncü kat göğe 

kaldırmııtı. Sonra Hazreti İbrahim 

ve İsmaile planlarını göstermi§ ,, 
onlar da bu planlar üzerine bugünkü 
Kabeyi kurmuşlardı. Bu iki .zat çalışır· 
ken melek Cebrail Haceri Esvedi gön~ 
derdi. Bu taş ilkin kar gibi beyazdı. Fa• -------------'-~ 

Yeni tayyarelerimiz kat günahkar bir kadının dokunmasile 
kara ldu. Dünyanın bütün günahlarını 

temsil etti. 

Haceri esvedin karşısında Zem-Zem 
kuyusunu örten küçük yeşil pençereli 
beyaz bir bina vardır. Düa sırasında, 

burada Maliki mezhebinden olanlar du· 
rurlar. Bunun tam karşısında yine be • 
yaz, fakat öteki gibi iki değil bir kat· 
h bir bina vardır. Burası Hanefi imam· 

d 1 1 
lanna mahsustur. 

o u CIVI tılarily çınlıyacak •.. 
Namazdan sonra Haci İbrahim ile 

Oradan büyük ülkünUn verimli sa
dası, akisler vererek yurdun her bu- Zem·Zem kuyusuna gittim. Haci bana 
cağına yayılacak ... Böyle necip eserler buna dair §Unları söyliyordu: 
verenlere ne mutlu!.. - Kur'anda şu sözler vardır: "Onla 

Devlet Hava yolları için De Havil
land isimli İngiliz fabrikasından alı
nan Uç yolcu tayyaresi Türk pilotla
rının idaresinde olarak, bu ayın sonun 
da şehrimize gelecektir. 

Tayyarelerdc İngiliz fabrikasının 

sahibinin oğlu, harici satış şefi ve bir 
İngiliz tayyare klübü reisi de gelecek-

tir. 
Tayyareler şehrimizde iki Uç giln 

kaldıktan ve belki de şehir üzerinde 
gösteriş uçuşları yaptıktan sonra An· 
karaya gidecektir. 

İki motörlü olan bu makineler An
kara - İstanbul ve İzmir arasında se
ferler yapacaktır. 

23 Ü üç ayda bir, 5 i gayri mev· 

Bu mUnasebetle kunıınun başında rm mahvi kararını verince yerden bir 
bulunan başkım Refeti ve arkadaşla- ej~cr çıkartacağız ... B~ canavar. böyle 
nıiı saygı ile anmak her yurt s •eri bagırarak:Onlar muslumanlığa hıç inan 

e\ n d 1 M hk . k"b • b Bugün iki Fransız 
torpitosu ge\' yor 

kuttur. borcudur. Onların yanında okulun YO· ma ı ar.,, a emeı u ra giinü u ejder 

Basma yazı ve resimleri derle
me direktörlüğünün hazırlamakta 

olduğu "Türkiye bibliyografyası,, 
nın ikincisi de çıl~tı.. 1935 yılı 
ikinci altı ayında basılan kitaplar 
temmuz ayında 122, · ağustosta 
96, eylülde 98, birinci teırinde 
141, ikinri teırinde 120, birinci 
kanunda 213 olmak üzere 790 dır. 

Dergide en çok mecmua çıka
ran vilayetler de gösterilmektedir. 

lstanbulda _103, Ankarada 19, 
lzmirde 7 mecmua çıkmaktadır. 

rulmak bilmez direktörü Murta7..a Öz- Zem-Zem kuyusundan çıkacaktır. Alem 
damar'ı da hatırlarsak yerinde birşe müfessirlerimizin teminine göre bu ej • 
yapmış oluruz. y eler elli kadem boyundadır. Kanadları Xubervil ve Dumond Durvil lsimU 

ve tüyleri vardır. Başı. manda başr göz iki Fransız torpitosu bugün limanı
leri, · domuz gözü kulakları, fil kulağı: mıza geleceklerdir. Bu torpitolarııt 

Bunların 37 si umumiyat, 12 
si felsefe, 19 u dinler, 267 si 
sosyal ilimler, 35 i filoloji, 54 ü 
nazari ilemler, 142 si tatbiki ilim
ler, 131 i güzel sanatlar, 131 i 
edebiyat, 75 i tarihtir. 

Kitaplar Afyonda 1, Ankara
da 122, Bnlıkesirde 6, Bilecik
te 5, Bursada 3, Çorumda 2, De· 
nizlide 1, Edirnede 3, Giresun· 
da 1, İçclde 2, lstanbulda 582, 
lzmirde 33, Knstamonuda 2, Kay
seride 1, Konyada 8, Kütahya· 
da 2, Mardinde 1> Muğlada 1. 
Samsunda 3, Seyhanda 2, Si
vasta 3, Y ozgatta 3, Zonguldak
ta 1 tane basılmıştır. 

Altı ayda 148 mecmua çıkarıl· 
mi.§tlr. 9uniarrn. 6 sı haftada iki 
211 haftada im-, 13 ü on beş 
ıünde bir, t i yirmi gÜnde bir, 
66 11 ayda bir, 9 u iki ayda bir, 

Türkiyede çıkan gazeteler de 
42 gündelik, 76 gündelik olmıyan 
lar olarak tesbit edilmiştir. 

Türkiye bibliyografyasının ikin· 
ci numarası ile 1935 yılı bibliyog
rafyası tamamlanmış oluyor. Bib
liyografyada 1935 yılı ilk altı ay
lık kitap adedi 828, ikinci altı 
aylık 790 olarak tesbit edilmiştir. 
Bibliyografyanın ikinci sayısı 140 
sayıfadır. timi bir metodla bü· 
tün kitapların tasnifi, yazanlar, 
kitapların muhteviyatı ayrı ay-
rı gösterilmiştir. 

Şimdiye kadar eşi olmıyan ku· 
rumun bu ilk eser ile Türk maarif 
havatında doldurduğu boşluk çok 
büyüktür. Bu işi başaran değerli 
bilgin Sel"m Nüzheti tebrik etme
ği bir borç biliriz. 

lv!akam paraları 

• • • 
1 Mayıs bahar bayramı, Türk kÜl boynuzlan, geyik boynuzu; boynu deve 13,8 lik iki paı ça topu, dört tane 3,1 

tür cemiyetinin günUdür; onun §erefli kuşu boynu, göğsü, arslan göğsü: kuy· lik topu, 50 santimetrelik torpil kÇ>"' 
rozetini göğüslerinde taşımış olanlar ruğu, koyun kuyruğu, vücudünun ortıı· vam vardır. 2150 şer tonluktur. Sllratt 
bu yeni eserle övünebilirler; :taşıyacak sr, kedi vücudu: ayakları, deve ayağı; 15 mil ile 19 mil arasındadır. Frnnsıf 
olanlarda yeni zaferlerin kapılarını aç· rengi. ayr rengi gibidir. torpitoları limanımızda bir kac: güt! 
mak yolundaki yürüyüşlerinden etrafa Benden sonra gelecekİerin böyle kor kalacak. mürettebatı şehrimizi geze-

. k ccklerdir. 
haber vermiş olacakl:ı.r .. 1 mayıs, böyle kunç hır manzara arşısmda bulun. 
büyük ülkülere dokundukça verimli bir malannr hiç de temenni etmem. Fakat Unyon Fransezde mühidl 
neslin baharı olacaktır. Yurtd:ı.şları

mıza bugünü i1imdiden hatırlatırız. 

korkmıyalım. Mahkemei kübra, günün he • 
nüz gelmedi. Herhalde daha uzun za • hır konferans 
man da gelmiyecektir. Şimdi içeriye 

irfan Emin girmek Zem-Zem suyundan içmek ve 
Galatasaray hocalarından Serj Jurt 

dün ''Ünyon Fransez,, klübünde "kll• 
sisimizin ve romantizmin fclsef esi,, me1 
zulu bir konferans vermiştir. 

----------~~~--~----

Hamallığın kaldınlması 
1çın 

Hamallığın kaldırılması etrafında 

tetkikler yapacak olan komisyon önü• 
müzdeki haftadan itibaren çalışmaya 1 

haşlıyacaktrr. 

ÇiÇEK BAYRAMI 

Adaları güzelleştirme kurumu her 

yüzümüze göziimüie sürmek Ja;:ımdır. 
Kuyunun etrafı demir parmaklıkla çev 
rilmiştir. Hintlilerin itikadına göre in• 
sam dosdoğru cennete götüren yol ağzı 
bu ktıyudur. Parmaklık mani olmasa a· 
damcağızlar kendilerini suya atmakta 
tereddüt etmiyeceklerdir. 

İçeriye girdik. Kuyunun ağzı geniş 
ve yüksektir. Aşağı yukarı dört metre 

Roma e'çimiz 
Ankarada bulunan Roma büyU) 

elçimiz Bay Hüseyin Ragıp dün şeJr 
rimize gelmiş Perapalas oteline inmif' 
tir. 

Romaya dönmeden evvel bir k .. 
gün şehrimizde kalacaktır. 

Bay Hamdullah Suphi 
lık tedrisat baş muallim ve ispekter· yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükadada 

!erinin makam paraları için bütçede ya· bir çiçek bayramı teı:tip etmiştir. Bay· 
pılan ikinci münakale tasdik edı\'llck ram programı hazırlanmaktadır. 
üzere Ankaraya gönderilmi§tir. Ay ba· Bu yıl ayni zamanda Adada bir de 

kutrundadır. Birçok kimseler bir düzi· 
ye deriden yapılmış kocaman kovaları 

suya daldırıp çıkarıyor ve içirmek için 
herkesin ağzına uzatıyorlar. kalan su
yu da bunların başlarından aşağıya dö· 
küyorlar. Bu su ılık ve ekşidir. Ben be· 
ceriksizliğimrlen dolayı hemen başımı 

eğemediğim için, dökülen su giizcl bir 

Ankarada bulunan Bükreş elçiIJlil 
Bay Suphi Tann över'in bugUnlerd' 
şehrimize gelerek hazırlanmış göçınelJ 
mukavelesini Bükreşe götürmesi bel'' 
lenmektedir. şına kadar tasdikten gelecektir. bisitlet yarı§r tertip edilecektir. 
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Türk kiğıdının ele 
geçtiği ilk gün 

Izmit muhabirimiz fabrikada o gün 
gördüklerini, işittiklerini anlatıyor 
ltımit, (Özel aytarımızdan) -( 

Uç gündür, lzmitte hayranı var, 
Kağıt bayramı .. 

Kağıt ve karton fa hrikasınm 
çıkardığı ilk yerli kağıtlar, halkın 
elinde, zarif ve nadide biı: eşya 
gibi taşmıyor. Biraz kalın, mat 
sarı renkli kağıtlarla eşe, dosta 
mektuplar yazılıyor. Herkesin e .. 
linde, yerli kağıt bulunmak günün 
modası ... 

"' .. 
Saat 15 ... 
Telefon çalıyor. 
- Fabrika işliyor, şimdi kağıt 

çıkacak, hemen koş! 

Diyorlar. Fabrikanın değerli 
bir genç olan elektrik mühendisi 
CeJal'la tozlu fabrika yoluna katı
lıyoruz. Sıcak bir nisan güneşj bi
zi buram buram terletiyor. Fahri· 
kayı, çalıştırmak için 3 bin kilo
vatlık muharrik kuvvetlere ilk ce
reyanı veren genç mühendis heye .. 
can içinde .. Son 16 gündür, saba
hın erken sa.."1.tlerinden, gecenin 
geç saatlerine kadar çalıştıklarını 
söylüyor. Bacasından kara, koyu 
kurnmlar sa.ğnaklaşan fabrikayı 
~öriince, emeline muvaffak olmuş 
lnsanların o de rin hazzi ile dur
.!(Lmla§ıyor. 

-Yaşasın Türk kiğıdrl 
• • • 

Vali Bay Hamit Oskay, ilk çr
kan kağıda. intibalarını kaydedi· 
yor. Fabrika müdürü (Hatıra ol
sun) diye alıy<w. 

Tahta baraka1n n hl'lunduğu 
müdüriyet odasında H:ı_,. Kağıt. 

çı'ya 

- Bu merak sizde nasıl başla· 
ru? ? 

Diye soruyorum. 
- 13 yıllık kopmaz bir sevgi

si vardır. 
Diyor ve ekliyor: 
- Fakat bu heyecan amnd:t 

bu 13 yılın hikayesini size anlata. 
mam, anlatamam .• 

- Peki ama, diyorum, i1k ka· 
ğıt fabrikamızın müdürit olmak 
ve ilk kağrdm çıkışını görmek do
layısile hislerinizi öğrenmek oku
yucular için faydalı olacaktrr. 

O, gözlerini bir müddet körfe
zin sularında gezdiriyor ve sonra 
içi rşrklanan göz1erini gözlerime 
çeviriyor: 

- Ben mi ne hissediyorum 
Çok mes'udum. Ve sanıyorum ki 
bütün memleket de öyle ... 

ıı: •• 

Kağıt fabrikası için bir sürpri
zim vardr. Bunu bu mektubumla 

*' * (: bildirmek isterdim. Yalnız ülkede 
Yali B. IHımit Oskay, fabrika değil, yabancı illerde de derin bir 

ınüdürü :M. Ali Ka&rıtcı ile hamur alaka uyandıracak bu sürprizi fab 
lllakinelerinin başmd;Iar. Vali ile rikanm açılış gününe bırakıyorum. 
Inüôür,sellülozualarakhamurtek Cevdet YAr.UP BAYKAL 
nelerinin içine atryorlar. Reçine 
kaolin, ve kimyevi maddeler biri
birine karışıyor. ikisi birden düğ
meye basıyorlar. Lahzede corba 
gibi renksiz birmayi hali~laşı
Yor. 

Madam Sellier Malater
re lzmirde 

Hamur dairesinden, kağrt ma· 
kinelerinin bulunduğu daireye ini
Yoruz. Burasr mahşer gibi. Maki. 
ne gürültüsü insan sesine, insan 
Sesi makine gürültüsüne karışryor. 
Bakıyorum ; müdüründen mühen
diisinden, işletmesinden, işçisine 
adar bütün bir fabrika ailesinin 
.. Z'Ü ve gönlü gülüyor. Ve maki

llelerin "traf mr halkalamış hu şen 
anıiımi insanlarda öyle içli bir he
'eca n var ki ... 

Sert sesler, akortsuz sesler. an· 
laşıJmaz sesler, yabancr sesler, 

tlı yumuşak sesler yükseliyor: 

Fransanın Cemiyeti Akvam 
nezdindeki heyeti murahhasasr 
azasından içtimaiyat ve terbiye 
müteha11ısı sosyal radikal f ırka!ı· J 

na mensup Madam SeUier Ma.a· 
terre Atinadan lzmire gelmi~tir. 
Madam hükUmetimizin misarifi 
buluqmaktadır. Kend:sine mih· 
mandar olarak Hariciye Vekale
tinden Haydar gönderilmittir . 

Madamı, vilayet ve belediye 
namına vapurda Türkofis müdür 
muavini Rahmi Erand karııla
mıttır. İzınirde bulunduğu müd
detçe vilayet ve belediye namına 
kendisine refakat edecektir. 

HükUınetimizin değerli misafi-

• 
MI 

Giresunda 

Dört yeni okul 
yapılıyor 

Bir kaza, bir cinayet, 
bir köprü 

l 

Kireıun, (Özel) - Vilayeti
mizde kültür itleri, günden güne 
bir çok vilayetlere örnek olacak 
biçimde ilerlemektedir. Bu yıl 
dört büyük okul daha yapılıyor .. 
Bunlar Görele, Tirebolu kaza 
merkezlerinde ve Dereli nahiye
sile Tirebolunun Cami yanında 
yapılacaktır. 

.v. Orduda acıklı bir kaza ol
muştur. Ziraat Bankasının Or
duya çıkardığı mısır bankanın de
po olarak kiraladığı binaya nakle· 
dilirken binanın bir duvarı yıkıl
mıf, i!Çilerden dört kişi ölmüt, 
iki kişi yaralanmıtbr. Binanın 
gayri fenni yapılmıt olduğu söy· 
lenmektedir. Tahkikat yapılıyor. 

"' Keşaba bağh Barça köyünde 
bir bahçe yüzünden kavga eden 
dört kiti biribirlerini yaraladılar. 

Deli Tütün nedir? 
Nerede yetişir, nasıl içilir, kimlere 

ve ne kadar satı~ıyor? 

Gaziantcpte bir clcli tiitün tarlası 

Gaziantep, (.Ozel aytarrmız l lememiş ve yalmz Türk tütünler! 
bildiriyor) - Delitütün, Antebin istihlak olunmuştur. 
zirai hususiyetlerinden birisini teş Kıymetli üıiinümüz son yıllar
kil eder, ekim ve biçimi yalnız bu da bazı muhtekir ve menfaatpere!ltl 
mınlakaya inhisar etmektedir. tacirlerin ellerinde oldukça büyül( 
Başka yerlerde yapılan bir çok tehlikeler atlatmıştr. Bunu hisse.. 
tecrübeler isbat etmiştir ki, Deli- den alakadarlar bir kooperatif 
tütün münhasıran Antep toprak· tesisini zaruri görerek işe başla
Iarma mahsustur. Ve yetiştirilme. mışlar ve bugünkü teşekkülü vü
sini de ancak bu havali çiftçileri cuda getirmişlerdıir, Bilhassa par
bilirler. ti başkam Ömer Asım Aksoy ve 

Delitütünün tel{ müşterisi Nil Iş bankası direktörü Cemil'in te
vadisinde yaşryan Mısır köylüle-- şebbüs1eri1e meydana gelen koo
ridir. Bunlar tütünlerimizi Cevz3 peratif tütünümüze ve tütüncüle
ismini verdikleri nargile1erde töm rimize pek faydalı olmuştur. 
beki yerine kullandıkları gibi a· Kooperatifin te~üsünden ev-
ğrz otu yerine de alırlar. vel hiç denecek raddede olan fi-

yatlar alman tedbirler sayesjnde 
Mısır, tütünümüze çok rağbet derhal yükselmiş ve bugün~ 

gösterir. Umumi harpte yolsuzluk 
tan istifade eden Amerika tütünü· stok mal kalmamrştir. 

Delitütünün geçen üç yıla ait 
müzün benzerini yetiştirmiş ve istihsal vaziyetile memlekete ge

• Tirebolunun Hartt suyu, eski bunu Deyrüccebel adile Mısıra it- tird~ği para aşağıda gösterilmi,.. 

Kavga, Laz oğlu Rasimin bah
çesi yüzünden çıkmıttır. Cemil, 
Celal, Süleyman ve Halil ismin
de dört kiti bahçeye sahip çıkmış
lar, aralarında anlatamayınca ta
bancalarını çekerek biribirlerine 
ateı etmitlerdir. Cemil, aldığı ya· 
ralann tesirile ölmüştür. Öteki
ler ağır yaralıdır. Giresuna getİ· 
rilerek hastahanede tedavi altına 
alınmışlardır. 

çağlarda üstünden araba veya at hal etmişse de tütünümüzün işga 1 . 
l d

. • tır. 1 1 
ile geçmek istiyen yolculardan ey e ıği mevki daıma üstündür. Lira ~:y Kilo Sene 
bir çok cana kıymış kanlı bir de- Trablusgarpte yetiştirilen De· 63,00 186,000 1928 
redir. Cumur'.yet hükumeti, hal- litüti.in Amerika mahsulündıen iyi. 80,000 " 200,000 1929 
km hayatına verdiği önemle ve ce, fakat Türk tütünlerinden ge- 118,000 317,000 1933 
nakliyatı kolaylattırmak maksa- ridir. Bu yıl ttalyaya tatbik edilen Bu miktar 934 ve 985 de yarım 
dile bundan on sene önce buraya zecri tedbiı·ler dolayısile Trab- mislinden fazla artmıştır. 
on sekiz bin lira harcıyarak bir lusgarp tütünleri Mısıra ithal edi- TOKSOY 
dem~Wprü~p~mq~ Sooz~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Adanada iki yüz elli 
baraka yıktırıldı 

manlarda köprünün üstündeki 
tahtalar eskimitti. Vilayetimiz 
nafia idaresi, lazım gelen tedbir
leri almıı ve köprünün ahtaP kı
sımlannı söktürerek yeniden yap
brmıfbr. Haqit köprüsü mükem
mel bir hale gelmiştir. 

~ ..... ----u Şehri güzelleştirelim derken fakir!eri 
ri, lzmirde sosyal ve kültürel mü- · 
esseselerimizi gezerek etüdler ya. sakak ortasında bırakmıyalım! 
pacak,, lzmirde tetkiklerini bitir~ 
dikten sonra htanb~1la , bura· 

dan da Anl<araya geçecek ''e 
tetkikler yaparak Bursa yolu ile 

lstanbula gelecek, Sonra Sovyet 
Rusya hükumetinin misafiri ola
rak Rusyaya gidecektir. 

Adana, (özel) - Şehrimizin ı giderek sığma bilmişlerdir. Çarşaf 
yeni istasyon civarile, kurt~luş, veya battaniyelerini çadır vaziye
Cenıal paşa, Reşatbey mahal1ele- tine getirerek baımmağa çalışan 

ıinde yapılan barakalar, kerpiçten çok zavallı ve pek perişan halk 
yapılan evler, tenekeden veya o- da yollara dökülmüştür. 
luklu çinkodan yapılan bahçe du- PAZAR YASAK! 
varları belediye emrile yıkılmak· Türkiyenin bir çok yerlerinde 

- Dolrunma kardeşim. 

- Şöyle biraz geri çekilin. 

- Kağıt niçin gelmiyor? 
Urfada şehitlikte yapılan tören tadır. olduğu gibi burada da hemen her 

tki yüz elli evin yıkılmış olma· gün şehrin muhtelif yerlerinde pa• 
sı, sayısı yüzlerce olan aileleri de zarlar kurulur, fakir fukara bura.. 
rin azap ve ıztırap içinde bırak.. lardan günlük veya haftalık seb
mıştır. Bunlardan biı· kısmı hele- zelerini ve sairelerini alırlardı. 

diyeye b~vurnmşlarsa da kederle Belediyece kabul edilen ve aylar
rini azaltacak, göz yaşlarım din· danberi t-1.tbik edilen bu usule iki 
rlirecek bir cevap alamamrşlardır. hafta oluyor ki nihayet verilmi'9 

- Yine mi kopuyor? .. 

- l\Ianivelayı ağırca çevirin . 
- Mösyö acele etme!.. 
- Bakm kağıt geliyor. 
- Müdür güli.iyor çocuklar .. 

- Ya~asın Tiirk kağıdı.. 
Sanjyelerin r1akika kadar, da

~kalarm saat kadar uzun gelclfüi 
ır sabırsızlanıs var. 1\!akincler 

rinde nazlı bir sevgili gibi, fı. 

este aheste süzülen kağıt coc;.k'11Il 
. ir alkısm kaynağı oluyor. Ve fab
kanm geniş bölmeleri sıcak sı
~ ~or: 

Ur/anın kurtuluş bayramı yıl.dönümü müna&ebetile yukarı.da foıoğr-ıfı ko· 
nulan şehitlikte, büyük tören yapılmqtı.r. Törene yirmi bin halk. mektepliler, 
teşekküllerden b(ljka Korko11Wtan !76 saylavlar i§tirok etT114lerdir. 

Şimdi Adana saylavı olan Ali tir. Söylenen sözlere inanmak la• 
Münif'in belediye reisliği zama- zrm gelirse, bunun menedilmesi 
nında fakir halkın barınması için sebze halinde bulunan- sebzecile 
bu tarzda barınacak yerlerin inşa rin müracaatı üzerine olmuştur. 
sma miisaadıe edilmişti. Bana söy· Belediye tarafından ~·aptrnlan 
lendiğine göre bunlardan hem ver halin bazı dükkanları boştur. Ki .. 
gi al mır, hem de tenvirat ve tan- ralryanJar da satrş ya pamadıklan .. 
:dfat parası tahsil olunurmuş nı ileri si.irmüşler ve pazarların 

Buglin evleri :yıkılanlardnn bir kaldırılmasını istemişlerdir. Bil-
kısmı köyde şunun, bunun yanına mem bu doğru mudur?. • "'· 
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Halk Pacıisi bütün 
1-Urkive denıektir 

Türk Milletinin istik
lilini ilin ettiği gün .. 

. 
(Uıtyanı I ın<'ide) ~ - Mektep çocukalrı tarafmdaa 

Ankara Halkevinde yeni Dün 
azaların 

EYUPTEKİTöREN 
Bu programlara göre Eyüpte öğle

den evvel Eyüp orta mektebinde top
lanılacak, bayram kutlulandıktan son
ra akşam da fener alayına iştirak edi
lecektir. 

marş 

4 - Hokkabaz 
5 - Bir bayan tarafından milli 

Zeybek oyunları 

törenleri yapıldı 6 - Canll ve asri karagöz 
7 - Baba ve kızı tarafmdan muh• 

telif canb<:.Zhklar 

C. H. P. Genel Sekreteri bu 
Parti siyasetini izah 

AnlttılN., 22 (A.A.) - Bugün An-ı 
kara Halkevinde Ankara şehri halkın
dan Cumuri_yet Halk Partisine yeni ' 
giren 261 arkadaşın eski Partilere ta
mtılmuı töreni yapıldı. Bu toplantı 
partinin yeni nizamnamesıne konmuş 
olan usulün ilk tatbiki idi. 

Ankara Parti başkanı adına ilyön
kurul Uycsi Erzurum saylavı Şükrü 

Koçak sözlü ve değerli bir nutuk söy
ledi. Toplantıda bulunan Parti genel 
sekreteri Recep Peker söz alarak bil
hassa iki nokta üzerinde uyandırıcı ve 
aydınlatıcı bir konuşma yaptı. 

RECEP PEKER'!N SÖZLERl 
Recep Peker, bu konu§Jllada liberal 

devlet tipinin ve klAsik parlamenta
rizmin ulus kuvvetlerini parçalıyan 
anarşik durumun içinde yurttaşlar ara 
smda particilik ve memleketçilik gibi 
8Ull'f bir tasnife yol açıldığı ve her 
biri yurt menfaatlerinden ziyade şeh
ıl ve zümre faydasını güden çeşitli 
partiler karşısında parti dışında mem 
leketçi olmak telakkisinin doğduğunu 
aöyliyerek bugün ulusal bir devlet o
lan yeni Türkiyede Cumuriyet Halk 
Partlııinin tek ulusal bir parti olduğu
nu ifade etti ve çatışma halindeki ka
nşık partiler karşısında varit olan par 
ti dıgı memleketçi kalma fikrine bizde 
yer olmadığını anlatarak sözüne R()yle 
devam etti: 

HALKIN DEVLET lDARESlNE 
1Ş'l'tRAK1 

Recep Peker,,son söz olarak, par. 
ti arkadaşlığının en koyu sevgisile e
lini partinin şerefi Vf' mesuliyeti içi. 
ne katılan yeni arkadaşlara uzata. 
rak bu elin aynı zamanda yurdun her 
tarafında parti örgütüne yeni bağıa
nan bütün arkadaşlara da uzatıldığı. 
nı söyledi ,.e sözlerine son verdi. 

ŞOKRO KOÇACIN SöZLERI 

Şükrü Koçağın nutku aynen aıağıda.. 
dır: 

Arkadaşlarım; Bugün hepimizi sa
mimi bir hava içinde, bu çatının altın• 
da birleştiren sebep, son üç ayda parti· 
mizi kuvvetlendiren yeni arkadaşlarla, 

eski üyeleri tanıştırmak ve partili olma• 
nın önemi, partilerin, ödevleri üze
rinde konuşmaktır. 

Bu toplantıya gelmek lütfunu esirge 
meyen sizlere Ankara 11yönkurulu adı· 
na yürekten teşekkürler ederim. 

Bilirsiniz ki arkadaşlarım. Cumuri
yet Halk Partisi her hangi bir memle
ketin herhangi bir siyasi partisiyle öl
çülemiyecck. mukayese edilemiyecek 
ve hatta münakaşa olunamıyacak kadar 
değerli hususiyetlere malik olan bir 
teşekküldür. 

PARTll'\!N TEMELLERi NE ZA. 
MAN ATILDI? 

Arkad.ı~l rım: Bu mukaddes teşek
kül, bütün dünyanın "hasta adam öl· 
dü,, diye şenlikler yaptı ı, hasta ada
mın mirası paylaşıldığı günlerde Yara• 
tıcı Şef, vatanı kurtarmak için bütün 
Türk ulusunu tek maksad etrafında top. 
Jıyarak "Anadolu ve Rumeli Müdafaai 
Hukuk Cemiyetini,, kurduğu zaman bu 
büyük partinin temellerini de atmış bu· 
lunuyordu. 

Yeni partili arkadaşlarım; O acı gün

münasebetle 
etti 

man aydınlatılmaya ihtiyacı oJdufu
nu, göremiyenlerin görenlerden daha 
çok bulunduğunu kabul. etmelidir. 

J>ARTILILERE DUŞEN VAZiFE 
NEDiR? 

Arkadaşlar; 

Partiye girmek, basit bir ka),t 
ve aidat işi değildir. Partiye giren 
mesuliyetii bir ödevi de omuzlarına 
her arkadaş, şerefli olduğu kadar 
almış olduğunu bilmelidir. 

Bir partilinin, cephede vuruşan 
askerden, köyde uğraşan öğretmen. 
den, hastalarla boğazlaşan doktor
dan hiç bir farkı yoktur. Partili, 
her fırsatta söyliyecek, anlatacak, 
münakaşa edecek. kafaların içinde. 
ki gölgeleri bol ışıkla aydınlatacak. 

tır. Bağlandığı prensiplere aykırı 
en ufak bir hadise partilinin gözün
den kaçmıyacak, "adam sende,. zihni. 
yetine

1 
partili hiç bir zaman kapılmı. 

yacaktır. Her arkadaş üstüne, geri
liğin damgasını taşıyan bir hareketin 
karş!Sında köpürmüş bir dalga ola. 
caktır. 

Bütün bu söylediklerimi bir araya 
toplayınca, arkadaşlar anlıyoruz ki, 
partili, altı okun gösterdiği ufukları 
çok iyi tanıyan bir kılavuz, bir işaretçi 
olmalıdır. Şı.ı halde, her partili yurdun 
ve yurttaşların karanlık köşelerini ay
dınlatacak bir mee'aledir. 

Arkadaşlar;şimdi si.7.e on üç ay için 
de aramıza katılan yeni arkadaşların 
isimlerini okutacağım, partimiz için 
hepsi ayrı ayrı birer kıymet olan bu 
arkadaşları Ankara ili yönkurulu apı
na candan kutlular, idealimizi bütün 
topraklarımıza yaymak ve aşılamak 
yolundaki vazifelerinde muvaffak ol
malannı dilerim. 

ŞEHREMtNlNDE 
Öğleden evvel Şehremini Halkevin

de toplanılacak, bayramı kutlulama 
töreni yapıldıktan sonra saat 11 de 
hareket edilerek Aile bahçesine gidile
cek ve burada saat 18 e kadar eğlen
celer yapılacaktır. 

FATİHTE 

Fatihte çocuklar saat onda F'atih 
parkında toplanacaklar, Çocuk Esir
geme kurumu bayraklarile silslenmiş 
otomobillere binerek sıra ile belediye 
parti, Halkevi, Çocuk Esirgeme kuru
mu, kültür direktörlüğü, vilayet ve 
İstanbul Komutanlığım ziyaret Aderek 
oradan Taksime gideceklerdir. 

Çocuk alayı köprüden geçerken bü
tün vapurlar düdüklerile !;Ocukla.n se
lf•m hyacaktır. 

Abide önilndc evveli istikhil marşı 
çalınacak daha sonra, Halkevi başka
nı Agah Sırrı, Talebe birliğinden Ah· 
dülkadir çocuklara bugün hakkında 

birer söylev verecekler ve getirilen 
çelenkler flbideye konulacaktır. 

ESİRGEME KURUMUNUN 
ECLENCELERt 

Bugün gene Çocuk Esirgeme kuru
mu kolları tarafından şehrin tilrlü 
yerlerinde çocuklar için müsamereler 
tertip edilmiştir. 

Bugün saat on dörtte EminönU 
Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 

GU1hane parkında kendi kazası ic:tnde 
bulunan çocuklara bir müsamere ve
rilecektir. 

Müsamere programı şudur: 
1 - Muzika tarafından istiklaJ 

marşı 

2 - Alemdar kamunu iiycsmaen 
hitabe 

Parlamentolar 
konferansı 

8 - Kukla 
9 - Bir bayan tarafından JulmC 

oyunları 

10 - Her numara arasında caz ça
Lt. .. ktır. 

Diğer kazalarda da çocuklar içlll 
türlü eğlenceler tertip edilmi§tir. 

lLK ÇOCUK KUTUPHANESl 
Çocuk Esirgeme kurumu ve KültUt 

direktörlilğil tarafından Divanyalun• 
dl.\ kurulan ilk Çocuk kütUphanesinlJa 
açılma töreni dün saat on altıda ya• 
pılmıştır. Törende belediye reisi mu
avini Ekrem, Kültür direktörü Te\f• 
fik, Derleme direktörü Selim Nüzhet. 
Halkcvi Başkanı Agah Sırrı, öğret· 
menler ve ispekterler hazır bulunmut 
lardır. 

Açılma törenini Bay Ekrem yay 
mış ve sözü Kültür ispekterlerindeO 
Feyzi'ye bırakmıştır. Bay Feyzi sör 
\erine şöyle başlamıştır: 

Sayın mi.safirler· 
"- Çocuk Esi ·eme kurumtı Emi

nönü şubesinin viicuda getirdiği bit 
Çocul• Kitap sarayının açılış töretıİ 
qeniş bir mana ifade eden bir harrkef• 
tir. Çocuklara ait her fedakdrlık ultt' 
,,un istikbalini bir parça daha emniyll 
altına alaflaqı için, 01ıların mad.dete' 
ve manen iyi yetişmeleri mak8adill 
<ılınacak bütiln tedbirler, şüphuiz ır 
tikbali kazanma tedbirleri olae(Jkttf· 

Çorıı1'lara manevi bir gıda ~ 
hu gibi müesseseler çoi;alır ,,e çocuk' 
Zarı kucağnıda nltika ile topknn~ 
muvaffak olursa bu memleket çocuJd' 
rı için bahtiyarlık olacaktır.,, 

Bundan sonra misafirlere kitap 
lonları gezdirilmiş, davetliler hazırl 
nan büfede ağırlanmışlardır. 

Tavla 
• 

şampı-

"Biatle her yurttaş seçimlerde r~ 
"ererek devlet idare.sine yalnız btt yol
dan fştirak eder. Fakat Partili vatan
daşZa.r içiıı her yıl k·urulan kongrelerde 
mınta1:alarının ııe bütün yurt ihtiyaç
lan ü:erinde fik'rler söyliyerek dile1;
Zercl6 btdunur. B tfhı yurdun ihtiyaç
ları hülcisaaumı yektinu olan bu dilek
ler süzüle aii.::ülc devlet ralışm<l8ma 
ııc hatta 1.:anunlar yapmıya tesir ede
cek bir ol9unlıı!ia varır. ll]te bu yol
dan her Partili, ı•atam1..a.1 o1arak se
çimlerde reyini 1:ııllandı1.:tan bQfka 
araslz bir surette devlet ia!lreaine iş
tirak fırttatını da bulmuş olur. 

lerde temeli atılan ve bu aziz yurdun --------------

Budapeşle toplantısı 
ruznamesı hazırıandi 

Beşik1aş 
yonları seçildi 

Parti genel sekreteri, liberal de\'
let prensipinin bir doğuş yeri o1an 
Fransa da Uçüncü cumuriyetten heri 
iktidar me,·kiine gelen hükumetlerin 
her birine üst üste bir hesapla altı, 
yedi aylık bir vazife devri düştüğiinü 
ve son dört yıl fçinde hükumet değış. 
melerinbl iki misli arttığını söyliye. 
rek ilAve etti: 

LiBERAL DEVLETLERDEKi 
POLiTiKA SARSINTILARI 

"Vçllncü cunwriyet devrinde Fran
•a, milli birlik iıtiyen büyük sar
sıntı olarak yalnız genel savaşı geçlr
dL Knullnden doğan ve kendi yaş~ 
1/lfllUI 11.,,gun olan f>n geniş manalı 
/clct.i.k parlamentarizme dayanır. Bir 
liberal devlet tipi olarak Franaa bile 
kar,,.ında kaldığı zorlu sarsıntıyi 
l/ilz aklığı ile başarabilmek için mllli 
iratkgi temsil ve tatbik kudretinde 
olan bir tek adamın, Clemenceau'nun 
telt iradesine ram oldu. 

Baıka tlJrlQ Franaa muza/fer ola
mazdı. Bütün dünyanın ve o dünya 
içinde bizim geçirdiğimiz yeni zaman 
deminin her günü büyük ıavafta 
Franaaıun geçirdiği sarsıntılarla 
mahmuldür. 

Bu ıarııntılar içinde felaketsiz t 
ve ,., gilnler uaıatan miivazenell bir 
uluıal lat11Jal Bilrmek için ulusal dev
let tipi ı-e "" devlete ruh olacak bir 
lll,,.,,,Z ,,.,.,, ralı~a$l varlığı1111za te- ., 
-ldlr. 

Ulmım ırllbd "'hundan kuvvet ı 
·alan N bndialni /.·endi ifinden kon-J 
trol eden bir parti ral11maıı-,, 

kurtuluşunu ve yeni baştan kuruluşunu 
temin eden bu büyiik partiye girişiniz· 
den ve onun sıcak ve heyecanlı bağrın· 
da yer aldığınızd:rn dolayı sizleri kut· 
lularım. 

HALK PARTiSi BiR TOPIJULllK 
YUJ'ASIDIR 

Arkada~larım: Partimiz, bugün 
hususi siya.c:;i bir partiden daha zi. 
yade bUtün vatandasları bağ'rına ba
san büyiik ~osyal hir kurum haline 
gelmiştir. Memlel•eti saldırımlardan 
\'e ölüm tehlike.cıinden kurtaran bu 
hüyük teşekkülün bugüne kadar öz 
ihtiyaçlarımız üzerinde ne kadar ,·e. 
rimli eserler meydana getirdiğini içi. 
mizde bilmiyenimiz yoktur. 

Cumuriyet Hail;: l'arti.~inin bugü
ne kadar başardığı bu işler, hep 
fertlerin görüşlerini, duyuşlarını ve 
inanışlarını birle-;;firen en büyük şe. 
fin kumandası altında aynı hedefe 
yürümüş olmasile gerçekleştirilebil. 

miştir. 

işte arkadaşlarım, Türkiyenin 
modern bir de,·Jet olabilmesinin sırrı
nı bu noktada aramanız lazrmdır. Bu. 
nun ıçın bir partilinin ilk vazifesi 
inanmak ve kaynaşmak olmalıdır. 

Arkadaşlarım; Partili, üyesi ol. 
duğu teşekkülUn, yapamıyacnğt hiç 
bir şeyi üstüne almıyacağına, bu top
raklarda bütün sözlerin millette ol. 
duğuna, kanun karşısında bütün u. 
lusun bi:liğine öz yürekten inanma
lıdır. 

Susmak ve bir köşeye çekilmek de 
partilinin en çok c;ekinmesi lizım ~e
len bir hareket olmahdır Partfli, 
düşüncelerini, kalbin• dolduran ate. 
şi etrafına yayacak, yuvar1andıkça 

hüyüyen kar yığınları gibi muhitin
den Ulktisüne daima yardımcı toph)a
caktır. 

Partili, etraf ındakilerln her za. 

K llltUr itleri 

Liselerde 

Yabancı ait dersleri 
arttırılacak 

Üniversite dil okullannda yapılan 
değiımelerden sonra bu yıldan itibaren 
yabancı dillerden herhangi birini oku
yup yazacak kadar bilmiyen talebe üni· 
versiteye l:abul cJilmiyccektir. 

Bakanlık dil işini bir ünivenite ışin. 
den ziyade bir liıe işi olarak göz cnün
de tutmaktadır. 

Talebenin üniversiteye gelmeden ön
ce liselerde bir yabancı dili mükemmel 
surette öğrenmesini temin için dil tedri
satında önümüzdeki den yıb bqında 
yeni ve önemli değiflDelcr yapılacaktır. 

Haziranda Budapeştede toplan.tcak 
olan beynelmilel parlAmentolar korıgre
sinin ruznamesini hazırlamak üzere 
Niste yapılan konsey içtimaında Türki. 
ye kamutayını temsil etmek üezere aay
lavlarımız · ~:ıli' Rrfk: /.:ay, 2.ek· 
Mesut, Fazıl Ahmet Aykaç gitmiıkrdi. 

Falih Rıfkı Atay dün şehrimize dön
müş ve kendisinden izahat istiyen gaze 
tecilere Niste yapılan toplantı hakkında 
şunlan söylemi§tir: 

"- Niste yapılan toplantı haı:ıran. 
<la Budapeştede yapılacak olan beyneı. 
milel parlamentolar konferanaının ruz 
namesini hazırlamak içindi. Ru~namc 
hakkında yüksek makamlara izahat ver
meden evvel bir şey söylemem Goğru 
olmayacaktır. 

Esasen Niste yapılan ıeyin mahiyeti 
aadece umumi konferanı·n ruznameain· 
hazırlayan bir konsey olmasıdır." 

Beşiktaşta Deniz köşkU kıraetll•' 
nesinde yapılan tavla müsabakamısı' 
dokuzuncusu dün gece bitmiştir. il' 
mıntaknda son karşılaşmalard~ 
sonra Bay Hayrullah ile Bay NalJll" 
Beşikta~ t..wla şampiyonu seçilmişJet• 
dir. 

Şampiyonluk seçiminde finale "" 
lan Bay Kadri, Tovhanede yapıl-' 
karşılaşmaya iştirak edecektir. 

BU GECE YAPILACAK KARŞI• 
LAŞMA 

Büyük tavla müsabakamıznı " 
nuncusu bu gece saat sekizde To~ 
nede tramvay durak yerinde ..,.. 
Hamit'in "Yeni Türkiye .. kıraethaJI' 
sinde başhyacaktır. 

Bugün lise ve orta okullarda yo:.barı. 
cı dil dersleri haftada beş saat okutul

Falih Rıfkı Atay cumarteıi günü 

Beyoğlu semtinde hapa müsall" 
ka yapılmıyacağı için bu semtıercl" 
ta,·ıa müsahaka.lôlına iştirak etm~k fi' 
tiyen oyuncuların bu geceki karşıt" 
maya gelmeleri lazımdır. 

Ankaraya gidecektir. 
maktadır. Bu müddet talebenin b\r dili--------------

Diğer müMbaka yerlerini a~ 
ilan f'deceğiz. Mu.-.abakalann İl' 
önümüzd~ki paur günü Eyüpte. , 

tiht i!:i, Uaküdarda, Küçük Muıı.tapa· ferleri de Osküdar. Kadıköy ve Sil' 
§ada, Galatada birer olmak üzeı c beş kecide )·apılacaktır. 

gerek lektür gerekse dikte kısmını öğ. 
renmeıi için kafi gelmemektedir. Onun 
için liselerde dil derslerinin saatlc:i önü
müzdeki dera yıb bapda artınlac:aKtır. 

bina yeniden 8 bin lira aarfile taı:.ıir edi. _____________ ..../_ 

Artırılacak ders aay111ru tesbit et
mek ilzere yalanda Kültür bakanlığında 
bir komisyon toplanacaktır. Komiıyon 

birçok yabancı okullann ve dıt memle
ket okullannm lisan tedrisatının '.. ~klini 
de tetkik edecek ve ona göre bir karar 
verecektir. 

Yeni mektepler 
Kültür direktörlüğü tarafından kira 

ile tutulan ilk okul binalanndan banla. 

lerel: tam te1killtlı okul haline kona 
caktır. 

Hekimler için ;ki 
konferans 

Etibl.a oclaımclan - Varıova tıp fa
külteli ıenel ve tccrübevi pataloji pro· 
fcsör aırejeai Dr. François Goebel ta
mından Fransızca olarak (Seririyat 
cephesinden acidosc) ve yine a"-nı fa. 
lriltlteden Dr. Richrad Tiılowiu t"'fafın 

rınm bu yıl okul olmaya elveriıli oun&· dan Almanca olarak (vitaminlerin l'.1 

dığı için kiralanmı. ·-:aklannı ıazmıt- metabolizması üzerine tesiri) mevzulu 
tık. Direktörlüğün bu binalar yerine yi- 24 nisan cuma günü saat 18 ıie Etibb1 
ne lstanbulun tUrlU semtlerinde okul Odası konferans salonunda verilecek 
olmaya elveritli bin · r ~ramr· ·~dır. konferanaa auu eden mealcktqlann 

Bu arada direktörlüğe aft olan PL gelmeleri rica olunur. 

Avusturya 8a$bakanı 
Milinoda 

Milano, 22 (A.A.) - Avust~ 
başbakanı B. Schuschnigg, "BeyD Off 
lel siyaset enstitüsünün,, davetiıJtl 
rine buraya gelerek "yeni A vust ., 
nın ideolojisi,, mevzuu hakkında t.t'_ 
konferans vermiştir. B. ŞUfDiı, ~ 
feransta hiç bir siyasi mesele me "' 
bahsetmemiş, yalnız İtalya ile A ~ 
turya arasındaki karşılıklı killtU~.::d 
nasebetlerini teşrih ile iktifa e~ 
tir. İtalyan hUkfuneti namma k f/I' 
ransta adliye bakanlığı musteşatl _,, 
lunmuştur. Milano belediyesi JcoP' ... ...... _.~-
ranstan sonra Avusturya bal 
gerefine bir ziyafet vermletfr, 



11-KURUN 23 NtSAN 1936 
• DiL YAZILARI SA f ILIK ARSA 

"KADIN,, anlamlı kelimeler 
Küçük Ayasofya Bostan Ali soka • 

ğında eski 17 numaralı arsa ucuz fi • 
yatla satılıktır İsteklilerin V AKIT pro. 

"Kadın,, a.N=gelen 1'femme,, I 
kelimesinde bu "n,, konsonu görün
miyor. 

Gilnq - Dil analizlerinde kelime· 
nin en son şeklini ele almakla iktifa 
etmiyerek, onun şimdiye kadar biline
bilen etimolojik değişmelerinin de göz 
önünde tutulması lazımdır. 

Bu keli.menin orijininde "n,, kon
sonunun bulunup bulunmadığım iyice 
anlamak üzere fransız etimoloji lüga
tinde bu kelime için verilen şu malu
matı gözden geçirmek lazımdır. (1} 

paganda servisine müracaatları. 
Femna: eğ+ef+ . +em+en+ağ ---------------
Femea: eğ+ef+ • +em+eğ+ağ 

(1) Eğ: "kuvvet, kudret, büyüklük 
efendilik,, anlamlarına ana köktür. 

(2) E/: Ana kökle kaynaşan ve o
nun anlamını kendinde tecelli ve te
cessüm ettiren elemandır. 

(3) Eğ: Bu anlamı tayin ve ifade 
eden, tamamhyan ve isimlendiren ek
tir. Bu eleman son iki kelimede yok
tur. 

(4) Em: Süje veya obje göstuen 
unsurdur. 

ŞARK DEMtRYOLLARI: 
l LAN 

Milli Hakimiyet bayramı mü
nasebetile 53 No. lı trenin 23 Ni
san 1936 günü ve 64 No. lı trenin 
23/ 24 Nisan geceleri i,liyeceği 
muhterem halkmittılaına. 

lstanbul 21 Nisan 1936 
DJREKTORLOK 

(5) in, en, ci}: (Em) ile gösterilen ----------------
süje veya objenin ( ef) ile göstel'ilen lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 
"kuvvetli, kudretli, büyük, efendi,, sil- Deftardarda Çömlf:kçiler Numara 84 
jenin yakın muhitinde, bitişiğinde ol- de iken halen ikametgahı meçhul Lüt-
duğıınu anlatan ektir. fiyeye: 

(6) Ağ: Kelimeyi tayin ve ifade e- Antiranike 6181934 tarihli adi senet· 
derck isimlendiren ektir. le olan 177 lira 40 kuru§ borcunuzdan 

VENi 

.Modeller 
GELDi 

Sayın hemşirelerim 1 

Hesap edelim, 

lktisad edelim. 

Elbiselerimizi. 

Kendimiz dikelim 1 

Kendimiz örelim! 

Şık geyinelim ı 

PARA 

"Femme. - Latince aslı "!Cmina .. 
aır ki "di§i: fcmalle,, demektir. Bura
dan "femme,, şekli kUisik l<itinccde 
m'le 'IJilcut lmlarak "zevce : f;ıousc, mı
lamına gelmiş ve galo - romcıı rlillcrin
ae ancak bu anlamla muha ·a::a edil
miştir. Eski Provansal dilin . 'ç/.'i aslı 

.. !emna,, dır. !talyancası o.c"t 'fem
mina,, sözii. hem "rli§i,. hen de "zev
ce,, demektir. Portekiz dilinde "fc
mea,,şeklindcdir ki yalnı:: "dişi,, mı
lamına gelir.,, 

Görülüyor ki (/emme) ne ise (/c- dolayı yapılan takip neticesinde tan - --Y...~,_ __ .. _ 
lLE 

mina, femmina fcmna, femea) da o- zim olunarak 936146 sayılı dosya ile 
dur. Bütiin bu kelimelerde birisi kuv- gönderilen ödeme emri i~ametgahını· 
vet ve kudretin, bakimiyctin sahibi zın meçhuliyeti hasebile tebliğ edileme 
olan, "efendi,, rolünü yapan; öteki de miş ve bu kere ödeme emrinin bir bu
onun yanında, muhitinde, yakınında, çuk ay müddetle ilanen tebliğine karar 
bitişiğinde bulur:.an, onu tamamlıyan verilmiştir. 
iki süje vardır. Bunlardan birincisi t~bu ilan tarihinden itibaren bir bu· 
"cf", ikincisi "em_,, unsurlariyle anla- çuk ay zarfında borcun tamamına veya 

Şık Giyinelim! 
"V AKIT,, evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DA! 

Aradığınız-. bütün yeni modell~ri bu 
lursunuzt Telefon: 24370. ı 

Görülüyor ki bugünkü şeklinde 

"tıu elemanı yok gibi görünen '/em
me,, kelimesinin eski "/emilıa,, ve 
'femna,, şeklllerinde "n,, gene kendini 
göstermektedir. 

tılmaktadır. 

Not: 1 - Portekiz dilindeki "/e
bir kısmına .. rşı itirazınız varsa bildir- ----------------

Şimdi, bu bilgiler elde olarak, 'fem· 
me,, kellmesinin bugünkü şekli ile asıl
larının analizine girişelim: 

meniz, itiraz etmez iseniz yine bu mild· 
nıco,, şekli "/emme,, kelimesine en ya- det zarfında icra iflas K. nun 74 Uncii 

Dr. Hafız Cemal 
kın görünen şekildir. Etimolojik 12ekil

maddesi sarahate uygun beyanda bu -
lerini alt alta yazalım: lunmanız , bulunmazsanız icra iflas K. 

Dahiliye Mütehaı•ın 

Kelimenin şimdiki şekline göre 
etimolojik şekli ilk bakışta şöyle gö
rünür: 

(1) (!) (3) (4) (5) 
I. 1(eğ + ef + em + em + eğ) 
Turk fonetiğinde ayni konson yan 

yana iki defa bulunamıyacağı sihetle 
(3) ve (4) numaralı elemanlardan bi
rincisi (eğ) şeklini almak icap eder. 
Şu halde etimolojik şekli şöylece tas
hih etmek lazımdır: 

(1) (!) (3) (4) (5) 

(t) (~) ( 3) (4) ( 5) nun 76 ıncr maddesi musibince hapisle 
Femme: eğ +ef+eğ+em+eğ 
Femea: eğ+ef+em+cğ+ağ tazyik olunacağınız ve icraya devam 

G .... 1·· k' d 1 (3) ve olunacağı lüzumu ilanen tebliğ olunur. oru uyor ı ara a ya nız 
(3) numaralı elemanların yerlerini • (V. No. 15439) 

değiştirmelerinden başka hiç bir ayrı
lık yoktur. 

Not: B - (Femirıa), (Femmina) 
ve (Femna) kelimelerinde bulunan 
(n) konsonlarmın (nğ) sesinin tahallü 
!ünden doğmuş oldukları düşünUlerek 
bunl.,. birer ( ğ) den değişme gibi alı· 
nırsa be§ kelimenin beşi de birleşir: 

11gattin,, ve Anglo - Sakson lehçesin
deki "woman,, nasıl Türk orijininden 
ise, latin lehçesindeki "femina,, ve 
Fransız lehçesindeki "/emme,, da öy
lece Türk orijininden gelmektedir. (4) 

1. N. DiLMEN 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa 

rab husus! kabinesinde hastalannı 

kabul eder. Salı, cumartesi günlerı ı 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı · 

karaya mahsustur. Berkesin halin(· 

göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telefon: 22.'198. Kışlık telef on :21044 

yor. 

lI. (eğ+ ef + eğ + em+ eğ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) l LA. N 

Sadece bugünkü morfolojik şekil
den çıkarılan bu etimolojik sırayı göz
den geçirelim: 

(1) Eğ: "büyüklük, efendilik, kuv
:vet, kudret,. anlamlariyle mana köktür. 

(2) Ef: Ana kök mefhumunu ken
di üzerine alarak tecessüm ve tecelli 

Femme: eğ+ef +eğ+em+eğ+ • 
Femina: eğ+ef+eğ+em+iğ+ağ 
Femna: eğ+ ef+ • +em+eğ+ağ 
Femma: eğ tef+. +em+eğ+ağ 
Femca: eğ+ef+ • +em+eğ+ağ 

Görülüyor ki Cermen lehçesindeki 

(1) Dictionnaire etymologiqıte de 
la langue française, par Oscar Bloch, 
c. I; S. !94 

(2) "Erkek,, an1amı kelimelerin 
analizi de ayrıca yazılacaktır. 

(3) "Dame,, kelimesinin t·c onttnla 
ilgili sözlerin analizlerini de yarın ya
zacağız. 

ttsküdar Sultantepe karakol karşı• 

sında 2 numaralı handa mukim Selim 

.zade Ali Riza oğlu Fuad nüfusta ya

zılı olan 331 doğumunu 329 olarak tas· 

hih ettiğini ilan eder. (V. No. 15430) 

-------ettiren süje veya objeyi gösterir ele-
mandır. Bu eleman ana kökle kayna
§arak ( ef) prensi pal kökU halini alır 
ki (efendi) ve (efe) kelimelerinin de 
kökü budur. Manası ''büyilk, kuvvetli, 
kudretli, hakim, efendi,, dir. 

(3) Eğ: Bu kök anlamını tayin ve 
ifade eden, tamamlıyan, isimlendiren 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

elemandır. Ana kökle kaynaşmı1' olan 18/4 / 1936 v a ziyeti 
( ef) ile birleaince husule gelen kelime 
"ef + eğ = efeli e/e1 , dir. İşte, "efe,, 
kelimesinin orijini de budur. Kes11r • 

A K TiF 

buyuk, kuvetlı, kudretlı, bakım,. bır Banknot . • • • . ., 16.00I.773 -
" .~~ üç elema_nla husul~ g:le? man_a Altın safi kilogram 1 o.93~.150 1 L. !3.817.829.? ~ 

"efendi,, manasınadır ki meşgul oldu- Ufaklık • • • • . .. .670.138.82 
ğuınuz anlam sahasına göre "erkek,, 
demektir. (2) i>ahlldeki Muhabi r ler ' 

MAna burada tamam olduğuna gö-
Türk lirası . 1 L re, kellınemn bundan sonraki eleman- • 404.355.37 

ları ayn bir siljeye delii.let edeceği an- t •riçtekl Muhabirler.-- ----

Ia.s.tlır ki o süje de: .. . w· • Altın Safi kilogram 4.398,2.W 6.186.482. 30 
(_.)Em: Elemanının gosterdıgı bır Altına tahvilikabil Serb t d .. · -

·· · d' es ovız BUJe ır. ıer. 

(5) Eğ: Bu süjenin evvelki eleman- Dig;er d'· · 1 b 1 k'l' · 
ı b' ld ~ . ovız er ve orç u ı ırıng 

530 191 98 

arla ırleşerek a ıgı anlamı tayın bakiy 1 . 
ve ifa.de eden isimlendiren süffikstir. e erı · ·, 15.746.566.!lı 

. '. . . Hazine Tahvlllerl: 
Bu son ıkı elemamı: bırleşm~~ııyle Deruhte edilen evrakı naktiyel 

husule~elen. (e~ı + eg = wcmeg"·e- karşılığı. LJ58.74&56J.-
me) kelımeSJ, dogrudan dogruya ka· Kanunun 6 8 • • d . .. ve ıncı ma -
dın,, anlamını ıfadc etmektedir. Türk delerı· t r·k H . 1 . . . ne ev ı ·an azme tara-
dilınin ara~ lehçesınd_e "ana,, anlamı· fından vaki tedi at. r J 1.443.722.-
na gelen "um,, ve carıye anlamına ge- Y ------
len "eme_,, kelimeleri bunu gösterir. Se ~edat CUzdanı : 

Bu ( emeğ) süjesi, yukarıda geçen H.azıne bonoları · ·ı L l 730. 187 50 
(efe~) süjesiyle birlikte bulunduğunu Tıcari senetler · · .. 8 f.9.l278 22 

göstermek üzere, iki kelime birleştiri- Esham ve Tahvilat CUzdanı ~ 

efegemeg) sozUnde ortadakı g,,, fo o\ tıyenın karşılığı esham ve ~4 299 867 56 
lin<:,8 h~ule .. ~elen ( e/ eğ ~ ,~"!"eğ ~ f ~eru?te edilen evrakı nak-ı 

netik icabı olarak, kendisinden sonra- ltahvilat itibari kıymetle 
ki "m_,, ye benzeşip kayna3mış. başta- B Se b . ~ 1 
ki vokal ile sondaki "ğı, de düşerek r est Esham ve Tahvilatı . 4429.?1 J 63 

kelime "/emme,, olmuştur. P. vanslar : 
FEMİNA 

Altın v d .. · ·· · Kelimenin Latince aslı olan "fcmi- e ovız uzerıne avans • 
na,, ve İtalyanca şekli olan "fcmmina., Tahvilat üzerine avans. 

3f .2:l2.86 

nm etimolojik şekillerini, Provansal 
dilindeki "femna., ve Portekiz dilinde 
ki "femea,, sözlerinin etimolojik şekil
leriyle altalta yazalım: 

Hissed;- ı 

muhte:h 
a:···· ...................... -.................. __ ... 

YekQn 

Lir• 

40489.741.57 

404 355.37 

22 463 24-0 59 

147 304841 -

10.423.465.72 

!-18.729.579 19 

5 673 186.86 

4500000 -
3 129 840 78 

!7•1118 251 08 
--== 

P A SIP 

Ser111•ye ........... - ................... ·-··-·····-.. _.. ...... . 
ihtiyat akçesi·-···-·--·· .. ·--·--·-····· ..... ___ ...... . 

t edawUldekl B•nknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.741.563.
Kanunun 6 ve ve 8 inci madde 
Jerine tevfikan hazine tarafın
dan vaki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı naktiye
bakiyesi . 
Kar§ıhğı tamamen altın olarak 
tedavüle ilbeten vazedi1enL 

I I 443.722. -

147.304.&41 -

16 000.000 ------TUr k Lirası Mevduatı .......................... . 

Döviz TaahhUdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler~ 2.745.8:39.40 
Diğer dövizler ve alacaklı ki-
liring bakiyeleri . .. J9 .. ~fi8.484.0l 

Muhtelit _ ...................................................... _ 

1- Lira 

'5.000.000. 
I .0!0.756.6; 

" 

163 304-841. 

16.086 407 96 

22. Jf 4 323 47 

55 585.921 98 

YekOn ,1 .. u ıs.';'!51 .0S 
2 Mart 1933 t•trlhlnden stibare n : 

.Femtna: 
(1) (!) (3) (4) (6) (6) 

e~ +ef +eğ+em+fn+ağ 
eğ+ef+eğ+em+in+ağ 

l•kfll\t• t.aclcli )LZcle 5 1·2 - Alun iize.·•ne avana yUzde 4 1•2 
Femmina: 

1 

Par ası 
Doktor! 
KURUN okuyuculcmna yeni 

hizmette bulunuyor: Parasız mu 
yene .. 

KURUN hekimleri İstanbul ve 
kiidar ve Kadıköy taraflarında haf 
da birer gün KURUN okuyucula 
parası.: muayene etmeye hazırdır! 
Bundan istifade etmek için ıade 

KURUN okuyucusu olmak ve n 
rettiğimiz kuponları kesip birikt 
mek kafidir. Yedi kupon bir defam 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Ku 
idarehanesidir.Okuyuculanmız, An 
ra caddesinde Kurun idarehanesi y 
nında "V AKIT" kütüphanesine m 

racaatla biriktirdikleri kuponlard 
yedisini gösterdikleri takdirde ke 
dilerine bir vesika verilecek ve bu v 
sikayı alanlar pazartesi günleri ö 
leden sonra saat 14 den yirmiye k 
dar kütüphanenin üstünde KURU 
idarehanesinde doktorumuza kendi 
!erini muayene ettirebileceklerdir. 

DICER YERLER 

• ttsküdar için muayene yeri Us 
küdarda Ahmediyede ecnaze yanın 
daki 20 numaralı evdir. Muayene g 
nü ve saati cumartesi günleri öğl 
den sonra 14 den yirmiye kadardı 

• Kadıköyünde muayene yeri M" 
hürdarda 30 numaralı doktor Leon'u 
evidir. Muayene günü çar~amba, sa 
ati 14 - 20 arasıdır. 

• Beyoğlunda muayene yeri Par 
makkapıda tramvay durağında 133 
numaralı Hasanbey apartımanında 
inci katta rontgen mütehassısı AL 
MAH1Rin muayenehanesidir. Bu 
rada muayene günü pazar, saati 14-1 
arasıdır. 

• Kasımpa§ada Postahane kargı 
sında Trakya apartımanında dokto 
Kirimi muaycnehanesidir. Muaycn 
gUnü pazartesi, muayene saati 14-2 

arasıdır. 

Yukarıda işaret edilen yerlere ya 
zılı saatlerde KURUNun yedi ku 
ponu ile müracaat edecek okurlanmı 
KURUN doktorları tarafından para 
sız muayene edileceklerdir. 

RöNTGEN iŞLERi 

Yedi kupon kaqılığında KUR 
sağlık servisinden alınacak bir kart 
la müracaat edildiği takdirde ront 
gen mütehassısı Bay Ali Mahir fil 
almak hususunda da hastaya azam 
tenzilat yapacak ve her türlü kolay
lığı gösterecektir. 

RADYOLOJlK VE OPERA TIK 
MUAYENELER 

Doktorlarımız tarafından muay· 
yen günlerde yapılan muayenelerde 
bazı radyolojik ve operatik mua. 
yenelere ihtiyaç hasıl olduğu &ÖrW· 
müş ve bu gibi hastalardan 
Şişlideki Şifa Yurduna ve • 
ya Kadıköyünde Moda caddesindt 
Röntken apartnnanında Röntken mU. 
tchassısı Bayan Saadet Klmilin mua 
yenehanesine müracaat edeceklere a
zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi 
kararlaştırılmıştır; ancak bunun. ı. 

çin önce idarehanemize yedi kupon 
getirmek ve sağlık servisimizden 
bu müesseselere hitaben bir tezkert 
almak lazımdır. 

Doktorlarımız istiyenlerin tansi • 
yonuna da bakacakları gibi Belso · 
~ukluğundan, kulak hastalıklarından 

1ikayetleri olanların da temin edi • 
'en mütehassıslar tarafından, sağlık 
;ervisimizin vereceği vesika muka· 
'ıilinde muayyen günlerde parasız 

"1Uayeneleri de kararlaşbnlmıştır. 

KUPONLAR 

Kuponların neşri devam edecek • 
r. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

asına riayet etmeye zaruret yoktur. 
'iedi kupon gösteren her okuyucu 
bir kere muayene edilmek hakkını 

kazanmış demektir. 
DİKKAT - Kuponlanmu her 

gün btrfnci sayfamızda, guetemizin 
başhğı vanındadır. 



ABONE ŞARTLARI 1 
Yıllık 6 aylık 3 aylık Aylık 

Memleketlml.zde 715() '20 23& ıuı 1 
Yabucl yerlere 13:50 725 4.00 lM 1 

Poat& birliğine l ıRO 950 500 180 1 
glrmJyeıı yerlere i 

TUrktyenin her posta merkezinde li. U RUN'a abone yazılır. ı 

YAZI VE YONETIM YERi: 

Istanbul, Ankara Cadde::ıl, ( V AKl'I yurdu) 

1 Idare: 24.370 
Telefon i Yazı tşleri: 21418 

Telgraf adresi: KURUN Istanbuı 

Posta kutusu No 46 
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~Ei! ~.=ı ~-' .::: .. 
··ı · Yalan. Rekl8mlara 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

arayınız. 
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Dr. R E Ş i T S A M İ 8 E R K E R m~ 
:::: ldrar yolları hastahkları mütehassısı m: 

Beyoğlu, İstikl1il caddesi Mis sokağı köşe başında Vakıf apartıman ikinci $fü 
:::: 

kat, daire 7 ye taşınmıştır . ••••••··- ::ii 
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~, 1 ın Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü iUlnlar1 ı: 

mi m 

mı 
im 
m ... 

Kıymeti Muvakkat No. sı D. No. sı 
muhaminesi teminatı 

Lira K. Lira K. Lira K. 
Kal· nı·ı 
tar- 5!.! 

254 25 19 7 E. 35 1535 
:v. 34 .... 

:::: 

Aldanmayınız: 
1871 

Türkiyede senelerdenleri 
kahve satan 

halis 

Kurukahveci 
adı ile en eski ve en büyük 

Bir tek 
• 

KURUKAHVECI 
Efen 

h mi rı 
Ticarethanesi vardır. 

h e 

Adres: lstanbul Tahmis Sokak Köşebaşı 

448 70 33 65 E. 73 1532 

Çengelköyünde 
dırım sokağında 

lanın 1/ 2 hissesi. 

Anadolu kavağında 

Unıur yerinde Patlı· 

cancı fırınıdemekle 

maruf kireç ocağı ve 

müştemilatının 51 / 240 
hissesi. 
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f38 68
1 

10 40 

240 90 18 

86 14 6 46 

883 99 66 30 

:Y. 24 

2 

2--4 

Y. iti 

E. 3-5 
Y. 1 

831 

667 

1481 

1377 

Kadıköyünde Zühtü 
paşa mahallesinde Bağ
dat caddesinde Köp· 
rülü bostanın 45/ 1440 
hissesi. 

Anadoluhisarında Kök 
sU'. caddesinde kayık

hane arsasının 1 /3 
hissesi. 

Kandillide Mezarlık 

sokağında Taşlı tarla 
Demekle maruf tarla
nın 458/ 1440 hissesi. 

Kandillide Kilise soka
ğında evin 4/5 his-

sesi. 

Yubnda l:>ulundukları yerlerle numaraları ve cinsleri ve kiymet
leri ve teminat miktarları yazılı hisseli vakıf yerler 31 gün müd

detle açık arttırmaya konulmuştur. 
ihalesi 25 - 5 - 936 pazartesi günü saat 15 de Kadıköyünde 

Kumlukda belediye arkasında Vakıflar Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin müracaatları. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

ÜROLOG :. OPERA TÖR 

Ör. OSMAN .SAİB ÖNER 

İdrar · yolları, Erkeklik' ve Belsoğuk
luğu ~astalıkları mütehassısı .. 

CUMARTESİ, SALI ve PERŞEMBE 
GÜNLERİ SAAT 9-12 ye KADAR · 
' BEDAVA MUAYENE . 

İslaı~bul: SirJ\e<'İ Viyana' 
Oteli karşısı No. 35 · 

Istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 

M. K. N. 

4974/ 223 
4977/ 226 
4852/ 123 
4981/ 230 

Ağırlığı 

K. G. 
120.00 
190.00 
168.00 
126.00 

Değeri 

L. K. 
721.00 
342. 
403. 
189.00 

Eşyanın cinsi. 

Vejetalin. 
Boş tüp. 
Yün battaniye. 
Şişede salça. 

Yukarıda yazılı e§Yanın 27 - 4 - 936 G. saal 14 de satıf s 
nunda ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey a 
lerini yatırarak evrak ve saireleri le muayyen saatte satışa gelm 
ilan olunur. (2180 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmişti 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 Liradırı 
Ayrıca: 15.()00, 12.000, 10.000 Jirafık ikramiyeLe 

(20.000J lıralık bir mükafat vardır. 

İstanbul icra Hakimliğinden: ZAYl 

Berç Kolanciyan 475 numara} 
Jiyetini kaybetmiştir. Yenisini ala 
dan eskisinin hükmü olmadığın 

eder. (V. No. 15431.) 

Beyoğlunda, İstiklal caddesinde 316 
numaralı Fotospor müessesesi sahibi G. 
Auranm konkordato için mühlet veril
mesi isteğiyle vukubulan müracaatı Ü• 

zerine icra kılınan tetkikat neticesinde, 
Üsküdar Bakım evi için 700 metre kalın amerikan bezi pazar- konkordato talebinin nazarı itibara alın. Bostancı Çamur sokak 9 numa 

~~-~---------------ı hkla alınacaktır. Bir metresine 36 kuruş bedel tahmin edilen bezin nü- masma ve icra ve iflas kanununun 286 ı 

muneıi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanların 38 liralık ve 287 inci maddeleri mucibince borçlu- il 
ı Sahibi: ASIM US - VA KIT M::ıtbaası ya iki ay mühlet verilmesine ve G;:ılata 

_ ___ t __ e ... m~i ..... n .... at...._m_a_k_b_u_z_i __ le_ b_er_ a_b_er_ 24_ ::::-_ 4_ -:::_ 9_3_6_c_um __ a.....;;;.g_ü_n_ü_ s_a_a_t_ l4_ d_e ..... _..=.N;:.:.e'.ll'.r:zi . .ı..:a:.:t~D::.ır:· .:.:ek::.:t:.::.Ö:.:ri.ı~· :~R=ef:::ik::....:.A:.:.· ...:S:.:e:.:.v.:::en:,:a.:;il:._1.-..ı.ıd~a~K~a~ra"-"k~ö:.r:·•~P:.!!.!alasta avukat Mazharın 

ile beraber icra ve iflas daireleri v 

pu sicil memurluklarına ve ticaret 

kemelerine bildirilmesine karar 


