
a,l· 

ı1 

]I~ 

, 

1 sugUnkü Sayımız 

76 
SAYIFA 

s 

-9-
KURUN 
mÜ:;abakMı 

Hediye 
Kuponu 

idare Telefonu: 24370 

Ng 03814 

1 
O Sayısı S Kuruş 

-·=========================== 

( 

( er, 
r olculuk notları: 4 
o 

Almanyada iş kampları 
niçin kur~lmuştur ? 

"Yakın bir gelecekte Almanyayı 
fırtınalar ve bulutlar sarabilir ! ,, 

Ordu evinde!~----1 Almanya 
Her sınıf Alınan gençlerini bir çatı 1 A~~türkün onu~. verdiği 

b
• l • k musamerede 1 urk ka-

aıtında toplamak ve ır eştırme .. 1 dını saygıyla selamlandı 
Ankara - Kadın Esirgeme Ku· 

rumu evvelki gece Ordu evinde 
danslı bir akşam yemeği tertip et
mişti. Gece yarısına doğru Reisi • 
cümhur Atatürk toplantıya şeref 
vermişlerdir. 

Büyük bir devrenin 
tecrübesini yapıyor 

Berlin: 1 (A.A.)' - Resmi tah· 
minler hilafına olarak B.Hitler, 
saat 8,30 da 1 mayıs bayramının 

başlangıcında haZTr bulunmus ve 
7 dakika kadar boğuk bir s~sle 
nutuk söylemiştir. 

Hitler demiştir ki: 
111 

Atatürk suvareye iştirak eden 
bayan ve bayları dil bahisleri et- : 86fıl.ııiilM..,, 

"Büyük biı· devrenin tecrübesini 
yapıyoı·sunuz, bu devre Almanya• 
nın yeniden doğuşudur ve bu tec• 
rübe AJmanyanm ecnebi memle

Müni1ıin tayyare iıtaıyona 
Münih: 26/4/935 (Jf Kampı)' ı denilt.n yerler ade-

Bugün öğleden sonra Münihten ta Alman gençlerinin askerlik ta 

ayrılacağız. (Rayn) mıntakasına limgahlarına benziyor. 
aicleceğiz. Öğleden evvel program Filhakika bu ka.mf'larda askeri 

ıoınce J ıunı ekt lf ;;aoıpı) talimler ele göaterilmıyor değil. "6\J 

'lı gezdik. ı, lfampleri yeni Al· ASIM US 
'llanyanm hususi te§kilatlarından 

rafmda aydınlatmış ve masasına 
davet ettiği münevverlerden mü

rekkep bir kalabalıkla dil ve ka -
dınhk isleri üzerinde görüşmüştür. 
Bu arada Seyhan vaylavı general 

Naci Eldenize, Zehra, Zühre ve 
zahir sözünün Eti.miolojisi ile ha
kikat kel~me~i etrafın<l~n verdiği ı 
notlar daıresınde kısa bır konfe -
rans verdirmiş, ve orada bulunan-

lara: 

"- Bana hocalık etmiş olan 
Uenarnl Naciyi dinleyiniz t,, 

Hitabında bulun ak Naci El
denizi taltif etmiştir. 

·r 'ıw tt 12 <·ide 3 iincii _.,iitwıdn) 
biridir. 

~ ----
(Sonu-~· cii ~rıJtı/aniıı 1. ci siifı;•ı n ıfla) 
::::::=:==================- -·---

demirqolları satın alındı Aqdın ---
IA ehe d 1 

Anltara, muhabirimizin tel yazısında 
anlattığı projeye göre rassamımız tara
f ınc.lan cizilcn bu resir Kamutayın · Ü· 

yük kapı;;ı l:nünde yapılmakta olan 

abideyi gösteriyor. 

C. H partisi büyük ku
rultayı hazırlıkları 

Ankara 1 (Kurun)-9mayısta 
toplanacak C. H. partisi büyük ku
rultayı dolayısile Kamutayın bü
yük kapısı önünde bir abide yapıl
maktadır. Bunun planına göre tah. 
ta bir kaide üzerinde yurdu temsil 

·(801111 12 cidcı 4 iincu sütunda) 

I ketler karşısında vaziyetini tah
kim ve tarsin için bir şarttır. YA.• 
kın bir istikbalde Almanyayı bir 
takım fırtınalar ve bulutlar sara
bilir, fakat bütün bunlar, bizi şaşır 
tamıyacaktır. Sibe, Almanyanın 

istikbal ve emniyetinin zaminleri 
olacaksınız .. 

Ben, sizlerde i§, sulh ve ayni za· 
manda cesaret timsali olan Al • 
manyayı selamlıyorum.,, 

lNGlLTERE BERLiNI 
PROTESTO EDECEK Mİ? 
Londra, 1 (A.A.) - Kabine, ı>u .. 

gün Alman silahlanmasına karsı 

alacağı vaziyeti tetkik edecekti;, 

( '0111. 12 cide 2 i11c: ,,ütımda) 

Deniz Lisesinde 
Devletin ma ı tarı ın e ,. 

Liseyi bitirenler dün merasimle diplomalarını 
aldılar ve Hamidiye gemisine geçtiler mesut bir hidise 

• 
Ankara, (A.A.) - Aydın de

ırı· tryolJannm satın alınması et -
t~fınd~ Baymdrrhk Bakanlığı ile 
ftrket murahhası Mister Adin a -
tasında 4 aydanberi devam eden 
tn•· 
1 
uıakere neticelenmis ve karar-

~ ~ 
. §hrılan esaslar Bakanlar Heye· 

birden itibaren teslim alınarak 
devlete intikal etmiş bulunacaktır. 
Mübayaa bedeli yüzde 7 buçuk 
faizle ödenmek üzere bir ınilyon 
825 bin 840 tngiliz lirasıdır. B~ 
mukavele sırf devletin şeref ve ı· 
tibarına dayanarak ve teminatsız 
olarak aktedilmiş bulunan ilk mu
kavele olmak itibarile devletin :nıa 
li tarihinde mes'ut bir hadise teş· 

tınin kararma iktiran ederek bu -
&Un Yeni Bakanhö binası merasim 
ısaJonunda Bayındırlrk Bakam Ali 
J~ti~kaya ile Mistel' Adin tarafın-
an ım:r:a edilmiştir. Hat haziran (Sonu 12 cide 4 ilncu süıunda_!_ 

~======~~~===::::::::~~=======:==========~ 
''AmeliHayat, da birsaat., 

Paraıı ve ermaiları için on ye
di yerinden bıçaklanan T akohi El
masyanın Sariyerdeki evi 

-... ~ ... , t kt -ı:~n-lrı sporcuların°Jan bir grup 
Rmeıı naya me er:n d · 

"' d ,__ 
5 

.. .nfttmnCltt (Genç Kurun) " 
ıı aznr OK'Uzuneu ... ;, · 

Cinayet 
Elmasyan faciasında 
yeni izler bulundu 

Enveri11 ikrarı ? ! 
Bir kişi daha yakalandı 
Sarıyerde para ve elınasları için 

öldürülen Takuhi Elmas_. nın ö
lümü tahkikatı ilerliyor. Müddei· 
umumi muaviri rcr!ı:ıt I?ör.ıekc 

'ı . 111111 I'' ,.;,/,.. 1 İt1<·i ~iiıım({ıl) 

Diploma Clağılma mera•lmlntlen l1ii iöriinü - -~ 
D . I" J 
enız ısemizi bitiren kırk ta ·ı le verilmi~ }:) d 

lebf?y~ di.in diplomaları meı-ll«1m - ~ . , un an .aonr.ıt. mezun 
( flit/( '•) ,:;J,. ~f ..... ...... .... ":•Jll • - ırnnr ~rftnnrrrr 1 
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l Nlayıs bayramı ·kutlulandı .16 yaşından 
.leri sinemaya 

aşağı çocuklar gece· 
gide mi yecekler 

Ankara, 1 (Kurun) - Sıhhat encümeni, bugün çocukların sine
malara kabulü meselesi etrafında Çocuk Esirgeme Kurumu Baıkaııı 
Kırklareli Saylavı Bay Fuadın tek lif ettiği layihayı konu§tıı. Sıhhat 
Bakam, teklif sahibi buh\ııuıta izahatta bulundular. 

Rusyad,a, Almanyada tezahürler; Viyanada komünistler 
bir QcılmpÇJ. patlattılar, iiç kızla bir komiser yaralandı 

Encümen layihayı yerinde buldu. Bu 1 yihaya göre 16 ya!ına ka· 
Bunun bir komünisct &uikasti dar olan.çocuklar ıece sinemalara gidemiyecekler ve rasgele filmlere şehirlerinde ve bilhaaaa Lenin -

grad, Kief, Minak, Taşkend, Har
kovask ve Tifliste de yapılmıştır. 

ALMA YADA 

~Mo kova, .1 ıA.A.) - 1 Ma -
yıs n 'ünasebet\, vle bu sabah tam 
saat onda kızıl n.ıeydanda Mo&ko
va garn.''Zonu kuvwetleri, silahlı i! 
çi müfrei.teleri, Jrom;o~t gençler 
birliği üye,.eli ve diğer kurumlar B~lin, l (A.A.) -Almnya ıbu-
bjr geçid rnaıni yapmış'4ırdır. gül\ l Mayıs milli bayram-.İıı kut· 

Müdnf aı komiseri Yaroşilof h:ıtamıştır. Bütün evler, hususi ve 
kıtalarJ t..~ıiş tmiş y~ &ızıl ordu- ·ıesmi dariler süşlenmi§ ve -donan
nun genç askerleri sada~:at vadin- mıştır. Trenler, tramvaylar, met -
de bulunmu~la\rdır. Ge;iıı resmine. ropolitenler ıve otomobiller, kü -
topç.u, atlı, yay·a, irtibat kıtalan!f'- ~ülc bayraklarla süslenmişlerdir. 
la otörlü kuv:vetler Te tank muf- Alman gel)Ç.liği bugün Lüstgarten
rezeleri iştirak etmi§lerdir. Sayı- de iki yüz bin nümayi§Çinin i§ti
sız bombaı:dnnaın, tahrip, gÖ'zcü • ra.k ettiği muazzam tezahüratta 
ve mkip tayyare filobn Kızıl alan bulunmuştur. Ge~lik teşkilatı fe
üzerinde uçu lar yapnuşb:r,dır. fi Bay Baldur V.on Sirah, propa • 

Merulmde Leninin kabri ö- ganda Bakanı Bay Göbels, bay 
nünde Stalin, Mok>tof, Kaga.{lOviç., Adolf Hitler nutuklar irat ederek 
Kalenin ve siYCW\1 büronun. ve hi;ı- milli birliği, devletin ve · yurdun 
kUınetin diğer üyeleri yer almrJ!- e:nniyetini temin eden yegane 
lardtr. Ecnebi diplomatlar, ata,şe- kuvvetin gen~lik olduğunu ıöy:le
oıilitcrler ve yine bir ~ok ecnebi mişlerair_ 
ve i~i murahhasları da ha'ZU' bu- Saat on ikide T empelhof tay -
Junmuftur. yare meydanında muazzam teza -

Askerlerin reç.it resrıı,.nden lhürat ve resmi geçitler yapılmış-
&onra ellerinde bayraklar vr: Sov- tır. 
yet Rusyada bütün eahalaı:d eJ - V.1Y ANADA BiR BOMBA 
de edilen terakkileri göateJ'ir yaf- PATLADI 
talar tatıyan işci, memur, :alim ve 
Moskova artiatlerinin büriik te -
zahürleri olnıuştw. 

Ayni tezahür ve geçilt ı-ecim
l~ri Sovyet Rusyanın diğl:r büyük 

Viyana, 1 (A.A., - Bir polis 
kvakolu önünde .bir dxmıba pat • 
la.mış, gayet ağır yaralanan komi
serin bacağı kesilmi§ ve 3 gençkız 
da yaralanmıştır. 

Karsta şiddetli 

olduğu tahmin ~ilmektedir. kabul edilmiyeceklerdir. Hıfzıssıha kanununun buna dair ınaddesiıı· 
BEŞ YOZ K1Şl YAKALANDI deki 12 ya§ kaydi 16 y~ çıkarılacaktır. 
Viyana~ 1 (A.A.) - Polis bu· Layiha, terbiyevi filmlerin tayini, kontrolü, bunların gümrükler· 

gün, Viyanadaki bütün komüniıt den muafiyeti bakımlarından tetkik edilmek üzere Maarif ve Gümrük· 
mahafiline baskınlar yapmıttır. ler encümenlerine verildi. 
Beı yüz kiti tevkif edilmiştir. A • 
raştırma1ar, komünist oldukları 
sanılan bir ıtakım haydutlar tara -
fmdan dü.n akfam Brigitenau' da 

istihlak Maliye teşkilatı • • 
vergısı 

bi~ b~m~a atılma•~ yüz~_nden icra Layihanın encümenlerce 
edılmıttır. Baıvekalet yuksek me- tk .k . b •t. ·ıd. 

Layiha bu haf ta 
Komutaya veriliyor murlanndan doktor Thanfer ile ie ı ı l lTl ı 

Ankara, 1 (Kurun) - Bazı 
maddelerden istihlak vergisi alın
ması hakkındaki kanun iiyıhası
nın encümenlerce tetkiki bibJıiş ve 
Umumi Heyete sevkedilmiştir. Ge. 
rek ithalatta ve gerek imalatta is
tihlak vergili alınacak maddeler 
ıunlardır: 

ile p<>lis memurunun ve iki genç 
.kızın ağır surette yaralanmasını 
intaç eden bomba infilaki, bir po
lis devriyesinin önünde vaki ol • 
muftur. B. Thanbofer'in sihbi va
ziyeti fenadir. 

Viyana, 1 (A.A.) - 1 Mayıs 

milli bayramı münaaebetiyle rad
yo ile neşrolunan bir nutukta, pro· 
paganda tetkilatının hükUmet ko
miseri ~iralay Adam, yalnız va
tanseverler cephesinin umumi top· 
lantılar yapmak hakına malik ol· 
duğunu tebliğ etmi~lerdir. 

Miralay, bun<1an sonra Ba,ba
kanın, 195 siyasal mahkUmu af· 
fettiğini söylemittir. Bu mahkiim
lann 193'ü 1934 fubatı So.yalist 
ihtilaline ittirak etınitlerdir. 

Bu,ıün •iyasal .v.çl&rdcı.n bpi•

te bulunan 145 mahkum vardır. 

sarsıntısı· 

Kahve, çay, kakao, kauçuk a
yakkabı, ~istik bonı, gaz maskesi. 
pencere camı, kiiıt, mukavva, çi
mento, pamuk ipliği, pamuklu 
mensucat, pamuklu ham eıya, yün 
ve 'kıllı yünlü mamulatı, her nevi 
demir ve çelik halitası. 

Tii.rk - Bulgar ticaret 

Ankara, 1 (Kurun) - Maliye 
tefkili.t kanunu liyihuı bu haft• 
içinde Kamutaya ıevkolunacaktır• 
Öğrendiğime göre bu yeni liyihaY• 
la MAiiye bütçeşi bjr milyon 200 
bin lira kadar artacakbr. 

Yeni ihdas edilecek memuriyet.o 
ler arf'ında bir b&f hukuk müt•• 
virliğı vardır. Bunun reitliii al• 
tında iki hukuk müıa Yiri ve bir 
~ütehauıa müprir bulunacaktır· 
Ayrıca 12 vilayette birer muhake• 
mat müdürlüiü tqkil edilecek~ir. 

Umumi bütçenin tetki
kine başlandı 

Ankra, 1 (Kurun) - Kamutıı1 
.. anlaşması em:ümeni, umum! bütçenin varid•t 

Ankara, 1 (Kurun) - Bulgar- kıımmı tetkike bqlamqllr. Uınu-
ı .. ...ı ... )'cap•0 .. i••u•411 -r-••• .,: _ _.. ... --ı._ -ını~UtÇtınıı-: ~---., .....,__ •', 
la.1ması konuşmalarına önümüzde- yetine sevki önümüzdeki hafta ı
ki hafta içinde başlanmau kuvvet- çinde olacaktır. 
le muh~meldir. Eski. anlq~anın Ortadan kaldırılan 
müddetı 12 Mayuta bıtecekt1r. Bu kli. .. t l ger 
tarihe kadar yeni anlaşma alctedil- 'gl para ar M k 

1 

A
--.k !Evler yıkıld1; yaralananlar mezse caki anlaşma.nm bir ay da- Ankara, 1 (Kurun) - er ~ 
merı a 1 l<aybotanJar var Tedhişin men'i ha uzatılacağı da söylenilmekte- Bankasında müteşekkil ~ki~lf 

d' kağıt para komiıyonunca ıımdıye 

H• b. d 1 tl d. ti v Kars: 1 (A.A.) - Bügün iki sa- Uı'uslar Kurumundaki ır: . . • hr•f kadar imha edilen kağıt paraları" 
ıç ır ev e e os ugu- . .. 'dd ı· ·b. p go ,:..ıletını ta ı nıye suren tı et ı ır '7'.er sarsın- ıgan 'O tutarı ıs milyon lirayı bulmutwr• 

nu bozmayı 'düşünmüyor tısı olmuştur. Sarsıntı 13- 14 mer· komitanın· kararlan eden ad.am Sovyet artistleri 
Nevyor, 1 (A.A.) - Mebusan kezde duyulmuştur. Cenevre, 1 (A.A.) - Uluslar ku A kara 1 (Kurun) Hima· • 

n ' - Ankara.. 1 / Kurun) - Sovye• 
meclisinin aakeri encfun.enlerine Karata hükUmet . .konağı ile bir rumu tarafından 1934 ilkkinunun yei Etfal piyango biletini tahrif ....,, 1 1 
yolladığı bir beyennamede B. Ro- çok ,-apılarm duvarları çatlamış, da teıkil edilen "aıyaaal tedhiıin etmekten suçlu Süreyya, kefaletle artistleri bugün lzrnire doğru yo ., 
osevel4 batka milletler tarafın· bazı evler ve duvarlar yıkılmıt· men'i,, komiteıi, dün toplanmıf, tahliye edildi. Yakında muhakeme çıktılar. 
dan hamiane telakki edilebilecek tır. Sarsıntı merkeze bağlı Dinar ve Belçika mümeaıili B. Karton dö sine ba~lamlacaktır. Frengi ve sitma ilaçları 
her türlü n-fr•ratı durdurmak ir-in, nahiyesiyle köylerinde daha 'ıtjd. "ha · • k dı · Ankara, 1 (Kurun) - Sthbşt ~ ~ ~ ::s Virti be.ıkan inti P etmitür. An ara a yangın 
icabı takdirde kendiaine babıedil- detli ve süreldi olduğundan bura- Bakanlığının ~hazırlamakta oldu • 
mit olan ordu ve donanmanın baş- larda birçok evler yıkılmq, on ki- Komite, siyasal tedbiıle müca- Ankara, 1 (Kurun) - Dün --;- ğu bir li.yihaya göre frengi ve sıt' 

fu ı h• . . . . k yb 1 1 uk ··ım" t"' .dele için, arsıulusal bir aiıla.pnayı !aID telsiz istasyonu yakınların a ma ı'la"çlarmın memlekete sokul -
kanlığı nü z ve ıa a ıyetmı ıı.sti- !İ a o muı, a tı çoc o uş ur. bir evden yangın çıkmıJ, bastınl- ması Kızıl ay ı--rumu tarafınd•fl 
mal edeceğini bildirmi§tİr. Felaket yerine doktor ve sıhhat derpif eden 9/12/ 934 tarihli Fran- ~u .. 

B. Roosevelt, bazı ordu erkinı· memurları ve yaralİlan tatmıak sız teklifini bbul etmege karar nuşbr. · yapılacaktır. Stoklar, kanunufı 
n;n ve ezcümle erkinı hanöe reis üzere otomobiller gönderilmiıtir. venniıtir. MUALLİM MEKTEPLERiNİN neşrinden sonra, kurumun korı-
vekili general Kilbumun, Kanada Şiddetli rüzgarlardan telefon tel- Bu teklif, ezcümle §U noktaları iMTiHANLARI trolüden geçirilecektir. 

h . h k • d . h Ankara, 1 (Kurun) - Mual. DENiZ GEDlKLl KÜÇÜK 
civarında bir ava üssü are esı leri koptuğun an zayıat ve asar ihtiva etmektedir.: 
ihdası ve zaruret hatıl olduğu tak- derecesi tamamile öğrenilememi§- lim mektepleri birinci ikinci · sı • ZABITLERl 

1 tir
• • "Paaaport muamelelerini11, ika- nıflarmın ikinci yoklaın;aları 11 •nkara, 1 (Kurun) _ Bay 1"' 

dirde ngiliz ve Fransa: müstem- I" 

lekelerine vazedilmeaini tavsiye e- Kars un fabrikası sahibi Bay met hakkmm, meml~et haricine Mayısta batlıyacak, 26 Mayısta rık Us (Gireıun), Kamulaya ı;et~ 
.-ıkarmalann annıluaal bir nizam- bitecektir. Son aımfların tatbikat _, __ . · d d'kl• den beyanatına iıaretle bunların Hamit felaketzedelere ilk yar dun 3' diği "bir tefair 't1LKTınn e, ge 1 

ne hahhazırdaki hükUmetin ne de olmak üzere 10 çuva:l ~gönder- nameye ti.bi bıtulması, bu hususta imfihanlan tt ile 21 mayıa ,-sın- küçük zabit kanununda tasfiyele" 
· l dl da, mektep idarelerinin uygun gö- tJ . h f ~• 

bl'zzat kendı'sı'nin si'"'ıuHını ula mı· •ti'r ımza anması musavver an a§ma- rine kadar vaziye erı mu a .,..... 
.1- s • recekleri ıaiinde yaP.ılacaktır. Son ~ 

ifade etmediğini söylemi§tir. Mu- 18 'Papas mevkuf . nm tatbikini temin edecek arsı- 10
- h edilmit olan deniz gedikli küç 

hk · • aınıflann sözlü yOklamalar:ı ir b __ ,_ .. rııe' 
maileyh ilaveten demi§tİr ki: Londra, ı (A.A.) -Röyter a _ ulusal bir ceza ma emesının te· zabitlerinin za itan ve aaaen 

h~'-~- . Anı .ka . . haziranda bqlıyacak, 15 ihaziran- murlar '" ..... ,tı kanunu ka-ııJ11 • 
"Amerika imumet", en - jansmm Berlinden öğrendiğine sısı. ekt" B' · · •ı_! __ • f '•----w- ''S' 

d ı ı1 da bitec ır. ırıncı, 1~1 smı • dakı' -·ıyetlen'nm· tefıir olwun••'' 
nm herhangi bir ya:bancı eve e göre, Chemniz üniversiteai profe- ı ki ı 10 ha ...... 
mevcut dostlugu.. ihlal etmek ihti- ·· J • d Saksonya m·-'--le TU .. RK - AMERiKAN POSTA lar:m söz ü yo ama arına • nı iıtemektedir. ~ 

sor enn en ve una - · ziranda baılanılarak 15 haziran• =-', 
malini deıpi§ eylememektedir • ., fet kilisesi liyik erkanından Kuen MUKAVELESİ da bitirilecektir. lçeriıinde orta nacaktır. Konutulacak itler ar• , 

B. Roosevelt., be~ennameainin gelIİıan vazifeainden azil ve tev • · Ankara, 1 (Kurun) - Birletik mektep bulunan Muallim mektep- aında atletizm birincilikleri, ~ ... 
b'ır suretini, bu yo!d~ hareket et- kif d·ı • ti' o:r .. k 1 ı h · ...... ısr e ı mıı r. 1 ecemmu anıp a- Amerika. hükUmetlerile hükume - }erinin birinci devre yazılı yokla- limpiyat oyun arının angı ~ 
meg· e mecbur hldt~ ından dolayı d b ·· 18 S ~--::.. al ''- d • 4 Du d Y..tf' rın a ugun &KMJDY 1 papas timiz araunda posta mul<avelesi maalrma 11 mayısta baflanılacaıc, te yapılacağı a varaır. Y "'~ 
esef b1eyst: ederek haı biy~ neZMe b ı aktad b ıı· b' ı· h_.., u unm ır. ve paket uzlaımaıı yapıldı. Buna 26 mayısta bitirilecektir. ma ıö~ u sene e ı ın ıra fi. 
tine göndermittir. mübayaa siyasasına karşı koymak göre bütün paketler için transit ŞEHRiMiZDE BOY10K BiR canmak auretile lıtanbulda biiY , 

fngiliz lirası düşüyor maksadile, kmbiyo müvazene ser- aerbeıtliği karfılıklı olarak kabul YÜZME HAVUZU YAPI- bir yüzme havuzunun yaptırıln1',a 
Londra, ı (A.A.) - Dün, sağ- myeainin müdahelesine atfediyor- d'I . . T~~-'-' d .. d ·ı LACAK ı •ı k'!-rarlaımı tir. Havuz, ViY.~1~ e ı mııtır. ür&ıye en gon erı e - d JP" 

lam bir açılı§ı müteakip lngiliz li- lar. 4.84 de aç.ılan· dolar piyua - cek paketlerden kilogram başına Ankara, 1 (Kurun) - Spor it- adındaki bir Franl!Z mühen ıt 
rası birdenbire gav§eyerek, kam· ıı 4.8312 de kapanmt!lır. • . d .. . k tifalu umumi me~ezi yarın topla- yaptınlaca'ktır. ~ 
biyo mahafilinde az çok şaşkınlı- Fransa: frangı da 73.25 e ka - yetmıı altın ıantmı, egen on • ___ _ _ _ _ _ _ __ ... - _ _ ~ 
ğı mucip olmu§tur. :Ayni mahafil, dar fırladıktan sonra 72.93 de ka· MU§ paketlerin kilogramından da K d. d . l de amı 7 ncide 
bu hadisexi, Amerikanm gµmü rar ~:;;m. 1 10 altm santim alınacaktır.· en l uyu~ arımızın v 
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Yolculuk notlan SiYASA 

.. <JJeP'alraJdıııa .... , 

mı.r1a <lı ıtamplan) ltaıyadald 
Fqilt t.pil&dan ailli Alman ıe 
leriai ukerliie ............ yar-y • T k .. fT kı··b- d dıaedebDir. Bam•lalMnherbu enı ıer os mu- otanya u un e Avustralyalı 

seyyahlar 

Alman teslihatının 
doğurduğu 

buhranlar 
tePilltm ud m•kudı uked ol· dürü işe başladı 
maktan '-tkadır. 

Dil• taraftan Almap1arm (Jt T erkoı müdürlüjüne tayin e -
Kamp) l&nm itBJiie bıp aır. dilen belediye fen laeyeti müdürü 
11111 ted1Nr1er urumda aqaaı. hay Z-ıya Erdem dünden itibaren 
da ftıdır. FiDa•mJra ........ hir yeni .uiftlline hatlamqtır. Bay 
-iHıa.de •••• çahpu ... • Zir- ,.n.ı tayin edilen be -
lu Mr .-- Clt Kamp) ma.r.a•rn.4 ....,_. ..... i müdürü bay Hüs-
.... •- oaa ~ allı., d de itiae bafl&llllfbr. 
mti&HetiPnillia1*.U..W.-d· Bııdan htanume ~mi
~ ... itil.da <it itam· düıllifıM harita ~ müdürü 
.. ) teflci1A" itlbfıli aaltmeia da Bay Gah1riıı tayini ana1'temeldir. 
lai'JO!Mt etmektedir. Bummla be- 8'ı bılalWe •anta .-si imar f11-
l'Üer Clı Kamplan) tef)dlitmm •••• altanacakttr. 
••hedı itam.. it hahuk 111n1-

liaie da t.lllrld edilmemek 1lmn .... 
O Wde hu it Kemplen cimi· 

... ..-,: nedir, ~? 
Buna cevap wamek iPn 1riru 

iahat....,im: 
Almanyada Nu,...ı 5oQalİlt 

fabG it lMıpna aer...a.n enel 
- .......w.tte _,, ........... .ı.n 
nnlr. Bir tarafta~. 1-
Mr tarafta ...... ....,...~ 
allDJtWanaJOI.._ 

H• iki mufm mpıw Yahadi
ı. ıeçmif ...... o nldt 
Wa itsW el itPaiDi Wdr ıaril· ,. .... 

Hitı.ria tfUJOD&l Saa,alilt fıt
--~ha aauf mlk:a
...... nl ..... bWamali ewb 
--.W•olmü111 ......... ..,._ 
....... e...., Mnu ~ 
riDi bir ptl ...... tapla=ık, bir· 
ı.p..tr, 1airillirleriDe lraJmlbr-

Çocuk eaırgeme kwu
mun<la çahıma 

Haalaan htatietiie pre, ço
Cllllı Eair- bıqma tarafından 
- - ~ wfmd& 8981 çocuğa •w ...... 38~1a ayakkkabı 
58 aileye kundak takanı ftrilmq, 
434 çoc:ak JDUayene ve tedaYi e -
dl it, 17 secula ültra'fiyole tat
bilc olunmuttur. 

Yakalanan si garalar 
'P-~:,_ f Jıı" !..,1_ ___ !.....!_ CiL-1 u.uu _ILJIBr ~ ua • 

li depo111Dda ambar kitiW. de • 
pod•a ~ çewil=if, ı.c.k
ı.r- uaımd WrtDrt. içine 
ima ı M pUıet Serkl Doryan ai· 
...... b.plamıaqtır. Kitip hak -
kmda lrenmj takibat yapdmak • 
tadır. 

lngiliz krabnın günü 
MaJ1SJD altmcı sünü İngiliz 

Krabnm tahta çıkıpnnı yirmi be-

Bir mayıs münaseaetile 
bir toplantı yapıldı 

Dün bir mayıa dolayısile Alman
lann da bayramı olduğu için tdı· 
rimizdeki "T otonya,, kulübünde 
dün •kpm bir toplantı yapılmıı 

Ye Alman komoloeu doktor T opke 
Alman koloniaine bir nutuk aöyle
mittir. 

T otonyadaki toplantıya, dün li
m11nrmıza •elen "Fon Şroybea,, 
isimli Alman ıeyyah ıemiai yol
aıları da davet edilmiıtir. 

Polis haberleri 

Kari isimli bir ATiıstralyalmm 
reialiği altmda yedi ki!ilik bir .ey
yah grupu A vustral, adan kalka
rak bir çok tark memleketlerini 
gezdikten ıonra Çanakkale me • 
zarlığına gelmi§ ve Avuıtralya 
mezarlıklarını ziyaret edip !ehri • 
mize gelmiştir. 

Avustralyalı seyyah grupu, be
raber1erinde Avustralyada yapb • 
rılmıt ıun'i çelenkler getirmitler 
ve tanıdıklarının mezarları üzeri· 
ne koymuılardır. 

Şimdi tehrimizde buluan ıey -
yahlar, bu akıam gideceklerdir . 

Gamlamu KITIHIŞ Üç gündenberi lstanbulun biitün 
Küçük Piyalede oturan A11m gezmeğe değer yerlerini dplatmıt

sarhot bir halde Harbiye cadde- lardır. Buradan Şüveyşe dönecek 
ıinden ıeçtiği bir ıırada Haıim ve kendilerini bekliyen vapurla 
adında birinin fırınına taarruz e- Avus1ralv;wa p;rleceHerdir. 
derek camlarını kırmıştır. Hak - _ • 
kında takibata baılaımuttır. Yurdumuz un her koşesın· 

BlR KAVGA Ye SONU - Ci - de elektrik kullarııtacak 
baH karakolu dahilinde Zeyrek Ankaradan bildirildiğine göre 

lktısat Bakanlığınca memleketin 
her tarafının elektrikle aydınla -
tılmaaı için bir kanun layihası ha· 
zırlanmaktadır. Yapılan heaapla -
ra göre, memeleketimizin ea uzak 
kötelerine kadar kiloYab 60 pa -
radan verilebilecektir. Elektrik • 
leşme proğramına göre, meml~ -
ket 6 mıntakaya ayrılmıtbr. Zon
guldak ve havzumda elektrik i • 
çin kömürden, Antalyada sular -
dan iıtifade edilecektir. 

camii kartısındakı arsada oturan 
çingene Hasan ile Şükrü kavga • 
ya tabqmutlar we biribirlerini ba
cak ve koilarmdaıa yaralamıflar • 
dır. Cerrahpap butaneaine kal • 
cbnlmıtlardır. 

USTURALI ADAM - Şüpheli 

tanrla sokakta dolatan İsmail a -
dmda birinin polis tarafından üze
ri aranmış ve bir uıtura hulun -
muıtur. Ustura müsadere edilmif
tir. 

... --~· ...... lCımplen 
-----~..,.ı-ms•la hiama htJ,,JApp. mm . 

fincl JilcleaDadl olchılu için, ... -Ki·!tf"""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'" 
rimiadeki l1t1iliz elçilik binumda n.lStf 

elçi Sir Peni Loren "refikuı ta- --• Şehır •••• 

Bcyterl.Jc:yincıe hın;ızlı~ 

Uç ıün evvel Beylubeyiade bir 
kaç yalı aoyulnnlflur. Meçhw hır
sızlar aandallo.rla ıelerek yalıla
rın pencereerinden içeriye ıirmit
ler, aıhhiye milfettiti Bay F.rterin 
yalıaıodan üç hal1y Bay Himinin 
yabıından iki köte yastığı, bir aİ• 
ıara mam.aaı, bir perd~ Bay Ra· 
ııp ve Bay Kazımın yaldarında 
yükte hafif qya çalmıtlardır. Za
bıta hırsızları aramaktadır. 

ili .Almew pDG)iii aramada N· 
-.Jc için tfiitiltith il ictiıwl • 

tMWrdİre I 

·-- na..ı ubrlik,..... .. 
mit olu 1m pn; ubr alma ida-
releri taıafımlaa aiWı akma çalı· 
nhna A__,ada A Jall OD 

kaz ile yirmi bet arumda elan 
~. hanlana ......... bUM• 
• &ae tahlili a6ımlit olanlar Clt 
Ea•p) lanna çatırıhr. Eıfcekler 
isi- Clt Ke np) lan eldalu aibi b-
4mlar içia.. ....... o ..... 
baıün WitGn AbDanpda {12DO) 
.. Kampı W-meJstadır. Bıml• 
.... ~ ...... talim ..... phftm
laa ,.açlerla ..,... (ZI0.000) j ....... 

rafmdaa bir kabul reami yapıla - Haberleri 
aıldır. 

tarih, kiltir denim ftl'iliyor. >.. 
brlilde itlerine yarqacak nazari 
bilai)er aWeriliyor. 

BmMbıa '-tka Clt Kamp) larm.
a ıaçl ... Naqcmal Soayalist fır· 
bamm ai,..t premipleri anlablı· 
J'OI'• Ahnanyaya daha evvel gir· 
.... olaa lmmünut rıkirlerinin or· 
ta4aD blchnhnuma çabfılıyor. 

Gelecek uman için t-m•miyle 
Jmi i&leallerle mlcehhez bir ıenç. 
Bit ...& yetİftiriliJ'or. Bir cemi
,et içltade J&P1U bir imanın ken· 
di batma hiç olduju, bilikiı fert. 
J..m topl•nm•emclan meydana ıe
ı. Wr milletin ller teY demek bu· 
....... anlatıb,or. Alman mil· 
W aillhlı itile olta, manen zayıf 

TİCARET ODASINDA - Ticaret 
odası idare heyeti dön de toplanarak 
ticaret Malan kDDgresine gönderile
cek raporları tetkik etmiştir. 

Oda tetkikat n istihbarat müdürü 
Bay Hakkı Nezihi Erkson yarın ak· 
~m raporlan götürmek üzere Anka
raya gidecektir. 

G'OMRKLERDE - Gimrülderde 
satış işini bil'elden idare içi11 yapılan 
yeniteşkilat dünden itibaren ithalat 
gilınrilitinde çalışmağa başlamış • 
ar. 

ROMEN TALEBE - Bir haftadan 
beri şehrimizde buhuuuı Romen tale· 
heleri dün memleketlerine gitıaiş]er -
dir. 

Muhtelit mahkemelerde 
Türk - Fransız muhtelit ha -

kem mahkemeıinde dün bazı da
valara bakılmıf, Periye bankası i
le belediye aA'\1Indaki dava, bi · 
millerle belediye anlattıiı için ıu· 
kut etmiıtir. 

it Kamp1armıl& sal..-•...,. 
t 1 .,. aillaJM allı., ........ 
............. ,.... ldtilt 
~ •~iJor tl•ı•ıır. 

<it Kmnp) .... sa...-. Mt ...- .,...,...., ,...,..,mr. • 
._ barilniat fildr cereyanları 
kart•mdamakavemetedemi:rece·9!!!!!!!!!!!!!!!al!!!!!!ll!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!t!!!!!!!!!~~!!!!!!!!'~"!'!!"!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!~ 

KUYUDA BOOULAN ÇOCUK
Yinal dokuzaae11 ilk mektep taJelJe. 
leriaa biri Mecidiyeköyüılde ağzı 

açJk bir kuy~a dü§erek boiulmuş -
tu. Bu kaza hakkında maarif idaresi 
tahkikata devam etmektedir. 

Yunan mahkemesi bugün yine 
ondan fazla davaya bakarak on 
bet gün zarfında itini bitirecek -
tir. 

-- ......... ..war~ 
,..,... Fabl ... taraftaa it 
c-....... , .... ~ .... . .., ..................... .. 
.--teıcDa ... . 

, ...... ft ..... ....,. _...... 

......... it Kuapma siriP çak

... o1aa ,.açlere talnil edllir. Bu-
- 1ıPa Almn pnslsi (Kamp) 
... çat1dınca bana 1rir ... erm. 
mecburi1eti sibi ehemmiJdl• •· 
wr&\•taahaabııtlır. ı 

<it Kamp) larma pln)aa paç. 
............ ....mmı ft faldrlik 
failm ,..._,. Tıpla ukerlikte ol· 

li bnaati Yerı1iyor. 
(it Kamp) larma ıelen AlmaD 

pnçleri :remeklerini kendileri pİ· 
tirirler. Tarlalari nrdır. Ban, 
ekwlm. Patates " l&ire sibi mab
aul yetiıtirirler. Yol Ye kö1 evler; 
,.......... Almanfadald bataklık 
,.IM .. Jll&lar. Ba~da .ve1 

......... ,.. .... bot topraklan 1 

sirule ,...... 1rir hale ptirhler. 
Kmutwa Ye •W- ameH,eleri 
,......... Onaanlar yetifthirler.J 
Şiıaal deııizi aahilinde sığ yerleri 
doltlmarak daizden toprak kaza
nırlar. Rin1ete Pre bu tarzda 
...n,.t ile bütün Sakeonya kadar 

........ H.püllirprde,...,_ uuib•nmekmit•kündür. 

.Al111m1,Janm aifcilılarancı ,_.. 
Aefi irili 6iifin Aorapanın en ,,,,,_ 
irim meselesidir. Almanya, •el"' 
Martın ortaaıntlanflerl V eTN)' ,,,; 

ahetlesİlrifl -'-i lriilıiiırleriıd 
Plw-dfe ft .... lıaovefferi ,, 
tayyare "*•oetferi tt1ri 4enis ,_,.. 
vdlcriııi lraı~ ... 

Almaa)Waın '- 7fJiJa hr ,,_.. 
lıcti --. A~ """"-"• .. 
rİıl eıttli,.lerl• ....,..,.,. .. 
taıwha w •r• lwaaftlcl.,. _..~ 
lıyor. 

Al9nmtJ'• illıönce 6ii1iil Wr /cf; 
RI Jeuoc>eti lliioallc fl'lllinliliı9 iJl/I 
etti. 

Dalttı «>nrc c ... s.,. .. _ ..... 
lifti aQıaNı6i a1wm•Ja - brı/il• 
terenin hava lıuvvetleri J • 
de Nwtı Jıııııuoatlai ••"-..... atr 

laıılJ1. 
Şimdi Je Almanya, Jena "'-.,... 

vederini ~ w V er-1 
nuıalaM..u.üt,..aft.ıeijitl.uJ· 
tı gemileri yafl...,,,.,, •. 

Almcn,,e. 6v ..,,, ,.... .... ,,. 
tün Avrupayı ayaklanJı,.,.,, _. 
yeni w .;u,,w..,,.. ,...,...,- ,,,_ 
m&f bulaMı)tor. 

in~• lwilıa ıı8'i, ~ 
,.,. ..... 4'eıtia .... il h il•,.,. 
lıalade alalcaılar olınalııı. •Ar 
~ • ..i&daa •• ..,.,,,. 
nun taralınılan ~il. Mm naııı• 
için, leoleıJMc u,_,.. _, _ _,,, 
tadır. 

Almanyanın )'fllnu lngiltere,
müaGi t1.,...ı. lafrae ,_,,,.,ı 
• '•g• ~I WJıl ,..,._,_ ,,_. 
Uap.atwlaimı-•n-• 'ı # 
feri ,., ....... ı ..... -1ıip .,. 
n,__ _, ı ,_,,.,, ...... ,,.. 
--- ,.,. fefi6iı'- ._,. ........ ,....,... A......,.__..Alwus&J_., 
layyarelerİ •)VIW (I•) • 1111rtlr 
fi ltalfle f..pte,.fn h•ırl.,i 
ancak bunun ,_.. deree ..... • 
dir. Onun için lr.pterenin tar.' 
relerini .,ni MY'• ~-- ,,. 
hmr ..... .,.,.,. ,,,..,. .... -
helllenmeldedir. 

811 yoltlalti '""'17etin Alnl~'· 
ile al.alımla olan hr ,_,.,.ıh#, 
yel e4ecefWle ,aplae )Olılıa. 

Aonıpca. lir .il&la 1""""-"" 
dönJiilıçe, cuhumi emlli.,..ıin o ıri' 
bette •araılacofında fiplte 
lur. 

Bu son laaliyetl.r, .aGM.rı 
zaltma imian ve ihlimollerinin 
nunçlannı baltalaınıı gi6iJir • 

L R. Dolnd.J 

Ankara resim sergisine 
hazırbk 

Güzel Sanallar Birliji naia ,.. 
beaiadeaı: Ankara reaİ1D ~ 
iftirak edecek •neftirlann 11-1' 
mayıs 935 saat 14-17 ye ~adar ~ 
aerlerini Alaykıöflr.üne ıetiımelen: 
•e ıimcliden iftirak •ar 
çevirıenliktan almalan rica 
nur. 

Bu gece n8bet~I ecull 

lar, ........... Bir ,_ele ,..... ffiılha baaia nüfum albmt al- Bir Mayıs dünyanın her tara -
ysier. &.p.i Mr,... çilqWılar. b .U,-clan iharet Almanyanm fmda bir bahar bayramı olmak 
• ~ 1ılr faQat A•ea ıeaç.- ıo,nldan ba türlü ameli,..Jer ile üzere kutlanıyor: Eıkiden Mayı-
1..W biriWıfne ;aldiı....,_. Li- •IAh ediline clalaa otu milyon sm birinci günü, ıüt içmek, hemen 

yü -ye Edirnekapı tarafım doldu
ran halk, sabahleyin kırda eüt iç· 
mitler, aktam üıtü ellerinde çi • I 
çeklerle caddelerde dolqmışiar -

.. tafalll lllaılt ola ı•aler r/(lr- fasla niifaa h.liyeln1ir. Buaünkü hemen umumi bir adet gibiydi. ı .. 
ıı urla.,.,...,__. ıa& a ar- hadatlen dahilinde~ Jiiz tuabalda hı ananenin hlll hıra
._...,.......,.. ft EM; ı 911fyOll tdlfeela Wr •-leklll oJa. kılmadığını ,ar&Jeru. Din a'bafı 

dır. 
Res"mde, Bilyük.JeTe yolunda 

bayramı lmtlulaJ.aD bir aileyi sö
riJ.Wıunu& ....._.. AWa ~--J bilir. ASlll US .... dq ~ Mecidiı.eka • 

llliıillllfilillıllillllililfl8i*ilılllı1illllllM1 ....... 
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Eı ülüste Kemal Reis 

Tefrika No: 'Jl J J Yazan: ishak r=r 
~e~11 ~urullo~ ~an~erini ~e~n ue u~h~ı 

uöüsünden yaraladı ! 
Şeyh ne için ~eldi .• 

kimi öldürdü .. ? 
Ernir Sa.it nasıl • diyebilirdi ki, 

lcraı Ferdinand {lşbiliye) de ken • 
diaine yeni bir taht hazırlıyacak ... 
Şeyh Nurullaha teeuürünü belli 

etınernek istemedi ... 
- Çok rahatsızım, .Şeyhim! Be

}'i Yalnız ibrrakınız 1 
Dedi .. Gözlerini kapadı .. 
Şeyh Nurullah yavaş yavaş ge • 

tiye çekildi .. 
Dııa.rıya çıktı ••. 
~e kimseye görünmeden tekrar 

odasına döndü .•• 

Şeyh Nurullah odasında yata -
~•Yordu. 

Sabahleyin ıgüne§ doğmadan 
)ola ç.ıkacaktı.. Saray muhafızı 
lceııdiıini alıp götürecekti. Kahta· 
ni reiıi merakından çatlıyordu ·· 

E.air Sait acaba neden kederliy
di? Odanın içinde aşağı yukarı 
dolaııyor, bu teessürün sebebini 
~aıtırıyordu. 
.Şeyhin oda hizmetine bakan ha

dlıne kapınm önünde aeziniyor -
d ll .•• 
Şeyh Nurullah hademeyi odaya 

~iırclı: 
ttı-"'::: Emir Saitle görüştüm, dedi, 
~ encıısı ~ yıt AbdusaeJi-

~·~ a~ını 1luyunca kederlendi .. 
~ha araları mı açık? Yoksa ... 

.) Şeylıin sözlerini u§ak tamamla -
'll: 

h - Emir Sait sulh heyeti reis -
'~İni yapamıyacağı için kederli -

clir .. Seyit Abdüsselimla arala
~ hiç bir ıey yoktur. 

1
. - Emir Saidin sulh heyeti reis-
ı"'. 
iıQ.de ne kazancı vardı ?. 
- Orasını siz bilmez mısıwz, 

feyhiın ! Emir Sait avucundaki gü· 
"erci . k d v d .. . di nı açır ıgın an muteesıır -
.;· Memleketi veya bu vazifenin 

~. 1'tnıniyetini düşündüğü için de -
aı ..... 

- 'Hangi güvercinden bahsedi· 
)oraun? 

t' ~ıak:Uanalı bir gülüşle gözle -
1111 Yere indirdi: 

- O, çoktanberi prenses (Sali· 
:-) Yı göremiyor. Gece sabaha ka
•r onu düıünüyor ... 
- Sade bunu mu düıünüyor?. 

lf - Kirnbilir? Belki de biraderi -
) in burada yıkılacak tahtını başka 
derde kurmak düşün.cesi de var • 

it! 

b - Sen ku1ağı delik bir adama 
tie~:ıiyor.nn ! Emir Said in, birad~
~ llın tahtmda gözü olduğunu 
llıuyor musun?. 
~-Ummak mı?! Bunu kendi 
!1\.1'-innla duydum: Bir gece E • 
~~, ~~Hna ile sarhof ohnuıtu ... 
~ıhıinin kolları araaında ya -
"'1t·en: "Kralın vadettiği tahta ne 
d ıt oturacağım?.,, diye soruyor· 

ta •• 

- Salina ne cevap verdi?. 
~ - Kralın vadinde duracağını, 
d·'~atayı işgal ettikten sonra, ken 
ıaın· d J .... ao 1 e şbiliyeye gönderecegını 
Ylcdi .. 

,. Ş.yh Nurullah, saray hademe ' 
r'lldq, bthnediği ıeyleri de öğ • 
ennı· t" 8 1 •••• 

...._, - Deaene, el altından anlaış • 
l&r )'apılmıı.. Pazarlıklar, ah§ 

verişler, andlaşmnlar olmuş! .. 
- Daha .-ıeler oluyor amma, 

bize söz söylemek dü1mez, şey • 
him ! Sultanın tahtını, etrafındaki 
dalkavuklar yıkacaklar... Çok a
cıyorum suhana .. 

- Sultan yaptığı ve yapacağı 
i_şleri hepimizden iyi bilir. Benim 
on.un zekasına itimadım vardır ... 
Endülüslüler için, hayırlı yolu <m· 
dan baskası keşfedemez .. Biz, an
cak on~n göstereceği yoldan yürü· 
meğc mecburuz.. Haydi, böyle 
şeyleri zihninden çıkar ,.e efendi • 
ne sadakatle hizmet et! .• 
Şeyh Nurullah, saray hademe • 

sinin vatansever ve kulağı delik 
bir adam olduğunu anlamıştı .. E • 
mir Saide içinden husumet besle • 
diğıi de muhakkaktı. Kendi ken • 
dine: 

- Bu herif belki de Emir Sai • 
din canına kıyacak ve kimseye de 
belli etmiyecektir ! 

Diyordu .• 
Emir Sait lspanyollaTa ergeç la

zım olacaktı •. Onu her yerde ve 
her zaman 1kolaylıkia elde etmek 
kabildi •.. 
Şeyh NuruUah birdenbire dini 

beline götürdü .. Yavaşça hançeri • 
ni çekti ... Ve hademenin üzerine 

atıldı. 
Zavallı uıak biran içinde ser· 

semliyerck odanın ortasına yuvar
lanmrftı ..• 

Şeyh NurulJahm elin.tJeki han-
çer uşağın tam kalbinin üstüne 
saplanmıştı •.• 
Uıak bir söz bile söylemeden 

gözlerini kapadı .•. Öldü.. 
Şeyh Nurullah, bu açık göz u -

şağı öldürmekle memleket;ne bü -
yük bir hizmet etmiı oluyordu. 

Çünkü, ufak, bugün değilıe, ya
rın Emir Saidi ı:ehirleyecekti. U • , 
şak '(kolsuz Ayşe) tarafından elde 

cdilıniıti. 
Şeyh Nurullahın bundan haberi 

yoktu .• O, sadece bir §üphe üzeri • 
ne, uşağın vücudunu orta.dan kal -
dırmayı dii§ünmüş, buna karar 
vermi~ ve kararını derhal tatbik 

etmi~ti. 
Şimdi odanın ortaıuıd• kanlı 

bir ceaet yabyordu. Şeyhin elleri 
titremeğe başlamıJb· Dııarıdan 
bir takım ayak s91eri de iıidili -

yordu. . dek" .. ··ıt .. 
Acaba odanın içın ı guru u· 

yü dııarıdaki nöbet"çiler duymu! -

lar mıydı?. 
Şeyh Nurullah det'hal kapıyı 

sürmeledi ve kulağını duvara da· 
yayarak etrafı dinleıneğe baJ1• -

dı .• ( l)ecamı ı>ar) 

/spartada hazırlık 
J t ( AA.) - Cümhuriyct 
spar a, '. • . . 

Halk partisi vılayet ıdare he!etı 
to !anarak 9 mayısta açılacal4 3-

1 
p dördüncü büyük parti kunılta-

an b • 1 . yının açılışı münase etıy e yuıt ı· 
. de büyük bir ıenlik yapılm:.ısı 

çın . . k" 
işlerini konuJmu~, putının en u· 
çük kollarına varıncaya kadar 

0 
güne ait yapılacak işler hakkın

da direktifler vermiştir. Bu b;ıyük 
··oün kutlulanması için şimdidt"n 

~nıhuriyet Hallı Partisi h~tün 
tef~(ilatlariyle hazırlıklara baıla-
ınıttır. 

imrahorda i tas) on sokağında ~2 
numarada bay Armanak ile Hnralon 
kızı ba).ın Dcsp1na, Sultansclimdc 
Çukurhostanda 24 numarada dabağ 
Hay Ali Galip ile Basan ~ızı hayan 
Şahscmrn, Eyiiptc Şehitler sokıığmda 
turşucu bay Ahmet ile Emin kızı ba • 
ynn Scmnltat, Uızırra' uşta Buı ça 
sokağında numara alt~da müstahdem 
bay Nesim AYuclur ile • aftali kızı bn 
yan E:stcr, Hacıltasanağa mahallesin. 
de Knraköy stık ığında 26 nuınnracta 
Fatih ıllt mahkl'mcsi icra mc.nıuru 

Bay AH Nizami ile Hü e)in kızı ba
yan Hadiye, Edimckapıda cami so • 
knğındn :> numarada dokumacı bay 
:\lehmet ile Sadık kızı bayan Zehra, 
Orta{'csrnrde arpacı hnndn iki numa • 
rada ·ıuımnf hay ·Ali ile Rect'P kızr ba
) an nanifr, ı;c~ azıtcc<lit ~:ıma) a cad
dcsind<' lmnm bay Siile) man Fc,~i 
ile l\lehmct kızı bayan l~minc l\lchli· 
ka, Kürl·çiibası mahallt>sindc ceşme 
okağında yirmi numar~da manav 

hay Haı-an ile llüsc~ in Sabri kıır ha
nın l\lcliha. I\ocarnu tafapn!':aoa A • 
~nrca sokağında) irmi sekiz 11umarada 
beledi) c tahldk memuru bay ;i mail 
Saban ile Ahmet Faik kızı bayan 
Hana Nahide. l{olcubaşı sokağm,la 
iki numarada 1\...-l ap Yakup ile Hasan 
kızı baynn J.,ütfi)e, Cerrahp:ışacla Se· 
)'İt Yakup hanı sokağmda on altı mı· 
marada tramrnytı bay na~t ile 'Kiı -
mit kııı ba) an Sabri <', Aıptli Çelebide 
1ercan balığı sokağı.uda il.6 numara

da do'knmacı 1 mail ile Memduh lozı 
lıa~ an Cemile, Gnzlıçc :ınedc P.afail 
Auam deri fnbrikusı kapıcısı hay 
l\lu~tafa)le Hü c)in Tiiisnli kızı ba : 
, an Sebahat, Bakırköyündc lkitcllı 
köylinde on ) t•di numarallıı marangoz 
Jıay l\tustafa ile Mustafa kızı bayan 
.ı ll21llhe, Hoca ,.<')"ide altı Rumaı·a
da bclcdi)c fen memuru Hüsryin Jla
Ut ile Mehmet kızı ba) an llntice Be
dia. Fa tihtc Iliiscyin caChlcsindc 63 

numarada has :n us Fuat ile Osman 
'kız.ı \ı:ı.:. ım .. nnc~ er CcM:l.\ paşa 50· 
krığrnda on 11umrıradll h,ıkim bn~· H · 
SC!):in Arni j~ Metuuet ~akir k1u hn-
3an l<'atnıa, Guraba Hü c)in ağama
balJc inde Mehmet Liıt.fi sokağında 
bir numaruda tram\ay ıı;irketi depo 
memuru b:ıy Ya .ar ZcM Güngörcnle 
Mehmet Jm:ı IJa)rın Nebahat Güngör 
<!''lcnmişlcrdir. 

111!.TOCLU J\AZ.tiSINDA: 

Galatada pulcuzadede 6-1 nıımara
<l:ı. Sal:ımon 1kızt ba) an Ucf eka ile 
Hasköy sarşısıncla lla. im Dğlu }Or· 

gancı bay 1sak, Be) oğlunda I\flli,ı> 
Mustafa Çelebi mahallesinde lbra • 
him kızı ba) an Patn1a ile ayni e,·tlc 

oturan luet oğlu knpıc.ı bay Öme.r. 
Heşikta ta Rü tü ude okağında 110 
numarada Yusuf kızı bayan Ayşe ile 
'fak imde Şehit Muhtar caddesinde 
kırk namarad:ı ı lehnıet Asaf oğlu 
muallim b3y lchmet eT.ai, ?ropha -
nede Kireç kapısında 41 ııumaralı 
evde Artin kızı lıaynn Şükriye ile ay
ni e' de Rckir oğlu nmclcden bay Cc· 
mal, Kurtuluşta 'l1cpeüsfünde 60 aıu • 
marndn Haralnmbo kızı bayan Ef • 
tclya ile a) ni e' de oturan Dimitri 
oğlu bay Anargros, BcyoğJunda 'J'ar· 
lahaşmda. l\arna\·al sokağında 98 mı. 
marada Dimitri 1 ızı ba)an Antonya 
ile ayıti e' de otorn Pannvi oğlu ma

rnngoz bay hhnJ, Kuledibindc 29 nu
•arada Di)ansi kızı bn~ım Tercihori 
ile a) ni e' de oturan 'otiri oğlu so • 
fOr 1Jay Yorgi, l\tuhtar hatun maha). 
1 inde l\1ihrani kızı bn)an Joi ile ay

ni e' de tıturan ha) Ya ef. Harnalba. 
ında Ynni kızı ba) an Etoroni ile ay-

ni c\ de oturan l\lıhal oglu ntuvan ' 
Kurtulu ta 40 numarada Hiri to kızı 
bayan Jstcl) on ile ayni C\ de oturan 

elektrikçi bay Antona, Hamalha n • 
da dört numarada oturan Yani kızı 
ba) an Zönoplyl'l ile a~ ni c de Ya -
ni oğlu berber bıı) Ko tantin, ':l'opha· 

nede Kadri b.ı altı numarada Hasan 
kızı ha) nn Pcn in ile ayni eı; de otu • 
ran I mail oğlu berber bay Yakup 
cvlcnmi lrrclir. 

Sinopta elektrik 
Sinop, (A.A.) - Elektrik teai· 

sa.tının montajı bitmiştir, Sinop ya 

kında ı§ığa kavuşacaktır. 
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Yazan: Niyaz.i ı\hıned Ok:-n Tefrika No. 

Şehzade camii 
eski odalar 

·-t26-

ve 

Çfileymaniyc camiinin bir gece göriınu U <ı1 
(Yozı'ı gcfocc"k ~yı'lanmıidrı)' 

r kar§ı1ıntla l>irlafla ili. i?6t:fhur fl
Bizanı kurununıda Aya Mariya cemi oğlanlar hamamı h 81ci-. 
K~LENDERHANE CA'Mlt 

Diya Koniıis adını '-!ıyan Kalen· dalar ilirekleri ara-.mtlt. Wunu • 
derane camii de Beyazıt semti yordu. (1) 
binalarmdan idi. BukHne, pattik 
Kiryakos tarafından 593 ile 605 
yıllan araunda kur.ulmuıtu. Sou.
raclan kilisenin tama.mile şeklini 
ve üslubunu kayhetmif o1duğu ile
ri sürülmektedir. Bu iddiada ~ 
lunan1ar., 'kilisenin ınrimansuu 
altıncı yüzyıla değil, an· 
calf dokuzuncu yüzyı1a aıt olduğu
nu gösterme.ktcdjrler. 

" . . 

l-ladtkatülcevMllİ 1htı kıfla 'Ye 
mesçit hakkında §U malumatı ver
mektedir: 

"Acc.mi oğlanı kışlası ve mes
çidi, .Akdeniz tarafında kapama • 

cılaı· adında Anadolu ağası yoldaş
larmm sakin oldukları kışladır • 
Bfı.nisi &bulfeth Sultan Mehmet 
Hmıdıı·. Derununda olan hamam, 
Sultan Si.ileyın:ınmdtr. 1ttisa1inde 
yeniçeri ocağının fodla 'fınru ve 
m~l\abilinde tuluınbaci~r karJıai 
nesi ve kışlası vardır,:,.N~!eI!lli h!-; 
riklerde tsşlarma. kaJa)'lr taS ği -
yerler, 'Ve 'Üzerinde 'neferin kaçnı
cr olduğu -ralmmla -yazrlmıŞtrr. 
:Mesçidi ınezburun ıninbeıirti şeh
zade Sultan Mclntfedin vakfın..l 
katip bulunan kazan asmaz laka
bil 'maruf 'Elhac Mustafa efendi 
v:akfeylemiştir.,, 

Bu kıı1anın lkap111 önünde mec
zup Osman 'baha adlı birinin 'tur
besi vardı. 

Şchıaclc c.amii 951 yılında p. r 
pıllll&ğa :NıJ--q, 955 ~
bitirilmiştir. Cami, MimaT Sinan 
tarafından yapılmıJhr. Yapılqını 
d9ğuran sebep, oldukça meraklı -
dır. Meseleyi b'iraz ilerisinden an
latalım: Kanuni Süleymamn ha • 
sekilerinden Hüttem Sultan, Şeb· 
zahe Mehmet ile Mustafa ve Ci • 
hangiri kıskanmakta, oğlu Seti • 
m)n ishkbalini temin etmek için 
uğraşmakta idi. Galiçya esirlerin· 
den o1an ve eski adı "Rokshın -
Ruhsan al,, olan Hürrem Sultan, 
Kanuninin itimadını kazanmıştı. Türbenin önü kubbe 9eklu.cle 
Bununla beraber, etrafında da hay id~: Demir tel ve kafeslerle örül• 
li kuvvet toplamrş bulunuyordu. mu~ bulunuyordu. T ramTa.y yolu 
Sadrazam Rüstem Paıa ile aılla - Fatıhe uzatılırken bir :ıece 'b.tür
şarak Amasya valisi şehzade Mus- ~e yılctırılmıı, le.heli açılarak ~ 
tafayı babası aleyhine hareket et- mıkleri bir.~andık ~ine alımp ~ 
mİJ gibi göstererek idam ettir • zade canın avlutuna. ıömülariittlL 
mişti. Kanuriinin lrana giderken Birinci Abdiilhuni4ia ~ 
Konya Ere~isinde istikbaline ge- &inde Osman bat. h ... k .... ._.., 
len şehzadeyi öldürdüğünü duyan lar yazılmaktadrr: 
Muıtafamn kardeti Cihatt~İr de, "! ~, b ld <:.! h ... ·· · ı h 1 ·:ı_ • sı.an u a trC zade camıı kur-
muteessır o muf, asta anaraK yır- b.. d Esl<" dal 
mi dört yaıında ölmüttü. un e,. •. 1 

• 
0 ann altını~ bir 

lmpısı ıttısalındc def dolunup tür-
Cihangir mestini anlatırken besi canibi melfıkaneden bina ve 

yazdığımız gibi, Cihangirin naşı inşa olunan meczup Derviş Os -
lstanbula getirilerek şehzade Meh· man merburnun başı ucuna beMI' 
medin türbesinde içine gömülmüş gece bir kandil ikadı JÇin veym)ye 
ve adını unutturmamak için de dört akçe ımukidi kandil - kan .. 
Tophanede kendi adı ile bir cami dil yakan - ve iki akçe feıTaişyıe, 
yaptırmııtı. \"C bir akçe kandil paha ki ~m'U 

M . . . . yedi akçe ve şehriye iki okka ro-
d a~ıa valılığınde bulunan şeh- genzeyt Evkafr hümayun hasılatın. 

z~. e ehınet de, 950 yılında öl· dan tayin ve ita olunup VMif ei 
m~''. cenaz~i latanbula getiril - merkurnesi kışlada altmış bir ce
mıştı. Mehmet, yeniçerilere malı _ maatin vakilhnrct olan me~nıt.a 

sus olan "Eski odalar,, da hazır • ola.,, 

lanan bir yere gömüldükten son • Vakfiyenin tarihi 15 muharrem 
ra Şehzade camii yapılmııtır. 1195 dir. 

Kanuni Süley.man: 

Şehzadeler güzidesi sulhan :Meh
mediın. 

Mısraı ile oğlunun öldüğü yılı 
teshil etmişti. 

• • • 
Eski od~lar Şehzade cami inin 

(1) Haınmer "oğlan" keli~esir
nı AJmanıann hanr BUvari QSlterı
ne verdikleri "ohlan" kalimtlin. 
den oldu~ıu y&!'A'laktadır. Cilit ı 
şahifc 241. 



Bir bayan 100,000 lira
sını tayyareye verdi 

iki 
birçok 
otobüs kazası oldu; iz mirde 

iki ölü, . ,. 
1 1 1 

yaralı var! 

• 
MI 

Manisada yapı
lan işler 

Vali Bay Murat izahat 

D 
ı Güzel kadına lif attığı 

iÇin dövüldü 
. ver~uor .. .. \Dayaktan baygın bir halde kurtuldu, 

İzmır, (Husuıı) Ataturkun vak-
tile kurutulması için işaret buyur- 1 birkaç saat sonra da öldü 
dukları Cellat gölünde faaliyete . 
b&§lanmıt ve bu münasebetle göl Adanada Muta oğlu Murat, bir / yesinler senin için canım ~ile feci• 
civarında merasim yapılmış old11- kaç hafta evvel tarlasında çahşır· j olsun .. Karşılığ ını vermiştir. . 
ğu telgraf haberi olarak bildiri)- ken, ayni köyden giizelliği ~öhret Bu cevaptan sinirlenen Hatıce 
mitti. bulmuş olan Haticenin keçileri çit· tersyüzü, geri dönerek Muradııt 

Kurutulması lazımgelen, Cellat ten içeri atlamış, ekini yemeye sözlerini yakın akrabasından Kf." 
gölünden batka daha yedi göl başlamışlardır. Kocası köyde olmı rimle Mehmede anlatmıştır. 
vardır ki, onlar da projeye dahil- yan ve eyni evlenen Hatice keçile· Bu iki kardeş hiçbir şeydets 
dirler. Kurutma, için yekiinu 90 rinin tarlaya girdiğini görüne~ te· haberi olmayan Muradın önüne 
kilometre uzunluğunda muhtelif la§lanmış, Murattan özür dilemi!- çıkmıtlar, adamakıllı bağladıktaJ' 
kanallar açılacaktır. Ana kanal 50 tir. sonra bayıltıncaya kadar döv-

. kilometre olacaktır. Buna mukabil Haticenin güzel· milfler, ve kaçmışlardır. 
Bir Alman profesörü projeleri liğine dayanamıyan Murat boynu· Baygın ve bitkin bir halde çO" 

tetkiketmi§; iyi bulmuştur. Gölün nu bükerek: banlar köyüne kaldırılan Murat bit 
kurutulmasından batka buradan - Ne znrarıvar bacım, varsın kaç saat sonra ölmü!,katiHer yak• 
akan küçük Menderes nehrinin yesinler. isterlerse bütün tarlayı lanmı,tır. 
mecrası da temizlenecektir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••11••••••••••••••••••11•••••••••••••••-••••••••'" 

Atatürk evvelce buradan ge- yenin onda biri düşerek 30 bin lira alınmıttır. 
" ~erken, yalnız gölün kurutulması almıştı. Bu hamiyetli Türk kadı· ikinci hadise Salihli yolu üze• 

... . 
]zmir valiıi ve ~rkadtl§ları Cellat gi>lü kıyı .. nCla yemek Yiyorlar 

Manisada ıehrin güzel ibir yerinde 
on be! gün önce büyük bir hasta· 
nenin temelleri atıldı. Maniaa va· 
liıi Bay Murat şunları söylemi§tir: 

- Hastanemiz yüz yataklı ola
cak, makine ve laboratuvarlar da 
tıon sistem levazımatı haiz buluna· 
caktır. iki senede bitirilmesi diifü· 
nmen yurdun tediye itinde çabuk-
luk göstereceğimizden, ikmal 
müddeti kısaltılacaktır. 

Bay Murat (Sultan yaylası)na 
Y!-Pılma·kta olan ıoıe ile diğer 
kaza yolları hakkında da §Unları 
söylemittir: 

- Yayla buraya on iki kilomet· 
re uzaktadır. Orası güzel bir yer· 
dir. Şehre bağhyarak ve güzel 
meyve ağaçları yetittirerek mem· 
le kete bir ıayf iye kazandmnak iı· 
tiyoruz. Mülhakat yollarına gelin· 
ce: Ak.hisarı iyi bir ıose ile Mani· 
ıaya bağlamı§ bulunuyonız. 

Bu yolun henüz 6 kilometresi 
bitmemit bulunmakla beraber 
Kırkağaçtan Akhiıara uzabnak· 
ta olduğunıuz §Oıe ile birleftirile· 
~ k bu sUTetle Kırkağaç kazası 
da Akhisar yönünden merkeze 
bağlanmış olacaktır. Maniaadan 
Turgutlu kuabasma ayrıca doğ· 
rudan doğnıya bir yol yapılmasına 
da bqlandı, Gredes önündeki 180 
metrelik me!hur köprüyü yeni
den yapıyoruz. Köprünün yüzmet· 
relik kısmını doldurma suretile 

-, Tayyare Cemiyetine mühim .., 
t bir teberrücle bulunan 

Bayan Naciye 

örme bir §Ole yaptık, geriye kalan 
beton olarak ikmal edeceğiz. 
k11mı da bu aene aonuna kadar 

Bay Murat diğer itler hakkında 
•da ,unları söylemi1tir: 

- Su iti bazı nevakıı yüzünd~n 
§imdiye kadar matlup neticeyi ver 
memit olmakla beraber nokaan
lrkları bitirilmesi üzerinde aon ve 
kat'i çahpnalara bqlanmıttır. E· 
kim durumu vilayetin her taraf m
da bu sene baıka yıllardan üstün· 
dür.Çiftçi ile yapılan temaslardan 
aldığımız bilimler haaadm çok i· 
yi olacağını müjdelemektedir. 

PIR1NÇ MESEL.ESi 

Pirinç meselesi üzerinc:le iıe bir 
parça dUTUlmak gerektir. Çünkü 
bu it iki bakımdan tetkike değer. 
Bunun biri memleketin zirai vazi· 

KURUft'un edebi tefrikası: 44 

Kaptan bardaklara bira dağıtı • 
yordu. Bu yapmacıklı kıza biraz 
kadınlık terbiyesi vermek için du
daklarım ıeyiriyordu. 

Dedim ki: 
- Sizi pek garip bulüyorum 

Nilüfer Hanımefendi. 
Dik dik yüzüme baktyordu. 
Devam ettim: 
- Genç, uyanık bir kızsınız. 

Sizin vaziyetinizdeki kızların he
veıleri büsbütün bqkadır. Siz bu· 
rada adeta bir köylü, balıkçı, çift-

çi hayatı geçiriyorsunuz.• Bunlar 
aize sade, bıktırıcı, daha doğrusu 
iptidai gelmiyor mu? 
Ciddi bir münakataya hazırlanır 

gibi batını ıalladı: 
- Hayır, bili.kiı. Bütün zev -

kim bunlar. 
Ve izah etti : 
- Buraya yerletmeden önc.e, 

üç yıl oluyo-. Babam aağken btan
bulda oturuyorduk. 
·- Neresinde? · 
- Niıantaıında .• Oradaki haya-

nı İ!aret etmekle kalmıyarak bu nının üç evi ile bankada mevdua· rinde olmuıtur. Sabah Salihlide" 
suların altından çıkacak olan ova· tı avrdır. lzmire gelmek üzere hareket edefl 
ya(sailrk ovası) adım vermiflerdi; Tayyare cemiyetine vasiyet edi 5 numaralı Salihli otobüsüne Tur 
timdi,yüzlerce kiti,büyük makine- len miras 100000 lira tahmin o· gutludan 22 yatında terzi MünİP 
ler batında faaliyete geçmiş bulu· lunmaktadır. Bayan Naciyenin mi- admda bir genç binmiştir. Bu O" 

nuyorlar. rasçısr bulunmadığından bütün tobüı yoluna aüratle devam eder 
HAMiYETLİ BİR TÜRK mirası vasiyeti mucibince Tayya· ken Pınarbatr mevkiinde şoförü• 

KADINI re cemiyetine intikal edecektir. idaresizliği yüzünden çukura iri' 
1-zmirde F aikpafa mahallesinde iKi FEC[ OTOMOBiL KAZASI mi,, burada da yoluna sekiz met• 

oturan komiıer Bay Tahsinin lzmirde iki feci otomobil k~a- re kadar devam ettikten sonr' 
karısı Bayan Naciye avukatları B. sı olmuştur. Biri Seferihisar yolun müthit bir sademe ile yuvarlannııt 
Hüınü ve Cemalin yazrhanesinde da, diğeri de Salihli yolunda olan tı .Otobüste bulunan yolcular 9i" 
noter huzuru ile bütün menkul VP. otomobil kazaları nf"Jicesinde iki Irklar konararak bairnmağa ~ 
gayri menkul malları ile bankada- yolcu ölmüş, yedi kişi de ağır ve lanıı§lar, civardan yetiştmlerin yaJ 
ki me..-cudatmı Tayyare Cemiyeti· hafif olmak üzere yaralanmıttır. dimile kurtulmutlardır. An~ 
ne terk ve vasiyet etmiştir. Bayan Bu iki hadiseden biri yani Se· Turgutludan otobüse binen terıi 
Naciyenin kocaıına birkaç ıene ferihiıar yolundaki sabah saat se· Bay Münip ayaklan ve vücudu ti' 
önce 300 bin liralık büyük ikrami· kiz raddelerinde olmuştur. zilerek r iten ölmüttür• 

Sef erihiıardan lzmire gelmek· Her iki hi.diaenin tahkikine dl 
yeti, diğeri de aaıl ondan daha te olan şoför Seferihisarlı Hüaeyin adliye ve zabıta elkoymutlardır~ 
mühim olan genel sıhhat mesele- idaresindeki 19 numaralı kamyon v.. ı- b .. /-'. t .. I 

da 5 yolcu ile bir miktar ticaret noy u ogu uu, a yuz 
ıidir. Geçen ıene bir kııım ekici· k l'J. 

e§ya11 vardı. güze urlu uu 
ler araımda dedikodu uyandıran d• Kamyon büyük bir süratle lzmi· Adanada Dörtağaç köyqn 
pirinç meıelesiyle yakmen alika- re doğru gelirken Narlıdere civa· Kadrinin çiftliğinde çalı§an Kırt~ 
dar oldum, mahalli tetkikler yap· rmda yolun sağ tarafındaki hen· birli Veli oğlu yirmi yaşında Ab•' 
tım, köylünün dertlerini dinledik- değe devrilmi§tİr. dağda bulunan sürüyü getirmek~ 
ten aoma ekimin faydadan ziyade Kamyonun önünde ve şqförün zere çıplak bir hayvana bil1Jl1İt 
sıhhi zararlar doğurduğunu anla· sağında oturmakta olan Hasan a· yolda bir ıuyu geçerken hayv,ıl 
dım. Pirinç ekilen yerlerde iyi dında bir genç kamyonun sağa çamura saplanmı§, kendi de a~ 

devrilmesi ile albnda kalmııt. bey· yuvarlanmııtır. Ahit etraftan yetf sulama usulleri tatbik edilmemek· :r, 
ni parçalanmıt, iki dakika içinde ıilinceye değin boğularak ölaıiİf' 

te, fazla bataklık olmaktadır. Biz .. 4 ölmüttür. hayvan yüzerek kenara çıkmıt"'" 
bataklıkları kurutmak isterken Ad "k · · · ak b~1-·~ Diğer beş yolcu da ağır ve hafif ana ı incı ıstınt aau; 
tekrar sıtma ıebebiyetlerine mey· suretlerde yaralanmıtlardır. Yara· Vasfi ve hükUmet doktoru Hiıl'' 
dan verecek değiliz. lılar ve cenaze derhal yetişen im· oraya giderek muayene ve tahki' 
"- Elli bin yurttqın sıhhati dadi sıhhi otomobili ile memleket katı yapmıf, ölünün gömülmetİJl' 

kartısmda elli çiftçinin kazancı haıtaneıine getirilmiştir. Kamyo- izin verdikten sonra Adansf , 
dii!ünülemez. !,, nu idare eden şoför nezaret altına dönmü§lerdir. 

tım da pek gürültülü geçmezdi. 
Bahçe içinde •büyücek bir evimiz 
vardı. Ben sinemadan, sokaktan, 

kalabalıktan zaten pek hotlan -
mam .•• Asıl İptidai bulduğum bun
lardır. Hayatta olmıyan mevzula
rile sinemalar, ıüıünü, boyasını, 

biçimini göstermek meraklısı in -
sanlar ve iğreti, görenekten ibaret 
bir aüslü hayat .• Bu bana o kadar 
gülünç ve hatta iğrenç gelir ki! 

Babamı kaybettikten sonra ora· 
da çok oturamadık. Y anmnzdaki 
araalara yüksek apartımanlar ya -
pıldı. Bahçemizin tadı kaçtı. An· 
nem de zaten dizlerinden rahat • 
aızdır. Acılar, rahataızlıklar bizi 
oradan kaçırdı. Burası bize adeta 
(Arzı mev'ut) gibi. Zaten çocuklu
lum da hemen hemen bu yalıda 
geçmittir. Kendi halinde, aakin 

bir köy. Bir iyiliği de denizi gü -
zel. Burada hem rahat rahat temiz 
apor yapıyoruz, hem eğleniyo -
ruz. He!e Kaptan buraya yerlet -
tikten sonra ... Korkuyorduk ki bu· 
rasını tabiatsiz, geçimsiz bir adam 
gelip almasın. 

Nilüferin benimle bu kadar u • 
zun konu§tuğu yoktu. 

Bu izahati vermekten makıMlı, 
hakkında duyabileceğim ıüphele

~i silmek için olduğu muhakkak •• 

O, devam etti: 

- Hem burada yaJnız deniz, av, 
spor değil, ba§ka eğlencelerimiz 

de var. Okuruz, okumasını seven 
i~ M;i" dili!yaru~ ~?! !!!im~ 
yeri bile kocaman bir alemdir de -
ğil mi? .• Sonra Kadıköyden, lıtan
buldan araaıra arkadatlarım ge -
lir. Musiki yaparız. · 

Kaptan atıldı: 
- Beni bile konserlerine alıyot' 

lar. Bizim flüt epey i§e yaradı:(t 
Nilüfer, bu kadar tafsilatı 1'' 

görmemit gibi: 

-itte böyle efendim, dedi. H•1~ 
tı ıevmek için onun sevimli tat• , 
farını bilmek lazım. Fakat inısıt 
lar çok defa bunu görmeden uııı; 
mi akıtın hızına kapılır, gideri 

Lakırdısını yine iğneli bir f~,t 
sefe ile bağlam19tı. Fakat o k• 

1 
'f' söyle1'11 yerinde ve biçiminde 

ki, dinliyenin ıuratma 

ipekli bir kamçı gibi 
beraber iKitmiy~~I. 

9aklatıl-' 
ac ıll'll'Jıl' 

Bir feYler aöylemeğe bas; 
!anıyordum. Hasan Reis yeJll 

leri getirdi. 



1'ıp kaagreıinde neler konuıalacak? 

QkONOM~ 
Japonya Bulıari•· 

tanla anlaşma 
yaparaa .. 

t - Kuıcuıı. 2 MA u~ ı~ 

fo11dea '*'"''*"' -- .. *-° cpzz ... ..._..., 

Londrada televizyon 

4akara, ı (Kurun) -Anbra Nuım Ş~ir, ~~k~ra nümune 
1" ip fsoncıwinde konuıuJıcık it - hutan•ınclen Şukrü Yuıuf bulu • 
~ runam..; fiyle telbit edil • nası eliler çeıit ıehirlenmeler, ra
clıı .Ra,o,tarleri T eYfik Saiu, portarleri prof etörDüferle Sect.t · 

~Ulkadir Utfi, profellr F~, bulunan maanr tethiı, raportBr • 
....:. Hticmet o~ Mel, ~Usm•ı;,: )eri Muttafa Hayrul1ah, Ahmet 

Japonya Bulgari.tana müracaat 
ederek yeni bir ticart &nl&fllla tek· • 
lif ebnittir. Bu anlatma yapılclıiı 
takdirde, Jat>Onya merkezi AYru· 
pa piyaaaıma hikim bir YUİyete 

ıirmit olacaktır. 

"insan yeniliği ne çok Türkiye10 
yakıştırıyor; oh ey yenilikler, hari-
kuladelikler memleketi Ankar'"'" 

• 
LONDRA: 20 - 4 -85 na nakledilmeıi ıiatemidir; daha 

''Dökülen mey, kırılan tiyei &q1eJi ff rekli~ltrlt PfOP*f*'~ • 
dalar için daha elveritlidir: Bir ~alar, raportirlen Mu Şiik-" olan adlr tıbda zehirlenme· 

F a1areu· Kerim Wunan • ... 
•"-- • •-- .1 m • • :.ı.·•--'e te- ı,, raportörlerin hepıi de profe • 

Japon mümeuilleri bu anlatma 
nın temini için timdiden 180 mil
yon liralık bir tütiln alımı mulcave
leıi yapmıtlardır. 

rindan oltun,, yerine "Kırılan 

mey, c:löltülen titei rind•n olıun,, 

kabilinden tuhaflıklar, bazı piyea· 
lerimize bile girmittir. Ve Peınbe 

~tihap m\ictdelesin~e, l>ir h~tj • 
bin Jehrin bütün meydanlarında 
yalnız chayulmaaı dejil, hem de 
görij~ti, qat•betin iN vp ton ka· 
dar müe.•Ü' alan jfıt ve harekttt • 
lerima de t.Yai Mela ıii.I Aıaiine 
konınuı ne '-ürik bir mu•aff aki -
y.t i•ili •e•lttu. ' 

--ot Ye .. ,. Yel'ICI ~lasn 

...._üın, raportarleri muallim MSrdür. 

YAŞ· ·MEYVE - Bu yıl 1a1 
yeni evkaf kanun layihası meyve ihracatımızın fazla olacağı 

T anlatılmaktadır. Daha timdiden Ankara, ı (Kurun) - Kamu • tabitte 4 yılda almacaktır. op • 

kahkaha,., "Y efil i~tırapaıı nevin • 
den terkipler, ı~boliJtl~rclen 

t. E tan ödenmede yüzde S niıbetinde birçok mem.lektler yaı meyve iıte
L 1 clalıiliye encümeni, yeni v.; tenzilit yapılacaktır. Mütevelliler mektedirler. Çekoılovakya da Y&f 
qf kanunu liyihuını tetkik ede- k bul 1 üaüm olacaiını bildirmittir. 

kübikMre ıeçtn bini' k.ıMM ....
bazbiıchr •. F-.bt · ta... •İ•e düıı 
a~ Londra ra.d1oaunda ıarkı 

okuyan •e ıöz aöy,liyenlerin ıetle· 
rini gördüııı yahut yü~lerini itit • 
tim dersem, taıırdıiuna, tuhaflık 
yaplığnna, ıembolistlik veya kü · 
biıtlik veya kübiıtlik taıladr~mıa 
hülanetmeyini11: 

bu tekilleri a e yana9maz ana -------------
tek adliye encümenine verdi. En· kanunun ne•rı· ~-n·hı'nden on yıl l b l :L_ t 

'J' ... ne o unun ;.,ıraca ı eiiınen, etuluda mühim defitik· tonra hükumet umumi ahkima bir lnebolu, (A.A.) - Niaan ayı j. 
Yapmakla beraber ıeçen yıl ıöre bunları otomatikman tasfiye çinde buradan ecnebi memleket!~-

lclliye enciilbeninin kabul ettiii edecektir, bundan bqka vakıflar re yapılan ihracat 242 ton 50
1
900 

eıa..tara dokunJDM111tır. Kabul e- üzerinde mütevellilerin ~iye~~- liralık yumurta ispanyaya, 65 ton 
dilen mlihim etular arumda ida· rini tetkik ve müralame "~. layı· 1 1 ,600 liralık yumurta T riyetteye, 
te aıecliıi üyeleri dörde ıkarrl • · hada e1Ular bulunduiu P,ı mu- 20 ton 2, 100 liralık elma lıken
lllıftır. Umwni direktör !eclitte huleaünleybil. ilnd~~ ~ıt deriyeye, Türk limanlarına 1989 
t.1»·1 L __ , ktır Yakıflann ıe ır ennın me ep ve ton 78,950 lır' alık muhtelfi efya· 1 

aza UU1unec.a • eair yerlere tahsiıi yapılabilecek -
Mukataalı icareteynli eml&k • dır. 

Jı.1-1 d k -1.... ,__ ı tll. Yapılan ithalit muhtelif memle· ıutın a çeıitli a,.,...... .unu • Kanunun neırinden itibaren 
ketlerden 700 ton 113 bin lira de ı.,Uftur. Bunlu ya son yıl muka • ıimdiye kadu beyanname verme-

t. ğerindedir. 
1. ve icarlarmm 20 miıli bedelle mit ola mütevelliler, idarelerinde- -------------

lbutaaarrıfluına petinen devredi· ki bina ve akarların beyannameai-
lerek tapuya ballanacak ve para- ni vermeie mecbur tutulacaklar • 
•ı •lınacak; yahut 'fo 5 faizle ilk · dır. Kanun, netrinden 6 ay tonra 
hl takaiti pefİn, ötekiıi 4 müeavi tatbik edilecektir. 

1 LAN 
O•manlı Banka.ınJan: 

Cenıiq~tler /canana 
proie•inin tetlcilci 

4nkara, 1 (Kurun) - İç Ba • 
'--ıığınm Kamutay& verdiii ce • 
~ .. ct\;.f J • ..,,. .... .,. 4-'•cuJ\.•U&lU u.t.c • 

k._ yapılmakta olan tetitilder, 
~ parti kurultayı huırhlda • 
' ötürü geri bırakılmıfbr. 

Oi1}anet işleri geni 
teşkilllt l8gihası 

. lsııkara, 1 (Kurun) - Diyanet 

~ri yeni tetkilit 1iyihuın~ ya· 
da Kamutay encümenlerınde 

koll.Utula~ağr, bugünkü teıkilitta 
ltıiih. .it tnı tadilat olmıyacafı, mer • 

1935 May11ının 4 üncü cumarte
si ıününden bqbyarak gelecelr 
Eylülün 30 uncu pazarteıi gunu 

/Ankal'a kalır1ecile1'i figat- (dahil) ne kadar atafıda yazıl• 
lal'l artı1'acalcla1' bankalar ıiıelerinin: 

Ankara, ı (Kurun) - Kahve· -Adi ıünlerde uat 9 1/ 2 daP 
lerde oyun oynatılmama11 emrinin 15 e kadar. 
tathiki tarihinden IODJ'a Ankara - Pazar günleri saat 9 :J./ 2 dan 
blıqci'-i kalaYe ft ça~ fiatl.-iai 11 ft kadar. 
7,5 kun1fa ~.•hu- Umuma acık olac•iı ilin olu 
...... aralarında ıöı-ti,.eler yap- nur. 
maktadırlar. Banca Comercia.le ltaliana, 

Baaco Di Roma, Deutaclae Bank 
Ziraat Balcanlılunın und Dieconto Geaeljtcbaft, Daut-

Kamutagdaki 14!}ihaları Kile Orientbank (Dreaclner Bank 
Ankara, ı (Kurun) _ Ziraat Filyalı) Holantae Bank Oai N . 

Bakanlıiı Kamutaydaki ıeçen yıl- V., O.manlı S.nbıı1 Selanik Ban. 
dan kalan liyibalannı yok!atbr· kuı, S. A. C. 1 Ticareti Hariciye 
maktadır. Bunlardan ehemmiyet- BankH1, Ş.rlukarip Ticaret Ban
lilerini alacak ve )izım l'e~en de- ka11, Türkiye Jı Banb11, Türkiye 

d Ziraat BankUL iitikliği yaparak tekrar ıön ere- -------

Duymak için olan radyo, artık 
görmek içindir de .. Sesler gibi fO
killeri de mevcolerle kiloınetrele • 
rin ardrQtt. alncle!'111ek •• or~a 
terkip etmek artık eir hayal hat· 
ti bir tecrübe ol111aktuı çıkmıı 
bir hakikat olmutlur. 

Siyah muşamba perdeleri çe • 
kerek, bir dakika tonra elektriji 
töndürünce, odaY.a ıetireceji ka· 
ranhiın tam olmasını temine ça -
bt&Q uzun boylu ra~yo mühendi • 
ıi, her yeniye alıtml! ve benimaen· 
mit bir eaki ıibi kar9ılıyan lngiliz 
ıoğukkanhlığı ile,. aanki bir keli • 
menin imliımı töyler gibi sade, 

jeıtsn, elindeki plikı göstererek 
izah ediyordu: 

itte bir plak, tabii ıimdrye lca· 
dar yüzlerceıini sördüiünüz cinı
ten hir pflk, itte üzerinde çizgi • 
ler, mütem-adi iine yerleri; bunu 
gramofona koyup çalmaya batla • 
dını , ve gromof _ -· da fU radyo • 
ya raptettiğiniz zaman bir feyler 

Dütünün: lıatnbulda Hallcev..: 
nin, bir yıldönümünün daha llut~ 
lulanmaıına gelmitiniz, ra•yoda 
ismet lnönlinün söylevlni diqliye
cekıiniz. Seıini duydukp ve Jii: 
zel, candan, oliun sözlerini dinle
dikçe onu görmeyi ne kadar iıti
yecekıiniz, kimbilir timdi gijzleri 
nasıl içli ve harikulade bir ıtdda 

yanıyordur, ~"1\billr bat,ıwı4J~i gü
müt telltrini bir itatilil f rrtınaaile 
naııl titreıiyorlardır diye dütünme 
nize vak~ kalnuy•cak.. rac:lycmun 
köteıindeki camda onu görmeye 

bathyacakıınıa ! Ooh, o zaman te
siri iki kat olaçak, ıneaafeler ara· 
dan ıilinecek, onuıı konu9tufu ta• 
londaymiı gibi heyecana ,,ıe-
ceksiniz ve o her töylevi!Mlen tA· 

raki ıonıuz, cOfkuıı aqu1ı.ra lcP· 
tılık verdiği candan plütiiıtü IM-

narken, kendinize ıüNnııi.iJetr I&• 

narak içiniz fcr•hlık ve JQ11ır1a do
lacak .•• 

insan, her yeniliii ne çc,k Türki" 
Y•Y• ya.luıbrıy0r: ooh ey naiJW.. 
Jer, barilculldelikler IDMlw.ti 
Ankara ••• Kötü edebiyat merakım 
artık kaybettim falcat u ele oı.. 
diyebilirim ki: her önde har,.... 
her kalp, bir maneyi telniQea a 
Jetinden ba,Jca. nedir ..,.; r En 
büyük nur gibi, oturduldan yer
den, duyuyor, dinliyor, ıiirilror 
deliller mi? .• 

B.K.Çaflar 

NOT: eı l'İliyetler memurları maatla • 
'lııda bazı mahdut deiifiJdilder 
>'-pıla v •• 1 · cagı ıoy enıyor. 

"•lıalif partiler bqkan
ltı,.ının mulıakemesi 
.\tina,. 1 (Kurun) - Muhalif 

hıtiıer bafkanlannı muhakeme 
:: alıae ol~ harp diftnı, müda • 

cektir. Dit tabibi 

Vapur sipal'İ.şİ için Av- NURJ A+IME1 

duyacak değilsiniz, bir feyler gö
receksiniz; bu bir teklin pliia a -
hnmıt mevceleridir; iine ü • 

zerinde döndükçe o ,eklin 
fu radyonun kö9eıindeki çerçeve 
içinde butunan cam üzerinde mey· 
dana çıktığını, kımıldandığını gö· 
recekainis! 

Televizyon diye başladım gene 
Ankarayla bitirdim. zararı yok: 
Ankaranm meczubu desinler ba.. 
na. lıınaklarr Allah Allah aiye di
ye akıdan Yunus Emreye gülmek 
bu reybi ve maddi asırda bile kim
senin aklından geçemez; ben on
lardan biriyim, yalnız, kıblem ve 
vechem ayn benim... " , lat.itıerini dinlemeie devam 

~. Dün tahit aıfatile dinle • 
~ Vradini ıazeteıi muharrirle • 
~ Matenoı, Kafandaria le • 
leJca tebadette öulunmutf;ur. Mü
~li it General Çimikalia de Veni· 
~ .Partiıi bqkan çekili Gona· 
M....ı iaıandaıı haberi Mm•dıjibı 
..... neın·~: .. 

•rı-u. 

rapaga gidi/migece/c Beyoifu Afacami nr9ıımda 
y · Buna tokak No ı Televizyon ıaatine vaktimiz 

Ankara, 1 (Kurun) - enı Ta· var; bir fikir edinmek ~in söyle· 
pur aiparİfİ için AYrUpaJ& pie • !111•••••••••.••• •I nilenleri görmeden evvel ıealeri 
celderi ,.zr1a" dem1o11an iflet- Denizyolları ıörmeyi m•rak ediyoruz ve bir 
...... Akay iclareleri u-m&lür· 

1 ' L E T M E S ı makineden programın ton nağme-
leriniD fazla tutan ~ ..... ferini dinlerken diğer tarafta bu raf clöYizlerinin ... k•I doiru Acentl'ltn ı<arakar . Kı,rtNJı 

-=-.-..:..L l'eı . 4~62 - ~irkecı Mliltiir~ırz-.:.ıı- naO-eJen• ıo··ru··Vftruz• E•et ,örülmedifinden ftPlll" ~ • ~ •- ~- • " • o çer· 
riain lıtanbuldan idare .IU..i ••• Man Telefan 9!740 __ .. , çeve içinde,· hızla ~evrilen bir ucu 

tlylenmektedir. 1 l'abzon Yolu yanar değneğin kıvılcımları gibi 
• ı.. VATAN vapuru 2 Mayıı bir atef damJaları akıtıdır. gi . 

Atllige encümenı ça...,- PERŞEMBE günü ıaat 20 de diyor; bunların hızlanıp yavaı • 
ma/arını bitirmek üzere Hopaya kadu. (2281) lanmaıı ve arahklanıp aıklaımaıı 

Ankara, t (Kann) - Adliye ile ıeain yükselip alçalmuı biribi· 
___ .._. ikmal et lmroz Yolu · 

··meni -·1.,-- • rıne uyuyor. "Seı, birden bire 
=~· Teddlderi netice • KOCAELi vapuru 2 Mayu söndü,, ne demek art!k anlamıyo • 

• ~ IJ F ç. 

KURUN 
Gündelik Slyaat Gazete 

htanbuı Ankara caddesi, (V AKlT) )'llrdu 

TELEFON NUMABA.LAJU: 
\'azı lılerl telefonu: ttalO 
idare telefonu : 24110 

Tel&Taf adreel: taı..1ıa1 - <•uamır J 
ABONE BllngııMI 
Poıta kutusu No. 46 4tina, 1 (Kurun) - Kabine 

~·-~ bu akıam toplanaut inti
~ 'batın 2 Hazirana bıralalmuı 
e &rft idarenin önümüzdeki pa • 

aiDde pcliJ'• ~ .. __!~ ~ PERŞEMBE ıünü taat 16 da ~um: Seı, atef halinde ıörünüyor. 
mahtleif b•lri• llQllVT•D• •.~ lmroza kadar. (2282) Yanık teı, yanan ıe.,. .. artık bi- Senelik HOO Kr. 

Türkiye Ecnebi 
• • banlann derecelenm ye-1 .. _________ .. I 6 ayık 730 ı1eo ar. 

1450., .... 
aoo • ~i ıünü bldınlmuı meaele • 

tını rörütmüıtür. 

Rusgatlan alınan 
otobüsler 

) .\nbra, 1. (Kunuı) - BeJedi· 
toec.e Sol'Jet Ru.yadan eatm alınan 
d· .... ot.büatea 13 ütriin tefte. • .__,_ .. d-L.: h 

"'il: uzere olduiu ora ıuu e · 
:etçe bildirilmittir. Muntaze• _. 
•ti 

•re Haziranda bqlamı.caldlr· 

.. 
~.:-."•' _._tespit etmittir. Ad-1•••••••••••••1 r~r m~u dejil, birer hakikat ıi • a a.rı~ too : 

----- ·-- yeni çıktı bı .. Seain teldi, söalerin kulak o • 1 aylak 160 • 
Hyedeki açıklara Mayıstan ıonra, JufU bu... bin ııcreuen: 
bunlar a,raaıadan 11ra ile tayin ya- KANTf AN PAR ÇALAR B ncart JJIDJerm uaa •7Jfalannda .... 

, . u, Almanyada olduju gibi, t.1nıı ao Jrunıetaıı u,ıar. hk aayıtada ıao 
pılacaktn'· Bay Emin YUIDlf oldu· fılmden yardım alan bir televizyno kuruta kadar çıkar. 

~ari ha&ta/ı/c/al' iu bu kitap, 1atanbulda Va- .:.•~1• deı~iJ k 
1 

Btı,Ok, tlSla devaınıı ntn verenıera ,.,4 - ; onutan ve IÖy iyen ucı ayrı tenalW Yardır. 
lıastanelel'İ kit kütüphueainde, taft'ada Va- adamın aeai ile beraber, aynı· ..... ki -.. 'cs;nıli ilinlann bir satın ıo Jcunııt 

Ankara, ı (Kurun) - Haydar- t kitap bayilerinde ıatdır. da, eaimde her zaman için bira· KlleUk llAnlar: uı 
ı · ari h ta)-1-J h-·•· Temiz bir bulu ile meydana Btr defa ao tkJ det ... ...._ zmır ı u ıa .,. -· tefi zemin •apan hususAı bı·r oaz 1· , ası 50, Uç detuı t& 

r-s-• ..,_k ı-•- b""•I" · al •elen bu kitabm fiyatı ~lnız 25 .1 " o dört detası TB ve on dttuı 100 ku · 
ne.JeriDİD &M~D • u~ .. ıne 1

• tıiı ı e yapılan aydmlanma aaye- Uç çlılc UAıl VtteııJeriıı bil' defası ':': 
narÜ idareleri KaamtaJ e&iime- .. kurut--tur-·--------•ı sinde teklinin de mevceler halı·n· vadır. Dört &atın geçen fllnlann faale 

L-1 dildi .- 1&brlan ~ kunıttan besa edUt1' 
aince b.uua e • de radyo ve televizyon iıtaıyonu- ,ı--------;;:P_;::;_· -J 
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Mısır mumyalarının es
rarı çözülüyor mu ? 

Bugün mektep takımları ara • 
sında tertip ettiğimiz müsabaka
ların futbol kısmına devam edile· 
cektir. Beşiktaşta Şeref stadında. 
Pertevniyal ile Boğaziçi, Darüş -
şafaka ile Kabataş, Vefa ile Yü
ceülkü, Y enilise ile Ameli Hayat 
takımları, Taksim stadında da İs
tanbul ile Haydarpaşa liseleri kar
şılaşacaklardır. 

Moskovada açılan bir sandıkta bulu
nanlar değerli bir vesika sayılıyor 

Moskova - Güzel sanatlar mü-1 
zesinde, Mısırdan getirilmiş ve 
1912 de müzeye verilmiş bir san
dık vardır. Üzerindeki hiyoroğlif 

yazılarından anlaşıldığına göre, 
bir tabut olan bu sandık birinci 
Tep sülalesine yani !sanın doğu. 
mundan dört bin yıl önceye aitti. 
Son yapılan tetkiklerden bu san
dığın dibinde odun talaşlariyle 

örtülmüş bir takım insan uzuvları 
bulunmuştur. Bunlar arasında ka
raciğer ve ince bağırsaklar vardır. 

Asıl ehemmiyetli olan cihet şu-

dur ki bunları saran bezler kati
yen bozulmamıştır. Hatta bu bez
ler açıldığı zaman içindeki azanın 
da eski hallerini muhafaza ettiği 
ve mumya yapılırken kullamlan 
kokuların çıktığı görülmüştür. 

Bu keşif Mısırlıların cesetleri 
nasıl mumya haline getirdiklerini 

meydana koyan pek kıymetli bir 

vesikadır. Bundan yalnız Mısır 

tarihi değil, ayni zamanda çok es

ki Mısır doktorluğuna ait bilgiler 

de istifade edecektir. 

Beşiktaş klübünde 
toplantı yok 

Beşiktaş jimnastik klübü baş -
kanlrğmdan: 

Klüp nizamatına riayet etme .. 
diklerinden dalayı klüpten ihra~ 
edilen bazr kimselerin (Beşiktaş 

jimnastik klübü kongre tertip he .. 
yeti) namile gazete1ere ilan verip 
cuma günü için geçmiş senelere 
ait hükümsüz hiiviyet varakası v~ 
lisans hamillerini toplantıya ça -
ğırdığmı okuduk. 

Bir ya~udı yurtta~ olamaz! Bu nizamsız hareketin meı'u}i ... 
yeli müteşebbislerine ait olduğu 

klübün kendi loka1inde böyle bir 
toplantısı olmadığı bir yanlışlığa 
düşmemeleri için klüp mensubu 
üyelere tebliğ olunur. 

Alman vatandaşı olmak için Alman 
doğmuş olmak kafi değil •• 

lltflıilı1t•~uu11uuımnm1111nnı•nnunuummı11ıuıuıııuuwww ___ _ 

~lmanyada halis kan olmıyan-ı 
ların vatand'J§lık hakkına malik 
bulunamıyacaklarına dair Alman 
hükü.metinin verdiği karar telgraf 
havaılilli. olarak yaz.ılmı§tı. F ran· 
.nzca Tan gazetesinin bu hususta 
verdiği malumat şudur: 

"Alman vatandaşı olmak için 
!>undan sonra yalnız Alman doğ• 
mut olmak ki.fi değildir. Yurtdaş 
olmak hakkı hükumetin vermiş ol
Üuğu nüfus vesikasiyle kazamla• 
nıaı. Nasyonal Sosyalizmin esas 
programındaki prepsiplere göre 
ari soyundan olmıyanlara medeni 
haklar verilmiyecektir. 

içişleri Bakanı Dr. F rik yakın
(Ja çıkacak olan kanunun bu pren· 
sipler üzerine hazırlanmakta oldu 
'.ğunu söylemiştir. Doktor sözleri
ne şunları da ilave etmiştir: 

Yurtdaşlık sıfatı çok yüksek bir 
!eref olacaktır. 

Bu sıfat, bütün hükumet me
muriyetlerinin, Na.syonal Sosyalist 
f ırkaıında iş bulmanın kapılarını 
aça.bilecektir. 

Yalnız Alman yurtdaşlığmı ka-

zanmış olanlar memleketi müda
faa etmek şerefini haiz olac.aklar, 
intihap etmek ve edilmek hakkını 
muhafaza edeceklerdir. Yurtdaş 
olan her Alman milli camia, Al -
manya ve Hitlere karşı sadakat ye. 
mini edecektir. 

içişleri Bakanı bunları söyler -
ken 1920 senesinde yapılan Nas -
yonal Sosyalist fırkası programı -
nm dördüncü noktasına işaret et • 
miştir. Bu nokta şudur: "Yalnız 
Alman kanından olanlar din farkı 
gözetilmeksizin devletin yurtdaşı 
olabilirler. Bu itibarla bir Yahudi 
yurtdaş olamaz.,, 

Fransızca Tan gazetesinin Ber
tin hususi muhabiri şunları da ila..: 
ve ediyor: 

"içişleri Bakam her türlü hadi
seye mini olabilmek için bundan 
sonra Yahudilerin Alman renkle -
rini ve Hitler haçını taşıyan bay -
rakları asmalarını menetmiştir. 

Bu yasak yalnız mağazalara, 

tic.ari müesseselere değil, ayni za. 
manda hususi evlere de şamildir.,, 

ölümden sonra 
Biribirlerini ölmüş sanan 

bir baba ile oğlu yirmi 
gıi geçtikten sonra ... 

Paris - Bir baba ile oğul biri
birlerini ölmüş zannettikleri halde 
tam yirmi bir sene sonra biribirle
rinden haber almışlardır. 

Bir Rus bahriye zabiti, yüzbaşı 
\Vaksmut umumi harbin başlangı
cında bir Fransız kadını ile evle
niyor çocuğu dünyaya geldi. Jorj 
adını verdiler. 1917 ıenesinde Rus 
ihtilali başlar başlamaz k";rı ~oca 
biribirlerinden ayrıldılar. Kadın Bir kadın elbisesinin sade olmasr, hiç 'de mesc1e değildir. <;ünkü en sade ell'
şimali Rusyada kaldı; kocası ce- scyi ufak tefek süsle~le pınl pırıl .bir h~le ~eti:mek kolaydır •. mesela Krep ..,e;~ 
nuba giderek Beyaz Rusların ara- Setendcn yapılan duz ve sade hır elbıse} , lıır ayakkabıyı, hır çantayı, ucut ! 

sına katıldı. Biraz sonra çok feci kat sevimli ve güzel taşlarla süslemek sayesinde sadelik çok parlak bir §ekil •
11 

bir haber aldı. Karısı ve küçük Bu taşlar en kıymetli Elması gibi orta ı.:a IJlıklar saçar. .. 1 
Gerçc bu taşlar hakiki dei;ildir. Yapmadır. Fakat yapılışları son derc-e giit 

çocuğu öldür~lmüş.. . .. ve parl.-yı:brr fe~~aladcdir. İşte Londra ka ·ınlarrnın son bulu~lar · __./ 
Bu istırap ıle her şeyı gozden .. - ----- ---------- -------------

çıkaran yüzbaşı, artık harp etmek- Garbonun son ertıeli 
ten başka bir şey düşünmiyor. 

Vaksmut son harpte ağırca ya·· 
ralanmıştır. iyileştikten sonra 
Şanghaya giderek Çin sularında 
ticaret işlerinde kullanılan 800 ton-

Isveçte yeni bir mezhep! 
Mukaddes kitapları tanımıyor, ahlaka 

uymıyan işler yapıyorlarmış .. 

luk Pi -"Kang gemisinin kaptanlı
ğını olıyor. 

Yüzbaşı maziyi unutınu!tur. Ye
niden bir aile kurmak için Şang· 

hayda evleniyor. 
F rans.ada bir bahriye doktoru 

Bearn tayyare gemisindeki efrat 
ve zabitanı muayene ederken kar
şısına çıkan bir gence soruyor: Stokholm - lsveç ile Finland?

ya hudut ha valisinde yeni bir mez
hep türemiştir. Bunun reisi, ken
dine "peygamber,, ünvanını ve
ren Korpela adında bir adamdır. 

İsveç hüklımeti bu mezhebin ha
reketleriyle fazla alakadar bulu
nuyor. 

Yeni mezhep mukaddes kitap· 
larm hükümlerini kat'iyyen tanımı 

yor. Her fırsatta Tevrata karşı 

müthiş hücumlarda bulunmakla 
beraber hıristiyanlık merasimine, 
dini ayinlere müfrit bir tarzda mu
halefet ediyor. Bunların telefon 
istasyonlarına yaptıklan hücumlar 
asl(er kuvvetiyle menedi1miştir. 

Bu mezhebe dahil olanların ha
reketleri, ahlak bakımından hiç de 
hoşa gidecek şeyler değildir. Polis 

bunlarm hakiki reıslerinin izi üze. 
rinde bulunmaktadır. Yapılan tah
kikata göre bu adamların çocuk 
kaçırdıkları da anlaşılmıştır. Pey
gamber Korpela evlenmeleri. tak-l 
dis ediyor. Bu mezhebe dahil o
lanlar arasında on dört ve on beş 
yaşında kızların nişanlandırıldık

lan da haber alınmıştır! 

Pariste Çanakkale harbi
nin yıldönümü 

Nisanın 22 sinde Pariste (,'enak
kale harbinin yıldönümü münase
betiyle meçhul asker abidesinin ö
nünde büyük merasim yapılmıştır. 
Bu merasimde ilk defa olarak Pa-
ris büyük elçimiz Bay Suat. utaşc

militer yüzbaşı Seyfi hazır bulun-\ 
mu'}lardır. 

-Adınız? 

-Vaksmut. 
-Tuhaf şey, siz Rus musunuz? 
- Babam bir Rus bahriye zabi- 1 

tiydi. Annem de fransızdı. Ben 
üç yaşında Fransaya geldim. Ba
bam Rusyada öldürülmüştür. 

- Öyleyse Şanghayda şimdi 
size söyliyeceğim adrese mektup 

Yazınız. Orada bu isimde birini - h b" • G G b ]i tı31 ' Londra gazetelerinden birinın mu a ırı rreta ar onun son eme : 
tamdım. Her halde akrabanızdan kında yazdığı bir yazıda onun bir erkek rolu oynamak istediğini anlatııııı 
biri olacak. tadır. . · 1ıl1' 

Jorj Vaksmut doktorun verdi- Muhabire .,;;. e esasc.n, Gc.rbo erkekçe yaşayan bir kadmmı~. Onun gıY\, 
y i adrese mektup gönderdi. Ve bu odasında, diğer kadınların odalarında olduğu gibi koku, pudra. ve bunlara 
g k b b"A k b d b' ·1 zer seyler yoktur. Masasının üzerinde iki sac fırcası vardır. . t~<' me tu u ta 11 a rn asın an ır - • ~ • . . • 

ld 
Kc Nl' i..: •" fci ~ ··. r '. ol ·:·:.l:.,}u zaman, erkek elbısesıyle gelmcyı 

ne dc<Yil babasına yazmış o u. ' y b k'ld · · ~· ' . eder. Sair zamanlarının çogı:nu da u şe ı e geçırır. (jf 
Şimdi bu genç asker Çm sularında Garbonun temsi ı etmek istediği erkek rolü Oskar Vayldin "Doryao 
i~liyen bir Fransız vapuruna tayin idir. Kendisi bunu sahnede oynamak fikrindedir. 
edilmesini istemektedir. \ Garbo bu emelini gerc;ekleı;tirmedikçc rahat edemiyccektir. 



a.~ 1111,un -

rın .;a,ına dikdiği .~·> :riye bir 
tenbih daha verdiktrıı sonra 
döner : 

Kuıura bakmayan. Pek 
yall"'ız bırakmağa g ... :miyor. 

Daha fazla 11kmamak için 
kalkıyorum. Bay N'\ati: 

- Bu böyle olmadı diyor. 
Ba~ka bir zaman teşrif etae
nız . 

Bay Nurinin elini ıslup ka· 
pı:lan ıt;ynhrkcn \111\ih;.ndan 
çıkan\a!ın gialerinde bize 
kanı bir tqekk\U ıtıiınm 
par\adıiını ıörür sibi o\"yo
l'um. Bilmem yanılmıyOI' mu· 
yum? 

Nusret Safa COSKUN Talebe jimncufillanecle 

Pollyanna sahnede'.·.\ Şehi!!_E!rimi~de idrr-an şen-
--. · · · . . .-l~gıne aıd resımler 

Üsküdar Amerikan kız ' · 

lisesindeki temsil 

El•nor H. Porterin Poll· Amerikan kız liteıinde son 
yanna iıimli methur romanı sınıf talebeıi tarafından inai· 

tül'kçeye de çevirtmiıtir;onwı lizce olarak temıil edilmiftir. 
için Tiiri< k•rilerinc:len bir ço- T emıil muvaffakıyetli olmuı· 
·ıu bilirler. Bu meıhur ıençlik tur. Resmimiz bu temailde kız 
romanından yapılmıt olan pi· larmuzı, hocaları ile birlikte 
yea, aon ıünlerde Oıküdar ıöıteriyor. 

Gençler mahfelinde bedava 
temsiller: 

Cümhuriyet gençler mahfi

linden: 

Mahfilimiz tarafından her 
on bet ıünde bir verilmesi 
iöz birliği ecl ilen bedava halk 
temsillerinin onuncusu 3 .15 

935 c;maa ıünü Beyoilunda 
C. H . P. Beyoilu kaza merke 
zinıdeki aalonlanncla verile
cektir. Müumere ıaat tam 
on bette hatlar, l&lon .14 de l 
açdır, salon .dolunca kapalar ı 
kapanır, çocuklar alınmaz. 

YuluırJan ilıi re•İm: K.onyaJa, Üçüncü re.im AJlllllllla 
Altfdlti.Jamirtle yapılan itlman ,enliiimle ctlle6emizi 

gösteriyor. 

n 

no. 1e KURUn'un Gen4illk ve mektepliler i~in ~ıkardılı paraaız illve Pertembe 2 Ma,ıa 

Ameli Hayat Lisesinde Bir ·Saat 
_:Adem cennetten niçin ko

wldu? .. 
- Şeytana uyduğu için .• 
- Ademi 'eytana uymağa 

kim teıvik etti? 
- Havva ... 
- lıte kadın zeka11nı göı· 

terecek en aüzel bir miıal! .. 
- Bu umumi bir miaal oliL4 

mu. l~ın maymundan tü .. 
redijbtı( iddia edenlere ıen 
'.bunu kabul ettiremezıin. Hiç 
bir zaman kadın erkek kadar 
zeki deiildir ve olamaz. 

- Kadın dünyanın en zeki 
mahlukudur! 
-Belki fakat zekinmahal· 

line muruf değildir. 
Sakın bu konuıulanları ar .. 

ııuluaal kadınlar kongreıin
de i!İtliğimi zannetmeyiniz. 

Ya~an• NUSRE1 Safa Coşkun. 

Ameli hayat mektebinin 
kapısından girdiğimiz zaman 
bir kaç kızla bir kaç erkek ta• 
lebeyi merdiven batında ka .. 
Clın mı zekidir, erkek mime
selesini münakaıa ederken 
bulduk. Ben bir hayli çetin• 
ieten bu münakaıayı dinle· 
mek için adımlarımı k11mı~ 
tım ki kar,ıma hademe dil:il
C:li. 

T cıleh Jalıtilo tler•İn'e ve İıimyalacmm• 

Rakibini gözden geçiren 
bir pehlivan gibi beni baıtaA 
a,ağı bir süzdü. Bir ıeye beq.. 
zetememit ohnah ki bir defa: 
daha dikaktlice baktı. Ne ise 
gümrük memuru gibi bir de 
üstümü basımı aramadan ıor• 
du: · 

- Ne iıt;y.:-r.nnuz ? . 
-Bay mt.idil:·i..o •• 
- Öni!mJze düştü Beş oa 

adım .. : n.a ;:.çtı:: ı kapıda: 
- Duyurun dec~i . 
Bay müdürün odaıına gir

~:k. Orta yaşlı bir zat elinde· 
ld :.~r kieıdı dikkatli <li!d<atli 
o!:ı " Or. 

:. ; ;:a ,·etimizin sebebini an- ! fendim. Müdür imtihanda 
la&.t:İ'.. Gözünü kırpmadan din ' I .. .. • li d 
, __ ı• d" 1- .. ı- • onuna roru,menız zım. e· 
ICQl, ınaeoı. ı 

Ben aözlerimi bitirip onun ı mez mi?· .. 
cev.ıbını beklerken: · ı -Peki Bay: Sadık nerede?. 

- S endeniz karqmMll e- - O da imtihanda: •• 

T ale6e imfiluuiJa 
-Muallim muavini falan? 
- Hepıi imtihandalar e-

fenda ..• 
O tekrar pek dikkatle oku

daiu lıilfltlara efilince biz 

dıf&l'J çıktık. 
Sofanın iki tarafı• nra· 

lanmıt ıınıflarm sıcaktan ka
pılarını aç.nnılar. 1 fillp İçeri 
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Gençlik ı'-lareketleri : 

Cumhuriyet Gençler Mahfelinde: 
. . 

. . . . . . . .... .. . . . 

'''·Hi .· •. • ''GI ··ı·· b1 ~ b; · . :an,gısı,, ve.· ·. · ·o· u~: . :a ·,'ast.,, 
Beyoğfo. Cümhuriyet genç

leıt mahfili on beşinci temsi
lini E' e-çiya Salah~ddin ve· Ba
ha HUlushıin müştereken yaz· 
dıkları (hangisi) ve Reş~din 

LibiŞden' naltlet'tiği: söylenen 
(Gölün babası) isimli eserler 

le verdi. 
(Hangisi) yazılış ·itibarile 

biraz düşük. ve tekniksiz bir 
eser olmakla:beraber zevkle 
seyredilebilecek bir- eserdir~ 
Yalnız şurasını iŞaret etmeli
yim ki (Hangisi) galiba:evve
la ·müzikli 'komedi· olmak iÇin 
başlanılmış, sbnraı vod~e; ® 
külmüş sonra. tekran· vazgeçi· 
lerek piyes haline dökül.Dıüş~ 

Bu.halile (Hangisi) ne·ko· 
medi. di-a.matut. m.ü.Zikal "!,,) 
d~ek dalia:·'dOğru olur. Per,.. 
de'evvela,müzikle ve· şaclh ile 
açılıyor, piyesm' ortasına· ka~ 

dar bir komedi. se~iyorsu

nuz ondan sonra~ l~ull lia· 

vası gibi: piyes'• Dirdeıi , d~ği§i

yor (dram)' mah\Yetiı ally~r. 

·vakıa. bugüô.ıiçin·:klasikpi·· 
yesler iflis' etmiştir. Fa.Kat 
orijinal· bii- eser sahneye· çıka .. 
rırken . sahne tekniğini" kome
di , dram, trajedi vesaire ismi 

verileceği eserlerin va.sıf-

1.arma dikkat. eünek mecbur.i· 
yetinde· olUııduğunuı unubna..• 
m<-_k lazımdır. · 
~ri yazanlar· biribirine 

:ııt fikirleri · çarpıştırmalttaı 
seyredenlerii iki: his- araamda 
lioca.Iatdırmaltta•· muvaffak 

. . . 
olmuş. sayı18.hilirler. Fakat 
bn· ~ekil piyeslerin· büyuk ak· 
r.üHmellercr ;ebepolaca.ğiiı.x ha 

fö·Iamak li.zımdir; 

iyesin A:merikada g~me
s1 bence bir ){usur sayilir. Bu 
pİ)-ese heyecan vermek, bil
mf\diğimiz diyarların. düşjin'!" 

ceierJni bize. kolaylıkla kabul 
eU,jrmek içinse fuzuli sayılır. 
Çünkü.Amerikanm.maddiliği 
yazanlara hak verdireceği 

kadar "kuvvetli' liir seliep de· 
ğilir. Her cemiyette: ·maddi 
tipler olabilir: M~eıa~ bizde 

yok mu r Sonra Bazı yerlerde 
Yes $Ör, Mister,. Mösyö diye 
konuşwduğu halde bazı yer· 
lerde . de-_(beyefendi) kelime· 
si. geçiyordu.Bu. yazanların 
mı, rejisörün-mü yoksa· aktör 
lerin. mi kaoahafr bilmem. 
&ş: rol\iı daima komediler 

de~.Amcaoey; kayın peder rol
lerı-nde gördüğümüz Lutfi 
oynuyordu~ Tipi,makyaji, mi~ 
mikleri'itibarile güzel': bir di
rektörd\r ama· konutuşu. ve 
jestleri· daima· yaTatmakta 
m~vaffak old\ığu kayın peder. 
tiptioi~ ,Yalmz !urasI. ıayant 
dikkattir- ki"ı (unutulan:adam) 
a;. benziyenı piyesin'. a.Ja~nda 
kendisini.Ertuğrul; ··· Muhsin 
taklitçiliğine: dii!i.i.imedi. 

Yumfi Baranı.bir .Amerillan. 
şi:i:ketÜıin: başl[itil>inden: ziya'!' 
de bir Bahıili"t mümeyyizfue' 

.beııziyardu~ 
F8.katsesiniiı. tonu;.mllnik· 

leri. güzelai. lliii buçuk: tii~-
A'· .ı!... _ D'-.ll 'l' N' rull li carr.l'UlıW.n·,04nıa· ı; e u a 

f L- JJ:!•d ' 1..: • ' • ' til evKaıa e · .>ırer tip er. 
Bilhaua Ad.iıan 88.liayI ya

rattığı emsalsiz tipden dolayı 
tebrik ederim. Türk salinesi
ne·el~· so~ kalan, tam. bir 
aptal. tipi: hediye. etti. O ne 
V asfi.R'ızayı · ne. de·. Mahmudu 
taklit: etti~. Blışlıi baş~ bir a
lem-koca bir aptal nümunesi 
yarattı~ 

Leman .. liu1 piyeste · biraz 

canlanmış; . üzerinde işlenmiş 
gibi· idi. Fali:at-muvaffak oldu 
sayılamaz. 

. Da.J<tilolar; kıi.tipler,. ancak· 
dörcfü. beşi! bir oltınca bir ki
tip; da.Ktifo tipr tamamlaya
bilirler. ismini bilmediğim 
gözlUğüyie oyniyan genç müs 
tesna. liepıi' pek sun'i- iCliler. 

Reşit Baranın Ubişten 
naklettiği söylenen (Gölün 

babası) isimli sa1>ık Maccup• 

far)" farlfüe oynandi. Talmz 
bana öyle geliyor ki (Libiş) 
galiba Eethinin can kurtaranı 
Reşiliin• çok itlek olCl~ğuı şüp-· 
he olmıyan kafası çıkardığı 
vodovilleri biraz da edebi 
kıymet ilavesi için olacak 
(Libi§)in .deyip çıkıyor. Bel
ki yaıulıyonım. F aliat· piyes
ler n!uşlarrn itibarile pek te 
(Labi9)in olduğuna ~üph.e bı
rakmıyorlar değil .• Fak.at. iti
raf etiniyelim.ki , (Gölün baba 

u)ı La.liiŞi . pek. aratmıyor .. 
ReŞit aradaı ~ırada· yuvarladı
ğı: :ıeminlve· zamana uygun 
niikteforile: fevlfalide·iyidi. 
Yalmz Reşid in-. em büyük ıru

sur.u" s.esidir~ · Sesini. çok. iyi 
·kull&n.an Reşit bazı zaman.a· 
tını di:ııgiiılerini:telinden ıkaçır· 
mq; süvari~ gibi· sesfoi· Jiaybe
diyor .. Niırull&li:bu·öyunda· bu 
sene1H en:muv~fakıyetli ·oyu· 
nunu oy.nadl. vaıaa., maihçup" 
1.lıtı, gene. pek.. yara!Jnıyordiı a-

ma; cidaea~ sempatikr bir genç 
olimı NUrolliJi, li.erJCes; kendi
~i seyret.mele' çelmıesihi 
peY:~ iyi1 biUY.i'du~ . Arada sD'a 
da güzel: tul6atlarile . bir llo-

mediyenden beklenen şeyi 
mykemmelen yaptı . Kendisi

ni tebrik ederim. 
Müçteha Salahaddini: iµc 

defa bu p_iyeste komedi oy
narken·gcir.düm. Bu; bana Müç. 
tebanııı-ı janri itibarile biraz 
tuhaf göründü. Şeyda rolün
de. muvaffak olmadı değil fa
kat' ne: bileyim. Müçtebaya 
hafif' roller y~ıyor. Ya 
ben . onu' ilk' defa.. koınedide 
gördüğüm ı içinı yadırgadım. 
V'eyahuf ağir piyeslerm lielke 
miğj olan"Müçteha• komediye 
gitmiyor. • 

Fakat onu (hangisi) nin 
sahneye· konutundan dolayı 
telirik etmek isterim. Üiangi· 
si) kara kuru bir eser olması
na ra.ğmen Fransadan· ve tek· 

nik itibarile çok zengindi. 

Gölüiı" öaliumda. Canan 

Q.Ok camızdı. Galiba iyi ezlier. 
lememiıfi. 

,,,. . 
iSTiKLAL LİSESiNDE 

İstiklal lisesi ilk kısım ta· 
lebe5i tarafından mekttip~mü
samere salonunda bir· temsi11-( 
verilİni§tİI-; Müsamer~de kü· · 
çükter şiirler, marşlar ·~ım
muşlar, danslar yapmışlar, 

piyesler temsil etrniŞlerdir. · 
• 

Bilhassa (ç9cuk:vali) (talisiz . 
Bay Bahtiyar)ı piyesleri çoli 
güzeltemtil'.edilmiştir; Sevim 
Hikmet, Einin. Saim Ctı.yhun 
Nej_at~ ç~1' muvaff8k olmuş~ 
lardır •. Küçµlileri"bu muvaff a· 
kıyette~. dolayrtebriK ederiz. 

HA YRIYE LISESlND~ 

Çocuk~haftaaı münasebeti• 
le'Hayriye·liseıinde:bir müsa-. 
mer.e v.erilmiştir. 

Müsamereye küçüklerin 
söyledikİen .istikli.l ' marşile 
baş1anmı§, ,bund8n. sonra mi,;, 

ni miniler·oyunlar, , danala1' 
oynamıılar küçült · piyesler 
femsil etmişlerdir. 

Bilhassa. (Çay, ziyafeti:). i· 
simli· piyes çok güzıel, oynan
mı~tır;. Bundan sonra, lise 

kısmr talebesi zeybek oyna· 
.puşJardır. Pek çok alkışlanan 
ve iki defa· tekrar edilen 

zeybekten-. sonra. müsamere 
bitmiştir; Müsamerede-ki mu• 
vaffakıyetlerinden . dolayı 
gençleri tebrik ederiz . 

SELÇUK EVREN0S 
PiYANO RESlT ALI 

23· Nisan münasebet ile Şeh 
remini halkevi tiyatro şubesi 
tarafnıı<lan içtimai ~ Yardıın 
şubesi menfaatine bir müsa• 
mere verildiğini yazmıştık. 

Bu mü.ame~enin en beğe
nilen ve alkışUuıaiı, D\Ril.al'au: 
Bayan Se.lçuk Evr_anosunıpi'
yano: resitali ol~tiır. 

Henüz.. Rek g~ olan. Ba· 

' 

t 

~ 

"._""_.., - . '~ ~,,......,.,~ -~ 

Mektepleri< Geziyoruz : 
' 

A )!'>\ Hf ( · • Li' ·) · .) ·d' B· -S t me, rıı l :aJia_1:: 1 sesın , 1e· ı~r ·a·a . 
( B(J:fıarali 1 l ' iiıoi·J .ay_ılmlid,~ tfaları ~'ıiiilinae 

. -· · . j Bay1NUri~liiie:döDüjıpr.; 
ba ..... _lctı_k. Taletie. imtihanda.Ecel : - ·Geldiiimzii miidiireJıa
lıeriı döküyor. Gimıeğe ·llaJ~ , 'her. vereriin·:ama; tiurasmı :ne 
mak ara.iı_ müt~~~ai~ıik~. •yapmali? 
açık·kapıların bınnden mrı 1 ÇOcuklar galiba. "ah· ne o.. 
tiq:; uzandi: · ıurlar biraz uzaldatp,, der: gi• 

ı - Hon~ldiniz baylar;. 'bilJay.•Ntırininve·)j~.yüzü-
. · Mftktebiir müdür muavini, 1müze: ba.karlarken . Bay, Nuri 
•Bay Nlıri bize sesleniyor: aklanma geliniş gibi muallim 

- Hoşbulduk üstadım. Hoş - odasından doğru .sesleniyor: 
buldk. ama ~erd~~i anlata· , _ Bay~ Suplii Bay. Suphi.. 
cak hır ma.ka!ll, l:iulamadık. · Muallim o.dasından·ı Ç!llan 

Bay.NUri güldfüt . 
1

Bay1Siıphiye smıfil:iırakaif, B. 
.:-=Fena bir ~ün~~ geldiniz. !Nuri müdürün~imtihan etmek 

Goruyorsunıız~ımtınand~yız_; . te olduğu suufırg'ü-di. 
Bay Nuri sözünü bitirme· Sınıfını beş dakika için B. 

C:len arkasına döner, ve bağ~· · ·Nuriye bırakan· müdür Bay 
rır. ' Nevzat .. da · nezaketle ; biE.i ı ka

l - Öiıünüze· bakın, ses.yok; 'i bul'etti •. Fakat~onwı,haliiıden 
F ~nlqılan.talebelerJl&'lf Nu , , gözü,arl(ada' lialmradaml&rm 
riniiı jki: saniyelik ılieşgµfü · 'telijım: o1iuyunca:. didia~ fazla 
yetinden i~ifade .. etmek~ isti• ı rali~z~~~~ ~jt~· 
yorÜq., . . smı~ma'o ~o~ıı;ıunca~e~. 

Arkaya;. yanaı çevrilen• ım~- Bayı Nun· unıfınu muallım 

Yazan : Nusret Safa: Co,kun 
muavüıine emanet ettikten 
IGJD1r\ lieratierce. oduma, gir
di:L Hademenin getirdiği~kö~ 
püWüJıalıveyi;B. Nuriyi!niet"" 
gulletmemeli. içisı· birbir. peıi!" 
ne: yudumlarken ı bir taraftan 
da !konuımağ~.,liqladıJi: 

- ·"Ameli Jiayat~l2 'SPne
lik .meslek,mcktebiClir • .lshuı~ 
bul vilayetinin bütçesile·il\are 
edilmekte-lir. Tam teşkilatlı 
bir ticaret lisesidir. Bugün hü· 
tün ecnebi ticaret mektepleri- · 
ne rekabet edebilecek bir vazi 
yetteclir •• BWıu da·o_mektep ta 
!ebelerinin bize gelme1erile 
anlıyoruz.Mezunlarımızm o/o 
müesseseler. mezmıl&rmıızı 
de çalışmaktadırfar~ Bir çok 
müesseseler mezunlarmıızm 
daima tercih ediyorlar. Bir, 
çok mezunlarımız büyük ban· 
kalarda mühim vazifededir· 
ıe.-~ 

Mektepde · ay:nca, halka 

maliSU& olinali• üı:ere ·ialeno 
grafi ve daktilO·kurslan var
dır. 

- Mektep ıücretli· mi? 
- Evet ücretlidir~ Fakat 

talebelerimizin pek çOğu "da 
paraıızd rr; 

- NeJiadar.taleht.niz·var,?. 
- 2301talebemiz 37 hoca· 

mız var. 
- Gençlik teıJUlitları-

na ehemmiyet. verit. misiniz? 
- E"et. Spor. teşkilatımız 

var. Bun&ınla ~ay Şazi.meş
gul!cluyor~ Spor. kolunun-her 
sahada birçolC m1Jvaffakıyet
leri vardır. Bunları bizim ka
dar siz· de. bilininiz. Biı· de 
kütüpllane .. 
Aç~kkalan• kapıdan dışarı 

göüHJmyan Bily. Nuri karşıki 
odada bir şey sezrajş olmalı 
ki yerinden fırlıyo:--. Çocukla-

~ (Lutfm sayıfarr çeviriiıiz)' 

B-.) Q~ı~. L . . 
11" ~ya.ate 

·)ı, .. N:.\ · ı'' t:ıl.i J "' - • ; ~ 

ıı ~, , ;O ; ·· ·'.a l: ., .. 
-· 

elçimiz~ mütetieuiim g~llre&I 
le Fransa'ldevletine' liarşute.
!ekküı'.ler. ettikt'en-sonra~F-..·an 
ıız izcileriiıi; de~ liili nıuKaoeıe 
bir TürU.iye 'seY,ahatfoe çağ~ 
dı . ve Fransızca:: nutkww, bi~ 
tirdi. kkadan1Rransa.Dq·lia• 

kanJD1: temem edeni birı· 7At 
elÇ~iniat>~«ettikteıı 
aonra: TüritiY.e lialilUndüi 
.samüni . d~elenni ~ izhar 
etti: ,.&kadammüdü:rümüz. B. 
Behçeı.ıGör.K~hem Fransa· Ha
ricive Vel:i.iletine;, hem de 
bize' bu toplanma• finatmı •••••••••••li l>ahteden' efÇiinize te§ekkür
ler etti~ ve· Türk - Franuz 

yan· Sel~_ui(. enı meşhur, mu.siki 
iistadlannm:. en~ lö.iÇj.ik~ es~ 
rini büyülir bir.- :nnıvaffaliıyet• 
·1.e.çalimt ~ve şjdüetle.aHbtliuı• 
mışör; tık parça. Chopinin 
'(Fantaisie: imP.romptu} idi: 
Cidden güç bir parça•. oUm 
bu parçayı muvaffakıyetle'ça~ 
lan genç sanatkar · bundan 
sonra (Relimaninoff )'un (Hiı· 
maresqpe) ni~ ve' ( Allenitz) 
(!l"anti\isie~ Horgraise)I iı ayni 
muvaffB.J<ıyetle çıkardu Kon· 
servafu.varda henüz~ Cemal 
ft.eşjdin· talebesi · olarak.tahsil 
etmekte ol.an .bu genÇ aanatka 
rı tebrik ederken musiki sa
hasında . da artık değerli 
gençlerin yeti!ltiğiiıi · görme-kle 
hakilii :bir.'if ti har• duyduğiımu 
zu da ilave ederiz. 

milletleri şerefine içilCli •.. 

DUrmadan · f&Dlpanyalar 
a.ç~liyorA.. IÇjyorlar.. lçiyo· 
ruz. Elçilikte iki saat kadB.T 
kaldıktan_aonra' "1J"dumuzu 
terUettik ve kapıda'. bekliyen 
otobüslere atladık.: 

Artık geziyoruz; geziyoruz 
de"ğjJ, dahaı doğrusu Parisi 
alantal8.mediyoruz;~ iki de 
liir,0 biletçi kaim · sesiyle mü
him~ liiiıalar, abideler ve köp
rüler. lıakkmda izaha~ veriyor. 
Durmuyoruz ..• 

Yalnız geçerken görebili
yoruz. (Petit - Palais - Kü
çüle Saray, Grand - Palai&, -
BUyükSaray, Pont Alexan· 
di'e - · Alaebancfr· köprüsü, 
Chambre des deputea - Me· 

Yrazan~~. Şaltap1 Kuranel 

Hu..n~ meclhi; . li~HôteL de 
Wlıe:- Belediye•dMresi); v.e; 
niliayeti: (Sitine )) neliriniiı ~ Öü· 
tün·sai~ aaliilin: · itiir-llamlede 
dOl•piktit.n j sôma.ı otoliü.91er· 
ÖiZi'KülÇe gibi' mektebin lfa
pısma silkiverdi. içeriye gir
dik, ön· bahç~deki, kanapele~ 
re. yorgµnluğumuzu..gider· 
mek üezere sordulç. 

Şimdi.JC.aru~ıda bir abide 
görüyorum;kendi kendime bu 
abidenin.rıe" içiiı dikil<liğini':a
rattırıyorum •.•• Bir. · türlüı bu 
muammayı keşfedemiyorunı •. 
Sabırsızlanıyorum. NihayeL 
kalktım, abidenin yanına git
~im,üstündeki yazıları_okv-: 
mağa·. batıad·ım. Biınlar u
mumi harpte . mektepten gi
den ve şehit olan ( 400);Ua'dar. 
talebenin isimleriydi...lç'im• 
den bir hareket uyandı,, ahi~ 
denin karşısında kulalilanm 
uğuldamaya, ölen kardeşleri 
mi, ağabeylerimi düşµnm~ğe 
bqladi:m.. ODlann da· Lir 
m'elrt~iı olıduğunu,,_ l>ellü~şİm· 
diıbat&lanm~ i.nnlerini 
dÜ§ündüm'. 

Oııünde, dmduğwm abid~ 
y_e~'gıpta. ile; lialimıY.at, hatta' 
onu1 linllammyaı liaıladim ·.ve 
oıdakilia . böyle: bir atiidenin 
mektebimde, yapılması .iÇiıi 
teşebbüste bulunmağı kendi
şarmıştı. Abideyi terkettim •• 
me. vad&ttim. Gözlerim ya· 
Ve tekrar kanapeye.oturdum. 

Çalan zil ile daldığım 
Hülyadan uyannm; saat'18)i 
bulmuştu; yemeğe çağırıyor• 
duk • ., Neşeli . g~en· yemeği 
mütea.löp davet edildiğimiz 
Parisfo en liüyük ve en yeni 
sihemasıolan• (Gamnont Pa
lace) ' a; pek yakınımızda bu
lunan yeraltr treni istasyonun 
d~ h~ket. ettilc ... Ş~mdi 
mulite~em l:iiiıanın içindeyiz, 
serin biJ' hava büyük ıalonuıı 
tav.eliğiiıi muhafaza ediyor; 
filum.pek güzel olmadığı hal
deetralı dinleyip, einemayı 
seyrettik, zaten vakitte ge
ceyarrnmı bulıduğundan yor
gun vücutlarımızı dinlendir
mek ·üzere··liemen· mektebe 
geldill· Ye yattık; .. 

• 
(Devamı IJCD') 
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J .. 
l·ro < ıır tJ•r ogte g<'::ıı ;esırıc çık -

l>ııştı. EUndc bastonu ı·e cuk scı·diiJi 
k" • 
Opeği Bobi arakasında yavaş ııavaf 

Uil'rambirc. ba.~n·a o ı · .. ,,,,, ,, , , ,, -

biye ~aldırdı. Jlercık !'diyordu: .·1C't1 -
ba, ikisi de cinsinden mı idiler. 

'f!ürüyorlardı. 

Kaybolan 
kıt'a 

Geçen ~enenin Nisan ayı için· j • 
de Uluslararası bir heyet B~hrimu· 
h'. 1 ıt1 Hindide araştırmalar yapma· 
Ya çıkmtun. Maksadı, Asya ile 
Afrika a .Ts ua kaybolmut olan 
b' ır kıtayı n:.eydana çıkarmi'ktı. 

· ... Alman, İngiliz ve Ame· 
rikalı jeoloji alimlerinden te,ek 
~ül ~ ":1 bu heyet birçok sondaj 

ba.: 'an ~onra şu neti~eye v~rmı~ 
'" ·-r&ı.yordu: Asya ıle Afrıka a · 

t;:ı. .. ı•ı d~ olcdenberi iddia edildiği ....• ,,·,g.·•·•LI" 

&'İlıi h :ıkik"len bir kıta va,.dır. r .} 

y e • . 

Fllkni l'rolcsiir lııtna ta/rn111111iil 

c·dnn<'di : 
- /Jak lıcl C' . IJiyc, ikis ine de çı • 

kıştı: sokakla km·gn ctmciic utannu

yor mmmnıız?. 

!3 --mn\:ı beraber kıtanın coğ - t 
~af.·~ v:ıziyetini tayin edememişti. ~ ·· 

1 
r ,., .. ~.)erinde Hint d!!:"lizi bu-
1an bu kılanın mevcudiyeti bir- · -~ '\ 

; . :;~'!Jcp1crden dolıyı iddia edi- liilBlı U 
k:"r : Bunlarda~ e~. mü~im~i, .i~: I -------'-· 

1 

·h nm teıı:.ekkü!at 1tıbarık bırbırı- L d d "Ç ki · · · dl b k b' 1 il :f on ra a ocu ar re•ım •er gısı,; a ı üyü ır sergi açıldı. 
-e benzemesidir. Diğer h.raftan 14 yafına kadar mektep tolebeleri nin resim derslerinde yaptıkları 

30:) Ynpılan bir sondajla 4000 met- şekiller ve reıimler gö•teriliyor. Sergiyi /ngiltere maarif bakanı bir ' 

te irt if aa yakın tepe!er de hulun· nutukla açmı§ ııe ıöyle •öylemi§ tir: 'Jl(I. • ..., \ 

tllustı.ır. - Eğer bu re.imlerin çocuklar tarafından yapıldığını s~ze söy-

C.~cen sene, yaz içerisinde, Hint lenıe•eydik, herhangi. büyük bir sanat adamı tarafından yapılclıkla·ı' 
~~nizine ikı defa seyahat ederek rına mutlaka inanacakhnız. · Gördüğünüz ,.,imlerden biri 
h 'tçok mühim noktalar tespit eden 1Z, diğeri 11 yafınJa iki k<Z çocuğu taralınJan çizilmi§tir. 

el eyet, bug..: n , ayni mahal.le yeni-

Hu .~ıra l a lı ılsfı.·cı t11 r acı cım J'roıt 

.'iiin birrh fl {Jı're <~fıldı: - • l~;ı/ tıiz 11- 1 
tcmmalıtı111 ız, dnlı . /. oı:.;lı:oca adam bu 

: arallt köpekleri nasıl dögüy'orsurı .• 

Toprak 
araştırmaları 
Yirminci yüzyıl, bütün dünya 

yüzünde, büyük toprak araştırma · 
1 

larmın yapıldığı bir devir oldu. 

Her gün, ba§ka başka yerlerde, 

toprakların kazılarak birçok eski 

eserlerin meydan~ çıkarıl<lıklarını 

görüyoruz. 

En büyük toprak ara~tırması 

1924 de Mısırda başlamışb; 

araştırma, meşhur Mısır Firaun -

]arından T otankamunun mezarı 

nı meydana çıkardı. Her g i.m ya · 

vaş yavaş ilerliyen bu at"aştırma . , 

la.r Mısnda birçok toprak altı yol . 

tarının keşfine yaramıştır. j 
Son araştırma f ranın şimalin ~ 

de yapılıyor. 

Bu araştırmayı bir lngıl1 z mii . 

hendisi idare ·etmektedir ; Iranda 

ilk defa olarak yapılan bu araş . 

tırmalar~a mühim keşifler i n mey. 

dana çıkması bekleniyo; . Nite -

kim, son gelen telgrafla .-, 4000 

sene evvel yaşa~uş olan insan is -

keletlerini ortaya çıkardı. 

-

l'rofr.ı:.;i.irlc ynbancı adam yum l'uk 
Jlımıruğa <Wğiişiirlerken iki köpek 
bukırıız : /liri birleriyle ne kadar d<ı 

anla§nll§laı. 

Kolayca yüzebilmek için 
yeni bir şekil 

Resimde gördüğünüz adam, de
nizde kola>ca yüzebilmek ıçin ye-
ni bir §ekil bulmuf. E•ası, suda yü· 
zen bir ördeğin harekederinclen 
alınmadır. Gövdenin halilliğini 

lastik bir tek.erlek te§kil ediyor. E· 
lincle iki kürek var. Dümen vazife
sini de gören ayaklar, tıpkı örcle-
sini d e gören ayaklar, tıpkı bir 

ördeğin ayaklarında olduğu gibi 
kanatlıdır. 

e~ harek t:.t etmiştir. Bu !eyahat 
Uc: i·1 .. d y k b' ~ ~ cu ve son ur. a 111 ır za· 

'--- - -
marı.da, bütün dünya , kayJ:olmu§ ı .~.~ımiyle Vf" fenni bir ıekilrl e anla
bir kıtanm bugünkü vaziy.:lini ta- mı:fr bulunlcaktır. 

~ ,,,...,----;-==------"':'"'--------.-.------------------------ZWWWL--..-•1~---------._-.,'™" _____________________ -:------------------~-·------.---------..-.-. ................................ -..-
W ___ ~-

Eğlenceli Yazılar + rJ -

"l•i d b' 'b' . • ırı ırıne soruyor: 

; /(ap YG§ındaıın!. 
6i,.. rQ]Qrındaki ya§ farkı o kaJar 

tı~, oteki clört ya.tınJa .• 

ıcdla değil · ı 

1 
lki hasis: Biri ~ıak, biri bay. ! - Altt ay zarf mda neresi km-1 
Uıak öğle vaktınde yemeği ge·ı lı;;; kırıh.m hemen tamir edece· 

tirirken b~r eliyl~. de kap.ıyı kapa. ,ı ğinizi söylemiştiniz. 
mak isted1. Bay ıtıraz -:ttı: - Evet efendim; sözümde 

- Evveli yemeği getir. Kapıy• ı ruyorum. 
sonra kapa; dökeceksin. 1 

u,ak da itiraz etti: ' 
- Tamir ediniz ::>yleyse: 

tane Ön dişim kırıldı. 
- Hayır. Evvela kapıv. kapa 1 

yım; yemt:.ği sonra getiririm. Bel- ( --------------
ki bir misafir gelir de ' 'buyuru· 1 60 
nuz! ,, demeye mecbur kahrız. katlı apartman 

Jt. 1 Dtiny'-"""tn en büyük ot.!l Ye a-

Nasrettin Hoca bir kom,uaun· partmanları bugu··n Nev .. kt yo. . 3 ya 

da oturuyordu: pılmaktadn . Bir hafta evv~l biten 

- Am3.n Hoca, diye koştular; ve derhal baştan aşağı dolan bi 1 

evine hırsxzlar girdi. ap. artman yüz bin metre nıurabbaı 

• Hoca hiç telaşlanmadı: b ır arazi üzerine kurulmu,tu. 

- Nsıl olur. dedi; kaplyr kilit·. ı l statistiğe pek merak!, olan 
lemi,tim; anahtar da cebimde; e-

d l k d
. k d'l . 1 Amerikalılar, her yeni yap•lan bu" 

ğer gir i erse en ı en ı erme , 
yakalandı!ar demek! ı yük apartmanlar da olduğu gibi 

"' 1 ~u Y~n~ ~~p~rtmanm da bil· çalışma 
Sık bir otomobil bir gi\,.ajm ö· ! ıstatıstıgını çıkardılar: Görülen ra· 

nü~de durdu: j ~a~la~ insanın ha,ını döndürecek 

- Bu otomobili üç dört ay ev· kadar kabarıktır. Mesel4, bu a • 

vel sizden al'91ıtlım. partman için kaç adet tuğla kul • 

- Evet efendim; derhal tanı ·j lamldığınr tahmin edersiniz!. Tam 

dım. 15 rnilyon adet! .. . 

o 

- Oll ı yı • akaı biraz tebesaüm ed · · ınız •• Ç .. ' ' F 

o 
.. 



..... ıi - ıcu· ... 1\ lllATIS ttan 

Elmasyan faciasında 
yeni izler bulundu 
< a., ,.,_, ı inci ...,,.ı.J 

ft alma, düa de ıeç val.'~ kadar 

talafldbtla .... .....a-cm. 
la r: · .:ı,,.ettea dolayı çima r .· 

ftlle ~ ltaap ve Halit İl· 
Aiade b:.ri pkalaıpn ' -.-pı: 

J& se]dlmlı1er, iDkh etmitlerdi. 
......... EnYerin dün almea ;. 
fade.indeki mm lideri, b...,. 
4IUi ti;~heyi arltu1Umahiyette gCi 

rülinü,ıür. Onun 1Ja sözl.inden 
IOltıl'll, Me~~t i•....-·., :!e bir bahçı· 

ft1l da J.ıkalanarak, sorg. "' t~L: 

t11ıulmuibır. 

toru Enver tarafmdan yapılan e
l&lh lllV&yenede, küçük yaralar da 
dahil olmak üzere, .kadma tam on 
reeli defa lıılçak aaplaııdıiı yolun
da rapor ftl'ilmittir. On yedinci 
t'Uli4UJl, derhal 61üme Hbep olan 
karna TUIUf olması ihtimali gayet 
kanetlidir. 

Kadmm vücudunda bu kadar 
çokran. açd .. ımm sebebi nedir? 
Çok defa intikam Jurıile, kukanç• 
1ıkla, herhangi bir sebeple beıle· 
nen tiddetli kiaJe iflenen cinayet· 
lercle, katil üst ÜltÜlte vurur. Bu
aeheplerle yapılan cinayetlerde 
böyle vaziyetler çok defa görülen 
vaziyetlerdir. Habaki bu cinayetin 
para ...... için iflendili, bah
ıi mavzuudur. Şu halde? .. Bu ae· 
feriri vaziyetin de, kadmm paraıı 
nm ve elmulanmn yerini söyle
memekte inat etmeıinin uyandır· 

Bir pilaida facia 
Bir zahitte karısı çocuk 
lar,nın ~özü önünde qüz 

elli metre yüksekten 
düşerek par~alandılar 

Paris - lngilterede Port • lsaa
ko plajlarında feci bir hadiıe ol· 
muıtur. Volviç askeri mektebin
den kumandan Rober Hampfil ka· 
nsı ve üç çocuğuyla plaja hikim o

lan yüksek bir mevkide gezerken 
kumandan bir ruim çekmek için 
kenara yürümü! ve birdenbire a
yağı kayarak yüz elli metre yük
ıeklikten düımeğe batlamııtır. Ko
canıuıı ayağının kaydığım gören 
karısı, kendini tutmak için kot· 
mu!I& da o da müvazeneıini kay
bederek boıluğa yuvarlanmıştır. 

Kumandan düıer düşmez ölmüııe 
de, karısı bir müddet istırap içinde 
yaşıyabilmiştir. 

En büyüğü on beı yqında olan 
çocukları bu feci kazaya şahit ol
muılardır. 

::az 

9 Mayıs 
< Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) 

edecek girintili çıkıntılı gumuıı 

renkte kayalıklar, onların arasın
dan yükıelmiş ve bet yüzden artık 
murahhaaın sayısı kadar ellerinde 
parti bayrağı taııyacak ulusu tem
sil eden en önde, partiyi temıil 
edecek dört buçuk metre yükıekli 
ğinde ok atan bir gencin heykeli 
bulunacaktır. Kaideye kaim yazı· 
larla, kongrenin tarihi yazılacak· 

tır. 

Ankara, büyük Kurultay ıçın 
ehemmiyetle hazırlanıyor. Şehrin 
birçok yerleri, kongre devam etti· 
ği müddetçe geceleri aydılatıla
caktır. 

BÜYÜK KURULTAYA 
ŞEHRiMiZDEN GiDECEK 

DELEGELER Yirmi .tört aiRada .-.. p. 
den ve cinayet meydana çdancr 

ıiiphe üzerine geriye çenilen En· 
...U., nka ,.erincim uzaldqacatı 
tNr zamam heaap ederek bu cina· 
yeti iılemit ve para ile m6c~vlıer 
leri, a -;~~erliğini b:~ · · .ı d<'"'.. ..~ 

çıkarmak üztn Wr yere gömmüt 

dıiı hırsla beraber, kaci~ın katil- ·,- - --· 
ıeri tanımumın verdiği endite Ordu 
ile, aldıfı yaralarla ölmemesi ihti
malinin öniine geçmek makaadile 
oJduiu akla yakın ıeliyor. Tam on 
yedi defa V1lnlf ! 

evinde 

Cümhuriyet Halk partisi dör
düncü büyük kurultayının topla
nnacak dokuz mayısta lıtanbulda 
büyük tezahürat yapılacağını yaz
mııtık. Tezahürat programı hazır 
lanmaktadır. O gün, muhtelif yer
lerde ıöz aöyliyecek olanlar tesbit 
edilmittir. Umumi kongreye lıtan
bul namına murahhaı olarak seçi· 
len vilayet idare heyeti reuı 

....... ineMmıs ~ .... Din 

..... .w.; .......... Gse-
rWe ~-- -·-m icap e~ · • :ı ı,:. ..... '--~-, ..... . 
........ ..,. çel· .... . ·'--

-. ........ Jirmi d&t ...... 
....... ~itliiini, o tarihtea itiba 
n. ar~.:: ... :'.llJ•cle w~- .. ~~·· 
.. .. telavb.-·-·- ... _ , __ . 

rıt bpı araLimdaa ~in ,__ 

1alua fnmmca •ı.tanbul,, paıte
si aa; _:__ m, ea ..ıdz a;..-- • .. .,. 
itibar. a.. .......... WrilmMı 
:mMlt c:ıim,.ala- --·ı -·---· 

_ .................. .,..-ede 
,ıendiğin .. röaterdiğin ·' c :1, bu me· 
.:m i.batı JOllg müdafr.a bu nok

tadan ~ :::.. "" · ayılıyor. ~ · · 'd 
ildüriiJen dal kadm, bersün olcu
duju ıaz·te"Ti, on ~·' · 
beri eline alama-11 .. On ,edi • on 
eelda Dilan uumdaki ıecede öl
~ Eımsr, yİnDi dart ni· 
..... ukere aitmit, fakat o tari· 
.. lracJ. ve cina)'8l peeei San· 
,..,.. bbnq ! Bummla beraber, 
Bmerin katil oldulu hakkmda 
wı bir neticeye vanlmq delil· 
clr. Kat't neticenin bu,iinlerde '&el 
1 olacaiı, katilin aailam deliller· 
le meydana çıkarılacaiı -'uyor. 
Olclüren Enver mi, yolma 1-flcası 
mı? Daha doiruau bath'-ı mı? 
Çünkü bu itin birkaç kiti tarafm· 
Clan tuarlanarak itlendiği, haki
ki vaziyete daJaa tlYJUD ıöriilü· 
Jor. Ve buluaaa JUİ bazı izlerin 
katilleri UQ'tllllan lmt'iyetle tetbi· 
.. ,....,..... mah+h lmanri
ı.we1.,.. 

Yllli isler, ffl'knil• bdmm 
...... kon ........ Jd -..r .................. ".,.. 
W.iclir •• ider ---· teflr'is. 
.... ft tatJnlrl.r ,.,...,... 

Diler taİ-afta. en alt Jmba 
,.......... ........... clemiri 
......_..._..., lradmm ,.., .............. ..-... 
plda ........... ,, .... 
wlwp f..W.. T....W 'h=•• 
,_.ip.MI• ldlilhMlli-...,. ..... ..,.,. ... ~ .... ,..... 
limmtı annedHi,w. ICadmm ee
Hdi, evin apdeatbaneainde bulun-... 
IDUflur. Seai ititiı....m diye ... 
kuytu, '" dar pencereH içerlik ye
re aürüklendiii, orada bajlamp 
para ve elmulanıun yeri tonaldu· 
lu, tayletmek için bıçakla lace a· 
_. azar ,ara açılarak itkence e
dildili, en IOIU'a da kamına blÇ&k 
lfphadrp aaıulQor. Adli,. dok· 

Gerek taemmücUe, ıerek para 
İçin itlenen cinayetlere ceza ka· 
nuımndaki 450 inci maddede İ· 
elam cezuı yazılıdır. Bu feci cİ· 
nayct muhakemesinin ne kadar 
mühim olacajı, timdiden keıtiri· 
lebilir! 

Hitler, boğuk bir 
sesle konuştu 

,.,., ,.,.,,,. l llld _,,,,Otla) 

Derpit edilecek ihtimaller tunlar-

"Cenevreye müracaat, Strua ka 
radarı -..cibince Frama ve ltal • 
J& ile müzakere ve Berline bir 
proteato notaıı verilmesi. Bu son 

ihtimal, dlierlerinden daha kuv• 
vetlidir. 

Kabine, Avam kamaraımda ya• 
nn milli müdafaa hakkında yapı· 
lacak oln müzkearelerden evvel 
birkarar vermiyecektir. 

Bazı muhaf azakirlar azaların, 
bu milli müdafaa programmm 

tatbikinde yeni verıileri bertaraf 
ebnek için bir istikraz akdini 
teklif edecekleri zannohınmakta· 
dır. 

Londra, 1 (A.A.) -Sir Ayre.

moutell Avam akamanında ıoru· 

laa bir ....ı. cevaben 250 tonluk 
OD iki clmbaltı ıemiıine ait ıilih 
ve müineleria noelde, tekne ile 
dit- aba•mm da nisan ortaım

- aİparİt eclilcliiinin AJman hükU 
_. tmalmclm 26 niantarihinde 

a..u..wd. lnailiz atatenavaline 
WldiriWiti, aalebi ihtimal ilk de
aiaatı ıemiaiai altı ay zarfmda 

te-•='-mcaimdan da haberdar 

ediltliliai 11,.lemittir. Diier bir 
_,ı...,, Almanlarm bir senedenbe
ri clei•ltı ı-ileri inıa ettiklerin 
.._ ft iN d•iAltı gemilerinin 
tOOOtondan fazla bir hacimde o!
natm dikaktini celbedit etmedi
tini bir Sir Bolton Ayreatden sor• 
duklarından bahseden bazı beya· 
molJ!, bu sözleri teyit edip etmiye· 
ceğini mize'!i eani§lir. 

Sir Bolton ıu cevabı vermİ§tir: 
"Hayır, çok beyanat i,lliyoruz. 

Fakat 1Kı hususta hiç bir mal<t· 
matmua yoktur. 

< Bq taralı l inci sayıf ada) 
Atatürk, bundan sonra Kadın 

Eairıeme Kurumunun faaliyeti ile 
alakadar olmuı, Kamutay Baıkanı 
vekillerinden Nuri Conkeri, kuru
mun idare heyeti azuından Mak· 
bule ve Mediha Kazımı kadınlık 
bahıi etrafında aöz töylemeye da· 
vet ebnittir. 

Nuri Conker ıözünün sonunda 
"büyük varlık ve faziletleri yakın 
zamana kadar unutulmuş olan 
Türk kadınlığına ayağa kalkarak 
hürmetlerimizi göstermeliyiz. ,, 
demit ve bunun üzerine baJta A -
tatürk olmak üure aalonda bulu
nanların hepıi ayağa kalkmışlar 
ve Türk kadınını say'Kiyle ıelam -
lamı!lardır . 

iki bayanın sözlerinden sonta 
Atatürk kaymakam Saidi de ıöz 
aöylemeğe davet etmif, kayma· 
kam Sait, talim ve terbiye itinde 
Türk kadınının rolünü bilhuaa te· 
barüz ettirmiıtir. 

Atatürk Saide bir tabaka hedi
ye etmi!tir. Atatürk, Orduevin • 
den ayrılırken: 
"- Çocuklar yetiştiler. Bizden 

daha güzel söylüyorlar, daha gü • 

vekili Bay Ali Rıza ile Bay Mekki 
Hikmet, Bay Faruki ve Bayan 

Safiye Emin bu ayın yediıinde 
Ankara ya gideceklerdir. 

Aydın demiryol
ları satın alındı 
~ (Baftarafı 1 inci ıavıfada) 

kil etmektedir. De,•let demiryolu 
tebekeıine girecek olan bu hattın 
yurdumuzun en feyizli ıahuından 
geçmesi hasebite bu sene içinde 
diğer hatlarla beraber halkımızın 
ve yurdumuzun iktıaadi ve ticari 
büyük hareketlerine daha ziyade 
yardYm etmiş olacağı f ipbesizdir. 

Bayındırlık işlerinde her gün 
basarıln-:ıkta olan bir col>: mühim 
işl~re ilaveten devletin~ iktısadi 
seref ve hayıiyetini de yükselten . -
bu yeni muvaff akıyetten dolayı 
Cümhuriyet Hükumetimizi ve 

Bayındırlık Bakanlığını tebrik et• 
meği milli bir vazife telakki ede
rız. 

zel düşünüyorlar ve düşündükleri- =--=========="= 
ni daha iyi ifade ediyorıar.,, Deniz Lisesinde 

DiyereK teşvik Ye ikifatlarda 
bulunmuı ve "Varol Atatürk,, aeı
leri arMırida uğurlanmıılardu. 

J Gelenler, gidenler 1 
BAY HAMDULLAH SUPHI 

- Şehrimizde bulunan Romanya 
elçimiz Bay Hamdullah Suphi 
dün akıam Bükreşe doğru yola 
çrkmıştır. 

HAEEŞ ELÇiSi - Şehrimizde 
bulunan yeni Habeş elf.i5İ Bay Ato 
Berhas Markos dün aktam Anka
raya gitmittir. 

BAY AN ŞEYN - Kadınlar 

kongresine iştirak için gelmiş o -

lan Amerika murahhas heyetin -
den bayan Şeyn bugün Moskova-
ya ıidecektir. · 

..-.nM11HınmrM111tt111•11111eıt1tttıHmııt•IWl.__..I.__,.. ..... 

Makdonald çek ·ım yecek 
Londra, 1 (A.A.) -Daily Mail 

gazeteıi, B. Mac Donald'ın, söy • 
lendiği gibi, kralın jübilesi tenlik· 
)erinden 10nra vazifesini ter ket -
miyeceiini yazmaktadır. Bu gaze· 
te ilaveten diyor ki: 

"Başbakanın sıhhi vaziyeti son 
zamrı 'aı·da çok iyileşmiştir. Sim
diki intihap devresi tıonuna ka • 
dar hükamette ka?a.:aktır.,, 

Bakanlar, umumi intihabata 

<Baş tarafı l inci sayıf ada) 

talebenin Hamidiye mektep ge • 
misine seçiş merasimi yapılmı§ -
tır. 

Hamidiye kruvazörü mektep 
karııaında demirlemi§, mektebe 
gelen donanma wnum kumanda • 
nı, mektep kumandanı, hocalar 
ve talebe tarafından karıılanmış
tır. Merasime saat on dörtte h.t • 
lanmı~ ve mezunlaı·a meçleri ile 
şahadetnameleri verilmittir. Me
zun talebe donanma kumandanı 

önünde bir geçit resmi yapmııtır. 
Bundan son"'a :mezunların Hami
diyeye teslimi merasimi yapılmı! 

ve talebe ar'kadatları tarafından 

uğurlan.mııtır. Mezun talebe Ha· 
midiye kruvazöründe meruimle 
karşı1 -.nmı~hr ve yerlerini öğren
dikten sonra tekrar mektebe dön
mii!lerdir. Mektepte verilen çay 
ziyafetinden ıonra muhtelif apor 
:rr ·· "'abakaları yapı!r -· ·. 

Merasim çok parlu ve heye • 
canlı olmu~tur. 

.... nıınıeıe111•1H•••••••mmrmınnm11111~""'"'ftlltM111•wwwmm•1111 

kada· !'1P•rkjl.-ı-;ni l""l ''"~faza ede
ceklerin'len kahine tebeddülleri 
ehemmiyetli olmıyac2'.khr. 

Bu karar, Bakanlar mahafilinde j 
müıait bir tekilde ka11alanmıtbr. 

== -
ispanyada bir suikaat 

teşebbüsü 
Baralon, 1 (A.A) - Bir çok 

sendika mensupları tevkif edil
mittir. Gece yanıma doğru, traır 
vay muhavvilelerinden birinin i • 
çinde bir bomba patlamıfb'• 
Tramvayların itlemeıi inkitaa ui"' 
ramııtır. 

Baralon reaarıi mak•m.atı ile 
zabıtası, general Lopez' e kart' 
vaki olan !uikaıt tqebhüıü hak .. 
kında hili. ketum davranıyorlat• 
Bu ıuikutın müteıebbiıleri, ıuaJ 
taraftarlarmdan, maruf 4 kiıidir• du. 
Bunlar, tevkif edilmi!lerdir. 

Kızıl kuvvetler iki ıehit 
aldılar 

Huno, 1 (A.A.) - Kızıl kuvvet
ler Y angling Ye Çankyopu itıal 
etmi~lerdir. Bu iki mevki Çiniıl 
garbindedir. 29 nisanda Kızıl ku'f"' 
vetlerin ileri karakolları Yunan • 
funun 20 kilometr~ timali ıarki .. 
ıinde bulunnyorlardı. Fransa kor 
solosu bu ıehirdeki Avrupalı ka• 
dın ve çocukları dıtarı çıkamııt .. 
hr. Kızıl kuvvetler tarafından İt" .. e 
gal edilmit bulunan mmtakab 
yerlerini bırakmıyan dört miıyr Jer 
nerden haber yoktur. 

Alman cep kruvazörleri 
Londra 1 (A.A.) Ciornale Di• 

talianm Almanyahın deniz inpaU 
programı hakkında verdiii rak&JO' 
dan bahseden Daily T elıraf ıazr 
lesinin deniz muharriri Haktor Di
vater, diyor ki: 

"Mevsuk bir kaynaktan öfrell' 
diğime göre, Alman hükUnıetiniSI 
deniz inıaatı programı timdi:t' 
kadar netredilen bütün tahminlr 
rin üstündedir. Ciomale Diltali•" 
nın Yerdiği rakamlar, hakika 
yaklqmaktadır. Bilhaua AlllU~ 
zırhlıları, ltalyan gazetesinin 
min ettitinden çok daha bü 
olacaklardır. Filonun umumi ku~ 
reti, İtalyan tahminlerinden ... _. 
ri 15,000 tonilito daha fada ola' 
cak ve 110,000 toni1'toya kad9' 
yükaelmit bulunacaktır. 

iddia edebilirim ki Alman ı-' h 
leri, timal denizinde ve Atlaa ole" 1-a
yanoaunda ve Baltık deniai11dl 
muvaffakıyetle faaliyete seç.et* 
leceklerdir • 

Baltık denizinin müdafaası i""' 
çin inta edilmit olan Alman C., 
kruvazörlerei, yeni levazım almW': 
ya mecbur olmadan çok büyük f1Jlfa 
aafeler katedebilmektedirler. il' 
kruYazörler, 20 mU süratle 1~ 
mil, v 13 mil süratle 18,000 111~ 
katedebilmekteclirler. 

Almanya ile yaphfımıı 
ticaret protokolu 

Ankara: l (A.A.) -Tüıbfir • 
dan bildµilmiftir: 1' 

15 Niaan 1935 tarihinde, BerliJl
de Almanya ile Türt:iye aruınti' 
ticari mübadele ve tediyata ait 1' 
ni bir protokol · imsalanmqtır. ld 
protokol 10 8 935 tarihli ~ 
lun yerine kaim olup. 1 maya~ 
de meriyete ıirmiftir. Prot 
ve bunun aynlmu bir cüaü ~ 
kilirinı anlqmaaı 30 Dİian 1,,, 
tarihine kadar meriyette ~ 
tır. Bu müddetin nilaa,etinclea ~ 
ay evvel ihbarla feabedibnedlF 
takdirde, ıaJri mahdut 1Hr 
det için kendilijinden temdit 
mit aa11lacakbr. 

Protokol ve klirinı 
nm ana hatlan eski anlatmalar 
ıaalannm aynıdır •• TüriyeDiD *' 
manyaya yapacaiı ihracat ser 
tir. Yalnız yumurta için bir koO 
ian avrılmı!bı'· H• ımıftua · 
cı temin olanan yumurtalar 
kında daha fazla malGmat a 
için Türkofia t'l'belerine ve • 
odalarına müracaat edilebilir• 
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Onu sevmiqormuş! .. 
Sa.bab namazı 4.'8 4.!61;'~29 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih 
O~le namazı 12.1 ı 1.z.1 ı 

~!~:~ :2a::, :::~~ :::~: Erzurumda Mevlevi ve Bektaşi çetele-
~;~~k namaz· / 

2~·~~ 2~:~~ ri de dahil oldug" u halde Rusların 90bı·n 
N 1 · d • d 1• t Yılın gtçeo glln lerı llP 1311 
edı'm uykudan, cranında yatanı - yı e eraın, eaın, za en sa- 237 k k 29 b• k Jca ~ Yılın kalan ~ünleri • 2,lJ • • • d 

rııının iniltileriyle uyandı. Ya- na liyik olan da budur. ,._ _________ _. 3S erıne 3fŞI 10 3S erımız var J. 
t~ doğrularak gerindi. Elekt- Ne kadar hissiz ve kalpsiz oldu- J - · -R A D Y Q 1 
tilcJeri yaktı. Karısı ağlıyor, yarı ğunu görüyor musun?! 
kapalı gözlerinden yaşlar sızıyor· Ben hemen bavulumu alarak dı- ·-== ISTANBUI~ - - -

anlaJılmıt ise de mevkileri meç· 
bul idi . 

du, şan fırlıyorum. Arkamdan kah· 

- Nen var Melihacığım? Rüya 
: 1 görüyorsun? diye genç kadını 
aldırdı. Arkasına yastıklar da

>'IYarak, yüzünü, saçlarını okşa -
l'ııa.:ya haşladı. 

kabayla gülüyorsunuz. Derken 
yağmur ba~lıyor. Kendimi, bin 
güçlükle bulabildiğim bir taksıye 
atmcıya kadar sırsıklam oluyorum. 
Şoför beş, altı defa yolu kaybedi· 
yor. Nihayet bodrumunda kiralık 
odaları bulunan bir binaya gelıyo

17, lnkıHlp dersi - Cniversiteden 
nakil - .Manisa saylavı Hikmet, 18,30 
Muhtelif pHi.ldar, 19.30; Haberler, 19. 
40: Saksafon , .e kisilefon solo <plak). 
201 Sağlık ,-c soysal konferans. 20.30: 

Girekösekte de bir methar 
var. K.O. bu erzakı ıarfetmek için 
nakle yanaşmıyor. Köylülerin elin 
deki erzakı alıp mazbata veriyor. 
Köylülerin ha.klı şikayetini ve se
faletini, ölümünü mucip oluyor. 
Bunların K.O. lara ihtarı şahıi 
iğbirarr davet ediyordu. 

Karargahı umuminin it'aratı vf' 
ordunun iıtihbaratına .nazaran 3. 
O. nun brfllınd• bu lwnetler 
vardı. Diğer yerleri hariç btrab
rak Erzunım mevkii dütinülüne 
29.000 muharip kuvwtincleki mü

Meliha, korkudan göz)eri a -
Sılnııı, kinli bakışlarla kocasını , .. 
Uzüyordu. 

- Sen, sen ki, dedi, beni sevi • 
)'ordun, bana bunu yaptın ha! Ah, 
ile alçaklık! 

~ U;ku sersemi olmasına rağmen 
edun iti aşağıdan aldı: 
- Yavrum, dedi, aklından ne· 
~ reçtiğini bilmiyorum. Fena bir 
~Ya. gördünse bunda benim ne 

ba.hatim var? 

- Ne kabahatin mi var? Ate§ 
0lı.ııyan yerde kül olur mu? Her 
~)'a.nın az da olsa, hakikate uyan 
o· ' tr tarafı bulunur. 

- inanma böyle ~eylere .. Rüya· 
~ın hakikııtle ne münasebeti var? 
~ Ykuda insanı korkutan, titreten 
I '_!aller rahatsızlıktan, hazım zor
tı~ndan ileri gelir. Akşam çok 
).~lZıek yedin, bu kara düşüncele
li11 sebebi her halde odur. 

lrteliha kızmıştı: 
ii) Şimdi alay etmenin sırası de· 
~ 1 dedi. Gördüğüm rüyanın bana 

8 k~kati bildirdiğine inanıyoru~: 
eııı artık sevmiyorsun. Bunu ılı· 

l'tf etsene ... 

ruz. iniyorum .• 

Ay tango orkestrası. 21.l:i Profesör 
Ali Sezai rcsitaJi - Konsen·atm·ar 
orkestrasının refakati le (Fransız ti -
yatrnsundan nakil) . 

Nedim, karısının yersiz üzüntü- f- B Q R S A -~ 
sünü yatıştırmak istiyordu. 

_ Görüyor musun yavrum? de· ı Hiz1lannda vıl dı z ı~:ıret ı 0lantaı üze- 1 

di. Her fena rüyada böyle aksi· rinde f .5-935 de muamele görcoler-

N dir.1 Rakam lar kapanı ş fiat larını ırösterir 
lik ve manasızlıklar vardır. ı- _ _ _ _ 
çin bunları doğru diye kabul edi- I_ _ N .~kut (Sat~ş) -==wl 
yorsun? 1 • Londra 6ıH, - * VJyana 24, -

- Tabii ederim. Hem sen ha· : * l\ eı·york r2'i. - * J\1at.i rlı r7, -
• • • faris 168. - * Berlln 4~. -· 

kikaten suçsuz olsaydın, kendım * l\lllJ.no ~oo. - • Var~ıwa ~4. -

böyle bin dereden su getirerek mu· • Prükse 85. - • Budape~ıc Z5, -
* Aıloa 24. - • Bükrcı 16, -

dafaaya kalkışmazdm. • Ceoem 814 ·- • Belgraı ~4. -

Ah! Rüyanın bundan sonrası .. ~o r)a 24, - * ) oLohama 34, -
* t\ nısı erda ı 84, - * Altıo t39. - 1 

pek feci .. Sessiz günler ve geceler 11 * PraJ? ıoı. _ * l\lecldlve 4t. so ı 
geçiriyorum. "Bu imkansızdır, Ne- ı • <:toklıo'm ~s.>. - · • Ran knor 240. -

~ 

elim mutlaka aşkımızı hatırlıyarak / -Çekler ·-(kap. sa. 16) 
hatasını anlıyacak, gelip benden -, ı,ondr~ - 00~ . 0 • Scothı 31 3 :to37 

af dileyecektir,, diyorum. Bekliyo- • t\eı') or" o.7984 • \'iyana 4.'J268 

rum. Fakat sen gelmiyorıun. Bana 1 -t· l': r ~ ı 2. ıı6- • :\Jadrlr 5.819~ 

I • Mi lılnn Q.li·1i0 • Rerlln 1,97.0 6 
doğrusunu söyle şimdi: Eğer bir * r riıksc 4 o98:-ı • \•movı 42 17•• 

parçtlcık sevmiş olsaydın gelip he· +.'\cin• 84.14 - • Budape;ct 4.53;'0 

ni aramaz mıydın? * C'enevı e 2.45!1 • Bükrcş iS.778+ * Sofya 6'..!.c,rıı• • Uel;.?rat ;ı4 97hı) 
Meliha bunları söyledikten son-

1

; • Amsterdam ı.t76.:l ,. Yokohama ~.79:"5 
ra hıckırarak ağlamaya başladı. ,, • Pm ııı,o '40 • ~ıoskova !09'.~l 

Nedim dert anJatamıyacak bir va- 1 E-s HA M -

Enver paşanın teşkilatı mahsusa dafaa kuvvetine- kartı Rutlarıa 
belalarından sonra Y akup Cemil asgari kuvveti 90,000 neferdi. Bu 
alayının teşkil ve orduya gönderil- üç mislinden fazla adetçe tefevvu
memesini karargahı umumiden te· ka zamime olarak Ruılann timdi· 
menni etmiştik. Ondan sonra bir ye kadar ml.rf'affakiyetle ilerliye-
de Bektaşi alayı zuhur etti. Hiç rek kuvvei maneviyelerinin yük ., 
bir kitapta yeri olmıyan bu ruhani ıelmesi, mühimmat ve t~izatı • 
tefkilat cetecilik ruhunun mahıu~ nın mükemmel ve bol buJunmaaı, 
satındandır zannederim. Bir Mev- topçulannın yüksek menzilli ol -
levi alayı Suriyeye gidince Bekta· ması ve bizim ise evvelce Cle arzo
şi tarikatini de ıiyaseten böyle bir lunduğu gibi dU,manla abi va -
alay çıkarmakta gör:müştü. Hacı ziytte erfadın yorıun, her teyden 
Bektaş Çelebisi efendinin kuman- mahrum, bezgin ve mühimmatm 
dasındaki bu alaya Galip Bey ad- azlığı mühim birer iınüdi. 
lı bir binbatı mütaviri askeri ola· Her iki tarafın kuvvetinde, teç
rak tayin edilmişti. Bu alayın yü. hizatmda ve maneviyatındaki bu 
rüyüşünü Galip Beyin şikayet tel- fark muhtelif veıilelerle Karargi .. 
grafları öğretiyordu. Galip Bey hı Umumiye arzolummı9tu. En 
Çelebi ~fendinin yolda bütün köy• son olarak 22 Kinunuanide de 
lülerin mallarını aldığını yazıp ' bilhasaa kanaat 'bahtohnak için 
duruyordu. Alay Erzuruma geldi. ateda, tabur, tabur kuvvei mev • 
Çelebi efendinin bir hane tahsil ve cudeler ve Rua kuvvetleri yazıla· 
erzak gönderilerek istirahati te· rak ordunun takviyesi ve hu tak -
rnin edileli. Galip Efendiyi dinle· viye kuvvetinin çabuk ıeJmesi i
dik. Çelebi efendi geçerken bütün çin denizden gönderilmeıi iatenil
köylüler yollara çıkarak koyunla· miıti. Çünkü Ulukıtla Jol~ndan 
rını, sığırlarını, mallarını, Çelebi ,.. gelecek kuvvetler ana.larbiw Q.la 
efendinin hakipayına takdim edi- bize yakla1&hilirlerdi. ziyete düşmüştü. Birdenbire doğ- •iş Bankıs• 9:.~ ., --~~·fıy . 9,-

ruldu, karı~unrn gözlerini sildiı ve : Ana<lolu ~ ~-00 ('lmentn ııs ıo.s.' 
ciddi bir tavır takınarak: Reji 2 30 l'nyon De~. -.-· 

'torlarmış, o zat ta alıp diğer yer· Buna karıı Bat K. lık velcileti-

<=i r. llayr rı- ıs.•o <"arlr De?. -.- / 
- Ağlama sevgilim, dedi. Her ! ,\Jerkez Banka sı t>~ oo Ralyı 

rüyada bir hakikat olduğuna ina- ıı. SIJ?:ort ' -,oo ~ark m. ceza -. -

lere salarak nakte ta:hvil ediyor· nin cevabı aynen tudur : 
3 Ordu Kumantlanlıiına muş . 

.._ Nasıl, seni sevmiyorum ha! 
.._Evet, sevmiyorsun .. Bu rüya· 

h &Ördükten soma, bana karşı la· 

~dığın bayağı ve aldatıcı tavur· 
~ın ınanasını daha iyi anladım. 

G.. I F k t d.. .. 1 l' o mon t i ı l,MI Telefo ı -.-
nıyorsun. uze .. a a uşun u ·:--==-=- ==-:--=- ==-=====il 
gelip seni bulmam için oturduğun fst!kra~lar t~~v_i!•er J 
yeri bilmem l.azımdı. Bana adre· 11

1
,. ı 93JTıirsBor. ı ~0.40 Elekırlk -.-. . d" ? Si 70 

i• el. - Eğer heyecanının tesiri a~bn· 
~ 0lnıa.aaydm benimle bu şekılde 

i... ~Ufnıana müsaade etmezdim. 
d ' her zaman için sana karşı 
ı:..trı. ve temizdim. Söyle baka

, ne gördün, rüyanda? 

sini vermı~ mıy ın. .• . . il 28,iO Traml'av 

Meliha şaşkın, şaşkın kocasına • . - ili 79.35 H ıhrım 
lstitrjzıDahill 1 9~,50 • Anadolu • 

baktı: •Crgaal lstilı:ruı ç4 2 ~ • Anıdoln il 
_ Hayır, dedi, vermemiştim ı ot~ A M ıo. Aııadoıu ili 

_ Ohalde insaf et. Adresim Sıy~·F'rzurum _"~· ::_ • ' iı~~~sı ı • 

1:-.00 

43 7!) 

43,7:; 
46,-
~ I 50 

bilmeden seni nasıl bulabilirdim' Matbaamıza gelen eserlerden: 
Meliha biraz düşündü. Sonra ------------

-

Meselede bir cebir ve tazyik 
olmıyarak hediye olduğuna hük· 
molunarak mesele kapandı. Fakat 
Çelebi efendi art!k Galip efendiyi 
istemiyordu. Bunun Bekta§ı Sabri 
Beyle değiştirdik. Etrafta en zi· 
yade muhtaç olduğumuz zamanda 
gelen bu alayı hemen talimgaha 
göndererek talimlere başlattık. 
Zaten hepsi ha.kaya, firari ve eı· 
nan erbabından olduğundan ·ordu· 
nun malı demekti. Bunlan Çelebi 
efendiye anlattık. 0.K. bir muha· 
re be madalya11 verdi. Çelebi efen
di de muharebenin faz ileti, amir
lere, itaatin farzı hakkınd, bir na· 
ıihatname yazdı. Tekrar böyle as
ker toplayıp getirmek vadile geri 
döndü. Bu nasihatname baahrıla· 
rak askere dağıtıldı. Zaten evvelce 
de Enver U&§a matbu kurtun geç· 
mez muıkalar göndermitti. Onlar 
da dağıtılmıştı. Zan.ne'derim ki ef. 
rat bizim bu safiyeti it~adımıza 
hayli güldüler. 

"I - Denizden bir fırkanın 
T rabzona nakline malam olduğu 
üzere Ruı donamnuı dolayıaile 
ımkin yoktur. Bunun için vesaiti 
nakliye de mevcut dejildir • 

2 - 6. O. muzun menzilinin 
muhafazası için daha. 9"elce te
dabiri lazime ittihaz olunmuttur. 
Maahaza hu nımtakada kuvvetli 
Rus kıtaabrun harekatına müsait 
yol bulunamıJ&C&fmı Mnaediyo· • 
rum. Buralarda ancak Ru çet.el .. 
rı faaliyet gösterebilirler • 

, - Çok, çok fena bir şey. En iyi 
rltı.daşım Süheylayı kollarının a

"''1nda. gördüm. Mademki doğ
~ Ve temizsin, Süheylanın, ıiyah 
toı) · 1 · b' erı, kırmızı dudaklariy e senı 

kocasının boynuna sarılarak: Y A R I M A Y 
- Doğru, hakkın var, dedi, ad· 

resimi bilmiyordun. Kendimi bey 
hude yere üzmüşüm demek. . 

1 

.. ~taz çektiğini inkar etmezsin de
~ıl illi? 

ita -Hayır, hiçbir tesir yapmaz bu 
' dı:ı bana .. 

Ve erkeğin bu bulu~u, ortadakı 
bütün ~üpheleri dağıtarak, onla~ı 
tekrar, eski saadet ve sükiinetlerı-
ne kavuşturdu. • • 

'1id Görüyor musun? Daha şim· Ad d eli kiJecek heykel 
~h eıı Yalan söylemiye l>aşladın. ana a H A) Adanada 

l hu erkekler ... Düşmanlarına bi. Adana, ( u~usı -h k ı· i ve 
e Qa ·1 d"k'I k Ataturk ey e ın ıo: • ertçe davranırlar da, kendı e· ı 1 ece . k ··ca -

• •tıi a b çevresıne konaca mu 
even kadına gelince... unun . . . kta olan 

s··h d d 1 temsıllerını yapına 
, l u eyli. kollarının a.rasınday ı, e e Ali Hadi bu temsili 
t~ı·l)'or muaun? Onu öpüyor, "sev- heykellltradş birisini tamamlıya -

lln b l . . d" heyke er en . cl-q ' en ya nız senınım,, ıyor- d a a getirmiştır. 
)i n. Yanınızdaki odadan her şe- rak A ~Dk ~eykeli daha önce ge · 

Rörd·· . . . s· 1· Atatur . . "l" h k el , um ve ışıttım. ıze ge ıp . . . f Oteki ıkı temsı ı ey e-
e, 'n 1 b'l" tırılmış ı. u·· .. •. .. d fL. e er yaptığınızı ı ıyorum. . b' .. yoldadır. çuncusu e 

tttlli d d" im ırısı k t" ı e birer alçaksınız !,, de ı- . k güne kadar tamamlanara 
•rtı ıa- b · ·· .. ·· d 'tt'n · bır aç · ·ı k 1 erı"ne ''Q qaan em gogsum en ı ı · h . ize getırı ere yer~ 

en b Ik" b" w f k s·· te rını "b"d . 1 b~rı· e ı ır alçagım, a at u~ konduktan sonra a ı enın açıma 
tıa d~ asla!,, diye haykırdın. Çılgı· erasimİ yapılacaktır. 

.._011ınuş~ü~. . . ın Antalyada bir adam 
clt ~ek ala Nedım, dedım, ma- asıldı 
tık~ kı heni sevmiyorsun, sen bu 1• Antalya, (A.A.) _ Paraımı çal 
1'aı l"uvada Süheyla ile beraber ak. ·n kardeıtini öldüreu Manav 

~e ._ d k d ve 111 ıçı s 
ii.._. • aqesut ol. Ben e e er k buk köyünden hacı o· 
~laııl' ... · b' da· gatm ara dt ~ı, gider ıasız ır 0 itJllarmdan Ahmet ojlu Mehmet 

S · · .J ..... cdilmiftir. en 10·2 .. .. k . ıu-umu eıtill: 

Her ayın birinde ve on beşinde cı
kan lm aile mecmuasının 6 ncı saYısı 
çıkmıştır. Grrek kapağında ve gerek 
içinde bulunan renkli tablolar çok gü
zel basılnu~tır. İçinde güzel yazılar 
vardır. 1'an;iye ederiz. 

ÇOCUKLARA SAGLIK 
oClJTLERI 

Ordu sayla\·ı Selim Sırrı Tarcan , 
Çocuklara sağlık öğütleri adı ile çok 
faydalr, lüzumlu lıir kitap :.razıp cı-
karmıştır. ~ 

Bol resimli, renkli, ciltli \C ucuz 
bir kitap ... Pek mübim bir ihtiyacı • 
mıza cevap veriyor. 1'a,·siyc ederiz. 

YENi TÜRK 
İstanbul Ha1kevi tarafından her a • 

ym sonunda çıkanlmakta olan "YENi 
TÜRK" mecmuasını 32 inci ıaym 
güzel bir ıekilde çıkmı§br. Bu sayıda: 

Ahmet Ha1it Yaşaroğlu, Selim S1rn, 
Tarcan, Halide Nusrat Zorlutuna, Mu
ammer Necip, Nezilıe- Muhittin Or.:ıt, 
Ömer Rıza Doğrul, Salih Münir Çorlu, 
Akdes Kurat, Meliha Avni Özen gibi 
tanınmış İmzalann yazıları vardır. On· 

ç makaleyi ihtiva eden ve bütün 
genç1erle münevverleri alakadar edecek 
yazıları toplamı§ bulunan bu mecmu • 
ayı okuyuculanama tavsiye ederiz. 

VARLIK 
nu güzel sanat ve fikir mecmua -

sının 1 Mayıs tarihli 4-1 üncü sayısı 
çrkml§tır. Bu sayıda Yaşar Nabi, 
AlJdlilhak Şfnasi, Ahmet Kut~i. re . 
mil Sena, Mahmut Ragıp, İhsan Ay • 

23 Kanunusanide bizim üç ko. 
lord.mun 29,342 murahip ve 9792 
gayri muharip kuvvet Erzurumda 
Ruslara kartı olan müdafilerimiz 
idi. 

Rusların Erzuruma taarruzları 
esnumda ve müteakip zamanlar
da karıımızdaki Rus kıtaatı yeku
nu 46 tabur, 11,5 alay, iki süvari 
alay.I, bu da kıtaatı ıairesi ile be
raber 46,000 muharip idi. 

Bundan başka Rusların on üç 
tabur ve altı Sv. alayı vardı. Bir de 
4 Plaston tahurile 10 Drojina ta • 
burunun cephemizde bulunduğu 

gün, Ziya O~man, Em·er »-L 
.uqıRall, 

Gaflar, Sabahattin .Alinm· k 1 illa a e, 
hikaye ıe §Ürleri vardır. 

3 - Uç fırkanm Ulukıtla tari
kile acilen ıevki de gayri müm • 
kündür. Bugünkü mevcudu llyı. 
kile besliyemiyen 3. O. nun üç F. 
ile takviyesi halinde mAtlGp veç· 
hile iate edilebilecejini hiç zan • 
netmiyorum. 

4 - Kuvvetlerd yalnız bizim 
zayiatımız nazan dikkate alını -
yor. Dütmamn daha fazla zayiata 
maruz kaldığını ve hu ıuretle ta • 
burları mvcudunun günden güne, 
daha azaldığını heaaba katmıyor 
sun uz. 

5 - O. nun bugünkü vaziyetin
de dütmanın takriben üç misli fa
ik topçu kuvvetile bulunduju Er
zurum önündeki müttahkem cep
henin herhalde muhafaza edilece
ğine kaniim. Hatti buradab gön
derilen tayyarelerle vakit Yakit 
düşmanın taarruz edeıniyeceği iı· 
tikametlerin teabiti ile buralazdan 
fazla kuvvetlerle mukabil taarruz· 
lar ie&r1ını her hU1U1ta mümkün 
görüyorum. Buradan gönderilen 
sekiz makineli tüf ek bölüiü mü -
dafaada, gönderilecak aekiz ta_ 
hurdan daha kuvvetlidir. 

(o.,,,,,,., 1101'). 
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Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaıa -· Yalova - Adalar ve Anadolu hatları

na itliyen vapurların kahve ocakları mültezimliği 1 Haziran 935 tari
hinden itibaren bir sene müddetle açık artımıa ile ihale edilecektir. 
Artbrma ı.s Mayıs 935 çarıamba günü Akay Şefler encümen;nde sa
at 15 de başlıyarak 16 <la ihalesi yapılacağınden taliplerin ıartname
yi görmek üzere her gün ı,ıetme Şefliğine ve arttırma için de % 7,5 
güvenme paralariyle o gün encümene gelmeleri ilan olunur. (2309) 

Satılık e.cza ve etiketler 
Istanbul Gümrükleri Baş 

m~dürlüğünden: 

DünvE 
Yarın 

Neşriyatı 

• 3.üncü • 

Seri tamamlandı 

-~ne Şartları: 1-
Birinci seri 10 kitap 
238 sı pe,in ve her ay 
100 kurut olmak Uzere 

636 kuruttur --------· Salo 
Alfonı Dode - Haydar Rifat 

Aile Çemberi 

~' ·~ 

1 
lstanbul Kumandanhğı 

Satınalma Komiıyonu Hanları 

. Jı 

İstanbul Komut:ınlığına bag 
kıtalar ihtiyacı olnn 80 ton sa.111• 
açık eksiltmeye konmuştur. !>.ı111' 
nın tahmin bedeli 2 kuruş 40 satı 
tim olu!' ilk teminatı 144 liradır 
ihalesi 4/Mayıs/935 cumartesi g\I 

nü aa:ıt 15 dedir. Şartnamesiıı 
Fındıklıda Satınalma komisyo. 
::unda görebilirler. Eksiltmeye gı 
rcceklcrin teminat rnakbuzlClril 
beraber vaktinden evvel komisyo 
da hazır bulunmalaı. .0983 

1(. :(. :(. 

Gümüşıuyu hastanesinin sene 
lik ihtiyacı olan 25 bin kilo yoğU•' 
açık eksiltmeye konulmuştur. :Be
her kiloya tahmin edilen bedel 1S 
kurUJ olup ilk teminatı 338 liradrt 

5, 10. 15, 20 Nisan 935 tarihli gazetelerle yapılan ilin mucibin
ce 29 - 4 - 935 tarihinde açık arttırma suretiyle transit olarak aa
tılacağı bildirilen ecza ve müstahzarab tıbbiye ile muhtelif etiketlere 
talip çıkmadığından evvelki ilanlardaki ıerait dahilinde 9 - 5- 935 
perıembe günü eczalar saat 15 de etiketler de saat 16 da tekrar satıta 
sıkarılacaktır. Taliplerin müracaatları. (2319) . 1 

18tanbul ikinci icra Memurlu· A. Mauroiı - 1. H. Aliıan 
------------------------~• ğundan: Ticaret, Banka, Boua 

ihalesi 8/Mayıs/935 çarşaın 

3i:nü saat 15,30 dadır. Şartnarıı' 
si Fındıklıda satmalma komiıyo. 
nunda görülebilir. Eksiltmeye ı 
recelderin teminat makbuz)ari)'I 
b:~likte vaktinden evvel koınit 
yonda hazır bulunmaları (2103) 

164000 Metre Torbalık Bez H:t. t' .. ~.:uhlis r: :::m İpotek cihetinden paraya çevril-
. mesi takarrür eden ve yeminli eh· 

DeıJlet ıJe ihtilal 
livukuf tarafından tamamına 

Lenin - Haydar Rifat 
( 4500) dört bin beş yüz lira kıy. 

Soıyalizm met takdir olunan Beyoğlunda 
Tahmin edilen bedeli (60.000) lira olan yukarıda mikdarı ve K K k s b"h z k · 

Aşkeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
• anla Y - a 1 a e erıya Kurtuluşda eski Punççu Hristo ye. 

cinai yazılı malzeme Askeri Fahri talar Umum Müdürlüğü Sabnalma1•·-----------·--------m • * • 
J. Raıin Külliyat 1 ni Kurtuluııı caddesinde kain eski Komisyonunca 19 Mayıs 935 tarihinde pazar günji saat 14 de pazar- :s- Gümüfıuyu hastanesinin bir 

r.ch1<: ihtiyt'lcı olan 765 adet pil' ) 1 A' ":eşit - H. Nizım 6 yeni 273, 275 numaralarla mu • 
lık ile ihale edilecektir. Şartname (3 ira mukabilinde Komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4250) lira ve 2490 numa- l1çi ıınılı ihtilali rakkam ve tahtında dükkanı müş-

1 d k. 1.enin - Haydar Rifat temil bulunan bir bap hanenin ta-
ralı kanunun 2 ve 3 madde erin e ı vesaikle mezkur gün ve saatte Ko-

ı·-: 2,f;~O adet tavuk açık eksiltJ11 
ye konmuştur. Pilice tahmin edİ 
:~:ı bedel 00 tavuğa tahmin edi misyona müracaatları. (2287) . Ruhi hayatta lôtuur mamı açık arttırmaya vazedilmiş 

Dr. Y ung - Dr. Hayrullah olup - 3 - 6 - 935 tarihine mü- !~ . bedel 60 kuruıtur. İhalesi 8 
Büyük Tayyare Piyangosunun son keşidesinde Iılahana doğru sadif pazartesi günü saat 14 den :.1 ~yıs/935 çarfamba günü ı8'1 

:/; d:.dır. Sıırtnameıi Fındıkiıd' 
-:dınalma komisyonunda görüle~ 
Lil!r. Eksiltmeye gireceklerin 11· 
.iralık ilk teminat makbuzlari)•f' \> 

b;.olil:te vnktinden evvel koıni• · 
yonda h3zır bulunmaları. (21o4 

tam 20 şer bin lira alan bahtiyarlar 
lzmirde mütekait binba§ı Yahya. 

Piyer Loti - 1. H. Alişan 16 ya kadar dairemizde açık art-
J. Roıin Külliyatı 1' tırma suretiyle satılacaktır. Arttır· 

Ahmet Reıit _ H. Nazım ma bedeli kıymeti muhamminenin 
Trabzon lisesinde muallim kap tan Rıza. 
Bursa Tahtakalede zahireci A hdülmecit. 
Çatalcada mahkeme katibi Ad nan: 
Beyoğlunda Mahide. 
Şitlide talebe Hüsniye. f 

Sakızağacında banka veznedarı Yani Kukuloplos. 
Ankarada elbiseci Marko ve ortağı. 
Siz de bir buçuk lira vererek bu bahtiyarlar aırcuına girmek iate

mezmisiniz? 
Zengin ve dolgun ikramiyeli 11 Mayısda bCJ§lıyacak olan yeni 

tertip planı mutlaka okuyunuz ve bir bilet alınız •.• 

~ ........................... ... 
Büyük 

Tayyare Piyangosıa 
.~imd~ye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib planını görünüz 

1. ci· keşidest 11-Mayıs-1935 tedir. 

Büyük ikramiyesi : 25.000 Liradır 
Bqiktaı icra dairuinden: sofa üzerinde bir hela iki oda bir 

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

834 kuruştur 

Go1ioBaba 
Balzak - Haydar Rifat 

Deliliğin P•ikolojisi 
Dr. Bemard Hard - izzettin 

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami Z. Süreyya 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

J. Rcuin Külliyatı l I 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

Samimi •aadet 
Tolıtoy - 1. H. Alitan 

lıtatiıtik 
Andrelea - Suphi Nuri 

Çocuk dii§ürenler 
H. G. Mensuier - 1. F. Raıim 

ilim ve Felıele 
Moriı Şilk - Hilmi Ziya 

Cemiyetin Aıdları 
Frederik Entelı - Muhittin 

yüzde yetmiş heıini bulmadığı 

takdirde son arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere satış on beş gün 
müddetle uzatılarak 18-6-935 ~ :.(. :(. 

tarihine tesadüf eden salı günü sa- Gümüşıuyu hastanesinin sene 
at 14 den 16 ya kadar dairemiz- Iik ihtiyacı olan 30 bin kilo süt 
de yapılacak olan açık arttırma- çık eksiltmeye konmuştur. Bir 
sında dahi arttırma bedeli muham. !osuna tahmin edik:ı br.dcl t 
men kıymetinin yüzde yetmiş be§İ- kuruş olup ilk teminatı 310 liral 
ni bulmadığı surette satış 2280 No. ihalesi 8/Mayıa,':)35 c.ıır~a~lf 
lu kanun ahkamına tevfikan geri günü ~aat 15 tedir. Şe.?ba:nıe' ç 
bırakılacaktır. Arttırmaya ittirak f ındıklıd:ı aatmnlm·. !:ç.:nİsyonı.I li 
etmek istiyenlerin mezk\ır gayri da görülebilir. Ekıiltmeye gir~. 
menkulün kıymeti muharnminesi- •• ekle1·in temiı~ı.t t ;a 1ibuzlari1~ 
nin yüzde yedi buçuğu niıbetinde beraber va!;;tinden evvel koıni• 
pey akçesi veya ulusal bir banka- yonda hazır bulunmaları. (2105) 
nın teminat mektubunu vermeleri _,,/, 

lazımdır. Hakları ·tapu sicilleriy· ı ıst. Levazım AmlrliAi Satı~ 
le sabit olmıyan ipotekli alacaklı- Alma Komisyonu illnlafl 
!arla, irtifak hakkı sahiplerinin bu ~------------' 
haklarını ve hususiyle fai:z: ve ma- E!ya ve techizat anbarı için 1( 
sarife dair olan iddialarını ilin ta- di kalem def ter ve evrakı matbJ 
rihinden itibaren yirmi gün için- tabı ve teclidi 2 Mayıs 935 perş~ 
de evrakı müsbiteleriyle birlikte be günü saat 14,30 da pazarlı1' 
dairemize bildirmeleri lazımdır. yaptırılacaktu. Tahmin bedeli tO 
Aksi halde hakları tapu sicilleriyle lira dır. İsteklilerin 16 l~f 
sabit olmıyanlar satıı bedelinin bet kuruı ıon teminatları 

Hiaaedarları arasında kabili tak- kiler üçüncü katta bir.sofa üz~rin- .. paylaımasına giremezler. Müte- bellisaatte Tophanede Satınal 
•ı"m olmam••ından mahkemece 1•• de iki oda vardır. 2004 No. lu icra Uçüncü seri 10 kitap . y k f f k . 1 le · (2J02) • ..... rakim vergı, a ı icaresi tanzi i- omısyonuna ge me rı. 
zaleyi fUJU suretiyle ıatı•ına karar kanunıın 126 ncı maddesine tevfi- 182 si petin ve her ay . . d 11. b 

:s l 100 kurut olmak üzere ye ve tenvırıye en müteve ıt e· 
verilen Bqiktqta kaptan lbrabim kan ipotek sahibi alacaklılar İ e 532 kuru,tur lediye rusumları borçluya aittir. lLAN 

ağa mahallesinde lskordolya soka- diğer alakadarların ve irtifak hak· Daha fazla malumat almak isti-
iında eski 9 yeni 16 No. lu haricen kı sahiplerinin dahi gayri menkul Yeni ilmi zihniyet yenlerin 9 - 5 - 935 tarihinden 

Oımanlı Bankaaından: 

Osmanlı Bankası gifelerj ~ 
Mayısın 4 üncü cumartesi gü11" 
den baılıyarak gelecek 30 Eylil, 
kadar afağıda yazılı saatlerde 
cık bulunacaktır: 

kagir dahilen ahşap hanenin tama. üzerindeki haklarını hususiyle faiz ______ s_a_c: ______ -__ H_._z_i_y_a ____ •itibaren dairemizde açık bulundu. 
mı açık arttırmaya çıkarılmııtır. masrafa dair olan iddialarını ev- Hükümdar millet rulacak arttırma ıartnamesiyle 
Kıymeti muhamminesi 4426 ı a- rakı müsbiteleriyle 20 gün içeri- Ruıel - Galip Kemali 934/ 4295 No. lu dosyasında mev-
dır. Şartnameıi 29 - 4 - 935 1 sinde icra dairesine bildirmeleri Komünizm cut ve mahalli mezkurun evsaf ve 
tarihinde divanhaneye talik edile- lazmidır, aksi halde tapo sicilleri Lenin - Stalin - Buharin mesaha vesairesini havi vaziyet 
rek 2 - 6 - 935 pazar günü saat ile sabit olmadıkça satı§ bıedelinin Haydar Rifat.. ve takdiri kıymet raporunu görüp 

~ 1 - Galata merkezi idaresi: 
Adi günlerde: Saat 9 1 2 ti 

14 den 16 ya kadar satılacaktır. paylaımaaından hariç kalırlar, it- Sünün iktııadi iıleri anlayabilecekleri ilin olum.~r. 
Arttırmaya ittirak için % yedi bu- bu maddeyi kanuniye ahkamına Prof. Dr. Suphi Nuri (6798) Pazar günleri: Saat 9 1 

15 e kadar. 

çuk teminat akçesi alınır, belediye göre hareket eylemek lazımdır, aa- Cümhuriyetler 
ruıumu ve ihale pulları müıteriye tış bedeli pefinen tesviye edilecek- Kıc.ıefon - H. Rifat 
aittir. Artırma bedeli muhammen tir, daha fazla malumat almak is- - ___ T_e_r-cu-··m_e_n-in __ r_ol_u_· -----
kıymetinin % 75 ini bulduğu tak- tiyenlerin 935/ 520 No.lu dosyasına H. Ziya Ülken 
dirde ihalesi yapılacaktır. Aksi mürıkaatları lüzumu ilin olunur. •----------D-e_ğ_if_ı •. ı,_le-r--------• 

halde en son arttıranın taahhüdü . ( 6787) Ovid - S. Zeki AKTAY 
----------------------------bakı kalmak üzere artırma 15 gün L k 

Dr. Hafız Cemal ao on daha temdit edilerek 17 - 6 - Leaaing - Suut Kemal ı;: 

935 pazartesi günü ayni saatte en Dahiliye MütehaHı•ı Kapitalizmin Buhıc.nı 
çok arttırana ihale edilecektir. Ev- ~umadan batka günlerde saat Gaetan Pirov _ A. Hamdi Baıu 
safı zemini çini döteli bir aralık (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul Di· _____ S_A_L_A_M-

8
-

0
-----

ıe bir ıofa üzerinde biroda bir kiler vanyolundaki (118) numaralı hu· 
G. FJauber - 1. H. Alişan 

yine bir oda bodrumda bir yemek suıi kabinesinde hastalarını kabu' 
odası bir hela kömürlük odunluk eder. Müracaat yeri - V AKIT 
sokağa methal vardır, sabit ocak- Maayenehane ve ev telefonu Matbaası -. Ankara caddesi 

lSTANBUL ~ lı ~ı hıatbah ikinci katta bir 22398, Kıılık telefonu 21044. 

12 ye kadar. 

lıtanbul Asliye mahkemeıi Ü· 2 - Yenicami tubeıi: 
çüncü hukuk dairesinden: Adi günlerde: Saat 9 1 2 ti 

• Haticenin Uskumru köyünde 15 e kadar. t' 
Pazar günleri: Saat 9 1 2, 

harmancı Hikmet çavu! nezdinde 
Hüsameddin aleyhine açtığı bo • 

12 ye kadar. 
3- Beyoğlu şubesi: ",1 

tanma davası muhtacı tahkik gö - Adi günlerde: Saat 13 1 "'• 
rülmekle tahkikat icrası için tah • 
kikat hakimliğine tevdiine karar 12 ye kadar. ti 

Adi günlerde: Saat 9 1 2 
verilmit ve tebliğa rağmen isbatı 
vücut edilmemi§ olduğu cihetle gı· 15 e kadar. ti 

1 
Pazar günleri: Saat 9 1 2 

yap kararı bilittihaz tahkikat günü 
olarak 19 - 5 - 935 pazartesi sa- =

12
=y=e=ka=d=ar=. =-::-==::=-=~ 

at 14 de tayin edilmittir. Yevmü kikata devam olunacağı '1 • 

mezkurda bizzat veya bilvekile 401 inci maddesine tevfikall 
gelinmediği takdirde gıyaben tah· olunur. (6806). 
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Sabırsızlıkla açılmasını beklediğiniz 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
15 Nisandan lttbar~n açılmıştır. 

Nisan ve Mayıs ayı zarfında geleceklere Otel ve Baayo 

fi1t.tıarından ylzde 40 tenıılit yapılır. 
Yalnız 24 saat kalmak üzere geleceklere, 

Vapur-, Otobüs, Banyo, O tel, Yemek 
dahil tenzilatlı "aıneler. Karneler Köprü, Adalar 

..2J! Yataklı Vagonlar gi~elerinde sahhr. 

\fiehitlikleri imar Cemiyetinden : 
.. EDlRNEKAP.I ŞEHlTLlGlNl N 935 senesi ot ~asditı ıatılmak 
tııere açık arttırmaya konmuştur. stekrlerin 7 Mayıs salı günü saat 

16 da Şehitlikte bulunmaları. 

1935 PAR IS PANA'rlRI 
IS !\tayıs tarihinden :3 Haziran tarihine kadar 

ULCSLARARASt VE EYRE~SEL 
19A senC'~inde: :36 ulusa mensup 8000 türcar \'C müessese malları· 

ıı te::;;hir , e 2. .000 dan fazla ziyare tçi iştirak etmiştir. 
• SA'l'l Cl LAR. ~u panayırda dünyan ın dört kij~~inden e;e1ecek mü -
eaddit mtl~terilerle temas edebil~cek; ALlCIL fi İ$et istih~ahU H 
:namulfıtm biitiin sahalarında en son Y~ modern ihtiraat ,.e tekeınmü -
lfttr, ve en yeni model ve nümuneleri bulabileceklerdi~ • 

Her tlirlü tafsil<i.t için: BGyoğlu, 41 Meşı·utiyet cıı~desi (Sa~ı~ Kab-
i·istan sokak) "ŞAMB DÖ KOMERS FRANSEZ,, e mYraçaat p.lunur. 

1 2 1 

.. le· 
119 Muhammen bedelleri ile mik darları aıağıda yazılı elbise, palto 

"!, : •erpuşların 18 - 5 - 1935 cu marte•İ günü saat 15 de kaııab ıarl . ıe v 
~J . •uliyle Ankarada idare binasında tekrar eksiltmesi ıapılacaktır. Bu 

~!• girmek istiyenlerin 4498, 7.2 lira bk muvakat teminat v~rmeleri ye 
.il.nunun tayin ettiği vesikaları ve ite ginneğe manii kanuni buluıım~· 
ll.ığına. dair beyanpaıne ve teklifler il ayni gün ıaat 14 e kadar komi•· 
~l)tı reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iıo ait ı~arııeler 325 ~ruf 
':::~bilinde Haydarpaşa, Anl!,ara M~kez ve lzıııir veznelerinde ıatıl· 
~aclJr. 

11
• l"akriben (4709) t.,kmı v~ i>~rça Jicivert ıed, liı;iyert pyak ve 

1 1 !•yak elbise, siyah kastör, gri şayak palto, liciyert suh,, kı=tz• 
nıl li~h., lacivert ş-yak ve gri şayak şapka. fı1uhaıpmen bedeli 64974.35 

irS til.. (2306 1"~1~ ........__ ________ --:---.----:-~:--~-:-:"-=-=...--
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Türkçey Karşılıklar Kılavuzu: 36 
2 - Salı§en bu meselede mütaleam 

şudur - Kendimce bu sorumda oyum 

Şayan - Yaraşır, yakış1r, değer 
Şayanı hayret - Şaşılacak, ~aşılır 
Şayanı - ihtiram - Saygıdeğfr 
Şayanı hürmet - Sayılır, sayıla -

Ş<'hab - Ağ·an, ağma 

Şehade.toame - DiP.loma 

St~ı - $1H:r ('l'. Kö.) 
~~Peri sai~a - YıJdırunlık. 
~ıraç - J..ıl<. yflla, kandil 

lttl' Sira) et ı:tı~ep: - Bulaşma~ geç • 
I\, 1\ nsınak 
~~ta re" - Yıj~JZ 
~ıtayi <Bak: Medh) 

~~tl!nı - ijücem 
l· Sıyak - 1 - Tcvi. 2 - G~liş (si · 
aku :silıak) • 
~rııek: l.Ju siyakta - Bu tevide 

ll'ıC! Sohbet - Konuşu, konuş, söyleş-

&udu~ etmek {Bak: Sl}4ır plmak) 
hl\ ~hıh.~met ~Bak.: hararet) - Jsı, ısı· 

'lsıg 

Sui Rasd - YaITTtiÇ 
Sulh - fiatı 
Sulh - Barış 
Suıh~crver - Barı>'Sıl 

ha) SulhJ.i müsl}lcmet <Bak: ~ıüsale: 

5
- .~arı§ _w. bayşal]d~ 

Sun ı - "\: aP,ma, takma 
Uı: - Kale 

Suret s k .. ) - ıı·ay, surt?t (T. E:o. 
s8!uahet - ~Güçlifü, zo~Juk, şetinlik 
Sı.t 

1 
- Agım, yukselış 

a - Soru 
SUh Süı:ulet - Kolaylık 
suı ~le (Bak: HaQedan, silsilt') 

S 
.. uk etmek - Girmek, tutmak 
Unb .. ] • s·· u e - Başak 
s~reyya - ÜJker 
S~tlld <Bak: Nağme) 
Su rur - Sevinç 
su:t - Gevşek, ·ötpük 

re_ xrı·· 
l!ı" '"' u ' utuıı n· . böl " ta.ıet - ıkı, direk, dirkcç, ın, 
Su terfmf) · 

lllrf - Atlı, !ôiipahi, binid 

Şad, ~adan, şadgah, şadman - Se

vinçli 
Şadctmek - Sevindirmek 
Sadolmak, şadan olmak - Sevin -

mek 
Şadi - Sevinç 
Şafak - 'fan 
Safak sökmek - 'l'an atmak, tan 

ağarmak 
Şafi _ tyileştidci, onultucu 
Rifa - iyileşme, onulma 
Şifa bulmak, şifa~ab olm~k - !yi· 

]esmek, onulmak 
!'Şifa vermek: şifabahş olmak, teş -

[iye etmek _ iyileştirmek, onultmak 

ş:ıh, şahsar - Dal . 
ı:;alıid _ Tan1k - (Fr.) 'l'emoın 
Şahadet. şahitlik - Tanıklık 
Şahadet etmek _ Tanıklık etnıek 
Şa11adete tfınetmek, ~abidi cerhet-

mek - Tayındırmak 
Sahika - Dikmen - (Fr.) Sommet 
~in·e - Doruk - (f'r.) Cime 

~ahm - tçyağı ~ahs _ 
1 

• Kişi, kimse, 2 - şahıs (T. 

KÖ.) _ cFr.) persoıute . 
()rnckler: 1- ()ç şalls geldı - tJç 

kişi geldi. . 
2 

_ Tanımadığım bır. şah;atır -

T ımadıiJım bir kimscdır. 
~_şahsına hürmet ederim - Şalz· 

sını sayarım. 
Snhsi _ özel, şahsiğ - (l4'r,) Per· 
"' 

sonnel . .. şa1tsiyet - Uzluk - (Fr.) Per • 

sonnaJite ~ahsiyet - Şahsiret, uzkişi 
Örnek: O mühim bir ıahıiyeWr -

O önemli. bir uzkişidir .. 
şahsen - Kendi, kendince - (Fr.l 

personnellement 
örnekler: 1 - Şahıan oraya. gitti 

- Kendi oraya gitti. 

şudur. 
Şaibe - Bulaşık, leke 
Şair - Şair (T. Kö.) 
Şjir - Şiir ('l'. Kö.) 
Şak - Yarık, yarma, çatlak 
Şakketmek - Karmak, yrrtmak 
Şakkr şefe etmek - Ağ1z acmak 
Şaki _,.... Kasak, }lSydut ~ 
Şaka,·et - Ka. ağlık, haydutluk 
Şakika - Yarım baş ağrİsı 
Şa~ird - 1 - lzdemen ('filmiz an

lamına) - (Fr.) Disciple, 2 - Okulalr 
(mektepli anlamına) - (Fr.) Ecolier, 
3. lrdcmen (üniversite talebesi) _ 

(Fr.) ~tudiant 
~akut - Şa,·ul 
Şam - Akşam 
§anıil - Kap,.;al - <Fr.) Qui cm-

bra~se 
Şamil olmak - Kapsamak _ (Fr.) 

Embrasscr, s'ctendre a . 
Şümul - füıp~ama 

~amme - Koklam 
Şemim, şemme - Koku 
Şemmetmek - Koklamak 
Şan - Şan 
Şanll - Sanlı 

Şöhret - ün 
Şöhretıi meşhur, müştehir _ Onlü 
Şane-Tarak 

Şapaş - Alkış 
Şark- Doğu 
Şark rüzgarı - Doğu yeıı 
Garp - Batc 
Şimal - Kuzey 
Cenup - Güner 
Şart - Şart ('F. Kö.) 
Şa'şaa - Panltc 
Şatır - Şen 

Şataret - Senlik 
Şathı~at - Şaka, ala): 

cak 
Şayartı itimat - Giivenilir, güveni· 

1ecek 
ŞnJant merhamet - Acınacak 
Şayanı takdir Beğenilir, beğende . 

ğer 
t5aycste (Bak: Şayan) 
Şayet - Eğer, i c, • se 
$ayi - Yayılmıt - (Fr.) Repandu 
~ayia - Yayıntı - (Fr.) Bruit 
~ayi olmak, şüyu bulmak _ Ya . 

yılınat~ 
Şiiyu - Yayılma 
Şaz CBak: Müsteşna) _ Ay ram 
Şeair (Bak: Şiar) 
Şeamet - Uğursuzluk. yümsüzlük 
Meş'um - Uğursuz, yümsüz 
Şeb - Gece 
Şebab, şebabet - Genelik 
Şebeke - Ağ J 

Şebilt - Benzer 
Şebnem (Bak Jale) _ Çiğ 

Şebpcre - Yarasa 
-Şebtab - Yıldız böce-· ~ gı 
çccaat - Yiğitlik 

Şeci - Y.iJit 
Şecer - Ağaç 

Şecere - Kütük 
Şedid - Sert, çetin 
Şiddet - Sertlik, çetinlik 

Şef - Önder 
Şefaat - ötün 
Şefaat etmek - Ötünmek - (F ) 

lnterceder r. 

Şefe - Dudak 
Şeffaf - Saydam 
Şefkat - Sevgenlik 
Şefik (Bak: Mütfik) - Sevgen 
§efkat göstermek - Sevgenmek 

Şehamet (Bak: Şecaat) _Yiğitlik 
:;ichbııl - ij:anad 
Şehka - Hl~kmk 
:)C'hlevend - BQylu bosl~ taylan 
~eh~er - Kanad ' 
Şehr - Şehir 

. §~irci - Şehirci, ürbanist <Te • 
rınt) 

~eh~rc~l~~ - Şehircilik, ürbanizm 
:::;ehır~ıhge müteallik - JJrJ>a ik 
Bc1edıye - Şarbayl* Jl 
Belediye reisi - Sarbay 
Şehrnh - Anayol 
~ehrayin Donaqma 
Şchr.i, şehriye - Aylık 
Şehvet - Kösne 
~ek - 1şki1, şüphe 
Tcreddüd - Durqksa 

-·-

1.'l!r~d~üd etmek - Uul'u~samak 
Şekl - Şekil 
Ş<'lale - Çağhyan 

Şem'adan - Çırakman 

Şemail - 1 - Kılık, 2 • (Bak: Seci.-
ye) 

Şematet - Gürültü, patırdı 
~ems - f.lüne~ 

Sip~ri şems - Günelllik 
Şemsabad - Güneşli 
Şenaat - Alçaklık 
Şeni - Alçak 
Şer: - Kötülük, şer 
Şeı' - Şeriat, yol, noma 

Şeref - Şeref 
Şerif - Şerefeli 
Şerh - Genit - (Fr) Com t • ~ · m~n aıre 
Şerhetmek - Genitnıek _ . 

Commcter (Fı.) 
Şerha - Dilim 
Şerik - Ortak (F ~· k t - r.) A11sode 
... ır e - Ortaklık, ~nsyete __: {Fr.) 
~ (Lutfen eayıfayı çeviriniz). • 



Kadıkögünün Romanı 
Yazan : Saf iye Erol 

Yakında 

o 
1 May11, milli bayram sayıhlriı. 

J\lmanyada, Avuahn-yacla ve Sov• 
yet Ruayada dün büyük tezlıhü
ratla kutlulamn19tır. Almanyada 
her taraf bayraklarla aüalenmif, 
iki yi;iz bin Alroan Pen .. ;";., ict;ra.
kile Lüstgartende büyük bir nüma 
Yİf yapılmı,,nutuklar söylenmittir. 
Bundan baıka tayyare meydanın• 
da büyük tezahürat ve geçit reıim· 
leri yapılmı!tır. 

~ 1 Mayıı ayni zamanda bir bahar 
bayramı da sayıldığı için Avrupa• 
nm muhtelif ,ehirlerinde tezahü
rat yapılmııtır. 

Bu bayrama ait gelen haberleri 
ajanal.ır kısmımızda göreceksiniz. 

Yukariki reıim. g-eıçen ıen" Moe 
kovada 1 mayıs b.-. .. . -~~111 nam 
kutlulandığını gösteriyor. 

As.sociation 
Şerir - Kötügen 
Şerm Bak: Haya), - Utanç 
Şermsar, şermnak, şermende -

Utangaç 
Setm <seb, kahd) - Sövme, sövgü 
Şevk - Şevk (T. Kö.) 
Şevket (Bak, azamet, kudret) 
Şey - Şey (T. Kö.) 
Şeyda - Çılgın 

• Şeyh - 1 • Koca, ihtiyar, 2 • Baba 
(tekkede) 
Şeyhuhat - Kocalık, ihtiyarlık 
Şeyn (Bak: ayb) 
Şeytan - Şeytan 

Şeytanet - Şeytanlık 
Şiar- Uyak 
Şifalai imtihan - Sözlü sınaç 
Şiklf - Yarık 
• !Pkif - Yaran 
Şikak <Bak: Nifak) - AynJık, ara 

bozukluğu 

Şiür - AY 
Şillrgih - Avlık 
ŞIUyet, şekTa - Yanı, sızıltı· 
Şikem - Karın 
Şikemperver - Obur 
Şikeste - Kmk 
Şir - 1 • Aslan, 2 • Süd 
Şiri - Alım 
Şira' - Yelken 
Şirare - Kıvılcım, ~ın 
Şfrayı yemani - Yıldırak 
Şirin - Tatlı, sevimli 
Şita - Kış 
Şitab - Koşma, atılma 
Şitab etınek - Koımak, atılmak 
Şive - Ağız, şiyve 
Şive (Bak: lıve, cilve) - Bayla 
Şiliver - Baylan 
Şua - Savat 
Şube - Ko1, '1ll'e 
Şubede - Hokkabazlık 
Şubedebaz - Hokkabaz 
Şuh - Oynak, şen 
Şule - Şutle .(T. Kö.). alev 

. .. -
-

Şum-Şom 

Şura - Danışıt 
Ş(irayı devlet - Danıştay - (Fr.) 

Conseil d'Etat 
ş'uriş - Kargaşa 
~ etmek - Başlamak 

Şuur - Şuur (T. Kö.) 
Şuuri - Şuurel 
Tahteşşuur - Asşuur 
Gayrişuuri - Şuursuzca, yadşuurel 
Süceyre - Ağaççık, bodurağaç 
Şükufe - Çiçek 
Şüphe - Şüphe ('f. Kö.) 

T 
Taabbüd - Tapınma 

Taaccüb - Şaşma - (Fr.) Eton
nement 

'faaddi <Bak: Tecavüz) 
Taaddild etmek - Çoğalmak, sa

yısı artmak 
Taaffün - Kokp 
Taaffün etmek - Kokuşmak, pis 

kokma 
Taahhüd - Yüken - (Fr.) Enga

gement 
Taahllüd etmek - Yükenmek -

(Fr.) S'engager 
Taahhüdlü (mektub) - Da#ıth -

(Fr.) Recommande 
Taakub etmek - Terkifmek, ard 

arda gelmek - (Fr.) Se succeder, se 
poursuine 

Taakkul etmek - Anlamak, akıl 
etmek 

Taallük etmek - 11imek - O'r.) 
Se apporter a.., avoir rapport a

Taallül etmek - Kaçınsamak, a -
yak sürümek 

Taammüd (Bak: tasavvur, tas -
mim) 

Taammüm etmek - Yayılmak, 
pnellepnek - (Fr.) Sepropaıer, se 
~~n~ral&ıer 

Taarruz - Süral, salım, saldırım 
- .(Fr.). Attaque, off enH, offensive 

Taarruz etmek - Sürsalmak, sal-ı 
mak, saldırmak - (Fr.) Attaquer, 
off enser, offensif 

Taarruzt - Sürsalrk - (Fr.) Of • 
f ensif 

Taassub - Bağınazlrk - <Fr.) 
:Fanatisme 

l\lüteassıb - Bağınaz - (Fr.) Fa
natique 

•raatii efkar (Bak: Hasbihal) -
Oylaşma - (1''1,) Echange d'idees 

Taatii efkar etmek (Bak: Hasbi -
hal) - Oylaşmak 

Efkarı umumiye - Kamo~ - (Fr) 
Opinion publique 

Reyi am - Genoy - <Fr.) Plebicitc 
1'aayyün - 1 - Atanma, 2. Belit 
Taayyün etmek - 1 - Atamak 

( ~asb anlamına) - (Fr.) Nommeı· 
2 - Delirtmek - (l<'r.) Designer 
Muayyen - Belli 
Tayyüş etmek - Geçinmek 
Taazzum göstea:mek - Uluksan • 

mak, uluksunmak 
l\lüteazzım - Uluksar, bencik -

( Fr.) Orgueilleux 
Tab - 1 - Güç. (Takat anlamına) 
2 - Parlaklık <Revnak anlamına) 
:l - Tazelik (Taravet anlamına) 
4 - Saç kıvrımı 
'l'abaat (Matbaacılık anlamına) -

nası 

'l'ab'etmek - Basmak 
Tabı - 1 - Baskı, 2 - Basım 
Matbu - Basma 
Matbua - Basılı - (Fr.) tmprime 
Matbuat - Basın 

Tabaka - Tabaka (T. Kö.) 
Tabakatülarz ilmi - Jeoloji 
Taban - Parlak 
Tabaı;;bus - Yaltaklık, yaltaklan • 

ma - <Fr.) Flatterie 
l\fütebasbıs - Yaltak - (Fr.) 

Iı' latteur 

Tabende - Parlayan 
'l'abi, menut, muallak, vabeste -

Kadıköyünün Romanı 
Yazan ~ Safiye Erol 
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Bağınh - (Fr.) Dcpendant 
Tabi-Uyruk 
Ornek: /skoçya /ngUtereye tabi · 

dir - lıkoçya lngiltereye uyruktur. 
Tabi kılmak, tahtı tabiiyete almak, 

münkad eylemek - Uyrutmak -
(Fr.) Assujettir 

Tabi olmak, tebaiyet etmek - Uy
ramak 

Tabiiyet, mcnutiyet - Dağınç, uy -
ruluk - (Fr.) Dcpcndance 

l\letbu - Uyraç 
örnek: lskoçyalılarm uyracı in • 

giltercdir. 
Tebaa - Uyru - <Pr.) Sujet 
Gayritabi, müstakil - Bağınsız -

(Fr.) lndependant 
Ademi tabiiyet, istiklal - Yadba -

ğın~ 
Tabiiyeti mütekabile, menutiyeti 

mütekabile - Arsıbağınç - (Fr.) ln· 
terdependance 

Tabiat - Tahiğat 
Tabib - Hekim 
Tabii - Tabiiğ 

Tabir - Deyim - (Fr.) Expression 
Örnek: Ba§ka bir lal}frlc - /Ja~ka 

bir deyimle 
Tabir (Tefsir) - Yoru 
Tabir (Tefsir) etnıek Yormak, 

yorumak 
'fahiş - Parlama 
Tabnak - Parlak 
Tabiye - 'rabye 
Tabi - Kös, dayul 
Tabut - Tabut 
Tac - Taç 
Tacil etmek - Tezleştirmek, hız -

!aştırmak, aceleleştirmek, c,·dirınek 

- CFr.) Accclerer, hater 
Tacir - Tecimen 
Ticaret - Tecim 
Taciz etmek - Başağıtmak, sıkmak 

- (lc.,r.) Ennuyer 
1'adad - Sayma, S8YTŞ 
'1 adil - Deği§ke 

Yakında 

Alpoep partiıipe varıncıya kı 
dar birçok yanılarm yapıldı, 
ifitmi~inizdir. Fakat en eile 
taytan yanıı olduğunu .öyJıüJ" 
lar. Etrafı tel ile çevrili bir sahi 
da yapılan bu yanf, ilk defa " 
ıimde gördüğümüz aenç kızll 
iclare etti. 

Yarı!, büyük deniz eğlenceleri' 
nin hiç bir vakit ebikolmadıl 
Kaliforniada yapı.Jmıtbr. Binll'ı 
ce seyircinin hazır bulunduiu 
rııta Kalifomia belediye reiıi 
kemlik ediyordu. 

Bilirsiniz ki tavpn)ıar dilny 
en korkak hayvanlarıdır. Her 
Cle ıüratleri bu nisbette olsa ıJ 

o 
1'adil etmek - 1 Değşirmek - ( 

Modifier 
2 - Azaltmak - (Fr.) Diminue' 
Tafrafüruş - Bolavurt - ( 

Charlatan 
Tafsil etmek - Ayrınlamak, 

mak - (Fr.) lJetalller 
'l'afsilat, tef errüat - Ayrın, • 

tr, uzatı - <Fr.) Dctail 
Tafsilatiyle - Uzun uzadıya, '1. 

rrnlariyle, ayrıntrlariyle - (Fr.) 
de tan 

Tagaddi etmek - Beslemek 
Tagallüb - Zorbalık 

'l'aganni (Bak: Muganni) -
Taganni etmek - al'kımak, 8' 

mak 
Gına - Sayra, ~rkı 
Tagayyüp etmek - Kaybol 

kayıplara karışmak, ortadan .k• 
mak 

Tagayyür etmek - .Ba~aJa 
özgermek, bozulmak,-0,r.) Ch 
se corrompre 
Tağyir - Özgerti 
Tağşiş etmek - Karıştırıp ....-~ 
1'ağlit etmek - Yantlmak, Pi"' 

mak - (Fr.) lnduire en erreor 
Tahaccür etmek - 'l'aşlaşına). 

olmak - <Fr.) Se petrifier 
Tahaffuz etmek - 'Korunm* 

rınmak 

Tahaffüf 
yeğnileşmek 

Tahfif etmek - Hafiflet
niltmek. 

Tahakkuk - Ger~ekleşme, """' 
leme - (Fr.) Verification 

Tahakkuk etmek - Gerçekl 
Tahaukkuk ettirmek - Kesi• 

gerçekleştirmek. ,·arJaştrrmak· 
Tahakkuk memuru - Kesici, 

sinleyfcf 
Tahkik - Gerçin tJ# 
Tahkik etmek - Gercınıtlll 

(1'' r.) Fairc unc enquetc 


