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Türk budunu birliğine kavuştu 
Pş. lık, Beylik, Hanımlık, Ağa
lık gibi Hz. de tarihe karıştı 
~usi muhaverelerde erke-
~asa: ğe " Bay,, , ka-
4ra yerde bu da dma "Bayan 
unu'tuJmasın: d b·ı· " 

1ı }' Qrgu İfin bir yazı yazmı§tım. ene 1 1 r 
it 6tıfındQ bulunanlar •evince Je
ıt' ~ir titizlikle beni çağırttılar. 
~ '_!irdüklerimin Joğru olup ol
to ıgını anlamak üzere •ordular, 
'lıftıudular. 

'1 :~te, bundan dolayıdır ki, ikin
~~ dii§iincemi apaçık ortaya a-

1Yorum: 

lif·l'tırttQ§ların yarğu önünde ef• 

Lakap ve unvan
ları kaldıran 

kanun 
Birinci madde: Ağa, hacı, 

hafız, hoca, molla, efendi, bey, 
beyefendi, pata, hanım, hanı· 

mefendi ve hazretleri gibi lakap 
ve unvanlar kaldırılmıştır. Er
kek ve kadın vatandatlar ka-
nunun karşısında ve resmi bel· 
gelerde yalnız adlariyle anılır· 

lar. 

ikinci madde: Sivil rütbe ve 

Tehhkeh yerde Vistol nehrinin görünUşU 

Avrupada harp 
n·erede çıkabilir? 
Bu tehlikeli 

yerlerden biri 
Danzig 

koridorudur be 
1 
töz önünde tutularak, birinf resmi nişanlar ve madalyalar 

.}> Yelendi, ötekine ağa clenmeai kaldırılmııtır. Ve bu nifaıı ve Bugün Avrupada öyle yerler 
Clacıh. edildi. Ş Kaya ve z. Gevher madalyaların kullanılması ya- var ki oraları, kanlı bir savaşa 
~ tah.iden, bir yarğılama yapılır- Ankara, 26 (A.A.) _ Batkan saktır. Harp madalyaları bun- patlak verebilecek en tehlikeli 
tren., Yarğıçı, kar§ıırndakinin kdı- Kazım Özalpın risliğinde topla • dan müstesnadır. Türkler ya- yerler sayılabilir. Günün birinde 

n.a bakar; ona göre: hancı devlet nicanlan da ta~ıya· kanlı bir sav af, patlak verirse, 1 
....... A nan Büyük Millet Mecl:si bugün :r 
" ~Yağa kalk, bakalım! mazlar. mutlaka buralardan verir ve bu· 
c d büyük günlerinden birini daha ya· 

Q a: Üçüncü madde: Askert riit· radan dört yana bulatabilir. 

Tehlikeli yerin haritası 

Yeni bir layiha 
, ....._Ayağa kalkar mııınız:, beye- ~adı. Toplantıya haılanır baılan- Buraları, nereleridir? Burala • 
"ıcll' J maz aöz alan iç ftıleri Bakanı Şük· belerde adm batına gelmek üze-

. ereli. :r h d ·· ·· ı nnı tehlikeli, korkunç bir volkan O l k rü Kaya hükumetimizin büyük re kara ve ava a mutur ere h l 
ı_ l'rnanlılıktan naaı •a arta a· b f 'k a ine getiren nedir? 
~ lı 1 b b" d w d maretal, irinci ferik, erı ve ı..' '.'.aırettin Hoca'nın "Buyurun inkı a ımıza uygun ır eger e 0e Biz bu yazılarda bunlan arat· 
""l>L·. ı ak ı~k 1 k ld livalara general, denizde birin· 
~ "Q(111,, üne benziyen bu görenek ar a ap ve unvan arın a 1 • tıracağız, bunları anlatmağa çalı • 
"~ ci ferik, ferik ve livalara amiral 

fertemiz olan Türk yarğusuna rılmaıı için teklif ettiği kanun la· ıacağız. 
J._,....~ __ ...................... ,.,.__..~.,_L=.•~- deı1ilir,. 

hı ~ T - ,_ -- Jlk evel Dançig koridorundan 
~;,yasa da bunun i~in çıkar- istemittir. · Generalların ve amirallann bathyalım. Dançig bir Alman teh· 
rli ı: Bütiin yurttQ§larla ya "•en,, Arkada~lar; derecelerini gösteren unvanlar· ridir. Almanlarla doludur. Burada 
r1:'1 l'a uaiz,, diye konu§Ulmalı- Eski devirlerden kalma bugün la deniz müşürleri ünvanlarınm Almanlardan bir de bir kaç bin 
y V. rl. Tanur demokrasi esasına uymayan bazı ve diğer askeri rütbelerin karşı- ı Lehli yaşar. Fakat bugün burası 

' argu - Adliye. y arğu - Ka- lakaplar, unvanlar, rütbeler, ni· lıkları ali askeri şurası kararı ve serbest bir şehirdir. Yani ne Al
't-..' Yarğılama - Muhakeme. tanlar, madalyalar var. Bunla • icra Vekilleri Heyetinin tasdiki manlarındır, ne de Lehlilerindir. 
~~· - Hakim. (Devamı 6 mcı da) ile konulur. Burasının serbest bir ıehir tanın· 
ı maıını gerekleıtiren sebepler tun• 

~giltere ve Silôh ' HABER ıar~;~i.ıan,büyüksava,ıan, çok 

···· 1 t t zaman önce ulusal varlığını kay· 1-i""a····· .. r·····p ............................... i:.· i care i • lstanbulda en çok satrlan gaze· betmif, parçalanmıı bir yurttu. 
tedir. llanlarını Habere verenler Büyük savat sırasında Lehista· 

#":!!!!_ e ı ı·yo r .. kar eder. nı yeniden yaşatmak düfüncesi 
~ canlandı. 1917 yılında Fransa, §U 

1911 
(Devamı 2 lncl de) 

Ruhani kisveler dı
şarda glyllemlyecek 

Ankara, 26 (HABER) - Mec. 

lise kılık, kıyafet hakkında bir 

layiha TeriJmiftir. 
Bunda ruban[ memurlarm ma• 

betler dıtmda ruhani elbiselerini 

giyemiyecekleri yazılıdır. Bu 

yasanın tatbikatı için belli bir ku· 
run bırakılacaktır. 

Bu layiha Perşembe toplantı· 

smda konuşulacaktır. 

Kral Zog'un annesi 
vefat etti 

Tiran, 26 (A.A.) - Draçta 
bulunan Kralın annesi Hatice Ha· 

nım, birdenbire vefat etmiftir. 
Nati Tirana getirilecektir. 

8 y ~ıan: Fransi Dölezi 
ltorıoulr~n dünyanın en büyük e-: 
lt~· lllı Yazıcısı olan Fransi Dö-: 
li)'~ l~ı 1 senesinde "Harp ge-

Soy adlarınız nelerdir? 
l ''"ı~.' tsıni ile bir kitapcık yaz· 

1 0 2 1 ~~I ~illan herkes buna 
r.-:Uştü. 

1'd1 \> at 3 sene sonra harp pat
'hıe e Yazıcının söyledikleri 
.. n Sıktı. 

llı-p 

'rekrar 

1

1 

Geliyor 
ltL Şltlldi d 193~ 

ıi ~ IQ''r . e aynı yazıcı ''Harp 
f '~i~ Relıyor,, İsmiyle bir bat
i f::> l>sık Yaznııttır. 

f ek Yakında 
! Oı 1--fABER 
: ),, 'tak h 

~
.: ~ '{•tı h' arpleri keramete 
~ huy~~ deha ile haber veren 
~~ da F' Yazıcının iki kitapçı· 
.._~~ a. n Çevirtecek ve ya-
~ ... ............................. ~ . .-. ........ 

İngiliz hükumeti de silah imal 
ve ticareti itini resmen gözden ge
çirmeğe karar verdi. 

Bundan önce de yazdığımız 

gibi, İngiltere parlamentosunda 
hükumetten bunu tiddetle istemİf· 
Jerdi • 

(Devamı 2 inci de) 

Galip Bingöl 
için bir 

bey okuyucularımız 
liste hazırladı 

·········-··········-···························-······ Soy adları ~ Bize seçtiğiniz adları . 
! bildiriniz, parasız neş-

Nasıl 
yapılabilir? 
Soyadları iıi, (HABER) in ge

çen günkü sayısındr. yazıldığı gi
bi çok engin ve özensel (dikkatli) 
bir savaf (çalışmak) istiyor. 

Bu itte gerekten özen (icap e· 
den dikkat) gösterilmezse ak (ha· 
kikat) çok genel (umumi) bir ko
rışıklık olacaktır. 

redeceğiz. Resimleri
nizi de (60) kuruş klişe 

parası öderseniz 
dercederiz ..................................................... -.. 

Soyadları 
Okuyucularımız 

bildiriyorlar 
Gönenç - Divanyolunda Biçki 

yurdunda 13 numaralı hanenin 2 
numaralı dairesinde oturan İstan

bul eski icra yazganı ve halen 
Kırklareli asliye mahkemesi yaz. 

ganlığına tayin edilmit bulunan 
Emin Bey ve zevcesi Hilmiye Ha

nımla çocukları Orhan Bey ve 
Betül Hanımdan mürekkep aile 

O yazılardan anladığıma göre, 
iki yurttaşın, bir günde aldığı so
yadları birbirine benzediği için 
yerinde bir korku gösteriliyor. Emin Gönanç 

Gönenç soyadım alarak kütüğe de 
necdet Uğur tescil ettirmiılerdir. 

(Devamı 4 Uncu de) (Dcvanu 8 incide) 



2 

Av u ada harp 
ne ı-eden çıkabilir 

(Baş tarafı 1 incide) 
geçenlerde de başbakanlık yapan, 
M. Dumersi Rusyaya gönderdi. O 
zaman, Rusya Çnrlıktı.Dumerg 

Rus Sıyasacılarıyle konuştu anlaş
tı. Lehistan yeniden yaşatılacaktı. 
Fakat Çar da onların padişahı o
lacaktı. 

Bu anlaşmanın üzerine ay geç
meden, Çar tahtından düştü. Bü· 
tün soyu sopuyla yıkılıp gitti. Bu 
da Leblilerin işini kolaylaştırdı. 

Amerika Cümhurreisi MisterVilson 
da Lehlilere yardımla bu dinden 
yeni bir beylik yaratılması için ça
lıştı. Lehl'Ierin işi o kadar yoluna 
girmişti ki bir aralık Karadeniz 
kıyılarından ta Baltık denzinin 
kıyılarına kadar uzanan koslcoca 
bir devlet kurmayı tasarladılar. 

O zaman Fransa ile Almanya ara· 
•ındaki düşmanlık çok ateşli oldu· 
ğu Fransa Almanyayı elinden gel· 
diği kadar parçalamak istediğin

den Lehliler gen=ş hülyalara dal
makta az çok haklıydılar. Fakat 

O zaman İngiliz Başbakanı olan 
Loidcorç buna razı olmadı. Ve 
~arki Prusya Almanlara kalınca 
Lehi~tan denizden uzak kalıyor

du. Uzo.k kalmaması ve Baltık de
nizine er' şmesi için Şarld Prusya• 
nın i~inden bir koridor ayrıldı ve 
Lehlilere verildi. Bu yüzden Al· 
manların Şarki Prusyaıı ana va -
tandan aYJ'I oluyordu. 

Almanlar• en çok kızdıran, hı· 
şımlandıran işlerden biri bu idi. 
Onun için Almanların en büyük 
dileklerinden, belki en büyük ül • 
külerinden biri bu koridoru geri 
almaktır. Fakat bu koridorda ya -

şıyan imm.nlarm çoğu Alman de -
ğil, Lehlidir. Burada Alman top
rağmı,rıLehrI~dn olan koridordan 
ayıran .sınır çi,zgisi Vistol ırmağı • 
dır. Bu ırmağın sağ kıyısı da kod· 
<lordan sayılıyor. Onun için ırma
ğın sağ kıyısından ötes:nde çiftçi· 
lik yapan bir Alman davarlarını 

bu sa!! kıyı üzerindeki otlaklarda 
otlatmak, yahut Vistol lTmağına 
girip yıkanabilmek iç:n Lehistan· 
'elan bir pasaport almağa mecbur
dur. 

Koridorun ucundaki Dançig 
§ehri ise bir Alman şehri olduğun
dan bura:ıı Lehistana verilmemiş, 
ve serbest şehir yapılmı§tır. 

• • • 
Bu sıralarda Lehlilerle Alman· 

lar anla!mlf ve uyuşmuf, koridor 
yüzünden on yıl birbirlerile didit
memeğe karar vermİ§ bulunuyor
lar. ikisi de bu it için bir muahede 
bnzalndılar. 

Öyle olmakla beraber, bu yer· 
aeki tehlike kalkmıt sayılmıyor. 

Çünl:ü Almanlarla Lehlileri u -
yuşmağa sürükliyen amil, hakiki 
bir anlaşma değ"Idir. Yani arada· 
ld mesele halledilmemif, yalnız 
geciktirilmi§tir. Sonra her iki ta • 
rafı uyuşmağa sürüklyen sebep te, 
ıelip geçici br takım korkulardır, 
sürekli dostluklar değildir. 

18 ay önce Alman Nazileri Dan 
çi~'te herfeyİ, benimsediler. Her 
itin ba~ına geçflerdi. O zaman bir 
savaş kopması beklenmişti. Yalnız 

o sırada Almanlar savaşa hazır 

olmadıkları için fazla ileri gitme· 
ailer, kendilerini adam akıllı der • 
leyip top!aymcıya değin savatı 
geciktirmeyi işlerine daha uygun 
buldular ve onun için bir paktı im 
zaladılar. 

O h<ı.lde Avrupada barışıklığı 
Lozacak tehlike mmtakalarmdan 
biri bu koridordur. Bu tehlike ne 
zaman baş gösterecek? . 

Önümüzdeki günler hunu bize 
anfatacaktır. Erem 

~r-~~~~~~~--~---~ 

Talebe spor klüplerine girebilecek 
T ral<ya iktısaden Mekteplerde be- Kağıt fabrikası 

yükseltilecek den terbiyesinde haziranda açılacak 
Ankaradan bildiriliyor: k J 

T ky 
azanamıyan ~r Ankaradan bildiriliyor: lz-

ra anın iktısadi kalkınması n · kA .... f b 'ka mıt agıt a rı sının açılma me· 
hakkında evvelce yerinde tetki •

1 
SlDifta kalacak 

1 
raıim.i Haziranda yapılacaktır. 

kat yapan heyetin raporlarının F b k k Ankaradan bildiriliyor: Ma- a rı. anın yapı ısmı bitmek ü -
lktııat bakanlıg"' mca tetk1'k ed'ıl • d ar"ft t l b d b' . zere ır. d""' . 1 b'ld ı e op anan e en ter ıyeıı ıgını evve ce ı :rmiştim. komisyonu İ§ini bitirmi§, mühim M~kineler yakında gelecek ve 

Raporun tetkikinden sonra kararlar verilmiştir. yerlerıne konacaktır. 935 sanayi 
mevcut kredi kooperatiflerinden Beden terbiyesi m"'d·· 1...... planına giren kağıt hamuru fab • 

d 
.. · ·ı l u ur ugu 'k . egışı c ik ile yeniden kurulacak kurulması, beden terbiyesi ders _ rı asının yerıni tesbit etmek üze· 

etrş kooperatifleri layihası ha • leri imtihanlarının sıklaştırılma • re Sümer Banktan bir fen heyeti 
zırlanacaktır. sı, imtihanda kazanamıyanların yakında Karadeniz sahilindeki 

Yunanlılar A'"ll8• bırakılmaları, mekteplilerin klüp· ormanlarda tetkikata başlıya • 
L 1 · 1 · · b caktır. 

vutluğa baskın ere gınne erını ser est olması, -----------

akı mektepliler araımdaki spor te • Lehlstanla Inglltere 
yapmıyac armış maslarmm genişletilmeıi bu ka. 

Atina, 26 (A.A.) - Havas: rarlar nrasmdl'lclır. uyuşuyor kömür 
Atina ajansı gönüllü çeteler ta- pahalanacak 

rafından Arnavutluğa bir baskın Alafürk'ün Anka- Varşova, 27 (A.A.) -Gazete-
hazırland:ğı hakkındaki haberleri • • • [ lerin Londradan öğrendiğine gö -
tekzip etmektedir. Mezkur ajans ra.1.}a gzTlŞl nası re, Lehistan ile İngiltere arasında 
gümrük ithalat resminin tezyidini kutlu/anacak kömür satışında mevcut tahripkar 
de tekzip ebniştir. Anlcaradan bildiriliyor: Ke- rekabetin önünü almak için müşte-

Romanyadan 1080 
muhacir geldi 

Tekirdağ, 26 (A.A.) - Bugün 
de Romanyadan iki vapurla 1080 
Türk muhaciri gelmiştir. Malka
raya yerle§tirilıme~tedir. 

Izınir telef onu 
Ankara 26 (Hususi) - İzmir. 

Ankara telefonu infaatı kıt yü • 
zünden yavaşladı. Görü!me Şu • 
bat ıonlarında bndıyncaktır. 

Tevfik Rüştü Bey 
M. Titülesko ile birlikte Pa . 

rise giden Tevfik Rüştü Bey Fran
sız baş bakam ve dış bakam ile 
Macaristan meselesini görüşecek
tir. Yugoslav notasından doğabi
lecek vaziyetleri mütalea edecek
ler ve cenubi şarl~i Avrupanm me
selesini de görüşeceklerdir. 

Kanunuevvelde Sar meselesiyle 
ufiraşmak için Cenevreye döne
ceklerdir. 

Tevfik Rüştü Beyin konuşma • 
larmdan bahseden Tan gazetesi 
Pariste bir Türk - Fransız emni
yet misakı yapılması görüıüldüğü· 
nü haber vermektedir. 

Kısa hizmetlilerin askerll~i 

Ankara - Tecil edilen kısa 

hizmetlilerin memur olabilmek 
hakkını kazanmaları için tabi ol· 
dukları doğumların celbi beklen
meden ilk açılacak hazırlık kıta· 
H veya ihtiyat zabit mektebine 
sevkedilmeleri için kısa müddet· 
liler kanununa bir madde eklen • 
mesi Meclisten istenmiştir. 

mal Atatürkün Ankaraya gelişi • rek ıatıı piyasaları ihzarı hakkın· 
nin yıl dönümü olan 27 birinci da yapılan müzakereler yakında 
Kanunda Halkevi tarafından ha· itilafla ""eticelenecektir. 

zırlanan musiki eserlerinin ilk de· 
nemeıi yapılacaktır. 

Bu denemenin ulusal musiki • 
miz için yeni bir varıı noktası ola· 
cağı muhakkak görülüyor. 
Yıl dönümü günü temsl edilecek 

Bay önder, taşbebek ülkü yolunun 
besteleri b~tirilmiştir. Baı roller 
Bay Nurullah Şevket, Bayan Ce· 
lile D<lnı§ ve Güzide tarafından 
alınmıştır. 

Koro, musiki muallim mektebi 
korosundan seçilecektir. Bu üç e· 
ser on ikinci Kanunda İstanbul 
Şehir tiyatrosunda temsil edile • 
cc'rtir. Bay Münir Hayri bunun i· 
çin lstan"·,lf\ ı?itti. 

f akasla demıryol 
malzemesi alınacak 
Ankara, 26 (A.A.) - Klering 

mukavelesi dııındaki ihracat mal· 
!arımızla takas yapılmak ıartiy • 
le Almanyada demiryolları mal • 
zemesi satın alınması hakkında 
Vekiller heyetine bir proje ve • 
rilmiştir. 

Olülerl yaşatmak 
kah ilmiş 

İngilizce Deyli Ekspres gazete
sine Varşovadan verilen bir habe· 
re göre bir Sovyet doktoru ıayam 
hayret bir keşifte bulunmu~tur. 
Doktorun idd:asına göre ölüleri, 
ka1plerinin yerine kauçuk bir kalp 
koyme.!< suretile yaşatamk kabil • 
dir. 

Romanya bütün ko
milnJst teşekkillle

rlnl '1;ağıttı 
Bükreı, 26 (A.A.) - Roman· 

ya komünist fırkası ile komün · st 
mahiyetini haiz bulunan bütün di
ğer teşekküller menedilmiş ve bu 
teşekküller merkezler:ni kapat • 
mışlardır. Bu tedbirin Sovyet ıe· 
faretinin BUkreıte Mtlmasmın y-a• 
kın bulunmasiyle münasebettar 
ölduğu bildirilmektedir. Zira hü
kumet milliyet aleyhinde her tür· 
lü propagandaya mani olmak ve 
Sovyetlerle münasebetin iade -
sinde dahili bir tehlike gören me
hafili tesk"n etmek istiyor. 32 te· 
şeklriilü alakadar eden bu tedbir
ler, örfi idarenin verdiği salahiye
te tevfikan askeri b:r emirle tat -
bik edilmi§tir. Bu tetekküllerin 
merkezlerinde araştırmalar yapıl
mıştır. 

Brigit Helm 
hapis yatacak 

Berl~n - Sinema yıldızı Bri -
git Helm bir otomobil kazasından 
dolayı iki ay hapıe mahkum ol
muştur. Evvelce gene böyle bir 
kaza yaptığı iç:n ceza tecil edil • 
memiştir. 

Baremde değişiklik 
Ankara, 27 - Müsteıarlar ko

misyonu haremde yapılma11 muta· 
ıavver değiıiklikler hakkında mü· 
zakere et~ekted!r. 

Silah 
(Baş tarafı 1 ir."itJC) 

Amerikada kurulan tahkik 
misyonunun aynını lngilerede 
ortaya koymak ve dünya sulhU 
tahdit eder mahiyette görünen , 
ıusi silah ticaretine makul bir tQ[Q 

tiknmet vermek düşünülüyordıı- ~ 
Ancak, bu nokta üzerinde l>ıcrk 

ruşler değişmekteydi. .. ' -4 
Bazı fırka mümessilleri, h 

metin silah ticaretini evveli te . 
ettikten sonra, tedbir almasıfll 
tiyorlardı. 

Bazıları ise, tetkikine 
görmeden, bu suretle uzun bO b 
vakit keybetmeksizin, derhal 
kCımetin bütün silah ticaretini 
di inhisarına almasını ileri 
yordu. 1 

B 'l . . . f J-.-f Ye u ı uncı partı tara tar .-·: .. 1' ~ 
suıi silah ticaretinde uygurıtu"" ~ ' 'ti 
ğun gayet açık olduğunu he... l 
harekete geçmek lazım geld1,, 

söylüyordu. 
Münakaıalar çok ıürmec:Ji. kel 8i,. 
Şimdi lngiliz hükUnıeti de ll' ~' 

di memleketinde silah imal "~.ıf iti 
caretinin - vaki olan idcli&JP" ' 
nisbetle - ne vaziyette oldu~ e 
bir kere anlamağa lcarar ~e'fP'' 
bulunuyor. 

,\ncak, bu pek umumi bir 
da olacak .. 

Şu veya bu firmanın gizli 
pakh i~leri etrafiyle araıtırıl• 
değildir .. 

lngilterede silah imal ve ti. 
reli §imdiki halde hükUmet İ 
ermda olmamakla beraber, 
biten işler bir kere hükUnıetiıı 
zünden geçiyor. 

Şimdi yapılan tahld.kat, bu 
lün kafi ve müeessir olup olrn' 
ğını ara§tırma mahiyetinde Cb-t 

cakSonra, lngilerede ıilah inıı-1 ~o 
ticaretini t.:ıı.mo.n-o~ ı...~:1'4\tf'ı-

ele alması ne derece pratiktir· .t 
araştırılacak? 

En nihayet - gene umuıni 
manada - fU son meselenin t 
ki geliyor: 

- Bugünkü silah ihtiyacı, b 
si silah fabrikası sahipleriniıı 
landığı metotlar dolayısile nıi 
maktadır? 

l::gilterede silah imal ve ti~ 
tini hükCımetin tamamen keııdJ 
hi5arına almasının pratik ve J 
edilir bir şey olmadığı netic J 

varmak, timdiki halde gidilrn• 
tenen yoldur. J 

HükCımetin dileği bu 01' 

Dlyarıbeklrde zeıı~ 
Diyarıbekir - Pazartesi ~ 'ı ~ 

Diyarıbek
0

rde ıiddetlice bir ı 1 tı 
le duyulmuştur. Zelzele fe~ i ~~._ 
zarar yapmamakla beraber 1'~,r ' 
larda zararlı olmuş, bazı k-1 1( 

anlatılmaktadır. 

da evler yıkılmıştır. Mardiııd~' 
lerin camlan kırılmıştır. Ç• 1'el' 
çur kazasının Helen, Elnıalıı 1'61' 
be, Samarik, Perkenköy, c;ı.ı11 ,,,ı 
Kadı Madrak, Kaş, Göltı'er 17i' 
Dügemıa, Ercak köyleriııd' 

f'_S_a_b_p a-.hı=-~-a-z-e-te-l-er_i_;;_d_ı-.q-or-l-ar_?_] 
KURUN - Asım Us'un bugünl•ü ı lm1·tarnıa savaşından bahsediyor. llu 1 bir an evvel alınmasını tavsiye etmek- çok evler yıkılmıştır. ,ıe ~· 

başmakalesi Atatürk adını ta§Ullalda- itibarla bizim çok cvvelclcn tuttuğu- 1 tcdir. Atakaleue nazaran devletler, el- Trakya cemiyeti ge 
1 

dır. Asım Us büyük Türk inkıUibile muz yolun ne kadar doğru olduğunu l lerinde mevcut vesait ile en azılı bir l Cümlıurrcislnin adlarını mukayese et- tekrarlıyor. l'a!nız bizim köylünün mülteciyt bUe ne kendi memleketinde, faaliyete geÇ~1'osıtet1 
mekte ev Mustafa Kemalden Gaziye, fazla borçlu oldufjunu ileri sürerek ne de geldiği memleket için zararlı ol· Sof ya_ yeni Bulgar h~ ditİıeıt 
Gaziden de Atatürke geçme esnasında Ziraat Bani.ası tarafından bu borcun mıyacak bir vaziyete getirmek imkd • tarafından lağvedi!diği bıfl .)İfe' 
geçirdiğimiz istil:lal uc kültür inkıUi- indirilmesi için Başbakan ismet Pa • nına lıer zaman maliktirler. Bu itibar- d a.. A r d w l d z b Trakya Cemiyeti yeni en J'D' .ı:' 
bına işal'et etmektedir. Makale şöyle ~~.nın mec .ıs. agı ma. an. evv~ ıı işi la bilhassa siyası mültecilere karşı te geçmek için ı'zin alnııttırd· sof' .11 1~ 
bitiyor: duzeltmesını tcnıennı edıyor. devletlerin lıarici miinasebetlerinl lıa- ş • 1 

J 
mite 9 ve 10 Birinc·kanuıı -"' 'ı 

"Artık ftlustafa Kemal bir tarilıtir. M LLll'ET - Alımet Şükrü Esmer lelden kurtaracal.; yeni lıükümler a- pş~· baş Y"-ıs nd Y l M l 1 d yada bu""yu""k bı·r konnre yo ı. ~ Artık Gazi bir tarüıtir. Şimdi büyük ""' ; a ugos avyanın aca - ınma ı ır. D" •t 

Önderimiz Türk ulusuna yeni (Ata. ristan aleylıine Milletler Cemiyetinde ZAMAN - Zaman gazetesi bugün tır. 'lıd, 
türk) adı ile yeni ilerleme amaçlarını verdiği notadan balısetmektedir. Alı • başyazı olarak dünya buğday mesele- 1 ~ 
(hedef) gösteriyor.,, "!et Şükrü. ~s~ıer .Milletler Gemiye - sini seçmiştir. Makale Fransanın buğ. H A B E R 

CUMHURiYET - Yunus Nadi B. tınden bu.ış.ı bzr an evvel tetkik ve in- day i inde evvelce tuttuğu yanlış yol· 1 b kst'' 

b k l 
. d Al J taç etmesmı beklemekle beraber bu ları zikretmekte ı.·c bazı çok ileri hü • Gürbüz Çocuk Müsa • 

aşma a esm c manga ve lalyada "b" had' l · b" d ·· l!C. Fa§ist idarelerin üttüklc . ,. .. r .. 1 gı ı 18C crın ır alıa tekerrur et- kıinıctlcrin bile yanlııı iş ya.pabilecck- No. 2v 
g rı ·oy uyu memesi irin de lrizım gelen tedbirlerin lerini ileri sürmektedir. 
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Modern "Adem,, 
"H ve avva,, 

°:;g~n •auı.ı.,, Buim j Hasköylü Madam Vikloryayı 
._.ıö:::.~~;~::::;.ni·0!':; hastaneye düşüren bir koyun! 

rerekrnif. 

Los Angelosdan bildiriliyor: 
Bir balıkçı gemiıile gelenler • 

den milthit bir haber alındı. Ok • 
yanus denizinde, in cin olmıyan 

bir adada, iki beyaz insanın ölüıü 
bulunduğu söyleniyor. 

~ltcalt, li.tede, bakınız neler Küçük 
hırsızlar ~· Abalı, Akabay, Aba-

' Abdan, Abqhatun .... 

~'e;lacrtun'un •onunda da, li•- Eyuba dadanan hır
~ ""alta bQ§ka acllann •onun • sızlar yakalandı 
.:.__, nlann kadınlar için oldu • Bugünlerde Eyüp ve civannda 
"~ıdır. 
"4ı1: bir kaç hırsız musallat olmuı, muh-
1 '?'ar·i,in olan ad, nemi •oy telif geceler, bir çok ev ve dükkan 
~e •~ebüir? Demek ki, soymıya baılamııtır. 

_..""_, Atalay Beyin topladığı Zabıta, evvelki gün o civarda 
Clrın bir ~ofu, küçük addır. hırsızlık yapanlan tespit ederek! a 

llıtlcarı birbirinden ayırt et- Rıfat oğlu Tacettin ile Avni oğlu 
2trekfir. Ahmet iJminde iki Eyiiplü çocuğu 

li, F yakalamıt ve evraklariyle birlikte 
" rGnatz' ın aoy aJı naaıl dl l° • • 1 

~ rtıu1 olamaua, bir Yunanlı- a iyeye tes ım etmııtır. 
,. .. _, y . o· . . ol Tacettin. OD sekiz, Ahmet on -cc anı, ımıtn amaua , 

t ~e •oy adı küçük aclJan bG§ bq yaıındadır. Yaılan bu kadar 
rtıifte ol lı küçük olmasına rağmen yaptıkları 

malı gere tir. 
l>l.:..... hırsızlıklar oldukça mühimdir. l · ·;;:;;:meli ki, bundan aonra friıi de oralarda soyulan muhtelif 
~oa.ılrlann çoğuna, ana - ev ve dükkandan eşya çaldıkları -

an, "Salilı, Fazıl, Recep, nı itiraf etmiştir. Ahmet ve Tacet • 
~ Clıl, Hıırıit,, gibi arapça, tin müstantiklik karariyle dün tev

Q •Özleri kiiçük ad diye koy- kif edilerek tevkifhaneye gönde -
ardır. Ôz Türkçe adlar rilmiılerdir. 

~----------------~~ tk ardır: Demir, Orhan, Bir İ lif I ] 
...,., Srıngıır, Alp gibi fimdilik ng z m ra ayı 
., crı. öztürhçe çığırqlar pek şehrimizde 
• >'iizü bile doldurmaz. Bana lngilterenin Balkan elç.ilikle -

ı.L Besim Atalay Beyin top. rinde atate militerlik vazifesi s~ • 
-.. l' ren Kolonel Se•eon dün Ankara • t1 .... ..:&ate1 bu küçük aJlar için ik 

.. -ıti bir pınardır. Yolıaa, soy dan tehrimize gelmittir. Bir · i 
İfi11 değil! güne kadaT Atinaya gidecektir. 

Sa, odı, bambaflıa reıit olma- Türk - Fransız dostlu-

~ aılla soy atlının sınırla- çalışmalar 
t. &ilginlcrimiz ayırmalıdır. 
• ,,,,___ . F ranıanm Ankara elçiliği eski 
·-um bitirip dizdirdilıten 
Ccafip B" ··ı•·· bu .. L.!! ataıe militeri Ceneral Sarro'nun 

ıngo un gunRU gene Türkiye ve Fransa dostluk 
1-, Q ~an çok değerli yazı- zemini üzerinde gayri resmt fa -

alamalanndan okudum. kat pek verimli bir it üzerinde ça-
' lıarplıfmı vermİf olu- lııtığı öğrenilmiıtir. 

celerini çok Jofı'a bal- Eski atafe militer, bu kıtı Is -

(Vl·rtQ) 

~il& kaçakçıları 
~ ~ 0 lan, kuyumcu Karabet 

~ .... &lıak, kuyumcu Artin 
~,bet, kuyumcu -Avadis 

tanbulda geçirdikten sonra tekrar 
Fransa}' gidecek, Fransız sanayi 
ticaret ve fikir muhitinde bugünkü 
Türkiyeyi, gerek ıahsi temaslarda 
bulunarak, gerek umumt konfe -
ranslar vermek suretiyle anlatma -
ğa çalııacaktır. 

\.~aıı, kuyumcu Eriya oğ -
,:"sa S ~ustafa oilu Yusuf, El kt lk t 1 t ıJ 

a._;_ı;:ıı.,,.i otlu Yani, kuyum· e r es Sa Ç arı 
~~ oıı H Ef d ı Haber alığmnza göre, binalara u erant en i erin 

tnı11ı bugün yapılma • elektrik teıisab yapmağı kendi-
~ ektedir. ne it edinmit olanlar, sıkı bir im-

leL~kçılıfından ·suçlu tihana tabi tutulmuılardır. Bu i-
IQ~ı • ·h tibarla, bundan snora, evlerine İ&:.:.. ncı ı tisaı müddei -

•&Qe ·1 elektrik tesisatı yaptırmak istiyen • ~· Verı en sekizi mev -
.. ~ iiç suçlunun evrakı 
~ ' 1'11ıt tarafmdan görül • 
'~&in sekizinci ihtisas 

~... ~::erilmiıtir. 

ler, bu i~i yapacak olanların ehli
yctnamelerini görmeleri icap ede
cektir. 

Italyan elçisi 
~~ 1 ~ ı... '1 .. aksudt B. Çine tayin edilen ltalyan elçi-
~~ si M. Rojakond dün An!uıradan 

Qi .. ~d lündür tehrimiz üni-
.• ~ s_:_~onferanslar vermek- §ehrimize gelmittir. Bir kaç güne )\ h l\taıuudi Bey dün il kadar ltalyaya, oraan Nankine gi-

-relcet etmiıtir. decektir. 

'~'h.ra su 
1), \..~~ ... ·1 . 
~ ~~ 'Yerı meıı için be -

Satıcıların kurnazlığı 
Gezici satıcıların sabahları se

kizden evvel bağ: =a!arı yasak -~ · •ndan vöi 11. b. "ti'- J -z e ı ın 
• :'1az Ye.pılacaktır. br. Bazı açıkgöz satıcı!ar sabah-

' ~il dahiliye vekile • lan erkenden evlerin kapılarını 
~ eQQıitt:r. izin alı • çalıp oturanları rahatsız etmeie 
~ı-.._ Para alınacak, yaza baılamıılardır. Bu g'bi satıcıları 

·... •u verilmesi temin ı zabıtaya haber verilirse cezalan• 
dırılacaklardır. ... 

Kadın ifade 
veremiyecek 

bir halde yatıyor 

Madam Vıktorya 
Dün sabah Huköycle emaali

ne ender tesadüf edilir bir vaka ol
muf, bir koyun, elli bet, altmıt 
yaşlarında bir kadım vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralıyarak 
haaathaneye kaldırılmasına sebe
biyet vermiıtir. 

Hadise ıayle olmuttur: 
Haaköyde Geceler mahalleainde 

Y anıo mektebi karpsmda oturan 
Y osef Levi karısı Madam Viktor
ya, dün sabah evlerinin kartum
deki bostana siderek M.ten aahi
bi Mehmet efendinin koyununu 
sevmek istemit, koyun birdenbi
re Madam Viktoryatım biri kar -
nına, biri burnuna, biri de yana -
ğma olmak üzere üç kafa vurarak 
ldadmlaı Or&J'& ydanrmfttlr. 

Madam Viktorya, yediği dar -
belerin tesirile her tarafı kan için
de epeyce müddet bağmp çağır -
mıı, neden sonra bahçıvan Meb • 
met efendi, madamın imdadına ye-

Rıhtım 
şirketi 

Tesisat, liman 
idaresine verilecek 

Şehrimizde bulunan adliye ve
kili Saraçoilu Şükrü Beyi, rıhtım 
ıirketi müdürü M. Kanonj dün Pe
rapalas otelinde ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaretin, nhtım tirketinin sa
bn alınması itiyle alakası olduju 
anlatılmaktadır. 

Rıhtım tirketinin, hükGmete 
devrinden sonra yeni kurulacak 
liman idaresine verileceii anlaşıl
maktadır. 

Liman itlerinin hükUmetçe ida
resine ait 2521 numaralı kanunun 
birinci maddesinde buna dair sa· 
rahat ıörülüyor. 

lstanbul nhtım ve antrepolan 
imtiyazmm milli bir ıirkete dev· 
redileceti haberinin doiru olma
dığı haber almmıııtr. 

Bu iki ölü, hemen bütün Ame
rikada "modem Adem ve Havva,, 
diye ağızdan ağıza yayrlmıılardır. 

iki ölünün ,Yanı başında çocuk 
elbiseleri bulunmuf, fakat uzun a· 
rattırmalara rafmen çocuktan bir 
eser görülememiıtir • 

Ölüden biri genç bir erkek. ö • 
teki güzel, genç bir saı,ın kadm • 
dır. 

Erkeğin Uzerinde bir Alman 
pasaportu çıkmı,tır. Pasaportlara 
Alfred Rudolf Lorinz yazılıdır. 

Adree olarak Pariste bir soka • 
ğm ismi gösterilmektedir. 

Kadının üzerinde kim oldufu· 
nu belli edecek bir teY bulunama -
m1ft11'. 

Bu adalan yakmdan tanıyan 
meşhur seyyah Aban Hanok tim· 
dl ölüleri bulunan bu çiftin bu a .. 
dalarda yafıyan Mösyö ve Madam 
Şart Vitmor diye tanmmıt olduk· 
lannı söyelmiıtir. 

Seyyahm anlattığına ıare, 

bunlann iki çocuiu da vardır. Bi-

Dol ağacının kesilme- ri t4 yaımda, öteki henüz iki ya -

d ımdadır. 
sinden çıkan ava Çocuklarm ortada olmayı,. va• 
İstanbul birinci ceza mahkem.. ziyeti esrarengiz bir bale getir • 

sinde bir dut aiacmm kesilmesi mektedir. 
yflzünden çıkan bir davaya hakd- Ada, aünet altında kavrulan 
IDlfbr. ve IUUIZ bir yerdir. Bu modem A.-

Dava edilenler, Sine H. ile bek- dem ve Havvanm orada susuzluk· 
çi Adil efendiler. Bunlar, meyva tan öldükleri zannediliyor. 
veren bir dut ağacım kesmek ıu • Okyanus denizinin Galapagos 
çundan muhakeme edilmekteydi - takım adalarından Martena isim
ler. Ji ba adaya, bu erkek .e kadrmn 

Davada 6ç hanım p.hlt olarak medeniyetin yapmacık bayatın -
dinlendi. Şahitlerden Lütfiye ha- dan kurtulmak ve iptidai ıadeliie 
nım : dönmek için,, kaçmıı olduktan 

- Bu aiaç bir set üstündeydi •• söyleniyor. 
Mevsiminde Yetillenir, ama mey- O 
va verme~di. Aiacı bekçi Adile- nazllere yaaak titebilmiı, hadiseden polisi ha • 

berdar ederek Balat muaevi has • fendi kesti. dedi. 
tahaneıine kaldmlmıttır. Madam Diler phit Naciye hanım, a • 
Viktorya, timdiki halde yarası pek iacın, polis tarafından bekçiye 
ehemmiyetli olmamakla beraber, kestirildifini aöyledi. 

lnıilixe "Deyli Herald,, ıaz~ 
lesinin yazdıiına ıöre, Almanya• 
da Nazi fırkası memuplannın mü· 
aaadesiz Mll'ette toplaNDalan me
nedilmittir. hastahaned(t ifade veremiyecek Muhakeme, bekçi Hüseyin e • 

bir halde yatmakta t'e yüzü ıözü fendiyle polis memurunun çafnl -
yaralı bulunmaktadır. muı için batka bir güne bırakıl -
_____________ , dı. 

Fırka memuplan, her baqi 
mitinti, bulundukları yerin hük6 • 
met adammdan müsaade almalı 
suretiyle yapabileceklerdir. 

Mutamba har•ızı 

Tophanede hamallık eden Mu
tafa dün Tayyar vapuru yolcu
larından Y uauf efendiye ait bir 
sofra mupmbasını çalıp kaçarken 
yakalanmııtır. 

Yangın batlangıcı 
Kurbağalı derede oturan Kad-

riye hanımın evinden yanım çık
mıı, etraftan yetiıilerek aö~dürül
müttür. 

Ha._ak Et 
Ayvansarayda Hamam soka -

ğında Mustafa efendinin evinde 
yedi kilo kaçak et bulunarak alın
mıt ve Muıtaf a hakkmda takibata 
ba,Ianmııtır. 

Denfzde ceset 
Büyükada arkasmda bulunan 

Sandık adası civannda denizde 
bir iman cesedi bulunmuf, çıkarı
larak tahkikata batlanmqtır. 

Tramvay kazası 
Aksaray Valdecamii civannda 

vatman Kemalettin efendinin ida
resindeki tramvay arabası 63 Yat
larında Raıit aia isminde bir a
dama çarparak bqından ağırca 

yaralamııtır. 

Yal ovanın plAnını 
yapacak mtıtahassıs 

Yalovanm pl&nmı hazırlamak 
üzere gP.tirilen, Fransız ıehircisi 
M. V. Royer, dün Yalovaya hare
ket efmittir. 

iktisat V eklleti deniz itleri mili 
tepn Sadullah bey de Yalovaya 
gitmittir. Pertembe günü dönecek
lerdir. 

Bir Japon tftccarı 
Tokyo t!caret odasmdan M. 

Makoto Avanora dün tehrimize 
.gelerek Perapalas oteline inmiıtir. 

Japon taciri, dün tehrimizdeki 
Japon ticaret sergisi erklnmı gör
müttiir. 

Hücum kıtalan arumda aleyh
tar fikirlerin batlösterdiline hük· 
mediliyor. 

Hücum kıtalan yübU erkl • 
nından bir kaçmm puaportlan a • 
lınmıtbr. Bununla, bu erkinm her 
hanai fınatla Almanyadan uzak'. • 
laşmasma mani olacakları anla • 
şılmaktadır. -

• 
KUtUphane ve bomba 1 

Berlinden "Newschronicle,, ıa· 
zetesine bildirildiğine göre, Berlin 
kütüphanesine bomba atan ada • 
mnı tevkifini kolaylaştıracak İp 
ucu verene, poliı (300) mark mü
kafat vadetmittir. 

Berlinin resmi kütüphanesine 
gayet garİıp bir tekilde "bomba,. 

Gaip aramyor atılmıttır. "Bomba,, patlar patla-
lıtikıaı harbi nihayetinde Kay- mak içeriıin<len Nazilik aleyhtarı 

se~İnin Talas nahiyesinde Kizım yazıları ihtiva eden kağıtlar, bir
Kara Bekir Pap tarafından açılan denbire kütüphanenin her taraf!· 
Öksüz mektebine devam eden na dağılmıttır. 
Karserinin Hacı Velit mahallesin- Bu iti yapanın bir komünist ol-
den lnnail oflu Muıtafa efendinin duğu zannediliyor. 
lstanbulda Ayazpap.da lstanbul Şüphe altmda bulunan adamm 
palas apartmanı kap1C111 Mevlôt r skali, kütiiphan.cnin kanısına " • 
efendi nezdinde Fatma hanımall ııılmıt ve }.erkeıten mal6mat iı • 
müracaab ilin olunur. \ tenmektedir • 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI 

-] Şabla Yavrasa ·-
1 Yazan: Kadir Can no. B J 

iki can düğman~nın çocukları 
birbirlerile çabukça anlaştllar 
Kanımın kotuı:.dan tuttu. Hay

di ges kalaf'ağız .... Paolino arka
mızdan yetİ§İr •.• 

Merdivenden hızlı hızlı iner
ken, Karolina bağırıyordu: 

- Haydi, Paolino ! .. Oğlum!. .. 
Bize yetit ! ... Bak ne kadar hoıuna 
'd k B' k .. ' gı ece ... ır ere gorıen ... 

Likin Ali yerinden kımıldan

mıyordu. Pencerenin önüne, zen
cirle bağlanmıt gibiydi. 

Bir aralık ıöyle dütündü: 
- Niçin bu kadar kızıyorum. 

Bir gün elbet Marki Valeryo da 
buraya gelecek... Onu da ıörece
iim ve babamı bulmak için en gü
zel İpucu budur. Hiç değilse bir 
yolunu bularak onun hain kalbine 
bir hançer de aaplıyabilirim ... 

lıtemekıizin pencereden yola 
J;akb; süvariler ve arabalar yak. 
laftı. 

Öndeki arabada küçük bir kız
la, tık bir kadın ancak görülebili
yordu. 

Sonra birden döndü: 
- Bunlardan bana ne?.. Ben 

liesabnnı Valeryo ile görmeli • 
• r 

yım ••••• 

Diye mmldandı. 

• • • 
GRAÇYOZA 

- Neden gelmedin? ... Göney -
din, ne güzel, ne sevimli!... Altm 
sarısı gibi san saçlar, beyaz bir 
ten, denizler kadar maTİ ve derin 
gözler... i!e tatlı ve 6yle temiz 
konufuy~rfa, bülbül ötüyor sanır
ım? .. Hep gülüyor, herkese gülü
yor ... Doğrusu Kont Hazretleri o· 
nu buraya getirmekle çok iyi yap
tı. Daha ilk günden ıatonun hava
sı değiıti. Marki Valeryo gene Si
cilya seyahatine çıkmıı! ... iki ve
ya üç sene de bir oraya gider ... Bir 
ay kadar kalır ve sonra döner ..• 
Giderken o kadar dütünceli oldu
ğu halde döndüğü zaman ıen ve 
h'ayatından memnundur. Sicilya • 
nm havası Marki liazretlerine çok 
yarayor... iyi ki kızmı da oraya 
götürmedi de... Buraya gönder
di ... Gönen Paolino, ne sevimli 
çocuk! ... 

Son sözler, Alinin gözlerini 
dört açmıfb. 

Bir çocuktan bahsediliyordu. 
Bir kız çocuğu ••. 
Hepsi bu kadar mı? ... 
Madam Karolina sesinde derin 

bir hüzünle devam ediyordu: 
- Yavrucak, annesiz kaldığım 

bilmiyor. Onun öldüfünü haber 
vermemiıler ••. Gemiye binerek de
nizden öteye gittiğini, oradan dö
necefini, ama ne zaman geleceği
nin belli olmadığını aöylemiıler ..• 

- Madam Valeryo öldü mü? ... 
- Evet ... Sana söylemedim 

yalı bir yüzbqımn oğlu İmif ... Ba
bası ölünce ortadan kaybolmuf ... 
Bir aralık papanın sarayına asker 
yazılmıf ... Gene kayıplara karıt • 
mıf ... En sonra birdenbire Vene • 
diğe döndü. Bir süs, bir debdebe, 
bir para ki görme! ... Nereden bul
duğuna herkes f&fb ama sormadı
lar ... Konaklar, ıatolar aatm aldı, 
gemiler yaptırdı. Senato azalan -
na ziyafetler çekti, parlayıverdi. 

Kont Perimi gibi bin senelik ata· 
lan belli olan asil bir adamın da 
kızını aldı .... 

Ali bunları dikkatle dinliyor • 
du. 

- Demek ki dün buraya ge -
len, Valeryonun kızı idi, öyle ., 
mı .... 

- Elbet ... Görmedin mi sen? ... 
Hiç olmazsa pencereden bakına -
dm mı? ... Duı sana göstereyim. O, 
içerde duramaz zaten ... Avluya çı
kar ... Seni ona tanıttırırnn... Çok 
seveceksin!.... Hem de yavrucağı 
eğlendirir, avutursun ! .. 

Ali bir türlü bu fikirlere yana -
pmıyordu. 

Valeryoya kartı duyduğu ıon -
auz kin onu kızından da uzaklaı • 
bnyordu. 

Craçyozayı görmemek için ne 
lhnnsa yaph. 

Likin Madam Civani onlan her 
lialde tanıthnnak için yemin et
mit gibiydi. 

O sün alqama doğru Ali, ıato
nun avlusuna çıkan kapıda otur-
muf, babasmı dütünüyordu. 

Madam Civaninin ıeıi duyul -
du: 

- Paolino !... Bak, Markiz 
Graçyoza seni merak etmİf ... Ona 
anlattnn da hemen görmek iste
di. 

Ali batını çevirdi. Sesin geldi
ği tarafa baktı. Çok temiz giyin
mit olan, uzun boylu, siyahlı bir 
kadınla beraber, sarıfın, altı yedi 
yqlarmda bir kızın kendisine doğ 
nı geldiğini gördü. 

Gülümsüyordu. 
Oralardan geçen bir zabit onu 

selamladı. Utaklar ellerini iki ya
na açarak baılarmı yerlere kadar 
eğiyorlardı. 

Bir dakika geçmeden kartı kar
fıya idiler. 

Craçyoza Alinin önünde dur • 
du. Gözlerinin içinde beyaz parıl
hlarla baktı, baktı. Elini uzattı: 

Bona Sera! ... 
Ali bu ince seste öyle derin bir 

tatlılık ve cana yakınlık buldu ki .• 
Bütün kızgınlığına rağmen yumu
tadı. 

Madam Civani onun yanma so
kulmuı, kolunu dürtüyor: 

- Ona cevap ver! ... Onu se
lamla! ... 

Diyordu. 
(Devamı var)' 

Soy adlarınız nelerdir 
(Baş taralı 1 incide) 1 nacak öz türkçe özad kalmıyacak ı malıdır. 

.... B~nce ~~rku, yalnız bunda de- gibidir. / Bakınız: Tekin .... Bu b 
gıl, bır de ozat olmağa daha çok Şimdiki tutumun bu yöndemsiz- tır. Soyadı olmamalıdır. Y 
ya~ıtık alan deyimlerin <.,.kelime- liği olmasa bile yapacağı karıtık- istenirse hiç olmazsa bun 
lerın) hep soyadı yapılmaga bat- lığa söz yoktur. Bakınız: na veya sonuna bir ''Öz,, 
lanmı§ olmasındad~r. • Birinin . babası soyadı olarak rek: "Oztekin,, veya "~ 

Bu, 0 kadar genıt hır ka~ıtıklık "Çetin,, öteki yani ayn soydan o- yapmalı. Böyle olursa g 
ve fatkın!~k çıkaracaktır kı ~er lan bir batkaaı da kendi oğluna ki daha çok soyadı olrn• 
yurtta§ boyle yapacak olursa ılk gene "Çetin diye bir özad veri- §ıyor. 
ağızda bunları alacak iki üç bin yor. Bunla;:O ne yaptığını bilmi- Çetin, Doğan, Sevellı 
kişinin dışında kalanlar, bir gün yen başkalara da belki hep bir gün (Nazif), Akın, Aşkın, B• 
gelecek kendile~ine ve.:a çocukla- içinde bir köyde ya bir kent (şe- kem, ·Keni (Adil) , bunl 
nna koyacak hır tek ozad bula - hir) de birbirine benzi yen birer si Tekin gibi birer öz adtırl 
mıyacaklardır. soyadı alıyorlar. Bu karıtıklığın ları kalkıp ta söyadı ya 

Bense ne ... dütün~yor ve bu it • içinden nasıl çıkılabilir?. Ve böyle d 
ten nadsıl çıbl!lı.nca .b.ır. k_;vanç du - yapacak olduktan sonra ne diye bu ır.Ancak ya yapılmıf ve 
yuyor um, ı ır mısınız.... ite başladık? Doğrusu duralama- geçmiş gibi ise yahut' ne 0 

Kıvancım, soyadı işinin arka · mak elden gelmez. sun soyadı olarak içinde 
11ndan bütün çocuklarımıza ve :r. :r. ,,. 

bunlara benzer sözlerden 
bundan sonra doğacaklara öz türk işte bütün bunlardan ötürüdür lunan bir ad alınmak ist 
çe birer özad konmağa başlana • ki (HABER) sayğın (muhterem) yukandaki (Tekin) gibi 
cağını düşünüşümdendi... okurlara gösterileceği yazılı yön- sonuna bir ek getirmelidir· 

Tutulan yolsa, bunun büsbü - demleri (usulleri) esenlemek (se- hm (mi~al) Uaha: Seveli 
tün tersinedir. Ve önüne geçilmez- lamlamak, tekrim ve teıekkür et- Bu, soyadma sokulmak iste 
ae geleceğin güzel yavrularına ko- mek) gerektı'r. k 1 " 1 

, ço ko ay: Sevengi , 

Ç k h ft Gene bu yöden (sebepten) ötü- Sevenay, Cevensay, Seve 
0CU a aSI rü olacak bir {soyadı sözlüğü) ya- vensoy, Sevenler, Sevener, · 

Hediye kazananla
rın isimlerini 
neşrediyoruz 

KART KAZANANLAR 
71 - Süreyya P. Halim. 72 

Kumkapı 29 Ali. 73 - Betiktaı 3 
Nejat Ali. 7 4 - Aksaray 13 lı • 
mail. 75 - Orta mek. 196 Hüse -
yin. 76 - Sıhhiye müzesinde Ne • 
bahat. 77 - Meırutiyet cad. Mi • 
tel. 78 - Bostancı ilk mek. 139 
Emel. 79 - Üsküdar 1 Adil. 80 -
Şitli 2 Muıtaf a. 81 - Samatya 8 
Fatma. 82 - Kabataı lisesi 779 
Cemal. 83 - Hamol Bayı 65 F e -
don. 84 - ikinci mek. 3 Mukad
der. 85 - Samatya ciy • 

86 - Üsküdar 318 Refik. 8 7 -
Orta mek. 825 Saliha. 88 - Is. li
sesi 350 Burhanettin. 89 - Para
lar müdürü Hikmet. 90 - Beyoğlu 
Halkevi A. Elia. 91 - Eyüp 260 
Feride. 92 - Erkek lisesi 1120 
Kemal. 93 - Şehremini 473 Beh 
zat. 94 - 24 üncü mek. 130 Fik
ret. 96 - Pangaltı 19 Selma. 
97 - Aksaray 155 Raziye. 98 -
Unkapam 1 Sabahat. 99 - Kadı
köy Bevin. 100 - Fatih 11 Ce -
mal. 101 - · Emirgin P. komi -
seri Edip, 102 - Orta mek. lb • 
rahim. 103 - Şişli terakki lisesi 
371 Acar. 104 - Bağlarbatı Ay
ten. 105 - Yenişehir 22 Aysel. 
106 - Hayriye L. Emine. 107 -
Galata Berber Celal. 108 - As
keri L. 894 Sırrı. 109 - Gedik P. 
25 Yalçın. 11 O - Doktor Halil 
bey kızı Mualla. 111 - Aksaray 
28 Şükran. 112 - Eyüp 11 Be
dia. 113 - 15 inci mek. 3 den 
Melahat. 114 - Erkek muallim 
mek. 115 Lütfü. 116 - Kız lise
si 892 Pakize. 117 - Davutpafa 
22 nci mek. Nevriye. 118 - Balı
kesir Muzeffer. 119 - Vefa lise
si 713 Mustafa. 120 - Bakırköy 

415 Osman. 121 - Tavşanlızade 
Haydar. 122 - 32 nci mek. 642 
Sait. 123 - Moda Rebi Cevri. 124 
- Kadıköy Yuvada Metin. 125 
- Cağaloğlu Orhan. 126 - Ti-

pılacağını ve az günler içinde bas- ven, Günseven,, gibi biri 
tırılıp ortaya çıkarılacağını bildi- yimler yapanz ve bunlard 
ren Ajans telgrafı da ayrıca sevin- beğenilo?Cek olanı seçip al 
diren bir ficil (ıey) dir · Böylece even adı da ortd 

,,. ,,. • bir babi\nm çocuğuna bira 
Daha başlamadan önce ben hu 1arak kalmış olur. 

itin biraz böyle olacağını arala-
4 4 4 

mıı (tahmin etmiı) tnn. Ve çıka- Bitimik "(nihai) olarali 
cak güçlüklere belki yardnn ede- söyliyeyim ki ben bu yazd 
biliTim, diye kendi kendime biraz dan ve verdiğim örnekler 
uğraşmıf ve özlü ve işe yarıyahi· latılacağı üzere hiç bir küç" 
leceğini aandığnn bir kaç yol bile soy adı yapılamıyacağını .O 
bulmuıtum. olmuyorum. 

Bu işte gereken özen (icap e
(mana) gerek yapılı§, gerek a- Bir kez timdiyedek, 

konmut adlar var ki onlar rındak {ahenk) ve güzellik yönle- • 
§İmdiden aramızda yerlef rinden soyadı almağa çok elverit· 

i ol n özlerl &yle btr eD"aya diz- le, ve bundan böyle de g 
lo.m (oıdii&j auu lı'u.zt:ııij\ 

mekti, dizdim . e timdi (H:ABER) kıtık alııı, gerek kısalığı 
in saygın okurları önüne sermek 
istiyorum. 

Yalnız, ilk önce söylemeliyim 
ki, dediğim karışıklık yalnız §U 

vereceğim örneklerle ortadan kal
kacak değildir. Öğütlenecek da
ha batka yollar ve yöndemler var
dır. Bunları da daha sonra ayrıca 
bir derlenik (hülasa) da göster -
mek isterim. Buraya şimdilik yal
nız o sıraya dizdiğimi söylediğim 
adları geçireceğim. 

Bu örneıclerden ilk bakışta an· 
laıılacakbr ki anlamı baskın bir 
güzellik ve yaratıklıkta sözler el
de edildiğine derin bir inan olma
dıkça soyadları için en iyi yol bir 
çok birleşik deyimler (mürekkep 
isimler) bulup çıkarmaktır ve tü
zün (asil) dil o denlü, zengin ve 
o denlü engindir ki benim şu bu
labildiğim adları uf ak bir yorgun
lukla sayısız çoğaltmak çok kolay
dır. Saygın okurlar böylece bunla
rı üretebilir. Ve benim verdikle
rim arasında beğenecek bir şey 
bulamazlarsa kendileri bunlara 
bakarak benzerlerini yapıp çıka
rabilirler. 

rinden bu çqit soyadlarını 
nanlar eksik olmıyacakttr· 
sıl ki aıağıda bunlardan 
koymuı bulunuyorum -
ki son derece sıkıtmadık~ 
lamları çok uygun ve ger 
medikçe bunları almamalı, 
küçük yerlerde baıkaları 
dan bir sürü özad yapmıtl 
üstüne düşmemelidir, içİll 
kılmaz karıtıklıklar olac 
nim vereceğim örnekler: 

A 

Abak (Heykel) -Abai'. 
ca) - Abakay - Abay ( 
- Abrak (Aliimsema) / -' 
ran (Mütehayyir) - Ad', 
Adahr - Adıyaman -
(Ağır batlı) - Akalın...; 

-Akansu -Akanpınar 
- Akba~ - Akçaboy -" 
- Akçay - Akdemir ~ 

ğan - Akgünet -
Akkoyun - Akkurt -
Aksoy - Aksungur .
Aksütten - Aktay -
Aktolun - Akyıldız -" 

Alaca - Alaçah -
Altay - Alateı - JJ 
Alpağot - Alparğull ~. / 
- Altınbeniz - Al~-. _,. 

mi? ... Madam Valeryo Kont Peri
ni'nin kIZI olur. Zavallı Kont Haz
retleri ancak Graçyozayı yanma 
almakla, biraz teselli bulacak ... 
Çok severdi kızını ... Ama göney- ıwwaaı...__ 111wmawma11 

din ne iyi kalpli, ne kibar kadm • ı DOKTOR 1 
dı... Ali ismail 

Sesini alçalttı. Alinin kulağına . 
doğru yaklatarak dedi ki: 

11 

Haydarpaıa baıtaneai bevhye H 
- Söz aramızda ... Marki Va - mOtehHıı1t ıli.·. 

leryo gibi değil... Marki Hazretle- J Urologue • Operateur 
fi haha •Mw inlllfıız bir adam- ft Babıali caddesi Meserret 1:.teli so. No 88 if 
d B im L • Za H· Hergün öğleden ii 

it"... en notuma gıtmez... · il sonra ikiden sekize kadar ii 
ten onun babadan ve dededen a- mnam:11aıaıım11c::::::::::::a::::::::n:::n 
ıaleti yokmuı ki ... Burada Dalmaç 

caret mek. 1081 Sadi. 127 - Or
ta mek. 232 Feridun. 128 - Ga
lata sahil S. M. Şakir. 129 - Be
tiktat 18 Muazzez. 130 - lıtan
bul Kemal. 131 - 44 üncü mek. 
389 Macide. 133 - Kuzguncuk 
43 Ayhan. 134 - Beyoğlu 14 
Asüman. 135 - Is L. 396 Bur -
han. 136 - Orta mek. 196 Ni
met. 137 - Ortaköy 29 Sadet
tin. 138 - H. pafa 21 Şaha. 139 
- Fatih 240 Osman. 140 - Ak-

Ben bu örneklerle başlıca şunu 
demiş oluyorum: Çetin, Beken, Se· 
ven gibi özad olmağa daha yakı
şık alan sözlerle soyadı yapılma· 

saray 456 Macide. 141 - Üskü
dar 43 Faik. 142 - ilk mek. 27 
Celal. 143 - Tophane 15 Şinasi. 
145 - Maltepe 2590 İbrahim. 146 
- 4 üncü mek. 14 Müveddet. 148 
- Cağaloğlu 44 Osman. 149 -
Üsküdar 36 Ethem. 150 - Bo -
ğaziçi 3 Ihsan bey ve hanımlar. 

Hec/iyelerimiz her halta per
§embe günleri matbaamızcla da
ğıtılır. 

tın çevre - AltmçaOI ~ / 
kır - Altında! - Al~/ 
tınhüyük - AlbnP JJtıPP 
kanat - Altınsöz' - • _,. )J 
Altınsa v - Altınaeki /.111' --- Altıntuğ - Atsıtı j.tlıJJ 
Anmazlar - Apar - dl ..,,,,,. ( 
man (Hasret) - }Art ,,.,.,, 

doğan - Armai all -.Aıl 
hatli) - Aaantok -) >". 

1 rı -Aşam (Ekin aap • IJOlf "' 
da) - Aşılı - Atat) ...- /. 
man - Atun (Şef .. 
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~ llaerdivenleri, büyük biri detinde n aonra da bu eayfiye, ıa-
' • liiriiltü etmeden çıkıyor- rip ve endite uyandmcı hidiael~ 

1r _ • re ealme oluyordu. 
~dorda, Adnan, aonayorclu: Nuh ile L&tifin harabelerde kar-

,;.:_abrda. bir adam oldutmm ıdatbklan o harikullde, o fmw-
lriliyonunuz? tabii hidi1e neydi? 

;;:.~ Sonra, demin bqlarmdan ıeçen 
~ inenm•mıp. beuai)'onlu. vaka. .. :-Jet hannn, beumaldar ü • Oda, tam•miyle karanlık de .. 

;__• etilmitti. Yukarda neler fildi. Demek ki, dıp.rda, 'bulutla .. 
~ttiiini Anlamak istiyordu. rm büyük bir kwnı, ıök yüzün -
~ İçin, Adnan bey, ona, daha den çekilmifti ••• 
'--~- IOl'&lll&dL Pencerenin, maeaıım vazih o .. 
....atJeler seçti. larak farkediyordu. 
~ biri çabrdadL Küçük maunm amine konulan 

ri4 "-a, eliler birinde çıtırdı ha· bir koltulun ınt dayanacak ye .. 
0lcha. rini de gnriiyordu. Fakat, köte .. 

...,,...., l&pl&n, cludaklan titriy... deki paraftllAyı daha u ftzih 1e -
atalı iniyordu. çiyordu. 

a. .._ O adam, tavan &1Umda de- Yavq yaftf, ainirlerinin yatq-
...._ binu biuetti. Bütün vücudunda 

Londra 628.75 
Nevyork ı 7940 
Paris 1204 
Milino 9 3020 
Brüksel 3.3990 
Atin• 83,6487 
Cenevre 2,4489 
Sofya 65,6785 
Amsttdım 1,174.'J 
Prag 18 9i36 

Stokho'm 30868 
Viyana 4.2937 
Madrlt 5 807 5 
BerUn ı ,97 42 
Vaışova 42030 
Badape~te4,1744 
Bükreş 79,1164 
Helgrat 34. 9860 
Yokohama 2,6875 
Moskova 1092 75 --------

ESHAM 

.. Bankası 10 
Anadolu ~7.50 
Reji 2,25 
Şir Hayriye 15,50 
Merkez Bank. 5175 

U. Sigorta 00 
Bomonti I 2.50 
Tramvay 31 50 

Çimento as. 13 30 Se.i tibiyorda. bir rahatlık cluJUJordu. 
.._ Naad olur? Fırtına sBrUltüaGnden aonra be.. l•tlkrazlar Tahviller 

4. ':Vallahi, nud olacatmı IMn liren ıük6t, cidden bot bir teJdir. ------------·•• 
~ Fab~ oldu itte •. Yok! y ._._. damlıyan talar in.. J39Türk8or.1~7301 Tramvay 31,75 

lr_ • • aY&f J-·-T ' • • "1126.00 Rıhtım 17.,30 
~orda bir kapı açıldı. tana rahatlık verir... .. Anadolu! 45.10 
~ )'&Dlarma ıeldi. Dirayet hanım, kendi kendine, • • Jll 2fi.30 Anadolu n 45 ıo 
Dirayet hanım, bir teY anlamı- f&yle ditündii: istikrazı Dahilı97 8 Anadolu m -,_. 

hr41u: _ Acaba hılainar kayüne dön- J Ergani lıdbrzı97,0 MUmCllil A. 49.!CJ 

.._ Fakat, nud olur, Yukardan düiümdenberi bütün bu ıördük • tr .. inmek için bu tek merdiven.. terim, itittiklerim kötü bir rüya .. ı:::o==R~!:!l!:!A~D~=Y=o===rll_ 

.._~lca yol rokt . dan mı ibaret? ••• Acaba yarın, .... _R __ 
""'il, aöylenen bu sözleri dinle- balı sözlerimi---· acmas hepei de .-::;;--=-=;;;;;;;;I====-==~~ 
~:- _,__ ~ 8u9Un 
i ·~Vl'Clu. tilinip aidecek mi? ... Bir ki'- i-
~ bey, &nünde duruyordu. çinde mlJlm? 
il.._. L-• - kta d _ı__ .... lUI DlıM OM ... •1Qb, ona IH'Kma y ı ve ıır· C:J:-:--:n Gttiindeld aynauau 

d lak ı ~ .... D.lt Dlblp llallerlerl. 11,'8 IDQ6 .... 
i caketin aon erece u 0 • u___ .;-. t-1-or eandı. Her 

UUIUi -J- •apu••z· denJlers lclanı9lnlle koro 1ııeJet1 mdlteltJ ..-
dikkatini celbetmifti. halde, ıinirlerl bozuktu da onun ıer. so,ıo l!kldalJe VeWeU 11M111D& doktor 

du: için öyle eanıyordu. 
Bahçeye çıktnm mı? o ö ı le a... e 

~ onun arkumdan yürüdü. 
~· Adnan bey, yalan 

~: 

V l"I KiTAPLAR 
1 ... Turpnief 

in 
Methar..-1 

iLKBAHAR SELLERi 
Çeviren: 

SAmi ade Sinna 

Bu kltaı. '"tlaka abp • 
kuyunuz. Bütün tanıdıklanm· 
za taniye edilecek süzel Mr 
....,m.. 

Fab 71-.ı 
H• kltappda .ardır. 
Teni ,...iı 
V AKIT Matt.uı. Anlaıra 

cacldeli. 

Bu akşam 
Şeltmılehap MiLLET TIYAT· 

ROSUNDA 6ir tl.kqa mtJ.ru ol .. 
mai iiRr• 6a a,am .an'atlıôr 
.Nafit Bq oe Şehir Tiyatrom .an'· 
atWrlarin4• Haun Beyin İflİ· 
nılıi1'• "p/fe Safular,, lıomedi 2 
peni .. 

llabmut Sabi~ 'be)' taraflndan konfenma. 
(Yeni bir utma mllao1ııa ft adma ......... 

m Ds. V ABŞOVA, 1IU m. 

11 TapllllDl ll1aDO - lılaht.ellf lıallbler. 

~I lf ..... ,..mer. 11.,U R•hrler. 
il DnıQw ......... ltdE .......... il Bek· .......... 

111 mm. RRl.hJ, ur -. 
11,11 llDlmlı:I ......._. teM .utm1tt9. lıa

...._, 11,10 ..... ......,. ft ........... 

• ~..... ........ 11,18 11.a 

pılalan. il ........ 11,11 llOM!t il-.. 

iL <--- nıd;ıo .......... , il ...... Jllk· ...... ...... ., ...... -.. 
u - u Obdla Mfd7atı. 11 Pll.k. u .. , 

&J'U'L U,11 N1r. ti K..ıenıu. 11,ıt 

Pllk. MM z..ıeıw. n hfwllL nıd1'o 

odmtH& ti &ılıerler. 11,11 KlllmıllMe 

MI Ds. B1JDAl'SfTll, 111 m. 

Opera ........ tanılmdaa Jsoms. lt,OI 

Mme>eh ıt,111 V1701ome1 kowrL 11.u 

Film ~daa repoıt&J. 11 M•--•h 
11,U Beberler. st,11 PIAk. tl,U llelMırler. 

11,11 PIJemo 1comerL H.tl .... kaartıeU 
...,..... imli ...ad. 

Kurt isimli bjri, lngiliz kıratına mektup yazdı 
" Cinayeti ben yaptım " diyor 

Oç aydanberi lngiliz polisinin kaba kliıda eanb olduğu ve bu 
hlll failini bulup çıkaramadı it ki.pdın üzerinde "F ord,, yazuı 
methur "bavul cinayeti etran,, ıörülmüttü. 
pek meraklı bir eafhaya airmittir. I 

Şimdi, bu mektupla, bu cinaye. 
Poliı, bu mesele hakkmda in • tin cidden bir mÜD&lebeti olduiu 

ailiz kralma hitaben yazılmq bir zannediliyor. 
mektup elde etmiıtir. 

Mektup "H. Ford,, imzalıdır. 
Ve imza tabibi cinayeti kendisinin 
itleditini yazmaktadır. 

Brayton istuyonunda bir bavul 

içinde kafuı ve bacakları olnu -
yan bir kadm cesedi bulunduğu za 

man, bu ce1edin kahve rengi bir 

lnıiliz poliıi, mektubun hemen 

fotofrafmı aldırarak, bütün po · 
Jiı merkezlerine ıöndermiıtir. 

Biitün Londra 1eni bir hızla a • 
ıanıyor. 

Yeniden dart kitinin tevkif e · 
dileceiine dair rivayetler vardır. 

Bir Atk Hiklyesi. Blltll• d&nyada b&ylk ntbet Ye maYaffakiyet 
toplam11 olan ( Arthar Schnitıler ) in pfkat eaeri 

Oynayan: Magda S C H rt I! 1 D I! R 
••• Ba perıembe akıamı S A R A Y ıinemaıında ••il 
llektrlk Badratirl 

TAM SICAKLIK 

Fiatlarda Tenzilit 

• 'd• 
VERESltE SATJŞ 

~ima... Haydi ,atın. .. S fena halde bozulmut 
~\al decli, Mltün hanlardan ya-

~ 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
~ ht hannnı odum& aolduk .. 

>\ ~ lrendlleri de, Adnan be.. .._ ...... --:a brtıamdald odalan· 

Sın Semti Mahalleli Soka ta E'Dllk Hiueai Cinıi Hiaseye gire ma• 
No. & No. • hammen luymeti 
~804 Beyotla Kemerhahm Şirket 10 Tamamı ArA metreei 37 148 T. L 
2804·1 .. " " 

8 
" .. 14 56 

" 
~811 " 

H8ıeyinıp Ziba 7 
" " 

45 360 " 2830 
" 

Kartal Uf Nalbant 60 
" " 

69 414 
" 2909 .. HOaeyinafa KOçDk dıvarcı Ye Arnavut çıkma11 1· 11 3.5 Klgir hane Ye arA metreli 110 l 442 
" 3455 K111mpııa Haca Ahmet Papaı USprliıll yeni, Kurtalut 33.339.341. Tımimı Ar1a metreai 355 1776 .. 

dereıi eıki Dereboyu. 341·1·343 
1908 Be7ofla H&aeyinafa Yeni DıYarca Adem Y. !il Tamamı ArAmetresi 83 498 

" 3184 Boğaziçi Yenimahalle Eaki D8rd&ncD, yeni Ozenıi E. 1 MI 1.2 
" 

57,50 30 
" 2992 Be, otla HIHJİD•ta Ziba 11 Tamımı 

" 
S2 256 

" 3180 Bofııiçi Yenimahalle Eakl DlrdllDcO. yeni Oıengi •P. E.1.Y.16 1-4 .. 103,50 13 
" 

YBıde yedibaçuk pey akçeleriJe ihale bedelleri nakden veya pyrimlbadil bonoıile 6denmek Gıere yukar1da enafl yazıla rayrimenkal
ler ıçık artbrma nretile aabta çıkarılmııtır. ihaleleri 29·11·934 peıtembe ılinll aat 14 tedir. Alıalarua Galatada eaki Kredi Uyou 
Banlrııı biaaıındaki Sabf Komiayonıma mlracaatlan. 
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(Baı taralı 1 lncltü) 
rm bir an evvel resmi daireler -
den ve kanun ka1111ında kaldrrrl
ması inkılabımıza uygun bir ha· 
:-ıeket olacaktır. H ükUınetiniz 
böyle bir kanun hazırladı. Yük -
aelt huzurunuza takdim ediyor. 
Ricamız, bunun takdimen, terci • 
han bugünkü ruznameye alınma • 
11dır. 

Meclis heyeti umumiyesinin 
tasvibi ile kanun ruznameye alı -
narak milzakeresine başlanmış ve 
bu veaile ile söz alan Besim Ata
lay Aksaray) : 

- Ne mutlu size ki çöller ara· 
ımdan fı§kıran koskoca bir ulusun 
yasalarını düzdünüz. Ne mutlu 
size ki öldü denen bir budunun 
temel taşlarım attınız. Kurlarm 
görmediği yenmeleri, onlan topla• 
dmız, tattınız. Gene kurlann 
görmediği değişmeleri pek kısa 
günler iç"nde :, haline getirdiniz. 

Diye sölediği nutkunu: 
"- lnönünün çıplak dağlarm

C:f a bin bir güçlük içerisinde bu de· 
ğişmenin, bu büyük ulusun temel 
ta§ını atan Çankayanm yalçın ka
yaları üstünde taı gibi, demir gi· 
bi Örsle bir millet döğen Atatürk'e 
benden sonsuz saygılar.,, 

Diyerek bitinnit ve ileri sürü
len kanuni teklifi kutlulamııbr. 

Knnunun heyeti umumiyesi Ü• 

zerindeki hu müzakereden sonra 
maddelere geçilmiş ve teklif edi
len kanuna ağa kelimesinin dahil 
olup olmadığı hakkında sorulan 
auale Dahiliye encümeni mazbata 
muharriri Şükrü Bey: 

· - Kanunun gözettiği mana Te 
maksat, remokrasiyi kendine mal 
etmi§ olan 'if ürk milletinin her 
hangi bir smıf farkmı gösteren 
unvanlan tamamen yıkmaktır. 

Binaenaleyh ağa da köylüler ara· 
amda az çok bir ımıfı ifade eden 
bir unvan olması dolayıaiyle bu • 
nun knldrrılmasma hükOmetle be
raber encümen de muvafakat edi
yor, demiştir. 

Kadın erkek bazı isimlerin ı ... 
met, iffet, H"kmet, gibi müıte
rek olduğunu, bunlann nasıl a • 
yırt edileceğini soran Tekirdağ 
mebusu Celili Nuri Beye cevap o
larak Dahiliye Bakanı Şükrü l<a· 
ya; buna dair sorulmuı olan sual
leri daha iyi cevap vermit olmak 
için kanunun esbabımucibesini o
kuyacağını söylemiştir. 

Kanunu esbabı mucibeal 
Kanun esbabı mucibesinde şöy· 

le denilmekte idi: 
Türk inkılabının en açık özeli 

(vasfı) demokratlık olmasındadır. 

Demokrasinin temeli ulusal 
üyeler ~rasında ne kanunda, ne 
teşrifotta, ne de muamelede hiç 
bir fark olmamasıdır. Türk tari • 
hinin ilk çağlarında milletin fert
leri arasında hiç b ir fark yoktu. 
Göze görünen mevki ve mal.am 
farklan herkesin uhtesine verilen 
vazifelerden ibaretti ki bu vazife
lerin muhtelif dereceleri arasında 
ehemmiyet itibariyle fark olsa da 
vazifenin serefi ve vazifeyi göre
nin haysiyeti noktasından hiç bir 
fark yoktu. O devirde ulus adam
ları yalnız adlarıyla anılır, adla
rının başına hiç bir sıfat ve paye 
eklenmezdi. iftihar olunan ye • 
gane sıfat Türk ulusundan olmak
tı. Bunun en parlak misali Attila
nm Ro...onalılara verdiği sade, fakat 
büyük cevaptır. 

Orta çağda devlet rejimleri de
ğişti. Bununla beraber halkçılık 
mefhumu da eski saflığını ve te -

• 

HABER - ~ktam Postası 

u . . "'. r ıgıne kavu 
mlzliğini kaybetti, insanlar ara -
ıında esasını kah dinde11, kah hü
raf el erden, kah tağallüp, taaal
lut hmslanndan alan farklar haııl 
oldu. Busuretle mümtaz ımıflar 
meydana çıktı. Her bir ıınıf ken· 
dine ve nesline ilahf, hayali uf at
lar ve lakaplar izafesine batladı. 

Türkler kurunu vüstai cemiyet• 
lerle temaslan arasında bu tesir -
lerden kurtulamadı. O da ıınıfla
ra ayrılarak millet içerisinde bir 
hiyera11i vücuda getirdi ve kendi
sine halktan üstünlüğür.ü gösteren 
fuzuli bir takını lakaplar ve pa -
yeler izafe etti. Ve bu lakap ve 
payeleri silinmez bir hak gibi ta
§ıdı ve bunları halkı ve hakkı ez
mek için mütemadiyen kullandı. 

Vakıa bugün Türk inkılabı ve 
Cümhuriyeti kanun önünde herke
si müsavi yapmıftır. Bugün hiç 
bir ferdin lakabına ve payesine 
güvenerek ve sığınarak hiç kim
seden fazla ve üstün hakkı yoktur, 
yoksa da eski devirlerin arta ka
lan bu lakaplar ve tabirler kulla -
nılmakla ulus.al üyeler arasında 
eski sınıf ve tefevvuk hatrralarmı 
uyandımıakta, milletin demokra • 
tik asil nıhunu rencide etmekte -
dir. Bundan başka Türk inkıla· 
bını nakıs göstermektedir. 

itte bunun içindir ki gelişi gÜ• 
zel isimlerin önüne konulan kah 
tevkiri, kah tahkiri, kah istih • 
zayi tazammun eden ağa, efen -
di, bey, beyefendi, pa§a, haz
retleri gibi tabirlerin artık Türk 
camiası vasıflarından kaldırılması 

içtimai inkılabın zanıretlerinden 

olmuttur. Kununun. birinci mad • 
desi bunu tekit için yazılmı§br. 

Bununla beraber Türkler, hu -
susi muhabere ve mu ha verelerin -
de bir kimseye ve bir cemaate hi· 
tap ederken adın önünde gelmek 
§artiyle erkeğe, ere, yani er kişi· 
ye bay, kadına da Bayan diye 
hitap edebilirler. Bu hitaplar öz 
türkçedir ve Türklerin ilk de • 
virlerinde kullanılmıştır. Tefev • 
vuk ve imtiyaz ifade etmez. Di • 

ğer yabancı memleketlerde her 
memleketin kendi diliyle adları 
önilnde kullanılan tabirler gibidir. 
Husuıi münasebetlerde, mubabe • 
re ve muhaverelerde söz ve yazı 
arasında kullanılması kanuna ve 
kanunun icap eden esasa aykırı 

olmadığı gibi başka memleketler• 
de kullanılması umumiyetle müte
amil ve mütearif olan adetin ye -
rini de dilimizde tutmuştur. 

Eskidenberi askerlik bir meı • 
leki mahsus telakki edilmekle be
raber son asırda olduğu gibi uuzn 
ve mütemadi tahsile, terbiyeye, 
gayet müşkül ve ağır mümarese -
ye tabi değildi. Her hangi bir i
rade veya kararla hariçten bir a· 
damın bu mesleğin her hangi bir 
rütbes:ne altnmaıı caiz görülürdü. 
Bundan başka maddeten askerlik 
mesleğine girmesi mümkün olma• 
yan nüfuzlularm tatmini i~in ai -
kerlikte tab:ntiyle mevzuubahsi 
zanıri olan derecelere müvazi üni
formalı sivil rütbeler tesis edil • 
mişti. 

Olema arasında da ortodoks 
ve katol'k ruhani teşkilıitmdnn ik
tibas edilen payeler ve dereceler 
ihdns edilmişti. 

Türkiye Cümhuriyeti bu rütbe 
ve payeleri filen ortadan kaldır -
mışsa da nihayet bu ilga bir tea
mülden ibarettir. Kanuni müey
yidesi yoktur. İkinci madde bu -
nun için konulmuştur. 

nışanlar takllmıyacak 

Cümhuriyetin teessüsündenbe
ri imparatorlukta mevcut nişan -
lardan hiç biri verilmemi! ve hiç 
birimiz taraf mdan bu nişanların 
takıldığı görülmemittir. Ancak 
bu da s:ırf teamüle müstenittir. 
Halkımızın gösterdiği fazileti ka
nunen de tekit etmek icabetti. An
cak muharebe meydanlarında ka· 
zanılmıf madalyalar bundan hariç 
~ olmak icabeder. Bunun için

dir ki kanunun maddelerinde hiç 
bahsed ilmem~ttir. 

Yabancı devletlerin batka ya
bancı devlet tebaa11na bir çok se

beplerle nişan vermeleri vakidir. 
Cümhuriyetin teessüsündenberi 
Türkler demokrasiye bağlılıkla .. 
rından bu ni§anları takmamakta· 
dırlar. Kanunun aon fıkrası veri· 
len ve badema verilecek olan ya• 
bancı devlet nitanlarmm taımma • 
ıını menetmektedir. Bu niıanla • 
rın takılma11 eskiden de devlet 
tarafından ruhsata tabi idi. Cüm· 
huriyet idaresi !imdiye kadar 
kimseye böyle bir ruhsat verme • 
miştir. Ancak bazr ahvalde dev• 
let reislerine ve hükumetlerin 
Türklere verecekleri nişanları red
etmek mümkün olmryacağmdan 

istenirse bunların bir hatıra ola
rak kabul edilebileceği, fakat as• 
la tafmınayacağı fıkrada 1ıösteril
miştir. 

Kanunlarımızda Ye dilimizde 
büyük inkılaplar yapılırken Türk 
milletinin ve devletinin en çok e
hemmiyet ve kıymet verdiği ve en 
çok iftihar ettiği askerlik derece
lerine ait ünvanlara da inkıli.bm 
gidiıiyle mütenasip karıılıklarıru 
ordumuzun ve erkannnızm evren
sel ve uluslar arası haiz olduğu 

kudret ve kıymeti de nazan itiba· 
ra alarak bulmak zaruridir. Liva, 
ferik Ye müıür rütbelerini ihraz 
elmit zevata lisammzda derece 
farkı gözetilmiyerek alelitlak 
pa§a denmesi bir teamüldü. Bu 
ünvanı taşıyan pek çok sivil ve 
hatta ağa, paşalar olduğu gibi bu 
ünvan bazı yabancı memleketler· 
de geliti güzel bir çok kimselere 
verilmekte ve iltibaslan davet et• 
mektedir. Halbuki livalık, ferik
lik, müşürlük her medeni mem • 
lekette olduğu gibi bizde de çok 
yüksek bilgi ve büyük fedakarlık
larla kan ve can pahasına kazanıl
mıt mevkilerdir. Bu mevkilere 
sahip olabilmeleri, haiz oldukları 
beynelmilel kıymeti ifade edebi • 
lecek bir tabirle anmak, kendileri
ne göstermek mecburiyetinde ol -
duğumuz hürmet ve muhabbetin 
delili ve ifadesi olmalıdır. Binaen
aleyh iltibasa çok yer veren eski 
zamanlardanberi ve her yerde 

•muhtelif manalarda kullanılan 
p~a tabiri artık tarihin ıayıfala 
nna bırakılarak bugün Türkiye 
demokrasisinde kullanılmaması 
lazımgelir. Liva, ferik ve mü • 
§Ür tabirleri yabancı olmaktan 
sarfınazar bugün bu yüksek rüt • 
beler sahiplerinin kıymetini bey • 
nelmilel bir ölçü ile ifade edebile
cek mahiyet ve manada değildir. 

Onun için dünyanın muhtelif dil
lerini konuşan her medeni mem • 
lekette olduğu gibi liva ve ferikle
re ve birinci feriklere "General,, 
ve miişürlere "Mareşal,, denmesi 
zaruri görülmü! ve hu zanJT'et 
kanunun maddesiyle teyit edil • 
miştir. 

Eski askeri paşalara da 
Jeneral denecek 

Ankara dan bildiriliyor: Bugün 

Mecliste lakap .,,e ünvanların kal-
dırılma11 görütülürken, Ziya 
Gevher, Tarık Us, Reıit, Sırrı 
(Y ozgnt) Tahsin (Aydın) ıöz al
mıtlardır. 

Ziya Gevher General Unvanı • 
nm milli it içeriıinden alınmı! 

rütbe olma11 lazım geleciğini, bu· 
nun evvelki paıalardan ve bilhas
sa bunlardan memleket yıkımın • 
dan imil olanlardan esirgenme-.i 
lazım geleceğini söylemiıtir. 

Buna Şükrü Kaya cevap ver • 
mit ve demiıtir ki: 

''Türk ordusu bilinmez tarih
ten bugüne kadar hiç bir rejime 
bakmadan mütemadiyen kendi 
milli terefini korumuı, ülkeler 
kazanmıt bir teselsüldür. (Alkıt· 
lar). Binaenaleyh, dün Şipkada 

muharebe edenle öbürgün Ye • 
men çöllerinde kanını akıtan ara
ımda hiç bir fark olmamak li. • 
zmıdır. 

Zaten milli mücadeleden son
ra verilen Generallıklar aktiftir. 
Diğerleri bugün bayatta yaıla -

Diğerleri bugün hayatta yaıla
rmı ba§larmı almıt ve çekilmiı • 
lerdir ve yahut ta bir köıede o • 
turmakta bulunan ihtiyarlardD'. 

Vaktiyle memleketlerine güzel 
hizmetler yapan bu adamlardan 
bu güzel ünvanm esirgenmesi zan
nederim ki, demokrasi prenaipi • 
mize uymaE. Her yerde olduğu 

gibi mütekaitlere generallere kul• 
landıklan rütbeleri vermek ll • 
znndır. Çünkü vaktiyle impara • 
torluk zamanında rütbe kazanan 
aktif paıalarmıız da vardır. Bun
lara bu ünvanları vermezsek bir 
takım iltibaalara mahal :.ermit 

oluruz. 
Binaenaleyh bunlara da gene • 

ral denilmesine müsaade etmeniz 
muvafıktır. Çünkü bizim ordumuz 
şerefli bir teselsül halindedir. 
Bunlara bu ünvanı vermemek in· 
safıızhk olur. 

Ziya Gevher (Çanakkale) ıöz-

leriyle, memleket için kan dök -
mü§, hizmet etmit olan ~ara gene
rallik verilmemesini değil, ta 
Abdülhamit zamanından beri bu 
daımın ecnebilerin verecekleri 
ünvanı tatımakta olan insanların 
bu işe karııtırılmaaını gözettiğini 
ıöylemif, Şükrü Kaya da demiı • 
tir ki: 

''Arkadatımın dediği tıpkı be
nim anladığım gibi de olsa arka
daşımın inkılaba, Cümhuriyete 
olan merbutiyetini ve hassasiyeti
ni göstermit olacaktır. 

Amlmağa lüzum yoktur. Dedi
ği şekilde olursa bir çok iddiala • 
ra yol açılır, bu rütbe haklı olarak 
mı verilmittir? Haksız olarak mı 
verilmiıtir? Diye bir mesele çı -
kar ve it in içinden çıkılmaz, muh· 
telif makamlardan muhtelif ka -
rarlar almak lazım gelecektir. 

Biz bunu böyle tesbit ettik. 
Zaten sivillere paşalık Unvanı 

taşımak yasaktır. Askerlerden de 
tardedilenler vardır. Bunlar da 
iş in içinde yoktur, fakat bugün i
çimizde bulunan ve Cümhuriyet 
bütçesinden tekaüdiye almakta o• 
lan generaller varsa bunlar bu 
ünvana hakikaten kespi liyakat 
etmişlerdir. Bunları bu hnktan 
mahrum etmemek lazımdır. 

Tark Us'un dUşUncelerl 
Tarık Us (Giresun) da resmi 

yerlerde bay, bayın gibi kelime -
lerin resmi olan yerlerde kullanıl
masında ne gibi m hzur g6rüldü
ğünü sormuı Şükrü Kaya buna 

da: t 
Türk Kanunlarında, belge 

ı inde, mahkeme huzurlarınd•, 
lanlarda, Türklerin böyle üıı 
taıımasım demokrasi ve c· 
riyet prensiplerimizle kabili ~ 
görmedik. Bugünkü Cüınhur• 
rrensipleri bizce kendi ruhi ed 
letimizle kabili tevfik gönıı,., 
Fo.kat teamül icab! olarak dıS' 
lerine ıttıba etmek için hakik•t 
bir kelime kullanmak lazıın ge 
yorsa tanımıyan b]r zatı çal 
mak lazım geliyona, baıka 
ka sesler çıkarmadan iıe baY 
limesi kullan la.biecek. 

Harice gelince, ya~ancı ıne~ 
leketlere gittiğimiz zaman g5 d' 
yoruz ki, bazı yerlerde go•P0 , 

mösyö, mister, kiryoı, seydi 11 
tabirler kullanılır. Bunlan ınetı 
mek elimizde değildir." l 

Şükrü Kaya ecnebi nitat1 • 
için de: i 

"Bilmem dikkat ettiniı ısı, 
demiştir. Reddi ogünkü "'' b 
nezaketine manidir. Meseli 
yere gidilmiş bir camia huzu h 
da diğer murahhasalara birer it 
tıra olmak üzere birer nişan Zıt· 
lirken ben almam denemez. ,J 
Bir müddet hatıra olarak ,,ki~ 
Biz bu kaydi bunu düşüne' , 
koyduk. Bu haller olabilir. G~ 
çenlerde bir arkadaıımızm b•t 
dan geçmiıti. Almamazlık oltıl~ 
Almamazlık onun hatırı kırıı' 
demektir. Bu gibi işleri bilh•~ 
e);iler için mühimdir. Eğer Pf. 
kaldırırsanız baıka bir teY "iti' 

ler ki, kanunda yeri bulunmaS-
Şükrü Kaya bunun ne olab~' 

c ği r de• , 
"Hediye verirler, hatıra di1e 

cevap vermiıtir. 
Ziya Gevher (Çanakkale) 

hra olarak saklamakla alnı 
ara11nda bir fark oyktur. Bizde 
şan almanın kanunla memıuı , 
duğu bilindikten sonra kimse ~ 
§&n vermez. demiştir. 

Tarık Us (Giresun) harice t 
dildiği zaman bir Türk vatand-' 
nın ecnebilerin verecekleri JIJ~ 
lakabını kabul edip edemiy~ 
lerini sormu§ ve nian meselşet' 
de Ziya Gevher (Çanakkale) 
fikirlerine iıtirak eylediğini -
!emiştir. /,. 

Tahsin (Aydın) bu gibi ·~ 
cek nişanların hatıra olarak f'.. 
ması mütaleasında bulundu. 'f 
bayın kelimelerini kullanın~ 
susunda ileri sürülen mütale , ' 
yerinde olduğunu ıöyJiyerelı,5tf' 
kiimetin teklifinin kabulünü 1 

di. . ~e.;. 
Hatiplerin nişan meseJeıil'" ' 

sözlerine Dahiliye Bakanı11tı' 
vahı da !U olmutşur: 

11
_,,11' 

"Alan adamın vaziyeti, ..,et-• 
siyeti itibariyle bir zaman . .,di" 
bur olurtta reddetmemek İÇ~ 
Hariçte bulunacak memorl:ıc iÇ~ıt 
bu gibi vaziyetlerde koruı1' ~fı~ 
konulmu§ bir §eydir. rJ~ 
yüksek meclisiniz hfıkirrıdıt· 

Hafız, hacı, hac• 
denmiyecek biti"' 

Bundan sonra kan°11::c., b'' 
ci maddesine ağa, hacı, ""'~ 
fız kelimelerinin konrrıa5• le Jctlb" 
daki takrirler reye kona~tlerde~ 
edilmiı, başka nıeınl~ııırıı"~"' 
verilecek ni§anların a dilrııitl~~· 
hakkındaki takrir redde . açoıY 

··ınenı r 
Milli müdafaa encutk''·tlt 1' 

• el te ı~ 'ie' cü madde üzerın e . ı11otr'1 

h Yeti ll 
mı§, sonra kanun e 
ce kabul edilmi!tir. 



., 
Bahçe 

Kapıda 8nım necati 
den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle bazırlansr. f OSIHll
.
0 

~UCHlt~ Çok kıymetl i bit bebek rıdaaıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul 
knvvelli ve neş'eh o 'ur. f. T. 620 

8 fl ~ ve O j ~ Bğrıları 
Souk alginh§ı • Romatizmaya 

1 Kaıelik kutu 
l O " tUrplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 

iyi t1raf olmak l~ln bUtUn 
bı~aklar1n fevkinde olan 

POKER 
PLAY TIRAŞ BIÇAGl 

kullanınız. Ve her yerde arayınız ·-----·t3775·--· 
latanbul 4 üncü icra memurlu

ğundan: 

Bir borcun ödenmeıi için hac· 
zedilen Tophanede iıkele cadde-

~--~~~m~in~e~d~ik~k;a~t ~e;dı~·o~iz~-~H~e~r~e;c;z;u;~;·d;e~b;u~lu;n;u;~ ••• ~ı ·~~~~~~lOO~ 1 lo Galvanizli iki kangal tel, Fran-

'fl;,ı 
dcıedıtt, 

. re -vere 
tlıtef~şılL . i Kamaştırmıyan bir ziya ile ~111111' 

tnüşteriyi celbetmek lazımdır. 
... i 

•ıalardan oldaiu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaıtıncı 
~batara uzaklaştırmak llıımdır. 

·"' Hülisa Olarak 
~ l>AC&ITILMIŞ VE TAMAMEN MON-

QI ALIN CAMDAN DIFFOZORLER 

sız rıarkalı elektrikle dahi kulla
nılır. Demir delmeye makap ve 
karyola teli örmeye ve kıvırmaya 
mahauı ceman dört kalem efY& 

29 - 11 - 934 tarihine ıelen 
pertembe sünü saat ondan on iki· 
ye kadar mezk6r mahalde açık 

arttırma ile aablacaktır. iti çok -
öirenmek istiyenlerin yerinde bu
lunacak memura 933/ 45 dosya 
No. siyle iti aonnalan ilin olunur. 

(3480) 

offlp olL o.oıyıerırı 
~lt i~o. o,'P p~ 

ıf ıŞ~e a,o içı ~ ~~ilıı.·~ 
rl o.~ c.P-p.. . 5 tı~ OSRAM 
µ o~ ı u 3 

Fena malzeme için paranızı 
sokağa atmayınız 

PEiSSiS 
Mağazasının iyi cins malzemesini HABER 

Ak•am Postas• 
ISTANBUL AN 

KARA CADDE~t 

l'elSftl ıUrmılı ISTANBUL llABEJC 
felefOD 1'UI: U811 fd&J'eı 141"'0 

r 

Eeaebh 160 Mo IKO 1810 

ILArt TARiFESi 

tercih ediniz! 
B. O. TUnel Meydanı Tramvay Dar Manevra Sokak 

Yüksek Mühendis mektebi satın-
alma komisyonundan: 

Mektep Elektro - Mekanik ıubeai için f&l'blameai mucibin
ce bir adet diyeze) motliril 61 sün müclcletle •• kapalı svf au• 
resiyle münakasaya konulmuıtur. 

VEYA (INDIRECT) TENViRLE LA- ~ 
TIF BiR ZIY ADAR MUHiT MEY· ı ncareı U&ıı1aruım aabn ıuı 

ADANATGETIRMEİK L\EZIMDIR. 1-··--8-Dl-llADlar--lO-L11n1t_taı_. ı-• 
Münakasaıı 29 - 12 - 1934 tarihine müaadif cınartesi 

günü saat 14 te icra edilecektir. 
Buna ait prtname 2 lira bedel mukabilinde mektep muha· 

ıebeciliği veznesinde ıatılmaktadır. s 
iYi TEnVIRI 

VERESiYE 

llşmaa YANBO 
MACAZASI 

Yeni Postane caddesi No. 39 

lttANTOLUK ve ROPLUK 
it. ••k ve saAlam yUnlU ve ipekli kuma9lar 

e,. nevi pamuklu ve keten 
l' '-h Be yaz ve renkli kumaşlar 
G~fiye dairemiz:le en zengin çeşit. Hazır Ye llçli üzerine 
0ınlek, Pijama, Ropdöşambr, Kuandöfö 

t..L1cCIH.~Z TAKtMLARI 
ihtiyıçlarwnı temin için muhterem müıterilerin teıriflerini 

hassaten rica ederiz 

ı:.efaset - Metanet - Ucuztuli 

~LGOPAN 
• CEVAT~--

~ttd t' k"tı't •irıtarw, romatizma •e siyatik sancıları 
~ t • =~lan ~llçla~~? en faydah •e tesirlisi 

•cı. 12 hk orııınal madeni kutularda 
Delerden arayınız. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

Ballıldıtı 1eıı (VAKiT) ab&bua 
Taliplerin münakasa günü mezkUr ıaatten evvel muvakkat 

teminatlannı vezneye yatırmaları ve teklif mektuplarını da ko-
miıyona tevdi etmeleri lüzumu ilin olunur. (7189) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Türkiye 
MERKEZ 

Cünihuriyet 
BANKASI 

22/11/1934 vaziyeti 
.A.KTIF 1 PASiF 

Ke•a: Lire 
Albn. saır kilogram IS.762 885 1L19.358.639 66 Sorma ye ......................................................... .. 
Hanknot ... ____ ........................... .. 7.013.8~3 - lhtivat ııcçesf · · ....................................................... . 

, ı 1 edavUldekl Banknotlar: 
Ufaklık-···-··-····............ .... .. ..... .. 642.018 70 2701451136 j 

DehHdekl Muhabirler ı 
Oeruhtc edilen cvra (ı na '< tiye ı•- 158 74856'1-

~~:· S~~::«:.:::'.'.::'.'.'. .. ~ .~~.~ ... ~: ; ~ ~;:~=·~8 301507048 , :~~~en~:v~ :~ ~.:~~· ,~~~~~ 9667203 _ 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilopam 3.807· 0.~9 1 S.SS4.917.29 
~ luna tahvili kabil Serbest dövlzleı 9 946.042 b8 1s300 9;;9 97 

Deruhte edil~n evrı ı. ı na l< tiu 
l..a'<ıycsı .............. -................... 149 081 3o0 -
l\arşılıiı ıamamcn altın olarak 

Lira 

15.000.000. -
663.91430 

Hazine Tehvlllerl ı 
Oeruhte edilen evrakı naktln 1 

ıedavülr vazeJilf'n ................. ~'- 9.688.000. 1;i8769 6!10 -

" arşı lığı 1-158 748 56.~ -
Kanunun t> ve 8 ıncı mad· 
delerinr tevfikan vaki tediyaı .. 9 667.203. - 149081 360 -

Senedat CUzdanı: 
Hazıne bonolan ........................ , L 3.759 602 60 
ficarf senetlt'r ........................ ,, •. 7.412 829 08 ı 1 172.431 .68 

E;sham ve Tahvlllt Clizdanı ~ 
esham { Deruhıe cdilt'n c:vra· 

ve kı naktıye karşılıgı ~ '18 024 272 tt 
tahvilAt f itibari kıymetle J 

Esham vr Tahvittı ................... _ 4.S4J .78~ 68 32 566 055 90 

Alun \'e dö,;:ı. üzerine avıns 108.637.32 
T ahvi1At üzrrine avans .186.757 13 

Hlssedarlar ...................................... -............ .. 
muhtelit 

25939445 

4500000-
JO<'Ot 7;~98 

Yek On 25~ 857.~~7 82 

TUrk Llraaı Mevduatı : 
Va,ıc ~ı z ................. - ........... 1 20.191 581 52 
Vadeli ....................... _ .... - - 20191 581.!52 

-----ı 06vlz Mevduah : 
Vadesi1 .............. - .............. 1 ıo 76.1.920 6S 
Vıdclı .............. -.............. ~ .79~ .891 11 11 558111.79 

llluhtellt ........................................................... 47.67459021 

V elrOn 253 857.~57 82 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi yUzde S 1·2 - Altın Uzerlne avans yUzde 4 1·2 



KU~Dk lllnlar 
Okuyuculanmıza bir hbmette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük llln
lar,, .Utunu açıyonu. Bu illnların 
utırma be§ kurut Ucret alınacak-

th. Bu gtlnden itibaren 13 giln içinde 
gönderilen kilçük iUlnlar gazetemize pa
rasız konulacaktrr. 

1 ·SOY ADLARI 1 
Okuyucularınıızın soy 
adlarını yazıyoruz 

(Baş tarafı 1 incide) 

Polat - Sabık Ordu mebusu 
Hüseyin Naci bey ve kardetleri. 

Hiçyılmaz - Haber mürettip
lerinden Hasan B. 

Tekin - Paıabahçe ispirto fab
rikası anbar imiri Selihattin B. 

Özkan - Paıabahçe ispirto f ab
rikası rakı kısmı i.mir muavini Zi
ya B. 

Aksoy - Paşabahçe ispirto fab
rikası anbarlar amir muavini Ah
met B. 

Ozan - Pqabahçe ispirto f ab
rikuı veznedan Nami B. 

Camat - Ayni fabrikanın mu
hasebe kaleminden Ragıp B. 

Pınar - Paşa bahçe İspirto f ab
rikası muhasebe masası amiri Ke
nan B. 

Demek - İstanbul postahanesi 
postabaıısı Süreyya B. 

Çetin - İstanbul postahanesi 
posta müvezzii Kemal B. 

Erbay - İstanbul postahanesi 
posta müvezzii Ömer 8. 

Meriç - İstanbul postahanesi 
posta müvezzii Muıtaf a 8. 

Çırakçı - İstanbul postahanesi 
posta müvezzii Tahsin B. 

Kurtdİ!İ - İstanbul postahane
ıi posta müvezzii Fuat B. 

Özcan - İstanbul· postahane~i 
posta müvezzii Ali Cemal B. 

Türkmen.-- latanbul postahane
si potta ınüvezzii izzet B. 

Aydınlık - İstanbul postahane
si posta müvezzii Osman Nuri 8. 

Tanrıkulu - İstanbul postaha
nesi posta müvezzii Osman B. 

Zincir kıran - İstanbul posta
hanesi posta müvezzii Tahir B. 

Tanrıverdi - lstanhul postaha
nesi posta müvezzii Kemal B. 

Savat - lstanbul postahanesi 
posta müvezzii Salih B. 

Esmin -' İstanbul posathanesi 
posta müvezzii Kadri B . 

Kahraman - lstanbul postaha
nesi posta müvezzii Faik 8. 

Tüzün - lstanbul postahanesi 
posta müvezzii Zeki B. 

Yatağan - İstanbul postahane
ıi posta müvezzii Memduh B. 

Yaltıraklı - İstanbul postaha 
nesi posta müvezzii Yatar B. 

Baysal - Eski iate nazırı Mu
zaffer bey ile oğlu İstanbul baro
su azasından avukat Ziya Muzef
fer B. 

Atlı - Galata F ermeneciler nu
mara 28 Hamit Baki 8. 

Akay - Akay idaresi Haydar -
pafa iskele memurlarından Rıd -
van B. 

Meriç - Ali Nihat Beye: Baı
kası tarafından daha evvel alın -
mııtır. 

Ergun -Tavtanh Uzunçartıda 
damga pulları bayii Emin B. 

Yurdakul - Fen fakültesi fizik 
kimya ıubesi talebelerinden Cev
det B. ve ailesi. 

Yerel - Kabatat lisesi fransız
ca muallimi Edip Emin B. 

Gürses - Kabataı lisesi müdür 
muavini ve fizik muallimi Ecvet B. 

Tunç - lstanbul belediye leva
zım anbar memuru Ahmet B. 

Çakatay - Beyoğlu posta kişe
tf memurlarından Nihat B. 

Altay - Galata Doyçe Oriyant 

Bank muhasiplerinden Fahri Bey: 
(Bu isim evvelce alınmııtır.) 

Günenç - F eshane fabrikası iı
letme amiri mütekait binbaşı Sıt
kı B. 

Öztürk - inhisar İstanbul bat 
müdüriyeti takibat şubesi memur
larından Cemal B. 

Tanyerli- inhisar lstanbul baş 
müdüriyeti takibat ıul?esi memur
larından Niyazi B. 

Kayhan - inhisar İstanbul bat 
müdüriyeti takibat memurlann -

'Amerika'da Şikago'da yerle§ mi§ bir ltalyan ailesi olan Möşyö ve Madam Latorra JünyaJa 
çocukla olmak rekorunu kırmıılardır. Bu ailenin ayni baba ve anadan olmak üzere 19 çocuklatl 
dır. Çocukların en YCl§lısı 26, en küçüğü 1 ya§ındadır. 

Atatürk 
. .. 

~················································ .. ····-·····-··········· .. ·····--·········· .. ··· 
. Güzel ve Gürbüz çocuk i 

danVehbiB. Mecı·s b k 
Özbek - Sebri Beye: Bu isim 1 aş anı-

ı müsabakası ·······-··· ..................... -.................. ._..._ .... , ___ _ 
evvelce batkası tarafından alın -
mıttır. 

Acar - Sadık Beye: Bu isim ev
velce baıkası taraf mdan alındı. 
Akın - Beyoğlu kazası Şiıli na

hiyesi birinci komiseri Kazım Be
ye: Bu isim evvelce baıkası tara
fından alınmıştır. 

Tamer - Avukat Mustafa Nail 
Bey. 

Meriç - İbrahim Hazmi Beye: 
Bu isim batkası tarafından alın -
mıttır. 

Önder - Bakırköy askeri ıube
si reisi kaymakam Kazım Bey. 

Türköz - Beyoğlu Ayaspaıa 

Ömer Avni mahallesi Hacı Beşir 
sokağı 5 numara Haçik B. 

U iur - B. M. M. memurlann-

dan Necdet 8. 
Güneş - Avukat Nazmi Nuri, 

tüccardan Kadri Nuri, sanayici 
Muzaffer Nuri, banka memuru A
dil Nuri Beyler. 
Yılmaz - Sıtkı Beye: Başkası 

tarafından alınmııtır. 

Kurtditi - İstanbul postahane

sinde abone dairesinde Fuat ve 
Mısır çartısında mobilyeci Ziya 
Beyler. 

Güngöz - Mühendis mektebi 
talebelerinden Mehmet Ali B. · 

Sargın - Mühendis mektebi ta

lebelerinden Osman Nuri, birader
leri mütekait kaymkaam Fahri ve 
yüzbaıı Fuat Beyler. 

On - inhisarlar Paıabahçe 

müskirat fabrikası muhasebecisi 
Ali Rıza B. 

Baysal - F eshane fabrikası 
dokuma katibi lsmail B. 

Bayındır - F eshane fabrikası 

ustabaıısı Rıza B. 
Yorulmaz -. Üsküdar tephirha

nesi memurlarından tabip izzet 
Süleyman B. 

Bitik - idare memuru Selahat-

tin B. 
Demir - Baş tephirci Kazım B. 
U iur - Etüv memuru Şükrü B. 

Yüce - T ephirci Halil B. 
Duman - T ephirci Şerif B. 
Dayan - T ephirci Fehmi B. 

Baıar - T ephirci Lütfi B. 
Tepe - T ephirci Yahya B. 

Kıran - T ephirci Cemal B. 
Yalçın - T ephirci Mustafa B. 

Alp - T ephirci Kazım B. (bu 

isim başkası tarafından alınmıştır. 
Uğuz - Şoför Abdullah B. 

Üstün - Kapıcı Mustafa B. 

Uzun - Hademe Mahmut B. 

na özalp adını 
verdi 

Ankara, 26 (HABER) - Bü
yük önderimiz Kemal Atatürk, 
Meclis Ba§kammız Bay General 
Kazıma "Öz Alp" soyadım ver • 
mittir. 

Bursa saylavı (mebus) Bay E
min Fikri, Bay General Kazım Öz 
Alpm amcası olduğu için ayni 
soyadmı almıştır. 

Mebuslar&mızın 
soy adları 

Duyduğumuza göre Aydın Sa· 
ylavı Bay Hasan Tahsin, kendi • 
sine San (ıöhret) soyadım seç
miştir. Bay asan a sınm 

adı Hasandır. Bay Hasan Tahsin 
bu adını yalnız H. ile kullanmayı 
yani soyadı ile beraber imzasını 
H. San diye atmayı, böylelikle 
adını, soyadı ile berber asıl adına 
benzetmeyi tasarlamıf, görüldü -
lu gibi bu düşüncesini başarmış -
tır. 

Arikara 26 (Haber) - ı, 
Bankası ile Sumer Bank ulusal ku
rumların bugünkü müdürlerinden 
Sumer Bank umum müdürü Bay 
Nurullar Esat'a Sumer, İ§ Bankası 
umum müdür vekili Bay Muamere 
işer adları verilmiştir. 

Ulusal Müdafaa müstetarı Ge-
==================;....=.= 

Bal - Arabacı Alitan B. 
Çetin - Seyis Mefail B. (Bu 

isim batkası tarafından alınmıştır. 
Özyurt - Polis altıncı şube M. 

vekil Emin Bey. 
TASHiH: 
Akın - (Kardeşler) Çanakka

le jandarma kumandanlığından 
mütekait binba§ı Ihsan B. 

Dün yanlıılıkla (Akın) kelime
si yerine ( Arin) yazılmııtır. 

Dikkat 
Bugüne kadarki müracaatlar

dan şunu anladık ki bir çok oku
yucularla ayrıca muhabere etmek 

mecburiyeti hasıl oluyor . Bu
nun için bize soyadlarını bildire

cek okuyucularımızın gönderecek
leri mektuplar içi•# 'e ayrıca dört 
kuruşluk bir posta pulu koymaları 
kendi menfaatleri iktizasından o
lacaktır. 

Telef on muhabereleri yanlıt

lıldara sebep olacağım anladığı

mızdan müracaatların mektupla 
yapılması ve zarfların üzerine gö
rlinür bir 9ekilde (Soyadı ) yazıl

ması lazımdır. 

no. 52 - rtecll Salih H. no. 53 - Selçuk se1 
Bugiin güzel Ye gürbüz çocuk müsabakasına giren çocuk 

mızdan Necla Salih Hanımla Selçuk Beyin resimlerini koyuY 

neral Nazmi, Solok, Ozan Bay 
Mehmet Emin Yurdakul, Nalbant 
oğlu Bay Hıfzı Pınar adlarını al
mışlardır. 

Ziraat Bakanı Bay Muhlis 
Erlonen, Ziraat müste!arı Bay 
Atıf Yendir, iç Bakanlığı ma -
h<llli idareler umum müdürü Bay 
Naci ve kardeşleri Ökonomi Ba -
kanlığı sanayi umum müdür mu
avini Bay Nafiz, verem mütehas
sısı Bay Emin Kiciman, Bilecik 
mebusu Bay Hayrettin Karan, 
Bay Necip Ali Kucuka, Meclis 
kanunlar kalemi müdürü Bay Mu
znffer Cağlı soyadlarını almıılar· 
dır. 

Beyazit mebusu Bay Halit 
Bayrak, Mardin mebusu Bay lr
f an Ferit Alaçam, Denizli mebu
su Bay Haydar Rüttü Okten, 
Trabzon mebusu Bay Hasan Saka, 
Burdur mebusu Bay Mustafa Şe
ref Oskan, Gümüşhane mebusu 

Bay Servet Barın, İzmir mebusu 
Osman zade Bay Hamdi Aksoy, 
Erzincan mebusu Bay Saffet 

Kam, Zonguldak mebusu Bay 
Ragıp Özdemir, Erzincan mebu-

su Bay Aziz Samih Elker, Antal
ya mebusu Bay Rasih Satir, Bur
sa mebusu Doktor Bay Galip Ka-

gınnan, • Kayseri ~ebusu Bay Sa
it Azmi Gönen, Kayseri mebusu 
Bay Ahmet HiLmi Kalac, Zon
guldak mebusu Bay Rifat Vardar, 

Trabzon mebusu Bay Fatin Özger, 
Kastamonu m~busu Bay Refik • 
Ilgaz, Cebeli bereket mebusu 
Bay İbrahim Mete, Cebeli bere
ket mebusu Bay Hasan Basri Ya
kar, Malatya mebusu Bay Talat 
Hatun, Isparta mebusu Bay Hüs· 
nü Özdamar. Bay Necip Ali Kü
çüka, Bay iZya Gevher Evalp, 

Mardin mebusu Bay Ali Rı:t1 
gen, Canları mebusu BaY 
Onay, Bilecik mebusu Baf 
Bozok, Bolu mebusu Bay 
Gölez, Bay Yusuf Kemal 1e 
senk, Bay Velet Çelebi h 
Bay Necip Asım Yazıksız, 

rum mebusu Bay Asım Are.•• 
aziz mebusu Bay Tahsin Be~ 
parta mebusu Bay Mükerreııf 
sal, Kırıehir mebusu Bay ~ 
Börekçi, Muğla mebusu 8" 
lil Mevtes, Eski Kahire / 
Bay Muhittin Aykuz, Or~. 
busu Bay İsmail Camas, 1 Y 
mebusu Bay Süleyman Sı?'j 
dik, Çorum mebusu Bay~ 
Can, Ordu mebusu Bay f' J, 
Ihsan Tokgöz, Tokat "; 
Bay Süreyya Genca, lzı1'~ 
busu Bay Kamil Dursun, ~' ~( 
sir mebusu Bay Hacim 1'o~11 ~~ 
lecik mebusu Bay Hayrett'cef 
ron,, Afyon mebusu BaY pf ~1, 
Akcin, Erzurum mebusll ıJ ~ 
fiz Dumlu, Samsun meb&Jf ıJ P: 
Zühtü lnalc, Muğla meb~·,~~J 
Nuri Tuna soyadmı alırı•~:f ~ 

Diyarbekir mebusu el• 01J 
Mesut Alsan adını soya 
almıştır. 

Aç•k ~örüşme ~ 
. ~e & 

Doktor Cemil f ey.ı•b·:ıe ". 
• 1 t1' 

Ahmet Cemil Beylerı~ ede' 
1 · · b'ld' 1 · i rı~ ~ ••• erını ı ırme erın ••• ::::::--
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