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Alman deniz silihlanışı lngiltereyi telişa düşürdü 
-- -

l'olcııluk notları: 2 

Hitler davasını bu evde 
kazanmıştır! 

Dıvarda büyük Fredrik'in resmi ve 
karşısında MusoJini'nin büstü ... 

,..,,.. ...,. .,, 
Münih. 25 - Birinci mektu dir. Hffler arkadqlan ile buratfa 

........ Mtbrih'e ıelifbaisi yaz · toplamnq, uzun mücadeleler ile 
....,_. Simdiki halele~ ı&a· biiktmete 2ecmete muvaffak ot 

aillirll'liıiııil ............... 4.~ .. ,.. 
==~"'!il~• Mllltı~ aawm:la Wr neTİ lmb 

notJ,ui 1ıa;-.r....... .. ..... ~ ........... Onan icin 
11nda icap Mm......... W.. fliadl 4"1.t ..-- Ber-
•Yi'fe& derini~ Aaca1r BR eımum. ...,_. Mfbiılla'i frr
ondan sonradır ki, Almuyaya ita merkat oJarak _..fua edi . 
dair görüflerimi anlatmıt olaca yor. Hid~'ia en ,.alan arkadq • 
fmı. lan"dan münlckep olan büyük f "-

J)ijn öğl~den ıonra Münih'de ilk ka meclisi burada teplıtıur. Hit . 
ziyaretimizi (Braonhavz) a tahıi• ler bu mediilere bizzat bqbnhk 
ettik. Manuı ( Eımer eu) demek ASt M US 
tir. (Eımer eu) HitJerin (Milli 
.,,ya1;.t) fırkaamm ilk merkez• • rsonu 4. ca a f tJ " 1 ci ritı ttda) 

Erkek ell>ıseli kız 
Istanbul üçüncü ceza mahkemesin· 

de görülen tehdit davası 

- -~-
Vali geltli 

Bay Üstündağ 
Belediye işleri hakkında 

izahat veriyor 

Bay Ostiinitif 
Bir hafta evvel Ankaraya. ılden 

Vali ve Belediye .m.ı UaY Muhittin 
Ustibuhii dtbı phrlnafze dönmUıtftr. 
Vali, ötletlen •ara lelHlyeye gel· .,., .. ~-·....,. ....... 
tar. llay ........ U....., Atalara 
lft)Vati .....,.,_.. muharrbiinlae he-

JRD&Ha a.,11Jbm'1fhr; bu beyanat 
ü~lincii sa:rıfamızdadır. 

Ba,an 11/d Htllm .•,, Jtea. ~"91f 

Dan.UacaeMki YGWl&lara oyımcok (llJ. 
tilrüyorlor. 

l'riei ,ap1uılı IC1J0111 MllelmJ;, lll)'flll Jt.,,..ı,,- psefecilerfe lıona'· 
P70'· 

lıtanbul üçüncü ceza mabke ., .-lhalan biliniyonız; zabıtname 
ıneai bit- tehdit clavaamı sirilJOr• leri JU1111Y0 ruz. Kanun, 

DUn Çocuk haftasının altıncı gü • 
hllydU. Halk.evi namına iktisat Baka
nı Bay C_.lil Bayann refiqslyle 
Halkevl tiyesfaden Bayan Meliha AY. 
ni ve Bayan lff•t Halim, Dartlli~ 
de ve Şehir yatı okula1arında bala • 
nan fakir çoealdan ziyaret etmifler, 
kendHerine oyuncaklar ve yemifler 
Jıediye etmişlercllr. 

- 2 lnc:l aayltllftlSll ~ -
1"-31-1-2 -- - wı 2- --

1 Bir ''öldükten sonra 
dirilme!,, hidisesi 

Karamehmet, 35 saat sonra, 11 metre 
derinlikteki kuyudan sağ çıkarddı 

Evvelki sabah saat B.30 da Fa. 
tihte Çııçır cadde1inde tüyler Ur 
pertici bir facia aeçtifini ve ine -
bolulu Kara Mehmet achnda bir 
kuyucunun, temizlemek için ıir -
dili kuyu içinde, bir ç&kme neti· 
cesi, ezildii\ni yazmıt, polis ve it· 
faiye tafarm~aun cesedin çıka 
nlmuına ııfrqıldıtuu ka7aet 

··~ ObUi het saat aüren umn Lir te-
m1.ı ..... iıinden IOlll'a, savalh lnr 
~un c~edini çıkarmaia uf - (Sonu fi. cu 8'1f/SfClflnı J. cf altMuttlol 

histeki müsabakalar 
Ekip müsabakalannda ubaylarımm 

üçüncülüjii kazandılar ·----Nia, 28 (A.A.) - Anadolu A· 
janaı huıuaf muhabiri bildiriyor: 

27 Nitan aünü Niade yapılan 
uluılar ekip müsabakalarında e • 
lribimiz üçüncülüjü almıttır. 

Buıünkü müsabakaya iftirak 
eden ulaalarm kazandıkları dere
ceı... ti,leclir: 

Birinci Portekiz, ikinci Alman, 
üçüncü Tddc:, dirdüncil ltalya, be-

tinci Ftanaa, altıncı Hollanda,,.. 
dinci Romanya, aekisinci lapanya, 
dokutuncu Belçika, onuncu lı~· 
re olınufhar. 

Bundan '*tlia buaüne kadar 
yapılan m&....Wit müealNiılıalar • 
da tG•ari mlıa1fanans "a&itieri
miz,, muhtelif dereceler ı. ..... 
1lllf Ye bu derecelere ........ mü • 
kifatları almıtlardır. 

Matbuat .kammunun 35 isi mad· Daftllm sizli ıarülmeıine 
de.inin D fdcrur, "mulaakem.i • karar verildiii zamana kadarki 
nin sisli olman .........,tmlaa ela tafhalili ınm yazılmHını yasak et
va zabıtlarmm mahkemenin l9tl • _..Mtir" 
1aade1i obDadıtlça nepi meDIDll "' Daı-acı Şiflide oturan Bayan 
dur,, d•; üçilncü ceza maWt--- Remsi aclmda bır renç kadın 
ai, hu davayı da fisli aiı'diiiü isin 
mahkeme lcapmnm İfİllcle pç9 (Bolaı 9. aayafı fitti 4 Ulltla) 

Dün gene bir cok okulalarcla mil· 
saruereler verilmJ§tlr. Bugfin Çocuk 
haftuınm sonunca dnUdtlr. 

BUttin okulalarda hafta içinde ve
rilmesi Jbım gelen müsamereler bi • 
tirtleeektit. Gece nd)rocla Doktor 
:U.y İbrahim Btem iarafından ( Ço • 
cukJarın veremdtn korunması) mev. 
zau etrlftıula bfr koafcran,. lttrlle • 
alltfr. 

Maltepe mert lisesi aon llDJf ta
lebeleri tarafmdan dlln mektep bina· 
anıda bir mUaamere verilmletfr. Bu 
mUaamerecte ordu mUfettifl ve latan. 
bul kumandanile bir çok Sabitler ve 
W benin aUclerı bulunmuotur MU • 
eamereye lsttklal martUe baelanmı;, 
Kiwl 7lldınm pı,.ı teıutı tıdtJmlf, 

llllllitellt lpOr mtllal:Ualan ,apıl • 
mlftır. Son. olarak Webeye mUklfat
Iar verilmft, daveWlere çay ve puta 
lknm olunmQftur. Mektepten bu .... 
21' talebe -.an olmqtur. Bunlar 
blrka gün 7.arf ında m raalm Har • 
W,. IUlctebiııe .,._.rdtr 



kabinesi bugün fevkalade lngiliz 
bir t~plantı · yapıyor 

silahlanışının açığa vuruşu lngilizleri Aman deniz 
te?işa düşürdü; lngiltere protestoda bulunacak 

Ankara, 28 (Kurun) - Zizai sa bf kooperatifleri biri~ 
maıı hakkında Okonomi Bakanlıi ınm Kamutaya ıönd~ 
ya göre, en az 10 çiftçi, defitir aer mayeli mahdut mea'uli 
ratifler kurabilecektir .. Mmtakaları, Okonomi Bakanhiı 

Londra, 28 (A.A.) - Obaer • 
ber ıazeteıinin diplomasi muhar -
ririne söre, Alman deniz tealiha -
b hakkındaki iftaattan baaıl olan 
vaziyeti ıörüflllek üzere, kabine -
nin yum sabah fnblide IUJ'ette 
toplamnaaı muhtemeldir. 

cek olan. Alman deniz ekisperle • 
rinin Alman bahriyeıi için 5 par· 
ça S.perdrednaut, 50 parça torpi
do, 16 kruvazör, 50 parça da de • 
niz altı gemisi iatiyeceklerini ha • 
ber vermektedirler. 

· cektir. . 
lem~lerinden b~bütün vazgeçil • Kooperatiflerin vazifeleri, maha ullere ihraç puarlan 
mea, muhtemel dır. aulleri madde halinde itlemek, piy uada na:mn ilinki .)dlllıJ 

L ON D R A, 28- (A.A.) - lanna istihsal vasıtaları bulmak olacaktır. 

Kaıbine, ya Berlinde keyfiyeti 
protuto etmek, yahut ki Mayısta 
yapılması diifünülen lngiliz -Al
man deniz konferananu talik ey • 
lemek humslarmclan hangisini 
tercih edecetini müzakere ede • 
cektir. 
~ 28 (A.A.) - Sancley 

ebprea ile Pipi sazeteleri, sele • 
cek ay içerisinde Londraya sele • 

Birinci saf hava ordusu, hemen 
500 seri tayyare ile takviye edile 
cektir. Bunlardan 400 ü takip, 100 

Bu iki gazete, lngilterenin ü de bombardıman tanaresi ola
böyle bir programı tasvib etmiye • c:ak ve her biri Matte 480 lrilomet· 
ceğini yazmakta ve maamafih Al- re ıürate malik bulunacaiı gibi, 
manyanmtaavip.iz de olsa, bu ta· iki yerine üçer kiti tafıyahilecek
sanurunu tahakkuk ettirmeie ka- tir. 
rar verdipu zannetmektedirler. Londra 28 (A.A.)' - Sunday 

Diler tanLftan, l.leynoldı'un da Tbnea pzeteai dün gizli bir konfe
baber' verdiiine nazaran, Alman- re.uta Uzak pıkta incim baT& ve 
yanın derhal denizaltı gemileri deni& kunetlerinin tam bir tekil
infaama kav vermesi üzerine, te- de tetkili meaeleainin müzakere 
cil edilen İngiliz -Alman mükl- edilebilceiini haber vermektedir. 

"Hilô.lialımer,, adı Kızılay oluqOr 
Vatandaşlık baldo Gaz maskesi Fransız - Sovyet 

Ankaradaki 
soygun 

Ankara 28 (KURUN) - Kur
ban bayrammm ilE r-=-i halı 
tüccan Zeynel F eyzullab birader· 
lerle, Seyfullah Necip biraderlerin 
ve hırdavatçı majualanm IOJ&• 
rak 400 lirahk mücevherat 'Nlf,İr 
etYa çalan hınızlar, Ankara zabı· 
taamm ehemmiyetli ı.ldbi netice
ıincle ~. Bunlar, 
Balaarte"-•undaa AJT&D)a Ka7-
serili Haadi adında iki uıb ~ 
aızdır. Çalman etJ& ve mGc:fth .. 
den 3000 lira kadar tahmin eclilm 
lamu, lunızlum ~ .. 
tavan arumda e1e 18ÇmiP.'• •.,m•l!llleı•--iae=•ti=-!!!d•m•-ııı;;;~ 

Almangada bu hakkı.is- Fabrika kışa doğru ça
lıımıya başlıyacak 

tigenin Alman ırkından Ankara: 28 (A.A.) _ Hililiah-

z.ıa.a .... ~ ......... -- tan Wll'& ....... leci 
Anlaşmanın esasları ge- re, sesici .........,..... alratan Ele PÇ.a ..,a an~ 

lecek lıafta tespit lunızlaronaeaeden&.-i.Anbrada W ve Eald..ıairden 
oimaı şart mer cemiyeti bugün senelik heyeti 

Berlin 28 (A.A.) - Alman na- umumiye toplantı•mı yapllllftır. 
:nrlannclan Bay Frick dahileye ne· Topalntıyı merkezi umumi bqkanı 
zareti tarafından hazırlanmakta Sihhat ve içtimai MuaTenet baka
olan vatandq hukukuna ait pro- nı doktor Refik Saydam açmq ve 
je münuebetile beyanatta bulu • yapılan yoklamada çokluğun bo
narar handan böyle vatand!lJ.lık lundriu anla~ ..... al· 

hukıikiınun yalmz dOliDD ve her· zamnameye göre toplantı batltan
hanai bir idari karar veyahut mu- lığı ve divan ıeçimi yapılmlfbr. 
ayyen bir para tediyesi mukabilin- Murahhaslardan Antalya ·sayla· 
de iktisap edilmiyeceiini söyle • vı doktot Cemal Tunca bqkanlı
nıittir • ğa, doktor General Ali Çalımlı ile 

olunabilecek buhmmakta ve ak uk lataımala, anılan pek çok lradm 
Eskitehire ve Anadolunun diler vardır. 

Pariı; 28 (A.A.) Sovyet büyük ----.-----...---..._--,.._...__..,.._...__.. __ ...,._..-: 
elçiıi Bay Potemkin, dün bay La-
va) ile iki aaatten fula röriifmiif
tür. Bu esnada fikir ve Ye91lik te
ati olunmutbn'ı. Ancak, müzakere-: 
len• ~waıu ~c-1ou pqçe D. r'!'° 
temlein, geçen cuma glinü ve dün· 
kü mülikatlannın neticesini ken· 
di hüktmetine bildirmek arzuıun· 
dadır. 

t:ührer'e söre, vat&ndqlık hak- Edime aaylavı doktıor Fatma Me
kı çok yilbek bir haktır. Tabiiye· mik ikinci baıkanlıklara, Kocaeli 
ti bahfeden vesika, herhangi bir aaylavı SalUı Yargı ile Konya aay· 
Almanın eline ıeçirebileceği en lavı Behire Bediz katipliklere •• 
kıymetli bir vesika olacaktır. Ve çilmit~ir. 
ftllika, ona sahip olanın bütün Bmıdan aonra Hililiatlınerin bir 
devlet ve fırka itlerinde hizmet yıl içinde yaptığı illerden bah.e· 
bulmaaına yardım edecektir. Fır • den Sıhhiye bakanı Bay Refik Say 
ka tefkilitma ve Alman millet ve dam, gaz maskesi fabrikaaııun iha 
devleti için taablaüt edilecek hiz - le edilmi! olduiunu ve kqa doiru 
metlere iftirak etmek ve rey hak· fabrikanm açılacağını bildirmi!
kında aahip olmak için bu veeika· tir. 

Umumi intiba, müsaittir. 

So-.yet hiikGmetinin, Frannz -
Rua antlapnaaile, Lobrno antlq. 
mau ~hkimmm telifi lüzuma hak
kmdald Franam naktai ·nazamu 
anlamaia çalqtıiı müplıede edil
mektedir. 

Eaulerm, ıelecek liafta zarfm
cla teabitine muvaffakiyet elvere
ceii talnnin edili,.or • 

ya ..ııip olmak ı•ektir. Alman Hil&tıahmer cemiyeti 1935 tem
vataiıdqı ııfabnm tanmmuı rel· muzunun birinci gününden sonra 
mi bir aurette ilin olunacak ve Knday admı kullanacaktır. 

Antl•flM, Bay Lava! ile Potem· 
kin taraflarından parafe edilecek, 
bilahare, mayıı hatlanııcmda B. 
Lava!, Moekovaya sittiii zaman, 
orada imzalanacaktır. 

merasime tabi bahmacaktır. Al · 
man olmıyanlar ile devlet düt • 
manian Alman vatandqları ca · 
miuınm tı.rlcine tardedilecektir. 
Vatanclatbk hakkını iktiaaba mü 

teallik olan aair werait meyamnda 
bu balda talepten kbmenin Al . 
man ırkına menaap olması prb 

ileri .Urülmelctedir. 

ÇiMENTO iSTiHLAK RESMi 
Am.ı. 28 (KURUN) - Çi-

lllE • • !-...l!-.!1--meato iltih ..-ının 111U1nU111r 

ti llJlauı K•nadaJ'& midi. Yapı 
lacak tensilltla lnr tıoa çimento fi
,.._ 22,S Hrara lneceli amal· 
melet.dır. 

COMHURIYET MERKEZ 
BANKASI FEVKALADE 

TOPLANTISI 
Ankara 28 (KURUN) - Cüm· 

huriyet Merkez Bankaıı fevkala· 
de toplantııını yaptı. Açık bulu
nan mürakiplildere e.ki Maliye 
müfettitlerindin Bay l1mail ile 
Demiryollan mubaeebe müdürü B. 
Cemil aeçilcliler. 

KAMUTAYDAN GERi ALINAN 
LAYiHALAR 

içişleri bakanı B. Şükrü hJiara 28 (KURUN) -A.ke-

Kaganın beganatı rt mektepler talebesi ve ihtiyat za. · 

Basın· kongresi 

Ankara, 28 (A.A.) - Dahiliye bit namzetlerine verilecek maq
vekili Bay Şükrü Kaya, Anadolu la, seferde askeri ihtiyaçların te
ajanaı muharririne matbuat kon - min Mll'eti bakkmdeki ıeçen dev· 
~i bakında fU beyanatta bulun· reden kalan Jiyibaları hükUmet 
muıtur: geri iatemiştir. Layihalar, yeni ve. 

"ilk Tüık matbuat konpeai An mühim esaslar iliveainden ıonra 
karada 25 Ma,.ta toplanacaktır. Kamutaya verilecektir. 
Umumi:retle her koqrenin hangi ı~~====::===::===:=~= 
meelek adamlanm toplara topla· memle!'et için hayırlı neticeler ve-
.•m ıerek bu mealeiin ilslmıeai ve recektir. 
ıerekae bu ilerleme ybünden Çok umulur ki, milll kurtulut in
memleket beiabma faydatar te • kılibımızm ilk günündenberi, bü· 
min ebnai bakımından nasıl ve yük Önderin emrinde çalıımuJDJ 
be derece müeaair olduiu malam- bilmit ve büyük davanın laer bölü
dur. itte bunu dütünen Cümhu • münü canla batla benimseyerek 
riyet hükUmeti, matbuat iılerimi· onun halka anlabhnaaı ve gerçek 
zi kendilerile görütmek üzere ıa· leımesi için a&V&fDUt olan matbu· 
zetecilerimizi bir kongreye çap · atımız ve bunda. yer ahnıt olan 
nyor. Kutku götürmei iri, bütün aeçlrin arkadqlamnız, bu ilk kon
kongreler gibi, bu ilk matbilat ıreye olıun bir anlaYit ve tue bir 
konıreai de hem matbuat, hem de heyecan ıetireceklerdir.,, 

Ekonomi Bakanlığı, Kamutaydan 
ll&Wıiyet aldı: Deniz yollan ile Akay 
ifletvıe idaresinin yeniden yaptıraı;a -
ğı vapurlar için gelecek yıllara sari ol· 
mak ilzere on milyon liraya kadar ta· 
ahhUtlere girebilecektir. 

Denizyollan i§letmesinlıı vapur 
kadrosu bugUnUn lhtiyaçlarıQ& yeter 
olmadığını bilmeyenimiz yok. Vapur • 
lar eski yapılardır. Teknikte ilerleme· 
lcr iıdc, masrafta büyük tuamıflar 
ve hele yolculukta sağlam em."Jyetler 

B8ytlk poeta gemileri 
memleketıer, ilmdl hemoD 
mazotla, lwudnJe çalJIJI' 
tırmaya döldllmllelerdir. 
Bis Tllrk toprakl&rmm 
bol verdiği kömUril olduğU 
nanlıırdanız, kimbilir be1kl 
pur neelfni ealdthıceye 
ku11anacalm. DUnya vapat; 
da kömtlrle çahpn va: 

temin ederken bizim vapurları lllk 8lk 
tamire çıkarmak zaruretinde bulunu· maz. 
..,,"'UZ, bunların kendi tabii hallerin- Netice: DiiD1a gemi 

nl, yeni rakipleri kırarJdll 
tıracaklarmmm kömtlrl• 
lar olacağmda söylemek 

d;ı murat rakamlarmı birdUslye deDbe indirilmeleri 
yükseltip duruyor. man pçmenılı iken, bisbO 

bracatmm bir vapurda 
üç yüz yolcuyu alıp latanbul& ıe · BUt kopcaimılz bll. ttln 

tirecek eli yUzll dUzgUn bir vapuru 
Bandırma yoluna koyamıyonız! De • foru toplamıe gemiler 

. bdrolanm aırf kömtlr 
ni7.den Menine bir haftada gidemiyo- t · benzin 

"b · Olanl · d nl · 1 mazo yerme 
ruzhagı ı ... dan, haarm, gı e .:.~ .. Y:~u- . böylece kendilerine cı.-
yu yvan yvam ee,,- -- • tqıtlarla . 
ramadıjı da yolculuk edeblyatnnnm ~.,; p1lnm tatbl)I 
nakaratmdan biridir. den atıııktlr deMm 0 

Biz, keneli layı1armmda iman ft olcluPndaa tlpbe a.1u_... 
mal tqıyacak çevik, rahat, emniyeW Uç bet ,.....,,.1r1 
vuıtalar mtemelde bJmJyarm, sa. - ele delil. her·yente .... ~ 
1erimls yabancı Umanlanla: kendi da (Sultan Oımlan) 
mallanmm hiç bir aktarma J&pm& • lraJlde hldmeler ~ 
dan murlarmmm dJflll& çıbrarak 111p11er1 habn.0 getir~ 
bble plecek mallan cl&ıUat.e alıp .. • ..,a meJdana çı1mı11 blP: 
tlrmelliDl fatedlllmı. Tllrk buM1lnlı Jl laakta aJacalnn .. 
gemDerl ptleylp clunqwaa. Bele -- ıa.kta bir ~ 
memleketin bl1yUk mtldafu glnllrbal abd f&Jl'&P edip ,oıa 
de hiç hatırdan çıkarmamak ...... .. avklldlr· ~ ~ 
Ekonomi BaJranhimm . blı lhU,.,. .... ~ -~
tam vaktinde el koyduğunda §ilphe et- hesabı hiuiyata feda ~ 
miyelim. taJda \leİıdlfl ~ 

- ·-·z deniz, gemi işlerll"I_antıyan. belgelerdir. · -Hlfl/lı 
•::ı.: ·'.l..-ı • ·-·.,in 1-~'"T'"'mızda 1~alan bir Yeniden '9'P.I' yar:~ 1: 
hükmUnll Bll'UI gelmleken llSyle • varmadan bJı;ii ~ 

' ··-·· da kba bllmes! ~ 
Yeni vapur yapbrma ile yapılımf clbe l&ylhumda, ne ~ 

eski vapurlardan almanm haDgisl Ua • maJarmc1a balla ~ .. 
tUndtlr, bunu kargılqtınyor ve bundıı madJima, IU Jr;&lllr ..
şimdi ç-~~an 1 anunun onay bu1duiu .m latih&lelerinlD ~ 
neticeden bqka bir sonunca van,or· cerepn edip ~ 
du: nu ,.ı kontrata .-

Ona g6re bu davanm ilbab a.att arqtırıJmamJfl&-:-__,,.. 
bir ameliyedir: lw bir m...u blll1lr'"'-



işaretJer J_ 

Donkişot ve 
kahraman 

Donkiıot fena aJam mulır? 
Ôna kimıe fena adamdır Jiye· 

Ortamekteplerde 

imtihanlar 
Yeni Romen 
eiçisi gel~i 

Vali geldi ------Bay ,Üstündağ 

3 - KURUN 29 NiSAN 1935 .._ 

I Gezintiler -

YerJi san'atin -
anası 

Donkifot korkak aJam mulır? 
Donkifot korkak tleğiltlir. 
Donkifot kötü kalpli midir? 
iyi kalplidir • 

Nasıl olacak ? 
Lise ve orta okulalarda bu yıl 

Romanya hü· 
klimeti tarafın • 
dan Ankara el· 

Belediye işleri hakkında 
izahat veriyor 

Dün Ankaradan ıehrimize dö
nen İstanbul vali ve belediye re· 
isi Muhittin Üstündağ, bir mu · 
harririmizin türlü sualleı'İne kartı 

Yerli malı, dün biı özleyif, bir 
hayaldi; bugün doyuran bir var _ 
lıktır. Bu uğurda epey alın teri 
döktük; fakat ıuladığıma genç 
ve verimli bir tarla imi§. Çok geç
meden dört yanımız olgun b"falr· 
/arla çevrildi. Her ıeyin yerlisini 
İ~temek, artık hepimizin ifidir. Bu 
yüzden değil midir ki, ilk ahlııla
rın ıert ltrzi/e •an'atı büe _ ya/i 
damgaıını taıımadıkça _ •ınırla
rımrzın öte kryııında bıraktık. ya
bancı mu•ikiki, tiyatro, opera ve 
operet trupları, hemen iki yJJır 
Türk topraklarından geçmiyorlar. 

çiliğine tayin e-
yeni imtihan taliımatnameıine gö· dilen Bay Öjen 

/:' akat, bütün bu iyi huylt11ına, 
rluğuna rağmen Donlıifot gii· 

'tür. Kahraman olmalı iıtiyen 
a.üzaJe her zaman imanlar 

cı.ıncla gülümıenerek andacalı • 

re imtihan yapılacaktır. Filoti dün Daçya 
Yeni talimatnamede eskiden 

onki§ot'un ceJJi hep böyle alay 
evZlaı mu idi? 'Hayır, Donki • 
t'ıın dedeleri zamanında kahra· 
n •ayılırlardı. Onların Donki • 

t'tan. ne /arklan vardı? 
llif! Dedeleri cuaretli iıe o Ja 

rdu. Dedeleri mert•e o tla 
~Dedeleri iyi kalpli i•e o Ja 
kcııpti icli, tletleleri kaclar o Ja 

~ ata binerdi. 
Fakat bu benuyif aui alt/atma· 

"· Bu benzeyİf bir haremaitm • 
"bir tlüzine fOCUk babaıno 

zemai gibi bir ıeytlir. 
llaremağaa ile fOCUlı babaı a· 

rısında ne katlar büyük, yahut kü· 
''k lark vana, Don/ıiıot'la cetle
i tıraıında da o katlar ayrılık v• 

l'ahut benzerlik vt11dir. 

Donki§ot MUlue ispanyanın bit 
tıailzadeai tleğiltlir. Don/ıiıot bir 
devrin, bir inaanlığın parçaıtlır. 

vapurile Roman 
yapılan bakalorya imtihanı mulü yadan ıehrimize 
bu aene yeni girecekler için kaldı· gelmittir. yeni 
rılmrt ve yerine sınıf geçme İmli • sefir Galata nh-
hanı konulmuftur. IJay Ujen Fitoti trmında Romen 

Snuf geçme imtihanları Hazi · general ıkoı»iilü ile Romen koloni
ran ayı içinde her okulamn kendi si tarafından karıılanmrttır. Ye· 
okulasında ve mümeyyiiıı:ler kar • ni sefir Perapalas oteline inmittir. 
tısında yapılacaktır.. . . Yakında Ankaraya giderek iti-

Orta okulanm sekızıncı sınıfın- matna.meaini Cümfıurreiıimize ve· 
da okuyan ve orta okulayı bitire· / recektir. 
cek olan talebeler bu sınıf geçme ----------
imtihanında muvaffak olurlarsa 
kendilerine bir orta okulu bitirme 
diploması verilecek, böylece lise 
birinci smıfma tıeçecckJerdir. 

Liselerin on birinci sınıfında 
okuyan talebe de a;yni tekilde on 
birinci sınıfı bitirme imtihanına 

tabi tutulacak, muvaffak olanlara, 
liseyi bitirme diplomuı verilecek· 
tir. 

Bunlardan Üniversiteye devam 
etmek iıtiyen talebeler de üç dört 
gün sonra Üniversitenin hangi 
fakülteıine girmek isterlerse o fa· 
külteye uyaun lise derslerinden 
bir olpnluk imtihanı •eçirecek • 
lerdir. 

Alhn ve gümüş 
kaça satılıyor ? 
Cümhuriyet Merkez Bankaıınm 

1934 .on üç aylık bültenindeki ia
tatiatik rakamlarına aöre borsa 
harici olmak üzere İatanbulda bir 

(Servantu) bize yalnu bir 
fövalyeyi anlatMıytiı, ontlan Jalıa 
~ok tarih balaNJerJi. Seroonta 
Don/ıifot'la tler.beylilıten önce Je, 
er•kJ11.ilıtan aonra da halta diin-

Bu olpnluk imtilwunda mu • 
vaffak olanlar Oniveniteye alı -
nacaklar, muvaffak olunıyanlar 

yalnız lise mezunu olarak kala· 

Türk albn lirası senenin IOD aym• 
da ortalama 936 laı"lf üzerinde 
idi. Mecidiye 1933 de ortalama 34 
kurut 87 santim ederken J 934 de 
gene ortalama 37 kuruJ l 6 Mnti· 
me çıkmıttır. Bu istatiatikler altı
nın en pahalı olarak 1932 ydı ba
tında aatddıiını gösteriyor ki 955 
kunıttur. Gümüt de 1929 ajuato
sunda en yübek had olmak bere 
71 kuruı 29 santimi hulmvt imif. 

Hukuk imtihanları 

nasıl o~acak Jıa a&.ıulu~w Otaf.:.J. ı.:, ipi . 

fU beyanatta bulunmuıtur : ı 
''- Ankarada bir hafta kal . 

dım. Belediyeye ait itler etrafın . 
da rörüttüm. Avrupaya gidece · 
ğim doğrudur. Yalnız vakti henüz 
belli değiidir. İtlerimi bitirince gi-

Operet özlenifini, ıeltir Iİyatr~ 
mnun bir bölüiü karıılamq Ji -
yorlar. Amma ötekilerin yeri hôla 
bO§. ltalyan, F ranıız, Alman or • 
keıtralarının deıteklediği ünleri 
dünyaya yayılmıı eıerlerJen uza . 
ğız. Korta, Tibo, Hayleı, Köbelilı 
gibi keman uıtalarının konıerleri 
eıki anıtların ıilikliği ile geride 
kalclı. Vaktile ıahne/erimizde gör
düğümüz "Komecli F ranıez" "O _ 
deon" artiıtleri çevremize uğramı· 
yorlar. 

deceğim. 

Belediye fen heyeti müdürü 
Bay Ziya Erdemin terkoı müdür . 
lüğüne tayini taıdik edildi. Bay 
Ziyanın yerine de betonarme fU • 
beti müdürü Bay Hüsnü tayin e · 
dildi. Ay baıına kadar emirleri 
gelecek, yeni vazifelerine baılrya- 1 
caklardrr. ı 

Mezbaha lıi 
Bizce mezbaha resmi diye bir 

mesele yoktur. Mezbaha resmi on 
bet senedir nuıl alınıyorsa yine 
öyle alınacaktır. Bizce bir kantar 
metelesi vardır. Müteahhitle ihti
laf halindeyiz. Bu it nihayetlenin
ce mezbaha resmi kilo ÜJerinden 
alınacaktır. 

l ıtanbul Planı 
lttanbulun plinı etrafından jü· 

rinin verdiii karar vekaletçe tet
kik olunuyor. Bizden birtakım ve
aaik istendi. Yeni rönderdik. Ata
türk köprüaü iki gün içinde müna· 
kuaya konacaktır. Münaaaka 
müddeti altı aydır. 

lıtikrcu; Meselesi 

Bu iıler için bir yaıa var mı b;I· 
mem. Fakat bildiğim fU ki aahne
ıi, muıikiıi bizim ölçülerimiz i -
rinde olan µ/uılar, bir türlü ör -
neklerden kendi kendilerini uzak 
tutmakla İyi bir ıey yapmıı olma· 
lar. 

• Bütün ilerlemiı ülkelerdeki ge
?lf ""_ımlar, bira da komıulara 
ımrenııten alınma hızla ahim., _ 
lır. San'alla olduğu kadar bil~
Je, lende de bu böyledir. yarat • 
ma çağına bG§kalarının erdikleri 
tepeleri görmeden kavnAfilW~ ..,....,..,.,. .... IRl'.i. drlİljf6 a)ih4 • 

'ur. Donlıifotta lı.,.,/;.uq 6alan 
tipi §Öyle tarif edebiliriz: Kendi · 
ni dünyanın ~erkezi si/Jeli •anaıı 
adam. 

Donki§ot'Ja dedeleri araaıntlaki 
fark da budur. 

Olpnldilbtllfaıtt&rmm sual • 
leri Bakanlıkta toplanan bir he
yet tarafmdan hazırlanacaktır. Bu 
sualler imtihan aününe kadar siz
li tutulacaktır. 

Şifahi imtihanlarda bulunacak 
mümeyyizler okulalar tarafmdan 
tesbit edilecektir. 

Hukuk F akültesiDde bu yıl ya· 
pılacak imtihan tekli önümüzdeki 
Perıembe kati olarak anlatılacak
tır. 

Kültür Bakanlığı evvelce ken • 
diıine yapılan müracaatleri tet • 
kik etmit ve neticeyi rektörlüğe 
bildirmittir. 

Muhtelif itler için belediyeler 
bankuından yapacajDDD 7edi 
yüz elli bin liralık istikraz pren
sip itibarile halledildi. Birkaç 
gün zarfında bir arkadq Anka • 
raya giderek bu iti bitirecektir .,, 

Se: i§lerimizin birer essrı ,.ı.., 
1 

bil 
• . . t • .D'XtJ u ı 

meıı ıçın, eıerleri görmemiz 
gereltlir. 

Rıuyalı ltonuklarımızın Anka . 
raJa bırakhkları izin par/aklığı 
en ya/ıın bir örnek olarak göz/erit 
mizin önünde duruyor. Yarın, bel 
ki o parlak izlerin yaldızlan /ı • 
lanbulda Ja ruhlarımızı lranuq _ 
hracak. F akaı bu katlan yetmu. 
Bütünü görmelr b .. , .. .. · · ~ 

Donkifot'un JeJelerine herku 
iyi adam, kahraman adam, fU a-
dam, bu atlam Jerlercli. 

Halbuki Donkifot bunları lıen • 
eli kendine •öylerJi. 

Şimdi artılı m ıairde, ediple, 
Politikacula, iyililıde bir sürü 
Do~ot lıeıledebilirnniz. Ken · 
dini ıair •anan ,kendini lıalaraman 
lcırz:etlen, kendini her ıey zanne • 
den renk, renk, cinı, cinı irili, a • 
loJJı melonlu, lötrlü, lıaoalıla, 
"1anikiirlü, pedikürlü bir /tayli 
Donkİ§ot vardır. 

Donki§ot kötü kalpli o/matlığı, 

Okula71 bitirme imtihanlarına 
tabi olmıyan smıflardaki talebe 
Haizranda bir sınıf seçme tif ahi 
imtihanına tabi tutulacaklardD'. 

Evvelce yapılan iki tahriri im -
tihanda aldıjı notlar vasati sekiz, 
dokuz tutan talebe f ifahl imtilıa • 
na girmiyerek dofrudan doiruya 
o dersten smıf ıeçmif sayılacak-
tır. 

Mayıs bqmda zümre denleri 
okutan hocalar toplanarak tif ahi 
imtihanlarda 10rulacak aualleri 
tubit edeceklerdir. 

lki yazılı ' bir tifahi imtihanda 
aldığı notlarm vasatisi üç olan ta· 
lebe de o dersten smıf seçebile • 
cektir. 

F aküke mec:Jisi de Çarpmha 
günü toplanarak bu meaele etra • 
hnda aörü,ecektir. 

imtihanlar için birer sün ara 
verilmiftjr. Haziran imtih•nma 
rirmiyen talebe Eyltil imtilı•nma 
ıirebilecektir. Haziran devreainde 
üç deraten bet numaradan az not 
alan talebe sınıfta ipka edi. 
lecektir. 

Türkofis taşınıyor 
Türkofisi İstanbul fubesinin 

dördüncü V akrf hanmın alt ka~ 
taımma11 tekarrür etmittir. 

Türkofia buraya taıındrktan 
sonra, piyasa ile daha aıkı bir su • 
rette temas edebileceklerdir. 

----------------Ticaret odaları 
kongresi için 

21 Mayısta Ankarada toplana
~ olan Ticaret oclalan konare • 
sıne İstanbul Ticaret odalarmm 
da ıirecefini ve ko...-e ruzname
ıinde bulunan aekiz mevzu üze • 
rinde rapor hazırladığını yazmıt-
trk. • 

Hazırlanan raporlar Ticaret o
dalan idare heyeti tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Bütün bu raporlar idare heye -
tinden sonra Oda meclisi tarafın • 
dan da müzakere edildikten 80n· 
ra oda tetkikat ve istihbarat mü • 
dürü Bay Hakkı Nezihi tarafın -
dan Anlcaraya götürülecektir. 

• • • , u unun ıçınuen 
laıç bırıne benzemiyen bir terkibi 
kavramalı uinınJa biraz cömm 
olmalıyız. Kendi •an' atımızın ö • 
zii, aersi öz YllrdumıudaJır. yal· 
nız unutmıyalım ki bu öz rok lı 

d • ~ e-
re ~n erın madenlerden de tla/aa 
tlennlaJe ıalılı birer alhn tlama
nna benzer. Aramd bul'--L 
L.-~ ı fflQR' Çı· 
ICfUmak ve Yoiurmalr İfi, alet tla-
yanmaJan batarılamu. 

Elimtlen gelse, gerçekten ıan' -
atkôr yabancılann vn ~ .,. ... ruumuza 
kO§malannı, burada bize Y«rat . 

Geçen yıl hariç.ten veya smıf • 
tan bakaloryaya airmit olup mu • 
vaffak olamıyanlar dilerlerse ge • 
ne eski ,ekiJde bakalorya uıulün • 
de imtihan edileceklerdir. 

Bundan baıka, Türkofiı, ihraç 
maddelerimizin tethiri için bir 
ıergi açmağa karar vermittir. Bu 
ıergi, Ofit yeni yerine taıındıktan 

lı/Jarı giızllikleri gÖ•lermelerini 
kolaylCJ§l.-mafa çalıırrtlım. Ha ~ 
ıeyin yerliliğini isli yen bütün J .. 

Muallimler BirJiğinin ıünenlerin bu noktada ben·mıu-
. b k b. l r e 

sonra açılacaktır. ı 
yenı aş anı r~ eıeceğine ıüphe etmiyorıım. 

luıhramanlık ifin f1rpındığı hal • 
de bir türlü kahraman olamaılı. 
ÇiinJrii lıalıramanın kentli.ini ta • 

lan, kentli.ine inanan, kentli.ini 
kendi.inin iratlui diye lcabal e · 
deta genif bir kütlui vmtlır. ı. · 
terseni.% buna elkôrı umumiye tle· 
Yİniz. Bu geniı kütleye tlalamı · 
.Van, bu Jenide yüzmeıini bilmi· 
Yen yahut bu J eniz yokken var 
•anıp dağların tepainde deniu 
atılır gibi .ayanap )'iUme hare -
ketleri yapan aılam Donlıifot'tan 
bClfka bir feY defiltlir. 

Banun için bu talebelerin Mart 
aamma kadar oku)alarma dilekle
rini söy)emit olmaları lazımdır. 

Ticaret ve anayi müzesi de 
Vakıf Hanın yanına nakledilecek
tir. 

Bu yıl okutanlar birliğine bir Bır vergi meaeleıi bir memle/Nt 
bayan bapan seçilmiftir. kültürile hiç bir vakit /ıarııhnla-

lııe kahramanla Don/cifot'an 
larkr. 

Sadri Ertem 

i Jk tedrisat müfettişleri 
Mayısm albncı aünü saat on 

dörtte kültür müdürlüiünde yeni 
briidür Bay Mehmet Eminin bat. 
lcanlıfı altında Yunan ilk tedrisat 
nıüfettiıleri fevkalide bir toplan
tı Yapacaklardır. 

Bu yıl hariçten •irecek olanJar 
da evveli amıf •eçme.., sonra Oni· 
versiteye ıirmek isterlerse olrun • 
luk imtihanına aireceklerdir. 

Bunun iç.in de imtihana gire • 
bihne müddeti yarın akf&ID IOD 

bufacaktır. Bundan aonra müra • 
caat edenler imtihana kabul edil -
miyeceklerdir. 

Bakanlık, imtibanJarm ciddi 
bir tekilde ve 11kı olmuı için ba • 
zı hususi tedbirler de almıfbr. 

Genel müfettiıler imtihanlan 
sık .ık kontrol edeceklerdir. 

Bu bayan, Okutan okuluı ho- maz • 
~larmdan Bayan Hüviyet Bekir • S. Gezg•n 

Heroin dır; kendiaine yeni vazifesinde ı-:;;--:---:--:------=..::.:_ 
.kaçakçıları muvaffakiyetler dileriz. Şehzadebaşındaki kaza 

Gümrük muhafaza kurumu ta· Okutanlar birliii önümüzdeki Geçen 10nbaharda bir IÜD Şeh-
raf mdan yakalanan ve eroin q . Ma~ ayının üçüncü ıüııü Park zadebqında olan ve ecnebi aey
ça.kçılığı yapan tebelıenin latan • Otelınde bir çay ziyafeti verecek yalılardan bir kaduım feci surette 
bulda çalııanJanndan Bulgar le • tir. • öliimile neticelenen otomobil. 
baab İstepan Y anof ve Robert tramfty çarplflDUı muhakemeai 
Tarhi dün dokuzuncu ibtiaaamah- Üniversite ıektörü geliyor latanbuJ ağır ceza mahkemeai~ 
k~m1 eadi .•orgu hikimlifine veril • Cenevrode toplanacak olan aonuna dojru )'ÜrÜYor. 
mıı er ır. Yarın durutmalanna Hukukçula k . Bu davanm ıuçlulan, toför Ke-
batlanacaktır mak .. r onareıınde bulun • lamla Tatman Meh-~ı·r. Ş-1.it)9-

. . uzere Ceneneye gide O . J • a&O'llöu tUJ • 

Dığer taraftan Dedeafaçta •eraite rektörü Bay Cemiln B~ • .enn 80nu aelmiıtir. Şimdi yazı 
yakalanan suçlular da Yunan za. önümüzdeki hafta. ·nc1 .ilı~ ılebuı 10rrular yapılıyor. Bu iti 
bıtuma verilmitlerdir. ze daneceldir. ıçı e tehrunı· de bitince, iddia ve müdafaa .. ~: 

hası •~k, karar bildirilecektir. 
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Yolculuk notları 
~ <;Başmakalden devam) 

eder. Sık sık Berlinden tayyare n~ 
Münih'e gelir, 'hatta dün biz Mü 
pih'~ geldiğimiz sırada 9 da bu -
raya selmiş, öğle yemeğini ( ı_. -
meı ev) de yeq)İ§. Biz bunu ~m 
üstü s~at .altıda öğrendik. 

(JJravnhcıvz) hp.rici ma~.• 
sı itibarjle mütevµı bir bitMMlu-. 
Büyük ~apıdan iseriye ıirilince 
iptida bir hol geliyor. Buruı İpJİ · 
d~ .insan üzerinde muhtelif Al · 
.ı.nan bayr~klar,ı~ın müzesi ~ibi bir 
tesir bırakıy.or. M.ez:diyAAden ~ 
kınca bir)nci katta ıkMtrya gf#n 

Para ve elmasları için 13 yerinden 
bıçaklanan dul kadın ! 

Takubi Elmasrıanı Sarıyerdeki evinde iple bağlıyarak 
soyup ötdürenler, Karadenize doğru mu 

açıldılar ? Katiller, fiddetle aranıyor! 
duyarda 1923 aenesinde ij.it.JR~i· Sariyerde oturan "fakuhi is - !le r.astgele yurull!Nk ...,-djy# • - dıjı ~in ~Pi' .. Ciuy,eti» 
lerin Bavyer:a hü~Unıe.ti.ni ellerjpe minde altııntlrk 'hir 'icadının, evin· çılmıttır. ,Diğer taraftAn bu Y:&J'.& • tek kişinin işi pJmMAiı, ı.ir ıkaç 
almak isin y.-.p~ıkları isy~nda ö · de 6ldüriitdüjünü tlün haber ~er · hum k~sjJ» ~kH~ ıöre, Liı bı - ~ Orlqllllll ~i:ı:ltıtt=rek bıa kanlı 
)en .oıı .e.ltı ki§ipin jşimleri .duvar<. llllf, bu hueu&ta aldtğımn: ma - ~ğı denHeo b.ı~lardao l>ir v.eya iti ,.aptılıları, n•kiketc ..... YMtn 
hakk._edilmi~tir. J3y isy,.ncıların lumatı tesbit etmiştik. Bugün, .bir ~iyle 11çıldıjJ ıl.- ,ia,•l•t•lmıı· sayılan bir ihti•ıldir. 
bayraklarJ yine bu1ada y;any,pn diin'kü ma1ômatı tamamlay1eı taf- ttr . .Ce.sMjn gömi.Umuine mü.M• • Suçlu yahut ~ı...., G.ı.a bel· 
djziJ.roiıtir. e'ilitı :yazıyoruz. de ,pl~u.ftur. ii dm••l!lJr. Acaba kadıın tanı -

Bu sofadan bir ~ı jle ,iı&tiın&. TakulH tlnıa.yan, .dul .bir ka - Evde yapılan keşifte, kont0I Y. ..... rlJI, arada ona ntiaafir olan 
:salo.nuna ge5iliyor. By .o~ ıdört dlndır. Hayli zengindir. Sar1yer • çekmelerinin para -ve elmasları we ken.tiainden t'l'clra cir•n 
bir tarafı koltuklarb. ~evrilmiff,ir. ~eki Kİn4le eenelerdo1Mri tek ıpeypMa çıkar•ek .JN.lcıf.diyle gençlerin, cinayMt.e ..,._iı •ar 
a:~yük ;rtimalar L •• r.Ada v•pılır, 0- batma Y&fM'· Bunwı1a beral>er, e· ı· · ·· l k' I' · · d •ı?. Bunlana, daima İç4ri7e b -~ r;;r iN- <:"" ~, ge ışı gu~e çe ı 1p ıçın e ne <Var, 
danın orJ.aıpn~a l..iiv:~ı.. bir ·na••a vine arada 1nrada tamftığı 'kadın, k ı>ıdan ıglnneleri mümkün olma • 

~ ~ l!-r., ~ ~ ne yo sa tTere döküldüği._i kanaati 

1 

v.ıp.r, .elrAıfında .,,e u..Jf:-~e ~ · erkek misafirler gelir. Evinde hfz. ması itibarly:le,, ~e ~ı-
l'f"H benim&enmiıtir. BilhMa, kilidi ~ 

~ıJık bir,s:ok eır• nj~r. metçi falan hutundurmayışı, ha - kapalı ·bir çantanın bıçakla der"'ui lanın 1urıhtı, b'1 f4ipheyi zayıfla - ıehir par~a.ıı lıUf'ııl,,,.,,. 
Bunlar uitlerin Jg,Jı .Jtı lMIDcl '1a1iğinden değildir. Sükuneti, in- ~ tıyor. &e her laalde pencereden •u Jıe1n:,. ,.,.öınıtfd' n aefilmit plmuı da, ciaay:etia pa • 0 ,,.~ ,,.,. 

girmesi münasebetile bug~!Je ZWllyj tercilı etmeaiRden dolayı - ra iç.in itlendiği kanutiei lwnret· girildifi kanaati vardır. Yarala • dolClfm~: Cumfturi 
her 1ar:af~ gelen ~egiyelerm'f· dır. Huiı olınadığmın bil' delili, lel)di:rmittir. t'lft Lb ~iı He ~dlf' da, eina- yal ii/,lıülerl 1ıeMıbııtl 
Jlu ~ediyeler içjpde tabJo ve ıaire .yartimaa muhtaç bir çek kitiye, hu ıyetht M2:1 cemiciler tanfmdan it· ta kölılerintlen .,J, 
giW ~ıyme~i eıy• oldu~ sibi ha- arada midı yerinde bazı cençle - Ete geçirilemeyince, Ç&Jıta_,ın lendiği ve bunların takalarla Ka - der.iniz. Beyoflu ,,, 
ı,.,:a ,ielmez ufak tefek ı1eyle1 ~c re yardım etmesidiF. Öleden\,eri jçipde)<i paıa ve elmaslar, çanta • ndenize a~ıp cwar limantardan •onra, türksenin en 6' 
v~r. ~j7 kısmı çocuk onıncaldarı- tamdtir bu g~ler de, ara sıra pın derisi bıçakla detiterek dıf'.• biriae ıığındddan JUp1aeaini uyan· kaklar gene flu tar 
na penzj~eq. bütün ~ ıemr ~ - kadının evine misafir elunar. T•· rıya ç1~arı1mı1 ve alınmıt oluyor. drnyor. za sıkar. 
vakkaten burada toplanıyornıu.J· kuhi Elma.,.an, hayır itlemeği se - Yalnız ~jlJltal)ın içindeki gözler • Takihat, i1d cepbetlen ffer:letit- Bu,W. yaav 4 

(E•mer 11.u) de .aşı} pikkat. de· Ter bW'kadm elarak tanınmı!\ır. den birin~e em 1ira11" bir bank. mekte, •uçlulann hir an enel lıaralrol, yann f'ftl"llllP"' 

jer olan yer Hj~e1in ~l~Jml 4>9.a· ffte bu 'kadının gün1erce evin • not kah:nııtır. Bul)un te1it 11ra • meydana çıkanlıp yaka1anmaları bir ilıi mektep ö6 
11ıJ1r. Buraya 4._ ~mp. aalomınun den çıkmaması .üzerine, komşula· sın{la göze ilişmediği zannediti • için ujra.1ılmaktadD'. Kadınla ta - ni~i ve öpetm~nl 
sonunda ~~ı~n bir kapıdan girjh- -rm polise haber -vermeleri'°'e bat - yor. nrtanlar, eYİne setip giden ıenç· nıelı isin ptırlte laf' 

:yor. flitlerjq üzerinde Ç!PJııbiı mtt· ~ıyan ~a\da •e adliye ta1ı'kikatı - Yapılan ~ine, ne ıece ve ar· ler, ıll'a ile SOJFın. çe1dldili ıibi nü: bu tapum 4 
"~ )kj kitap ,göze ~rpı-ıor. »ıın fHll bugünkü vardan netice, yaıh ka kıaımd~i 4emir ~lıklar civardaki gemiciterin de ifadele • salla1 plôn telı • 
),µdan bili in,ili~~ir, ~jjeri kadırun paruma ve elmaslanna kırılarak Alt bt pegç914den giril- rf alınmaktadır. Bu feci Cinayeti 6ir t'f ama,.. c 111 

(~Jlh Hwrinin h<Jfl!l- tulmrj/.arı) tamah edilere1t öldürüldüğü mer· Jigi de Uj~ ouUUA;.,_.ı.-. Ölduı-ul"n lfll7voıha lll çöl pçmeaen YJlKayw -=yf 6tlitti'll-Ver7ef'mıı, 
e.8ında )"jır fr~ızca eser,Jg. Yi - keziac1edtr. Günlerce e.de kalıp k~dının parumın yerini söyleme- ele verecekleri katiyetle umulu • ca'ktır. 
ne masa üstünde büyük Fred - kokaaee.edin kol ve ltacak k11rm- mek ve nihayet &&ntaımm ana:h • yor. Ankaranu 7al 
rjk'jn orta büyjj.Jğ~e }>jr nsmı lanndaki ipler ~6zülmüf, adliye tarını vermemek için bir hayli Evvelki ıün tahkikatı vaka ye- lıezi 4efil, bütün 
var. Yanında bir •jor ile ma - dokterl11fuaca uzun usadiya yapı- ujl'il§lıjı, bu )'\izden bllilandığı rinde idare eden milddeiunnnıd köylerimize bayıncl 
depdel) yapJlQIJ! $fOUlJ.i JM.ç, 1e lM auayenede, tam en üç btçak ve ıJ>ara bulununca da, kadının bu muaviııi Ferhad Dömeke, dün de ,..,. bir kür.ıiclür. 8 
b» ha~a q.r1Jmıt J>jr nJM. llWY · izi eayı1nuttır. Bu on üç yara, ka · İ§İ yapanı yahut yapanları ıarif e· tahkikatla eııah sı.rette meığul •inin ilk prenıipi, 
yor. Hi~r Ge»ıelli Ç #ki ltt.r- dmm vücudünün muhtelif yerleri- dememesi gBzetilerek, bıçakl.n ·t olmuftur. ve plan akuı olcl 
:ınen tarihjne ait ~f sanelerdoq aii- b~ bili1onız. 

neıe !imaal olarak .Imııtır~ Bı.mf& Merkez mtmuruna\Sarıyerde bir ~kııın ölümü Bir pul üzerindeki Falih 
göre ı~q, fena~ i~ ~n • 1_ A , • t tahkıkab k ğ -----------~ 
k~wetıJJ._ :~ile ,çe~Ui Jılç:. •••ayet etmış • Sarıyerde Doktor HKı Nuri yazının uyru u Suç uydu 
bırlq. m.ea. ı IJl ik_ 7~ fe:p·'· ık MU nin kızı Belkıım Hamdi Pa- ko • f h N'' -1 
d d le ..1 ı. ş·k,,. ~ 8 1 k il 1 1 a riye ve ı...-akı muıea ~ nm taaviJl ~tpJ~o· J &yetçi zetzevatçıdan FUIU denilen yerde tabaaee, ile U PU UD U aftJ mlf 0"" iki kaam tarafmd-
fuyor. Yine ffitlq'in ml.-mda F>· şimdi polis davacı ! kaHtinden vurularak ilraeıi tah • dufunu belli etti ! isminde bir ma}iye 
7.e ~ ffY, MuaoJj9~jp ~ - kikatrnı yaka yerinde yapan mild-
tan yapdmı• J,ir L::-..::..1::-. l)jr AJ· Zerzevat satan Mehmet isminde Kopernik ve Poliıvi ilimlerinde hine açılan ıuç U1' ·-~ 

:ı "~~ deiumumt muavini Remzi, bu iti 1 yh l kull l 1 '- J ~n--u tir' ınan kadmı bizzat Mu~liııivi ıö . bir JCQ,C ale,bine wliı M\Mtaf a iki kiıi a e ine eçı an anı - na atanuu --:.-~ 
'~ b' .;ı tamamlamıttır. ..1 ek ı __ ıla k da · ... ı d'" 1.._:ıı_d -~ 

rç rek btJ büı\ij. 7~pmıı v~ Jiitlere Ali taraf.md.an ~ılan ır ~.•~an~~ Jnif p"'u t rar JWıı" nma Yası, Shaqe un u-. llllr"~ 
hediye ~ittir. Hiüorin k biiJ\ü mubakemesıne, lttanbul uçunc" Osiin kızın yıuıında bulunan latanbul ijçücii ceze. m.ı.kemcıin· Davacılar, kendi 
diğer birçok badiyeJ.rdm &JQ'& _ ceza mabk.meainde dün batlan- nitanlııı lbrahim Etem hakkında de dün sabah neticelenmiıtir. partmıanm bafka Mf 
rak odatınm bir köKSinde duvar· mıftJr. talıibat yapılıyor. KW'funun nere· iddiaya göre, bunlar, BeJOilu ran Necmeadinin, 
da aıılı duran biiyijk Fredrik'hı iddiaya ıöre, zerınatçı Meh- den ve ııasd abldıiı yolunda mü· Maliye kazanç ı.hakJcak memarlu- sız bir ihbarda 
reımine kartı koYPJUf olmuı m~- met hakkında, Paııayot iaminde bi- tehaısıslarca yapılan tetkikat ne· iuna Yerilen bir beyeDll&IDe)'e kul ihbann aaılaızlılı 
nahdır~ Bu mana da Plta ol~ p.b riııRı ka.hveıine kıamar oynamak- ticeıinde, ölenin civarında bulu • lanılmıt pul ppqtırmqlar. Kendi- anlqıldılmı Heri 
si ~ir takdir eıeri olt.bilir. tan taltkikat yçıhyormuı. Dijer nan bir kimse tarafından atılQUf leri, pulların yeni olduğunujddia mıt bUlunuyorlaritJ,d 

(Eımer ev) küçük ve da.r bit tarafdan Mehmet de bu oyun sı- olduğu kanaati edinilınit Ye bu ediyorı.r. Fakat, Adli Tıp itleri Mahkeme, P~· _,,,,,,,, 
binadır. Bütibı Alnwıyada mifü rasında orte.)11 koyduiu dört lirayı husuata rapor verilmittlr. Morıda nriidürlüiü kimJaıhanetinc:e ~ • 
aoıyaliıt fırwppn alclıiı iıakita - kahveciden geriye istiyonnuı. işte cesed üzerinde yapıt.n. otopıi iti ıen 19p0rda, "pul üıeriadeki mor Kabil elçiıııiS 
fa göre yeni büyük i'tima yerlwi buıünlerden birinde merkez me· bitmiı, ceıed ıömülmüıtür. mürekkepli yasıma ~ Ojrendiiimise ~ 
lizım selmektedir. Bunun için muruna giderek, polisin yolsuz o- Bu ölümden dolayı suçlu ola • kağıt üzerine dofnı ~yip yük e"imiz Ba1_ ··--.,
(Esmer ev) in iki tarafında iki larak bir müdahalede hulunduğu- rak yakalanan lbrahim Etem ve pul kenanncla keaildiil,, noldaema i&Uali olarak ~';9" 
büyük bioa yapmağa karar veril · nu iddia ve tahakkuk etmiyen ih- hakkındaki tahkikat dosyau, İı _ itaret edilerek, pulun enelee kul- clir. 
mİ!tir. Hatta bu binalar yapılma barda buhınmuf, kendisinden ıiki tintak dairesine &önderilmittir. lanıhnıt olduğu yanlıdır. -.-nıııı.llllllllllı-.,.--
ğa da batlanmıttır. Binalar hak • yet yoHu yaptıjı bu müracaat üze- Tahkikat derinleştiriliyor. Müddeiumumi muavini Bay Fe- Geçmiş /(; 
kında bir fikir verebilmek için rine de, polis davayı açmıf. ridun, bu rapordan bahaetmiı, 111· 

bunlardan birinin içeriaindMi bu- Mehmet, mahkemede merkez -=ıı------------ çu sabit g&-miif, ceza ietemiftir. S-
yük içtima ıalonunun S.rlindeki ınemurluğılna müracaat ettiğini, Bu gece nöbet~i eczaneıerl Reit Hikmet, iza HiiMyin ve Ta- Kadıköytinde. dl ,. 
(Rayhıtaf) mecliıinin içtima aa • d8rt lirasının geriye alınması temin .J bir, dava edilenlerin ikiıini dece. ~:~':::~ ~~alı~ı~i ~ 
ıonu ayarında olacajını SÖJlemelı olunmadıgyından bahsederek usulü Samatyada : Rıdvan, Fenerde: Arif, 1 _.3 l lı • ... 

za apgmnıt ar, üçer cün apae d'lmif, b tab 
kafi ıelir. daireıinde tikiyette bulundugyunu, Şehıadebqmda : Asaf, Şehremininde : k 1--·• t..• l e 1 

A 
1 JJJ 

N K ·· ··kte A u al Ca onu ımuannr, uırer ira para ce- d lluaa. ibaball _ 
ASIM US merkezde ifadesi alındığını anlat- azım, a.ragumru ; aem , • ,. .. 

ı--------------ı ğaluilunda : Ubeyit, Eminönündc: prı1• zası ödemelerini kararlaftmnıflar zeveesl ile kızınl 
AYDIN HA TIININ T AKSIT 

BONOLARI 

Ankara a (KURUN) - Aydm 
hattının .atın alınma mulcaveleıi
ne, taksit bonolannm teminatıız 
olması esası konulmuttur. 

tı ... Ben, fikl7et hakkımı kullan- d :polis Mehmet All 
naa1rtan ha,tc. \ir fey yapmadım,, nü Haydar, Be§iktaşta: HUl1lü Hay · ır. rette ~':;.'e'.C. 

dar, Gedikpaşada: Asadoı:yan, Ciba . ı ==:ııı:=ıı:ı::==::m::=::s======--ıım==-.-1 S. 
dedi. llde: Necati, Galata.da Doiru,yolda: Çoeuklannıza i•İ as!. > ~ 111 

Mahkeme, Kumıpqada n.zife Merkez, Tünelde : Matkoviç, lstikli.1 3 ıaüka.:.-8('9tli ~ .. 
ıare poliı Ni)oazinin tahit olarak caddesinde: Kemal Rebol, Osmanbeyw baJnnız dlfl takdirde tstal' ~ 
çağnlması kararile mulıakemeyi de: Şark merkez, Kasımpasada: Mer- .:;;;·-===~::::;-::;;-~=====;.==== ranından, korkul• 
batka güne bıraktı. kez, Hasköyde: Halk. ~ miştir. 



BCIYCIK DENiZ ROMANI lngiliz ve Alman 
orduları arasında 

Endülüste Kemal Reis Staj görecek zabitler mele
Jesi Fransızları kızdırıyor 

/ngilterenin Almanyaya ve Al-
-124-Yuan: N9.,.., Aluned Okan Tefrib No. 

Yazan: lıhak FERDi 1Jrika Na: 88 

Beyazıt f ski 8ıray ue ciu~ırı 
Tılsım ve Taun 

Ra~ip, f ı~amr1111 ıomos mer~iue&leriı~eı :o:i'a~!:~=:~:=.::.i/ 
crkarkeı, ~o ~e~,e~eıiı sonunu ~osoıoyor~ı! :~~~~n:~. ~~ :~ d.e-_ 

Beyazıttaki eski aarayda, yan. 1V bpatdcb. (1318 • 1900) de 
çan bir haber! lngiltere lıükUnıeti, gınlar çıktığını kaydetmiftik. Yan• üçüncü Mahmudun •kar•ı ve Ab-Rahip, Sultanla karşı 

karşıya .• 
Saray muhafızı, Kahtani teYhi

nin fena bir fikirle gehnedifini 
öirenince abna bindi.. Saraya 
koftu.. Sultan AbduHaha Jeyıhin 

Merdiven bqmda büyük kuy • 
ruklu tavuslann süzülerek geçit • 
lerini ve tavanlardaki altın kafeı· 
lerden bqlarmı uzatan papağan
ların: 

"- Hot geldiniz!.,, diye bağnf· 
larını hayretle gören Şeyh Nunıl· 

lafı kendini unutaaık bdar ıer • 

Umumi Harpten evvelki an'aneye ımlardan biri Deli Petro ile Kat'ı dülhamidin ann.i Bezmii.lem ..ı
dö~ek için,. ~ayhf\'er ordusunda biravqa buD"Janan Baltacı Meh· tanın yaptımuı olduiu binaya ıeç· 
ıtaJ yapmak ıçın birkaç zabit ıön- met pafa I.tanbuıd.n uuldqtrk- ti. Buradan da Zeynep banma ko-
dereceğini ve buna kar&ılık ola · -- ı... • L-

• :s -.ı IOılra var .,.yram ıeceai Be- naima IODl'a bu,l'iinldi ODiv Nite 
rak Alman zabitlerini kendi or - yazıı me;danı tenlik velveleleri i· ' binum'.. ceçti. e 
duıuna kabul edeceğini bildiriyor. le çalramrken ıkmıttı y (,,.,,_,, ) 
Bu bir proje değil, tatbik edilmek çıktılı vakit .! ~.: B1R CEV.'" n. NI" aöylediklerini tekrarladı ve kapı • 

dan yalnız kendisinin içeriye gir • 
lll~ıi için Sulatndan müsaade al • 
dı. Tekrar kaleye döndü .. Ve nö -
betçilere: · 

- Efendimiz irade buyurdular, 
dedi, feyh Nurullah içeri girecek .. 
kapıyı açınız ..• 

Aylardaırberi kapalı duran ce • 
llup kapraınm demir kanadı açıldı. 
kapının iç tarafmdan saray mu • 
hafızı iJe bir çok karpJı Ye zırhlı 
nöbetçiler bekliyordu. 
Şeyh Nurullah atım ıürerek içe

riye ıirmifti. • 
Şeyhin yüzünde ince aiyah bir 

örtü vardı. Saray muhafızı, Kah
tanilerin adetlerini bildiği ıçın, 
Şeyhin yüzüne bakmıyordu. 

Saray muhafızı: 
- Ha, geldiniz, ya aeydi ! 
Diyerek, te1'hi aeMmladatan 

atmılemifti .• 
Bu ihtitam ve debdebenin on • 

da birini bile İspanyol ıaraymda 
görmek bbil değildi. Kral Fer· 
dinand ve laaliçe f zabel ayni za • 
manda eğlenceyi ve ibtiıa.nır ae • 
ven hükümdar oldukları halde, 
içinde yatadddan saray, Elbam • 
ranrn yanında Tavuk kümesinden 
f arluız blıyordu. 
Şeyh Nurullah rolünü oynayan 

rahip, bu saltanatın yarın naııl ta· 
rihe karıtacaiını dütümnekten 
kendini alamıyordu. 

'- b" db" . ' ayı ua Ar. 
zrere otan ır te ırdır. cariyeler, bahçede L------- Bir okurumdan tıi\yle b" k· 

B h k t • 'f d . ... ,. ---....- yv u- me 
u are e ın ı a e ettigı mana mn nU&Ntl aJtmcla d.....,_, el- tup aldım: "116 numaralı tefrika-

anlaıılıyo~ ~u? Almanya Veraay Jeniyorludı. Atet, ilk ince "~ ruzda "Edimekapıda harbe ha
muahedeaının askeri kıaımlannı itilrin ıehaüYarı kadim oc:lurnı zırlık,, başlıklı yazınızd Fatih 
h ·· 1 B ·ık d " a e en uz parça amııtı. unu ı e- lutUfturdu. Dairei hümaJUDUD ... atfedilen bir nutuk var~ ş· d · 
fa olar~ ~alnrz İngilizler anla - çaklarından bofucu dumanlar çı· ye .. kadar hiçbir yerde nutl~~: 
mıt d.egıldır. Cenevrede, Al~an · ln10rdu. Suıt.n Murat kaınndaki dıgım bu nutkwı ne derece tarihi 
~ayı ıth~ eden ~ota~ı teklıf ey- daireler tehlike içinde idi. ehemmiyeti olduğu llh., 
lıyen de Sır Jon Sunon du. Alman- Yangında yeniçerilerin bu"_ Aynı" meselenin tarih] .. 

b · ed , e ugra-
ya una ıtaat . . ecek yer~e, Ver - tün ga)'J'etlerine rağmen MW'at şan tanınmış bilgiçler arasında ko-
aay mua~ede~ın~ toptan ıptal et · kasrındaki daire yandıktan aonra nuşulduğunu bir arkadaşmı 8Ö le. 
melde muıavı bır protestoda bu - söndürüldü. Bu wanaım yazark mış· ti Bu konuşmada Fatih" y 
1 1 . .. ,. . .J - en, · , ın, or-
unmuıtu. ng~ltere ~ükume~ı, ~J: l 740 yılı ~· Beyazıtta Ca- dusuna böyle bir nutuk söyleme-
manyanın yem aıkerı vazıyetını ğale zade :kibyuı Mehmet ajanın diği ileri siiriilmüş. Bana bu sa. 
kabul etmek ve harpten aonraki konaimda çıkan Y&naını da i.lıive tırlan yazdıran da, bilhassa Fati-

Şeyiı Nuruilah ellerini yüzün- rejime nihayet. vermek için tam edelim. Bir sabaha lcartı çıkan bu hin bu nutku söyleyip söylemediği 
den göbeğine kadar sarkan ince zamanını ıeçmıt oluyor. yangın, Beyazıttan Akaaraya ıi· meselesidir. Fatihin bu nutku söy• 
örtünün altına soktu .. Sultanm hu· Belki bu daha manalı görülebi- den tramvayyolunua solunda bu· Jemediğini söytiyen tarih bilgin. 
zuruna girerken az heyecanlı de. lir. Kelimeler bir fey ifade etmez. lunan SimkOJbaneye it.dar uza.. Jerinin hakkını burada teslim et.-
tikli.. Asıl onlarda hakim olan fikir, mıt birkaç yüz ev yanmııtr. Bu tikten sonra tcfn"kada izah etmeği 

Endülü. 811.ltanı sü)erelc: 1914 de o.ldu~ aibi iki d~~let er yanllfm~ ehemmiyeti, ıarip bir Y~de bulmadığım düşünceleri-
aonra, ayaiınm ucu ile atmm ....._ 
nına dokundu •• Onc:le ellerinde 
metale tutan uherler yavq yavaf 
yürürken iki atlı, ıecenin derin 
~ıizliii içinde saraya do~ iler,. 

-Buyunm.. kinı harbıyeaı arumda mW1Ue - hurafemn hortlamaıı dolayıailo mı de bu vesile ile bU11lda 
Diye iltifat ebnit ve teYbe ya. bet teaia etmektir. MailObiyet ha· dir. Canlanan hurafe rivayete gö- kısaca yazmağr gerekli bu] .. 

nında otunnuı için yer söatermit· tıralarını ıilınek için Almanların re Evliya Çelebinin on birinci tıl· dum. Yalnız burada §Una 
ti.. a•uıuna bundan daha açık bir ıımıdır. da işaret etmek isterim, ki ıs. 

l lilar aı.------~~ 
ç., 1ı N ... ~ ~ııah. ~ d~f.a ijilcli. , . ıur~~!e İ§l~rak mümkün değildir. . l~te on birinci tılsım "O bi- tanb~l semtleri tarihinde mümkün 
Sai .ıini dıfU'Jya çıkardı .. Ve- . Şupheıız, Almanların bu yolda- rıncı tılsım. Su~tan Beyazıt hama· oldugu karlar hükünflerae bitaraf . 

Sultan Abduıiah o 11ece cariye • 
)erin kolları arasında aıarp kalm11· 
tı. 

•ene üç defa iultanın dizine Mire- ki arzularının metruiyetini biz de mmm zemininde çar köşe bin }(aJmağr esas olaralC kabul etmiş. 
rek: anl~n~. Sulh mualıedeıinin bu iti P~re bir sütunu ali var idi. Kade.. tim. Şimdiye kadar her semt hak· 

- Sizi rahatım ettim.. KUl1U'a ı~·~~ ve harbin taıfiyeıini ~~ seksen zira idi. Taun duhulü kında rastladığım vesikalamı pek 
&akmaym r diye .aze hatladı.. m~flcülleıt~rm~ huı~ıunda yap • ı~ın mutalassam idi. Her ne zaman azında kendi görüşüm vardır. 

GüelJ! doğduğu halde Abdullah 
hala gözlerini açamıyordu. 

Saray muhafızı ayakta duru • h~ı hatayı ınk~ etmıy?ruz. Fakat k! ol a~~d baki idi şehre taun Mevcut vesikayı gözönüne korken, 
yordu. bır h~ta, taa~hud.atı ıptal etmek gınnez 1~1. Vakta ki Beyazıt han ayni vesikalan tahlil ve tetkik 

O gece çok içmifti .. Çok net' e • 
Iiydi .. 

Kapının önünde de cellıitlar nö- ıuretıle tuhıh edılemez. itimatsız- hamam mşasmda ol amudu semi. lundan da CMl'irse idim J J\'.>-
I ... ·ı · · . ·· tt'J e.-:r , sene eme bet beWiyordu. Sultan: ıgın yenı eımeaı net~ce~ıni vere - ~m ~ ı :r ol anda rnüşarüniley- tefrikama devam etmek ıztırann. 

Şeyh Nurullaha sarayda bir 
oda a&termitlerdi. ICahtanl reiıi 
yüzünün örtiiliyle bulada sabah • 
l&mlfb •• 

SvJtan Abdulı.ıi aeç vakit u • 
)'aDllllftı •• 

Suay muhafızı: 
- Kahtani teJiıi ile ne zunan 

.sı .. __ _._ •• , 
lunlftMXJKSIDIZ • • 

Diye sorunca, eultan tatlan tat· 
lun muhafrzmm yüzüne bakarak, 
aülmeğe batlamııtr. 

Sultan, ıece olup bitenleri bir 
türlü habrllJ9DlfJO"lu• 

O timdi Kabtani rei.i tehre sok· 
luğuna yüz kere, bin kere pifman 
olmuttu .• 

- Bu adam Gama.taya bot yere 
aelmemiftir.. Ka'bileaini tebrin et• 
rafma getirdiyse, l•panyollar be • 
nim bu kabileden yardım beldedi· 
iime abip olacaklar •• bütün sulh 
konutmalan auya diifecek .. 

Diye kederleniyord1L 

- Sizi dinliyonnn.. y • teJh ! cek bu uıullerle yenı bır devrin hın bır oglu Davutpaşa bahçesinde da kalacağım şüphesizdi. 
dedi.. açdacaiı mı zannediliyor 1 rnatunen. irtihal etti. Mezan dahili Şimdi asıl meseleye gelelim. 
Şeyh Nurullah: Lehiatanın vaziyeti babda hır so~a üzerindedir. An. Ben, Fatihin nutkunu yazarken şu 
- Kabilem efraclitle beraber, Franaxa Tan wazetainin Ber- ~an ~nra lslambol içre taun isti- satrrlan ilave etmiştim: "Bu nut-

yardm ıeldim ! -dedi- Kahtani lindelri hu..m muhabiri telgralla la ettı.,, kun sıhhat ve ehemmiyeti uzun 
qireti, aizin aylardanberi mala • wautuine bu lıaoadift bildiriyor: latanbuJ taunu,. tılıımlı 9iitunun tetkik!erc muhtaç olmakla bera
aara a1tmda kaldığmızı r&meie VartoYadan Berliner Tarblat ~~ılmuma atfedılmit oldUju ıi· ber, bız burada bunun tahlilini 
daha fazla tahammül edemediler. sazet•ine ••len telırafa rare Le· 1

' !•ntmm çıkmaaı da buna •t· yapmadan, İstanbul fethi tarihin. 
On bin kiti ile yo1e. çlktık. cenup hiıtan hükOmeti Fransa ile R~ı a fedı~elcte idi. de bilinmesi icabeder kanaati ile 
kapuı önlerindeki lıpanyollan bi- araamda bir anlqma yapdınu Y üki ıaray tarihte çok büyük bazr ktsnnlanru yazıyoruz. 
rer birer doirayarak kapıya kadar menetmek için bütün kuvvet;:; ~ller o~ııtrr. Buraıı sarayın . Uzun münaka:,~lara t.ahammü
yaklattık .. Size hizmetten ıbaıka sarf edecektir. Bu huıuıta hem Al- ad-:ıa ıbır menfaıı idi. Dul kalan lü olan bu meseleyi fazla 
bir arzumuz yoktur. Eier irade manyanın vaziyetini miifkülletti - valıde •ulte.nıar, ~ar, cariye- uzatmafa değmez göriiyonım. 
buyunınanrz, aıiretim difer cep • recek bir ittifakı bozmak hem de ler buraya ne?ecl~lı~ı. . Bu n.utuk, bence, tefrika
helere de alan yaparak dÜflnaru Franıa ile olan münasebetini iyi • 1241 de yemçenlerm ılgaaından nm bır çok yerein«fe İati· 
reldiii yere püıkürtmefe ve bü • le,\innek için iki taraflı bir ıiya - ~onra sarayda bulunan çariye, ıha· fade ettiğim Evliya Çelebiden aJ. 
lün yoiları 11Ç111&ia hazırdır. Ei•: aet takip edecektir. r___ _ .. B ame ve teberdarla.r Topkapı •· ma ma1timat1m-Ja ayni ehemmiyeti 

B ~ sun · rayma l'at\İ "L..tt..I k + .... .._ ktad Y 
{Ben yardım istemem.. Meseleyi ek ile bir mülakat yapmıt olan "S Nau""' er, eı i saray ~·u~ •• !': eter.ki semt tari-
tulban teıviye edeceğim!) derse· Muıolini bu ıiyıuette büyu"k b' 1 aruker P•ta kapıar,, adı ile aa· hile hır ılişiği olsun. Ve benimsen 

ır ro keriy ·ım· . . 1 • 
niz, iılerinize ve fikirlerinize kat· oymyacaktır. Muaolini Almanya_ e~ ~". İ!ti· mış <> masın. Onun tenkidi ise, ay• 
iyen müdahale etmeden ve hiç bir ya kartı, Avusturyayı himaye et- Bugiiı&ü ibma, 1870 de ,.apılmıt n ve uzun bir bahistir. N. 'A. o. 
kimsenin burnunu kanatmadan dö mek ve Rusyayı garbi Avnıpa • tır. 1920 yılma kada,. Harbiye ne-
nüp gideceğiz. Nuri dileneniz, lerind• uzaklqbrmak için ~~ z~reti idi.~ darülfünun, bu· Şehit yetimleri çafınhyor 
öylece hareket edec:eiiz .. Bu ve- Franıız - ltalyan - Lehiatan I· ıun de ünıvenite olmuttur. I v Emlnönll Aa/Urllk ,.,,., s,,,,,_. 
ıile ile ıize getirdiğim on bin mu- birliği vücude ıetirmek arzuaU: ilk darülfunumın kurulmaıına lı11ından: 
haribin Hllm " aaygdanm 111t • dadır. Bu planda muvaffalo et - {1846 • 1262) de karar verilmif Şahemlz tehlt yetimleri ikramiye 

Artık it itten ıeçmifti.. Şeyh 
Nundlah o ceceyi earayda miaa • 
fir olarak aeçirmiıti.. Kendiüyle 
ıörüımek lazımdı .. 

1 ı ·· h ı· .. .. .. . Y )"&Dan adli L:-... __ ' defterinin 7, 9, 13, 15, 18, 21 22, 23, 
fen kabul ediniz, ıu tanım... fup e ı gorüluyor. Dıier taraftan 

0279 1 
ye uauuı 7&Prlmıttı. 33, :U. 46 47 52, 56, 61 62, si, 

70 74 (DeNmı var) Küçük itilaf Muıoliniyi iyi bir na- • 882> de, .,...maarif na• 7:>, 77, 19, SÔ, 82, 83, s4 87, 88, 91 ' r/ 
- Haber verin.. Gelıia ! 
Diye bağırdı. 
Sultanın iradeaini ıeyh Nunılla· 

ha müjdelediler •• 
Kahtani ıe~i, muhafızlar be • 

ral:kr sarayın gümüt basamaklı 
merdivenlerinden yukarıya çıkar· 
ken, wltanm. içinde yafMlıfı bu 
Rllz lcamqbnct lıa,.uan sünün 
birinde natıl ayn)abileceiioi dü • 

za 1 .. .. R sın ve ad....._ -.J...._ ,.. 1. • lOO, lll ' , 
------------ r a ıormuyor ve uıya ile Fran- Yal& • AhM .,... mec ısı , 11'4 115. m, 126, 121, 127, 

Yabancı ve azlık aayı yaklaftmnak için bütün kuv- d r mı Adli,e,, lzaam. ıu, 138, 138, 140, 1~, 141, as, 120, 110 

kt 1 • · • velini ıarfediyor. an tem pafAnm nezaretinde sıra numaralarında kQıth olap 22 -
me ep erı ıçın L h. ta F ·ı 1 • • terbe.t denler Yerilmeie '-tlaı.rı 2 - 935 tarthfnde cazetelerle ıube • 

e ıı n ranıa ı e o an ıtü - mıftı • mlze 15 - 3 - 935 Per~mhe ak 
Yabancı ve azlık okulalan için fak~n vazgeçmediii ıibi açıktan Et~ .... U---!f . na kadar plme)erf nan edfld_ltf_,,p_:-~.: 

yeni bir müfredat programı hazır- açıgı da Almanya tarafından da ike ı281 •ı DeZal"etinde de celmedilderfnden ötiirU kendileri • 
lanarak Bakanlığa gönderilmit • görünmek istemiyor. Ayni Z&lll&I> ret~~ . .:ıın~, 8Cmr& neza. ne 935 ..enm ilrramiyelert verilmlJe. 
tir. da HitJer Almanyaıını da kendi • bina d~~t !:a&DJOlundaki ;ett .,:11-:•: Yüce katında p • 

Bakanlık müfredat proaramı n~ dütman addedemiyor. itte Le· pılm;ftı. ~.~un olarak~- .:nr"::. ~ _ ~~ı;ıı oldafaaclaa 
m tetkik ederek neticeyi yalanda hııtanın kullandıjı ıiyuetin iki kade 19 p ~hl286 71)1 Zıl· Üf&mına kadar_:'-- er,emıbe l'htl 
kültür müdürlüx..a-e bildirecektı"r. ·· .. b d ' azar SUDU uracla açıldı takdl d ~-Ulll'8 P medflrlerf •WA& 1UZü u ur. iki yd IOJJra (1288 r e bu yıl lkram17e aı•--

. • 1871). de tek- caklan ilin olunur. 
1
--<• • 
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MIZD 

Amasya Halkevinde l 
1 

Gör deste 

Yeni mektepler 
yapılıyor 

Sopa ile vurup 
öldürdü 

Sarhoşlukla 
sını öldü 

Canlı bir çalışma: Ahcılık, dağcılık, 
futbol, musiki ve konferans 

1 

~ 
Kaymakam Paristen 

Evlenmesine kızmış Çanakkalede 
Ereğlide Kavaklar ktiyünde bir Çanakkale, (HmuıO 

evlit aopa ile babasını beynini par yüzünden babas•nı öl 
çalıyarak öldürmüttür. Hadise §ÖY cığın kozlu köyünden 

• ~Gl)'G 'ffallfeıİi 'İianao.ü 

:Amasya, (HURiii)'-Halkevi 
idare heyeti bu seneki çalqma pro
ıramınıdaha zengin olarak hazır· 
lallll!tır. Bu programa nazaran 
haftada iki defa ortamektep musi· 
ki muallimi Bay Seyfi tarafından 
alafranga musiki der•İ verilecek
tir. Bunun için güzel bir armonizm 
aılmmııtır. Kı~etli zabit arka
aq1ar tarafından haftanın muay· 
yen günlerinde atıf nazariyah ve 
bilihare ameli atıf, binicilik ve 
İlklim talimleri gösterilecektir. 
Haftada bir gün dağcılık ve avcı· 
Irk için toplu yürüyüıler yapılacak 
tır. HaJıkevinde 1bando te,ldlitı 
genitletilmiı, bandoculara y~
aak elbite yaptmlmıttır .• Orta
mektep beden terbiyesi muallimi 
Bay Arif tarafından beden terbi· 
yeai deni verilecektir. Verihniye 
baılanan !konferanslar her pe11em 
be rünü öileden eonra devam ede 
cektir. Bundan bqka memleket 

..,orculU§Unu daha canlı çalıftır
mak için Halkspor ile Turan id
man yurdu biri ettirilerek Halk T u 
ran isminde daha kuıYvetli bir id
man yurdu teaia edilmiıtir. Genç.. 
]erimiz bu kulüp idareıi altında 
yapacaıkları talim ve toplulukla 
Amaayamn eıkidenberi maruf o

lan spor ve futbol hayatını canlan
dmLcaklardır. 

Vilayet sporunun canlı bir IU

retle çalqmaaı ve da.ha iyi verim· 
Ier alınması için bir mıntaka tefkil 
edilmesi karariqtmlarak Vali B. 
Kadri Üçokun reialiji altında Hal· 
kevi reisi Bay Ekrem Bilgen de bu 
lunduiu halde merkez, Merzifon, 
Gümüt hacı köy kulüp murahhas-

'bir iirnd 1nliiıyla 

lanndan üç zatm iıtirakile ~.alke
vinde yapılan kongrede de aşağı
da isimleri yazılı zevatı ittifakla 
mıntaka heyetine ıeçilmittir. 

Birinci batkan Vali Bay Kadri 
Üçok, ikinci bqkan halkevi bat
kanı Bay Ekrem Bilgen, müfettit 
ortamektep müdürü Bay Doğan 
Ay, genel yazıcısı ortamektep ki· 
tibi Bay irfan Koç~, muhasip va· 
riclat müdürü Bay Hadi. 

YAKIN ŞEHiRLERLE 
TELEFON MUHABERESi 

20/4/935 tarihinden itibaren 
Amasya ile Samsun • Havza • Mer 
zifon ·Turhan· Zile ve Tokat 

geleTek işine başladı 
Gördes, (Hususi) - Kazamız 

merkez ve köy mektepleri mual
limleri, orduya hediye edilecek 
"Kültürcüler T ayyareıi,, için, mart 
1935 iptidasından itibaren, asli 
maqlarmın yüzde birini Türk 
Tayyare cemiyetine teıberrü eyle· 
meği kararlaıtırmı§, bu kararları· 
nı bir taahhütname ile Tayyare 
cemiyetine bildirmi'!lerdir. MuaJ. 
timlerimizin hamiyetleri takdire 
layıktır. 

YENi YAPILACAK KÖY 
MEKTEPLERi 

ltııkyayla köyünde "Dargıl,, ve 
"lfıkyayla,, köyleri halkı tarafın
dan 3 dershaneli, boyalı ve Evci
ler köylerinde üçer ıınıfh birer 
dershaneli, Kayacık köyünde 5 
dershaneli yenimektepler yapıla
caktır. 

Geçen cuma günü ltıkyayla kö
yü mektebinin temel atma merasi
mi yapılmıtlır. Merasimde kay. 
makamı temsilen kaza jandarma 
komutanı yüzbatı Mansur Y en:gil 
ile Maarif memuru Fazıl Çiner, 
muhasebei hususiye mem~ru Av· 
ni Ertan, civar köylerin muallim· 
leri muhtarları ve bütün köy halkı 
hazır bulunmuf, merasim çok can-
lı olmuıtur. • 
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Bir yıldanberi Pariate tahıil ve 
ıtaj yapmakta olan kazamız kay· 

le olmuttur. ı ölüme mahkumiyeti 
Kavaklar köyünden Hasanın dün sabah yalı cadd 

oğlu Ali ile araları açıktır. Buna dan kahvesi önünde 

da ıebep babasının ikinci defa ev- Karısını öldiirı 
lenerek aldığı analıktır. idam edi/ı 

Geçenlerde yine evde karıılatan 
baba oğul 1bir dil k&Vgasına baıla
mıtlar, biribirine sövüp aaymıılar
dır. Kavaanın uzamamasını isti· 
yen Hasan, dıtan çıktıktan sonra 
Ali eline bir sopa geçirmit ve hız-
la arkadan kotmtıt sazlık boyun
da babasına yetitmiıtir. Ali sopa
sını kaldırarak hiçbir feyden ha· 
beri olmadan yürüyen babasının 
kafasına vurmU§, zavallıyı yere 
sermittir. Hasanm beyni param
parça olmuıtur. Katil evlit bun· 
dan aonra ölünün cesedini sürükli-
yerek sazlann arasına soJmıuı, ko
!O kop eve dönmüttür. Katil ya
kalanmıt, ıuçunu itiraf etmiıtir. 

"' Kaıtamonutla hazırlık - Kas 
tamonu, 28 (A.A.) - Cümlıuri -
yet halk partisinin 9 Mayısta top
lanacak dördüncü büyük kurul -
tayı yıldönümü dolayııile tehri -
mizde ve köylerde güzel bir fe • 
kilde kutlula~ası için timdiden 

hazırlıklara baılanmıttir. Bugün 

nünde toplantılar yapılacak bir 
çok söylevler söylenecek ve mü -
aamereler verilecektir • 

Antep, 28 (A.A.) -
lik yüzünden babasıd. 
yqıyan karısı Sabih•JI. 
tasında öldüren Halepli 
bugün cürüm yerinde · 
dilmittir. 

~ Bolutla ~ocak hal 
28 (A.A.) - Çocuk 
rimizde çok canlı ve 

yor. ilk gündenberi bet 
kevi sinemasında m 
rafından müsamereler 
dir. Dün gece de orta 
ler güzel bir müsame" 
Bu gece de bir çocuk 
pıldı. Yavrular çok 

• Oyun yaıak - . 
A. - Belediye, 1 
den itibaren bili.rdo "18 

yunlanndan bqka 
oyunları yuak etmiıtit 

• Atlanatla bir maç 
28 (A.A.) -Toros•p 
•• ı..,._.__kanı }ai"'I ..&f"" 
yurdunu yenerek iki 

mailiip olmaksızın 

mmtakuı pmpiycnu 

arasında telefon lconupnalarına 
bqlanmııtır. Buıılardan Samsun • 
Tokat için üç dakikası kırk diğer· 
leri için yirmi beı kurut ücret ali
nacakhr. makamı Bay Mazlum gelmİ'f, kasa ... •-•••n••••••-••••••••••-••••••••••••-•••••••••••••••••• 

Pek yakında ıehirdeki telefon 
tesisatının genitletilerek jandar
ma santralı yerine posta idareha
nesinde bir tehir santralı kuruJ:ıı. 
caktır. 

banın kenarında kal'fılanmıftır. Akcehirde 23 Nisan 
Bay Mazhım vazifesine bqla· ~ 

maaı üzerine, bir yıldanberi kay. 
makam vekaletini ifa etmekte o
lan Palamut nahiyesi müdürü Bay 

BAHAR Basri Bayat nahiyesine aıvdet et• 
Amaıyanın çok güzel olan baha mi§, bütün memurlar, halk tarafın. 

rı baılamııtır. Her taraf yemye· dan sevgi ile tetyi edilmittir. 
§il zümrüt gibidir. Bu seneki fazla FAKIR TALEBEYE YEMEK 
kıt ve onu takip eden grip afeti Merkez mektebinde aylardan
halkı. çok sı~ııtı. Bunun .için 1 be~ ~ fakir talebeye sıcak yemek 
ıimdıden tefırın etrafını çevıren verılıyordu. Havaların ııınmaaı 

bağlarda kötkler tutulmağa baı· dolayısile bu ite nihayet verilmif
lanmııtır. Sayfiye rağbeti bu sene tir. B~ hayırlı ite önayak olanlann 
geçen senelere nisbetle çok fazla· batında bulunan Bay Etem Büke 
dır. :/- :t- ve maarif memuru Bay Fazıl Çi

• Sinop hükUmet hekimi - Si
nop hükômet hekimi Raif Sağbil 
Şarköy hükumet hekimliğine nak
lolunmuıtur. 

nerin himmetlerini şükran1a anar
ken, bu güzel ite önümüzdeki derı ' Rumbniz, 'Alqelıir orta melıtebi lalelienni göıteriyor. ' 
yılında daha erken batlamasını da mektebi mütlürü Maltir Günq ve arkatlafları, 23 Nitat1 
bi1hana dileriz. mektep binaıı içimle toplanmıtlar, bu milli günün L.-.t.ıfllflP"'· -

YILMAZ ~vlıli ve Mmimi bir gün gesirilmiftir. 

KURUft'un edebi tefrika••: 41 batını salladı: yor: 

Kaptanın elinde büyük ç:?.plı iki 
flober vardı. 

- Sonra itiraz istemem. Önce
den ıili.hları muayene edin. Ruan 
reis de müsabakaya girmek ist~ · 
yor. 

Güldüm: 

- O dolmasına baksın canım. 
Geçtim tencereyi yakar. 

Nilüfer ıiliha alqkın elleriyle 
jifeklerin birini açtı' kapadı' 

omuzuna koyup arpacığa, nipn
aiha baktı. 

- Bu kusunuz. 
- lkiai de kuaurauzdur. 
Tüfeklerin muayenesi bitmitti. 

Hasan reia büyük mukavva parça
aını cevizin ıövdeaine tutturdu. 

Kaptan her birimiz için üçer 
kuf!Ull aymlı. 

- Haydi bakalım. İsterseniz 
kur'a çekeyim. 

- Hacet yok, dedim. Ve Nilü· 
feri göstererek: 

- Eler isterlerse. 
Bir ni!ancı çavuıu aeıtliii ile 

. - ı · acet y()k ! 
Kaptan öyle ise önce Huan :re

is hedefe 4>aksın. Biz birer birer 
ate, edelim. 

Huan reis ceviz ağacmın aa· 
ğmda, her ihtimale kaJ'fı kendini 
büyük bir ıhlamunm arkasına sak
ladı. 

Önce Kaptan attı. 
Üç ıiyah yuvarlak çizdiğimiz 

hedefin titrediğini gördüm. Elli 
metre mesafe. Hasan reis baktı. 
Çiqi dqarısı. Ve kalemle itaret 
koydu. 

ikinci olarak ben mevzie gir· 
dim. lstinatsız atıyoruz. Elim tit· 
riyor, bu bat belası kızın yaıımda 
küçük dü§11lemek için ıinirlerime 
hakim olrnağa çalıııyorum. Bekle. 
diğim-i gÖTen Kaptan aa.bıraız1anı-

- Haydi çek canım. l>üpnana 
•tmıyonun ya! 

Kaptan içimden geçenleri 'bil
se. ne çetin biT rakiple çeJriıtiiirni 
bilse! 

Nefesimin rahat bir anmı bulup 
tetiğiçektim. 

Huan reiı haykırdı: 
- Çizıiden dqarı .• 
Yüzüme kan çıktı. 
- Bu tüfek aağa kaçıyor ıali· 

be.! dedim. 
Nilüfer elindeki tüfeği bıraktı: 

- Veriniz bana, dedi. Ben de 
onunla atayan. 

Kaptan dudaklarını 111rdı. 
Bulduium bahaneye kartı Nilü

ferin bu mukabelesi onun koltuk· 
larmı kabartmıftı. Mevzie girdi. 
Vaziyet aldı. 
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Çocuk haftasında 1 KAD 1 N GÜZELLiK 1 

Kuru emzik Beden Güzelliği 

Çocukların sıhhatini 
·bozuyor. dikkat ! 

Arkadaşlarınızı şaşırtacak beş türlü hareket 

Betim Omer Cemil Necip 

Çocuk haftasında çocuK sağlığı- kar. Bir de çocukların ön difleri
na dair bir mesele: Anneler mini nin emzik dolayısile hafif ileriye 
miniler ağlamasın diye ağzına ku· doğrudevrik olmuı vardır. Fakat 
ru emzik verirler; bu adet memle- bu her çocukta olmaz. 
ketimizde hayli yayılmıştır.Küçük Bunlara mukabil emzijin iyilik 
leri aldatıp avutan ve annelerin leri de yok deiildir. Meseli çok 
biraz başlarım dinlemelerine im· asabi olan çocukları eğlendirmek 
kin veren bu kurU emzik acaba için güzel bir vasıtadır. Gene da
yavnılarmuzm sağlığına dokunu· ima parmağını emen çocuk emziğe 
yor mu?, alıttmlmazıa parmaklarını eme e· 
TanmmIŞ hekimlerimizi görüp me yara yaparak iltihaplanmıya 

nÜ§ÜDcelerini sorduk: işte aldığı- sebebiyet verdiğinden böylelerine 
mız karştlıklar: emzik veririz. Bu gibi çocuklara 

General Besim Omer Akalın emzik verilince, emziği hergün 
lamdm ile söriifen muharrimize karbonatlı ıu ile kaynatmalı ve 

kıea bir kordonla omuaunun kena-
....ıan .ayJemittir: nna emniyet ifneıi ile raptetmeli· 

- Emslc: kat'iyyen mus1tdır. dir. Esasen çocuğun çamqırları 
Btıuam bir çok MIMıpleri vardır. çok deiiıtiiinden ağzından düıen 
"~oJaceklara,, kitabımda em· 

b
_..__. • la k I emzik göfüsün üzerine düşer, o 

• -.u.ını an tır en zarar arı k .. . -~fli•••_,.. •. r_'o•ı.:;:-.;L :Ll da ~ık sık yı and1g1nclon mıkrop "' .,.,..,I• .. r ""'"_t..·ı!lot.. .. .. ö - 1~;;_;,, 1 B ._, • zea ~ terkibine- wn .-... nın nü annmıf o ur. u 
çok defa muzır fe'Yler illve edilir. suretle ele parmaiını emen ve huy 
Sonra emzik delinir, bava alabilir. .uzluk yapan çocuklar bu iki fena 
B takdirde çocuk hava yutar ki halinden kmtarıhnIJ olur. Çünkü 

u al B b b ki uabt çocuklar daima ağlıyarak 
bu onu haıt •tır. u e e er flarl Em !I_ -~A- d . zayı ar. zm almca ıusar, 
gene f-a va yutmaALAn mu~. anp .o- parmağmı emen çocuklar da em-

iki gündenberi vücudün teka -
mülü için yapılman zaruri olan 
ahereketleri gö•terdik. Aylarca 
alııtıktan •onra, nze pelı ehemmi· 
yet•iz gelecek, daha b(JfkalGTını, 
hele arkadQJlarını:z.ı hayrete Jü -
ıürecek birtakım akrobatik hare
ketlerden bah•edelim. Bunun için (1 

Lamba/ •tüdyom müdürü Bayan 
Par Karla'yı dinliyeceknniz · 

" Size bet türlü hareket gÖlte -
receğim. Bunlar güç olmamakla 
beraber arkadatlarmızan takdir 
ve hayretini çekecektir. lzahlan -
mı dinlerseniz bunu ıiz de anlı • 
yacaksınız: 

•Lir -11k vaziyet: Ayakta, a
yaklarınız bititik, kollannız vü -
cudünüz boyunca uzanmıı. Ha -
reket: Sağ bacağınızı bükünüz, 
sağ ayağınızı elinize alınız, ya -
vqça ayağınızı batınıza dokundu
runuz. Muhakkak surette baı ve 
gövde sağa eğilmit olacak. 

Bilek üstünde armut ağacı -
llk vaziyet: Ayakta. Hareket: 
Dirsekle bilek arasında dayanarak 
yav&JÇ& bir bacağınız kalkacak, 
sonra iki ayağınızı havaya kal -
dırmak için bir kuvvet sarf ede • 
ceksiniz. Bu hareket yalnız ellere 
dayanarak yapılandan daha ko • 
laydır. 

Gerilmit yay- ilk vaziyet: O· 
turmUf, bacaklannız bitiımif, kol· 
lar ileriye uzanmıf. Hareket· Bat 
arkaya ablacak ve yavaı yava§ 
yere temas edecek, kollar armudi 
plarak uzanacak, gövde bir yay 

halini al~ 
Bat üatünde k6prü - ilk vazi· 

yet: Sırt mtü yatma, dizler bükül
müt ve biribirinden ayrılmıf, el · 
ler bacaklar üzerinde. Hareket: 
Bap dayanarak yavqça kalkıla· 
cak, vücut bir köprü halinde ola· 
cak. 

lurlar. Buna Ayero Faıı denır. "k ı--•- i "d .., zı a ar11& parma mı emmez, par- l 
Midede hazmi bozar, mı e agnsı ğ yaraJ ..... -.... B 1• •. • • Rus damı - lk vuıiyet: Çö 

• ~L f ma ı ... ..._.... er ın unıveraı-
K kle

r .-ok deıa e- melmif, dizler birlennit, kollar 
yapar. uru emzı ~ tesi profeaörii Çemi, çocukların ~ 

I 
• 

na hastalık mikroplarını nakleder, emziiine "çocukların püroıu,, is- bailanmıf, hareket: Sai diz öne 

1 hep 1 
Kn.nalazı ablacak, ıonra hafifçe zıplaya ·ı J;ıı ·..ı ~ tol d" • l • intan ara ae o ur. -Tr mini vennittir; kıliniğinde bili iı· uera ız one unb iP yınef ealC. Biribiri ar1iaaı llT& lnı J;are. 

hutalıiı yapar. Çocuk bu yüzden ti.na her çocuia emzik vermekte rak yine eski haline ıetirilecek, zıplayarak evvelki vuiyeti ala-/ ketler tekrar edilecek. 

verem bile olabilir. bir mahzur sörmez. Fakat ben, --~:::::-------;------------_;. __ ~_;.--~~~~:::: ___ _ 

Annelerin ak zamanda çocuğun yukarda .. ydığım mahzurları na· Fransa da · b · · siikGnetİ için verdikleri bu emzik- zan itibar• alanl< ancak bu iki esrar en gız ır cına yet 
)erin daha çok hastalık yapdıim& sınıf çocuğa emzik veriyorum. 
hayret etmelidir. CEMiL NECiBiN SÖZLERi Komutan Maresko' k- .. k k N.k l' .. k. 

Sonra emzikleri yutup iıcıiulan Doktor Bay Cemil Necip de şun- DUD UÇU iZi 1 0 U 1 m kaçırdı 
çocuk da görülmüıtür. "Nüfua ai- lan söylemiştir: DC yapb? bir , türlü 8Dlaşılamıyor! ' 

him bir cinayet. 
Polisi günlerden 
beri uğrqtırmak 
tadır. Vak'a fU· 
dur: Şomon ka -
sahasında ku • 

yaıeti ve çocuk,, adlı ve müstakbel - Kauçuktan yapılmıt bulun· Franaada mü 
valde mevzulu bir kitabımda, - maıı ve uzun müddet aiızda kal· 
Bu kitap Avrupada yapılmıt bir ması tabiatile çocuğun arhhati Ü· 

filmden baıhıecler - Emzik meae- zerine iyi bir tesir haııl etmez. 
lesinde mazarrab tamamile ıös- Emme ve bunun neticeıi aiız 
terilmittir. Avrupada çevrilmit o- ifrazatının ziyadeletmfti ve bu
lan bu filmde yere, bir verem bal- nun nevzat tarafından yutulması 
gamının üzerine düten emzikle ço· mide ifrazatının terkibini lüzum· 
cuğun verem olarak öldüiü göste· suz yere bozmak tabiatile çocuğun 
rilm~ktedir. sıhhati üzerine fena teıir eder. 

mandan Marer -
ko'nun küçük kı
zı Nikol kaçınl • 

ALI ŞOKRÜ ŞA VLININ Tükrük kalevi, mide ifrazatı iıe, mıt ve izine te -
SÖZLERi hamızı olmak dolayııile mütema· aadüf edilme • 

Çocuk doktoru Bay Ali Şiikrii diyen kalevinin ~rtar~ bamız. mittir. Poliıin 

ceainde maznun 
olmak üzere Sok 
ley adında biri 
kalanamıt iae de 
bu •dam hadise-

Şa vlı ~:;un lan söy lcmblir: üzerine tesiri midenın ı razatmı tahkikatı neti -
- Emzifin mazarratları olduğu ve dolayı.ile fisiyolojik vazifesini 

ıibi faydaları da vardır. Mazarrat haleldar eder. 
ları ıunlardır: Çocuk buna ahtır- Kuru emzik denilen emzik kulla 
aa, ya91na girdiktenaonra bile bı- nıla kullanıla yıpranır ve ıözle 
rakamaz. Hatta mektep zamanına görülmiyecek derecede delikler 
kadar aizında emzik tafıyan ço- haaıl olur ve buradan çocuk ha· 

d t b ti 'd den kat'iyyen ha 
cuklar vardır. Fakat ciddi bir an- vayı a yu ar; u ıure e mı eye · b h ·· · · t"h beri olmadıg"ını 
ne baba bunu bir defa menetti mi ııren ava azım uzerıne ve ıt ı a 
ikinci biri defa verr.-ıez, 15 gün- ya fen" teıir eder. aöylemif, sözün Kaybolan lrü'61ı Nilrol (X ifareıli) IJe ailai 

bqtanbaıa aramıf, o civarda a • 
kan bir derede araıtırmalar yap· 
mıf, ne çocuğun ceıedine ne de o
na taall<Uc edecek bir ize tesadüf 
edemem ittir. 

Bir taraftan da asri falcılara 

mürAcaat edilmittir. Bu falcılar 

birtakım aletlerle ve radyuyon 
usulile ketiflerde bulundukları id 
dia ediliyor. Bunların verdikleri 
haberlerden bi rnetice elde edile 
memittir. Nihayet polis köpekleri
ni faaliyete ıeçirmek lüzumu hiı 
ıedilmittir, Küçük Nikol'un ıöm
leiini köpeie koklatan bir poliı 

hayvanın kulaiına, bir insana IÖJ· 
lüyormuf ribi: 

- Görüyor muaun? Bu küçük 
Nikoldür. Küçük Nikolü mahak -
kak bulmak llzrmdır. Diyerek 
arattırmaya baılamıttır. Henüz 
bundan da bir netice çıkmamıt -
tır. 

de unutturur. Diler bir zarar da Emziğe ahtan cocuklara batka de ısrar etmiıtir. Her ibti - rek deliller aranmaia baılamıttır. 
emzik daima yere duter, çocuğun ıuretle ıda almakJa fena itiyat male karı• maznun tevkif edile · Vakıa bazı phitlerin ifadesi cina-1==:=::=~=~~~~=~=~" 
eli tulmağa baıladığr betinci ay- neticesi mütkülpesent olurlar Me- -~~~!"""!'!"'!""9'!"!'!!!!"!\"!""!""!"!!"'---===-!!!!! yeti Sokleye atfediyorsa da daha KURUN' a abone 
dan it;1>a1"f!J't krnrH ken'IİJ'te emzir. r 1 ~ ki'" A m m ıı ım ). ak ll'J!I süt1erini fincan veya katıkla kat'i delillere ihtiyaç ıörüliiyor. olunuz 
çıkarır, atar, ııene alır aızına to- iıtemezler. Gıdai unlarla hazırlan- 1 almamakta inatçı ohırlar. Poliı Şarnon civarındaki ormanı m;;,;;m;;;;:;;;;;;;.;;;;;.;.;,;;=;=o;;;=o;=o;;;;;;;;;;~r-==•r•*~==5r.._.2 
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-TA-KViM 

• lluırtcsl 

29 Nisan 
SAL! ' 

30 Nisan 
Umumi Harpt 

Kafkas 
!6 Mohaarcm i.7 Muharrem 

Gthı dohp fi.Ol 5.00 cephesi hatıralı 
--· 27 - Yazan : Erzincan SaylaVI Aziz Salllll 

Gün l'ıatuı 19.02 19.04 
Sabah namuı 4.30 4 ıs 
oııc uanıuı ıt.ıı i t. il EJDER ikindi DllllAZ• 16 Ol 16,0ıl 
Akşam namw 19.02 19,04 
Yatsı namazı ,,,_,~ ~ 47 

imsak l'.Ol" J.Ol' 

Dankü aayımı:M çıkan kıa- ~lan bütün açlıiile yutarken kara- Yıhıİ ıcçcn ıc11ıır1 ıtt ın 
Yazan : Ridin Konner 

Hasan izzet Paşa Hindenbur 
Mazoryada· Ruslara yaptığidl 

.. u-- Yılın hlaıı l!ilnlcrl 23l" 2q6 
mın h-: rını verdi: Bu köpeii ne öldüre - · yapmağa · özendi .. 
Jaa ~~lr ~:r 1: : cek, ne de onu aabibine döndü! _--_ Jı' RADYO JL 
danmıfb. Kö !ünün hergUıı bir mele çalıpc•k, onu burada maga f tıb.t eminim ki nli b.,. blll 
koyununu ~ordu. Fakir halk rada aaklıyacakb. BugUn bu teklifi bir ı&tife zannediyonla. 
bin türlü çareye bat vurarak Yola çıkmadan evvel beline da- IS1ANBUL Fakat Kerim Pap ilrar ediyor Ye 
bunu yakalamak iatedi; bir ia tırmanırken lizım olur diye bir 18 Fransızca ders 18,30 Muhtelif vat; beyin iktidar Ye nüfuzunun 
türlU muvaffak olamadı. Kö · kangal ip talmutb, Onu iki kat et- plaklar 19,30 Haberler 19,40 Bülent bunu yapmalı taümkün lrılacafı • 
)'Un Şamus Omara isminde T (K ti Ye kolay ıolaw da kop-··ın dı'ye arcan eman Solo) 20 Gavin kar· m iddia ediyordu. kuvvetli bir delikanhı: vardı. ı ._ A .... 1 )4 

üstüne düx.::-Jer vurduktan ·-nra _,li er andolinata refakatile 20,30 Vali Bey tabii bir retle -~leli. ti. 
Bu hayvanı yakalamak vazüeıini •'"" _,. Bayan jale . (Şan) Piyano refakatlle F ka ~ 
t zcrlne aldı. Köyün civanndaki bir ucunu bir kayanın dirsek gibi 2l Fer Statzer (Piyano Solo) 21,2n. ler. aı t Kerim Pqa vali l»efİlı 
yalçm k3yalara tırmandı dağın te çıkıntısına, öteki ucunu da köpe - Son haberler Borsalar 21,30 Rad;o mutlaka bir müteahhit 1Mılacaima 
peaine çıktı. Gilne,li bir gün ğin taamaama bağladı. Bu itini de Caz ve tango orkeıtralan Bayan bedri- emin olarak menzil müfettitini ça-
datm kayalan araamdaki ~- gördükten aonra Şamua mağara - ye (Şan) Türkçe sözlü ğırttı. Taaavvunmu '8.lllattı. Kat'i 
PraJardan birine girdi. EJt d d f 1 d wd w • olan bu luaV'YUl"Un .naaıl İc:rU""• 
Ultefinin tetlltnde idi. Bitl§lk an ııan ır ayıp aı an qagı aici yerden ağriy)e titretti. Elbise- -
--.ı...-.:1... tatlı bır' ...... ca ... tl. inıneie baıladı. . kani ıkl baılanmak lazım geldiğini konut • 
..... -..-u _ "Vıı. · ıı a aın am olmuıtu. Aya -
Heyecandan titriyordu. Köylüler Şamuı'un hikayesini ia kalkmaia çalıtb ,fakat önüne ~ ittiyordu. Menzil aaüfettiti 

lamaa hafta dalmıı aeyreder· dinlemek için daiın eteğinde top- b. d b. · ıki cümle ile bu hayali yıktı. 
ken mtma bir tef dokundu. Bir· lanmıılardL Onlara anlatacak hiç a1~. en ıre aiyah bir duvar dikildi. "Ordu menzil müfettitliii ı.. 
denbire Jiirelinin buz keaildiiini, bir teY olmadıimı söyledi. _ Ka .-.,mı ıöiaüne dojru bıraktı ve tanbuldaki menzil müfettiti umu
bmiklm içinde akan iliiin bqı- ,.Jardan ve fundalıklardan batk~ tekrar dizlerinin Je ellerini üatü • miliğine. merbuttur. Oradan emir 
na dofru çekilip biiziildilfilnil hiı- bi 11ey görmemi§, mağaralann i _ ne d~ •ürüklenmeie bqladı alınmadıkça menzilin tefkilib 
aetti. Alır ağır batını çevırınce çinde rüzıarın sesinden bqka bi lle~ledı~çe yaruı zalim bira·· tebdil olunamaz.,, Deyince Kerim 
mataranın atsile kendi arumda fey duymamııtı. r ";;' a aız ıyor, IÖbıleğinin Y&kum- Pqa hayrete düttü.Çünkü memil 
korkunç bir ciaim ıördü. Tüfeğini an damlıyan kan ellerinde do - müfettiti ummnUiıtini biç ititme • 
kaldırmak iatedi likin korku ve Çiftçiler ~ayretten büyümüt i - nup kablqıyordu. Biraz sonra 0 mifti. Bqlarmda bir Alman L~ 

• '. . • . nanmıyan gozlerle baktılar ve Şa. kadar yorıun düttü ki artık daha ı .,,... 
dehtet adelelennı bır lapa halıne · b b-'-· 1 alt d ·ıd· fazl "rükl unan bu tefkilıitın ordu menzilini 
k K '-·- . • d • muı u 1UUf ann m a ezı ı · a au · enmeie sücü yetmedi. llava ula razı olmıy· .. -~. _ 
oyın. Uftu. ora~ cuım enn ~-ı· h=•••tti". Yüzüatü Jd .ıı:... • • ..._. ........... 

derın aealer çıkararak batını Şa • •ua . ~ 
1 
· 

1 
.. w • al d 0 u ... yerele uzandı ve bö~e bir teklifi yapanı orduda 

, d ~. _..: ... LUJ.: • -•-· Şımdı uı meae e kopeıe yıye- tm a kızıl bir akıntı aiır ağır tutm ~dalı" • .. . -~· • 
mua aL.-~1••du uş ..... M' ~-._.nı ..,_h ,cek bulmaktı. Her halde böyle bir büyüyüp göllendi. a.. 1 caız ıormıy._.....ını 
lllJ1a W-T a ı. unua uaJT&lllll o. h b" .ı,... d" . 1 d y -L anlıyarak ondan da vuıeçti. 
murdanmakta Mnm etmeaine ayvan ır~ ıan ovıç e oyu - •tama.a arzuau bir kere daha Ve müteesıirane batını .Uıya • 
rapn kendiaine düıman ohna _ rulaınazdı. Şamua iae onu etle bes- ıöiıünü doldurdu. Yaftf yavq rak dedi ki: "Her taraftan müfkü· 
cbtmı anladı ve hayvan ıutnu Jey~bi~ek içia lüzum~ fazla dizlerinin üıtüne kalktı, çömeldi, lit.,, lıte Ordu kumandan ve1caleti· 
mataranın kapısına dönüp· yere fakir bır adamdı. Öyle ıae? Çala· aonra ditlerini yumru)danm ııka bu fikir ve kanaatteydi. Vaziyet 
çöküverince Şamua birdenbire cakb! Hemen o gece efendiıinin ·~ iPMnlıim ötelinde bir PY- O. laanandanmm biran evvel ıel· 
karımnda muazzam bir köpek tarlumdan bir kuzu !fırm&J& ka- ı:_etle ·aıa-ia dikileli. Bir uaiye ol· meaini ebem kım.tr. 

·· daı,,....-:a.- f' b" J rvm111.1Cuzu fçl>tr di:m aii"ir; - -a-.,..de'ftndb1171U'ftr;" :sor a-:: Ofifu Irumandan Tekileti daha 
ıor ır,""JnllT-. .... anı ne ıı ır r • b. "dd •. b-'--d ka bo v .. ·ı · "t'• d" 
la d kır. 1. Kil .. k b: ta "b" ır ıı et ızı ınuuua an y - ,,agını ı en ıo ur u, aonra aağ a - tim_diden mevzilerdeki .. Lr topla· n a upe 1.. çu .r y ıı ı 1 __ ._ 1_ Ş k" - ""l !1..!--· b. ..1_ .._. 

ld d kı 1 d d UK;&& amua onu mağarada ım- J&ll e UWM;l ır awm claba .. Ken- nn ~-1...:-. v••ıtalarmm L---•-- • 
o uiu yer e mı danr!la an u· ..JC' ed raha ha k · d. ..... • ..,. - ~ .... 

• Lı-. b 11• d ae •vrm en t ra t esıp ıni ayakta tutabilmek .eYincile mumı emredivorchı. Miiltah· ruyor, 1---.muını ~ t ıyor u. ____ , ___ ,.._ Gec h __ ,_.._ titr c1· B" .. b 1 

içinden biraz evvelki korlamma .,-.~•aa7--.... . e ava •ı~u. e ı. ır uçüncü, ir -diirdüncü kem mevki kvmandam çekilme 
Pfarak lrlpele doiru gitti.; bqr Ve kuzular analanle beraber tar · adım daha yapb; ve l»efinci adım· istikametini aoruyor ve ıtıldakla. 
m, bo:rnunu, Janlannı olqadı. Kö- lada bırakılmqlardı. Bundan bq - da ~irdenbire boiazmı yırtan acı rm nakline vuıta iltiyor. Bu bava· 
pü kocaman alv batlJll kaldıra • ka ı&k de bulutlu olduiundan ay bir hırılb ile dizleri biribirine ta· dis her tarafa yayılıyor, kunei 
rak ıatırap açlık•• korku dolu hemen hiç meydana çıkmıyordu. kıldı, yüzilttü.bayırdan aıaiı yu .. manwiyeyi kırıyor., Erzurumdan 
shlerle baldı aoma Yorulmat ._ Tarlanın çiftliie en uzak köte - · varlanarak batı ıert bir çalılıfın çekilip gitmek herkesin zihninde 
bi yere uzand; ve batını teveım::- ıinden içer~ girdiği zam~ . vakit kenarında hareketaiz kaldı... yer ediyordu. 
le Şamuı'un ayaklannın arasına ıece yanaını çoktan geçmııtı. Tar- • • • inzibat ve irtib•t pak çok sev. 
bıraktı.... lanın ortuında, ko!"'llnlann yattı· Çiftçiler Şamuı'un ölüaünü bu). temit emir Ye ·kumanda tezelziile 
Şamua onun kendiaine ne derin ir yere doina si•li sisli yürürken duldan sonra bütin a-Un daim u· uiram11tı. 

inandıiım duydu; y&'V&f y&V&f im- kulağına birdenbire ıecenin aü - ak yükaekliklerinden acı birıılu- Ordu kumandanı 12 K&nunu • 
laklannı olqarken &ldtirmek için kiinetini yırtan birtakım aeat. ma duJU)clu. Bütün gece aabaha aanic:le Sutedıri civarına ıelmifti •. 
peıinden diiftüiü ejderin timdi ıeldi. Efendisinin sesini de tam - kadar ve ertesi gün hiç kesilmeden Vali Beyin İ•im•ıı reyile tesrii 
apldan dibinde nuıl yattıiJpı .dı, ve biran bulutlar bölünüp de devam etti. harekatı rica edildi. Ü.llıADlbar. 
dütündü ve elinde bili tuttuğu ay parlayınca tarlanm bayırına Ta· Üçüncü gün gömme meruimi biyeclen Kolordldara za&itler 
tüfele ifrenç bir feymİf Bibi bak- .ran bir yığın iman gölgeai gördü. için herlcea kilisede toplandıkları gönderilerek kıtaat teftit ve tan
tı. Onünde yatan bu dost hayvanı KaçmfLk için arkaıına döner •ırada köyde tekbaıma kalmıt 0 • znn ve meniler tetkik olunuyor • 
öldürmeie gönlünün ula razı ol - dönmez yanı · batında bir koyun lan bir ihtiyarın gözü nuılaa dala du. Bu vuıtalarla alman laıvvei 
mıyacaimı biliyordu. Köpeğin ürkerek acı acı melemele batla • ilitti ve hayretle tepede kayadan umumiyeler 13 • il Kanun • 1331 
kendiainden değil yalmzlıktan tdı. kayaya atlıyan, fundalıklan, çalı. de fU idi: 
korktuğunu anlamıfb. Boynunda Bir adamın haiırdığını ve bir lan a&kerek altüıt eden bir mab· IX. K. O. 265 Zabit, 5000 Nefer, 
J&Dllldan kmlmıı bir zincir par - k8pelin biraz ötede baYladıp lak ıCSrdil. Omründe bir benzerini 4664 Tüfek, 10 Ai. Mt, 10 Seri Sah, 

çuı aallanan &ir taama gördü. O- duydu. Kulatına kotUf&ll a,.U ıörmemif olduğu bu hayvan her 10 Seri dağ, 0 Adi Sah, 

d ı ı lan ld• el 1 • • X. X. O. 279 Zabit, 6000 Nefer, 
zerin e randa liaaınnda bir kaç patırtı ıe ı, iz ennın Ültilne kayadan kavaya r•rpınıp atladık- 6 ı r- 370 Tüfek, 12 Af. Mt, 8 Seri Dağ, 
kelime vardı. Lakin kendi dilile bi düterek dört ayak iiltü yerde ıi- ça ailr'at ve cesameti artıyor ıibir o Adi Sah, 
le okuyup yazmak bilmiyen Şa · rünmeie bqladı. Bulutlar bir kr di. Bir kuırıa gibi köpürerek dağ. XL K. O. 267 abit, 1313 Nefer, 
mua'a bu kelimeler bir ıey aöyle - re acı.ha bölünüp ay ıtıiı ortalı· dan qap inip göle abldı; yüzl! 7000 Tüfek, 12 Ai. Mt, 12 Seri Sah, 
medi. tı doldurunca' birinin "itte, ora - ;rüze karfıya ıeçmek istedi fakat 13 Seri dai, 12 Adi Sah. 

KöP9klere çok dütkün olan Şa- da!,, diye balvdıiım ve arkum- aitıide zayıf düıüyor gibiydi. Ni. 29 F. 209 Zabit, 4000 Nefer, 3800 
JllUI 'ba harikulide haVVAnT dağ - dan~ el ail&hm patladığını dur havet biiabiltün kuvvetten keaile- Tüfek, 5 Ağ. Mt, o Seri Sah, 5 Seri 

ı ·- ı dağ, O Adi Sah. 
elan &f&iı almak, bellemek, ona du. Sal omumnua altına yedili nık olduiu yerde bpkı bir tq p&l' · YekOn ıooo Zabit, 22313 Nefer, 
bakmak ve kendini ileme onun bir darbeyle yerinde aıçradı. Bü • çaaı ıibi IUJUD dibine çöktü. 21834 Tüfek, 39 Ağ •. Mt, 30 Seri Sah, 
sahibi ilin ederek ölünmek için tün vücudünün müthit bir acıyla lhtivar anlattı: Biçimi bpkı kö 49 Seri dağ, 12 Adi Sah. 

içinin :randıimı duydu.. Likiıı bu· yandığmı hiuetti. Ayaklan üatün- pele benziyordu.. Likin üç ko · Bu miktarlar krtaattan muhte • 
nun ne kadar imkAnıız oldupnu de aürüklenerek ancak daim ete· pekten daha büyük, bir mart tav· lif miil'acaatlar ve vasıtalarla alm
da biliyordu. Çünkü çiftçiler onu iine varabilecek kadar kuvvet bul· ~dan daha çılgındı ve boy mıı, takribi adetlerdir. Kıtaat Er- ı-~~-----:--. 
mutlaka 8ldüriirlerdi; QDlar: öl - du ve yıkıldı. Omuzundan akanı· nunda İPe benziyen uzun bir ıey 211nmıa geldikten aonra talimgih· 
dünneaeler bile böyle cimi hemen hlt mayile elbisesi ıılanmıfb. U - aallanı;> duruyordu. lardan, ukerlik ıubelerinden .._ 
hemen ortadan kaybolmuı bir kö- yumak iıtedi, g6zlerini kapatarak Kadınlar güldüler, ilkin o ge\:e riaıı celbolunan efratla tabiye.,. 
pelin izini asıl aahibinin bir gün her ıeJİ unuttu. daijdan gelen o acı ulumalan ı,:. lunarak bu hale getirilmitti. Bil • 
elbette ele geçireceline tüphe e- Kendine ıeldili zaman gün daha duyan olmadı. Erkekler "za· huaa 29 uncu fırka bu mretle zi • 
dilemezdi. Çok ıniifkül bir vaziyet dopiuı, ıökte hafif bir güneı par· ten bu •ı:- iın biridir!,, dediler. I..! yadeletmiıti. 
teydi. Yanmda tqıdıiı yiyeceğini ,lıyordu. Yathfı yerden doiruldu kin hiçbiriıi ejder tarafından bir 13 Kanunusaııide Ruslar bira. 
ldSpelfn 3nUne koydu; ve o bun· ve bu hareket vücudilnü uzun, ke · daha rabataız edilmediler .• -· layla Karaveletten 28 inci fnkaya 



Bir ''öldükten sonra 
1 

dirilme!,, hadisesi 
~ (Baş tarafı ı. el sayıfada) 

Mehmet bundan ıonra ıu iıte • 
, getirlen ıuyu içmittir. Otuz 
saat içinde ölüp dirilen Meh • 

t, temiz havayı doya doya içi
çekiyor, sevincinden zıplıyor · 

Üzerine yağan taJlarla vücu -
· herelendiği için vakit geçiril · 
den Cerrahpaıa hutan~ine 

Arhk nele• alamıyordum. Kaç •a· 
at geçtiğini de bilmiyordum. Hiç 
bay,ınlık geçirmeıliğim için ge • 
çen dakikalar bana •aatler katlar 
uzan geliyordu. 

- Kurtulacağınızı aklınıza ge· 
tiriyor mu idiniz? 

- Getiriyordum. Düıünüyor • 
dum; "acaba kurtular muyum!,, 
lakat bir türlü aklım almıyordu. 
Belki, diyordum, yann tla temiz • 
lemelıten ıJa%geçerler ••. 

- Batka ne dütünüyordun? .. 

Poll• h•berlerl: 

Kamyon çarph ----
On yaşında bir çocuk 

yaralanıp öldü 
Dün saat yedi buçukta ıHürirye

ti Ebediye tepesinde Bulgar buta
nesi civarında kardqile beraber 
gitmekte olan toför Nikonun kızı 
on yaşlannda Vaıilikiye Kağıtha· 
neden gelen Yakup adında birinin 
idareıinde 3117 nmnarah kamyon 
çarparak batından yaralamrıtır. 
Çocuk Şiıli hutaneıine kaldml
mış, fakat ölmüttür. Şoför yaka 
lanmııtır. 

ÖLÜ OLARAK BULUNDU 
Üniversite Fen fakültesi bade- l 

IJ - 1"URUN 29 Nf5AN H35 -
Erkek elbiseli kız 

ldırılan kuyu~ile görüten bir mu 
rririmiz, kendisinden kazanın 
suretle oJduğunp, otuz bet sa
kuyu içinde nasıl vakit geçir · 

iini sormuıtur. Mehmet ıunla -

- Çocuklarımı, karımı düıünü· 
yordum. Onları aç bırakmıttım. 

Ben ölür•em onlar ne yaparlar, on· 
lara kim bakardı? Ben kuyuyu te
mizlerken kartlqim tlııarda icli. 
içimden: Yarabbi karclqim ku • 
yuyu temi:det•e belki kurtulurum 
eliyordum. 

melerinden yelmit yqlarmda Şe- .... • • •= - • 
rifin fakültedeki hademe oduın- Davacryı 6°örmek irin g;;-~ Cİülınnüiüi °i;nlin; toplanan hal; 

anlatnıııtır: 
- lneboluluyum. Karım ve iki 
rığum var. Fakir, amma çok la
bir adamım. Aç, çıplak kalan 

da ölü olarak yatbğı ıörülmüt, 
çağrılan belediye doktoru tarafın
dan muayene edilmit, nezfi dima· 
ğiden öldüğü anlaıılmrtbr. 

(Baıtaralı ı inci ıagı/ada) 

dil'; dava edilen de Bayan Melek 
2&d adında batka bir ıenç ka 
dm .. 

1 
~ddan hakkmda tunları .öylemiı
tır: 

" G "d" S k ... - eçen ıene ı ı. o agımrz-
da oturan bir gençle tamıtım. Kl 
ıa bir 2aman sonra bu gencin an
neıi bize gelmiı, annemden beni 
iıtemİf. Annemle görüttükten ıon
ra bu teklifi kabul ettim. Birkaç 
ay ailece gidip geldik. Evde ken
diıini Kenan diye çağırıyorlardı . 

Benimle konuturken ceketinin bir 
düğmesini bile açmadan oturur, 
öyle konuturdu. Niıanlandıktan 

ıonra Kenamn bir genç erkek de· 
ğil, bir genç kız olduiunu baıka
lanndan i9ittim. Bunu kendiıine 
ıöyledim. Sonra da kendiıine bir 
mektup yazarak ayrıldıiımı bil -
dirdim; bunun üzerine imunın 
Melekzad oldufunu ıonradan öğ
rendiiim genç kız bana bir mek .. 
tup yazarak kendiıile evlenmez • 
ıem ıonumun felaket olacafını 
bildirdi. Ben de mahkemeye da -
va açbm.,, 

~irımu, çocuğumu doyurmak, Bakanlar heyeti 
l'irtc/irip kuıatmak lazımdı. Dört 
" evvel, perfembe günü, l•tan
IQ geldim. Kuyuculağa baıla -

- Sabahleyin gene kuyu kazd· 
maya ba.flayınca ne yaptın? .. 

Ankara: (A.A.) - Jcra Vekil
leri Heyeti bugün Bqvekil Jımet 

~ 

Dı.i.1 çok kimseler bu davanın 
görüleceğini bildikleri için adliye· 
ye ıelmitlerdir; bu arada genç kız 
lar da ~oktu. Koridorlarda merak 
ldar biribirlerine davacı ile dava 
edilenin kim olduiunu soruyor _ 
du; dava edilen genç bayanın er-

- Gene bağırmaia batlaılım .. 
"ben MJiun, ;;lmJim ... s.m lnır
tannl,, tlqe luıylnnyortlam. Yer • 
yümn• ,Jııncaya lıatlar bağırtlun. 
Yalnız üaimı/elti taılar azaldık • 
ça, onlar da cevap vermeğe bafla
ddar: 

Jnönünün reisliği altında toplana-
!l)ı /~inde kaldığım kuyunun .a
bi T evliği geçen ydtlan tanır • 

rak muhtelif işler üzerinde ıörii!· 
meJerde bulunmuf ve bu itlere ait 
kararlar vermiıtir. 

kek elb.iaeıile ıezdiii duyulmuı . 
tu; korıdordan ıeçen bazı genç 
erkekleri bayan Melekzad Anan-

- Şimdiye kadar hiç kuyu te • 
İzleınemit mi idin?. Gaziantep saylavı 

Reşit öldü - Geçen yıl laapi6anede tanir 
iıtim. T evlik kuyuyu temizle· 

ek İ§ini verince kabıil ettim. Ka
Ya dört bq metre İllmİftİm. I · 

erken muayene ediyordum. Sağ· 
dı. Dört metre indikten •onra 

Qfların pek güvenilme~ oltlujunu 
Ördüm. Yakan çılunayı Jiifiin • 
iirn, fakat birden ayalılarumn tJl. 
ndaki taı/ar,ö/ıiif)el'JL 

- Korkma geliyoruz, az kaldı, 
diyorlardı. 

* .y. • 

lıte Kara Mehmedin muharri • 
rimize anlattıkları. Mehmet, ıim -
di Cerrahpap hutan•inde yat -
maktadır. Bacatmclaki ve kolla· 
rmdaki hafif berelerden batka ya· 
ruı yoktur. Muharririmiz aynlrr
ken tun lan ili ve ebnittir: 

Gaziantpe saylavı Retit, Heybe 
liada ıanatoryomunda ölmüt, ce· 
nazeai .dün, Fatih camiinde nama
zı kılındıktan sonra, Edimekapı 

ıehitliğine gömülmütlür. 

lar oldu; fakat bayan Melekzad 
ortada gözükmüyordu. Saat on _ 
da davacı bayan Remziye mah. 
kemeye ıeldi, içeriye ıirdi. Bir 
aralık ıenç bir kız, bayan Melek· 
zad'ın ıokakta adliye binaıımn 
kartıımda durup beklediiini fıııl
dadı. Bu haber derhal yayıldı; ·me
ralddar ve ıazete fotoğrafçıları 
merdivenleri dörder dörder ine -
rek aokağa fırladılar; yoldan ge· 
çen her gen çdikkatli dikkatli 
aüzmcğe başladılar; nihayet karşı 
kaldırımlar üzerinde durup adliye 
binatına bakmakta olan fötr taP
bJı temiz•• kibar .kıyafetli bir 
ıenç aan çarptı. Bu ıenç buı el-

- Düıerken bajırdın mı'! 
- Bağırdım ya? •. #'T evlilc Jen-

i beni kurtar! Seni Java etmiye
c"I 

ij,._ 
- Sonra?. 
- Sonra düıtük lu.)'llnun i~ 

Başımın üstüne taılar Felmif, 7'1-

kardan düıen tCJ§lan tutmıq, ben 
yere çöküver:miı tim. Bir ayağım 
burkulmuştu. Sağ elim taıfarın a
rasında kalmııtı. Vücudümiin bir 
fok yerlerini tCJ§lar •ıkqtınyorJu. 
ağ elimi sol elimle kurtardım. 

Vücuclümün etrafındaki taılan te· 
11'1izleclim. Sonra yukardan ıuler 
elmeğe bafladı. Kuyuyu lcazmak

IQ olduklarını anladım. BaılaJım 
6aiırmağa. Gırtlağım çatlarcım -
a bÔğırıyorJam. Fakat bana ce-

'1Qp veren yokta. Ben •uf eri dayu-
3'ordum. Böyle ne kadar bağırdı · 
ltrnı bilmiyorum. Bir aralık Iraz • 
lttQ •elleri lıuilcli : 

- Yazacaksanız yazınız ki, 
7lj; - it.bir oba. ol~ geıçe 

oldu diye temialeme itini bırak · 
mumlar •• Ben kurtuldum amma, 
ha.uıabktan alebilirdim •. 

YENi DEMIRYOLLARIMIZ 
Ankara 28 (KURUN) - Af· 

yon • Burdur • İaparta hattı ey• 
lUI ~e bitecektir. Burdur - Isparta 
hattı hemen ilfetmeye açılacaktır. 

YUGOSLA VY ADA BOYOK BiR 
iNTiHAP TOPLANTISI 

Belgrad: 28 (A.A.) - Buaün 
Liubliyanada Batbakan ve Dıt it· 
leri Bakanı Yevtiç ile hükGmet 
erkirumn bir çokları hazır oldu
ğu halde ve 30 binden fazla kim· 
senin i,tirakiyJe muazzam bir in· 
tibap toplantıaı yapılmıttır. Bu top 
Jantı, Liubliyana belediye reiıi ta 

Heyetimiz Leningratta 
Moıkova: 28 (A.A.) - Tüıfl 

miaafirleri Leninpada ıelmitl• 
ve Dıtan itleri komiserliğinin Le
ningrad mümeuili ile Sovyet Rua· 
ya ecnebi kültür cemiyeti murah
ba~lan tarafından rtılanmı,Jar -
dır. 

MUafirJer Leniqradda ~ rüıı 
kaldıktan aonra tehri •• miieeıeae 
leri •ezecekJetdir. .. 

Mavnalar 
Şimdiye kadar, JatanbuJ lbna-

nmdaki ithalat Haliçte duran 
mamalar vurtuiyle oluyordu. 

Bu uau.I bir çok ıümrüic ka • 
çakçılanna da yol açmakta idi. 
Liman umum müdürlüiü kurul • 
duktan aonra bu ıibi haHere ma • 
ni olmaia karar Yererek latanbul 
limanındaki ithalatta mavnalarm 
oynadıiı n>lü ualtmaia çalıt • 
maktadır. 

Şimdi limana ıelen mallarm 
çoiu nhtım antrepolanna konul • 
makta ~e oradan piyasaya çıkarıl· 
maktadır. 

Bir icra işi 

lerini cebine aokuyor, hazan ce • 
binden çıkardığı bir zinciri aallr 
yordu. 

Fotofrafçılar iti anladılar· ma
Jrineler:ini çıkanp erkek elbiaeli 
ıenç bayanın reamini aldılar; ba
yan Melekzad fotoirafçılara 
"resmimi almayın f,, demedi; yal
nız tayyare piyuıoau müdürlüfü· 
ne dofru yürüdü. F otofrafçılar da 
arkuından yürüdüler. Bayan Me
lekzad, civardaki hanlardan biri-
ne girdi, fotojrafçdar da ıirdiler; 
dıpnya çıktı ve Çiçekpazannm 
kö9eıinde durarak poz verdi, ra
mini aldırdı. Sonra hızlı hızlı yü· 
rüyerek Eminönü tramvay durak 
yerine ıitti; ilk gelen tramvaya at
ladı. Fotoğrafçılar adliyeye dön -
düler. 

Ote yandan, bayan Melekzad'ın 
da kendisini tanıyanla ~ )? Y.'~ " 
Remziye ile sadece arkaA, ~laı • 
rak tanıttıiını ve kendiıini tehdit 
etmedifini aöyJediii rivayet edil
mekted5r. 

Yeni nerfer 

YENi ADAM 

Terhiyeci ltmail H\kla tarafmdu 
idare ..tilm Yeni Adam'ın 69 uncu ... 
yıaı çıktı. lsinde lamail Halda Prof ' . 
H; W. Hetzel, Dr. Saip Raarp, Cani 
Andrt5 Mauraiı'nın tetkikleri, Amok 
tefrikaaı var. Muııllimler ve ıençler an
ketinin cevaplan, aynca dikkate deier. 
Bu fikir &'Ueteaini okuyun. 

ARKITEKT CMmar / 

Bu yıldan itibaren (Arlritelrt) adı ı. 
I~ çıkan mimar mecmuaımm (51) İn. 
cı .. ,.111, Ankarada inta edilecek Sü • 
mer Bank binaaı müaabakaama iıtirak 
eden mimarlarm eaerlerini havi olarak 
çılnnıtbr. Bundan batka ınec:muacla mİ• 
marlara ait birçok yazılar Ye eaerl• 
vardır. Alakadarlara tav•İ> e ederiz. 

- Eyvah .. Beni iferde bıralı -
lılcır .• eledim. Dinledim, dinledim 
6;, daha ıe• cluyulmadı. Kazma 
ae.leri gelirken, kurtulacağımı u -
"1uyorclum. Ntud ol•a bana ka · 
dar gelecekler diyordum. Saler 
ite.ilince, artık bu ümit de lcalma
dı, Yerimde kımıldamağa korku -
'l'ordum. Ya taılar tekrar lıayar da 
6eni cıltında e~er•e .• Kama •ale
ti ~ok uzaktan geldiği i~n epey 
altta olduğumu anlam'fhm. 

rafmdan açılmıt ve mumaileyh, 
B. Y evtiçe safa geldiniz demiıtir. 
Bundan ıonra müteveffa laal A
Jekıandınn hatıruına hürmeten 
bir dakika ıükUt edilmit ve mütea 
kiben yeni ve genç kral ikinci Pi
yer tiddetle alkıtlanmıftır. Bu et· 

nada mızrka milli ma111 çalıyordu. 

Balıkeıirden Oıküdar ieraaına 
gelen bir miktar paranın yanhtlık
la İstanbul icra talı.il memuru ta· 
rafından almmuı aebebile bu 

Bu ıırada davacı bayan Rem. ,. K U R U N 
ziye mahkemeden çıktı. Hızlı, hız
lı yürüyerek mahkeme kalemine 
ıirdi. Oradan çıktıktan aonra ad
liyenin yan merdivenlerinden ine-

- Hava alıyor muydun? 
- Ne gez.er. Oraya hava nere-

den girecek? Tıkanıyordum. Ar · 
tık kurtulacağımı hi~ :zannetmi • 
Jlorelum. Sabaha kadar laavaaz • 
lıktGn ölecektim. Böyle inliyerelt 
ölmekten•e, kentli kendimi öldü -
reyim, eledim, yumnığumu ağzı • 
naa •okmağa baılaılım. Dört bet 
defa ağzıma •olıtum. içimden ba
lantı geliyordu. Kendi kendimi bo
lcımıyortlum. 

BiP aralrlt ı 
- Cilt, cilı .. diye lıulaklanmtla 

4uı saleri cıvıltlamafa baılatlı. 

Bu meruimden sonra Batba • 
kan söz alarak tavaifi ıayri kabil 
alkıtlar arumc:la bir nutuk aöyle
mit ve bunda evveli herke.ten zi 
yade Yugoılavyanm millf vahde. 
ti fikrinin azametini hiNetmit o· 
lan JJiryalrlarm aki merkezi olan 
Liubliyana' ela ba)unmaktan müte
v~llit memnuni7etini ifade et • 

mittir. 
BA y BAT ALOF P ARlS ELÇiSi 

OLUYOR 

Sofya, 28 (A.A.) - E.ki Dıt 
Jtleri Bakanı Bay Batalofun fa • 
riı elçiliiine tayin edildiği IÖy -

Jenmektedir. 
Buliar hiikWneti, bu huıuıta 

Franaız bukümetinin muvafakati 
ni ietemittir. 

, .,.. 
r~?1.0eküdara aönderibneıi ge
ciktıiı noktumdan icra mes'ul 
huibi 1amet aleyhine açılan d mu . a.._ 
ya ait muhat.neye, 1atanbuJ üçün-
cü ceza mahkemeeinde dün devam 
edilmiftir. 

Muhakeme edilenin evvelce he 
h · b' r anıı ır meseleden dolayı ceza· 
ıöriip görmec:liiinin u1Ulen tahkiki 
kararlqbrılnu1tll'. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Miiteltauuı 

Cumadan batka ıünlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar J.tanbul Di
vanyolundaki (118) numaralı bu. 
•u•i kabine.inde hutalannı kabul 
eder. 

Muayenehane ve ev telefonu! 
22398, KJJlık telefonu 21044. 

GUııdelllc Slyut Gazete 
btaııbul Ankara C&ddu!, (\'AKIT) yurdu 

TELEFON 1''1J)IARALARI: 
ı ıw lıtorı telefonu: 248'79 
idare ~lefonu : 14310 

Tel;rat adresi: lıtaııbul - (KURUN) 

ABONE BEDEU.EIU 
Poıta kutuıu No. 46 

rek aokaia çıktı. Fotoğraf çdar yi
ne Aidan, 19ldan reaim alıyor • 
lardı. Bayan Remziye Bahçekapı-
ya kadar ıür'at1e ıittikten ıonra Seat!llk 

o~d~ bir, berber dükkinma ıir. 
dı. Bıraz aonra bir otomObil ça _ 
iırarak bindi ve Şiılidelri apartı· 
manma ıitti . 

Türkiye Ecnebi 
HIO &r. 

Bir muharririmiz bayan Remzi
ye ile evınde ıöriifmüttü. Bayan 
~~iye ~kemede ne aöylemiı· 
tır, bılmeyız; ıizli duruımada o • 
lup bitenleri &irenmek iıteiinde 
de dejiliz; yalnız Bayan Remziye 
muharririmize, mahkeme dıtm • 
da, dava ile alakadar olmıyarak, 
fotofraf çıların reımini niçin al • 

6 aylık 730 ,. 
a •.>hk •oo • 
ı ayhk 150 • 

h&n ticre~.rl: 

1450 t 

800 • 
soo. 

Ticart U&nlarm ııtn Ayıtalannda aan • 
t1m1 ao ıcuru,taıı baflar. ilk A,fltad& 280 
kunıp kadar cıkar. 

BOyük, tuıa devamlı UAıı verenı.,.. 
akl a,yn teımw vardır. 

"·simli ilanların bir Ntın ı o kuruıtuı 
llDcllc Ulnları 

Btr deta 80, Ud detaaı iKi, Uç detuı & 
d(lrt detu.ı 78 ft OD defam 100 kuru,tur 
Oc • ıııc llAD .,....ertn tıtr detuı bede 
\"adır. Dart .. tın geçen ır-nıanrı tazı 
l&brlan bt• kuruıtan heaap edilir. ı 
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ıstanbul Beledlyesı 116nları 

Beyler be~ :nde Çamlıca caddeainde yeni 3/ 5 No. 
etki HamiıHye mektel>i 

Amavutköy Lütfiye Mah&lleai küçükayazma S. 
17 No. 2 kat 3 odalı kiıir ev. 

Topkap1da Fatma Mikan mahallai cami a•la.u 
S. Ahmet pata medr .... inin 12 numaralı ocluı. 

Senelik 
kiFaaı 

60 

60 

30 

' Mu
te 
4 

4 

2,2 

Deniz} alları 
ŞLETMESi 

'\ceııtclen: !\arakOy l<~l'riHıa~ı 

rcı 42362 - iri:ecı Mihöniaı ıa.Gt 

---· Harı Tcfelor> i 2740 --il 
lskenderige Yolu 

JZMIR vapuru 30 Nisan SALI 
ıünü ıaat 11 de lakenderiyeye 
kadar. (2218) 

latan bal 
Liman ban, Tel 

1RABZON 
AKSU vapuru 30 

saat 20 de Rizey• 
Balatta bızır çawt malıalleıi Bekri Muatafa S • . 

2 yeni numaralı 2 kat 2 odalı lclair n. 96 
7,20 ı-----------· Ortaköy Cavit ala mahalleıi eiılci Tüık S. 2 yeni 

numaralı dükkin. 
F atihde EIYanzade malıalleıi Nipnca cMde.i 8 

odalı 54 yeni numaralı ldiçütc ...... 
Arnavutköyünde Litfiye mahalleıi küçük ayaz. 

ma (elçi aokak) yeni 51 mımaralı 2 kat 4 odalı ki· . 
gır ev. 
Topkapıda Fatma wltan mahaJleıi cami avluıu 

S. Ahmet pata medresesinin, 7 nwnaralı odası. 

Halıcıoğlunda Keçecipiri mahalleıi kumbarhane 
caddesi yeni 52 numaralı dükkan. 

Osküdarda Hacı Hasna hatun mahalleti yeni 
dünya yokutunda 2 odalı eıki Mihrimah mektebi 

Beyoğlunda Hüseyin aja mahalltıi tarlaİ>atı S. 

24 1,80 

98 7,20 

96 7,20 

30 2,25 

24 1,80 

36 2,70 

yeni 51 numaralı kagir diikkin. 60 4,5 

Yukarda Mnelik kiraıı ye muvakkat teminatı yazılı mahaller 936 
aeneai Mayıı aonuna kadar kir:aya verilmek i.iaete açık arttırmaya 
konulmuı olup ihale libtüıule talibi çıkmadıimdan ihal• müddeti 2 
mayıs 935 gilnüııe uzatılmıftft'. lıtekli olanlar ıeraiti anlamak üzere 
her gün levazını müdürlü iüne müracaat etmeli ekıilt-

meye girmek için ele hizalannda ıösterilen muvakkat teminat mak
buz veya mekmbile beraber eluiltme günü olan l--5-935 perıem -
'be ıünii saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (2236) 

Emrazı Zühreviye hastanesi için )uzumu olan 75 X 50 ve 70 X 40 
boyunda iki tane kristal aynaya a çik eksilllne konularak ihale gü -
nünde talibi çıkmadığından ihale müddeti 2 Ma.yıı 935 tarihine uza
lılmıtbr. Aynaların muhammen be deli 10 liradır. Şartnameai Leva -
zım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye fİrmek için 2490 No. lu art· 
brma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve (1) liralık muvakkat 
teminat makbu• veya mektupbu ile ihale günü olan 2 Mayıs 935 per
ıembe günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. B. (2241) 

Asliye ikinci ticaret mahkeme
sinden: 

Bank Dircmaya merbun olup 
mahkemece satdmuma karar Ye
rilen İstanbul ldhalat gümrüjünde 
2998 • 2999 numaralı iki ..ndtk 
derununda mevcut 48 top mulea
kin 30/ 4/ 935 salı günü aaat 10 ela 
ikinci arttırma auretile aablacaim· 
dan talip olanlarm tayin olunan 
gün ve saatte mahaJlıi mezktrde 
hazır bulunmaları iıin ohmur. 

(10952) 

ACELE SATILIK MÜKEMMEL 
BiNA 

Şiıliye giden cadde üzerinde 
tramvay tevakkuf mahallinde ön 
ve arkasında bahçeleri, sekiz bü
yük oda, dört büyük ıofa, komple 
banyo, kiler, mutfak, çamatırlık, 
kömürlükler, kalorifer, elektrik, 
havaıazi, 3U tesisatını havi dahili 
yağlı boyalı, kigir bina çok müıa· 
it şeraitle satılacaktır. Az bir pa
ra sarf ile dört apartnnana tahvili 
ne ait planları da hazırdır. Talip
lerin Galatada inhisarlar Umum 
mUdürlülü, inıaat §ubeıinde ret· 
sam Bay Halide müracaatları. 

ıııılllD"lı•r""""ıı ı f"'a ,.,., s ta 

SALAMBO 

VE ADEMi IKTID1RI GiDER/ R 
Eczanelerde bulanur rmb tlO kun•· • 
tar. 
Adrea: Galata posta Jcatuau 1255 

Sultanahmet sulh birinci hukuk 
mahkenıesinden: 

Tarzı Dilber ve lbrabim Etem 
" Ali Faik._ Va.nü GilbıGm Şa
yian Te mü!tereken mutuarnf ol
duldan lstan'bul Saltamhmet Na
kilbent maballeainde Nakilbent 
caddesinde eaki SS ve ,..ni 89 • 91 

yenlerin acentaJaJ'l~ 
at etmeleri ili.n o 
·---------~ 

~. 105 'ft 100 aetre marab
bu iki kıt'a arMDm balei f8JUU 
mmcla furalltu takarrür ..lenk 
müzayedeye vazohınmuttur. I••-----~ 

Hiuedarlan a 
aim olmanumdan 
n.leyi JUYUU huebfte 
n.r Ten1en Te1amad 
dir ~ılen Betiktat 
cletinde 70. 72 nnın: ... 

Flober'in dünya edebiyatına e•••I ı•ı•••••••••••••] bediye't için mal olmuı eıntalıiz 

Mezktr lnalann kıymeti mu· 
hammenesi beher metre murebba
ı 175 kunJttur. Birinci açrk arttır
DIUI 4/ 6/ 93$ taribiD. mtiaadif ıa• 
lı ı\inü Mat 15 de icra ohımcak· 
tır. K1JD1eti mubam.,....mm Jiia. 
de yetmif betini buJdaiu takdirde 
ibalei kat'iyeai ~. Bul
madıiı takdirde u ~ arttıranm 
taahhüdü Uki lcabmk üzere 15 
tin müddetle temdit edilenle 2 ci Büyük 

Tayyare Piyangosu 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib planını görünüz 

1. ci keşidesi 11-Mayıs-1935 tedir. 
Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 

Yozgat Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Y•zaıat Memleket hattaneıincleyapılacakbl8rifeT, sihhi, elek· 
hjk, su, ronlken, siterilizuyon tesi!atı (65638) Hra 45 kuruı kqif tuta 
rı ile ekıiltmeye konmQfbır. f 

2 - Bu ite ait f&l'bıameler ve evraklar fUDlardır. 
A - Ekailtme 111D111Dİ ve fenni p. rtname .. bir arada,, 
B - F•ni tartnune . 
D-Teeiaataait lnauat fU\namc ~• ketif cetvelleri " bir arada,, 
F - Teshin tartnameei 
H - Bu evrakı ıörmek istiyenler Ankara 'ft letanbal Sıhhat ve içti· 

mai muavenet müdürlüklerine müracaat etmeli•ir. 
3- Eksiltme 935 JDayllllWl 20 inci J)1lzarleai günü saat on beıte v;. 

il.yet Daimi Encümeninde ynpdaal:tır .. 
4 - Ekıilbne kapalı zarf uaulile ol~tır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 'o/o 7,50 miktan hahman 45232 lin 

muvakkat teminat mektubu ve m&b iktidar ve ba ıibi twi1at içiade eh J 

liyet veaiki ile Tacaret odasının içinde ı.uluadaiuma• seneye ait vesi 
kası teklif mektupluma iaağlanmq olacaktır. 

6 - Teklif mektuplan ekai1tme. tımmmi ve fenni f&l'biUllelinclelc 
maddelere tamamen uyama bir tekilde •olclunalap üçüncü maddede ye 
11ılı saatten bir saat evvel Vilayet Daimt Eaciaeni reisliiine 'ftll'ilecelc 1 

1 
tir. Poata ile gönderilecek mektuplar da niha,.tüçünci macldedeyazrlı 
u.ate kadar gelmiJ olması ve dq zarfın 111iihir 1IHlllRI ile İJ'İce kapabi· 
11nt olması icap eder. Poıtacla Olan '-ecikmeler bb.I edi1mez. (2104 

ACELE SA TIUK ı hane anası maabahçe acele satılık 
1 - Çemberlit.q, dizdariyede, tır. 

Şatır sokak, çeJIDenin karfuın· 3 - T opanede Topçular cadde· 
da köşebaşında, -elektrik ve terJr.o. ıincle Muradiy~ camii ittisalindeki 
MIJ'aolan..,.,...ba döteli (7) oda Kemer kalıvenin üçte biri acele 
b {13) numaralı hane acele •tı- sabhktır .. 
hktır. Görmelc için müstecirlere ve pa-

2 - T...---de kıtla arkaıund• zarlığı için ICeıımpaıaaa deniz 
Ketanii Ömeı- .-ıa mahaffelinde kütüpbanesi Md. B.H. Tahıiııe mü 
.(2) ııumarab {303,40) mıeUe -... racaat ec1itmeıi. ' 
rabbaında denize nazır bir bap 

romanıdır . • ~litanzade tarafından 
lbik oldu2u itina ile t~rc1iına ..a 

dilmiştir. 27 forma - J 25 Kuruı· 
_,.ı. .... , -- 't9ı'0/••• - ... • -·-.._.., • . ,ıaant:f <!en"lb 
müsadif çartamba ıünü aat 15 mizde satılacaktır. 

tur. de icra lalmacaktır. tirak için % yedi 

lLAN 
ipotek .Uibi ral~ Ü- nçesl abmr. Aıtt 

OSMANLI BANKASI 
o/oS Faizli, l914tarihli 

dUült :iılti.kraa tMmileri 
iaaalillerine 

ğer alikaMrlarm .... pyri men- 1ıammen laymetbıiıl 
kul ii&eliaidi haldanDı lhwlile 1hd wlclulu takdir 
fam ve mawafa dair eiaa iddiala· 1ac:ak alui lıaıde e11 

nm eorr&kı taüalNtelet-ile .20 ıüa i- taahhüdü baki b: 
rinde bildinteleri liamdır. Abi 
r tırma on bet IÜ• 
baWe Jaakları T-.u aicillerile ... Gılerek 18-6-935 .ah 1Mayn1935 ndeti ve 35 ayı

lı kupon parumm 1 Mayn 19.15 
tea batlıyarak Omanb Bukw. 
nm Galata ve .Amlcara idareleri 
ile Tiliyet 1IJeliDealerincleki hitiin 
tubeleri li!elerincien ôdeneceti i
ıin olunar. 

20 - Türk lirası itibari iuymtli 
her tahvil kuponuna kartı klltt 
p&rıa olarak 50, -kanıt Teri4ecek· 
tir. 

Yeni Çıktı 

bit olmaddrça aatıı ltedeliDia pay· 
laımwaıdan hariç kaleukı.Nır. 

Müteraki111 verıilw ve teUaliye 
müfteriye aittir. 

Al1tmna fartumeşi ifba ilin 
taribindea itibuen mahkeme di
vanbaneaiae talik Jalmmqtır. 

TeJip •l•mrm ki; auıti .mm-
• • • • ..ı_ ~ L- ..... • .. aee11- :ıaz-~ v11ÇGIU 'Bl9-

J.etillde fl'!!Y .lcçesiai ....... 
,_... ft •aati mezktNe ıEmini-
nüde G~ -... ... Sul-
...,..._ ... Wriai ..... ...... 
bmetinıe 934/"5 ........ ile .... 
MC9etlU'I ilb om... ( 1191) 

DOWTME 
1 Jsuınbul '1 inci icra memwlqiuıı 

J dan: 
1 KURUN arueteıl ııie 21 Ni.mt 

9S5 taribli .. l ı •• 10 WIQI 

ayfum 1.irinci aitm ı nilla
yet '..WCi pyri meıllmt aabt ili· 
BIDcia ~ s..iliıaa Wziaci 
..... ipcııte& olup,,~ 
M::a\ MlmlcL .et.c- "E isll .... 
dıjı Mlllma,, yudm19 ........ 
keyfiyet 934/ 7554 dosya mmaua

J. Rasin 
JUilti•MMl41an 

iV 

r~-... 

Ahmet Reıit (H. Nazım) 

Satıldığı yer: 
V AKIT Matbaau - latanbnl 

Ratı 80 Kuıut 

Iİle 'tuhi- ilin e1 ...... 

SATILIK OTOMOB1L KRiKO· 
LARf 

Aiırhklan bir toıaa kadar olan 
tenezzüh otomobilleri ~in a.,.a 
dayanıklı, zarif ve kullamth .oto· 
mobil krikoları alıliktır. Fiatları 
325 kuruttur. Alıcıların Galatada 
Melek Han No 7 müracaatlan 

caklı matfakta 
vardır. Bahçede 
mimllİl"aPÇolup 

....m-.Asmabtbir 
bk üerincle yÖkll .. 
... Jftriaaci .... 1'ir 
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ıstan~uı Kumandanıııı ~ıtınaıına Konusyonu ılônlart 
d d. . t hm·ın edilen 1 bedeli 900 kurut ola.n 396 aded 

Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 
Beher a e ının a k ·ı 

b r SO k ru§ oJan•JO(} dağ arka çantası açık e Si tmeye 
edeli 12 ıra l ·ı ub. adedinin konmU§tur· lhaleai 11/mayıı/935 

adet lake karyo a 1 e ır · ·· ·· 16 d d Şart 
. . deli 11 lira olan cumarteaı gunu aaat a ır. 

tahmın edılen ~ . namesi Fındıklıda Satmalmıa ko..-
200 d t bı:.ttanıye açık eksıltmeye .. .. b"l" r11--·ı 

a e lh l . ll/M s/935 misyonunda goriile ı ır. ~• tme· 
konmu§t~. .. ~.eıı t;1 dedir ye gireceklerin 268 liraldc ilk temi. 
Cumartesı gunu ~a~t • nat makbuzlarile birlikte vaktin· 
latekliler §artnamesını F md~!'lı:~ den evvel komiıyonıda hazır ibu-
Satmalma Komiıyonunda ıore ı· l (2108) 
lirler. Eksiltmeye girecekle~in 2?9 lunma an. 
liralık teminat makbuzlarıle bır· * ~ • 
likte vaktinden evvel komisyonda latanbul Komutanlığının senelik 
haZll' bulunmaları. (2106) ihtiyacı olan 231,500 kilo ıığır 

• * • eti kapalı zarfla ekailtmeye kon • 
Beherine 12 lira 64 kurut tah- mll§tur. Beher kilosuna tahmin ~ 

nıin edilen 10 adet Portatif ma . dilen bedel 32 kunqtur. lhalest 
ıa açık eksiltmeye konulnıuttur: 9. Mayıs. 935 perşembe günü aaat 
ihalesi 4/Mayıı/935 cumartesı 14 dedir. Şartnamesi Fındıklıda 
günü aaat 15,30 dadır. Şartname Satmalma Komisyonunda 370 ku
\"e nümunesi fındıklıda satına! ruf mukabilinde alınabilir. Eksilt· 
nıa komisyonunda görülebilir. Ek- meye gireceklerin 2954 liralık 
ailtmeye gireceklerin 10 liralık te- teminat mektubu veya makbuz ve 
nıinat makbuzlariyle birlikte vak- 4954 sayılı kanunun 2, 3 cü mad-
tinden evvel komisyonda hazır delerindeki vesikalarla birli~te 
bulunmaları (2017) teklif mektuplarını ihale ıaatın-

• * • den en az bir saat evveline kadar 
25 kalem eczayi bbbiye kapalı fındıklıda Komutanlık Satmalma 

,__ t lha ko-·ıayonuna verme1eri. (2081) zarfla eksiltmeye ıwnmut ur. - .... 
lesi 30/Niıan/935 salı günü saat 
15 tedir. Şartnamesi Fmd~ıd~ 
Satınalma komıiyonunda gorebı
lirler. Ekıiltmeye gireceklerin 547 

liralık teminat makbuz veya mek 
2 3 ·· addeletup ve kanunun , cu m 

. 1 'k ı rla birlikte ı·ınde yazı ı vesı a a . 
teklif mektuplarını ihale saatın • 
den bir saat evveline kadar ko • 
misyona vermeleri. (1906) 

* :ıf. • 

Beher çiftine tahmin edilen be
deli 350 kuruş olan 180 si~ dağa 
tırmanma fotini açık eksıltmeye 
k~nmuftur. Jhaleıi 11/me.yıa/935 
cumartesi -günü saat15,30 dadır. 
ş unc LE ~~ 

· Çatalca ve Çerkes köyündeki 

birlikler için bet bin kilo taze bak· 
laya talip çıkmadığından tekrar 

pazarlığa konmuttur. Pazarlığı 

2/Mayıs/935 perşembe günü saat 

14 dedir. Beher kilosuna tahmin 

edilen fiyat 8 kuruıtur. Şartname
si herB\in öileden evvel görülebi
lir. isteklilerin 60 liralık .on te· 
minat makbuzu veya mektuplarile 

belli saatte Fmdrklıda Komutan

lık aatınalma komisyonuna gelme· 
leri. (2242) 

ZAYi 

• 

Sahnalma komiayonunda aonıle
bilir. Eksiltmeye gireceklerin 48 Ji. 
ralrk ilk teminat makbuzlarile bir
likte vaktinden evvel komisyonda 

hazır bulunmaları. (2107) 
"' * • 

Deniz ticaret müdilTlüğünden 

aldığnn serdümen cüzdanımı kay· 
hettim. Y eniıini alacağımdan es
kisin.in hükmü yoktur. (6700) 

Trabzonlu Mehmet oğlu Mah
mut. 

Siz Je yavrunuza iş Ban~asınJan bir kumbara alınız. Gelecek sene bıı 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktır. 

Beher adedinin tahmin edilen 

E 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar 
_: ,, 

Kılavuzu: 34 
. tmak bozmak - (Fr.) Mettre en tır: (Tartaç, terazi) 

1 _ O'F türkre köklerden gelen 1 
a ' 2 - (Teganni etmek) karıılığına 

4' ~ deroute 
aözlerin karıı.ına (T. Kö.) belde- Münhezim olmak - Bozulmak, <Sayranıak) sözü de katılacaktır. 
a; (olameti)i konmuıtur. Bunla. .. bozguna uğramak 3 - (Muganni) karıısına (Say. 
•- il Münkad (Bak: lnkiyad) ı ran) BÖzü de kunacaktır. Tın her biri hakkında •ırcuı e · Bit ek ·· u J - (Teganni) karJlılıg~ına (Say • 

) MünJrnzi olmak - m ı gun • :l' 

uzmanlanmı:ıın ( mütcha.uı• ya- ra) da katılacaktır. 
~· ıelmek ı -zılannı gtaetelere vereceısız- .Münke!'ir _Kırgın, kırık - (Fr.) 6 - (ltlezak) karıı ıoına <Zeı•k) 

2 - Y•nı· konan kar§llıkların sözü de bulunacaktır. ... Af flige, bıisc 
I·",· ayırd edilmesi için, gereğine Müntahab _ Seçkin - (Fr.) Elu, 6 - (blinı,'al) aözünün kar§ısına 
" ad (Bak: Vecih, tarz) yazılacaktır. 
oöre. lraıuu;salan da Y mrf, choisi ) E Müreffeh - Genli - (Fr.) A"ıse· 0 

al tur Müntahib - Seçmen - (Fr. • ayrıca örnekler de kon mu§ . • Mürekkep - Katınç - (Pr.) Com-
3 - Kökü tiirkçe olan kelıme· lec~;~~takil - Geçen, kalan - CFr.) pose 

lerin bugünkü iılenmit ve kulla- Transmis Mürettep - Danısıkh, uydurma 
nılan tekilleri alınmıfht: A.~1' .. alı Münteha - Uç (bak: Tertip) 

olan hak aalı ügüm olan hukum, Müntehı olmak - Bitmek, çık • l\lürettib - Di1.men 
' Müren•iç - Giiden .1 ' 

tiirkçe "çek,, kökünden ıelen ıe· mak !\liiren iciefkfır - UnUrt"'e 
Müntehir - Olük "' 

kil gibi. · MUnteklm _ Ocalan Örnek Tan gazetesi aiyascti lrarl-
Münevver - Aydın - (Fr.) Ec • l\lüntesip _ Çatkın ciyede Frama lıük(metinin miircı-ui· 

laire Münteşir _ Yaygın ci f/airıdır - Tan gazetesi dıf sıya. 
Münezzeh, - Arı, beri Müphem_ örtünç _ (Fr.) Vague sada Fransa lıük(nrctinln önürlgcsl· 
Münfil olmak - Küsmek :Müphemiyet _ Urtünçlük dir. 
Münfek - Kopmuş, ayrılma~ Miir el - Gönderilen 

ı Müptedi - Amacı . 
Münferid - Tek, ayrı, ya nız - 1\IüptelA _ Diişkün - (Fr.) Eprıs Mürsil - Gönderen 

(Fr.) lsolc . . M'" t IA olmak - Düşkün olmak, l\IUrşit - Yönder 
Münferiden - Ayrı ayrı, barer br v up k e yakalanmak - (l<'r.) Etrc .Mürteci - Kaytnk 

rer, kendi başında, tek başına, yal • ugrama ' Mürted - Dönme 
nızca, teker teker - CFr.) lsolcment cpr!~üptezeJ _ Ortamalı, aşağılık l\tühtedi - Uzyönen 

Münhal, münhallat - Açık - Iüracaat etmek - Başvurmak - Mürtefi - Yüksek 
(Fr.) Vacapt. vacances (Fr.) S'adresser türte i - Alım nk 

Münhal, münhallat - Erirler - Mürafaa _ Duru ma fiirur - Geçis. geçme 
(Fr:) Solubles Münıhik - Eriısik l\lüı uriye - Gc~ml'lik 

Gayrimünhallat - Erimezler - l\f .. rai (riyak!ir) tkiJ iizlü - l\1ürün et - Kiı::ilik 
1nso1ubles CFr.) Hl pocrite Mü aadc - İzin 

Münhani - Eğriç Mürailik (ri)n, ri.)ak.1rhk) - Jki· .l\lü nbaka - Yarı:., Ynrsı - ffr.) 
Münhasıran (hasren) - Salt - yiizhHiık - (Fr.) HJ pocrı ie Concours 

(Fr.) Exclushement Jlircbbi - Egltm n MU abakn etmek - Yarışmak 
Münhat - lnglz, çökek, baSJk DÜZEL'l 1E :\fö ndl'me - Çatışma, çarpışma 
Münhedim - Yıkılmıt Dünkü ayıdaki ynnh 1 rı Ö.) le - (Fr.) Colllsion 

Mlinhezlm - Bozgun - <Fr.) Mise düzeltiyoruz: 1\lii ademe etmek - Çarpı mak 
en d~route Al 

Münhezim etmek_ Bozguna uğ ·- 1 - (!tlizan) karıılıgı ıu olacak· l\fü adere - anç - (Fr.) Con· 

fi cation 
Müsadere etmek - Alancetmek 
Mii nid - Elveri li, uygun, yeter, 

eğgin - (l•~r.) ConYenablt>.., suffisant 
Örnek: 1 Oturduğum yer ratııma

ğa müsaid değildir - Oturduğum 
yer çalışmağa efocriıli değUdlr. 

2 - Henüz nıüsaid bir cevap ala -
madım - Henüz uygun bir ceııap a· 
lanıadım. 

3 - Bu adamın aylığı böyle eıı 
tulmağa müsaid değildir - Bu ada· 
mın aylığı böyle ev tutmağa yetmez. 

4 - Temennime mil aid görün • 
dü - DUeğime l!ğgin göründü. 

Müsakkafat - Dam 
Müsalfıhn - Barı~ma 

Sulh - Barış 

SulhU mü alemet - Barış ve bay· 
sallık 

Miisamaha - 1-lo:.görü, ho:ıı gör • 
me, ho görülük, gözs umma - ( l<'r.) 
Tolernncc 

Müsamaha etmek - Ho gör • 
mek - (Fr.) Tolcrer 

Müsamahakfır 
(J<'r.) 'I'olCrant 

Hoşgörür -

Müşa'§a - Parlak, şu,•ağh 
Mü avat - Eşitlik 
l\fiisn, i - Eşit, deş (terim) 
Mü bet - Mü bet, pozitif 
Mü ekkln - Yatışhncı - (Fr.) 

Calmant 

1\Hiı::cl el - Ardmrdınn, biribirine 
hağh 

Mü hil - Siirgüt 
MU mir (semerednr) - Yemişli 

\erimli 

Mlisrif - Sa' urgan 
l\fiistacel - Evgin - (Fr.) Ur • 

gent 

Mii tacelen - Tezelden, gecikme. 
den 

Müstacelhet - Evgin1ik, gecik .. 
mezlik - (li'r,) Urgence 

:Müstağni - Doyuk 
:\libtıığrnk - Batmı~. batık 
l\lüstahklr - KüçUkser 
.Müstahsil - Üretmen - <Fr.) 

Producteur 
l\fUstahıarat - llazıriJA~Jar (hb

bf), hazırlamalar (kimJ eli) 
l\tiistaid (kabiliyetli) - Anık, ) e

tl'nl'k li 
l\lii takar - DurJu 
l\liistakil - Erkin, bağınsız -

(l<'r.) Jnd~pendant 

Mlisatmere - SömUrge 
Miistnntik - Sorman 
Mii t<'cir - Kiracı 
?\lüstefid - Paydalanmı~ 
.l\füısteh11k - Yoialtman - (l'r.) 

Consommateur 

Müstekreh - lğrenç - <Fr.) DC
goııtnnt 

l\lii tekreh, menfur - Tiksinç -
(Pr.) Dete te ,.... 

1tfü8temlike - SömUrge 
Miistenid - Dayanan 
Müsterih (asude) - Rahat 
MUstt>.snıı (istisnai) - AJ ram 
:Müstesna tutmnk (istisna etmek) 

- Ayrı tutmak 
l\lü te nr - ,/\sbakan 
l\IUsteli - DUz 
Müstc\li - Sıı1gıncı 

Mii fcl' lİ olmak - Salgın efml'k 
:\lüşnbehet - Benzeme, benzl'ı .. 

Jik - (Fr.) Ressemblnnce 
1\fü~bih - Benze:.: 
fü§.'lhc<le - Görüm 
Müşahhas - Somut - (Fr.) C'Qn· 

cret 

1\fiişahld - Görmen - (Fr.) • rıec· 
tateur 

~ (LQtfcn aayıfayı çeviriniz) 
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.2 ve 20 komprfmefllr ambalail•rd• 
bulu"ur. 

,Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisfiğin tf msafi 

~olan EB markasını arayınız. 

ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayes 

1,111,000 JOrk lirası 
TUrklyenln lrer yerinde 9ube ve muhablrlerl vardar. 

Her ne:vi Banka muamelatı y:a ar. 
latanbal Şubeaiı T elefoaı 220ıC2 

Galata Şubesi: Telefon 43201 ••••••I 
DIŞ DOKTORU 

8beyt Salt 
Fatih Karaıümrük tramn1 

clurafı, No. 4 

Milp.reket - Birlik, ortalık -
,(Pr.) .AsRoelation 

Mlpteme - Sovtlpıe - (Fr.) 
S'lnjurier 

Mflpvere ~ l>an'flll• - (Fr.) 
CollAltatioa 

Mfitavir - Dan'§lllın - (Fr.) 
Omaıelller 

Miifekkel - G&lterlt1I, lrlyan 
Mlfenet - Kanpk, karmakarı • 

ilk 
Milfenli - önayak - <Fr.) 

Provoeatear 
Mfitfik - 8ftsea 
Şefkat - 8eftaainllk 
Mtlflr - Manpl 
Mlifldl- Zor, güç, _..., pprqık, 

enp 
~~ MUfldlAt - Gflçlük, ~lflkler, 
•rluk, sorlaklar 

lltlşklilltla - 7.orlakla 
Mfl§kilpesend - Gtl~beğenir 
Mltrifi barab (maili taıaldam) -

Kaipk 
M'9rlfi barab olmak - Katta -

mat 
Mtl§tall - Tatafan - (Fr.) ini • 

Jammable 
Milftak olmak - Göresimek 
Mtlştemilit - Eldtler - (Fr.) 

!Hpendanea 
Mllf\erek - 1 - Ortak, 2 - Bir • 

ce (inek) (1) 
l - Menlaati miftereb - Bir • ..,,. 
! - Birgedllzen - Coorılannanet 
ıtUfterl - Aha 
MtitealUk (Bak: ».lr, ald, raci) 

- Dola11, I~, berine 
lftltalea - 1 - Dilfbee (Bak: 

Fikir), % - lrdel (Bak: Tetebbu), 
3 - (Bak: Kıraat) - (Jl'r.) 1 - Opl
llioa, ı-·Btade, 3~ IMı.re 

Mltalebe - İateyf, latenf 
Mtıtareke - Bırakışma 
Mttaröe etmek - Blrakıptak 

s.mı.iı ASIM US 

V AKIT Ma..._. - lıtanbul 

Nepiyat Mitlirii: 
REFiK Alamet SEVENGIL 

Müteahhit - Ustenci 
Müteahhidlik - Ustencilflr 
Müteakiben - Ardmca 
Mllteuslr - Çetin, ıtıç 
MUteamne - Ulaksar 
Mlltebahlalr- Bllp - (Fr.) t;ra· 

dit 
Miitebald (blklclan) - Ailamsık 

.Jltltebariz - Beliqin 
Mitebeddil - Deti§ken 
Mütebessim - Gölflmser 
(1) Fraıuız~ "co-,. öneld diliıftlz· 

u .,6lrge-,. 6-~le kimi de ".def,. 
~ karfılanır: 

<B"""""1 - llealeltdtlf- Colle • 
,,..) glbl. 

Mtlteealail - Bilmezlenen 
MUtecahllAae - Bilmezlikten ge-

lerek 
Mtlteeanls - Blc:lns 
Gayrlmtlteeuıis - YadblcilUI 
Mlitecaslr - Kfiatah - (Fr.) 

Aadatleu 
Mütecaviz, tecavlzklr - Saldır. 

Pil~ satqkan - (Fr.) Agreadf 
Mltedahll - Geriblan 
Mltedanl .,..,.e - Dönerse 
MltedelaJalt - YilCm - (Fr.) 

Terrortae 
Mtlteellim olmak - Elemlenmek, 

acılanmak, ip 111tlamak 

Mflteelsir - Uqtln 
Müteferrik - Ayrık 
Mtitef..ıh - BozulmUf 
Mütefevvik - Ustgelen, tistfin 
MUteplllp - Zorba 
Mütehammil, mukavim - Daya• 

nır, kaldırır ~ 

MüteUrrl, mldekldk, mflteteb • 
bl - lrclebaea, arqtmcı 

Mtlteharrik - İfler, oynar 
Mtlteharrik blsatlhl - Kendllşler 
Mlte•ı•l - Olma, tireme, ~ 
MBtehullr olmak - özlemek 
Mtltehassm - Uzman - (Fr.) 

Sp6dallate 

SAT • 
1 E 

Suyu 8~ derece 

Su lsıtı 
ve 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz 
Hiç bir tehlikesi yoktur 

Otamatik ay 
lektrik tesisatı bedava yapı 

Uzun Vadelerle Veresiye Sat 
Peşin 66 lira - Bir sene vade ile veres 
76 lira - 4 sene vade ile veresiye 82 1/2 

kira ayda 110 kuruş. 
SATIŞ YERLERi 

Salıpaur maıaza•ı Sa'ıpazan, Necati H, cadcl•i, No. 428-45', Tel: '596S 
Metro Han. Tllael Me,dam, Beyolhl, Teleha: 44800 
Elektrik evi: Be1a11t, mlreldreppter caddeai, TeWoa: 2078 
Kadıköy: Ma•akkitbaae caddeli, Telefcia 60790 
8UyUkada: 73 Nitaa caddeli T.WO.: 56,128 
U•kUdar: Şirketi HaJriJe ilkelai, Telefon 60512 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret 

M OB.ILYA Saloa, Salaaaaje n 1atak 
oclalanaua enYaım ucaı fistla 

lıtanbalda Riza Pata yokutaada 66 aamarah 

ASRt MOBILY A mqazasında 
balabiliniDiL Telefon: 23407 AHMET FEVZl 

Mütehaşl - Sakıngan 
Mütehavvil - Değişken, detftik 
Mütehayyir - Şaşkın 
Mütehevvir - öfkeli 
Mütekabil - Karpldd .. 
Mtitekaddlm - öngelen 
Mütekait - Emekli 
Tekatld etmek - Emekliye ayır • 

mak 
Tekald maaşı - Emeklikt emeldi 

ayhfl 
Mütekatı - Çapraz 
Mfltelevvin - Alaca 
Mütemadi - Stlrekli, devamlı 
Mütemadiyen - Ardsız arasız 
Mütemayil - Ei&in 
Mütemekkin - Otargan, yerleşik 
Mütemellik - Yaltak - (Fr.) 

Flatteur 
MUtemevviç - Dalgalanan, dal • 

gah 
Mütemevvil - Zengin, varlı 
Mütemmim - Tamamlıyan, tim· 

liyen 
Mütenahi - Sonlu 
Mütenahiyet - Sonluluk 
MUtenulb - Uygan (biribfriy • 

le -) 
Mütenulbülen4am - Taylan 
Mütenazır - Uykaz (u~) 
Tenazur - Uykı\ 
Mütenekkiren - anımsız olarak 
Ornek: Mütenekkiren Franaagtı 

giden lngiltere Kralı - Tanunıu o • 
larak Fraıua11a giM11 Jngiltere Kra. 
lı. 

Mütenevvi - Çeşit çe9it, çeşitli, 
tflrlü, tilrlll tfirlU 

Müteradif - Çemdef 
Mtiterakkl - lleri 
Mllterakklb olmak - Kollamak -

(Fr.) Guetter l'oevasion 
Ornek: Müterakldbi fıra - Fır

•at kollt11fflll 
Mütercim - Çevirmen 
Terdtme etmek - Çninnek 

Mltereddi - Yoz 
MUteretfih - Sızan 
Mlterettib - Dlten 
MUteaalllb - Katılapn 
Mtlteeaner - Tuarlanan 
Müteselsil - Sıra, zendrleme 
Mltefebbla - Glrifken 
Mltevaklaf - Balh 
Mütevali - Aram, araldrm, bfr. 

dtlziye 
MUtevuld - 1 - Ara11a, 2 -

Orta, 3 - Arahlan - (Fr.) lnter • 
mHlalre, moyea 

Ornelder: 1 - Bu iffe .U ndlU • 
va•ıtlık eder.eniz - Bu f,te .U ara
cılık ederaeniz. 

2 - Mtıteoa181t dereceü lllfll( • 
mat - Orta ( orttJF) derecede 6Ugl. 

3 - Mltevaaıt olarak ite mllda • 
hale - Arabalan olarak ~ kfırıtma 

Mtitevattın - Yerlepnft 
Miltevazi - Alçak gintllll, riate

ri§8ll - (Fr.) Modeete 
Onıelı: l - O, pelc ,,..,..,,,. bir 

adfUrtdır - O, pelc alfd ,,&ıMllll bir 
Ollanulır. 

2 - Miiteoazf 6ir ,.._ imrwr e. 
ür - GöMerlf8lz bir 1ıqal drer. 

Mite.,._ - Denk, denpşik 
Mtt.feffa - Ölse, pptln 
Miiteveül• - Kanntalu 
Mlteyd:lnz - U,.anık, tetik 
Mtlte~ bal-.nak, 111Uteyak • 

kız olmak - U)'Ulk A11111aaak 
Mtltey-... - -&atla, )'lmlfl 
Miltezad - Kaqat 
Mtltezayid - Artımlı 
MUttehid - Blrhıflk, Wrlefit -

CFr.) Unf 
Mtttelddea - Elbirltliyle 
Mfittefik - Batlafik - (Fr.) 

AIH6 
Mltteliku - o,tılrltllyle 
Mlttelıem - Sw~la•lf 
Mitteki-~ 
MChacehe - Ylllılllme 


