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01c~~u1c notıa;ı: 3 
•• k 1 Amerika kıyılarında büyük 

ına ıyuz me re yn • h d . . . seğe nasıl çıkılır? ava ve enız manevraları 
"Böyle bir şehri tayyareden seyret· 

menin zevkine doyum olmuyor,, 

Beletlİ/}e 7eisimiz 

Bu sabah tayyare 
ile Romaya gitti 

Periye Ban!,ası ihtilafına 
halledilmiş nazarile 

bakılabilir 
lstanbul belediyeıi ile Periye 

bankaıı araıında bir ihtilaf çık • 
tığın1 geçenlerde yazmıttık. Bu ih
tilaf neticesinde bir k111m hamil . 
)er belediyenin Oımanh Banku• 
ile diğer bankalardaki mevduatı
na ihtiyati haciz koymuılardı. Be· 
lediye, ıon zamanlarda bir kııım 
himillerle anlatmıf ve tehir mec· Bir Amerikan 'Jonanmosı 
liıinin ıeçen celaesinde terait teı· Vaıington, 29 (A.A.) - Reuter 
bit edilmiftİ. ·Bu meyanda lıtan · ajansmc:lan: 
bul valisi ve belediye reiıi Bay Hava kuvvetleri umumi karar
Muhittin Üıtündajın da bu mese· ıihı tefi General Andrewı, mil· 
leyi bir neticeye bağlamak için let mecliıi askeri komiıyoıtunn 
Pariıe gideceii f&Yİ olmuıtu. Bay gizli bir toplantııında fU planı tav-· 
Muhittin Oıtündai bu sabah aa.· ıiye etmittir. 
at yedide Büyükdereden kalkan "Müstacel bir hal vukuunda Bir· 

Poata tayyareeile Romaya sitmit· ===================
Hakikat 

manevracla 

letik Amerika hükUmetleri, Ame
rika kıyıları yakınındaki Franaız 
ve lnıiliz adJllarını zaptetmeğe 
'hazır olmalıdır.,, 

General Andrews, bu meyanda 
bilha11a Terre Neuve, Sainte. Pi· 

(Sonu 9. 01' nın. !. ci ~utı.mı ıdcı) 

Nerede? 

frilıtıril•'I '1#0 ....,,. ;lllio. ~' 1*d ~ "ile 'lldtlJJilıo -
tel, a§afıtla: Hitlflrİn B~tllltilıi ,.,,.. 

tir. Oradan el.'\ Pal'iae aidecektir. 
Bay Muhittin Ostündai, belediye 
itlerile alakadar bazı iıler için A.v
rupamn muhtelif ıehirlerine ıide· 
uı..*1.-ı~"'-" Olinıpiyakos maclarının vasak edil

mesi münasebetile parlak bir yazı 

Münila, 26/4/915 tik. Buraları Almanyanın en zi . Altı ag geçmeden 
krallık olacakmış/ lstanbuldan hareket ettijimiz yade ormanı olan, araaiıi en ziya 

ıırada Türk ıazetecilen.ıin ~I • de anzalı bulunan kuımlarıdtr. 
manyada yapbkları tetkik aeya - Tabiat noktasından en ziyade gü 
hati için bir proğram çizilmifti, Bu zellik1er de buralardadır. Yine bu 
programa göre Miinih'den frank· rada (Rayhenbal) isminde bir ıu 
furt'a gidecektik. Fllkat tpyahal ,elıri vardır, ki ıenenin hemen her 
eınaıında programın bu madde · mevsiminde burun, boğaz, ıöiüs · 
si deği9mittir. Frankfurt'a gidil - hastalıkları için buraya her taraf. 
miyecektir. Onun için Münih'de ASIM US 
bir gün daha fazla kalıyoruz. Dün 
Bavyeranın cenup cihetlerine git· (Somı 9. cıı sayıfanın 1. ci siltununda) 

Dil kurumu a·enel yazganı, ıstılah 
kolunun çalışmalarını anlabyor 

Eski kral Corç 
tahtına dönecek 

Deyli ekıpres' -
in Pariı muhabi
ri tarafından ve· 

Yunan takımlarından Olimpi • J 

y&koı'un ıehrimizde yapacağı iki 
maç, F enerbahçe - Libertaı ma
çındaki hadiıe dolayısile yaıak e
dilmif.. Bu bir haberdir ki lehin· 
de veya aleyhinde dütünülebilir. 
Bu tabiidir. Fakat bu yaıak e -
dilme bazı hakikatlere yalan dam 
ıa11 vurmak iıtiyen bir sabah ar
kadatımıza parlak bir mevzu tef 
kil etmif, bakınız naııl: 

fin .öumedilt taralını bıraltmıy~ 
lar.,, 

Diye baılıyan bu yazıda hadi • 
ıenin iki türlü hikiyeıi de var. Bi
risi arkadaıımızın tabirince "muh
terem ıazetecilere,, ıöre olan k11 
mı, diğeri de "zabıtanın reımi tah· 
kikatına,. ıöre olanıymıf. Gazete
cilere ıöre, meıeli: 

"···· Ahali sahaya ~ıkmı,, Aı.ıu .. 
turyalı O)IUncular palaltlanmq, o 
katlar lıi Au11•furyaldar uiz can· 
larını kurlarmtılc için ıtadyom ab
Jeıhaneıine Slfınmlflar .... ,, 

ikincisine •ÖTe ki, uıl hakikat· 
mit:. 

" •• Oyuntlat1 ıonra ilei taiam .., 

Anku:a, :~9 ( J{urun) - Mek -
tep kitap1armın öz fürkçeye çev
rilebilmesi, Dil kurumu ıstılah ko
lunun vazifesini bitirmesinden 
sonl'a kabil olabilecektir. Dil ku
rumu genel yazganı Bay tbrahini 
Necmi Dilmen, Istılah kolunun 
çalışmaları hakkında bana. dedi 

" - tik ve orta tedrisat dere • 
celerine ait ııtılRhların ön ııraya 
ahnma11 ikinci Kurultl\yca da ka
rarlqtırılmıttı. Yalnız bu esas 
cfahilinde ç11Jı,an ııulah bölükle • 
rinin, ııtılahların türkçe k~rtılık -
larım tam olnrak l-:c.bit ed~bilme· 

" .. Siyai laavatliıler üzerinde 
•peküla•yon yapamayan bazı ga • 
zeteler bir lıaltadanberi lôlnraı 
kıtlıiında amalar budayım lıa -
bilinden Avusturyalı Liberta• ta
Jrımı ile F enerba~e aranntla ya· 
pılan m~ta çılnnıı bir valr'ayı dil
lerine dolayarak •porcu gençli • 

rU.n malumata 
ıire, Yunaniı· 

tanın eaki kralı 

Corc Pariıte Yu· 
nan kraliyetçi· 
leri ve Yunan 
Parlimen· (Sonu 1). ciı . ;anın 3. cu .Utununda) 

Krti. Cors toıumanmümea- j••~~~·-••••~••••••••••••• 
aill . tirLttuktenaonra Yunan oı· . k G 1 
tah&alt& tekrar 4>lUl'ft'9,ia razı o)• ımpıya os e iyor 

ki: 
(Sonu Y cu sayılanın I 

mqffuı'. Buııun ~in ı•lecek ay 
içinde Yunaniıtancta bit müe11i- Umumi merkez, Fenerbahçe ve Güneş kulüplerinin 
ıan mecUıi intihap edilecek ve in- V t k • k .ı unan a ımıle a7şılaşmalarına izin verdi 

(bu9~~~~~4.~•~~~J ~~~~~~~~~~··•2•n1c1ı~a~a~y~ı~b~m~ı~z~a~b~a~k~ın~m~-~ 

Kadınbirliği kap nıyor 
s;, lik Reisi Bayan 

Litif e Bekir, Birliği 
sevinç içinde kapatı

yo7uz, diyor 
. On seneden fazla bir yqa ma· 

hk olan "Türk Kadın birliii,, ya· 
rın yapacaiı fevkalade bir top • 
Jantıclan ıonra kapanacaktır. Bir• 
lik i:lare he:yeti dün yaptıiı top • 

Güniin hirind• oya "'*"""' yapmolı Mitil olar.., oroda ••r-tlrriz wlor pınltldll': Siniolır«A-~~ lanbda fevkalide kn"~reye karar 
• 4CfJlt. CMtfl 11· cü wtı'" oıda) parJ. parıl P.ıalqan ,,Mal., .,. ,_.,,..,,i 6ir aünet·· -Yuıauu buaiin ye (801tu 9 °" 1 1 
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1 ı u a aa Türk kadınları Olimpiyakos takı- Ankara, 29 (Kunın) - "Türk Kutu,, DUD açılma • 
M ı· . t 1 nd mı eli or aünü koid'mahallinde yapııac.ktır. Meruimde Bakanlar ........ ~ ec ısı op a ı Yard kavgasında erkek- .. ~ y . . qnacaktır. o IÜD aynca Tayyare Cemiyeti tarafmdan da 1 
Biiknt: 29 (A.A.) - Milll mü· l ·ı b 6 Oirendıfimize ıöre, Olimpl • çay ziyafeti verilecektir. ''Türk Kapı mm açılııı m~ 

dafaa mecliti, kral ikinci Karo- erı e era er yakos lalmnm~ Fenerbabçe ve et plinarleri tarafmdan UÇUf ve .,;qütle init ıöeterifleri y 
lun riyuetinde toplanmıfbr. Bu bulunacaktır Günet takımlanyle yapacaklan cak bu ıöıteriılere bir tayyare filomuz ;ıtirak edecektir. 
toplantıya bütün hüldbnet eıtr&nı Ankara 29 - Falih Rıfkı A • maçlar için Merkezi Umumi müaa· ' • • • • 
--L-..a lra t m• e11illeri ve ·-· b--:&-L:: uı t • d ade vermi.tir. Merkezt Umumi Sovyet pl&narleri tarafından Tayyare celnıyetı merke 
-..aw--1 ma __ mam -.y, -.uuau ua ıaze um e :r ek 

1 
d 

1 
k "be .. .. tür' K henüs 

tealibat meaeleaincle ıituet birli· latanbulda topl~ Uluslararası Reisi Erzurum aaylıavı Bay Aziz, m te 0 an -:" er ço rag t ~or mut · unımun er 
iini " devamlılıimı temin mak; kadmtar birliii konıreai hakkm • bu müaaadeyi latanbul Federaa· tekk~I ~tmemıı bulunmuma. ragmen derslere deva~ edeni 
aadile bafbakan Bay Tatare.kıo da bir makale yazmıftır. Makale- yonuna bildiımit ve federasyon eçmıftır: Bunlann çojunu lue ve hukuk talebelen, mem 
tarafından tamim edilmit olan ye- de, Atatürkle Ankaraya ıelen bu haberi aüratle Atinaya ulqtır- tmektedır. 

1 
e 

ni kanun ahklmı mucibince bu. konıre üyeleri arasındaki koDUf • mıftır. Buna aöre Olimpiyakoı Haftada bir ıün ameli, diter ı ünler nazari olmak üzere 
ınecliı azumclan olan eski bqba· madan bahaedilerek deniliyor ki: takımı Yunaniıtandan buıün yola bet ay devam edenler plln&r ve parqütizm ihtiauı dip 
kanlardan Profeeiir lorp, B. Mi· ''Geçenlerde buraya ıelen kon· çıkacak ve yann ,ebrimizde bu· acaklardlJ'. ' 
roneaco, General Vaitoyano ye ferana üyeleri araamcla bir kadm lunmut olacaktır. 
do~OI' Anceıe.ko iflirak etmit- ıazeteci Atatiiıke fU auali aor • Jap_o_n_i_m_p_a_r_a_t_o_r_u_n_a_n_oe 
lerdlJ'. m'lflur: n n , J ... l 

Bu hakan B. Tatareako ile MilH _Türk kadmlarmı asker ya • r ren& rol un aogum a-
Müdafaa Batkan.ı General Paul pacak munuz?. · rının gıldönümii 
:A,,.eleteo ahiren aal\hiyettar Atatürk bu auaie fU cevabı ver- mü.naaebetile 
lrimaeler ve mGwaelerle iatitare mittir: 

Ankara, 29 (Kurun) - Japon 
imparatorunun ve Yugoılav kral 
lıiı naibi prenı Pol'un dolumları 
nm yıldiinümü münuebetile Re 
iıicümh11r Kamil Atatürk'le ara 
lannda samimi telyazılan teati 

edilerk viicude ıeitirmit olan "Biz erkeklerimizi bile harb 
millt müdafaa proıramı haWonda felaketinden uzak bulundurmak 
izahat vermiılerdir. istiyen insanlarız. Fakat harb et -
KANIMIZIN SON DAMLASINA mek zorunda bn'&Kılırsak yurti 

KADAR UCRAŞACACIZ kavgasında kadınlar erkekleri -

-. 
. 
-. 

Praw. 20 ( A.A.) - Men-mu ol- mizle 1'Qra1'P,. "'"1••r-.,,.aktır. 
olunmuıtur. dulu fırkanm rençlik teıkilitnm. 

Bunoda t"p'an•n 'lrongreıinde bir Nid~ki mllaabalcalar 
nutuk eöyliyen B. Benea, demiftir-

RESMi TATiL GUNLERI 

ki: 
"Uluslar kurumuıND elıemmi

yetli bir tete1ddil 'INhmmuı, ken
dimizi müdafaa etmemize bir 
mini tetkil edemez. Hayatımız 
pahaıma ıulhi mtidafaa edeceiiz. 
Hücuma manız kalınak, kanımı· 
..-a1•mhmy.Jrada. mücacle1e 
o.ı~g1z. Du 1,111tuı. or'1uua"'•' her 

ihtimale kartı hazır hul11111Dalc 
psechurivrtin~edir .. , 

' 

Kamutayın dün 
onayladığı 
kanunlar 

Subaylarımız 
11 Ulaa arasında 
döTdlıncli oldular 

Ankara - Rami tatil günleri 
hakkında bir kanun lihiyası hazır
lanmııtır. Li,.;haya ıöre Cümlnı
riyet bayramında üç sün, ydbqm
da iki İün, 23 niaancla bir sün, 1 
mayısta bir ıün, teker bayramm

Nia: 29 (A.A.) - Anadolu a· da üç ıün ve kurban bayramında 
janmun bmult muhabirinden bu· 
.n; ... Nı"..&e m-~1..ıeıu __ , ___ ._ __ : .. &ir.•- döıt tün tatil yapdacaktır • 
.-.. •• Ull •V -..~...,. .. _.. _,, --"SW•"- s-111 .av-..dfia ....,..._.. ..... 

ı.a7Jo 7 • .,.ı.u ~i aaü..L.L•dan bi· --'..&-d 
el ~~ 

~İlin e Türk ekibi umum araaın 
da ikincil ili ve ikinci müaabakada MAARiF TEŞK:ILA T PROJESi 
dördüncü\üiü kazanmıfbr. Ankara 29 (KURUN) - Ma· 

arif Encümeni, Maarif i--kilit r ... in ---•--havi bu müaaba- ·-s 
~· ,........ kanuna proj•ini mühim tadilit 

kalann netic:eaini ıöıteren umumi 
tunifte Türic .ekibini t•.1.:J eden yapauyarak kabul etmiftir. 

~ GALATARIHTIMINDAYENl 
aünri aiıbaylarımız (zabitleri.. BiR GOMROK..SAl.ONU 
miz) 11 uıu. arasında dördüncü Anbra 29 (KURUN)_ 1

1 
Ankara, 29 (A.A.) - Bqün dereceyi kazandılar ye aynca tanbul Galata nhbmınm Karaköy 

Nuri Conker'in batlİanlıimda ya· muhtelif mükafatlar aldılar. - Mumhane kıammdaıki aaç an 

. 

pılan Kamutay toplantıımc:la Ekiplerin um~I tasnif ıırası barlar yıktırılmıt ve burada bi 
•--- töyledir: ıOnarOk tarifeai .... ununun yedin· aaha açılmqtı. Duydujtımuza ıöre 

. 
r 

1 

Toros ekpreaile ••lecek deaif 
yolculanaa kolayhk 

Ankara, 29 (Kurun) - Güm • 
riikler Babnlrtı, Toroa ekaprai• 
le ıelecek deniz ,olculanda lrO • 
laybk olmak iisere, bu,alann be • 
raberinde ıetirecelderi tranait 
eıyanm dotrudan doiruJa Hay • 
darpaf&dan Galata 'yolcu aalonu· 
na tqnımumı timendifer idare • 
ıinden iatemiftir. 

Neft gağı 

z 
Ünye ile Fatsa arasıqda 
engin bir kaynak bulundu 

Ankara, 29 (K11l'UD) - Sam· 
auıi belediye anamdan S.7 Şn
~et, Onye ile F atla aramda ele • 

r~ :L"c ll . . Mi! ~ .-: 
dujunu EkoDCJIDi Bakanbtaaf. ..... 
ber vermiıtir. 

Petrol arathrma idareaince 
ıönderilecek bir heyet, jerincle 
tetkibt yapacaktır. 

C. H. PARTiSi KONGRESiNDE 
NELER KONUŞULACAK? 

Ankara 29 (KURUN) - c.H . 
Partisi kongresinde tqkil&t itleri· 
rinin de rörütüleceii, parti tetki
litma yeni veçhe verilmeainain 
mevzuu'bahiı olacalı eöyleniyor. 

Giimriik aalomı de..,-! 

INlunduiandan yolc:uJat 
lsia•an~ 
Çlbral»ilfteklerdir. 

Tetkik müdürü Bay 
Nuri bumı temin için I 
Şimendifer idareaiyle t 
mur eclihniıtir. 

C. H. P ARTISI lS 
iDARE HEYEn B 

Anbr& 29 (KURUN) 
Putiıi lıtanbul lele.re H 
~ılın& eaki Nafia 
Hilminin tayini kuvvetll 
ydr. 

el macldaine ait olarak "Kanun· Birinci-Almanlar, açılan bu sahada küçük kabota j 
b ...r1L imi · ikinci - lrlandalılar ul koL. lık (arı muci ince ıümnıa rea enn- ~~ilerinin,.~ ~ .. •Y A R A M l z D A : 

den muaf olarak memlekete lir • Oçüncü - Portekizliler, lÇlD modern bir sumriik aalonu - - - - - - ~ 
•it olup aerek mahtahaun le. Dardüncü·Türkler yaptmlacaktır. E b - - k 
hinde lmlluuldıldan aonn., ıerek Betinci - Belçikalılar BALKAN OLIMPIY ADI D . U y U 
hiç kullanılmadan he,eti asliyeıi Altıncı - ltalyanlar HillRLIKLARI Bir arkadqmm_d_ün_b_ir-ıa_yıf_a _____ _ 

ba tlar ? .. 
- ·-t.ıl ft mah:-.i d~·. tiril • Yedinci - Fransızlar Ankara 29 (KURUN) -Güm· "'" Ö ·-J- tva' ·~.... ...."T Sekizinci_ lıpanyollar dolusu resim hamut: ustiinde nde· 
mek aaretiyle tekrar memJeket Dokuzu- _ R--... yablar rükler Bakanı Bay Rana Balkan rimiz Atatürkün, büyük dostu Sta • 

. 
'L- • • -----ı 1 -... -- oı· 1.-.1.--1 i 1-'b 1 )inle vfümiıY-e bakan birer resmi ve aancme çıaan an ftya meme• Onuncu- Holllnclalılar ımpiyadı u.y-mı mı aa u et ı-ı-
lret haricine .. ıkanlmalc Gsere ma- m1f· tir .Atletizm antrenörü ile Ba: bu iki resmin araladığı bir ibare: 

. 
~ On\.: .. :.,,c; - f.,.·A,.,.1;'er. "Dün 'dare ed bn...aı. L .... 

afiyeti ıayri haiz mahaHere devr • Aıbmet Fetkeri, Bay Buı4ıaneddi yayı 1 en en ~- --s· 
:y 
D 

a 
)ara bir göz gezdirin." oluQaD etJanm aimrük reamine BAY FUAT KÖPROLO olimpiyat programlan bakkınd 

Biz -dirdik; dilenenis m de ti.bi olmadlldan,, hakkındaki tef· Ankara 29 (KURUN) _Bay ..J:.riimilmek üzere Ankara- da .,~ 
ev-..,-- J - sıralara aöyle ıoldan sağa bir göz 

lir fılauı bhal Milmit ve Bayra· Fuat Köprülü, açrk aaylavbklar- vet edilmitlerdir. gezdirin: 
. 

miçin Kiçildi lri,Wea Halil dan birine namzet ı&terilecektir. KAMUTAY ARZOHAL T. Rüttü Aru, Litvinof, Macdo • 
otla Halil lbrahimin akim caa • mıı;;r;ı;;;;;;ıı;::========= ENCOMENININ ÇALIŞMALAR nald, Daladier, Neura~ ve daha 26 
ama çarpdmuma ait mubata bri ecucılar, kim,.aıer, dit ta - Ankara 29 (KURUN) -Arzü bat··· 
tanih olunmllfbu'. bipleri ye eczacıları ite zabit naa- hal Encümeni reiıi B,aJ Zekii ıe Sayda bitti. Arkumı çevirdik. 

1 . . 
- bmdan ık· tarih B-.ka ad, ba§b resim yok; göıdtl • Bundan eoma da aümrük •e in- üç aene ene 1 ten di Enc&meıt 1m1Gnlerde toplana ğflnib ba§lar lel'İlinden ilklWit dl• 

ı. . 
hiaarlar aBbnJıtmca iatenen ve ~~P. e~!lmel~ ıuretinde detit· ~ dut m..elehn• ltiirü Ka ~ Wr ipnt de l11t•-"•fbr. Dl • 
tetYilri anayi kammaa müze"el tınlmııür. · ..._,. miraaat .etmit olanlarm 

. 
2281 numaralı bnımun muvakkat Kamutay bundan IODl'a posta, WWalannm bir defaya mat,._ 
maddeaine ait tefıire, mahal olma· telıraf ve telefon .idareai tetkili .. o'li*ak kere Dnlet ŞGrumca tet 
dıiı haldamWd bütçe encümeni b hakla~daki kanunun 14 üDCü kiki itini brartittn'acakbr. 
mubatw olrun•llf, reye konul • macldaine idarece makbuz, hili- iSTiHLAK VERGiSi LA YIHAS 

. 
1 

• .. mat" kaW ohamuttm· liahmer, himayei etfal, ve emsali A-.. 29..L1YRUN) - Mal 
Yine ICamataJID b6ıünkü top- pullamim beyiyelerinden timdiye ,. EadJmtei, lltla1lk v..W. be

lailbımda blaal edilen J,ir kamın- kadu toplanmq olanlarla bade·· rWe yapıl.cak tad8't lılyihaami 
la askeri ve mtilld tebüt Jranmm. ma toplanacak paralarm idarenin ınGgkere elmlktedir.lptidat mad 
mm ildaci madd..mia ikinci Ye ü- +:ıaarruf ve muavenet aaDClığTna de1-1 yabancı memleketlerden 
çG-6 fıkralan, ubrl bbbiye aermaye olarak verilmesi hakkın- ptiriHp Türkiyede iılenecek de
meldebl tahalllai Mtb• tabiple - ela bir fıkra llbeai için olan ka • mir " balmm ;ti kilomad&ll 
rin tekaltltilderinln .mt nubm • mum bhul etmit ve J)ellemhe ,U- 25 :. 30 kmut verri alınmamı 
dan d&t aene .nelld tarihten, u- nl toplanmak ~e datılmqtır. Eıxiimen kahul etmektedir. 

. . 

pmllyonız: · 
Dfbayap idare edenclea ne .S. • 

malıdır.J: 
ıc1ara1 ı.atan dfblra 6aertiade 

doğ~~. eaeriDi göltertınler 
·? -:ı;rr.ı-

DU· 
y eryÜ61n bMi ,.,.. •• 

ten parçaı:tlattlnde her biiiilll illa .. 
reli dln)~e dolajmlJle Ye 
ea ~ telir hll gl=)Jt it 

Bu E-Ziiid...-..1ı1t 
ıafta anılama, yenyana konuna. 

Şimdilik hslMaau bir yna koy• 
lım... Türkçenin bildiğimiz kaidele
rinde de bir değiıiklik olmadı ya!. .. 
(En) kelimesi bisim dilimiırde b1 • 
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Gezintiler 
- --------~-·---==--

Değeri zamanla lzmirlilere müjde ı 
lstanbul .. fzmir- Ankara 

telef onu açıldı 
latanbul - lzmir ve Ankara

1 

1"'1 11•sı·yetn•me Yeni Türkiye 
telc;on konuşınaları dünden iti • ft IU U Romen seyyahlara bir 

l Knun verine 
artacak bir emek 

"Haber'' tle O•man Cemal ü' 
gündür - Yıllar g~tilıçe Jeferi 
artacak - bir ııra yazıya bafla -
clı. Eıki lstanbulun uçmuı rengin· 
elen, ıilinmİf ~izgüerinclen parça
lar taııyan bu yaz.ılara, yarın enr 
Jiyecekler. Bizde lıalk bölümlni
nin ne kadar az clüıünülJ.üğünu 
hep biliriz. Kendini lıeıaba kat -
maclığımız için, gönlüne girmek 
de alrlımızclan geçmemiıtir. Bu 
yüzden değil midir, iri timdi hallı 
eJebQıatı deyince, boılalılar için 
Je kalıyoruz. Belılafİ telıkeleri, ye
niçeri ortaları Jerebeyi lraleleri, 
tujlu uezir lronalıları, ıemai lıa~ 
ueleri, yılıılan çatıları altına bü -
tün bir rafın İf zenginliğini de 
lıendilerile bitlikte gömdüler. Bir 
"Y IJ. " b" "K l J. • 

bare.ı hatlam11tır. konferans verildi 
lzır.ir - Ankara yolunda ~o - Lôtfi Fikrinin mi· . . . . 

nutma ücreti 100 kunıttur· la:.an- Romen Proteeör ''8ızım ı~ın 
bul - lzmir konu9m&11 da sün - 1351 daV8SI başladı AtatUrkten ahnacak deraler 
düzleri 75, geceleri de 56 kurut - . . . A • ~oktur,, diyor 
tu Eakı baro reıalerınden Lutfı Dün ıehrimize ıelen Romanya 

r. Fikri Pariıte ölmilf, Beyojlu dör- seyyahları arasında bulunan Bük· 
Aydın Hattının Satın Alınma düncü noterliiine 25 Eylul 933 ta· Kararı ret radyosunun müdürü tanınnut 

rihinde kendi el yaz11ile yazıp ver· prof eaör Georgi Mugur Ayuofya 
- lzmir, 29 (A.A.) - lzmir, An· diii vasiyetnamesi açılmıttı. Ye - müzesinde bütün aeyyahlara bir 

kara telefon hattının yapılması di maddelik olan bu vasiyetname konferans vermitlir. 
sona ermit ve bugün ilk ıöriifme ile LUtfi Fikri emvalinden, kanu- Profesör bu konferananwla, 
Bayındrrlık Bakan1 Bay Ali Çetin- nen hiaaei mahfuaah variılerin Bizan11n tarihini anlatmıf, yeni 
kaya ile lzmir valili General Ki· hakin çıkanldıktan sonra ıeri Türkiyeyi izah ederek Atatürkün 
zım Dirik araımda olmuttur. kalan kııımnın lıtanbul barosu i· tahakkuk ettirdiii yeniliklere te • 
Bu konutma ııraamda Bayın· le, Avrupada talebe okutturu!ma- masla "Atatürkün yaptıkları 

Bir araba eşek 
eti tutuldu 

Dün öileden sonra Edirnekapı· 
daki Sultan Mahalleıinde bir ev 
basılmıt ve bu evin içinden yeni 
kesilmi1, taze taze, sıcak sıcak, 
henüz canı üstünde tam bir ara • 
ba hk etek eti lutu•muttur. Yaka· 
yı batından anlatalım: 

ı ız , ır a en erı,, artılı dırlıı.. Bakanımız Aydm hattmm ama, en güzel bir türkçe eser ya· Mu11olininkinden daha büyük. 
labn alınma kararının heyeti ve • zana, para11zlıktan it yapamryan tür,, demit ve aebeplerini ortaya 

kileee onandığını tebtir etmit - aiTe9' babalanna verilmesini vaıi - koymuttur. 
tir,. Bu iki hayırlı hidiıe lzmirde Profesörün sözleri büyük bir 

d 
. t ndırmıt yet ediyordu. Bu vasiyetname tat· ata· ka ile dinlenmit ve alkıtlan . 

Karaıümrük komiserliğinde 
Acıçepne karakoluna yeni tayin 
edilen komiıer muavini Bay Naim 
o civarda bir hayli zamandanbe· 
ri ihtiyar, ite yaramaz, has~ıkh 
beyıir ve etelderin kesileerk 11 • 

ğır eti yerine bazı kasaplarla köf
tecilere satıldığını haber almıf, 
bunun üzerine bu iti yapanları ele 
ıeçirmek için 11kı bir tertibat a · 
larak at ve eıeklerin kesildiği evi 
öğrenmit ve dün öğleden sonra 
tam içeride ihtiyar bir etek kesi • 
lip parçalanırken, ev basılmıı 
içeridekiler ellerindeki bıçaklar, 
ıatırlar, çeniellerle meıhut cürüm 
halinde yakalanmıtlardır. 

çoğumuz için, vaktile o kalweler 
de aıılan "muamma,, lardan ayırtl 
edilemez oldu. 

erin bir memnunıye uya · ak "k bik mevkiine konulm üzere 1 en 
ttt, ortaya ikinci bir vasiyetname çı · 

Çalışanın hakları kanlmqbT. Bu vuiyetnam• 3 Mart 927 ta -
ribinde Beyotlu katibi adillijine 
verilen bu vasiyetnamede LC".tfi Arsıulusal iş bürosu Mü· 

dürü Ankaradan geldi 
Cenevrede araıuluaal İf büro · 

.au ikinci müdürü bay Moret latan· 
huldaki kadınlar kon,..eaine itti· 
l'ak ettikten ıonra Ankaraya ait • 

nıitti. 

Ankarada Atatürk tarafından 
da kabul edilen Bay Moret dün 
tehrimize selmit Perapalu oteli • 

ne imnittir. 
Bay Moret bundan dokuz _yıl 

önce bir daha Türkiyeye ıelmıt -
ti. DUll kendiaile görüten bir mu· 
...... ..;'";.,.,.. " ......... :, .;,. lci ! 

Fikri bütün emvalini hemtireıi Ba-

yan Zahideye bırakıyordu. Bu va
siyetname ortaya çıkınca yeni va
siyetname ile alikadar olanlar iti
raz etmitler, Beyoğlu dördüncü 

ıulh hukuk mahkemesinde bir da· 
va açnutlardır. Bu danya dün 

öileden ıonra bakılmıfbr· Rei5 B. 
Cent, yeni vasiyetname ile ali -
bdar olan baro namına gelen a-
vukat bay Saim Hüınü ile bay 

Cevdeti dinlemittir.Bunlar yem va· 

11ıiv~tn&Tn""';"' •• l..tc;ni \ota\ etti • 
iini .&yliyerek itirularmı bildir -
mitlerdir. O.'•• 7'i lı;lntl• Tllrlbe · 

de bilyiilı flelifUılUılerin ollı:atl• 
geldiğini görtlüm. Anlıaraıla Cii,,.. Mahir-ne icabını dütünmÜf, 
harreisi beni Jrahal etmelı liit - Latfi Fikrinin yeteni bay Feridun 
fanda bulundular. Bundan baflıa, Fikrinin de itiraz ve iddiumın 
BCJ§bakan, Dııifleri, /fifleri oe Ô· dinlenilmesine karar vermit, mu· 
konomi Bakanlarile lıonuftam. Bi· hakemeyİ batb pne bıralmııf · 
zi alakadar eden meıeleleri karfı- tır. 
lıklı göden geçirerek görüttük. -----------
Alınmıı bir harar yoktur. Bera • Afyon karteli müessese-
ber ~alıJmak için biribirimm da- terinin gönderdiği ilaçlar 
ha çok tanımamız lazımdır. Banu Bizden afyon almakta ısrar e-
temin ettik.. den Kartele dahil birçok ecza i-

T ürk hükUmeti bir İf kanıınu malit müe11eaelerinin yaptıktan 
hazırlanuftır. Ba kanun Jaha Tür iliçların memleketimize sokulma· 
kiyeJe /ıenJiıine ihtiyaç hi.H ' amm dotru olmadıi1 yazılmlfb· 
dilmeJen evvel Kamııtaytlan ıe · Bu ııu.uata uyutturUCU maddele~ 
serek mer'iyete konacaktır. Zirai inhisarı umum müdürü Bay Ah 
bir memleket olan TiiTlıiye, ayni Sami kencliaile konutan bir mu· 
%amanda bir ıanayİ memlelreti ol- ahrririmize tunları eöylemittir. 
rnaktaJır. Ba yeni kanan İf MJhi' " B kı"' • bizim için ticaret 
._ • • • t" • t b"t eJecelr ,,. - u, va 

8
' uının vazıye ını ea ı bakımından çok faydalı ve çok mü 

~allfanın haklannı ko~Yac_~hr. . b" taz "k vasıtasıdır. Ancak 
Diğer bütün yenililılerı ~bı bıı ~ır ~- :ıbiki mualece işin
~anunun tla T~rlıiyetl~ ~olı iyi ne- d~ :;;k~ar olan' Sıhhat Bakan-
hceler verecefine emımm.,, r h. , r dahiline girer. 

A 1
----• b.. Türki" ·ye mü . lığının sa a ı~ e ı 

rııu 11aa1 uroıu ak' d.. ·· J ıneuili bay Mukdim Osman An .. Bu mesele hakkınd ! uşunce e-
karada bir müddet daha kalacak- rimizi bağlı bulundugumuz Oko
ltr, bay Moret Cenevreye döne" nomi Bakanlığına yazmış bulunu-

cektir. yonız.,, 

mıtlır. 
Prof eaör Mu.sur, "Bizim için 

Atatürlrten alınacak dersler çok -
tur,, demit ve Atatürkün yeni yazı 
ülkü.Unü tahakkuk ettinneıin<len 
aonra TÜTkiyede vücut bulan oku· 
m"' adamlar aay111nın bugün Ro · 
manyanınkine nisbetle çok oklu • 
ğul)u aöylemittir. 

Daha aonra Ata.türkün vecize· 
lerini okumuf, izah etmit ve Tür 
kiye inkitaf ınm daha ilerlemesini 

dilemiflir. 
Şehrimizdeki Romen seyyah -

)arının bir kısmı Romanyanın 
mqhur bir haftalık gazeteai olan 
Kostantiniye isimli bir gazete 
cinin idaresi altındadır. Seyyah 
grupları arasında on bir gazeteci 
Ja\a~ ,. cı.rJı , illet Lauc: Jc u1ücl\if 
bulunmaktadll'. Seyy&hlar Çar -
pmba günü teJırimizden aynla · 
caklardır. 

Emanetin borcu 
Türk -Fransız mahkeme
sinde görülecek bir dava 

Türk • F ranaz muhtelit hakem 
mahkemeıi heyeti dün FraJMadan 
tehrimize ıelmittir. 

Heyetin reisi Aaer, kitip Fume, 
Framız ajanı Jandon, Fransız 
hakemi Pandolf, Türk hakemi 
Mehmet Ali ve beraaetden mürek
keptir. 

Bay Aıer: "Dünden itibaren ite 
baJlamıt olduklarını ve 151 itten 
bugün ellerinde 34 it kaldığını söy 
lemi,tir. 
Ögrendiğimize göre harpten 

evvelki senelerde 4""hremanetinin 
"Baver Martal,, isimli bir Fran
uz bankasından yaptığı iıtikraz 

itine de mahkeme <:ftl'famba günü 
bakacaktır. 

Bu mesele, Şehremanetinin 0 

tarihte yaptıgı iıtikraza karıılık 
çıkarılan kuponların - Türkiye he
aabına - ödenilmit olan bedelleri 
etrafındadır. Bu ıuretle 3 milyon 

Ondan ıonra hem dün yeni ke· 
ıilmif, hem de evvelki günden ar· 
ta kalan eteiin parça parça etle
ri bir yük arabasına doldurulmuı, 
hunu yapan1arla birlikte Kara • 
gümrük ıerkomiaerliğine teslim e· 

dilmittir. 
Beyıir ve etek keıip satanların 

adları HU.eyin ile Sabahattin is -
minde iki ortaktrr. 

Bunların daha batka ortakll'lrı 
da olduğu anlatılmıt ve araıtml • 
mcaya. baılanm!}tır. 

Gene evvelki gün ayni mmta -
kacla Karaıümrük eczahaneai IO

kaimda bir ev basılarak bir hayli 
kaçak koyun eti yakalanımJ!lır. 

Gümrük işleri 
Gümriilder Bakanlığı tetkikat 

müdürü Bay Muıtafa Nuri dün 
Ankaradan ıelmittir. Sekiz pn 
kadar tehrimizde kalacak ve ye· 
niden kurulan servislerin vazi:tel· 
leri ile uğrqacaktır. 

Bay Muataf a Nuri bundan bat· 
'ka ıümrüklerde yeni İDf&l ye ta· 
mirat itleri ile de metpl olacak· 
iır. Kimyabanenin iyi bir tekil al
m•ı için çalıtılmaktadır. 

Yeni Elçiler 
Bükret hük\ımeti Romanya el

çisi Bay Filoti diın aktam Anka· 
raya gitmittir. Bay Filoti itimatna
meıini Cümhur batkanımıza vere· 
cektir. Yeni Habet elçisi Alo 
Berhaı Nar'koı henüz tehrimizde· 
dir. Bir iki giıne kadar o da Anka
raya gidecektir. 

frank ödenmit fakat sonradan 
hemen harp çıktığı icin bunun 
tahsiline imkan olamamıt ve hu· 
ıün faizile bu meblağ birlikte 9 
milyon franıı bulmutlur. 

- Kaılınlar Birliii lcapanlllll 
Bay Gülüm.. 

•.• Tıırlc kadını bütün hakkını lıa-1 
sonJılıtan ıonra böyle bir Jraru -

1 1 

... Birlife •elerelı çaJ.,maya alı • 
••• Artdr ilati~ lıalmGnUftı. Fa · ıan bayanlarımız: acaba fimden 
Irat bir nokta bc,,Umi laırcalı,or. ıonra ne YGIH&bilirler Jiye ilüfii • 

nii.)'Onlm. 
,,.... .. 

Oıman Cemal, "Tulumbacı e • 
debiyatı,, baılığını ıeçmif. Kqlıe 
Jaha geniç lıalabalılıları lrutata" 
bir acl kullan•aydı! Çünkü bu yap

raklarda yarınki etlebiyat tarihi 
i,in ,ok engin %ehginlikler ıerili · 
yor. Ben, yapılan İ§İn Jeğerirti 
bu balrımJan ölçmek i.tiyorum . 
E•kiden bilgin geçinenler, önle · 
rinde "lılihani,, nin "kitabül • 
agani,, ıi gibi )-iilHek örnelıler ol· 
Juğu halde hallı verimlerine baf 
,euirmemiılercli. Bu uzun ve de -
rin lıaranlıklartla ancak tek tiılt 
yıltlız •ırklarına ratlıyabiliyoru:r.. 
Yazma, ba•ma tezkerelerin ltiçbi. 
ri halk ıoirine yer 11ermez;. "Ya 
nuı,, çapında bir deha bile ancak 
ıarakaya alınmak igin •nlmı 
ter. 

"lıiten Yunuı ilôltüi ıanır,, 

llınaı, ıairlerimizin ••rçeii 
görmelıten ne lıaılar usalılafhlıla
nm anlatmaz mı? Kauultla Ji · 
oancalann ~ofu ltallıtan ifrenir. 
lerdi. "Salal,, Je : 

Ne gördüm bir uyu.z Jellôlın ol

muf :zfom "UfU 
Biraz türkü, biraz 11arıağı bir-

1taç mani -i- '""'" 
Demekten utanmamııtı. Bu yan

lıt düıünüı, bi.zi Türkün kentli ru
hundan lııkıran ,arpıntılı, ııcak 

ıiirlerclen ök•üz bıraktı.Şimdi iğne 
ile kuyu kaz.ar gibi uira§ıyoru.z. 
Ne yazık hi bu kuyuların ancak 
binde biri bizi aydınlıfa çıkaran 

bir tünel oluyor. Son ~anlarda 
Köprülü F uadın bu yoldaki ümi 
arQftırmaları ve onun izinde yü -
rüyenlerin ortaya lıoyJulıları e -
aerfer, Türk ruhunu lraplıyan lca -
ra bulutları yırttı. Onlartla yep-,e· 
ni bir poz görüyoruz. O•man C e -
malin emefi Je bu büyük :zincirin 
bir halkaııdır. Onun yaptığında 

lstanbul ycqayıırnın kaybolan çiz· 

S. Gezgin 

(LOtfcn uytfayı çcvıriniz) 

Bay Gülilm - Anneler Birlifi 
ltenclilerini beltli;vor Jodam. Ban· 
ela Jiifiinecelı bir fey ;volıl. 
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KültUr ı,ıerl 

Sözlü yoklamalar 
ne vakit yapılacak? 

Liselerin ve orta okulalarm al· ı T k h• El 1 
tıncı, yedinci, dokuzuncu ve o. a u 1 masyanı 
nuncu sınıfl.arında sözlü yoklama· kimler öJd •• d •• 
lar on Hazıranda bat1ıyacak ve Ur U 
yirmi bet Hazirana kadar bitirile· 
cektir. 

Sekizinci ve onuncu saflarda 
da dersler yirmi bir Mayıs Sah 
günü kesilecek ve sözlü yoklama • 
lara ba~lanacaktır. Bu sınıflarda 
da sözlü yoklamalar 25 Hazirana 
kadar bitirilecektir. 

Okula gezintileri 
Her yıl bir dersin sorgulan 

Kültür Bakanlığı tarafından ha • 
zırlanarak okulalara gönderil · 
mekte idi. 

Bu yıl sorgulara Bakanlık tara· 
fından gönderilecek dersler ede • 

biyet kolu için (Tarih sorguları) 

fen kolu için de (Tabii ilimler)dir. 
Edebiyat kolunun imtihanı 22 
Haziranda fen kolunun imtihanı 
da yirmi bet Haziranda yapıla • 
caktır. 

lki kolun Türkçe kompozisyo
nu yirmi Haziranda olacaktır 

Her yıl bet Mayısta yapılan o· 
kulalar bayramı bu yıl da yapıla • 
caktır. 

Yalnız bayramın bet Mayııta 
olması ltaydi kaldırılmııtır. Her 
okula Mayıs içinde istediği bir 
gün gezintiyi yapabilecektir. 

Gezintinin ertesi günü de oku • 
la tatil edilecektir. 

inkılap derslerinden 
imtihan 

Üniversitede bu yıl Haziran a· 
yında lnkıl5.p derslerinden de i.m· 
tihan yapılacaktır. 

İmtihana Üniversite talebeaiıı· 
den baŞka diğer yüksek okula ta
'ebesi de i§tirak ettiği i~in bu oku-
1a'ardan derslere gelen talebe 
snyısı tesbit edilmektedir. 

lıt.irak eden talebe sayısı tes • 
bit edildikten sonra imtihan gün · 
leri kararlattırılacaktır. 

TERBiYEVi GEZiNTiLER 
Küçükçekmece dahilinde bu -

lunan oku)a)arın bütün hocaları 
mmtaka müfettişi Bay izzetin 
başkanlığı altında evvelki gün bir 
toplantı yaparak Mayıs ayı için • 
de yapılacak olan terbiyevi gezin
tiler etrafında görUtmü§lerdir. 

Görütme neticesi tatbik edile • 
cek olan tekil bir program halin· 
de hazırlanarak bütün okulalara 
gönderilecektir. 

Yapılan bu programlara göre 
terbiyevi gezintilerden büyük fay
dalar temin edileceği anlatılmak· 
tadır. 

KIZILAY A B·IR GELiR TEK· 

LiFi - ilk okula tahadetname • 
lerine önümüzdeki yıldan itiba • 
ren elliıer kuruıluk Hilaliahmer 
pulu yapıftırılması için ilk okula· 
hocalarından Bay Numan tarafın· 
dan Hilaliahmer kurumuna bir 
teklif yapılmı§tır. Teklif Ankara. 
daki umumi merkeze yazılmııtır. 
DİL OKULALARINDA- Üni

versitede açılan Dil okulalarmda 
dersler dokuz Mayısta kesilecek, 
İmtihanlara da on Mayısta başla· 
nacktır. 

üç kişi yak aıandı, üçü 
de inkar ediyo.r 

Sarıyer<le parasına ve elmasla

rına tama edilerek öldürülen Ta· 
kuhi Elmasyanın ölümü tahkikatı
na devam olunmaktadır. Müddei· 

umumi muavini Ferhat Döneke 
dün de bu itle uğrafmıttır. 

Tahkikatın yeni safhasında, 
f üphe üzerine üç kiıi yakalan· 
mıthr. Bunlar bahçıvan Receple 

Halit ve Enverdir. En son yakala· 
nan Enverin, arada 11rada öldürü
len kadının evine gelerek, eve ait 
bazı itleri gördüğü öğrenilmiştir. 

Enver, Recep ve Halit, cinayetle 
alakalan bulunmadığını söylüyor· 
lar. Sorguya çekilmeleri daha bit· 
memittir. 

Dünkü arattınnada, evin bahçe· 
sinin kuytu bir yerinde, beyaz bir 
beze sarılı olarak kanlı bir laz bı· 
çağı bulunmu§tur. Bu suretle on 
üç yaranın laz bıçağile açıldığı yo· 
lundaki tahminin isabetli olduğu 

meydana çıkmı§tır. Bıçağın, cina· 
yetten sonra kaçıf sırasında ahi· 
dığı anlatılmıştır. 

Diğer taraftan, kadının hangi 
gece öldürüldüğü de bir gazete 
sayesinde kat'iyetle t~sbit edilmiş· 

tir. Takuhi Elmasyan, hergün 
f ransızca "İstanbul,, gazetesi okur

muş. Müvezzi, bu gazeteyi kapının 
ualıiiından iceri At,Annıs. On se· 
J<iz nisan tari}ili gazeteden ba§la· 
mak üzere, polisçe kapı açılarak İ· 
çeriye girilinceye kadar arada ge· 
çen günlere ait gazetelerin kapı· 

nın arkasında bir yığın teşkil et
me!erine göre, dul kadın, on yedi 
ile on sekiz nisanı biribirine bağ-

lıyan gece öldürülmüt ve ertesi 
sabahtan itibaren, gazeteler kapı· 

nın arasında birikmeğe başlamı§· 

tır. 

Tahkikatın bugün inkitaf etme· 
si ve su~luların belli olması muh
temel görülmiyor. 

Kumaş kaçakçılığı suç
lularının duruşmaları 

Yünlü ve ipekli kumaş kaçak· 
çıhğı yapmaktan suçlu Vagonli 

tirketi kondöktörlerinden Jorj 
Berto ile terzi Jan Oliyonun du· 
rutmalarma sekizinci ihtisas mah· 
kemeıinde devam edilmiştir. Fran· 

sız konsolosluğundan ve diğer bazı 

yerlerden gelen cevaplar Ok"'Un
muıtur. 

Fransız konsolosluğundan gelen 
cevapta, Fransadaki terzilerin 
yaptrkları mode11eri tescil ettir
dikleri ve bunları yalnrz kendile
rinin kullandığı, bundan başka 

hariçteki terzilere de satılabildi· 

diği, yazılmaktadır. 

Durutma diğer cevaplar için 
h&Jka bir güne kaldı. 

ıilerini, dağılan renklerini toplı-: nı ve uıulleri;;i de ya:zdırır•a, e-._ 
yan bir çqni beliriyor. lıin de tam meğini bir kat claha cleğerlenclir • 
vakti itli. Çünkü biraz. daha geci· mif olur. Y annın edebiyat tarih -
kilıe, belki yarın bu kan§ık ha - çileri, onun eaerintle çok kuvvet· 
murt/an hiç bir ıey çıkarılamaz. - li bir aydınlık bulup aevinecekler. 
dı. Y alnı:z, mademki bu İ§e gıri • O•man Cemal de belki ıaka gibi gi
:11idi, ban dİvanlcula, Yddız ıle Ka- riıtiği bu yolda adını kendinden 
PenJer1lerin ezgileri tle toplanaa. çok YQfatmanrn .. rrına kaVU§a. 
O•man Cemal, ıark muıikisınde caktır. 
olgun bir üıtatla bunların notları·İ S.Gezgln 

Söz atmak! 
iki kadına söz atmaktan 

bir genç yakalandı 
Komisyonculuk eden Hasan is

minde bir genç, iki kadına söz at
tığı iddiasile yakalamnı§, dün ak· 
ıam üzeri Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesi hakimi Reıit 
tarafından sorguya çekilmittir. 

Bu genç, kadınlara söz attığı
nın doğru olmadığını, lzzet is· 
minde bir kahveci ile arası açık 
bulunduğunu, kendi•ini güç mev• 
kide bırakmak için aleyhinde böy
le bir iddia ortaya atıldığını söyle· 
miftir. 

Hakim, bu genci serbest bırak
mı§, kendilerine söz atıldığından 
ıikayet eden iki kadının mahkeme
ye çağrılma1arına karar vennittir. 
Bunlnr altı Mayıs sabahı dinleni
lecekler, muhakeme edilen gençle 
yüzleıııtiriJeceklerdir. 

Anuş mahkemede 
Anut isminde bir kadın, komıu· 

su Huriye ile kavga ederken, ona 
ve bu arad Türklüğe karıı yakııılc 
almıyacak sözler söylediği iddiaai· 
le İstanbul üçüncü ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmiştir. 

Şahit olarak Gülsüm, Sabahat 
dinlenilmişler, muhakeme başka 

şahitlerin çağrılmasına kalm~tır. 

Anuş, iki iddianın da aslı olma· 
chğım, kendisinin de müdafaa şa· 
bitleri gfütereceğini söylemiştir. 

Talebenin tevkifi 
Hayı·iye lisesinde talebe Muıla· 

CCJ.y 1 ya.ı a.la.ıuah.tou 1 ... ı.a •••• ..ı.,. , .. ı.., 

bat yapılan talebe Ali, dün dliye· 
ye getirilmiş, sorguya çekilmiı ve 
tevkif edilmiştir. 

Bu işin tahkiaktını vaka yerin
de yapan müddeiumumi muavini 
Ekrem, tahkikatı derinleştirmek 

üzere, dosyayı istintak dairesine 
vermistir. 

Dişçinin beraeti 
Bakırköyündeki muayeneha· 

nesinde, Ömer Yılmaz isiminde 
bir mektep talebesinin dişlerini 

tedavi ederken boğazından içeri 
ye küçük bir alet kaçırarak, bu 
gencin alet dışarıya çıkıncaya ka
dar rahatsızlık çekmesine sebep 
olmaktan suçlu ditçi Koço Ağnidi
sin muhakemesi, lıtanbul üçüncii 
ceza mahkemesinde dün biL--niştir. 

Mahkeme, hadisede ditçinin 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik göster
diği sabit olmadığı neticesine var· 
mış, hakkında beraat kararı ver
mi!tİr. 

Bir şof Ör tevkif edildi 
Hürriyetiebediye tepesinden ge· 

çen 10 yaşındaki Vasiliki isminde 
bir kıza toför Yakubun idaresin
deki otomobil çarpmış, Vasiliki· 
nin ö1ümiine sebep olmuştu. Şoför 
Yakup dv.n adliyeye getirilmif, 
sorguya <"'ekildikten sonra tevkif 
olunm '"tur. 

l Bu gue nöbet~I eczaneler! 

Samatyada: Teofilos, l<'enerde: HU· 
samcttin, Şehzadcbaşında: Üniversite 
Şehremininde A. Hamdi, Karagiim
rükte: Fuat, Aksarayda: Şeref, Be -
şiktaşta: Süleyman Recep, Beyazıtta 
Cemil, Zeyrekte: Yorgi, Çenberlitaş
ta: Sırrı Rasim, Sirkecide: Ali Rıza, 
Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, Beyoğ

Jundn: Della Suda, Ertuirul, \"eni -
şehirde S. Barunakyan, Maçka da: 
Feyzi Ka.sımpaşada: Yeni Turan, Ha 
hcıoğtunda: Yeni Türkiye. 

Gürültü yasağı 
ve bir dava 

Bir piyango bayiinin 
muhakemesine başlandı 
Beyazit civarında Tayyare piyan· 
gosu bayii Kemal aleyhine, poli· 
se kar§ı geldiği iddiaıiyle açılan 
bir davayP• lstanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde dün bakılmıştır. 

Dünkü muhakemede, piyan· 
go bayileri Burhan ve Harunla 
polis Bkrem, tahit olarak dini~ • 
nilmi§lerdir. Muhakeme edilen, 
aleyhindeki §ahitleri kabul etme· 
mit, "Bayilerle aramızda rekabet 
var. Polise gelince, o da kendisi • 
ne kartı geldiğimi iddia eden po• 
l istir,, demittir. 

Davaya göre, Belediye nizam· 
namesi mucibince bayilerin dük • 
kan kapılarında mütteri çağır • 
mak için adam bağırtmaları icap 
ederken, Bayi Kemal, bir kıza bu 
iıi vermif. Kız, piyango çekil-ece • 
ğinden, iki yüz bin lira kazanıla· 
cağından bahsederek, geleni ge • 
çeni bilet almağa çağırıyormuf. 

Poliı, ihtarda bulunmu§, kız sus • 
mut, fakat az ıonra bayi Kemal 
gelmiş, polise karşı sıradaki bayi· 
lerin ihtara rağmen adam bağır • 
tarak müfteri çağırttıklarmı, bu i· 
tin ancak buraya bir nokta dikil· 
mekle hallolunabileceğini, aksi 
halde kendisinin de mütteri ça • 
ğırtmakta serbest olması lazrm ge· 
leceğini söylemiş, münakata kı • 
zışmıt ve zabıt tutul.muş. 

Mahkeme, bir tahidin daha ça• 
~ ... 1........... lylaı ......... ~ ... ~., 

güne bıraktı. 

600 lira konturat 
cezası 

Otelc'ler in açtığı davayı 
belediye kazandi 

Sirkecideki Paris ve Meriç o -
telleriyle altlarındaki kahve ve 
dükkanlann kontratsız olarak ki· 
raya verildikleri belediyece yapı • 
lan bir yoklamada anl&§ılmıştı. 
Bu yoklamanın yapıldığı gunun 
aktaını mal sahipleri kiracılarla 
kontrat yaparak bunlan belediye· 
ye göıtermitler, keıilen cezanın 

kaldırılmaıını istemitlerdir. 
Belediye, kontratların yokla • 

madan sonra yapıldığını ilel'i ıü· 
rerek cezaların alınmasında ısrar 
etmiş, mal sahipleri de bunun üze
rine Devlet Şurasında belediye a· 
Jeyhine dava açmıılardır. Yapı • 
lan duruıma neticesinde kontrat • 
ların yoklama gününden sora tan· 
zim edildiği ve yoklama gününe 
kadar da otel ,.e dükkanlar iki ay 
kontratsız kiraya verildiği tesbit 
edilmif, dava belediye lehine ne· 
ticelen:niştir. 

Her iki otel ve dükkanların 
kontrat cezaları 600 lira tutmak • 
tadır. Bu pualar mal sahiplerin • 
den alıncaktır. 

Bu karar belediye tubelerine 
tamim edilecek ve 11k, sık kontrat 
yoklamaları van1lacaktır. 

Y AŞOV A BEHARIN T AHLIYE 
lSTECJ REDDEDiLDi 

Gümrük kaçakçılıiı yapmak ıu
çile sekizinci ihtisas mahkeme· 
ıinde durutma11 yapılan ve mev 
kufen duruımuına devam edil
mesine karar verilen Yasini Bee.ha 
nn tahliye iıteği ağır ce~a tarafın· 
dan reddedilmiştir. l 

SiYASA 

Italya .. Hab 
• 

1talya askerlerinin 
kaputları yok rotl 
lngilterenin en tanı

cılarından Sir Pcrcival 
çenlerde ltalyada bir J 
parak bugünkü ltaly~ -
hakkında çok değerlerı ...il 
yazdı. Bu yazının okU~ 
yık yerlerini naklediyor:;. 

Sir Percival PhiJips 1 ;.t, 
kWnetinin Habetistan~ !.l: 
ker toplamasının teıir~i 
brken diyor ki: 

"/talyanlara göre 'JI !...l 
iki ltalyan müıtemlelıelf' 
rinclen ayıran kara bir 
tir. Orada barbar zenci 
Ytıfar ve bQflarında bir~ 
lunur. Bunların otcırtl: 
zengin olcluğu halde 
letlerin buralara laülal ,:iJ. 
mü•aade etmiyorlar. ;;,,J. 
medeniyete kar§ı bir ~ 
duruyorlar ve hıriıti~;,11, 
ter-etltli bir ıeklini kabfJI 
lunuyorlar • 

ltalyanlar111 umunıi 
hakkındaki telakkileri 
barettir. Ancak iki /tal 
ıının Alrikaya gönJ 
zerine ltalyanlar göJ 
lar ve bunların birçokl 
[erini asker olmuş bal 
kerl er N apoli ve M esirt 
le birikmiş ve bunlara 
cek qya birdenbire bıı 
hr. Sivillere bir takını 
çamCl§ırlar verütli•e J• 
kartı yarıyacak bir§ ey 

Hattô ilkönce birç 
to verilemediği için 
.... ,. .. ,,,. -ı. ,,,~ ... 

Harp zamanında 
laklara tahammül 

terecek hiç bir sebep 

A•kerlerin parlak "1 
tqyii i~n mektep tal 
den trampetlerle •o 
rek ahaliyi rıhtımlard 
ve bunlar ortalığı al 
bardıman ettiler. 

Fakat 38 aene eıJOfl 
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f BCJYOK OENIZ ROMANI 

(-E-ndülüste K~mal Reis 
f Jriluı No: H9 Yazan: l•ltak FERDi 

Basın kongresinde 

Kimler bulunacak 
neler konuşulacak 

80 Nf~AN l9:ti -

~oray ~n~emeıeri ~ile. snrny~ati vaziyeli 
~unan~an iYi ~aurnmıııı! 

Mabuaat Umum müdürlüğünün 
Ankarada 25 mayııta bir matbuat 
kongresi top)amağa karar verdi
ğini yazmıttık; kongre ıçın f U 

ruzname hazırJanmıttır: 
A. -A~ma ıöyJevi, (lç Bakanı 

tarafından) 

F ransada kaçırılan kü
çük hala bulunamadı 

Saraq lıatlemelerinin yundur ! Siz aulh anlqmaıını u • 
zatmak İ.ltiyoraunuz !) demitler. 

fikirleri.. - lapanyollann hakkı var ... 
Sultan Abdullah, Kahtanilerin Tam böyle aulh konuflllaları yapıl· 

B. - Rapor (Matbuat Umum 
Müdürü tarafmdan.) 

C. - Matbuat ile Matbuat U
mum Müdürlüğü arasında İ! birli
ği temin için tqriki meıai eaaaları, 

Çocuğun izini bulmak için falcılar
umuyorlarmıs! dan bile medet 

Dünkü Pariı ıazetelerinin getir· 
dikleri haberlere röre Franıanın 
Şomon kaaabıında kaçırılan kü
çüle Nikol'un izi hala bulunama· 
mıttır. Poliı muvaffakıyetaizliğin
den meyuı oJmıyarak tetkikatına 
devam ediyor. Ve bu it için polia 
köpeklerinden iıtif ade etmek ci
hetini de unutmuyor. Kaıabaya 
ya.km ormanda, havanın yağmurlu 
o1maaına rağmen yeni araıtırma· 
eldem 

reiıine: dıiı bir ıırada, heyet reisi olan E-
- Biraz düıüneyim.. Fikrimi mir Saidin yaralanmaaı elbette 

•ana çarçabuk aöyliyemiyeceğim !. ıüpheye dütürür. 
Diye cevap vermitti.. - O mel'unlarla anlafmaya hiç 
Şeyh Nunıllah aarayda yatıp taraftar delilim, teylıim ! Eler bir 

kalkıyordu. • kuvvet aahibi olKydım, yerlileri 
Kahtani Reiıi, Sultan batduncla ayaklandmp kapılan açar ve düt· 

henüz bir hüküm verememitti.. man üzerine yürürdüm .. 
Sultan lapanyollarla anlatma' _Fakat, dütman ıenden kuv • 

ını iıtiyordu?. vetli ite, bu yürüyilf neye yarar? 
Y oha böyle bir kuvvete daya • _ HiÇ olmazK namua ve ıere· 

Jıarak kral F erdinanda dayatmak fani ezilmekten kurtarırdım. 
ını?. _ Adam sen de .. Bunlarm hepıi 

Şeyh Nurullah bunu ke.tireme· bot ve m&nuız IÖzler.. Kuvvet 
ınitti.. • kimde iıe, o, herkeıten çok daha 

Sultan AbduHah erteıi IÜJl'Ü. nemuı ve fft1"9f ahibidir ! Sultana 
lllüılüman asilzadelerini Te her za· gelince, fapanyollarla anlqrraa, 
rnan batına topladığı dalkavuldan iıte o vakit zekiımı göıtermit ola· 
la.raya davet etmitti. cak .. Şehirde bu kıtlık devam e· 
Şeyh NunıllaL, odaıına talı~· derken, bot midelerin ıeref pe • 

ediJen hizmetçiden epeyce malu- tinde ko~maları ne kadar minaıız 

D. - Türk matbuatının kültür 
yayma hizmetlerini daha iyi göre
bilmeıi için alınmaaı lizımgelen 
tedbirler, 

E. - Gazetecilik meıleğinin ve 
meslekdaşların terakki ve inkitaf 
yolları, 

F. - Matbuat Birliği tetkili, 
Kongre ıu dört komisyona ay

rılacaktır: 

1- Matbuatla Matbuat Umum 
Müdürlüğü arasında it birliği te
min komıiyonu, 

il. - Kültür komisyonu, 
111. - Meılek komisyonu, 
iV. - Matbuat Birliği komiı· 

yonu. 

lar yapılmıt, fakat bir netice el
de edilememittir. Suiz ırmağında 
dalgıçların yaptığı aramalar da 
bota çıkmıthr. 

Falcı papa• Mermet 

mat almıftı.. bir harekettir. 
Saray himıetçiıi aaf bir adam- Saray hademeıi vata111ever bir 

Kongrede gazetecilerden hatka 
Cümhuriyet Halle partisinin ıeçe· 

ceği bir murahhas, Anadolu A
janaı murahhası, Matbaacılar ce· 
miyeti Baıkanı (yahut ıeçecekle· 
ri bir murahhas), Kitapçılar cemi
yeti batkanr, (yahut ıeçecekleri 
bir murahhaı), Maarif Vekaleti
nin aeçecefi bir murahhas, Harİ· 
ciye vekaletinin aeçeceii bir mu
rahhas, Vekaletlerin netriayt mü
dürleri bulunacaklardır. 

Radieateziat denilen fakılar 
bili büyük bir haruetle uğratıyor 
Jar: B~nla~ın aletleri daima ayni 
yen goaterıyor, fak at 0 yerlerde 
de bir fey bulmak kabil olmıyor. 
Cenevrede, kendi evinde, Şomon 
havaliıi haritası üzerinde i letile 
çalı fan falcı pa.paa Mermet .komu- sikletli jandarmalar kendisini JCa. 
tan Mareakoya ıönderdiği bir tel- ıabaya yakın ormanda '8'Örüp din· dr. Şeyhe fazla hürmet ediyor ve adamdı .. Şeyhin IÖzlerine ıinirlen

kartmnda kımıldamadan aaatler • mitti: 
ce duruyordu. - O haWe buraya kadar on 
Şeyh Nurullah .ordu: • &inlerce atireti aürükJiyerek ne· 
- Bugün aara,.da bir kal&'balık den ıeldiniz, fCyhim?. 

var, acaba sebebi ne ? · Dedi .. Şeyh Nurullah kendi söz· 

ırafda: lemiılerdir. 
"Çocuğun cesedi gömülmüttür, Şu hale ıöre on bet buçukla 

katili tutunuz .. , diyor. on sekiz arasında bir fasıla vardır. 

- Her zamanki dalkavuklar, }eriyle mütkül vaziyete düttüfünü 
Svhim ! Fevkalade bir ıev :vok •. -ı ...... , ..... c~Mı ~.. ı. • .1 • ._."; .... 

ültUil .-Undiimeıe .. "'6ilar ·· bu deNCe uzaiı ıören bir iıtidat 
- Sultanın dalbYUlcJan t.a Jra. 

Kongrede bulunacak gazeteci· 

istintak hakimi bunlara ehem- İtte bu f aaılada çocuk kaçırılmıt· 
miyet vermiyerek, maznun Sokley' hr. Maznun bu zamanı güneıten 
in çocuğun kaçırıldığı günde neler İst ifade etmek için gezmekle ge
yaptrğını tetkik etmekle meşgul çirdiğini iddia ediyor. Bet tahit bu 
bulunuyor. Tahkikata bakılırsa P fasıla içinde gümüti elbiseli bir a· 
gün Sokley saat on üç, on damın kızı elinden tutarak ıittiği
üç buçukta evinden çıkmıthr. Maz ni görmüıler ve bu adamın Sokley 

'"''" ""' sn ıurP,tle •f'otilPr.Pktir~ 

dar çok demde •• Öylemi?. Ye lcabiıiyet aalımi oldufunu zan. 
netmiyorda. 

- Bütün Gamatalrlar Sultar 

A. - Gündelik ıazeteler 11\hİp
leri veya gazeteler namına gönde
rilecek birer murabbaı 

- Ben tahtan dütmanla har • 
efendimizin dalkavıddandır. betmek iıtemiyonmı, dedi, fakat 

, 
B. - Her vilayet merkez mül

hakatında haftada üç veya daha 
az çıkan ıiyaıi ve huıuei gazeteler 
namına kendi aralarından ıeçe
cekleri birer murahhas 

nun aaat on bette Bar Moderne olduiunu tanımıtlardır. 

, 

O, bugün beyaza kara deae, kabilelerim efradı böyle iıtiyor. 
hepsi birden kara olduğunu töy • Sultana da çok bağlıdırlar. Eier 
)erler. Yağmur yağarken, güneı Sultan Abdulah: (Harp edelim!) 
vardır dese, hepıi birden tuc:lik e- dene, bana ıöz dütmez. Kabileme 
derler. (haydi ıilih batma!) demekten 

- Fena değil .. iman efendiıine bqka çare yoktur. 
olan rabıtasmı itte böyle ıöıter· - Haniya o rünler ! AHah bize 
meli. Sultanın beyazı kara görme- 0 mes'ut günü gösterecek mi aca
ıinde, yağmU1'1u havada ıünef ba?. 

C. - Her vilayette çrkan gayri 
ıiyaıi gazete ve her türlü mecmua
ların meıJeklerine göre ayrılan 
ıruplar için de birer murahhas , 

ıitti.jini IÖyliyoraa da barın sahibi Diğer taraftan iatintak hikimi 
ve gar10nlar o gün müfterilerin maznunun pek de iyi olmıyan ma. 
çokJuju~dan Sokleyi hatırlryamı· ı zisini tahkik ediyor. Umumi Ka• 
yorlar. Bır tahit, maznunun on bet naate göre çocu(İu kaçıran adam 
b~u~~~. ~areıkonun civarında onu öldürmüı ve ceıeclini bir tara~ 
ıordugunu söylüyor. 18 debi- fa aaklamı§tır. 

•••••••••••••••••••• . . .................................................................... .. 
Kayserı ve Nazilli Polia haberleri: 

aezmesinde elbette bir ıebep var • - U'kin sultanın bu deliliği 
dır. Dalkavuklar bu hikmeti bile- röatereceğini ummuyorum .• Düt· 
nıezler. manm kuvveti yetmi? bine yalan· 

D. - Her vilayetten türkçe ol
mıyan gündelik ıazeteJerin dille
rine göre ayrılacak aruplar için 
birer murahahı, 

E. - Basın Kurumu batlcanı 

fabrikaları için 
Kayıeri ve Nazilli fabrikaları 

makinelerini temin eden Türka
trua tetckkülünün müdürü Taı 
ajanıına beyanatında diyor ki: 

Ustasını bıçakla yarahyan 
kalfa 

Galata Necati Bey caddeıinde 
379 numaralı dükki.nda terzi Ha
di ile kalf aşı Sait araaında çrkan 
kavgada Sait Hadiyi kolundan bı
çakla yaralamı§tır. 

- Doğru amma, onlar (Ebuca- dır. Toplan, zırhlı elbiseleri, yan· 
fer)) gibi bir adamm kaf uı uçu • ım çıkaran mermileri var .. Bizim 
rulurken bile sultanı alkıılıyorlar • okumuzdan fcalkanımızdan ba,:k.a 

F. - Batın Kurumundan ~i
lecek iki murahhas (bu murah
haslardan biri ıerbeıt muharrirler. 
den, biri de iıtihbarat itile met· 
ıul olanlardan olacaktır.) 

"Kayseri fabrikası için 1azım
ge1en makincleı· şimdiye kadar 
mecmuu dokuz bin tonilatosu a
şan sekiz vapurla gönderilmiştir. 

dı.. • bir tcYiıniz yok. 
- Ebucafer de kim oluyor?. - Kabtlenin imanından emin 
- Bir müılüman mücahidi idi. değil miıiniz? 

Geçen günkü iıyanda F.mir Saidi - F.minim .. Fakat; Sultan harp 
kasığından yaraladı.. iıtemezae, bu iman derhal IÖner. 

lıpanyolJar Emir Saidin yara • Çünkü kabilem efradının ıultana 
landığına da inanmıyorlardı .. Sa- çok bailı olduğunu ilk önce de 
ray hademesi bu aırrı meydana çı- .öylemittim. Sultanın ıilih atmak 
karınca Şeyh Nurullah, mühim bir istemediii bir hedefe onlar el uza. 
İpucu yakalamıf gibi ıevindi: tamazlar. 

- Emir Said timdi yaralı de • - O halde buraya kadar bey· 
ırıek ha?. hude zahmet etmitıiniz, Şeyhim! 

- Evet, ya aeydi! Yaralı.. - Neden .. ? 
1-fem de yarası çok ağır... _Ben ıiz~ ıultanrn verecii ka-

- Nerede yatıyor?. rarı, timdiden .öyliyebirim: Dal. 
- Burada .. Sarayda .. Şu kartı· kavuklar, bu hadise kartmnda ke· 

ki odada.. ıelerini botaltmamak·ve rahatla-
- Vah zavallı delikanlı! Benim rını karırmamak için,ıultana: (Bu 

ona uzaktan bir ıevrim vardır aeraerileri bir an evvel kovunuz .. 
-Çok kibar ve neı'eJi bir ıenç· Bizi mea'ut bir iıtrkbaJe kavuttu· 

ti .. Ölürae çok acırım. racak olan yolumuzdan ıeri çevir· 
- Sultan bu hidiaeyi lıpanyo) • meie kalkıımaaınlar ! ) diyecekler. 

lara ıezdirmedi mi? Eier böyle demezlerse, ıultanın 
- Sezdirmez olur mu? Hemen fikrini çelmezlerae, ben de yer

erteıi ıabah Cerineye bir elçi gön· yüzünde dört bacaklı hayvanlar 
derdi .. Carnatada olup Mtenleri ıibi ıüriinerac J&f&M•ia razı ohı 
bildirdi .. Fakat, l1panyollar hu rum. 
habere inanmamıılar •. (Bu bir o· 

G. - Anıkaradaki muhahirJer 
ve serbest muharrirler namına bi
rer murahhaı . 

. Bir mümesail, birden fazla tem
ııl sıfatınr taııyamıya,.•kt M .... ır. u-
rahhaıların seyahl\tleri Matb:ıat 
Umum Müdürlüğünce paraarz t • 
min edilecektir. Kongre mev et .. ., cu 
aza ı e açılacak, karar alacak .. .. .. ve 
uç gun aurece]<tir. 

Çocuk haftası 
Dün çocuk yedi gününün aonun

cu &ünüydü. Radyoda doktor Bay 
İbrahim Etem tarafmdan (çocuk
ların veremden korunması) mev
zuu etrafında bir konferanı Ço
cu1darı Esirgeme kurumunu~ A
lemdar kolu tarafından da kol bi
nuın~a bir müsamere verilmit, 
bu muaamere çok güzel olmuıtur. 

Daha bir, helki iki ' 'apur gön(fori
I~cektir. Bu makinelerin yerleşti
rılmesi ve kuıı.ılması için 160 
Rus mühendisi, tclmikçisi ve kmı.ı
cu.<ru Tlirk mühendisleri ve kuru
culaıile beraber <;alışmaktadır. 

NazilJidJe yapılacak olan ikinci 
f~brika evvelki kadar biiyiik değil
dır. Birincide bin otuz dokuma 
tezgahı vardır. Bunda sekiz yiiz 
kadar olacaktır. gn kısa bir va de
dle b~nu da ikmal etmcğe çalı
şacagız. 

Yanan e" 
Haydarpaşa Sinan Ağa mahal· 

leıi ca.mi ıokacında 37 numaralı 
kömürcü izzete ait üç katlı ahtap 
evin, bir mangal yakma yüzün • 
den, üçüncü katı tamamen, ikinci 
'katı kısmen ynnmı§trr, 

ÇALARKEN - Sabıkalı hır. 
ıızlardan Üsküdarlı Hüaamettin 
BeyoğJunda Bekir Mağaza11nda 
bir gramofon diyoframı çalar ~ 
ken yakalaıımıtbr. 

Bu işler için imzalanan anlas- HAKARET OLMASI - Ra • 
ma Türkiye cümhuriyeti ile Sovyet ıel adında bir kadın polise müra· 
R.usya arasında ökonomi ve tek- caat ederek Sirkecide terzi Yu • 
nık elhirliğinin, sıkı bir dostluğun nuı tarafından hakaret gördüğü • 
yeni rhtilidil'.,, nü iddia etmi§tir. Tahkikat yapı· 
1 lıyor. 

1t1n!~~';~ ~~:,~!~0L, l . . 59 

lıtanbul Tüberküloz cemiyeti mütad stanbul Semtlerının 
·~11~ İçtimaını 1 Mayıa 1935 çarpnba Tarihi 
sunu saat 18,30 da Ca~ 1 .. 1 d 'b • 
IJll o a11 ıalonunda yapacakhr. .. n cin 

Bütün azaların •elm 1 . . 1 koyanırıdık. Ozur dileriz • eerırıcaou- • ( Dı,,amı Dar) 

Son gün olmak münaaebetile dün 
bütün okulalarda hafta içinde ve
rilmeai Jizımıelen müaamereler 
ve konferaneJar verilerek hafta 
ka.,anmıttrr. 

L_ d .. a oıı un • eh • / 1 azımızın çoklugu"' d· dolayı 

nur. ~r=-r=-~--.---.;;...__;-=:~-==;;......, r,, i 



Cellat gölü kurutuluyor 

ilk kazma dün mera
simle vuruldu 

İzmir, 29 (A.A.) - Asırlaı dan- ' 
b~ri küçük Menderes havzası müı
tahsilinin ba~ında bir cellat rolünü 
oynıyan Cellat gölünün kuru~ma 

ameliyesine bugünden itibaren 
başlanmıştır. 

Bu sabah İzmirden hareket e
den heyet Selçuka giderek vuru
lan ilk kazma merasiminde hazır 
bulunmuştur. Civar kaza ve köy
lerden gelen heyetler de bu mera
simde bulunmuşlardır. Kurutma i
şine mansabdan başlanmıştır. Cel
lat gölüne doğru ilerlemek üzere 
büyük kazma makinelerile bir ana 
kanal açılacaktır. Bu kanalın boyu 
kırk altı kilometre ve genitliği 
16,50 metredir. Kanalın derinliği 
en az iki ve en çok dört metre 
olacaktır. Bugünkü halile 600 hin 

Adanada yeni arabalar 
f Adana vilayet genel mecliıin
ce köylerle şehir arasında iıle
mekte olan iki tekeı lekli manda 
ve öküz arabaları yasak edilmif, 
bunların yerine kaim olmak üzere 
Clört tekerlekli arabaların yaptı· 
rdması ve bunun için de iki yıl 
mühlet verilmesi kararlaştırrlmış
tır. 

Verilen bu mühletin bitmesine 
ı~J:Qz ay kalmı§lır. Bunun için nü
mune1ik olarak yaptırılan dört 
tekerlekli arabanın tecrübeıi vila· 
yet tarafından teşkil edilen komiı· 
yonun önünde ve tanınmış çifçiler 
bulunduğu halde yapılmıştır. 

Bu tecrübe iki tekerlekli man
Cla arabalarına yükletilen yük ka· 
Clar eıya konulmu!, araba çamur· 
lu yoldan geçirilmiş, bu arabaların 
iki tekerlekli arabalardan daha 
fazla yük taşımak kabiliyetinde 
bulunduğu, çamurlu yollardan hay 
vanların daha kolaylıkla geçtik
leri görülmüştür. 

Bu arabaların kabul edilmesile 
çiftçilerimiz taşıma vasıtalarını 
'.daha ucuza mal etmiş olacaklan 
gibi, hayvanlar nisbeten zorluktan 
kurtulacaktır. 

;;; Parti kurultayında Erzurum 
murahhculatı - Erzurum, 29 (A. 
A.) - C. H. partisi büyük kurul· 
tayına iştirak etmek üzere Erzu -
rum ve Kars murahhasları bugün 
hareket etmişlerdir. 

hektar arazi daimi :;u altındadır; 
ayrıca Cellat gölünün taşmasile al
tı bin dört yüz hektarlık arazi su 
altında kalarak zarar görmekte
dir. Bu arazi Cellat gölünün kuru
tulmasile münbit cl~vlet arazisi ha
line getirilecektir. 

Merasime başlamrken vali Ge
neral Kazım Dirik, çok veciz söy

lev söylemiş, Atatürkün işaretile 
Cellat göliinün kurutulma~ı :~ine 
savaşıldığını, Cellat t?Ölü:ıün ·.,e. 

rinde pek kısa bir müddet !h.lnra 
münbit bir sağlık ovası nıeydana 
geleceğini izah etmi~tir. 

Bundan sonra kurbanlar kesi
lerek büyük kazma makinelerile 

Cellat gölüne ilk kazma vurulmuş
tur. 

Gül yağı fabrikası bitti 
lıparta, 29 (A.A.) - Beş sene

lik sanayi programına giren İs -

parta gülyağı fabrikasının yapı -
sı bitmiş ve makinelerin montajı 
hayli ilerlemİ!lİr. Bugünlerde bit
mek üzeredir. Bütün gülcüler, çi -

çeklerini şimdiden değerinde fab
rikaya satmıtlardır. Gülcüler fab
rikanın yapılmasından çok mem -

nundurlar. Fabrika memleketin 
vo ulu•un ölconomik ol.,.ndcı.~i. ilca· 

!eyitine büyük yardım yapacak ve 

bugünkü gül sahası bir kaç misli 
artacaktır. 

q. Bur•aya giden kadınlar -
Bursa, 29 (A.A.) -Arsıulusal ka-

dm murahaslarından ikisi Ameri -
kalı, biri Alman, biri İsveçli ol -
mak üzere dört bayan şehrimize 

gelmi§ler. Belediye seyyahin şu · 
besi müdürü tarafından karşılana-

rak şehri gezmitlerdir. Bugün ls
tanbula döneceklerdir. 

~ Yangına karıı - Kastamonu, 
29 (A.A.) - Belediye tarafından 
yangın tehlikesine karşı gereken 

tedbirleri almak için bir yangın 

komisyonu kurulmu§lur. Komis -
yon halkın yardrmiyle yeniden a -

razöz ve diğer lüzumlu vesaiti al· 
mak için hemen ite başlamıştır. . 

Hususi idarece Gazi stadı ya -
nında bir gazino yapılmasına ba§· 
lanmııtır. 

KURUn'un edebi tefrikası: 42 

Uç.üncü partide Nilüfer benden 
Önce attı ve biraz uzun süren nişan 
alıştan sonra tetiği çekti. Hasan 
reis koştu. iki elini birden kaldır
dı: 

- Tamam. 

Kaptan haykırdı: 
- Merkez mi? 
- E vet . 
Sinirlenmiştim. Tüfeği doldur 

aum. 
Heyecanımı tutmağa calışıyor

dum. Bu dik başlı kızın yanında 

ikinci bir defa mahcup olmamak 
için hırsımı yenerek sporcu hıncı • 
mı kabartmak istiyordum. Fakat 
kabil olmuyor. Belki beş dakika 
gozum arpacığın tam üzerinde 
merkezi aradı. Buldu. Çaktım. 

Tereddüt içinde kalmııtım. 
Hasan Reis ellerini bu defa a -

şağıya doğru açtı: 

- Atladı. 

Haykırdım: 

- Ne demek! 
- Yani hedefe uğramadan 

• 
Ml-Z D 

• • 

Kon yada KURUN objektifi karşısınd,! 

Karaman ve Sillede birer 
baraj yapılacak 

Konya, (Hususi) - Kıymetli 
valimiz Cemal Bardakçı, Nafia 
batmühendisi Adli Pelin ve su mü· 
hendisi Şmitle birlikte uzun sene
lerdenberi kuraklık çeken Konya 
ovasının su ihtiyacı üzerinde tet
kikler yapmak için Karamana git
mi§ler, burada yapılacak baraj İf i· 
ni görütmüştür. Karamanda yapı
lacak olan bu baraj . otuz milyon 

Yurdun her yanınd• 
23 nisan bayramı 

metremikahı su toplanacak ve bu 
su ile yüz bin dönümlük münbit 
arazi sulanabilecektir. Elli bin li· 
raya malolacak olan bu baraj 
Konya ovası için bir kazanç, fakir 
köylümüz ve memleket için büyük 
bir hizmettir . 

Her ne kadar bu sene Konya 
ovasına da biraz fazla yağmur 
yağmış, toprak suyunu alarak ku
raklık tehlikesi kalmamıt ise de 
gelecek senelerin ne şekilde gele-

ceğini pek tabiiki kimse kestire· 
mez. Şimdiye kadar geçen seneler 
bu muhitin bir baraja ihtiy1'.cı bu
lunduğunu kat'i olarak göstermit· 
tir. 

Valimiz Cemal Bardakçı, Ka
ramandan döndükten ..sonra Sille 
nahiyesine de giderek burada ya
pılacak baraj ve su durumu üze· 
rinde de tetkiklerr:e bulunarak 
dönmüştür. 

:f. Ak§ehir sinemaıı - Aktehir, 
(llu.,uat) - Ak9ehı. lla.nxaımm 

yaptırdığı sesli sinema kiraya ve· 
rildi. Kiracı Ali Kemal ve Ihsan 
Tevfik Ural, türkçe Bir millet u -
yanıyor, Söz bir Allah bir isimli 
filmleri getirdiler, çok rağbet bul
du. Yakında •'Ankara Türkiyenin 
kalbidir,, adh film gelecektir. 

:,~ Karabigada bir hıraızlık -
Karabigada 205 numaralı evde o
turan Celal Timür Çelebinin evi
ne hırsız girmiş, eşya ve para ~a
larak kaçmııtır. 

~ıiıiıiİııl-· 

Nahiye müdürü bay Şevket Cot- Yu1iarClan birinci reıhn Kony&"-
kuner, andajrma kumandanı Ha- da bayram eden çocuklar, ikinci 
san Acar, polis memuru Rüstem reıim Adanada geçit resmini sey
Y avuz, vak' ayı örten gizlilik per- reden hükUmet adamları, üçüncü 
desini kısa bir zamanda kaldıra - resim Ömerlide i}k mektep talebe-

1 si, dördüncüde Amaıyada mektep-rak hırsızları yaka amışlar, çalı -
nan paraları ve e§yayı meydana liler ve Çanakkalede söylev oku- ~ 
çıkarmıtlardır. Celal Timür Çele- yan Y.avru. /-J_ 
bi, gazetemize gönderdiği bir ========================- '5 
mektupta nahiye müdürüne ve za- :f. Peçe ve çar§al - Ordu, 29 (A. nun belediye yasakJ.r• , 
bıta memurlarına te!~;:kür edi - A.) - Bugün şehir meclisi peçe girmesine birlikle ksrsf' 
yor. ve çartafların kalkmasına ve bu • tir. '7, 

Kaptan hala bir tı1 . J geçti, gitti. 
• 

Tüfeği kırmamak ~çin kendimi 
zor tuttum. 

Kaptan sinirlendiğimi anla • 
mıttı: 

- Bu alıtmak, ekzersiz mese • 
Jesi.. Her halde komıumuz biz • 
den daha idmanlı .• 

Nilüfer bu kati zaferi pek ta -
bii görmüf gibi artık bu bahisle 
meşğul olmak istemedi. 

Tüfekleri toplıyan Hasan Reiı 
pe§imizde eıki yerimize geliyo -
ruz. 

Omuzlarım dütmüf, dudakla • 
rmı aarkmıttı. Kendimi topladım. 
Ne oluyordum. Bu kız nihayet bir 
diti değil miydi. Bu hergün atleri, 
zevkleri bizim olan ditilerden bi· 
ri değil mi? Onun yanında niçin 
küçüleyim .. Bu nihaıet bir ekzer· 

siz meselesi .. tBen de bir ay çalı • 
şırım. O dereceyi bulurum. 

iş ı,gyle §eylerde değil. Kafa -
ca, akılca, ru'hç.a hakim olmakta! 

'"Taraçaya geldiğimiz zaman 
Nilüfer oturmadı. 

Çok nazik bir hareketle kap -
tana döndü: 

- Arzunuzu yerine getirebil -
dim. Geldim. Müsaade ederseniz 
gideyim artık. 

Kaptanın yüzüne baktım. Göz
göze gelsek ısrar edip yollamama
ıı için iıaret edeceğim. Fakat ora· 
lr değil. 

Çok şükür ondan evvel Hasan 
Reis imdada yetişti: 

- Nasıl olur efendiciğim. Ca • 
riyeniz ne güzel yaprak dolmaıı 

yaptı. Hasan kalf amn yemekleri -
ni yemeden gidilir mi ya? .. 

yordu. Nihayet: ,, ,ıi': 
- Değil mi ya.: Etj,ti".} 

niz yoksa biz de rı~ .. 1~ 
Benim de bir !e>' '°di __,,. 

zrmdı. Yahut ben !keJI~ 
buna lüzum gördüJ11:. 

·:ır;ı / - Geçen hafta bt 
Bugün artık.. t 

Söylememe fır,. 
Hafif lbir gülütle:. 0,..,J", 

- Hasan Reitıfl ld'? . ge 
bul etmemek iııırıe lı1' 
di. Benim baJtkçf / 
Sonra dardır. dfl_"_i 

Hasan Reiıirı ne~~~ 
kmk diti vana tıeP•1 d, ~ 

- Eksik o]J111l~ıJ1• 8" 
yenize iltifat ettınıı· 
mutfaia sridevirrı· ,,"'1"' 

(Ot 



Devlet a 
oynadğı 

Mattiaanın 5elimiyedea lttanbula _!'~~ ~ 
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!!!lll'B9 1 - KU'RUR 30 NiSAN 1935 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANI<ASI 

25141 1935 vaziyeti 
AKTiF 

Kauı 

~~ .. ~~~--~·~:':~::~.~-~ 1~2!.::~~~· ~ 
Ufaklık ......................... ·-···-···-- ,, 791:922. 50 

O•hlldekl Muhabirler : 

......... ~L 332.187.16-

H•Hçtelcl MuMıblrler ı 

Titr liru 

Alan: Safi kilogram 3.806 986 5.354.842.10 

Lira 

32 69.2 599 1 o 

332 18716 

Albnı r.ahvili tabii Serbest döTi7.le 13 362.S80. 34 18 717.422 44 

tt•zl- T•hwlllerl : · 

1 

PASiF 

1 

ı Sermaye ···-·····-·············-·····-·········-·---···· 
lhtivıt akçesi .................. ___ ...................... _ ........ ... 

1 ed•vUldekl hnknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakliye L. 158 748.563-

Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 
leriııe tevfi kan hazine tara· 
fından vaki ıediyaı 10230136.-

Deruhte edilen evrakı naktiyt 

bakıyesı _ ............ ~·············· · ··· · 148 518.427.-
~rşılı~ tamamen alan olarak 

Lire 

ıs.ooo.ooo.-

663.914.ao 

Ocruhtr edilerı evrm nıktiye ! 
b:oştlıtı L.IM.748.~-

t •dıvüle iltveten vazedilen ~L. 10.000.000.- 158.518427.-

Kınunun o ve 8 incı mad· 
delerlnP ıevfikan Hazine tara·~ 

10 
2
30 136 

_ 
~ndan nıtt tedinı il .. · · · 
Senedat CUzdanı : 

-------ı TUrk Lir-• Mevduatı : 
148.518 427-

1 
Vıd~siz .............................. , 
Vadeli .............................. 18671.277.64 ------· 'llövlz Mevduah : 

18 671 277.64 

Hazine bonolan ············ ............ J. L. 3.608.250 -
Ticari seneder -·-········ · ···· · · .. 2.671.01026 6279.260.26 Vadcsiı 

Vıdelı :::::::::.::::~~~~~::::::::: ~ 11.124.442.48 
.Slti.!i21.72 11.940.964.20 e•h•m ve Tahvlllt CUzdana.: 

{ 

Deruhte edfJm evrakı n•k-
A tiytnin tarplıAt eıham •e .. 30 394 340 43 

tabvillt [itibari kıymetle 1 
B &rbest Esham v@ TahTiltı 4.BOll.179.25 

Alan te dö,·iz üzerine H&ns 

Tahviltr üurine ıvans 
• 18.052.34 

J .736.287.94 

HIMedarlar······ .. ······-··········· .. ·········· ........... . 
muhteSlf 

YekOn 

. f lluhlelH 

35.200.519.68 ~ 

J :'5434028 

4500000-
Q 950 ll54.'JS 

257.8i 5.l 10'<!7 

53.081.127 13 

YekOn 257.82'5.710.27 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi vlizde 9 . 1·2 - ı.. ıtın üzerine avana yUzde 4 1·2 --------------1r.2r·...,, t !WWWW' - ~ r::-w~·~'?!!Rmll ___________ _ 

Jiizden binlerce hayvan ölmiiftü. , 
Ba JıldD'ım, Londra ıibi bir ıehrin 
üıtüııe dütmüt olsaydı, onun ya· 
pacafı tahribat, en müthit tayyare 
akının yapacaiı tahribatı ıeçerdi. 
Fakat bu çqit büyük yddmmlar 
nadirdir. 

Küçük ıihaplara ıelince buı>o 
lar pek çoktur. Hergün bunlann 
mllyonlarcaıı neıım tabakaaına 

girer. Bizi koruyan ve kurtaran new 
ıim olmasaydı aaniyede 100 mil 
aüratle hareket eden bu ıihapla
nn zararı bir hayli olurdu. 

lstanbul Kumandanlığı 
Sabnalm. Komisyonu lliııları 

lstanbul Komut&Qlıima bailı 
birlikler ihtiyacı için 16,500 kilo 
taze bakla ve 7800 kilo aemizotuna 
verilen fiyat k?lliisyonumuzca pa· 
halı görüldüğ'ünden ihalesi 7 /Ma
yıs/935 aah ıünü saat 15 de yapı· 
lacaktır. Baklanın beher kilosuna 
tahmin edilen bedel 4, semizotu
nun beher kilosuna tahmin ~ilen 
bedel 5 kwııftur. Şartnamesi Fın
dıklıda aatmalma komiıyonunda 

ıörülebilir. Ekıiltmeye girecekle
rin 79 liralık teminat makl>uzu ile 
beraber vaktinden evvel komiıyon 
da hazır bulunmaları. (2234) 

••• 

Kısa 
1 el 

muı bir rmy11tan itibare" 
lecektir .. 

KADIN MURAHHAS~ 
rimizdelci kadın kongretİll• 
rahhaılardan Mısır, Hint 
bqün memleketlerine ~~,.._.. 

Suriye muruhuı Per~ 
decektir. 

KIT AP SERGiSi: E~ 
ela açılan kitap sersiıi bu 
nacaktı. Sergi çok rajbet 
çok yerlerden de birkaç SÖll 
bıralolmuı istemniıtir. Oda 
yeti bugün toplanarak bu 
rüf9Cektır. . 

SOYADI - Türk y...
lit Hakem MahJmn..1 Tiids 
Mehmet Ali aoyadmı ( 
rak nüfusa yazdırmıfbr· 

Beher dönümüne tahmin edi
len bedel 800 kul'Uf olan 1134 dö. 
nüm çayır kapalı zarfla eblltme
ye konmuıtur. lhalni 12 Ma,..--------------:-: 
935 pazar ıünü saat 16 eledir. Sayım hazırlıkları 
Şartnameai Fmcbklıda aatmalma bakanımızın bir b 
komiıyonuncla aarülebilir. Ebilt· Ankara, 29 CA.Ae) 
meye ıireceJderin 881 liralık te- iunız mal\imata pre 1 
minat mektup Yeya makbazlarile nüfut 1&JDDI huırlddafl 
birlikte teklif mektuplannı belli rafta hararetle devanı 
gün ve ihale saatinden en az bir dir. Son iki hafta zarfııa~ 
saat evveline kadar lstanbul Ko- tiıtik umum müdürlüii 
mutanlıfı 1abnalma komiıyonu • 
na vermif bulunmaları (2178) 

İstanbul altıncı icra memurlu
ğundan: 

Bir borcun temini için paraya 
çevrilmui mukarrer mahcuz hane 
efy&al 12/5/935 tarihine müaadif 
pazar sünü 8aat. 9-10 da Kadıkö-
yünde Modada Arif pafa apartma& 
nmda 5 numarada açık arttırma· 
ile 1ablacatİndan iatiyenılerin vak
tinde mahallinde bulunacak m~ 
muruna müracaatlan ilin olunur. 

Çan.lnn, ve Eıkiıebir 
dahilinde nüıaerotaj t 
brmqtır. 

Dıjer taraftan Bat~ 
ln&nü vilayetlere verdiiİ 
le •JIDI hazırlıklarıllJJI 
1& nümerotaj itlerinin 
:retı~ takip edilmesi r· 
barüz ettirdikten aonra 
nin muvaffakiyetle b 
nm memlekete temin 
dalar kadar idare 
kabiliyet ve kudretini • 
ceiini bildirmiıtir. Y 
mimde Batbakan ismet 

(6744) ynn hakkında istatiıtik 

Aiırlrklan bir tona kadar otu 
tenezzüh otomobilleri için gayet 
dayanıklı, zarif ve kullaDıtlı oto· 
mobil krikolan sabbktır. Fiatlan 
325 kuruttur. Alıcıların Calatada 
Melek Han No. 7 müracaatlan 

dilr~en_veril.cek 
emirlerin anemle takib 
dare re.ilerinden lı 

YOLCULARA KOU 
iÇiN GOMROKTE 

TEDBiRLER 
Ankara 29 (KURUN) 

bul gümriiklerinc:le 
it bölümü, Haydarpap. 

Ayın birçok yerleri çöl gibi u• 
zaıımalarc:\an ibarettir. Fakat en 
çok yerleri dailıktır. Dailar, kol 
imi verip uzanmıt ıilıilelerdir. Ki
mi küçük, kimi büyüktür. En vük· 
tekleri 20,000 kademeliıktir. Bun-
1..-dan çoluınm tepelerinde birer 
ha.. ıörüriiz ki bunlara krater 
denir. "Krater,, deyince, alda vol
kan aim ıelir. BeHri bunlar da 
birer voDc•nm faaliyeti neticesi
dirler. Fakat bunu kat'iyetle aöyli
J'81Dez ve aözlerimizi iapat edea. 
Jiz. Çünkü lnmlann nuıl huri 
olduklarını bilmiyoruz. Arzın tek· 
li, buna benzemez. Çünkü arzm 
aathmı sular aırndrnnrı, rüzgArlar 
evirip çevirmiı ve bu suretle arzm 
sathı deiitmittir .. 

QANKAYA 
YATIRILAN PAQA ~Yi 

tKiLMi~ TO~UM GiBr V~RiMLiDiR. FBORSA 
de de yapılacaktır· 
tetkik müdürü Bay M 
fataıibıılda, yolculara 
röaterilebilmni için al 
tedbirleri teıbit edecektİ'9 

Ayın zemini hep dailık olduıtu 
için orada seyahat etmek aon de
rece ıilçtür. Sonra bu dağlar yal
çm ve keakindir. 

Y alnmrlar ve ribairlar bunla· 
rm tertliğini aidermemiftir. 

UOlANJS( DANr . ONi~: 
l(ARAKeY· PALAS 

kayalar, kaynar sularclan dahası· 
cak olur~ Onun için bunlardan 
kaçıp bir dağın vadisine sığmmak 
ıerektir. 

Fakat güneı alçalınca hararet 
derecesi çabuk dü§er ve günetin 
batmuile ortalığı dondurucu bir 
aotuk kaplar. 
Ayın ıecesi de gündüzü gibi çe

kilir bir teY değildir. Bizim on dört 
(iinümüzü 11fır alımda 150 derece 
aolukta ıeçirmek, biz inaanlarm 

ALAL~MCi MAN 

TAKViM 

• GOD dO~UŞD 
Gün t-ıt111 

Sabah aaaıu. 
oııc nımaıı 
ikindi 11m1zı 
At,am nunaıı 
Yatsı aamaı• 
lm111t 
Yılın gtçaı ıtl•lerı 
Yılın hllD ııUnlcrl 

SAL! ' Çarşımba 
30 Ni11a 1 Mıyıı 

•ı Mubaarem 8 Mubarrtm 
~.00 U8 

1904 19.05 
430 

12.11 
t60l 
19.04 
tf\.47 
~.O\ 

130 
!36 

4 .8 
it. il 
t6.0;1 

19.05 
20.49 
3.Ô3 
131 

hiç te botuna gider teY değildir. ,._ _____________ ..... 

Bu Taziyet kar§ısmda arzm en -J· - R A O Y O 1 
fena yerleri, en aoğuk taraflan, -
bile insana bir cennet gibi ıörü· 
niir. 

lSTANBUL: 
17,~0 İnkılap dersi Üniversiteden 

Onun için burada fazla kalma- nayil Manisa Sayli.vı Hikmet 18,30 
jimnastik Bayan Azade Tarcan 18,40 

ia lüzum ıörmeden tayyaremize Mnhtelif plildar 19,30 Haberler 19,40 

l linlannda vıldız şarctı "ilanlar üze· 
rinde 29 4.935 de muamele ıı.örenler 
dir 1 Rakamlar kapanış fiaılanm (Österır 

nukut (Sab9) 
• Londrı 607, - • VJyanı H. -

* Mıdrtı 11. -
• Bertla 44. -

• NtYyort it:>. 00 
• Pırla 169. -
• 1\ lllDo ~ - • Vuşon H. -

• Brtlhe 83, - • 8udıpeşte ~5. -
* AtlDI !4, - • ROltre~ 16, -
• < eotne t!14 ·- • Belgraı ~4. -

• Sof)ı H,- • Yfüohama 34: -
• Amsterdım 84 - * Altı o < 41. -

* MecldJyc 4f, 50 ı 
• Rnknoı !40, -

• PrıJ ıoı. -
• C:totho m llt, -

Çekler (kap. ••· 18) ~ 

I
' Londr1 607.i • Stolthlın 3 178 
• l\tv7ork o.7960 • Vlyıoı 4.3l "° l':r s t!.06 - • Mıdrtt 5.8175 
• l\illho 9.637!i • Berlla 1.97 .:ı 

• frlitseı 4.69~ • VarşOYı 4,21 
• Ati~ 8• 072~ • RudıpeŞte 4.50ft8 
• CeneYre 2.45- • Blltreş ,.g,0737 
• SofJı 65.~53~ • Delırıı ;\.'i.0710 
• Amıterdam 1.1779 • Yotohamı t.7850 
• Prı~ 19,0'ı! • Moskovı 109()7!1 

ESHAM 

1 
it Bankası 10.-

1 Anadolu 25.00 

1 

Reji 2 30 
~ır. Hayrt•• ıuo 

Merkez Baeklst li~.oo 
U. SIJOnH -,00 
Romoııtı tf,65 

. l'ramvay ~o.

c;ımeoto u • 10.90 
Onyoo Def. -,-
Şark neı 

Ralyı 

~art m. ecu 
Telefon 

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

Mektep takımları 
da vo1ey1JOI 

MekteplUer ıampllJOI""' 
mltesinden: _. 

1 Mayıs Çarpmba ~ 
cak voleybol maçları şUJI • 

Darüffalaka aaha.,_,,,. 
Saat (8) de: Istanbol ' 

kfi. 
Kabataı ıahtuında 
Saat (16) da: Kabai.t 

Hayat. 

Burada ıezerken ayak aıürçme
Iİ çok tehlikeli olur. Onun için 
J.anlara tırmanmaktan vazıeçmek 
daha hayırlı olur. Ayın zeminini 
prebilmenin en iyi yolu onun ü
zerinde bir t&JJ&re ile dolatmak· 
tır. Fakat buralarda tayyarelerin 
ineblleceii yerler pek az, Te yere 
inmele mecbw olmaık çok tehlike
lidir. 

veya roketimize atlıyarak geri · Bayan Kimn Keman Solo 20 Maliye 
dönmeyi cana minnet bilir ve der- bakanlığı namına Konferans 20,30 .ıı;:::========~=ll!!l!ll-ı=ftl 
bal arzımıza doiru yollanmz. Demir Caz 21,15 Son haberler Borsa- ıı=::=l•=t=l=kr=a=z=l=a='===ta=h=v=•-•=··==-ı Ayda bir hayli müddet kaldıiı· 

am halde akp.m olmadı. Çünkü 
aym gGnG uzundur ve bizim saati
mizle 14 gün bdar azar. G~esi 
de ayni derecede uzundur. Avm 
~Oz1erl çok sıcaktır. Bütün 
aün IÜD8f, lmtın at..ler dök. ve 

Ay arzdan seyredilince ıüzel- Iar 21,30 Radyo orkeatruı ile 
beraber Münir Nurettin Günea 

dir, caziptir ve orada bir peri ha-
(Tiirkçe yeni eserler halk tilrldlleri) 

Jab ıeçtiii zannedilir. Fakat o- 22 Radyo Cu •e tango orkeatralan. 

DllD uzaktan bize ıüzel ıöriinen. l!!!!!!!!!l!!!~!'!!!!!!!!!'~-.!!!1 !9!!!!!!!'!'!!!'!!'!'!!!!!'!!!!!!!!~~1 
tairlere türlü türlü ihamlar veren bir an evvel uzaklatmaktan batb 
aJID yakınma vardık mı, ondan bir ıer özlemeyiz. • O. R. D. 

• tU3Tlrl80r. 1 80.40 Elektrik 
. il 28,70 Tramvay 

• • • ITI 79,,.:1 Rılıtım 

lstttrhl Dıhın ı oıı.- • A111do1u 
• lkpal istlkruı r.~jl() • An1dela il 

19'" A \1 IOt' Anıdol9 m 
Srvu·F.rıunanı 9~ - • \ 19eqtl /\ 

-.-
Jl,70 
17,00 

4UO 
44,00 

46.-

"' 'il' mit olan bu saJlfl 
aörünüz. 



Binaltıyüz metre yük
seğe nasıl çıkılır ? 

O - KURUN :JO Nf~AN 193.'l ~ 

Hakikat nerede? 
W-- (Daştarofı linci snyıfada) 

yunma odasına giderlerken Viya. 

Kadınbirliği kapanıyor 
nalı "Vitahanri,, nin Ali Rızaya 
bir gazoz ıiıe•i alıp çene•inden vermit, azalarını bundan haber • 

_... Ulaş tarafı L ci sayı fada) miyeti kunmıJanna ne lüzum 
var?,, 

_. (Baş tarafı L ınci aayıfada) 1 dun.dadll'. Burada (B.,-gag.arlen) 
tan kür yapmaia gelirler. Ayni yanı almanca (Dal ~uı) de· 
zamanda bin altı yüz metre jrti .

1 
nilen yerde (Bill.,-) bir kötk al-

faında bir dağı var ki burasının mıt, istirahat etmek istediii za -
da. bilhassa kıt kayak sporu töh • ma~lar~a, yum ve kıfm, buraya 

halil,e yaraladığı iddia ediliyor. dar etınittir. 
Poli• müdahale edince Avustur • Birliğin reisi Bayan Latife Be· 
yalı oyuncu fİfeyi atmadığını aöy- kirle bu mevzu üzerinde konut • 
lüyor. Ali Rıza da ıikôyeti olma. tuk. Şöyle dedi: 

- Siz ve diğer kadm azalar 
bundan sonra ne yapacaktınız? 

- '' Hepimiz .F'ırkada, Halkev· 
!erinde, hayır cemiyetlerinde a?.a· 

yrz. İçimizde bu cemiyetlerde fa
al işlerde çalışanlar vaı·. Bu cemi
yetlerde çalışacağız.,, 

.. ... gelıp bır müddet kalırmıı. Oto • 
ret almııtır. Bu yuk.ek daga qa- b"I ·ı d il d d ı----t. . 

dığı ilaJeainde bulunuyor. Bina _ - " Teşkilatı Esasiye kanumı· 
enaleyh mahkemeye ktular takip nun geçen sene değişip kadına cr
eJilecek hadi•e görülmüyor, me _ kı1 ldı• ıniisavi hak Ycr;mıcsi iizcı :-.. d • ) .

1 
ık ıno ı ı e a ar an o _,..._ o 

gın an hır ( tuma tramvay ı e Ç r· b. d ..;.tile Hitl · LJ:...kü• 1 .b. raya ız e ••• • enn aut • sele kapanıyor.,, il<' hirliği kapatmayı dü..,~nüyor • - Uluslararaaı kadınlar kon • 
gresinde, bundan sonraki kongre
ye ikinci reis seçilmittiniz 

ıyor. Bu tramvay ıepet 11 ı •f& - .. •• dük' R · · ·· d d·ı· nu gor . ennmı ıon er ı ım • • • duk. Yalnız iiç sene evvel Arsru • 
ğıdan dağın tepesine kadar uza · bu kötk tahtadandll'. Ve resimde 
nan havai hatlara aaılmıtbr. Ha· ıörüldüfünden daha mütevazi 
va tramvaylarmdan biri gidiyor, bir binadır. (Biti.,-) in kötkünün 
biri geliyor. içerisine bir defada yakmlannda Alm~n tayyare na -
Yirmi bet kiti binebilen bu hava zm (Göring) in de biraz daha 

- Temsil salahiyctim kalmıya
cağma göre intihap edildiğim ~e
isliktcn istifa edeceğim tabii ... ,, 

itte bazı pzeteciler bir "süt lusal kadınlar kongresinin lstan • 
liman,, da ortalığı yalana boğa · bnlda YHpıJmasma söz verdiğimiz 
rak fırtına çıkarmıtlar. Olimpi • \ e buna da hükumetçe müsaade 1 
yakos gelmediği için iki klüp bin f'<lildiğ·j için birliği kongre sonlJ . 
lira zarara uğruyormuı. Ve bu it na kadm· kaputmamaya karar ver
''itte bir gazetecinin hazan bir ıııiştik. Arsıulusal kongreyi hüsnü Birlik ilk defa lstanbulun i.ıir· 
memleket gençliğine yapabilece . suretle yaptık, artık birliğe Jüzum dadından sonra Fırkanm kadm 
ği fenalıklardan bir örnek,, mit. kalmamrştı. Birliği kapatmak için kolu olarak Bayan Nezihe Muhit-

·tramvayı saatte on ıekiz kilomet- küçükçe bir kötkü vardır. 
re hızla inip çıkıyor. Gidit ve ıe- (Hiıler) S.vyerada Avusturya 
lişte insana adeta Sırat köprüsün- hududunda olan bu kötküne kıtm 
den geçiyormuf gibi bir hiı geli • aiderken daflar tamamen karlı o
Yor. Yalnız bir fark ile ince teller- lurmuf. Şimdi bile etrafında kar· 
den örülmüt olan bu Sırat köprü· lar olan bu yere otomobil ile çı -
ısünden yürünerek değil, asılarak kılması tabii çok zorlqırmıf. O -
i'eçiliyor. (1600) metre irtifada o- nun için (Bitler) husuıi bir oto -
lan yüksek tepenin en kenanna mobil yaptırmıf. Bu otomobil di -
güzel bir otel kurulmuf. Buralar- ğerleri ıibi dört tekerlekli defil, 
da seyyahlar ve sporcular ,üzel alb tekerlekli imif. Ve her bir te· 
bir vakit ıeçirebiliyorlar. kerleiinde ayn ayn motörler nr-

( Raylıenlaal) Münih'den tay - llllf· Bu tertibat •yeainde oto -
Yare ile yarım saatlik bir meafe • mobil karlı dai yollarından ko · 
dedir. Fakat tayyaremizin pilota )ayca tırmanabiliyormuı. 

~~ Jt. ,,. Cuma günü saat on beşte topla _ tin tarafmdan kurulmuıtur. Son • 

Arkadaıımızın "bazı gazete - narak karar vereceğiz. ra ayn bir kurum olarak çalıfma • 
ler,, ve "muhterem gazeteciler,, Hundan müteessir değil, hilu- ya bqlam!Jlır. 
hitabile açtığı hudut içinde bjz de kis büyük bir haz duyuyonız. Bu· Bet sene evvel birlik azaları 
var mıyız bilmiyoruz. Bununla be· rnya gelen 12 milJet kadmlarınrn araa.ında ihtilaf çıkmıı, Bayan 
raber hadiseyi kıuca yazmıt o • yarısın<lan fazlası hizim hakkı • Nezme Muhittin çekilmit, reisli • 
lanlar arasında bulunuyoruz. Bu- mıza sahip değildir. Tiiı'k kadını- ie Bayan Sadiye aetirilmitti. Kı
nun içindir ki, hadiıenin bet bin na verilen hütiin miisavat hakJarr _ aa bir zaman sonra yeniden seçim 
.eyirci önünde bqlamıf ve bitmit nm büyük hazzı ve sevinci kinde yapılmıt, timdiki reiı Bayan Uti· 
olduğunu bir an için unutarak ve Türk kadrn birliğini iftihnrJa~ ka • fe Bekir ıeçilmitti. Birlik bu inti· 
hatti yazılanların "memleket genç patıyonız. haptan sonra Cağaloğlunda HaHc 
liğine yapılan bir fenalık,, olup ol· - Ne kadar azanız vardır? Fırkası kartmnda bir binaya, al-

bize bu havaliyi iyi göatermek için Cenubi Bavyeraya ıabahlcyin 
dailar arasından dolafArak sittİ· tayyare ile ıittiiimiz gibi aktam 
Onun için gidit bir saatten faz - yine tayyare ile Münib' e döndük. 
la sürdü. Fakat hava dönütümüzde bozul • 

madığını da bahsimiz haricinde -. "Altı yüzden fazla .. Maa _ tı evvel de Kızılay Cemiyeti ya -
bırakarak yazılanların hepsinin ma~ıh .hunların hepsi lstanbuldu nında Emniyet sandığının eıki bi· 
arkadqımızın iddiası gibi sadece değıldır. Anadoluda olanlnr dn nasına tqınmıth. 
"bir kuyruklu yalan .• ,. ve "bir vardrr.,, Cemiyet on sen~den fazla ıü • 
masal,, olmadıjını i1eri ıürüyo - - Birliğin etyaları ne olacak :en h~yatı eanaımda çok rürültü· Şimdiye kadar tayyarede pek mutlu· Vakit de eaat yediyi bul • 

rahat gidiyorduk. Fakat dünkü ai- mUf, akf&ID karanlıklan çökmeie 
dit biraz sarsınblı oldu. Buna ae · baflunqtı. 
bep havanın fazla aiinetli olmuı Gelifimizde tanare yine sar -
İmif. Gün etli zamanlarda :rübelc. ımtılar ,.aptı. Yalnız lna defa ar • 
hava taba.kalarmda fazla botfuk· kadqlardaıi hava tutmasına ui -
lar olurmut- Tayyare bu botlukla· nyan olmadı. Münih'e ıeldifimiz 
ra te1adüf ettikçe sarımblar yapı· vakit artık karanlık olmuftu. Şeh
yor. Sarsıntılarda aıla tehlike yok· rin her tarafı elektrikler ile do • 
tur. Yahıa :rolculardan buılannı nanmıtll• Böyle biT ıehri tayyare· 
tutuyor. Ba. .aparlarcla denb lut- den eeyrebnenin zevkine doyum 
ma.n gibi bir feY· Bizim de arka· olmuyor. 

ruz. Miıal mi? itte arkadqmn - - Birliği kapattıktan sonra dü itor a~ılar yapmıf, birkaç defa 

ZID bl·r taraftan muhterem •••e - J H Jk · a 
1 

ma haline ıelmitti. Bu - e~yn arı a ·evınc vereceğiz. ·· dd 
tecilerin yaz:lannı bir taraftan mu et zarfında birlik, Jiaan 

- Paranız var mı? ku 1 zabıta raporunu okurken, okuma- ra arı &Çmıf, bayramlarda pek 
- "Vardı. Fakat Arsıulusal çok ,. k · d. · yı nedense bir tarafa bıraktığı F e- Tocu ııy ınnıı, fakir icadın· 

kadın birliği kongresi miinascbe . fara İf b 1 k ı 
nerL-L-- klübünün n-rettiği teb- .. .u. muı, öy erde dolqa -

.,....~ -,. tiyle har~dık. Bununla berah~r rak ko 1 k d ı 
liiden bir pa-•: Y u a m arını irıat «miı, 

·~ hiraz hir şey vardır. 10n 1 rak ta ş h d 
" •. Hakikat fUdur: Alanda her 

0 
a e za ebqmda 

- Cemiyetin gayesini deg .. i•t·ı • genç kız1ar içi b" d 1 
iki taraf o~ncuları ıinirli oyna • ~ n ır )'lır açı ma • 

rerek, -hut bir hayır cem"ıyet·ı o· aına yarJu l · •· 
m.,lar 11• laer ilri ta:raltan bazı .,-

11 
c nuı .. 11 larak kalmasını dUfU·· "'ndünüz mu"? Ti'rk K ti H' / '"'' 

fertler •por n~ multil ha- . . 
1 

• a '" ır ıgı wnıırni /Mrip-

datlardan ikisini tuttu. Biriıi Şimdi bu aabrları yazarken Mü· 
(Rayhenhal) e vannca bir otelde nih'de gençlik tepkküllerini •ör. 
biraz istirahate mecbur oldu. mek için ıitmeje hazırlanıyo • 

- "Hayır, düşünmedik. Çün. üpaden: 
reltetlerde balanmaılardır.,, kü hayır cemiyeti olarak Kızılay, 3 Ma,. •• 1935 cu,_ &'ünü ... t ıs '• 

" .. Ani lraowa oyanı/an ıonra Çocuk kurumu, Verem cemiyeti Türk Kadın Birliti fevlcalide bir· ti. 
ıoyunma o'1aına ,ir.,.lıen oJ,_.- K d l ma aktedec:eiinden dolayı bütün ~ • ··- var. a ın ann ayrr bfr hayır ce- ı -
tur iri aeyircilerJen birinin bir Vi _ nın lf• meıini diler. (Rayhenhal) Avusturya hudu· ruz. 

Dil kurumu I Amerika kıyılan •• 
(Baş tarafı 1 inci ıayılatla) <Btlf taralı 1 inci •agı/ada) 

)eri için bunlardan umumi dilde eerre, Miklon, Bermut, Jamayik, 
kulJanılanlannm kal'Jılıklamu Trinite, lnıiliz Honduras'r, küçük 

bek] 1 
• IA ı· d Bun Antil veıair adaların isimlerini eme erı azını ge ıyor u. • 

dan ötüriidür ki, bölükler, bir ta· zikretmittir. 
Mumaikyh, müstacel vaziyet 

raftan gelen teklifleri tetkik ede • 
rek muvafık gördüklerinin kartı • hadis olduğu takdirde bu adalar· 
lıklannı koymakla beraber difer dan yapılacak hava hücumlarına 
taraftan da kılavuz nqriyatmr ta• kartı koymak için Amerikan hava 

üslerinin nezaret altında bulundu· 
kip etmek mecburiyetindeydiler. rulmalannı ta•ıiye etmit ve fU be-

Şimdiki halde riyaziye, tarih, 
nebatat gibi bazı ilimlerin lise de- yanatta bulunmuttur: "Keffedilir edilmez, tesieatı 
receıine kadar olan ıstılahlan kol bombardıman etmeie hazır bulun
ınerkezinden umumi merkez heye- maklıiımrz Jıi.znndır. 
tinde son müzakeresi yapılmak Maamafih General Andrews, 
üzere umumi katipliğe ıelmiftir. mültaeel •aziyet eözlerinden ne 

lstılahların Türkçe kartılıkla • kudettiiini izah etmemiftir. Ge· 
rını koymak itinin yeni derı .ene- ne hava umumi kararıiha men
ainden evvel bilip bitmiyeceğini ıup binbatı Hudhnerr, bir Aıya 
kestiremeyiz. Çünkü umum mer • devletinin Pedu Jatalarmın tali· 
kez heyeti son zamanlarda bütün minele yüzlerce zabit kullandrğm,ı 
çalıJIDalannı kılavuz itine ver • itimada deier bir kaynaktan ha· 
mittir. Bütün harflerin kal'Jılıkla· ber aldrimı ve aynca f'lllları ili..e 
rını koyarak ilk vazifesini bitir • etmittir: 
nıif olan komiıyonun ikinci vazi • "Cenubi .Amerikada birçok tay• 
fesi de evvelce yapıl anlan bir da· yareler oldufuna ıöre, bir ilanı· 
ha gözden geçirmek, timdiye ka • harp nnı1cacldeme1i olarak bir gün 
dar ıelmit ömegeleri ,öz önünde Paqema kam.ima kartı bir akm 
tutarak aon ıöriitü yapmıfbr. yapıldıimı öfrenmemiz imkansız 

Kılavuzun ıazetelerde netri • delildir.,, 

nin bitmesinden bir kaç ıün son· ------------
''Türkçeden Oımanlıcaya,, bu 
cep IGıati maliyet fiyatma utı -
Jacakhr. 

ra, hazırlamakta olduğumuz ula• 
illa listesi neıredilecektir. 

=:: ::;'""..;;....,~, a;;:ı Eski krazl. ttahtına do·· t !ı ı k 
na lıarelıelı gorülmemq olan mer- nece 
lrez maaoini Ali Rıza müJaltale e
derek Viyanalıyı lıurtarmalı Üte • 

( Btlftaralı 1 inci aayılaJa) 

mi, i•e de bu laarelıeti yanlıı an- tihabatta kralın iadesi meselesi 
lıyan oyuncu yumruğunu Ali Rı • halka sorulacaktır. 

gün muhalif partiler reiılerinin 
harp dıvanında muhakemelerine 

devam edilnıit, ıahit sıfatile Har
biye ve Jçiıleri Bakanları d'inlen· 
mitlerdir. 

zanrn baıına 11urmuı, bunJan •on· Deyli Ekıpreıin muhabiri kral 
ra ortalık lıanımrt ve her iki la • Corç ile göriifınüt ve kral Corç 
ral oyuncu/an ıeyircilerin tazyiki "Yunan tahtına dönmeie karar 
altında •oyunma odaaına güçlükle verdim,, demittir . 
iltica etlebiJmifl.,Jir. Seyirciler Kralı tahta iade için Parise ıi· 
içeriye giremeyince odanın cam • den Yunan müme11illerinden biri 
lannı lrırmrtlar ve İçeriye giren de ayni gazeteye fU sözleri eöyle· 
Viyanalı oyuncalara oradan Ja la· mittir: 
arnı~ etmelı iılemi,luılir. Fener - "Altı ay geçmeden Yunaniıtan 
balare talrımı bu g.:!-!.!'tu·· ......... -n- krall k -1 k ır ur-w -·-· ı asaca tır.,. Kral Corç Bal· 
Ja onları himaye etmif, laattô 0 • kan antantına müzaheret edecek 
rtula muhalazaları kabil olamıya- ve libera1 bir rejim vücude ıetire-

cağınr anlayınca yanJaJıi duıyerine celctir. 
geç.,-elr lrenii oücutlerile onlara MUHALiF PARTiLER 
ıiper olmaya ,airtmrtlardır. Bu a· BAŞKANLARININ 
raıla lıaleci Bü•amettinin ahali ita· MUHAKEMELERi 
milen daidıncaya katlar ecnebi Irat/ Atina 29 (KURUN) - Evvelki 
ar ~~n~ "!""~tU.Glı hunı • 'T • • = . 
ıunda tlO•lerJıiı ılına billıana F enerbah,e oyunculan miaalirle • 
lıayJe ıayandı.r. Bu gürültü ana- re alırıı yalıııık almıyacalr hare . 
aıncla atılan bır gazoz ıiıe•ile Ali ketlerde bulundular. Bil hana F e· 
Rıza hançere•inden ağır •urette ner .... x muauı'nı· _..1 b al U1J , sonrwıan azı 

yar anmıı ve kanlar i'inde ecza· hôdi•elere ıebep olan bu hareket~ 
neye naklolunmuıtur .• ,, /erile oyunun ıon lııı • 1ı· 11- ., • mını ,., ın 

"" bır ıalhaya ıüriilılftii. Oyun biı • 
Bizzat Fenerbahçe klübünün tikten •onra zabıtanın müJalaal 

tebliğindeki bu utırlar da eğer •İni clauet eJecelı ıelrilde bazı m:. 
yetmiyorsa itte bu sabah refiki _ nuebet•iz hadi.eler olmaaayd 
mizin §İmdiki adını l&fıyan ev • dünkü mağlubiyet bizi fazla mü 

1

: 

Harbiye Ba~an.ı, aıyaaal partiler 
reiılerinin İsyandan haberleri ol· 

duğunu ve V enizelosun onlara İs• 
yanı haber verdiğini zannetmedi· 

i.ini, isyanı, akli nıuvazeneıi, ye
rınde olmıyan Venizeloıun tertip 
ve ihzar ettiğini .öylemiftir. 

Ondan sonra lçiıJeri Bakanı 
Periklis Rallis dinlenerek Kafan

dariıin iıyana karıımıt olmaama 

imkin bulunmadığını. Makedon· 

yada umumi vali iken maznun Pa· 

panastasyonun Cüınhuriyet birli· 

ii tarafından Selinikte tertip edil· 
mek iıtenen mitingini tasvip etti· 

ğine dair bir telefon muhaveretini 
yakaladığını (Sofolis)in iıyanda 

alakası bulunmadığını beyan et• 
mittir. 

Son olarak f&hit 11fatile dinle

nen eıki ha•a nazırı Jan Ralliı 
Harbiye, Bahriye Bakanları ile 

Bqbakan müıteana olmak üzere 
v~lki sayılarından biriıinde, hi . tee•air etmiyecekti.,, 
dıae hakkında yazılmıt bir kaç 1&· 

tır daha: 

..t , bütün ıiyasi mahafilin evvelden 

H . • • • bildikleri ltyandan muhalif parti-

Qndan sonra ıelecek teklif • 
ler de ıazden ıeçirilecek .... ha • 
zrrlanan li.t~ler kitap ,.Jdinde ba• 
ırlacaktır. 

ıcacla.n 

Sınuı aelmifken fUDU tekrar 
edeyim ki, aazeteferde pkmakta 
olan kelimelerin tekrar deiitme • 
leri ihtimali Yardır.,. 

•• .. Viyanolıların ilrinci •olün • 
tlen ıonra oyun Hrllqıi ve bazı 

akıkat nerede? Bunu ıBremi· ler reiılerinin haberleri bulunda-

yoraak beraber arıyalım ! ğuna kani bu)unduiunu eöylemiı· 
- • tir. 

' 
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motörsüz kotraların No. resminin bir lira olmasına umumi meclisin 
13 4 935 günü toplantısında karar verilmiıtir. (2266) 

Yalların tarimatı mütemadiye sinde kullanılmak üzere lüzumu O• 

lan 200 metre bordur açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen be
deli 600 liradır. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Eksilt
meye girmek isteyenler 2490 numa ralı arttırma ve eksiltme kanunun
da yazılı vesika ve 45 liralık temi nat makbuz veya mektubu ile bir
likte ihale günü olan 11 Mayıs 935 cumartesi günü ıaat on beıte Da
imi encümeninde bulunmalıdır. (2 192) 

Haseki hastanesi için lüzumu o lan ve 1500 muhemmen fiat konu
lan 76 kalem muhtelif ecza açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi 
ve eczaların listeıi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye gir • 
mek iıteyenler 2000 No. lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı ve
sika ve 112,5 liralık muvakkat tem İP:ıat makbuz veya mektubile bera -
her ekailtme günü olan 13-5--935 pazartesi günü ıaat 15 de daimi 
encümende bulunmaladır. (2181) 

Cinsi 

7 bin tane Parke 

Muhammen bedeli 

700 Lira 

Teminatı 

52,5 Lira 
300 metre mik'atı Sultan 
çiftliği kumu. 750 ,, 56,25 ,, 

Yukarda cinsi, mikdarı muhammen bedeli yazılı olan iki kalem 
malzeme ayn, ayrı açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında göste
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 11-5-935 
cumartesi günü saat 15 de daimi encümeninde bulunmalıdır. (2191) 

1 - Eksiltmeye konulan it istin ye - Büyükdere yolu üzerinde , 
Rus sefarethanesine ait bina cephesinin geri çekilme ameliyatı. 

Keıif bedeli (1582) lira (87) kuruttur. 
2 - Bu ite ait prtnameler ve evrak ıunlardır. (3) 
A - Eksiltme fartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia itleri §eraiti umumi yesi, 
E - Hususi §&rtname, 
F - Keıif cetveli, silailei fiat cetveli, Metraj cetveli. 
G- Proje. 
isteyenler bu tartnameleri ve evrakı nafia baımühendisliğinde gö 

rebilirler. 

• 

3 - Eksiltme 4-5-935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de bele
diye daimi encümeninde yapılacaktır. 
4- Pazarlık ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 139 lira muvakkat te · 

minat venn111•İ hnntlan haılca A!JlB' daki Vf'!Aikalal'ı haiz nlup sıösterme
si lazımdır. Buna benzer tadilat iti yaptığına dair Nafia batmühen -
disliğinden tasdikli ehliyet vesikası. (1) (2249) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi Mayısın birinci çar

f&Jllba sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

Alevsiz, ve kokusuz 

Suyu 85 derecE> ısı 

Su Isıtıc 
ve 

BANYO 
ISITI 

Ele <trik 
Aletler • 

dumansız 
Hiç bir tehlikesi yoktur 

Otamatik ayarlı 
Elektrik tesisatı bedava yapıl 

Uzun Vadelerle Veresiye SatıŞ 
Peşin 66 lira - Bir sene vade ile veresi 
76 lira - 4 sene vade ile veresiye 82 1/2Iİ 

kira ayda 75 kuruş. 
SATIŞ YERLERi 

Sahpazar ma§azası Sa'ıpazarı, Necati bey caddesi, No. 428-436, Tel: 44963 
Metro Han. Tünel Meydanı, Beyoğlu, Telefon: '44800 
Elektrik evi: Beyazıt, mürekkepçiler caddeıi, Telefon: 24378 
Kadıköy: Muvakkithane caddesi, Telefon 60790 
BU~Ukada: 73 N san caddesi Telefon: 56,128 
UskUdar: Şirketi Hayriye iıkeleıi, Telefon 60312 

Taksimdeki Sergiyi Ziyaret Ediniz. 

Sahibi: ASIM US 

VAKlT Matbaaar - lıtanbul 

Neıriyat Müdürü: 

REFiK Ahmet SEVENGlL 

Beyoglu Tahsil MüClürlüğün 
Vergi borcundan dolayı haciz a ltma alınmıt olan 353S 

ceddet Gramofon plağının perake nde suretiyle ve müza 
bfına 4-!>--935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1~ 
ra devam edilecektir. Taliplerin G alatada Küçük Millet 
No. da bulunacak olan satıı heyeti ne müracaatları. (2250) 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu: 
Nekroloji - NekrotoJİ Namütenahi - Sonsuz 

:Napik: - Pis, kirli 
Napuhte - Ham, çiğ, pişmemi~ 
Nareva (Bak: Nalayik) 
Nasarab - Yanlış 
Nasaz - Bozuk, düzensiz 
Naseıa (Bak: naliyik) 
Naşekib - Sabırsız 
Natüvan - Halsiz 
Naümit - Umutsuz 
Nahit olmak - Bitmek 
Nabud (Bak: mahv) 
Nabz - Nabız (1'. Kö.) 
Naçar - Çaresiz 
Çar naçar - ister istemez 
Nadide <Bak: ender) - Az bula· 

nur, az görünür 
Nadim - Pişman 
Nadir - Seyrek, az, az bulunur 
Nadiren - Arasıra, pek az, tek · 

tük 
Naehl (Bak: kabiliyetsiz) - Be • 

ceriksiz - (Fr.) lncapable 
Nafaka - Geçimlik 
Nafi - Faydalı 

Nafile - Boş, faydasız - (Fr.) 
lnutile 

Nafiz - Sözü geçer, etger - (Fr.) 
lnfhıent 

Nafiz (Bak: infaz) - Geçen İ§1i· 
yen - <Fr.) PenHrant 

Nagihan, bağteten - Ansızın 
Nağme - Ezgi 
Nahif - Zayıf, çelimsiz, cılız 
Nahiye - Kamun - (Fr.) Com • 

mune 
Nahiye müdürü - Kamunbay 
Nahiye merkezi - Kamun ba~. 

kendi 

J\Tahlye <Mıntaka anlamına) -
Bölge - (Fr.) Zone 

Nabfyevf - Bölge! 

l\'aht - Oyu, oyma - (Fr.) Sculp· 
ture 

Nahtetmek - Oymak 
Nahhat - Oyman - (Fr.) Sculp· 

teur 
Nahvet - Benbenlik - <Fr.) Or . 

gueil, presomption 
Nail olmak - Esmek, kazanmak 
Naka - Deve 
Nakabfl - imkansız 
Nakahat - Eyiselik 
Nakarat - Kavuştak - (Fr.) 

Refrain 
Nakd - Akça, para 
Nakdi ceza - Para cezası 
Naktsa - Kusur 
NAkil - Geçirge, götürgt 
Nak1, nakliyat - Taşma 

Nakletmek - 1 - Almak (iktibas 
anlamına) - Extraire, 2 - Anlat • 
mak (hikaye anlamına) - (Fr.) Ra· 

conter, 3 - Götürmek, taşımak -
(Fr.) Transporter, 4 - Aktarmak -
Tansmettre 5 - Göçmek - <Fr.) 
Demenager 

Vasıtai nakliye - Taşıt, taşıma -
(Fr.) Moyens de transport 

Nakkare - Dümbelek 
Nakkaş - Bezekçi - (Fr.) Dccor

rateur 
Nakş - Bezek - (Fr.) Decorat\on 
Nakr - 1 -Kakma, 2 - Kalem -

işi, 3 - Kabartma 
Nakus- Çan 
Nakzetmek - Sıymak, bozmak -

(Fr.) Casser 
Nakzı ahdetmek - Antsıymak, 

anthozmak - (Fr.) Parjurer, violer 
son Rcrment 

Nale - inilti 
Nam - Ad, isim, iin 
Namdar - ÜnlU, adlı snnlı 

Namzed - 1 - Aday - <Fr.) 
Candidat, 2 - Yavuklu, sözlü 
(Fr.) Fiance 

Narin - Narın 
Nas - Kamuğ, halk 

/ Nasbetmek - 1 - Dikmek - (Fr.) 
Fixer, 2 - Atamak (tayin anlamı -
na) - Nommer 

Nasib - Pay, kısmet, düşerge 
Nasib - Öğütçen 

DÜZELTME 
Dünkü sayıdaki yanlışlı şöyle dü

zeltiyoruz: 
1 - (Mesa/ıai sathiye) sözünün 

karşılığı (yüzölçe) olacak; 
2 - <Mukim olmak) sözünün kar

şılığına (Ourmak) da yazılacak. 
3 - (Mükedder olmak) sözünün kar
şısına (Kederlenmek) de konacak 

4 - (Gayri münbit) karıılığı (Ço
rak) olacak: 

5 - <.Hübahi) karşılığı (Övünür) 
diye düzelecek 

6 - Münazaa) karşılığı olarak 
çekişme) sözü de yazılacak. 

7 - (Jflüdafaa) karşılığı olan ke-
lime (Savga) diye düzeltilecektir. 

Nasihat - Öğüt 
Nasiye -Alın 
Nass - Norma 
N:iş - Ölü 
Na,i - ötürü, dolayı 
Naşinide - lşidiJmemiş, tluyul • 

madık - (Fr.) tnoul 
Naşir - Çıkaran 
Natuk - Sözmen 
Naz - Naz 
Nazafet - Temizlik 
Nazar - Balnş 
Nazaran - Göre 
N::.z:ıri - Teorik 
Nazariye - Teori 
Ameli - Pratik 
Nazarı dikkate almak - Gözüm -

semek, sayınsamak - (Fr.) Prende 

en consideration. 
Nazarı dikkati celbetmek - Göze 

çarpmak, dikkate çarpmak - (Fr.) 
Attirer l'attention 

Nazar isabet etmek - Gözdeğ • 
mek - (Fr.) Attirer le mauvais oeuil 

Nazarrüba - Gözahcı 
Nazenin - Baylan 
Nazım - Dizin 
Nazır - Bakan 
Nazir - Benzer 
N aziı"e - Benzeri 
Nazik - Nezaketli 
Nail olmak - lnmek 
Nebean - Kaynama, ~ıkma 
Nebat - Bitki 
Nezaban - Vurma, atma 
Nebi - Yalvaç 
Nebze - Biraz, birazrcık, çitin -

<Fr.) Un peu 
Örnek Bir Nebze de ıu meseleden 

bahsedelim - Bir çitin de şu sorum· 
dan ayıtalım. 

Necabet (Bak: Esalet) 
Necat (Bak: Halas) 
Necip (Bak: Asil) 
Necl - Oğul 
Necm - Yıldız 
llmü nücum - Astroloji 
Nedamet - Pişmanlık 
Nedret - Azlık. az bulunurluk 
Nefer - Er 
Nefes - Nefes (T. Kö.) Soluk 
Nefh - Üfürme 
Nefir - Boru 
Nefiri am - Tokuca - <Fr.) Le

vee en masse 
Nefret etmek - iğrenmek tiksin • 

mek 
Nefs - Nefis (T. Kö.) 
Binnefis - Kendi, kendinde nef -

si, nefsinde ' 
Nefsaniyet - (Bak: Garaz) 
Nefyetmek - Sürmek 
Nehafet - Zayıflık, çelimsizlik, 

cılızlık 
.._T '!.'!.'" 
~"11Cuui1 g:ırct - Çapul, y:!ğm:ı 
Nehr - Nehir (T. Kö.) 
Nehyetmek (Bak: Men'etmek -

Yasağmak 
Nekbet, menkQbiyet - Düşkü 

Nem - Yaşlık ;}. 
Nemmam <Bak: gaJll 
Nerm - Yumuşak Ş.) 
Nesak - Tarz (T. :fi "'1 
Yeknesak - Birton, 

(Fr.) l\fonotone _.-tı.lt: 
Meşru - 1 -TÖ~~ 

Ugitime ( 
2 - Kanunlu, yoJld ""' 

gal 
Gayrimeşru - Tö 

suz, yolsuz - <Fr.) tJJ 
gal 

Kuvvei teşrliye -
vet - (Fr.) Le pouvo~ --

Kuvvei adliye -
'·et - (Fr.) Le poir jdri 

Teşri' etmek - l' :...t 
koymak - (Fr.) Ugifeı;;. 

Mütefekkir - Dii~11~-' 
Nesç - Doku, örü ( 
Mensucat - Dokulll' 
Ncseb- Soy 
Nesim - Esin 
Nesir - Serpin 

1 
c1~ 

Nesi - üren, nesi.., r-• 
Neşat - Sevinç, ~t 
Neş'e - Keyif 
Teşet - Çıkma ~.-, 
Neşretmek - Y•~ ~ 

büyüme .• ~, r" 
Netice - Sonuç, .,._. 
Ne,·ale - Yi~ 
Nevaziş - Okpllt~ jfı) 
Nevbet - Ntibe!_.,t' 
Nevi - Türlf, S9"" 

~ :~1c':v;. Yeni J)eJfkSllJı 
Nevha - Ağıt ~ 
Nevzad - ye11i Ul _t& 
Neylg6n - Gik~ ~ff':· 
Nezahet, saf-vet -

lik "~ A.tl. 
Nezaket - Nasfk ~tfl 
Nezaret - 1 - t _,, 

MinisUre, % - G!~. 
veiillance, 3 - c~· 
(Fr.) Yue ıat 

Nezd - Yan, k•t,.-, 
Nez'etmek - Al,. 
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1-orıaTedriaatmekteplerindeTürkçe,Tarih-Cotraı,. Fen Çocuk Haftası - Kumbara Haftası 
bilgisi, Biyoloji, Riyaziye, Franaızca, Almanca, lnailizce muall~ mu

30 Nt::;AN 193:> -

avini Q}mak iıtiyenler için bu sene imtihan açılacaktır. 
2- imtihanlar 1 Temmuz pazartesi günü lıtanbul Univenitesin 

de başlıyacakbr. -
3 - Bu imtihana dahil olacakların: 

A) - Türk olmaları, 
B) 20 df'n ek.sik v~ 45 den fazla yaıta olmamalan, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünh3 nevin 

den malık6miyetleri olmadağı halckmda mahalli vilayet vey3 kaza 
idare heyetinden bir mazbat.s ibra% etmeleri (halen memur ve muat 
lim olanlar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan daire imiri 

nin vereceği vesika kafidir.) 
D) Her türlü hastalıktan ve muallimlik f'tmeye mani vücut an 

zalarından 111lim olduklanm iıpat eder tasdikli hekim raporu ibraz 

etnıeleri, 
Muallim mektebinden· mezun olanların en az iki derı seneıi mu· 

allimlik etmit bulunmaları lazmıdır. 
4 - Namzetler imtihanda m'.l vaffak olduklan takdirde 1702 nu 

tnarah kanunun 1. ci maddesinde gösterilen dt-receler dahilinde her· 
hangi bir orta tedrisat muaüim muavinliğine tııyin edilecklerdiı. 

5 - Yukandakt tartlıu ı haiz olan namztler bir iıtida ile vekalete 
ınüracaat edeceklerdir. Bu i•tidaya fU vesikalar bailanacaktır: 

A) Nüfus tezkeresinin uıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine :ıit p.badetname veya ve•ikalannın uıl ve 

Yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli Maarif idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

ııhhat raporu, 
E) Mahalİi Maarif idaresinden tasdikli ve fotofraflı fit, 
°F) Altı adet 4 X 6,5 büyüklüfünde kartomuz fotofraflar, 
liü'n.sHraların en ıon 1/6/1935 tarihine kadar Vekalete gönde· 

rilmit olması lazımdır. Bu tarihten ı~nra Vekalete gelmit olan veya 
enakı müsbiteıi noksan gônderilmit bulunan iıtidalar hakkında mu. 
amele yapılmıyacaktır· Keyfiyet ilin olunur. (1957) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
: 5 Ton san sabunlu köaele 
6 'Ton rikoıata köael· 
5 Ton ıiyab yailı köıele 
8,6 Ton aar1 vakete 

18'h• Adt.t metin 
6JO Adet ıınmtık pph C.eri. 

-
Tahmin er.ilen bedeli (80000) liı-a olan yu)i,rda miktarı ve cinıi ya

:ö'. ılı malzemP. Aaekeri Fabrikalar Umum Miidihlüğü saba.im• komi&· 
yonunca 11 mayıı 93ı; tarihinde cuınarteai gür.iı ıaat 15 de açık eksilt. 
me, pazarlık kapah zarf ile ihale edil~ektir. ş._•lnamc (4) lira muka· 
i'ilinde kom ı. vondan verilır. Tal iplerin muvaklı llt teminat ola!! 5250 Ji 
ra 2490 nunıuralı kanunun 2 ve 3 mbddelerindek~ •eaailde mezkur ıün 
"'saatte kom~ıyona müracaatları. (2131) 

Siz Je gavranaza iş BankasınJan hir kun1hara alınız G ı k h 
hafta çocuğunuzun da birikmiş bircok parası olacaktı~. e ece sene u 

EL 
mak, ayırmak, çekip koparmak, çe -
kip almak, kaldırmak - (Fr.) Oter, 
arrac\ıer enlenr 

Nezf - Kanama 
Nezih - Akman, temiz 
Nezr-Adak 
Nısfet göstermek - Ekitmek 
Uı~fet (Bak: insaf) - Ekit 

. Nida - Ba,:1rış, ünde, seslenme 
Nida etmek :-- Bağırmak, ümde • 

mek, seslenmek 
Nifak - Arabozukluğu 
Nifaka şikak (Bak: Fesad, tefrf -

ka) 
Nıgehban - Gözcü 
Ni'hal - Dal 
Nihan <Bak: Hafi) 
Nihad - Yatısız 
Niharf mektep - Yatısız mektep 
Nihayet - Son, sonunda 
Nihayet bulmak - Bitmek, sona 

ermek 
Nikah - Yüzlük 
Nikah - Bağla~ma 
Nikbin - Akımsar - (Fr.) Opiti· 

ıniste 
Nfkü bed - tyi kötti 
Nim -Yarım 

· Bednam - Kemad, kemsan 
Name - Mektup 
NAmus - Namus (T. Kö.) 
Nlmmuzlim - Yankaranlık 
Nfmzulmet - Alacakaranlık 
Nimet - bilik, erinç 
Nimetşinas - iyilikbilir 
Nimetnl§inu - lyillkbilmez 
Nisab - Yetri 
• nisar - Saçan 
Ornek: Lem'a niaar - lf'k ıaçan 
.NitJbet - Nlsbet (T. Kö.) 
Nisbi - Nisbli 
Nisyan - Unutum 
Nişter - Kanağı 
Niyaz - Yakarma 
Niyet - Niyet (T. Kö.) 
Niza - Kavra, bozuşma, çekitme 
Nizam - Düzen 
Njzamname - Tüzük 
Nize - Kargı 
Noksan - Eksildik 
Nakıs - 1 - Artık, 2 - Ebe (te

rim). 
. Ornek: S., zalt ~ mlJIOfll # · 

kız - Bq arla tleı Ud. 
Zait - 1 - Artık, 2 - Arta (te • 

rim). 
()rnek: Beı zait üç miUaı•i ıe • 

Pakize - Lekesiz, tertemiz. 
Pamal - Ç,iinenmi§ 
Panik - (frkü ki:ı - Beı arta tır deş ırkt:ı 

Nokta - Nokta (T. Kö.) 
Noktaf nazar - Giril~ 
Normal - Normal 
Nufus kiadı - Ozbelek - (Fr.) 

Acte de naissance 
Nüfuz (Bak: infaz) - Etger • 

lik - <Fr.) lnfluence 
Nüfuz (Bak: lnf az) - Geçme, f§ -

leme - (}'r.) P~nHration 
Nüfuz etmek - Geçmek, itlemek 
Nuhi - .Akilik - (Fr.) MoeJle 
Nuhas - Bakır 

· Nuhuset - Uğursuzluk 
Nur - Yaltmk 
Nusret - Yardım 
Nutk - Söylev . 
Nutka iftftahl (Bak: iftftah) -

Açım söylevi 
Nühünet - YalTBçlık 
Nüks - üsteleme - <Fr.) Re • 

ehute · 
Nükte - Nükte - (T. · Kö.) 

(Fr.) Esprft 
Nilk41 etmek - Caymak 
N1fmayan - Görünen 
NUmayi§ - Gösteriş 
Nümune - Göstermelik - (Fr.) 

Echantilon 
Nilmunef imtisal - Uyası 

(Fr.) Exemple 
Nüsg - Ozsu - <Fr.) Se,·e 
N Uve - özek, çekirdek 
NUnl- inme 

o 
Okyanus - Okan 
Ordu erklnıharblyesi - Orkur -

JD&)' 
Ordu kumandtt"I - Orkomutan 

ô 
Omr - Ömür (T. Kö.) 
O ( (Bak: Adet) - Törü - (Fr.) 

Coutume, usage 
Oşr - Ondalık 
Ozr- Özür 

p 
PA, pay - Ayak 
PAbend - Ayaklsabı 
Plk - Ak, temiz 
Plkdamen - Namuslu 

Papyu hüvar - Sünger kağıdı 
- pq - • serpen 
Piyan - Son, uç 
Paye (Bak: l\lesned, mertebe) -

Apma - <Fr.) Grade 
.. PAyidar (Bak: Baki) - Süreli, 

suregen - (Fr.) Constant, durable 
PA}itaht - Ba~hf r 
Paymal olmak - Çiğnenmek, a • 

yak altında kalmak - (fo'r.) Etre 
foul!S 

Pedal - Ayaklık, baMnk 
Peder - Paba, ata 
Kayınpeder - Kaynata 
Pejmürde - Eskipüskü yırtıkp; 

tık, örselenmi§ - (Fr.) Chfffonn!S r· 
PellspAre - Çul, çulçuval pa,._,,_ 

ra (Fr.) - Haillon ' ~-
Pelenk - Kaplan 
Penah - 1 - Sığınak <Bak. 1 

ce) - (Fr.) Refuge • me • 
2 - Arka - (fo'r.) Appui 
Pend - Ofiid 
Per - Kanat 
Perakende - ı D 

(Fr.) Dispersc - afınık -
2 - Parça (Ticaret t . . 

(Fr.) En detail erımı) -
Ornck 1- Bu perakende k' rı toplayınız _ Bu d v k . ıtapla

topta(Jınız. agını kıtap/arı 
2 - Perabnde ıaııı _ p 

tıı. arça ıa . 
Perende - Takla 
Pert-ndebaz - Taklaban 
• per~t - Tapan, tapınan 
Perestış - Tnpınç 
Perestiş <taahhiid) etmek T 

pınmak, topmak - 8 
• 

Peri - Peri (T. Kö.) 
Perişan - Darmadag· ın d ğ k 
P 

- , a ını 
>erran - Uç.an, uçucu 

1 ertev - Işık, pırıltı 
PertC\'SUZ - Büyüteç 
Pen·a - Korku, çekin 
Biperva - Çekinslz 
Pen-az - Uçma 

pervaz - Uçan, uçucu 
pener - Besliyen, besleyf d se-

'er, yetiştlrert • cimen, • cll ' 
Örnek: 1- Fıkaraperver _ Yok

sul besllyen 

z 
2 - Vatanperver - }'urdsever 
3 - Hagırpcrv<•r - IJayırril 
' - Hanl'perı'f!r - Eurimen 
Perverde - Jll'sleme, ycti~tirme 
Perveri§yab olmak - Yetişmek 
Pes - Geri, arka 
Pes - imdi 

pesent - • beğenir, beğenen 
• (!rnek: Mü,külpcscnd - Gürbc • 
genır 

. .VilşkiJlpeıendlik - Gilçbeğenlr • 
lık 

Pesendide - Beğenilmiş, beğenik 
Pest - Alçak, aşağı, yavaş 
Peımande - Artık, artmt~ ıerl 

kaln\ıf 
Ptşiman - Pişman 
Pey - 1 - Arka, ardı, iz - (.Fr.) 

Derriere 
Pey akçesi - Pey akçesi 
Peyam - Haber, du.} uk 
Peya~e.y,_ ~eyderpey - Biribiri ar· 

dıncn, bırıbırı arkasından 
Peyda etmek - Çıkar~ak ortaya 

ko.}mnk ' 
Peyda olmak - Görünmek belir· 

mek, çıkmak, türemek ' 
Peyda oluvermek _ Görününr • 

mek. çıkıvermek, çıkagelmek 

J 
J>eydnyı garabet etmek _ Hı ım 

aşmak · 
Peydayı sıhriyet etmek _ Dün'" 

le~mek. dünür olmak ur-
. Pedyderpey - Arka arkaya hiribi-

rı n r ınca ' 
Peygamber - Yalvaç 
Peygan - Temrt>n 
Peyk -Ardaç 
Peyker - Yüz "eh ("' K'· at (T. Kö.) ' > re a. o.) su • 

Peyman -And 
Peymane - Kadeh 
Peyrev - lzdemen 
Peyvent - Ulaşma 
Peyveste - l JI 1 

1 k 
aşmış, u aşma u 

R~ I • 

• ,pezir - • alan, • bulan 
1, ınhnn - Gizli, sakJı 
1 i~ :- Koca, ihtiyar , 
·Pıra B p · h- enze.}en, donatan 
ıra en pı'r"h" r-·· ••· ' " ..:n - nomlek 
rıramen _ Etek 
P!raye - SU., donatı 
Pıster - Dösek 
I )' .H. ~ 
ış - vn, ileri 

?' 
Pişdar - Oncü 
Plşkcş - Armağan 
Pişl'n - Önder 
Piyade - Yaya 
P? tane - J>ostaed 
Pıyale - Ayağ 
l'rofil - Yanal 
Proje - Tasar 
Puhte - Pismiı;: pisk' 

/';, --! ("' ' ıı: :ıt • ~ ın 
PuŞ _ ı ••Yen, giyinmiş 

Puşlde ,- örtU 
ı:.~.}anl- lJ:ılmı~, koşan 
l ur - Dolu 
Pürgü - ~kak .,. .,..a r , konuşkan 
ı, User - Oğul, çocuk, oğlan 
1 Uşte ""':"' .Bayır tepe 

R 
Lic~abıta - Baf, bağhhk - (Fr.) 

Uahıtah _Düz .. rı yerinde _ <F )gun, tutundu, Ül\'• 
..,_ r. Comme n faut 
.nabt~tmek - Bağlamak 
Rnbtı) c - Rnğlaç 
R~ci (lJak: Aid). 
Racih - ü stün yeğ ye W• 
Rccil - Yaya ' ' gın 
Rl•d - Gök gürlemesi gökgür 
naddc - Kerte, dcrec~ 
Unğhct - 1 - t s tck beğ . ., 

(B.ık: l'C\'UC) • enı, - -

. Uağmen ·- Aldırmadan, a1dırmı • 
)nrak, hakmıynrnk, bununla beraber. 

füıhııt - lfahnt (T Kö) 
Uahib - Paııns · ' 
Rfthibc - Papas • kadın 
Unhim (1\tü fik) _ se,eccn gen , se\e-

Unhne - Gedik, )arık 
R:ıhşan - Pnrlak 
Hlii - Çoban 
Rayetmek - Giitmek, otlamak 
Rnknha - Iloyun 
Jıakam - Rakam (T. Kö ) 
Rakib - Oniirdc!iı - o·;) (' 

currf'nt • on • 
R~k~bet etmc-k - Onürde"mek 
Jfalnd - )}urgun _ ( 1'"r )ı,; ~t " 

nant • .., a~ .. 
n akkas - ' alınıraç 
nrım (Ilnk : l\Junl a d) 
Randıman _ Y{'rim _ (F ) R 

dement r. en· 
Ua ad - Gb) iim 
Rasadhane _ Göyet 
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Yüzlerce liralık 
eşyayı beş para 
vermeden· 
ala bilirsiniz 
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ı Mayısı bekleyinısl 
'-------------------------------~ 
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a • Uç -- •• 
Uç Ay a 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları yalnız lstanbul, Beyoğlu ve Galata mağaza1aru~8 
ve üç aylık bır müddete münhasır olmak üzere ikramiyeli bir satış hazırlamıştır. Bu 0(1~ 
ay zarfında Yerli Mallar pazanndan alış veriş eden müşterilere her mubayaa içi 
kupon verilecektir. Her ay sonunda o aya aid bir gün tesbit ve ilan edilecektir.Bu gorıe 
tesadüf eden satış bedelleri ibraz edilecek kupon mukabili müşteriye yüzde yüz ni~ .. 

betinde bedava mal verilmek suretiie iade edilecektir. 

üç aylık müddet 1 Mayısta başlıyaeaktır. 
Fı·rsattan istifade ediniz. 

~~ ............................................................................... ._ .................. ~,,,I 

r 

Ankara 

1 Istanbul y e r ı• 
Beyoğlu 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

2/Mayıs/935 akşamına kadar A iman menşeli beyannamesi olan 
tüccar komisyoncuların beyannamelerini ait olduğu gümrüklere ib -
raz etmeleri aksi takdirde kontenjan haklarının zayi olacağı ilan o· 
lunur. (2260) 

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 

LL 
İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: 

Sultanselimde Çıraği Hııı.mza 

mahallesinin Şeref sokağında 22 
numaralı evde iken halen ikamet· 
gahı meçhul bulunan Hacer Şazi
yeye: 

Osman Aşkiye olan borcunuz

Gaıats 
Izmir JI 
Sanısıl 

A k A F b . k 1 u M .. d .. 1 .. v :;ııJI s erı a rı a ar . u ur ug~ .~ 
K ı · k l · · · ı· · k b' ·sst ,, ,r_J azma ı Kure ve na çıvısı ıma ı ıçm ompı;:; ırer tesı şje~ 

i.Jilecektir. Mütehassıs firmaları tem~:~ eden ala .. :darların "e~,~ 
luini hamilı;o bu baptaki şeraiti an h:ımak iızer :! lf - mayıs · 9o1·c~.,ı1) 
vadar Ank,.~da Umum Müdürlükfen şubes;:ıe mür~ 

dan dolayı mahcuz bulunan Çorlu· ... _. 
da Papazlı Karaköy ve Balabanlı --=~ 

namındaki çiftliklerindeki_ 30 ~d~t ~~~ ftl aA nı· k B a as .. 
tarlanın 12/ 1 ve 16/ 1 hıssesının ~: ~ ~ } 

paraya çevrilmes.i ta.~ebile al.~ca~- ~ Tesi~ tarihi: t88R /atd 
1rıarafmdanvakı muracaatuzerı- ~idare merkezı: IS1 ANBUL (Ga 
ne mezkur gayri menkullere ma· DIJ T •• k • d k · .~ b 1 · • 
halli icrasınca vaziyet edilerek kıy ~c· ur J ye e J ....,u e erı . 
metleri takdir edilmiştir. icra ka- ~ lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
nununun 103 üncü m::~. lesinetev· ~ lzmir l\1ersin 
fikan üç. gün içinde dairemize ge- ~ y d' • • • 
lerek veya bir vekil göndererek ~- . unanistan aki Şubeleı 1 • 

takdiri kıymet zab~:m okumanız =-:~: Selanlk . A lina . Pire 
ve bir diyeceğiniz varsa bildirme· iii' u · B k ı~tı · ı·· 'k · h ner nevı an a muame u • nız uzumu ı amıetga mızın meç- · 

-· ·-------··--------· huliyetine binaen 34
1

3485 numa- ı~ı .llll~~~fül 
ralt dosya ile ilanen tebliğ olunur. 


