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Sonıalı-Haheşistan hududundaki askeri harekat 
hudud hadisesi değjl, müstemleke harbidir 

ltalganlar, Fransa ve lngilteregle 
anlaşmış görünüqorlar 
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it kurtla kuzu _ 1 

~i ı.. ~~ ile kuzu masalını hemen her 1 
· Qilır· B · · ,_ 
'siıı • ır derenin kıynına ıu ıçmer> 
-~ı relen bir kuzunun üstüne bir kurt 1. 

11u, 1_- • 
~ • •orpe etine tırnaklarını geçır· ' 
~~~.~ere uğradığını biJemiyen .. ~V:~· 1 
~ oldtan •cm ile bu saldırı§m oturusu 

u.. • k 0 

......_ tunu aoı"IJlU§. Kurt demıt 1: 
' . ben ıeni neden plll'alamayım ki 
l~İlt! llıl\ •uyunq bulandırıyorsun. Bö~· · 

1\. e hana fenalık ediyonun.,, 
_:zıı bu söze kartı fa§Jmllf: 

1ıl 
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llen derenin alt yanındayım. Na• 
O lir d • •w• 

>~ h a senin üst yanda ıçtigın su• 
tılandırabit• • D· ınm.,, 

b!ıııı:Ye suçsuzluğunu göatermeğe ça· 
~~" Ancak içinden, ne olana obun ı 
l~11 l"ıt P~alayıp yemeği kunmıt olan ı 
~ ~ ku~nun bu türlü ıızlaıuıına sus-; 

"Ctı ı.. • •· 
tı.'-:ı~ Qjr ka .... ılık huJamaymca ıç yu· 

tı !::)~• -:ı d 
. ··aya vurmuı: Habeyiatan Kralı Franıada a.ıkerlik tetkiklerin e 

·' ... hana bak kuzuea1', üter .uyu 
)İ)~:ıdır, iıter baJmıdırma. ben seni Roma, 9 (A.A.) - Stefani A- bilecek b'ir mevkide bulunuyo • 

beğilll!.,, jaJllI bildiriyor: ruz: 
~ ~,. . · Adisababadan ge1en telgraf • 1 - Taarruza ltalyanlarm 

t~ .. lıl't ile tamı masalı 1nı aeunda 1 1 ·· pı ba•lamı• o1dukları haberi tama • ~l'\ı lıletjn bütün zavallılara kartı her lar V alaal ta yan mevzııne ya • 1' 1' 

~it~d' .. lrullandıklan bir dildir. ltte lan taarruz hakkında tamamiyle miyle yanh§dır. 
~•ı.!undür Somalı ımwıannaan Ha· yanbı ve hususi bir takım mak • Vukuat \1 surJtle geçmi~dir: 
~-.tıi içerlerine dofTu İtalyan ordu· utlara müstenit haberler vermek· 5 birinci•· ~at'.17 deJta.L. 
~ ..... ~k~ ~oma~ e_l~. tel].~.::. ~ ___ __,_ _...-...._ yan .Somalısında bulunan ValaaJ 
R~l\it '•~lmdan ba§ka bir nesne de.. Bu telraflarda taarruzun ltal- ismindeki İtalyan mevziine kar • 
'~Oı.un için İtalyan çerileri, kurt yanlar tarafından yapılmr§ oldu • şı a§ağı yukarı bin kadar Hahet -
~'bi b i!l koyun kuzu ağılma dalııı ğu ve bu taarruzun Habe§İstan i- Ji tarafından apansız bir taarruz 
li> ·~he · • · · t d k. hu , ot~ Jııtan murlanndan ıçenye gı· le İngiliz Soma ısı arasın a ı • 
t~ltli' ıircrken de Habe§liJerİ suçlu dudu tahdide memur İngiliz • Ha- (Devamı 9 nnru ııayıt.ınm s Uncu ııUtununda 

l . )orı.r ! . , ' 
Müstemleke harbi 

ıı.,:hl\ .. beş muhtelit komısyonun yanın -
Llildi 

0
<=\i ise suçlu ohnak olmamak da bulunan muhafız kıtalara kar-

S yapı1mı" bulunduğu ve ta yan 

'
~d-~,· t', lt.aJyanlar yıllardanberi Ahi· J 1 
> lt, otnab müıtcmlekeJerini geni§• §I 7 

• • 1 • 
,<ıl~l\\ı •oııra Eritre ile birleştirmek krtaatının Habeşıstanın ıçer erı - 1 

~di h ~~rlardr. Öyle görülüyor ki ne doğru ilerlemiş oldukları be •

1 

Bugün İtalya - Habeşistan 
harbine daire gelen haberler 
mahiyetce bir gün evvelki 
haberlerden farklıdır. 

Ç' old: .. 1'1 baıaracak bir günün gel· yan olunmaktadır. 
~dit'. t:" kanığma (kanaat) varmıt.. Biz şu iki noktayı tasr~h ede_.. 
~('itı, etnek ki bütün kavga Habet· - - - -- k ı bil' ] 
~. >'orga"'-m ba d d"' kte ·ıar (hadise) karşısında a a ır er. 

..... şm a onme • ·· d.kl • yeni tJ . hal yanların pek çok ~ven ı . en 

~~" YılJar var ki İtalyanlar gene tayyarele~ v~ t~~~]ar içı~w~ı: ~;': 1 
~t ıı.:. ~" ilzerine .. - - 1 eli Fa. liler de tımdı du§unemed gun 
~ '"lf'diJd yurumu§ er • b T 
~ 'İLi ~kavganın sonunu umduk· lıklar bula ~ır.ltal J nn Habeslilere 
~~ ı.J:tireınenü,lerdi. O eski sa • 1 Kaldı yanb a .. Jkede pek çok 
~ dl lt I tlilerden dayak yemiılerdi, kartı açbğı bu sanlvaı, • ~ u bı·r onur j .. i .'lltli - ,,__,~_ ·ı· •v• lan Japo ar ıçın ", 
~ l', S ~ .... IUU' o eski İtalyanlar de• ı ı§ıgı 0 nf t) • ·d· Onun irin ltaJ-
\l... - lllb. • 1 • • • d' J ( me aa ıtı ır. ... 1 
~~ "~~ J§ ennde ıler1emıtler ır. as aın ne gibi sonlara 
~~lıl~und anrak gerektir ki bugünkü yan - Ha~Jı 18~~§.':: .. brırken Japan-
~} 1 • a geçen yıllan uy 06• - · J apabileceğini dÜ§Ün· ·tltta "er e arad ku d ~ gidebı ecegını "' I 
lıı.l ~ eçl!'Jnemiılerdir. Güç kay • yanm da ne er Y 

~ ç~ uzakta olan ltalyan mek gerektir. Asım US 
~~ heklemedikleri oluş• 

l<adınların . . ' ·sevıncı. 

l<adın birliğinde ve lstanbul kız 
lisesinde toplantılar yapıldı 

Q 

lta1yanlar, Somalr • Habe • 
şiatan hududunda vukubulan 
taarruzun ilk önce Habeş.liler 

tarafından yapıldığını, Habeı • 
liler de, bilakis, taarruzun ltal
yanlarından geldiğini iddiada 
ısrar ediyorlar. 

Dün gene yazdığımız gibi, 
Habeşlilerin iddiası daha ziya
de hakikate tevafuk etse gerek· 
dir. Çünkü Habeşistanm hiç 
bir zaman ltalyanm Somalı müs 
temlekesinde gözü olmadığı 
dünyaca malumdur. Halbuki İ
talyanlar, bundan evvel kendi 
müstem]ekeleriyle İngiliz So -
malısı arasındaki hududu tah -
dit etmiş olduklan halde, Ha • 
beşistanla aralarında olan hu 
dudun şimdiye kadar tahdit e

dilmemit olmMından dolayı 
Habeşİstan arazi·si üzerinde bir 
takmı iddialarda bulunuyor · 

lardı. 
Binaenaleyh ıon harekat, 

Somalıyla Habeşistan arasın -
daki hududun İtalyanlar lehi -
ne tahdidi için askeri ehemmi· 
yeti haiz mevkilerin işgali 

maksadiyle vukubulmuş olabi-

lir. 

Sokakta bir facia 

Bir deli dört kişiyi 
yaraladı, öldürüldü! 

Vilayet k;ıpısının on~ dün bir aralık 
muharebe yerine döndü 

Dün, vilayetin karşrsmdaki kü- ı 

çük kahve önünde Ahmed ismin· 
de bir akıl hastası, eline geçirdiği 1 

bir tabanca ile dört ki§i yarala -
mış, kendisi de öldüriilmüşdür. 

Hadıisc, etrafı tel~a verdir -
miş, üstüste atılan tabancalar so
kakta bulunanları çilyavrusu gibi 
etrafa dağıtmışdır. Kahvenin i -
çinde bulunanlar da yerlere yata
rak serseri kurşunlardan kendile
rini korumuşlardır. 

Hadiseyi takib eden bir arka
daşımız vakayı şöyle anlatıyor: 

Şahitlerden biri muharririmize 
hadiseyi anlatıyor 

Abuk sabuk sözler 
Ahmed, saat on ikide vilayetin 

karşmndaki Rüstemin kahvesine 
gelmiş, bir arkadaşı ile gazete o

kumağa başlamışdır. Saat on üç 

" - Ben dışarı çıkıyorum,, de· 
miş, dışarı çıkmıtdır. Yalnız Ah
med dıtarı çıkıncaya kadar arka· 
dıt§ı ile azı saçma ıeyler konuı • 
mu!dur. Onların yanında ve Vi • 
layete bakan pencerenin nünde 
oturan a 1ukat Meletyos, Ahme • 
din abuk sabuk sözlerini duymuı: 

- Bu adam kimdir? .. 

Diye aormuşdur. Yanında otu· 
ranlar: 

Hadiseden sonra toplanan halk 
kahvenin tabanca kurşunilekınlan 

camını tetkik ediyor 

- Bir akıl hastası! Cevabım 
vermişlerdir. 

buçukta arkada~ına: (Devamı D wıc· ı sayıtann J ı'nd stıtwıuı:ıdıı 

-
Üç öz dil deneyişi: Üç gönal deyişi: ı 

Ata 1Urk 
Türk, on - on beş yüz yıldır tasalıy::lı; öksüzcıti; 
Ana yurdun bağrında atasız, ülküsüzdü! 
Orda burda çarpınıb aranıb dururdu hep; 
Kimse bilmez: Yası ne? "Atası nerde aceb?,, 
Ahından korkulurdu çok kurunlar (2) sam diye; 
Çarpınırdı hıncından, "Atamı bulsam!,, diye .• 
Göz.ünden JICI§ yerine göğsünden kan akardı! 
Viyanada, Yemende, aranan seıi vardı; 
Hummadan yanan alnı Galiçyada kar gördü .•• 
Ôz canına göz diken övey babalar gördü; · 
Ôyle ki: Elleriyle boğsa bile yeriydi ••. 
Türkün bu öksüzlüğü kaç yüz yıldan beriydif 
Yatlı, güçlü olsa da; atasız, kimsesizdi. 
Yatlar (3) bir gün, en uygun günü, durugu sezdi; 
Hepsi birden ÜfÜ§tÜ, çullandı tepesine ..• 
Ses verecek atası yok sandılar sesine! 
Onu Türke, en sonra bağı§ladı, yaradan: 
"Ata,, nın sesi geldi: Sams.;ndan ..• Ankaradan! .• 
Öksüzlüğü unuttuk, aldık geni§ bir nefes, · 
Artık hiç eksilmedi can evimizden o ses; 
Türklüğün tanrılığı ,kaynar, coşar içinde! 
Hep o ses var, gelecek yüz bin yıllar içinde! 
On be, yıldır kavuştu Ata Türk, ana yurda ... 
Canla, başla, gönülle anık (4) Türk, her uğurda 
Yerine getirmeğe "Ata,, buyruklarını (5) ! ... 
Ôllsüzlük bilmiyecek artık Türkün yarını .•• 

Behçet Kemal 

. .., 
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Cenevrede heyecanlı sözler 
Bütün diplomatlar bir 
noktada birleşiqorlar: 

General ismet 

Dün geceyi 1 ekirdağında 
geçirdi 

Atina, 9 - Atina gazeteleri, l ıele!er çıkmamalı, çıkıa bile d 
Çiftçi ve Amele fırkası rei.i M. hal halledilmelidir. 
Papa Anastasyonun papas cübbeıi Ankaranm ıamimiyetindeıı e 
m~ıelesi hakkındaki beyanatını ya minim. Ankaraya gidenler, 

"Marsilya cinayeti uluslar arasında barışı 
tehlikeye koymuştur; suç ağırdır,· 

konsey harekete geçmeli! ,, 

Alpullu, 9 (KURUN) - Bat
bakan General ismet İnönü, ıaat 
10.5 de buraya geldi. Mektebi, 
i9çi yurdunu, kooperatifi gezdi. 
Saat 13 de hususi trenle Muradlı-

zıyorlar. 

Bir kı11m Yunan gazeteleri, M. 
Papa Anastasyonun bu beyanatım 
müsait bir surette tefsir ve bu 
sözlerde görülen itidal ve siyasal 
dirayetin, meselenin halli :çin la
zım unlW'lar olduiunu kaydet -
mekdedirler. 

tasdik ediyorlar. . i 
Bu kanun, Türkiye için bır. 

tiyaç ve inkılabın tabii bir "~• 
ıidr. Yunan milleti bunu an 

1 
· 

k" e mııdır. Ayin esnaıınd~ ~ıv tl•t 
li.ğvi mevzuubahs değıldır. eJI 

Cenevre, 9 (A.A.) - M. La
val dün konseydeki bildiriminde: 

"- Fransa, Yugoslavyanın ya
nındadır. Yugoslavya ile birlikte 
vurum yemiştir. 

"Düzenin bozulmaamm önüne 
geçilmek üzere, "güç,, kullanılabi
lir. Cinayet, bir siyasa ·aleti olma
malıdır. Konsey hareket.e geçme
li ,.e bu konuşmadan uluslarara -
sr b 'r ceza tedbiri çıkmalıdır.,, 

M. Lan.iden eonra Baron Aloi
ıi, Kral Alekaandr lle Bartu için 
yazılan saygılara ltal~ he,eti 
murahba.suı n•mma ittirak ede• 
rek M. Musolinin, ita~ İf &b
liği ""' l:uı~ iateli ile harekete· 
derek 1<onufma1ara girdllini 13y· 
lemit ve demiıtir ki: 

"- Uluslar "derneği, lOOrKulan 
ahvalde yatışdrrıcı rolünü ,apma-
1tdrr. Önümiizde bir ulu8 dolu• 
sondan ve önöründen yaralıyan 

çok ağır \lir suçlama vardır.,, 
M. Aloisi, filrlyet lıaldaHa 

de'l"hal ve ta!b '1;11' taYdbt yapd
masmı istemek, Macari~ için 
b · r önen ve yüküm olduğunu t8y
lemit, bundan sonra Macaritta • 
nın andla§Dlaları defitdirme ıiya• 
sasına gecerek konseyin zorbalık
dan bambaşka olan bu aiyuanm 
lmqeever mahiyetini doiral&yan 
Macar mu'rahhasmın bildirimin -
flen aadece biisi atmalı yeter 1&f· 
muı gerekeceiini ıö,lemif Ye de-
mittir ki: · 

"-İtalya, 'atidlaşmalarm tru
mnun yeni gerekliğine uymasr ge
rekliğini herkesden önce bildir .. 
mişdir. Çünkü bu, 'banşI sağlaş
dırmak için en iyi çaredir. Fabt 
bu uyma me,nı §eldllerle yapıl -
malıdır.,, i 

ltatyan murahli .. , ltalyanm 
M. Lava) tarafından ileri ıüriileD 
zorbalık kurallarma k&l'fl uıu. • 
Iaraı·ası icraat me1eleaini e1'em -
miyetle tetkı1c edeceiini bildir • 
mitdir. 

Bunda~ sonra aöz atan M. Lit· 
vincf, vakalar hakkmdaki dütün
celerini sonraya aakladıimı Ye 
fakat YugoslaYya ile Fransanm 
konıeyin hükmüne bq wrm&kta 
önenli olduldan dütünıceMnde bu
lunduğunu söyliyerek tedhit ura • 
b hakkında görüfterini anlatmıı -... 

M. LitviıWf, ferdi zorbahk ku
ralının bj.lbasta Rmyada yapılm19 
olduiunu ıöyliyerek bunun kısa 
'bir tal'İhçesini yepmlf ve demiı • 
clir ki: 

" Biz, savaştan tberi ortaya Çı
Karı ve en ~ok ;irticakir' bir mahi-

' yet. alan ,ve 1daima ~abancı top -
raklarda iaJııklanan şelQldeki .zor
balık kın-alından ancak tiksinti 
ve model: duyabiliriz. Hiç bir dev
let, iki ülke aramnda anl*.Jlla • 
mazlık sonuncusuna varan bu 
soydan hareketleri ona.yhyamaz. 

Marsilya cinayeti, Uluslarara· 
smda barışr tehlikeye koymuşdur. 
Uluslar derneğinin .yükümü d~ 
banşr korumakdır. Bu .alanda, u
luslar ·arası öirlik ~re kliği aşi -
kardır.,, 1 

lngiliz murabbuı M. Eden, 
Yugoslav yuma iftirak ederek: 

"Bugünkü şartlar içinde, ,bu 
mahiyette vakaları, sükfuıetle a -
raştrran ibir kuıımıun ·varlığından 
ötürü kendimizi mutlu ~yabili -
riz,, demi!dir. l ' · \ , 

M. Eden, auç ortaklanndan ba
zdan mevkuf ve tahkikat henüz 
'bitmemif bulunduğundan bu hu -
8Ulta halen bir fikıir edinilmeai 
zor olduğunu •öylemit ve sonra 
YuroelayY& tarafmdan ileri sürü
len ve zorbalık kura,mm genel 
surette ortaldan blclmlmUt me -
seleaine geçmiıdir. 

Jnaıi}a muralıhur, .11imma ö
nenini ele aluken diyor ki: 

ya gitti. 

Edirne, 9 (A.A.) - Batbakan 
hu ıabah saat 9 da Edirnede ya· 
pdan yeni su tes ·satını tetkik et • Gazeteler tarafından müaait 
mif, Kıyıkdaki ıantra'a ıiderek surette tefsir edilen Papa Anaıtu
suyun açma resmini yapdıkdan yonun bu beyanatının en mühim 
sonra Alpullu, Muradlı yolu ile kısımlan ıunlardır: 

Tekirdağa gitm.ftİr. - Yunan matbuatı ve hükU -
General, iıkin mıntakasmı da meti, meseleyi fena bir surette i • 

dolaıdıkdan sonra Ankaraya dö • dare etmiılerdir. Evveli Yunan 
necekdir. matbuatı, ruhani kin~ kanunu. 

Tekirdajı, 9 (A.A.) ..:_ Bqba- nu, hakiki ,eklinden ve mahiye -
kan ismet lnönü, bugün aaat 16,30 tinden bap. surette ıaatermitdir. 
da ıehrimize gelmiı, Muradlı fO • M. Mabimos iıe, Ankaradaki son 
sesi üzer!nde bütün memleket hal- seyahati esnumda bir tuitefeb • 
kının yükıek heyecaniyle karıdan- hüm meydana çıkmazdan ene'I 
mııdır. Bu gece burada kalacak- anlqılabilirdi. Ne yapıldı iıe Yu
lardır. ~ nan siyasal adamlan ve ıazeteci-

Ankara, 9 (Kurun) _ Gene: leri tarafından fena yapılmı9dır. 
ral ismetin ayın 11 inde burada Türk • Yunan kardetliği, sui • 
bulunacağı tahmin ediliyor. tefehhümlerden o derece daha 

Baıbakan ayın on ikisind~ yükıek ve daha kuvvetlidir ki, i· 
Halkevinde bir nutukla betinci ki hükUmet arasında bu kabi.J me-

kanunu fena anlamıtdır. B~,d' 
aleyh aarih bir surette tefsır 
melidir. . tJi' 

Matbuat, efkarı uıııuaufh~ 
tenvir ve teakinine çahf-tfll" 
HükUmet de böyle harek~ e 

lidir.,, ~ 
M. Papa Anutuyo, beyan ., 

sonunda, Patrikhane a~bl · 
hareketleri taıv:b eder nıı tel 
sormuf ve kanunun iyi bir 111 

te tefsiriyle meselenin taV 

edeceğini söylemiıdir. .. 
Atina, 9 (Kurun) - 1 

Dı9 Bakanı Rüıtü Aras, Ceıı' 
den Yunan Dıt Bakanına cii~ 
bir telyazısında papaslarJ11 ~ 
besi meaelesi etrafında çrk 

gürültülere teeuüf eylenıekt~ 
nunun Yunanatan a1eyhin~ ;-. 
dığmı ve o tekilde teli~ .ıJJ 
memesi lazım geldiiini l>P"": . . . 
mekdedir~ 

• Jhı önen her lngi~ ~çin çok 
onnk •(aziz) 'tur. Fakat, semestlik 

Tuarruf Ye yerli.malı haftumı 
açacakdır. JJu münaaebetle Hal -
kevinde Rlrlak i>ir müsamere ve

Nüfus müdür ve memurlan 
ile seroestiile ~ ~ hal - rileciakdtr,,. 
leri birbirine katŞ;ıımamak ge - '============ 
rekdir. 1ngiJtme hük<imeti kendi 
topraklan üzerin& bap bir ül
ke makamlarma karşı ıjddet ha • 
rekatı anıklanmasma göz yum -
mamakt.a!dır.,, 

M. Eden, ani olan feyİQ kin 
ve ıarezleri çoğaltmadan bir yu -
mutama havw içinde yürümek 
otduğumı Ye berkesin meselenin 
dal budak salacak yola dütme • 
mesi için konseye yardım etmesi 
gerekmekte oldujunu bildinniı· 
dir. · · 

M. Edenden ıonra Lehistan 
murahhası IÖz alarak, Macar ve 
Yqoslavıdostlukları araımda bu· 
lunan memleketin bu itte objek • 
lif siditini koruyacağını ve bU 
bbii cinayetlerin butırılmUI i • 
çin devletler arasında karıılıkh 
pven veren yürüyücü tedbirlerin 
aranıb bulunulmasmda it birliğinr
ne anık olduğunu söylemişdi'l". 

Suikast kunınsaglarını saygı 

ile anan diğer söylevlerden sonra 
konutmalar Pazartesiye bırakıl • 
mııdır. ' 

Macariatan Uzerlnden 
kutku,u kaldtrmak i~in 

NdTJork, 9 (A.A.) - Kral A· 
lekaandrm katlinin Amerikada 
karariattmlmıt olduğuna dair M. 

car pasaportu ile gelmit olduğu • 
nu ilave. etmektedir. 

Macarlatanın kartllı§ı 

Cenevre, 9 (A.A.) Macarista
nın Yugoslav muhtırasına karıılı
ğı dün konseye verilmi9tir. 

Macar bUkUıneti bu muhtırada 
Yugo.lav tiki.yetinin süratle tet • 
kik!ni iıtemekte ve Yuıoılav de -
!illerini aramaktadır. 

Muhtıra, bu delillerin bazıları 
önce halledil.mit meselelere aid ve 
diğerlerinin de esauız olduğunu 

bildirrek diyor ki: 

Y ankaputaka kampında deiil, 
bir çiftlikde oturan otuz kırk ka • 
dar Yugoslav göçmeni n"aan ayın· 
da bu çi{tlikden çı~anlmıtlardır. 
Bunlradan Franıada Manilya ıui· 
kaıtına ittirak suçu ile yakalanan 
üç kiş;, YuJoslav iddiasının hila
fına olaı:ak arkadqları ile birlik
de koğulmuılar ve buna binaen 
Macar topraklarından cinayetleri
ni yapmak için Macar pasaportu 
ile serbestçe ayrılmamıılardır. 

Paraeviç, ilkbahrdanberi gel -
memit ve binaenaleyh orada ıui
kaıtı hayızlryamamıttır. 

Marsilya cinayetinin Macaris • 
tanda tertip edilmediği ve katil 

Eckhard tarafından cenevrede 
1 Gergiefin Macariıtanla hiç bir va

vaki olan beyanab Yugoslavya e • 
d k.t münasebeti olmadığı ıurette 

çiliği katiyetle tekzib etmekde ir. 
Elçilik bu ifadenin: "Katil ha· anlaıılDUJlır. 

ditesinde Macarietanın •uç ortak- Buna mukabil suikasd Yuıoı • 
bğı hakkındaki umumi şüpheyi lavyada gizli bir zorba kurumu 
dajırtmak için olduğu,, nu söyle • tarafmdan amklanmıttır. 
mekdedir. Hırvat irredantizmin:n Manilya 

Elçilik, geçen Haziran ayı için· cinayetiyle hiç alakası yokdur ve 
.efe Amerikadaki Hııwatlar ara • Macar ulusunun amacı barııaever 
unda Yugoılavyaya kartı bir tet- yollarla triyann andlaımaımm de

"ki1at vücuda getirmek üzere bir ği,d"rilmesidir. 

Ankara, 9 (Kurun) - lç Ba
kanlığı, nüfus müdürü memurla ._ 
rı için yeni bir lay~ha hazırlamak· 
dadır. 

rutdan baı\ıYacak 2500, 

ruf& kadar gelecekdir. Mii ~ 
lerin 3500 den b&!lamuı :,, 
celere yüksek mektep m~ 

rınm ahnmuı taaavvunı 
Bu layihaya bağlı kadroya gö

re, memurların mııatları 2000 ku· 

Emlôki milliyeden . taksitle satın alıtıl 
mallarda yapılacak tenzilat 

Ankara, 9 (Kurun) - Emli. -

ki milliyeden taksitle ıatm alınan 
emval kıymetlerinde tenzilat ya -
pılması ve tak.itlerinin uzatılma• 
sı yolunda Maniaa mebuaları ta • 
rafından fırkaya verilen takririn 

fırka grupunnca ıeçilen bir ko • 
misyonda tetkik edilmekte oldu -

ğu malumdur. 

Komisyon bugün öğleden son
ra topla.nmıf, müzakerelerine de-

vam etmitd"r. Bu mesele et-

" Bayındırhk 
Bakanlığı" 

Ankara, 9 (Kurun) - Ata· 
Türk, Nafıa Bakanlıiına "Bayın
dırlık Bakanlığı,, adını, Bakan 
Aliye de "Çetin Kaya,, ıoyadını 

vermitdir. 

!etlerinin auçlamalarının da esu

ıız olduiu bildirilmekde bunların 

te,ebbüıü ıiyual bir manevra o· 
larak paterilmekded· r. Macar 
hükWneti, bunun takdirini tam bir 

ıüvençle ulaalar derneği konaeyi
ne bırakmakdadır. 

ı :ıfı r.da kendileriyle ıörii -~ 
ba:zı mebuılar, tenzilitıll .ı'} 
bai, bahçe, tarla gibi , JI'' 
hasredilmesi kanaatind"ed1

' ~ 
Halbuki al&kadarlar, ~~ 

atlerinde, Manisa m~b"'·ı,~ ~ 
takrirlerinde iatedi1der1 

1
':,, 

tenzili.bn ev ve maie.S~·rll':J 
tefmilini taleb etmekde 

1 ~ 
Duyduğuma göre, blJ' ~ y· 

user ~ 
nazan müdafaa etmek .,....... 

J • detı kmda bir heyet ;mnır 

gele~ekdir. 

Ankarad• 
üniversite ~ 

Ankara, 9 ( Kuruıı) -;ir 0,i 
.. d-'-" 1 Ankarada _,.iti muz c::ıKl y.ı O İ'f00 -

veraite açılac:akdır. 11 lı 
. . .. en f vel' nın tarıh, coıraf ya, • 0 

f 1.::)teıı 
olmak üzere 3 aau 

dır. .. ~ 
Oniverıite Ataturk 

de açılacalacbr. ,.A · 
aa,rl menku11•'1" /1 

UN)' Ankara, 9 (KUR 1 
b ~~ tol' 

ye encümeni u.- ~•· ıı 
• ___ L.J1erin t91C;JI 

ıayn lllCJIAU 

nı prütmiifdür. 

Kendi duyumlanmızın 
sayıfamızdadır. 

arta 

Yugoılav tabaaıının buraya Ma • · Muhtırada küçük uzlaşma dev- 11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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~~- ~ Gezintiler 1 
R iMLER r 
ı adın saylav ~~~~~~; jj~ • -~ ,Niçin bağrışıyor la~ 

r f c • • Kılık yasa•ı, uzaklarda cledi-

~'.duktan sonra Fakir Hukuk tale-/ alanlar a y yare emıyetı• kodu tüıetti. Ona kimi yumruk 

'JJJ ır h.Qdı l 
:ı< 1ıı eu 11 a konu§tum. Bu 
o~;; Ve/ ki gu·. k .. . . 

d 
dedi, kimi ondan yakında bir 

ne yar lffi bozgunun doğacağını ıöyledi. Yu 

Tayyare Cemiyetine yardım nan gazetelerinden çevrilmiş 
b 

• d 1 Soyadı alan• 
esıne yur l ların isimlerir.\. 

"~Ord n u mıtıngten 
lf: Hukuk Fakültesine devam e • bugün de yaz· 

olmak üzere, bütün ecnebi ve yazıları okudukça, §aşıyor ve bu 
Türk vapurlarının glimrükden kadar çetin bir gürültünün ne -
geçen Ordinaryo'larına Kon!İ- reden, nasrl çıkarılabildiğini bir 

'€ h, ded' 
o/"'co"' ı, artık biz de say-
t"/1ı;}I gız. Roma Plebliğinden 
~/ Oruz. 

. , ".tıı.. . 
en e o... ·• sıy vıqC'lr asasına karıfacağız. 

bııll~ ~eı,,/"!'ılırken bizim Je dü-
~ 1'11ız b l~lln • uyrukluk edecek. 
Qc"'i bır Yılda iıleri için har· 
b· ı ak~ ·ı al tı tQ e 1 e acağı vergi -
&· Ylavla k .., tr ıl,·· r $lnır oyacagız. 

llfiirı .... 
~q4 k ce ve bu dufunceye 

ael'I • cı,., h alkan bir parmak mil-
eoil· ~ İ~irı ~~camak veya harcama-

'""" •. ~"der olabilir. Bunun-
~ ~~ oyf emek istiyorum · 

erı ~ 'lllta • • 
1ıdı1' ~ dq ll/. :Va gıren kadın saylav-
tııtt' t bıı.}> "ftr1t bir yıllık bütçesin· 

Oııcr :~kluk edecekler. 
t#' 'E: .oyle karşılık verelim: 

b~ ~ı Vef, s··ı·• l l .ı ~ !trtcf •• u un $ay av arın 
di~ \. Siıa~ bcqka ne olabilir san
rel ııı. e bununla uğrtl§acak-

ıı~~ ~~ 
\ıt~1~ ltıratıma alay eJer gibi 

.,e rııl"t 
1 r S• Ucunu tıiizere/ı baktı: 

~~ ,'ıi, ıı, dedi, benim söyledik
dıJ ~@/!nlatmak i•teJiklerimi 

.. b ' \ 'rtiz. Dinler•eniz anlata-

ılJ~ ' & 
~: ~,~.hırıın, tleclim. Sözüne 

ııı ' ;I' 11. S .. 
jt, ~~. 0;!eli§i, Jetli, ben aaylav 

~ i11t, ııt~e encümenine de •e-
~~ re4~"rultayda arkatlaılarla 
4. ~~ 

1 
ltdim, bir çok konaı-

• J o el ,~ ~ ~~~ u. l•.'ladCJ§lanmı ken-
~i~ıe;cerne getirdim. Benim 

h '~e hep birden "Onav 
\t J" 

o 4 Sel'e 
~ 0llclır Yeniden 10 milyon li-

'l"!f/l•o tfflfm. Yahut bütçeden 
&il " lira çıkarttım. 

\] l tf/ 
Qrı bi,. lf~un gücünü kendinde 
)~L • Qc/Qm b'l ğ' tt ut• ın yapa ı ece ı en 
& " tr. 

tı 
~ • l>QPtı '" • f • ı. ıı,'>ı 8"ım ış erın kıvancı 

'\ e el" 
ot'Q'>ll 0rıi.iyorum. 

f~q tö" l karşılaııyorum, ara
' ci• l' e b' k ~ 'Jıo ır onuıma oluyor. 
l' }" rrı,,, ki: 
,_'J.. Qhu b • 1• • • 
ı '«.}10 ' ır ıcaret ımeceaı 
~tt r. B J 

\
're4 eıt e oraya 100 li-

cJ ortak ol w 
~ q'>I: acagım.,, 

ı.f ~. Ôfi~ .• 
V ı,,llt~ L 'llllley • d • d ıı~ ~ocq ım, ıyor. 

cl1ı11Q;1'" bu sözünü bekle-

, Y<ll.. • Fakat o bunu söy-
• "'Z s"' / • r;.. itte~ oy emekle kalmaz, 

f1 rııe4 ezse b • b ., 

den fakir talebenin yiyip içmele • yoruz. 
ri ve yatma'ları için bir yurd ya · Erenköyi.:? 
pılacakdı. Yurdun nere:le yapıla· Doktor operafar 
cağı h~nüz belli değildir. j M that (Akso: ) 

Bu işİ; uğraşan heyet uyğmı Riyaseti cümh ... 
· ka'emi m~hn:! 

bir yer aramaktadır. 
b. mütercin:lerin 

Bilhassa Kültür Bakanı A ı · 
din Özmen bu yurd i~ir.e pek faz- den Zuhtü Nu. ·: bah:ısı Mehmet Nahid Altan 
la ehemmiyet vermekdedir. Nuri, anasi 1-fotice Nuri, kar:!eşi 

Yurda üç yüz kişi ahnacakdır. Ser.1iha Nuri, diğer kaı-c!eş!eri 
Ankara Hukuk fakültesinin Sa'.m Nuri, Fazlı Nur ' Güre Nuri, 

a.çdığı yurdda bulunanlar yurdda Alb Nuri (Ur ay), Giresun bükü· 
kaldıkları müddet için mecburi met baytarı Nahid (Altan), Bay· 
hizmete tabi tutulmaktadır. ramic askerlik dairesi mülhakı 

İstanbul Hukukunda okuyan • ~ ) B ·ı ' binbaşı Raşid (Ergün • e~ı ttaş.a 
lar ve yurdda yatacaklar böyle Dikilitaş mahaHesinde Yeni gelin 
bir mecburiyete tabi olmıyacak · sokağında 8 numaralı evde oturan 
)ardır. Abdw·rah.man ( Çe~ebi), Bcyazit -

Yurdda alınacak talebenin se- de Soğanağa mahallesin:le büyük 
çilmesine henüz başlanmamışdır. Haydar sokağında 9 numaralı a· 

Yurdda kalmak istiyen bazı partımanda oturan m·mar Muhid· 

fakir talebeler tekanlığa beyanna- djn (Erciyeş). askeri tıbbiye son 

me vermektedirler, Mukayyed ol- sınıfından Sabri (Ün~ü) ı eski 
Akşehir bankası müdiirleri'bden 

duklarına dair beyanname veren 

talebenin beyannameleri yakında 
tetkik edilmeğe başlanacakdır . 

Hukuk talebesinin 
çay ziyafeti 

Hukuk taiebe cemiyeti, önü -

müzdeki Cuma günü Tokatliyan 

ıalonlarmda birinci ıımf a yeni 

gelen arkadaşları şerefine bir çay 

zijafeti verecekdir. Ziyafete fa • 
külte profesörleri de çağmlmıt • 
dJI'. 
. Ada'ara su veriliyor 

Talat, oğulları P. T. T. um~~ 
müdürlüğü nakliyat müroeyyLzı 
Nazif ve lstanbul postanesi hava· 
le memurlarından Nafiz (Talay), 
Mütiir Hakkı oğullarından inhi • 
sarlar takibat ımu~asib! Nuriddin 
ve mi.ltekaid zab.tlerden Haydar, 
oğlu yavuz gemisi zabitlerinden 
Reşit ve aileleri (Demirkol), ınü· 
tekaid memurlardan Cemal ve 
doktor Süreyya Kadri aileleri 
(Gür) , ha vagazı şirketi memu~ • 
)arından Ragıb ve ail-i (Koçyt· 
ğit), Emniy.et müdiriyetı santral 
memuru Ali Rıza (Tengiz), bel~ 

Adalara su ve!ilmesi meaeleıi diye hesab işleri müdürü Kemal 
yakın bir zamanda halledilecek· (Tu1gar), muavini Nail (Özıoy), 
dir. Belediyeler bankasından yüz varidat müdürü Orhan (Öktem), 
elli bin liralık istikraz yapılmuı· varidat şubesi şefi Neşet (Tolgay) 

na Dahiliyece müsaade verilmit - ı şube memurlarından Kemal ~:ü
dfr. 

1 
cel), Vasfi .(Ocak) , İrfan ~!ur~-

Jstikraz yapılınca Büyükada· ı soy), Veysı (Baykal), Husey n 

l! 
. d"l ~· ı (Kandemir), Alaaddin (Algan), 

da mevcut yo o.r tamır e ı ecegı E (G'. Halil ( AJptuna), ıern ur • 
gibi yeniden diğer adalarda depo· gan), Sabri (Çöne), lsrnail (Kuş) 
]ar yapılacak, adalara su taşı:a.. Adil (Öztürk), Kenan (Türe), 
cak olan su tankları alınması ıçın Şerif ·(Akalın), Odacı Saadet 
münakasa açıiacakdır. (Yüksel), Azime (tren) soyad -

Mayısdan itibaren adalarda larmı almışlardtr. 

mento'larma, Manıf esto'larına türlü kestiremiyoruz.. 
Tayyare Cemiyeti menfaatine Kilise dışında papcuların bi. 

r• ti yapışdm)acakdır. Bu pul Ma- zim gibi giyinmelerini istemekde 
,ifesto'lara on kuruşluk, diğer- aykısı ne var, ki bakanlar toplanı
lerine beş kuru~luk olacakdır. yor, toplululllar çalkanıyor ve 
Tayyare Cemiyeti Reisi lsmail hırçın sealer dalgalana dalgalana 
Hakkı bu mesele etraf mda ge- gürüldüyor? 
rek Türk vapuru gerekse ecnebi Evet Türkiyede bir kılık ycua
vapur acentalarıyle yapdığı im- sı çıkdı. /-localar, imamlar, pa -
nu~mada anlaşmı~lardrr. pazlar ve hahamlar tapuncak • 

Pullar doğrudan doğruya !ardan ba1ka yerlerde bin;ı, aa • 
gümrük tarafından yapıfdırıla- rrk, cübbe, papak kullanamıya • 
cakdır. caklar. Bütün ileri yurJlarJa be

Ayni zamanda kömür satışın
da da çuval başına bir kuruş tay
yare ianesi alınacakdır. 

Bir eroi n satıcısı mah
kum oldu, bir başkası 

nimsenen ve hiç kimseyi gücen • 
dirmeyen bu iı, n~den Türk •ınır 
ları içinde yersiz bir taşkınlık gib' 
görülüyor?. Doğru•unu ister•e • 
niz. Bunu anlamak güçtür 

Atinalı yoldaılarımtzın çoğu 
bu yasanın Türk • Yunan birliği
ne balta keskinliğile düfdüğünü 

Cemil isminde bir eroin satı • söylüyorlar. Oraya giden tel
cısının duruşması sekizinci ihti- yazılarında bir karı§ıklıh mı 
sas mahkemesinde yapılmr~, Ce - oldu yoksa. Çünkü bu yer
mil bir sene hapis :le iki yüz lira siz köpiirÜ§e başka tiirlü
para cezasına mahkum edilmiş • mana verilemez. Yunan. Türk 

d
. birliğiyle papas kılıklarının ne a
ır. 

yakalandı 

Bedroı isminde bir eroin satıcı· lıp vereceği var? Ve uluslar ara -

11 
da. dün koruma memurları tara· sındaki birle§meler, böyle bir 

fmdan Bayezidde bir kibrit ku - cübbe gibi çabucall sıyrılıp atıla
tuıu içerisinde on paket eroini sa· 
tarken yakalanmış ve polise tes -

lim edilmişdir. 

Doğum ve kadın hasta
r.ıc ı su·J h:e!<imleri~~:::: 

Üniversitenin Türk doğum ve 
kadın hastalıkları hekimleri önü· 
müzdeki Pazartesi günü Etibba o· 
dasında bir toplantı yapacaklar -
dır. Bu toplantıda birliğe ait iş -
ler. konuşulacakdır. 

Çorbaları yağlı 
göstermek için 

Tavuk söğüıü ve çorbası satan 

bazı seyyar aatıcılada dükkancı • 
ların hastalıklı tavukları pişirip 

/\attıkları ve çorbaların yağlı gö-

rünmesi için içerlerine fena mad · 

deler kattıkları alınan nümuneler-

bilecek nesneler midir? 
Gazeteler, yer yüzündeki bü -

tün c!ü~ünce akı§lannın dizgini 
diye tanınır. Erdikleri bu yüksek
lik borcu da büyükdiir. Gün o • 
lur ki kalabalıkları saçma bir o • 
ran~, lrorkulu uçurumlara doir.u 
•ürüklemeğe kalkı~ır. Bu gergin 
:rinir bulutları gökleri karartınca, 
kalemlere ıimıek gibi çakıp or • 
talığı aydınlatmak dü~er. Onlara 
doğru yolu göstermek, boı bir 
çırpınışın yorgunlukdan ba§ka i -
§e yaramadığını anlatmak eli -
mizdedir ve yurdun böyle •ayılı 
günlerde bizden beklediği de bu -
dur. Ne yazık ili gücümüzü terli 
yolda tüketiyoruz. 

ıu buluna bilecekdit. Evlere tesi· A. Adnan Hun 
ut yapılıncaya kadar sular tene· Elektr·k gaz ve tramvay kon-
ke ve fıçılarlar taşınacaktır. trol kaleminde A. Adnan ve ailesi 

(Hun) soyadını alımı!lardır. 

den anlaşıJmışdır. Bunun önüne 
geçilmesi alakadar memurlara 
emredilmişdir. 

Temizliğe dikkat! Ankarada soyadı alanlar Tulum haftası 
4 

,, • fe
11 

crJ enı u ortaklıga 
) ı.. 1•fe<f· ... ıko.var. Ben yüz li-

,,,~ rgı,,, • b 
~arıl gı i kııll anamam. 

@ııı Qrcct l' 
L · t.ıQ,. ırayı harcamakta 
~ . p k 
~~ '>IQ4t a Qf kendi paramı 
i.?l'et 4 Q kocama bağlıyım. 

Menba sulaı·ının hemen hep - Ankara, (KURUN) - Afyon 
·tinde ayrı, ayrı musluklar bulun· mebusu profesör doktor Ziya Nu· 

rnadığı için kahlar doldurulurken ri Ödemişin Birgi nah' yesinde 
uzerlerinden su içildiği ve hatta doğduğu için kendisi ve karısı 

Hüsnye, kardeşi doktor Rıza Nuri 

Bütün okullarda Tutum hafta
sı önümüzdeki Cumarte3i günün • 
den itibaren bathyacakdrr. 

Okullarda talebeye tutum hak
kında konferanslar, müıamereleı· 

verilecekdir. 

inanı§ kulla tanrı ·arasın-. 
da bir yolsa arada fU kaltan ma· 
salının ifi ne? Görenekıe, bu ka
dar küçük bir neıne, gönül 
kırmağa değmez. Yunan· Türk 
birliği, bizim görü§ümüze göre, 
bir tarih akışrııun ıağlam yapın
dıT. Kiliselerden din dıtında e • 
meh bekleyen bir Yunaniıtanla 
bizim aramızda böyle bir yapı 
zaten temel tutmaz.dı ki bugün o 
varlığın bir cübbe yüzünden yı • 
kılabileceğini dütünüp kuıkula. 
nalım. 

• Qez~ln 

ıt~ anıınu • b .. l . e b' , oy ec.e tıca -
l & "'rer4 ~lfl ir iz. en kocamdan a-

lıı tl~'>ı ırı tezkeresinin elim
~ ~~q.. Claını i::tiyor. 
. .'!(( •f '»lil 

el yıkandığı görülmüfdür. ve kansı f eyziye, oğlu hariciye 
Edediye, bu hareketlerin der• memurlarından Muharrem (Birgi) 

bal önüne geçilmesini ve kahla ' soyadım a'mışlardır. 
rın doldurulmadan evvcJ temiz • Gazianteb mebusu M. N. 
lenmesini fubeJere bildirınişdir. (Conker) soyadım almıftır . 

Dayak had seşi 
Ayni zamanda li'le \'e orta 

okullarda tutum yazı müsabaka-

ıı yapılacakdır. 

Tam te§kilatlı 150 okulda da ~ q'l c/q l'onları benim yüz 
~~l~eğil,.,~a mı çok Jcğtrli J 

Cocuk esirgeme kurumu baş• 
/..\fyon kaçakct arı kın; doktor Fuat (Kırklareli) 

Beyoğlunda bir dayak hadisesi 
olduğu, Merkez Bankası memur
larından Bay Fazılın dövüldüğü 
polis müdürlüğü istihbarat masa· 
sı ı·a.porlarından alınarak yazıl • 

hını yazı müsabakr ynpı!acak ve 
gu

··zel y .. l h d" 
1 

•
1 

mıştı. Bay Fazıl. gazetemize mü-
• .J, ~'"· K' b S "'Ye .

1 
• ım unu daha 

"?l>IQv 1 crı sürebilir. 
Br~':ldan on gün evvel Pireye j çok esk: tarihlerde Türklerin ço • 

hareket eden General Jöfr vapu • ı r.ukların saadetini temin eden ma· 
runa üç valiz afyon verirken yaka- 1 bmJe verd1,feri (Umay) adını so
lanan filip, Koço ve Jspironun 1 va..lı ofa .. a k a1~rushr. 

'l l ac~ tet 4 ele ed "1.e ve seçilme tü • 
ıtf ~i.,. q'l({.. erı kadınlar icin ti-

1 ı ... ~rı ~ 
j a "•l..... ıırı bu b ··t" .. d ıı '1q "'•eli<!• o umu e 
ıt : lt. 

~ l:>a. 
~f~ tltııc1 
''ll 'tq in ur, dedim. D-.... ~ .'"ıı 
' q,.-> cınclıa • • 
~ ~ "Qll •• c.lln ıçın sa;/av 

~ fİtt,· ~ .}lq .. or.cc saylav erkek -
"P>ı 0Q11 

f eler: .'11 bu bölümiir.ii 
•nz dile · rım. 

5.._d,. Erıem 

duruşmalarına sekiz"nci ihtisas 1 • • "' • 
mahkemesinde devam edilmekte 1 Şehir planı ıçın toplantı 
ı'cI' 1 İstanbul planı etrafında tet -

J. 1 
Af··cn ı:~çakzıla:-ı Per; embe ! kik!er yapan üç ecnebi mütehas • 

.. ·· t" hl:yelerini istemişdi . ınun raporlarını gözden geçire • 
gunu a • · . . 
· A<Tırc~za tarafınd~n b!lnların ; ct>k olan jüri he.yeti bugün saat 

d 
"", t tkik edi'ın ·s ve ta'ep· il •>n dörtte heledıyede şehir mecli· 

0synıarı e · .,, . d 'Ik ı . l_ı d "I...,;~dir· c~cn;~r.:aları- sı ~alonun a ı top antısını yapa• 

l 
Icrı re: ::ıe 1 .... ... ' l • 

na bugün devam edilecekdır. ca~dır. . 
• . ıl 

' • 

a .... an ara e ıye er veı·ı e· 
cekdir. racaat ederek bu ;şde bir yanh~lık 

B 
·· be l .. 1 oldt,ğunu, böyle bir hadise olma• 

u mumıse t e muıamere ve- d ... .. 1 . t' 
ıgmı soy em1" Jr. 

recek okullarda çalışmalar batla~ 
m•fdır. ' 

Diplomasız dişci 

Bakırköyünde cami karıuıında 

berberlik yapan Ali, diploması ol· 

madığı halde Saimen·n di§ini çe

kerken cürmii rnethud halinde ya· 

kalanmı§lır. 

Yelek hırsızı 
Örücülerde Bayramın dükka • 

nından dikilmit ye!ek!er çalarak 
kaçan Saim in muhakemesi latan• 
bul ikinci sulh ceza mahkemesin
de görülmü§, Saim üç ay, on beı 
gÜn hapse. on rlört lira mahke!ne 
masarifi ödcmeğe mahkum edil -
mittir. · 

-
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Kanadı Yaralı Baş 
••••••••Nakleden:Selami /zzetKayacan 

~A:.,j!..._ 

i~· 10
Öreste nnor~eı, YAôlB~üüôf iERDI 

. ıurno uo~e~iyor~u 

Yeni yılın kabotaj 
planı hazırJanıyor 

Yeni yıhn kabotaj planını 
hazırlamak için lazımgelen faa· 
liyet devam etmekdedir. 

Dün, Denizyolları ftletme Mü
messili Zekeriyya ile, Vapurcu
luk Şirketi Meclisi idare Reisi 
Ru.,en ve Müdür Muavini Burha
neddin Vapurculuk Şirketinde 
toplanarak yeni senenin Kabotaj 
planının esaslan hakkında gö
rüşmüşlerdir. 

Y aıamak arzusu her feyin üı · 
tünded:r. 

Şefik, o evde gece olmaımı is· 
temez miydi?. Oraya gelen eski 
çocuk Süheyla değildi. Kadındı •• 
Yalnız kalp değildi: Etti. 

Sühey1a da artık yalnız Şefiği 
dü§ünüyordu. Batka kimseyi dü • 
ıünemiyordu .• İıtırap onu güzel • 
lef tirmiş ti .• 

- Münaka§a, kavga çıkaran 
ben değilim ..• 

- Budala .. biz sık sık rnüna • 
kaıa ederiz değil mi? 

-Çok sık . 
- Münakata etmek için iki ki· 

ti olmak lazım değil midir? 
- Evet .. 
- Şu halde? 
- Her§eye evet, peki diyorum, 

a (Sernr=-)ya anlatıyordu: ".Sen bana öJünciye 
~ kadar sadık kalacaksın, değil mi?,, 

•UtOcağından çıkan alevler l Tan güldü: 
b~t~.lın Yiikseliyordu. -Haydi canım, sen de aklını 
b·Aıl~a.)Q kaybetmişsin!. lskender daha bu 
'te ha .. atı Çabuk yakın! sabah gönderdiği elçilerle Dara • 

~ukLI f ~~q lfltnııftı. nm diri oJarak tesJimİnİ istedi. • 

Yeni Kabotaj planında bir çok 
değişiklikler yapılacağı söyJenil
mekdedir. 

liri Kurumun Mümessilleri bu
gün Deniz Ticaret Müdürlüğün
de ö!·onomi BakanlıP,ı Kab,..taj 
Umum Müdürü Ayetullah'm Re
isli{ii altında toplanacaklardır. 

Birdenbire isyan etti. Adam 
öldürdüyıe, Selmayı kıskandığın· 
dan öldürmüttü... Ondan ıonra 
Süheyliya sokulduysa, Selmayı e· 
l:nden kaçırdığı içindi .• 

gene almıyor... Bana yaptığı:.n 
şeyler için değil, yapmak ihtima· 
li olan §eyle:- için çıkı§ıyorsun. 

Kocasının hakir olduğu ma• 
]umdu. Fakat boyun eğmedi. 

rinde ~da d d 1 J b 1 yu 
- Eve gitsek daha iyi olur .. - Görürsün bu konuşmamı • 

zm sonu da kavgaya müncer ola· 
cak. 

• ter i'1 ~ek . ~ aha fazla sinirlen· Make onya ı arın urun arı • 
~ ıçın IIA I "Ik karda .. Onlar (Babil) e asilzade . 

.., ııtı' 1, '' ~l '- , ce · at ar ı önce 
g .. ıı 'n ataladd·... Ieri, hazineleri, askerleri ve hü • 
ÜJI"' ı.. 'Q~ı ı .... . 1 ııtla,. alevlerin içine atblar •• kümdarları ile beraber sahip o M 

Sonra ne derler?. 
- "Ler,, kim? · 
-Karın. .. 
- Bizimle meıgul bile değil. 

- Kabahat benim değil. 
- Sersemr. 

• JI \ ••' mak istiyorlar .. iti,, J ''lth 
1. lltlar d • . B · Bu esnada Daranın gür sesi İ§İ 

Yumurtalarımız ve 
Afmanlar - Benimle belki, fakat ıen!n • - itte ... Gene baıladık .. Hem 

hltf en biraz daha nezaketli ko .. 
nuı. 

t~n P' ~ k , nere eıınız enı 

11 ,r . İfi Urfarınanız için ıize dildi: 
ı,aJııtl i~ ltı feY'leri unu,ttunuz mu? - Şirdenin kokusunu duymak 

~b: 'hı eski şarap ve sayı - istiyorum .. J.teş hızım kaybetme • 
~er~k hediye edecektim. den onu da alevlerin koynuna atı· 
'll~lad çırpındı •• Atetler için • nız ! .. 
~~ t... Ve vücudundan Cellatlar Şirdeni yakaladılar •.. 
e) t'tl saçları tutuıtu •. Son· Tan geriye çekildi .. 

~e1.t~~a1t!arr, çekici ve yakı- Ve ş · rden ağzını açmadan, bir 
' 10nd.. k ~ tıe · k u.. tek söz söylemeden gözlerini a • 
il._~~ eaiJdi.. padı.. Ate§İD içine gömüldü •. S~ 

~dıı, ır 0 dun kütüğü gibi ya • ıi çıkmadı ..... 
efı,·j ~deıı' k Cellatlar Şirdenin üzer:ne bir 
~ ~k \t '-ttarnın ölümünü gör .. kaç kucak odun daha attılar •• 
·~' ~·~•etini ititmemek için Mitlanm kocası da biraz sonra 
,ııl ~de~· 'ı>anııftı. küllenen ateş yığını içinde kaybol· 

.. t~~'-llıt kolları bağlı olmasay • 
.~ v: I{ 'r muştu .•• 
,. ~deıo. llıı da bkayacaktı. '' s k O gece meydan Semraya kal .. 

4 ~- k 0 ıevdiği ka.rraını kül 
~ lı ~~İt ~~~.~:kle~i·:_~e~i~tl~ 

\'.~~\ ~~t§lardı. 
'lı Q\ii.._ 

dl l ··· "il sırası Şirdene ge'I· 
J \'o;ı ~,,. 

!; ~ıı )~ '•i Tan, ölüm mahkU. 
- ıi öı tır11a yaklaştı: 
jıl"_, •• ~CeL • , 

ollii ıtaın Şırden: Bu fela -
1~1. )-tdtıe &eç'mek kabH olsaydı .. 
Jlı ~ - t~.etnıek isteyenlerin en 

\kik tiinrrıek isterdim .• Fa .. 
\ d~ lt Çok acıdır. Karm 
~hik l ıehirJemif.. Onu da 
a.. etnı· . "'4lo.. ı~sın ! .. 'B!r kaç da· 
· "•en d . 'll t e onun yanına gİ· ... Sa 

~ ·· lii na acıyorum .. Müte· 
lı\ ç. o1n:ısa .,... ··ı d •• · clii --a o me en on· 

mıştı .• 
n&-&-- ı.:~ı~ ..rularmek 

için, gepç kadın, hükünidara ıık 
sık tarap uzatıyordu •• 

Dara garip bir çeldngenlikle 
Semranın yüzüne baktı: 

- Sen de Mitla kadar güzel bir 
kadm.sm ... İnsanı kendine çekici 
büyülü gözlerin var!.. Saçlarının 
her te'linde gi:z:li bir kıvılcım parh 
yor ... Bakı§ların çok insanf sız! •• 

Elindeki ,arabı yavaf yava~ 

içti: 
_ Seni cesaret ve f edakarhğrn· 

dan dolayı seviyorum, Semra?·:· 
Babilden Persepolise, kutların bı· 

Alman piyasalarında Türk yu

murtalarına olan tafobler azal· 

makdadır!ar. Buna da sebeb ba
zı Türk yumurta tacirlerinin Al
man piyasalarına iyi yumurta 

göndermemeleridir. 

le .... 
- Benimle hiç değil.., 

. - Yanht! .• 
- Şimdi de onu müdafaa ede

ceksin ?. Onun ahbapları var •• 
- Belki kabahat yalnız onun 

değildir •• 

Berlin piyasasına bu suretle 

kalitesi iyi olmıyan mallarrn gön
der:1rnesinden, Berlin pazarla-

rında Türk yumurtalarına istek 
azalmışdır. · 

Bazı Alınan yumurta idhalat .. 

cıları bundan evvel ahnıt olduk· 

lan Türk yumurtalarını kötü ol

duklarından satmamıtlardır • 
Bundan böyle Alman piyasa

larında Türk yumurtalarının va· 

zacti ur•ıl~d·-
Buna kar,ılık Finlandiya ile 

Danimarka Almanyaya iyi yu· 

murta göndermek hususunda biri
birleriyle yarış eb:lekde, Türk 
tacirleri ise fena mal göndermek
de ayak diremekdedirler. 

Ba ikan tütün bankası 
"N ti" Zagrepte çıkan ovos ,, ga-

zetesinden: 
"Be.ikan Tütün Bankası kuru-

- Süheyla, bugün istiyordum 
ki •• 

Devam edemedi.. Otomobil 
yaklqmıftr .. 

Şefik toföre: 
- Sen git, dedi ..• 
Süheyla itira;ı: edecek oldu. Fa· 

kat için için gurur duyuyordu. 
Ayni zamanda da korkuyordu. 
Zayıf o1an kalbi1di. Bu zaafı da 

giderecekdi. 
Yürüdüler. 
- Görii,ü•r:de to.bİJ.ok .. Xcıi-: 

mur da yağacak... Bari tramvay 
I~kliyelim. Pardüıü de 8'İymedin .. 

Yağmur yağmağa batladı .• Ne 
yapsınlar. Köşedelri meyhaneye 
giriverdiler .. 

Garaon hep ayni garson .• 
- Ne vereyim efendim. 
Süheyla ona az kalam: ''Tanı· 

madın mı, ben Süheylayrm .. ,, di· 
yecekdi.. demedi.. Sigara, içki, 
yemek kokusu birbirine karıtmıt· 
dı .•• Şefiğe sckuldu .. Şefik pusla
YI kaybetmi§di. Bu kızın babası 
mıydr? .• Atıkımıy dı? Kendi de 
bilmiyordu. 

- Baham gelecek diye kafa 
tutuyorsun ... Haydi giyin.. Smo • 
kin giy. 

- Kayınpederim geliyor diye 
smokin g!ymek manasızlık olur. 

- Manasızlık mı? 

- GülünÇ diyelim. 
- Bana gülünç mü diyorsun? 
Kocasının üzerine atıldı. A • 

dam elini yakaladı. 
Nermin haykırdı: 
- Canımı acıtıyoraun. 

Tam bu eınada kapı açıldı, 

Şefik girdi. 
Nermin güldü: 
- Saklambaç oyniyorduk .• 

Kocam İ§ten gelince böyle oyun .. 
iar. o~arız.. Haydi kbcacığım, 
,it smokinini giy. 

- Ziyafet, davet mi var? 
- Hayır .. Senin ıerefine s o• 

kin giyecek ... Öyle değil mi ca .. 
mm? 

- Frak giyecektim ammn, 
Nermin fazla o]ur dedi ... 

- Rica ederim çocukluk et • 
meyiniz .. Olduğunuz gibi kalınız. 
Benim için rahatsız olmayınız .. 

- Rahatsız olmak da ne de " 
mek? .. Haydi kocacığım odamı .. 
za gidelim de smokinini giy. 

Adam kıpkırmızıydı .. Karısı • 
nm uzattığı yanağı çaresiz öptü. 

Nermin Şefiğe döndü: 
itita.f ttrıan hakkında bildik-

' ~~eti etsen ... Son nefesinde 
. ne h' 

.,,, • 1ZOıet etmis olur· ,- ~ . 
"'.'.J ett ~·· 
t.ıı" ~ b .. oıJeri • 

~lld nı açtı: 
ı~ eQll b ki 

1 - ramadığı bir zam21.r.da gittim. e .1'7 • l' 
f skenderle görüş~ün ... Onun gtz .ı 
düşüncelerini ö~·endin.'. Ba?a bıl-
d. d' Sen Babilde eşsız bır ka · 
ır ın .. 

dınsın! .. 
Semra gözlerini yere indirmit • 

mu iti son safhasına girmit bulu

nmaktadır. Bu bankaya Türk, 

Yunanistan, Bulgaristan, Arna • 

vutJuk ve Yugoslavy~ girecekler· 

dir. Bu banka, tütünün ıslah e

dilmesi, sürümü, tütün ekenlere 

kredi verilmesi ve her tütüncü 

memlektete kaçar kök ekileceği 
işleriyle uğraşacaktır. 

Dııarda yağmur bardaklardan 
botanıyordu. 

Kahve içtiler ..• 
Süheyla birdenbire silkindi .. 

Şefiğin yanıbatında o güne ka
dar duymadığı bir hisse kapılmıt· 
dı. Kalkdı: 

- Şimdi sana odayı göstere • 
yim baba.. O odaya misafir 
odası deriz amma, bugüne kadar 
hiç kimse yatmadı... Yakında 

baıka işe yarayacak. 

\;~"d~llb : e iyorsun, Tan? 
~~ i ~rı Babilde saltanat 
"f Slbd d l~ a.Jeı ~ Yata ı~ yokıul • 
·~~el ka.~rn edin ... Gençliğini 
• ··· () ların koynunda ge-
l~J .. , llleıut .. nI . d b 

'"i.ii~i • gu erın e e • 
'-tler 0~' ıstırap çektiğim 

))b •or:u. Beni bir gün 
~cla.ıı un mu? Benim iti • 

~ .. tı hiitiik n: kazanacaksın?. 
~ı 1tır •a hır kuvvetle tehr:n 

e4c:ed l'fllıf •• Siz hala sef ah et 
5 . hll. en, fa.rap ve afyon iç • 

· ti "'Ylllııı k ld j ~ ~tiin a ıramıyorsu • 
J ~ tıı~ cf·· h~larııuz dönüyor •• 

•• \k Urıya'7Y •• .• y ., ~d() 3 a gormuyor a· 
. ., V ~ h :tı~alılara esir o1a~ak • 
~~k enıın "b. 

t.~ l' Ölecet- . IJ~ ı yerlerde 
.., ıt.-ıu. .ıs:aınız • 
4J -Qı •• 
~r : 

~ır·il), ö]d·· 

ti .. Susuyordu .. 

DA A Mitlayı unutmak istiyor· ara, 
Bu banka için gerek olan kre· 

dilcrin bir kısmını da bankaya 
girecek olan devletler verecek -du. · 

Bir kadeh şarab daha iç:ti: 
- Sen bana ölünc:ye kadar .sa: 

b · dedikl"rtmı dık kalacaksın, enım ~ ~ 
"''l · Semra? 

Ynpa<:aksm, degı mı, . 
< 1 l)Pvl\mı vllrl 

Sovyet Rusyada 

lerdir. 

Tiftiklerimiz 
Alman piyasalarında Türk 

tiftiklerinin satrşı durgunlaımıf 
ise de fiyatlar sağlamlığını mu· 

hafaza etmekdedirler. 

J Buna karşı~ı~ keçi .kılı pazarı 
Öz Rusca kul'anılacak canlı ve isteklıdır; fıyatlar da 

Yükselmekdedir. Türkiyede ol
Corriere de'la Sra yazıyae: 

Moskovada dilin temizlenmesi duğu gibi diğer memleketlerde 

1 tı de keçi kıh stoku azalmı§dır. 
için mücadeleye bat anmı! r . 
Bu tarihten itibaren resmi mahi- Yeni vapur almak için 
yette onaylanmıyan (~~bul) ya· ı Baf bakanlığın buyruğu üze; 
hancı kelimeler Rus dılınde kul- rine Denizyolları ltletme ldaresı 

- Haydi gidelim.. Yağmur 

duruyor .. 
-4-

NERMIN 

O günden sonra biribirler·nden 
kaçdılar. Y alnrz kalmakdan çeki
niyorlardı. 

Selma h;r kaç gün için Boğa• 
za gitmi~di. 

Nermin ile kocası Şefiği davet 
ettiler. Şefik onlara gitti. Kızına 

karşı likayd kalmasını artık iste -
mi yordu. 

Nermin, hatıra defterlerini 
teltrar açtı ve yazdr: "Bir çocu -
ğum olmalr •. o 

-Ya!... 
- Büyükbaba olacakım .. Sa• 

h:ci büyükbaba .. 
Bu da bir tatdı. Nermin Şaki .. 

rin karısını tanrmamışdı .. Ondan 
sonra da Şakirin karısı onları ta .. 
nımadı: 

"Görü§meıen daha iyi olur.,, 
- İtle odan baba .. Banyo ya • 

nıha!ında.. Annem yok amma, 
gene de rahat edersin. 

- Ncrminciğim, bu hayhuy 
içinde seninle hiç konuıamadık. 

Söyle bakayım messut musun? 
- Mesudum. Kocam biraz i · 

natçr amma .. 
- Kaynanan, kaynatan •• 

(Devamı var) Şefiği kartılarken müstakbel 
büyük pederi kar§dryordu .. Koca· 
smı seven, kocasına merbut, mes· 1:.--------------YENi ÇIKTI ~~ unnekle bu f ela .. 

bı - ReçehiJecek miydin ? 

l~'.. itle \ ~ "ll~~ enderle bir 
ltt~ '•i: :a.J>acaktım .. Şehri 

1~. enneden teslim 

landmayacaktır. 1 Müdürü Sade~din'nin dıı sefer-

d a Satışı ler için bir proJe hazırladığı ya· 
Mısn a arp ... .. 
.. k f. · · fskenderiye ko· zılmı§dı. Duydugumuza gore Sa-

Tur o ısının • ,. h 1 d ... • d l d fara göre Mı dettın ın azır a rgı proıe ıı se-
lundan ge e~ urw;nnı hararet- ı ferler hakkında değil, yeni va
sırda. arp~ alım dsa "kselmi§dir. purlar alınması hakkındadır. 
lenmıf; fıyat ar a yu 

ut bir kadın Totü oymyordu. 
Kocasına tenbih etti: 

- Babam burada oldukça mü· 
naka,a, kavga istemem. 

ilk bahar Selleri 

Fiatı 75 kurut 

Dağıtma yeri - Vakit Matbaası 
Kocaar güldü: 
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Ata Türkün 
teşekkürü 

Ankara, 9 (A.A.) - Riyaıeti· 

cümhur umumi kitibliiinden: 

"Erdemli kadınlarımızm say -
lav seçimine girmelerinden dola -
yı ülkenin bütün kurumlanndan, 
yer yer toplanblardan te1yazıları 
aldım. Gösterilen Duygulardan 
gönencim büyükdür. Türk kadm· 
Iıiınm yeni girdili ıiyasal alanda 
da değerli i,Ier ba,armaımı dile-
nm. 

K.Atatürk 

<;asusluk I 
Singapur; 9 .(A.A.) - Bura 

zabrtuının euarengiz f aa1iyeti, 
Perıembe günü yapılacak deniz 
ve hava manevralariyle ali.kadar 
olabilecek büyük bir casusluk iti· 
nin mevcut olduğu hi11ini ver -
mekdedir. 

Londra, 9 ( A.A.) - Dün ak -
ıam çıkan bir tebliğde, Singapur
da açıia çıkarıldıiı Japon casuı
luk çalı9ması hakkında Londrada 
hiç bir rapor alınmadığı bildiril -
mektedir. 

Tebliğde, Sinaapur deniz ve 
liava manevralarmrn gizli idare 
edileceği hakkında bir fey ıöylen
memekdedir. 

Şehrim ;lde çıkan bir 
gazeteye ceza 

Aiıkara, 9 (A.A.) - latanbul
da çıkarılan haftalık Uulıal Birlik 
gazetesinin, memleketin iç aiyasa
sina aykm yazılar yazdrfmdan ö-

türü üç yıl müddetle kapadılma
una ve Parisde çıkarılan Poalbd -
nya Növesti ıazetesinin de mem
leketimiz aleyhinde yazılar yaz -
muıntlapr iitürü yurclamma aokul
mamuına icra Vekilleri heyetin -
ce karar veri im ittir. 

Yeni bir Alman kruvazörü 
Berlin, 9 (A.A.) - Dün ölle 

•ıakti Kiet de Nurenberı İlminde
ki hafif kruvazör denize indiril -
mitdir. 

l•tanbul-Edlrne yolunda 
klprUler 

Ankara, 9 _(KURUN) - lstan
bul - Edirne Y.olu üzerinde ve 
Çorlu mıntakuında yapılacak 25 
köprünün Y.•pılma hazırlıtdan bit
mittir. Yakında temelleri ahla· 
cakdır. 

Sec;lm haz1rhkları 

Ankara, 9 _(KURUN) - lnti· 
hali hazırlıkları hakkında ~k 
almak üzere buraya çainlan An
liara kazaları kaymakamlan, vali 
Tandoğanla Jionuıarak yerlerine 
dönmü,lerdir. 

KURU"'un Mlln Romanı: 38 - WIUU A --..-

Duyumlarımız · 
Sivereğe su ge 

Kendi 
Güzel san' atlar genel 
1nüdürlüğü kuruluqor 

Önümüzdeki gıl san' at okulları 
Kültür Bakanlığına bağlanacak 

Ankara, 9 .(KURUN) - Kül- ı luna, ilk okul yerine orta okulu 
tür Bakanlığmda muzik, resim ve bitirmit olanlar almacakdır. 
diğer sanat itleriyle uğrqmak ü - Filarmonik orkestranın kadro
zere "Güzel ıanatlar genel müdür- ıu 124 kitiye çtkanlacak, orkeı -
lüiü,, kurulması kararlatdı. lıtan- tra inkılap muaikiıini yapacak 
bulda güzel sanatlar akademisi unsurlarla zenginleıdiril~ekdir. 
ile Ankara da kurulacak muzik ve T email ıubesi önümüzdeki yıl 
temsil akademisi bu genel müdür- açılmıt bulunacakdır. Kurum pro-
lüğe bailanacaktır. jeleri hazırlanmıtdır. 

Ankarada kurulacak muzik ve Kültür Bakanlığında ayrıca 
temsil akademıinin üç kolu ola - gerek okullarm, ıerek hususi 
cakdrr: Muıiki muallim kolu, kurumların ıpor ve beden terbiye
filirmonik ve tmııil kolları. A - siyle uğra,mak üzere ıpor itleri 
kademinin birer batkanı ve her müdürlüğü ihdası tasavvuru var • 
kolun birer tefi olacakdır. dır. Önümüzdeki yıl bütün sanat 

Muıiki Muallim okulunda daha okulları Kültür Bakanhğma bai
kudretli muallim yetitdirmek iç;n lanacakdır. Bunun için Bakanlık 
bazı tedbirler alınacakdır. Bu bütçesine 650 bin liralı:k bir tahıi· 
yıldan ıonra Muıiki Muallim oku- sat konulacakdır. 

Ankarada yapllacak 
orta mektep 

Ankara, 9 (Kurun) - Maarif 
encümeni, Ankarada yapılacak 
orta mektep için 200 bin liralık 
tahıiıatın verilmesini ve bu tah -
aisatm bmen 1934, kısmen 1935 
Maaarif bütçesinden ödenmek ü
zere Bakanlıia ıaii.hiyeti karar -
lattmlmqıdır. 

Birinci umumi mUfettlt 

TekaUt tUr•I muvakkat 
be9lncl maddealnln tefalrl 

Ankara, 9 (Kurun) - Bütçe 
encümeninin tekaüt türesinin mu
vakkat betinci madde.inin tefsiri 
hakkmda hazırladığı eauta "300 
kurut ve daha apğı maq alan 
mütekait, dul ve yetimlerin tasfi· 
yeye tabi 10 ıenelik maatlannm 
liesabında tatbik tarihine kadar 
birikilecek mikdar dahil deiildir. 
Bunlann aynca verilm•i iktiza 

Taksitle arsa 

lzmir beledige&i borçlu
lara kolaylık gö&terigor 

Ankara, 9 ,(Kurun) - İzmir 
lielediye.ince ana borçlularına 
bazı kolaylıklar brarlqtırılmıt • 
ıdrr. : 

1 Şubat 930 ldan önce taksitle 
arsa a1ıp da buıüne kadar öde • 
miyenler, belediyeye müracaatla 
son karara göre faizi 1 Haziran 
934 den itibaren yüzde bire indi· 
rilmit olan borçlarmm taksitleri • 
;i"' 20 seneye uzattırabilirler. Pe • 
f in verirlerse, ödeyeceii ıünden 
itibaren kalan müddete ıöre re • 
ıil'lmal üzerinden her yıl için yüz· 
ide 4 iskonto yapılabileceklir. 

Siverek belediyet_İ _:.lif 
getirmeğe tetebbüı e~ 
birin ıimalindeki saf bir 
ıuyu asri vesaitle teıı... dl 
caktır. Bu tesisat ~pd 1* 
dirde Sivereiin mühilll_.,. 
yacı temin edilmit ol.C--

Taı yüzünden k• 
etmiıler .. ~ ... 

Bartmda Akpınar 
yüzünden iki köylü ka.,-
biri ötekini •tırca 

Handıra köyünden Sil 
lu lbrahim, Akpınat ..w 
bir saatlik yerde, ICa "' 
mevkiindeki tat oca~ JJ' 
Oıman oğlu Halide aıt __ _ 
lan kaldırmakta iken, 
len Halil ile kanıı Giihii"' 
mani olmak iıteıniıler ., 
nnda tiddetli bir ka• .. 

Aydın hattı hUkGmetc;e mıfbr. .. .... Hl 
aatln mı ahnacak? Hem suçlu, liem ~.:, 

Ank 9 (KURUN) Af hınız, Halilin ~ . .h 
ara, - • i""ce patakl&llllf, Halılı r 

yon - Antalya ciemiryolunun ya· J • 

pdmuma bqlamlmuı üzerine la kuıimdan ajıre& 
Aydın Demi"Y.olu ·ıirketi ile Ba- tırYarab liutaııeye _.-k 

ymdırlık Bakanlıiı arumda bir yaralayan da yakalaJIP .... 
ıörüt farkı belirmitdi. Şirketin kata bqlanmıfdır. 
mümeuili Mister Adin Ankaraya .. -
ıelmit ve Bakan Ali Çetinkaya ile Kıskançlık 
görütmüttür. Görüf1De samimt Adanada ıaraonluk _.r 
olmutdur. Bu arada Aydm hattı- tafa admda biri, UJD 

nm da hükUmet.çe ıatm almmaıı mayelerinden Sivash 
üç aenedenberi doet 

meselesinin ıörü,üldüiü sanılmak zamanlarda kıskançlık 
tadır. aralan açılmıı, kaddlr 
Haklmlerln tayin ve terfllerl ,m vermemeie bat 

Ankara, 9 _(KURUN) - Yeni Mustafa, yanma 
·hakimler kanunu mucibince yapı- ri ilminde ild arkad 
lan tayin ve terfiler IUteai Bakan- Hamidenin yanma • 
lar Heyetince tasdik edildi. Litte malt teklif etmittir• 

Ankara, 9 (Kurun) - Birin -
ci umumi müfettit Hilmi letan • 
bula gitmelc Ü•we yola crkdı- J.l;J. 
mi, dört ıün kadar Jatanbulda ka
lacak sonra Uzunköprüde, ailesi -
ni ziyaret edecek ve Diyanbekire 
dönecekdir. 

• na rui olmadıimd o.l•r.,, ~.nılmekJ • .ı :.. I:'--::-.. - . pazarten ~e ,,,_...., ~.a. n. ..., 
1 U...US-• .... --- --

maaı ıahiplerinin bu matl6bllıbnı neıro una dır. hoymmdan alır .. ,. • ...,";;ıl 
da iıtihkak saymaktadır. Muam•le vergl•I kanununda mqtır. Kadm az .onrt 

dellflkllk Katil yakalanmqtır. 
Baaın kongr•I A k (K ) M 

n ara, 9 urun - uame- Bı·recikte okut11• 
Kendisine huıusi kalem mü· Ankara, 9 (Kurun) - Anka - le verıiei kanununun 2 inci mad • açılıyor. 

dürü Hikmet refakat etmektedir. rada toplanması mukarrer matbu- desinin O fıkrası (ipek memucat Bı·rec!•...o.- bı·ıın ihtıefi 
lzmlr vallal Ankarada mus •• at kongresinin intihabattan sonra fabrikaları ıibi ipek fabrikaları • •ıla- ... -1.. bir okuma 
Ankara, 9 (Kurun) - lzmir toplanacağı haberi doğru çıkmak- nm da hariç tutulması) baklanda ~ .JJ;.i d. teliJdıl 

va1iai General Kizım ıeldi. Ba • Bursa mebusu Ru""ıdu··nun.. t-'_.ı.fi • e ıye o • ..=. 
1.: 1 ki 1 _.ı• B ,__ tadır. mu mmdaki bina bunull IY" 
aan 1 ara temaı euıyor. ir-..ç lktısat encümeninde ıöriifüldü. -••lir. çif, 
enin ıonra dönecekdir. Soyadı alan mebualar --s • •- Encümenin tadile ıöre, halı ima· Halkın ..::ı; ..... lmetİ' 

Yeni aec;lm karar1 ,,......,.._ 
Ankara, 9 (Kurun) - Kocaeli litbaneleri, kuvvei muharremi ı-ilmit eserler 

Ankara, 9 (Kurun) - Mecli- -"S" 

ıin ~eni intibah kararı iç Bakan. mebusu Salih '(Yargı)', Trabzon bet beyıire kadar olan, kuvvei gazetelere de abone o 
lığma, oradan vilayetlere bildiril- mebuıu Raif (Karadeniz) ıoyad· mubarreke kullanmıyanlardan Yeni n8fl'lratJ 
di. larını almıılardır. da en fazla 10 amele çabtdıran 

Kadınlar1n te9ekkUrU ilk okullar1n kıraat kltaplar1 küçük sanat müeue.eleri istisnai Gftneşll satı' 
Ankara, 9 (Kurun) - Kac:lıın- hükme dahil olacakdtr. ldr .... ..:ft 

1 b 1 . !il Ankara, 9 (Kurun) - Kültür Ancak trik • I •..: bit 1"" arm me ua ıeçme en ve aeçnme- . · otaJ, p iatia etya, Bu iıimde yenı - _hlr, 

leri hakkındaki Mecliı karan ü - Bakanlıiı, ılk okutlann 5 yıllık karyola ve nikelanj fabrikalan, çdmııtbr• Dört fo~ 
zerine yurdun bir çok yerinden yeni kıraat kitaplarmı önümüz • ıunt, tabii ipek mensucat ve eıya· içinde (26) rüzel ı•ıı:-...,. 
Atatürke ve Mecliı Ba'1canlığına deki yıla yetitmek üzere baadır • fabrikalan bu istisnai hükümden lan bu kitap 25 ~ 
tükran telyazıları gelmekdedir. makdadır. hariç tutulmuıdur. yuculanmıza taniJ9 

gim. ı limde havlu odaya dönerken, onu ı lanm döke döke kurod..,. , 
Bu içli, bu ifadesi süç gönül iı- yatağm üzerine kapanmlf, 1anıla, di.. ~ /: 

tiraplanna ıık ıık tahid olduium aar11la atlarken buldum. Hiç bir teY o ,, 
zamanlar artık acıya kanmıı, sev- Atıldım: nı içti, tekrar odaaıoa 
giye kanmıt ıibi bütün mukave • - Ne oldun, Ergin, ne var?. Ne oluyordu?. d-' 
metimin kesildiğini hi11ederdim. içim yanıyordu .. Bütün sualle. Onun benden~ 
O zaman: rime saradan ıöisünden taıan hıç· yoktu •.• Fakat bu . 

-Yarabbi, bu kadar acınacak kırıklar cevap veriyordu • kökü nerede idi. B• K 

Burhan Cahit Köroğlu 
bir adamı bana et yaptın .. Ne olur, Acaba fena bir haber mi almıt· na aldım eraıiyor··al,ııı' 
ona göre beni de biraz laf yürekli tı. ltinden mi çıkanlmıttı?. Ara ııra onu, d ti" 
yaratsaydın ... Diye yalvarırım. Meral de f&fmDıf .• O da allı • ıördükıçe IOntY~~t: 

Bütün yorgunlujuma rağmen be
nim de uykum kaçar, (Meral) 
masal diye dinlediii bu macera -
mn bilmem neresinde mı,ıl mı'ıl 
uyumağa bqlar. 

O zaman beni ve yavrusunu 
uyandırmamak için hıçkırıkları • 
nı göğıünde bojmağa çalııan bu 
İnce ruhlu adamm kısık kııık ai· 
ladıfım duyarım. 

Ona uyuduğum hi11ini ver • 
mek için tabii ı~rünmeie çalı • 

··--·-----...... ·--·-.... ·------····· 
tırken içime akan zehirin acısı i
le kıvranırdım. O (Meral) ı ya -
vatça yataima yerletdirir, örtü -
lerini çeker .. Sonra bana sokulur. 
Gözlerimi açamadığım için ne 
yaptığını göremem. Fakat nefes
lerinin yavq yavaı yüzüme yak -
lqdığmı hiuederim. Atet gibi 
dudakları bir alev dilimi gibi al -
nımı yakar. 

Bu onun en büyük ibadeti. 
Ve bu ibadet benim bütün sev-

• • • yordu.. kelimeleri tekrar e ,.,., 
Sabahları o danna benden evvel Ne yapayım .•• Bqmı koRan • - Sıkılıyontlll• }. 

uyanır, yazı odasına geçer. Ben mın arasına aldım .• Göğsüme çek· rum. 
k lkt - Pek·1 . ~ _.ıen 1.. -~ a ığım zaman onu akıma dan tim: neu ~-

1 

gelmiı telgrafları okurken bulu- - Söyle Erıin.. Ne oldu, nen O zaman 1ıösle~~:· 
rum ve kahvaltıyı hazırlar. aeıle - var?. her yere a&P anıp ~ Çrs;.,J 
nirim: Nihayet, onu söyletebiliyorum.. rimle kartılaf1DaJctall eti"';,, 

- Ergin Meral seni bekliyor. Bütün cevabı iki kelimeden ibaret hemen kendisine 
111 

Ve o kızıyla aramızdaki yerine kalıyor: yor ••• • 
oturur .. Bize günün ilk havadisle· - Bir fey yok... lçinıe sıkıntı Ne oluyoruz?. .;, 
rini verir. geldi... • Bu sakin, •ıcak yltft il 

B. b h k 1 d h ib0 na ka-n bu sıkın 1 
ır sa a yüzümü yı amı,, e· Ve çat amıf bir ka e I' ı acı· • ~-



Anadolu ormanlarında yapbklan araşhrmalar nasıl Her 1/ Ün l/ Üz ad 
g ti alınan neticeler nelerdir ? 1 ı !(, 

lieue,, . eç , op ıyan: emalettin Şükrü Orbay 
>br: Wı~ner Journal yazı _ mek tehlikeoine maruz bulunuyor- dim. Nihayet ıüpheli bir hareket olarak batka ilim araıtırmaları 1 kinden daha kifaye&Jl' b 

1 

d b 
b·ı· d'k k" "ı ve me zu 

\I· du. Sefaretimiz Türk gümrük ma- 11n a ir karaltı ıöründü. Derhal yapa 
1

" 
1 ı, bu sayede Küçük olacakdır • ., 

İJll lıİ' '->.ı~"1ıa ~~i-~t tarihi müzesi kamalı ile temua geldi. Nihayet ve gürültü itittim. Çalılıklar ara-
2101 -:!•~n: Kayıtsız 2137 - inanır: imanlı ~ 'ıııır.; ~ kuçuk Aıyada ilmi a- Al-nca kODUf&ll yübek bir me- •üfeğimi ırkrca omuzuma çektim. 2102- .gıız: Salim 2138 - inanlı: lmanh 

kJ ltt,...:.. ar~ gönderilmit olan he- mur Ankaradan aorarak bizimi - Sinirlerim kopacak derecede ge - 2103 - lğüs: Ali, Kamil 2139 - inçi: lıvebaz ~ V· ıuren bir gaybubetten çiıı izin aldı. Ondan .-a mem - rilmitdi. Büyük bir ayı ve onun 2104- l~r.ek: Saf 2140 - lnçke: Narin 
r. • t'<ıtı! 'Yanaya geri dönmütdür. !eketin içlerine doğru aeyohatı - yanmcla iman hayaletleri belirdi. 

2
lOS- gret: Muvakkat 2141 - ine!: Veli 

kö · • I> •rırnızdan biri bu heyetin mıza devam ettik. En evvel Ada· Köylülerden ıekiz kiti ayıyı bir 2106 - lkia: A.li, kim il 2142 - lng: Galebe z f 
•I' tk·fkoller ve zevcesi ile ko- pazarına vardık, Adı "Büyük Pa· ıınk üıtünde taııyorlardr. Bu kur- 2107 - !beleyen: Mürebbi 2143 - lpar: ltriyat • ~ ~r ıı,. ıraatrnı bulmutdur. zar., manallDA gelen bu kalaba naz adamlar benim aymm izleri 2108-:ı"!m~k: Meslekdaı 2144 - ipek: Hari; mıs 

ıeı.ç bilgin ve bütün arat. 60 bm' nüfuılu bir yer olub ger - ü•erinde dolaıdığımı görünce a - 2109- llbr: Sıhr 2145 - ipin: Ruıen, vazıh ı..;.,. leyalıatlerinde kendiıi ile çekten de biricik ve büyük bir pa- YIJI kendileri takip edip vurmut-
2110 

- idem: Nadim, 2146 - lpkin: Erguvani 
•• : olan minicik, fakat ce _ zar yeri olduğu hilıini vermekte- lardır. Kendilerine danlmadım -.e 

2
1
11 

- lldq: Hem,ehri 2147- lptq: Dost 
k. '""C•·· ı· d iri b··~:- H' ter b" t ak • t d"ğ" 2112 - lldiz: Cezir 2148 lrde h . • 

•t Jll '"'ı -•, - biraz zayıflamıf, dir ve tima m e U•- m - ızza vurm il e ı un ayının 1 . . . . - m: a rırı, usu ı ••·• .YDrıılınuı ve gözlerinde ya- landmm ticaret merkezidir Ye parıumr ödedim • ., 2113 - len: Faık, ıstıkbal 2149 - lrek Vasıta ~·-- h · burada Koyun aUrUaU lrlnd k d 
211

4- llgen: Delil 2150 l ' H·· ·~ - • ...,., bqardrklarmın.., _ dünyanın er nevr qyur , e ur I - ren: ur ,_d1,ıı-rtar bir halde_ artık aatın al-bilir. Dr. Kollerin zevceai de .öze 
2115 

- !gezdi: SeyyÜ 2151 - lrevül: Piıtar ~. rın d TU ki 1 ae-merlngl karıtarak: 2116 
- llıu .. ·: Maksat 2152 - lrez·. Şecaatlı" 

"'teı a önmiit bulunuyorlar. r yen n "' 1 tı.ı:: ltıütevazi ve mahdut vaıı - Adapazarntdan ıonra ıeyaba - "Ben de küçük bir macera ge- 2117 - lguy: Nazir 2153 - lrge· N 1 ~l b ·· · · d d · d" d d 2118 - Uhan: Atiret beyi . · az 

1 

._ ıo•· Yııp~rkları bu aeyahatdan timize bir kira oto ÜIU iÇtD e e- çır ım., e i ve t41yle devam et- 2119 - llidi: Faide 2154 - lrıı_: idrak "-.~~~ Yen • •Lal yam ederek Anadolunun ım-1 ci- di: 2155 ) B l" · ."'ld ı ve zengin mtıu ar 2120 - llkme: lktuat - ~gın: u _uga ermıf, ~ •k·• lralrnayıb parlak ilmi mu- betinin vahı! romantik bir bal ar- "Bize ıeyahatimizde daimi o - 2121 - lltir: Delil 2156 - l~ıç: Asayıf, salah 
"l. lt •retler de kazanmıılardır. zeden dağlık arazisi içlerine git- larıık refakat eden ve Amerika - 2122 1 • 2157 - lrık: Hürriyet 

Jl

,_
0 

ler ıöyle demifdir: tik. Yol çok tehlikeli aerpantilerle d:aki Orman Enatiliilünün müdü - - lmanç: ıcap 2158 - irim: Beıaret 
1( '-- ı· b taklık bir ovadan ru·· olan Dr. Alı" Ke-al Bey benı· 2123 

- me: Çare, derman 2159 l · · M" d "k 
"9e eaki yaban keçisine aid yü...e ıyor, a ~ 1 . - nnesı: u rı '1ııaJar: Küçük • Asyada bir 1000 metreden fazla yübek bir ve heyetimizden bir Möayöyü bir 2124 - m~: Anfane, kol - 2160- iris: Salih 

h ak fikri yere çıkıyoruz. Bu havali emsal - gezintiye götürmüıdü. Kulübeoi - lektıf çalıf1DA 2161 - Irk: Azadelik 
ıı..,ı ..:e~~ ati yapm . - ıiz bir güzellik arzediyor ve bi - nin yanında büyük bir koyun ıü- 2125 

- lmrai: A.ırk 2162-lrkek: Mertebe hııı pı un? Size bunu - zim Semmerinl'e pek ı.enziyor. rİİIÜ otlatan bir çobanın yanına 2126 
- lmrak, A.ırk, doat, 2163- lrketi: Kadim 

1 •~ Ebvlerdeki .keçilerimizin 40.000 nüfus1u bir vilayet merke· gitmitdik. Ben arkadaılarnnın 2127 
- lmre: Aıık 2064 irkin· Ce · 

. Ya ani ana cimini bul • "h 2128 1 k M - · ıım. Ilı~ .. 

1

• olan Doluda elal kararga 1 • yanından biraz ayrılmı-+nn. D!_. - mre : ergup 2165 1 ki'· A d h"" k "etinde idim. Mukayeseli .. · ı ,. ....... DIT 2129 - lna"': Muhaıip, Ne. · - r ı. za e, ur, uvvet. 
etol bu mızı kurduk. Buradan ııma e ve den bire ketkin ve •iddetli köpek d" 

7 

2166- lrkören.· Naı· ı 

'

. e keçilerin Anadolu • :ı ım IDıalindeki daifJarda yap. cennba giden bir takım ar&ftır - havlamaları iıittim. Selin geldi - 2131 I k H r d t 2167 - lrkörücü: Nail ~ lranaatine yarmııdnn. Mu- malar yapdrk. Her yerde rıııt~dr- ği istikamete bakınca iki büyük 2132 = 1:1 ,' E;i:• Ol 2168 - lrsik: Asil 
"'haz h l ana ğımız haJT&n ıeneti ıayanı ay- Türk çoban köpeğinin bir ıölğe 2133 _inam·. Emı·n 2169- lrıi: Peri 

1 ev ayvan annın • r,.-w.:. R-•w:onel bir tarzda i•leti - k d k ki 1 ın nerede bulımduiiu c••u _, , ar uın an oıtu arım ve ıö ge- 2134 - inan.· Akı"de emnı·yet 2170 - lrtanki: Sabah 

~· len muht-em ormanlar, avcılar · d k ' t "'ı., a ar&ftmnalar yapmak ., nın ormana oğru açtığını gör• 2135 _inanç: Emin 2171 - rte gün: Sabah 
\ .., •• h .

1 

k d için hakiki bir cennet tetkil ede - düm. Bu bir kurd idi ki, güpegün- 2136 I M t t 2172 - lrte kün: Sabah 
t iı...t ç ı e manasız, ma ıa • cek bı"r haldedir. Biz buralarda du"'z ve ı"nsanlarm oturdukları ev· - nangu: u eme 2173 1 H 
• laL ~ir eğlence .deiiidir. Böy- ·--- - rtem: üner ~bir cinai bulup bunun tamamiyle Avrupalı karakterde !erin yakınında koyun sürüsünün Aıyanrn hayvanlar alemi hakkın- 2174- lrten: Mücevherat 
il...._. de ulah ede.ek daha jyi bir haJTan&t ilemine, karacala - içine dalmrı ve genç bir koyuna- da ıimdiye kadar mtvcut bilgile- 2175- lrtük: Kıymet 
,,.. '··-·"' ı.:.. _._ .ı.ı. .o .._ -;ı.ı.. yahu clomuzlrırına ,.ötürmü dii, " Kö.,.kler kurdu ...imiıı tt-m• ~itmôfdir- 2176 - lrvaıa: itikal ' 
'\ ~kün oluna; bu ökono _ ye küçük aY bayvanlanna raı - kil-etrelerce kovaladılar Ye AnıftırlD&lanmızm belld ilaü _ 2177'- in-: Ma!Ml!l". llfi!ll,ke. ~'"'dan yübek kıymet ve ıelmelde büyük hayretlere düt - lıurda kuzuyu hıraktırmcaYa ka - müzdelıi Noelde "T ahiat tarihi 2178 - isen: Sabih, ul" '-it l L; • dük. dar arlıuıodan lıoftular. müzesi., nin huıual bir ıerııiainde 2179 - lıilı: Muhabbet 

L ~iıı •~ r ıt olur. Bize ıeferi • Beraberimizde Anadoludan ·ı b·ı "': il· ,.zım olan veıaiti yereft" TUrk mlaaflrperverll§I ıöoten e r ecek olan netice ve 2180- lstek: Arzu emel ~ lıııler Akademiıi, Şark ce _ buraya bir çok hayvanlar ~ k Cenuba doğru seyahatimizde ıanimetleri bu ııeyahatımızı öde- 2181 - l•ti, Memba ~~bur huauıl zevat ve bil- dik. Bunlar araaında bir de büyü çıplak ve yalçın bir dağlık arazi• yecek deyerdedir. 2182 - lıanç: itikat, itimat 

1

, "rıt Seilem ve Çrkulata ayı vardır... de hulya! ve nadir tesadüf edilir Seyahatimizin en ıüzel intiba- 2183- lıçen: Gayretli 

10 

toru Hellerdır" • - Bu ayıyı bittabi ıiz kendi - bir yere vardık. Aradığımız ya - !arından birini tqkil eden mühim 2184- ltÇan: faal 

A.lı!.._to d b" T n"ız -·rdunuz değil mi? 
0

:"'8lla 
1 

a il' una vapu. .... h bani keçinin bu dağlarda bulun· noktayı da zikretmek isterim ki, 2085-1,çen: Gayretli. 

l' .... rek Viyanayı terketmit- Dr- Koller ye zevceli ma cu - duğunu orada öğrendik. Evvelce o da Türklerin emsalaiz olan mi- 2186-1ıçimen: lıgüzar ~.""- akmtm boyunca Ruııcu- biyetle biribirine balıııtılar v~ gü- vurulmut böyle bir baJTaDID bü- ufirpenedikleridir. Kendiıini 2187 -1,enç: itikat, itimat 
ilı. 0tadaıı da trenle latanbula lüıdüler. Bunun üzerine Dr. ol - yük boynuilarmı da elde edebil - fakir ve ibtidal kulübeıinde ziya· 2188- lıi: Preme1 

' !er dedi ki: dik Fakat oralarda etraflı araı - ret ettiğimiz en fakir çoban bile 2189 - lıliur: Meydanı harp 

ı!:!a~•rımız tehlikede ~Size bu ayı ile geçirdiğim bir tırmalara maatteenüf imlıan bula- miufirlerine ikram için bir kuzu 2190- lılek: idmanlı, seliı 
'lıa, lllda ilk nahoı ve kızdı- macerayı anlatayım. Bir ayının madılc, çünkü paramız nokoandr. k,.mekten geri durmadı. Reımi 2191 - lteğin, Samur ~ aret haı göıterdi. Gümrük yeni ve taze ayak izlerini bulma- Meklıire, beygir ve 1&ire kirala - makamlar bizden her yerde en 2192 - ltkü: Hayırlı, hoı L"'lııır• t.rınm huzurunda sandık _ ifa muvaffak olmuıdum;. günle; maklığımız lizım ıeliyordu ve ıamiml ve , doatane yardımlarını 2193 - ivecen: Aceleci, acül ~!--~ llçtıjbmız vakit memur _ ce .,)<asından lıofdum, nıhayet ı- paramız bu -aflara yetiımi - eairgemediler. 2194- lvedi: Acele, ıitap 
;:-.....,,_ete dütdüler. Çünkü ..., _ nini buldum ve inin civarmda yordu. Bumm için hedefimize bu Yeni bir heyeti ıeferiye halin- 2195 - lvgen: Seri 
l il,, d ~ bir çok ıiliih ve cepba- kendime münalib bir bekleme kadar yaklatmııken geri dönme - de önümüzdeki Mayısta belki ge- 2196 - ivgin: Sabırsız ~ l'~ u idi. Halbuki yivli ailih• yeri ıeçdim; üç ıece birbiri arka- ğe mecbur Jıalrıımızm acıımr ta- ne Küçük - A.yaya gideceğiz, ve 2197- iyem: Hüın 
;."ili. Urkireye ith r idi ıııra ye ..,jiuktan diılerim biribiri- ıavvur edebilir1iniz. Bununla be- öyle ümid ediyoruz ki, gelecek 2198- lyik: Heves 

.. •il"h a 
1 

memnu · d beki b · · b" tesad··f tal' · f "d t 1 b f J ~ a !arımız müsadere edil- ne çarparak bura a pusu e - ra er ıyı ır u Ye ı eserı ıe ere aı vaıı a arımız u ıe er- ?.200 - yi son: Seli.met 

l... '• () kadar l w • d B h zuna uyan bir hayat \ hengine o kadar alıımıtım ki bu ı verdim... Fakat aydınlanır tara • , bakmak ta güçleıecek. 
~ a._d a ıftıgım ve ınan ı • ' en er ar ı_ • • "b" kalb" • d 1i f b 1 ak . ,. ~ ~ et bı"•..ı·.... b h k d deiil aıiyim? sert, to" aeı çıvı gı ı ımı e - ını um ımlıinı yok.. Annem imdadnna yet" t" 

) ... • • oargım u ayalı - ar a &fi .. .. • ıt r. (t·ı. ı hır imfh • • Bütün bu yumllf&k• çozucu ıu - yor.. Bazı alqamlar yırtıcı bır kaplan Bizi özlemıiı gelmiı Er . ..ı ~elı tet) in 
1

• an mıdgeçırdıyohr. il ·m· her zamanki gibi karıılı - Ne oldu?. Ben eskiden ne iııem gibi beni tutup çekiyor .• Gözlerini nemi çok ıever 'sayg s' 

11

dn azn-
,. ~ d· a9ıyanın an a a a erı ı F ka 11 d ? .. 1 . d" . · ı ı var ır. a ·~, 'Ye anlatt ğ b k dal gene oyum.. a tona ne oı u . ıoz erıme ıkıyor ... Kirpikleri bi- ten tanıdık1arına k b' k d 

h .. )' ı._ ı ı u te o ı yor: . k Bi .. be . . . h I d b-l·- artı ır a ın ..... ..,. acılar b k tıl - Bir teY yok, içimde bır il ın- r gun ıu re11ının anımı e oynama an _,or, ıonra yüzü kadar yumuıak ve nazik görünür 
taLt•liror• ' u" m ar ne- gelmiıti.. buruıuyor. Çizgileri kalınla•ıyor Halbukı' daha 

0 
·• • ı· · '-~ • .•• • tr ••• O kadar.... . k d.... . d ğ • . • '!l' gun annemı ge ı • l:'>ıı lıu iıt • b" fakat daha bu cüınleaini bitir - Benı ço ıev ıgıne ınan ı ım ve kirlı ığrenç bir teY konmuı gi· ren otom bT ""f"" •• ·ı h" k 

'1.a ~ .. oJ-
1 

krap akıe1erı !1 irin bu hallerden biraz bahsettim • bi beni silkip atıyor. t b" ~ 
1 

kın 
10 

oru ıke dıç yo • 'l~ ~a t kurtul d - mcden gözleri y&f&rıyor ve gene ' an ır agız avgaı çı ar ~ ... buhr .. l an ama ıgı O t O mübarek iyi kalbli kadın: Artık günler degwil saatler da. A 

1 

ı. ·•~) • .n arın 11klaıtıiimı, o kamga baflıyor.. nu ıus ura - K . . . km . ' , nnem ıatırmıttı. ın e.tt k b bı"Jmek ı"çı·n yoruluyorum··· O artı.k - ızım sızın çıtınız çı ıyor.. kıkalar bile biribirine uymuyor E . . . ı· .. .. .. A 

' 

i .. · ı ütün neı'eaini, H k . . . . Ak • - rgın ıınır ı gorunuyor. ra• 
••l k b k b" d 1 ıarfedı· er es sızın ıçın: unn gayet sak" b t G" . • .. ay etmek üzere oldu dökülece ır ama yat•• . • . . .~ • ın a ıyor. oz nızdan bır teY mi geçti. 1ı,.••ru1or lecek bir yudum nefesi kalmaınıt - Ne ıyı karı koca .. Geldıler lerımı açtıgnn zaman onu demir D d" 

'.:ttl) in uuın.. w • gı"bı" ••rı·lı'p yatnror ve ben bu .e.• - geleli bir ıızıltı1arını işitmedik !.. kafesten kurtulmuı bir sırtlan gi. e ı. ~Jtu Y\ldugu bır aktam - •J l 5· h Bizim fıııldatmamız onun gö • 
ll_-, lduın.. rarlı buhranların tılsımını çoz· Diy.or ar. . .ıze mu akkak .. nazar bi görüyorum. 

\~ltı E d zünden kaçmamıftı. Katlarını çat• 

it •it ı.~' Yüzün" b" . . "b" mek "in gün doğuncıya kadar, gehyor. vınız e arama çorekotu Çaya çağırmak için Meralı yol• .,. • •ır u ır ıevgılı gı ı ~ k k m El • .. k .. .. l tr. Bana çrkııtı: l>lıı..d anne, bir kardet 1evgiıi düıünüyorum.. ya ın ~u k d -~·z~ em gozu 'Yorum. .• - Durup bakacak ne var. An• 
d, Ç •11ı.. Son zamanlarda bu sıkıntılara derler. ~z'. . .. egıl mı tatlı canı- Çocuk gozleri yaılı dönüyor. neni içeri alsana! 

~ ""·· ~'k. Üzül" . d ı"ıyanlara, alet püskürmeler de ka· nıza .. Ne uzulup duruyorıunuz. Onu da azarlamıf. -, · rı uyorum Ergın e- K b" • • Seaimi çıkarmadım. O aktam 
il.. ' il l.}atıın h" ' 'N rıımag"' a batladı.. ocasını ıeven ır kadın ıçın Ben de korkudan kendim gi - b ~ ~~it.· ze ır oluyor.. en bl l h • iz annemle yatacak Ergin yazı 
ı.. ~,t, •iiıni . .. Hiç değeri 0Jmıyan sebe er e onun ru unu ara,tıramk, tılııımı demıyorum. ~, ae z var ... Senı uzen .. k · · k r I Ar d . odasına geçecekti. Aylardanberi rı Yan d d w• • • bana çıkıınror, somurtuyor., _onun çozme ıçın en es ırme yo. He!' aınız a nıhayet bir ıaygı var. 

~ ın a egıl mıyım. •J • t b'"f" d'k Ya d ..,. ·1 konuıurken yunıuf&k ıeıının a· şeyı unu up u un ı katimi ona Onu da lardığnnız gün yüz yu"'ze 

nımız a degd mı. 

(Devamı var) 
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IHIU~AYE _• ';~:::.:· '!~::~::· Kadınlar Adası! 
Gözler, dişler, saçlar 

Yazan : Sel~mi İzzet Kayacan 
- l - Gözler - Yazık!. 

Göz1er - Ayşe derin uykusun· Ditler - Yazık! .• 
da korkulu rüyalar görürken biz Saçlar - Şu bir örgülü halimi • 
!:or:.uşalım. Zavallı Ayfe ! ze bak .. 

Dişler - Zavallı Ayşe! . Gözler - Her gün bizi irileştir· 
Saçalr - ZavaUı AY§e ! mek için kirpilderimize çekilen 
Gözler - Bir zamanlar koca mile lanet olsun!.. 

'., ~ntin en güzel kadınıydı. Er • Di,ler - O fırçayı kırıp atmalı. 
ı. ~kler öniinde dize gelirlerdi .. Ku- Saçlar - Ya o kızgın mqalara 
rnnunun en güzel kadınıydı. l- c~n ne yapayım? 

Dişler - Hanri kurunun? Gözler - Onurum kalmadı .. 
Gözler- Sus uyanıyor .. · Ağlıyorum artık .. 
Saçlar - Sağdan sola döndü ;. , Dişler - Sızıyı öğrendim .. Can 

Kaygusu var. içini çekiyor. Kay- 1 kurtaran yok mu? . A 

gusunun ne olduğunu biliyoruz. 1 Saç1ar - Bu boyaları, bu ılaç • 
Di,Ier - Biz de biliyoruz. ları uzaklaştırınız .. -Can kurtaran 
Saçlar - Artık erkekler ona de· yok mu?. 

med, demed çiçek yollamıyor.. Dişler - Sallanıyoruz... Can 
Dişler - Bir yıldır, hiç bir er.. kurtaran yok mu? 

kek onun yüzünden biribirine düt· - 3 -

man olmadı.. Saçlar - Ne. olurdu, Aytenin 
Gözler - Bu devrin gençlerinj Laşında kalacağımıza, başka biri~ 

beğenmiyor... nin eliı~e geçseydik.. Evvelki sene 
Dişler - Ayte tasaya düttü. bir kaçımızı ~esip_ bir gence ve~ • 

Saçlar - Ane kaygulandı. mişti ... 

Dişler - Neden? . · • Gözler - Birer ~am .. işte bizim 
Biı-az susarlar.. ge1eceğimi.z ... 
Gözler - Çipilleıiyoruz.. ·Dişler-Dün neler duyduk ..• Tak· 
Dişler - Sararıyoruz. madan, köprüden, altın, platinden 
Saçlar - · Beyazlaııyoruz . 1 

söz açtı ar ... 
-2- s A . Saçlar - uaunuz... nenın Gözler - Bir devirde yddızdrk, 

vakti, saati geldi •. yalazdık, ağaran tanyeriydik, 
zümrütdi.ik, ııddarchk, yıldınm o .. Ditler-Ayrıliyoruz Ayte .• 

Gözler - Sus! Kollarını uzatı • lup bakar, öpücük olur okşardık .. 
Dişler - lnciydik, sedef dik.. yor, korkulu rüyasında göğsü ka .. 

ı k barıp iniyor;. r Ne clınalvl•Jrdık, ne ceviz er n-
Saçlar .- Korktlyor .• dık ... 

Saçlar - Bir akar suyduk, gü • Diıler - Neden ? · 
'k dık Biraz ıuıarlar .•. ne~h , ay ... 

Gözler - Altlarımız çürüdü .. Gözler - Sönüyoruz .• 
Dişler - Çürüdük.. Dişler - Çürüyoruz .. 

Güo dogusu 7.1.l 
7. ı!'ı V h d H ., t "Dilimize çeviren : A·;. 

Güo batısı tıi .41 16.4 ı anın: G-Er ar aup mann 111"' 

Sabah namaıı 6 6 .............. 40 dı'"' 
Oğle oamuı lj.07 12.0:" k rı ~ 
ltındt namazı · tU9 Hl!4 Çünkü o medeniyet bir erkek belik makamına geriçdi ve e·tti· 
Akş&m namazı 16

·"
1 1168'. ~01 meniyetidir. Tabiata bağ'h, aeme- de derhal oradan kaybolup gı Yatsı namazı 18. O ' 1 rtıl' 

imsak s.2s ,,<ıs re verici annelik telakki tarzı er • Adanm en yüksek nokta a e#l 
Yılın gl'çen giinlırı 344 345 

kekte yoktur .. Kadın daha az, fa • dan birisi Mis Laurencein 1 _,,, 
Yıho 1.al&D ııüııler f 2l !O 0 sıır 

L . _____________ .... kat daha esaslı düfünür.. mabet için ıeçtiği yerdi • ''ı ~ .. 
Tabii bahsetmek İştediğimi ka~ Bona Dea iımi verildi .. Ka~~ıııb~ 

ı ı R A D Y O =ıı dmlar medeniyet yüzünden bozul· lar araaında duran bu m~b;~,. & 
I_ · ~ mut olanlar değil, tabiat içinde mağarası vardı. Bu maga il ııJ 

BugUn kalıp ta bozulmıyan ana kadnılar~ nünde bir düz saha vardı.. :.r, .. 
lSTANBUL: dır. Ana1ann omuzunda tafınan tabii bir bahçe gibiydi. GarPÔ jtf 
18 - 18,30 Fransızca ders. l8,30 bir medeniyette erkekler medeni· fa olan hududu denize :ıı· 

- 19,30 Pl~k= .. Tiyattro mu~ikisi. 19
• I yetinde görülen fena hallere tesa· inen bir uçurum tetkil ediyor 

3o _ 19,40 Dunya haberlen. 19,40 - 1 •• f d'I • • k" kt k111 ~ 
20 Muzik - solo (Nejat - Keman). 20 - cm e 1 mesıne ıın an yo ur. Mağaranın methaline ya dıı• 

20,30 Konu~ma: Selim Sırrr. 20,30 Hazreti İıayı bile 'bir kadın do- lan bir yerden bir dere akıY~ .. ~ 
21,15 Plak: Orkestra. 21,15 - 21,30 ğurmadı mı? Hemcinsinin · ıevil· Bu sayede her taraf yalnız lf°' 
Anadolu ajansc - Borsalar. 21,30 dan meıi hakkında lsa tarafından ko · bir ye§illiğe bürünmekle kal~1t ıl 
itibaren Türkçe sözlü dans musikisi, nulan kaide analar dünyasında ayni zamanda günün en tJCV-"ıfo 
Bayan Bedriye Rasim, Radyo caz ve • d. k d kt b · h k"k t Jufor" 

k . · tım ıye a ar co an erı a 1 a atlerinde bile orası serin o __1, 1.~ tango or estrası. l d • ~ , 
o ur u. Mis Laurence eıuen P p 

Eaki Fransız Tiyatrosunda ÇÜllikü atkı da kadm yaratıyor.. zamandanberi orada oturJIJ 
Bu geee saat 20 de 

B U B 1 R l\t~"~uı BlltdiıJtSi 

Rü YADIR SthirTiyatrosu 

Operet üç perde .• 

Beıteliyen: Ferdi 

Yazan: 
Selma Muhtar 

Son haftası 

111111111111111 

IJ 
nnnm 

Pek yakında Cemal ve Ekrem· 
Reıi~erin Deli Dolu büyük O• · 

pereti.. 

KURUN 
Gandellk, Bt,yul Gueta 

.lataııbul Ankara caddeal, (VAKiT> Jurdu 
'l'!lLEFON Nt1MA&UA.alı 

Telgrat adnlıl: fltımbi:ll - (VAIUI') 
~ona lrUtuw No. ti 

Yalymz her ıeyi doğurduğundan zevk alıyordu. · •lıf' 

ve bu suretle erkek çocuktaki atla Orasını keıf ettiği andan ~tı dİ ~ 
'da berabe~ doğurduğundan dolayı ren Mit Laurence o güzel yet~~ 
değil, halk ·edilen inıanr dokuz ay ma ıslaha gayret ediyordu. M ıJll' 
iç.inde t&§ıyıp be•lediğinden ve oraya giden yollar açdmı!: ~~(it 
hakiki insan ıevgiıinin aııl bu volkandan çıkan küller do_kii 'f 
müddet zarfında müessir olduğun. Oturacak yerler inta edıtıol;:J 
dan dolayı da bu böyledir. Kadmlar Bona deayı bir )ıs~~· 

Bana kalıraa hemcinaini ıev • farzedecek kadar takdis~ 
mek hini pek çok zaman sonra er· lardı.. Dereye yakın bir 1"'-· 
keğe de telkin edi1miftir. Ana ile inıa edilen küçük bir ahtd•~.,i f 
çocuk ezelden beri beraber yafar • be Miı Laurencein çekil ıl 
lardı. Meme emziren, idare ve hi· ikametgihıydı.. ~ 

1 maye eden anneyi ilk içtimai te • Miı Laurence orada b~~ıfl' 
mel olarak kabul etmek li~ımdır · yalnız değildi.. Hatta yaJP"" ~ 

·Bir kedinin yavrusuna kartı olau kimse olmasa bile gene kB" l 
münue'betini göz önüne getiriniz. yalnız hi11etmiyordu. Çü~_J'' 

Erkek kedinin yavrulariyle h~ litlığı Diodatayı oraya be1'" " 
' 1>b- münuebeti :ve e.MkUı Yar mı •de götUnniiıtü.. f :{lfl ~ 
dır? Hatıl erkek kedinin diti kedi' · şiı:cli Mis Laurence ~· \. ~ 
ile içtimai münaıebetleri yoktur, olan bu çocuia acıyarak ~ ~ \~ 

ABONID BEDcı.rJCUı bil~kia aralarında daimi dütman · du. Her ne kadar uil bit~ ~ 
- ;:...,.,.., ::.. Irk ııariilür... malik olmuı çocuğa~ ' 
e &,1lık 1IO • • ıue • Erkek medeniyeti içinde kadm ği ıevgide bir eksildik gö "f ~:) 

...... Dü~"y";~;; .. ··~; .. ··""'"'"'R~~:f~lf '"H;~;""'" : :: iLAN ~2-..: : ~~;eş~::~;:;,k!E::1.~ :anI~n:e~1!.~E~~~~ ~~~ 
ncarf U!ntarm UAD eayıtaıanncıa 18.ft· ,..oı bu .. yu·· k teleskobu Alman devlet bakanı, Um1 ao kunıftaıı tıq1ar. nıc •)'ifada 2l50 ve ruh mütehassıslarının kad~ ile bu hiı kendisini Diod8:ta1' el ' 

kurup kadar çıkar. erkek arasında bir dütmanlık, eze. de olsa bir yetim olarak t ~" Fransayla an]acma k Id d . .A 

Saçlar - Rengimizi kaybettik. Saçlar - Dökülüyoruz .• 

Nevyork, (Taymiı) -Dünya· 
nm en büyük teleskobunu yapmak 
için çalıtan Cononinğ cam fahri - 1 
kasr, dün bu yoldaki çah,maıını 
kazasız ve hadiaeaiz tekmilledi .. 
Ve hazırlanan erimiş cam kalhı -
nın iç.ine ah'ldı .. 

Fakat bu cam kal·bına dökül· 
dükten sonra bir fırına kondu .. 
Çünkü yavaş yavaş soğuması la• 
zmıdır ve bu soğuma tam on ayda 
tamamlanacaktır. Ondan sonra 
cam muayene edilecek ve kusurlu 

olup olmadığı kararl~ıtmlacak • 
tır. Cam kusurlu ise yeniden dökü· 
lecektir. 

Bununla beraber müteha1111lar 
yeni adesenin sağlam olduğunu 

., eu,nıc. fazla. devaınlJ DAn YmmleN aft li bir d~ımanb . mevcut o uğu. ~ ye ıevkediyor u. • d~ \: l\ mümkündür, diyor eyn tenzf.IAt nrdı:r ' 'dd• tiki • • b'l' ' ' t.il ı ,., 
nu 1 ıa et ennı ı ıraın12.. M" Laurenee oraya çe~· ' Bohum, 9 (A.A.) - Devlet Reaımu UAn!ıırm blr aatm ıo lrunıftur. D k k l 1 hl d ıs • d f,e -" 

eme o.gın arın ru arın an sonra gerek Dıo ataya ,.,,,,~~ il, Bak·nı ve M. Hitlerin mümesaili lttJÇUK lLA..NLAB: h l ı · · L b. b · 1 "' b" d · a...... ltL. .: 
... ası o an murıa. et ınıan ıgı ı · kendiaine aece, gün uz .,.._.ctıİ. ,l.~ M R d lf H b d b. ı e etr deta:ıı 30, Ud dc•a.ııı 150, Uç detll3t 65, • o-.---

• u o e11, ura a ın ere . dört detuı 7:5 ve on defa.sı ıoo lrurulm. ribirint" bağlama.ğa vasıta olmuı • dm Lolo Smith oldu. ı .. bit d· 
dinleyicinin önündeki söylevinde üç .,.,,. "'" .. reoıorln .... ,..., .,...._ dur. Şayet biz fur muhabbetimiz • aün Muçi Smitlı ve daha ·yo~1/ t ~'. 
deınitdir ki: nendir. Oöit eatm geçen U&nı&nn fazla 1 le erkeği 'kendimize bağ!a~am19 • edı 'll 

"Fransanm Alınany' aya karsı .. · ııatırıan beş k:uru§ta.ı:ı be.sap ed1llr kadınlar da ziyaret ~ 
111••••------•••11 olsaydık, erkeğin çocuklariyle ala. . ·ı · akJadı, · · ~ ·· ı d v • t• · Al Bu ::ıyaretçı erın m of giıttiıgu yo u egış ırmesı, man- kadar olacağını zaiınedel' miydi .. d k ba~ 

manyanın da "Fransa meselesi,, . . ? mabuda ua etıne b'. gıe1;;ııti · d" · d v • • y • ESERLER mz giden güzel yolda ır karşrsmdaki gı l§ınin egışmesı - enı . o halde .-~uk1ariyle alakadat akb ·"' 
ne uğur verecekdir. ~-- m ·· J.,JP'. , 

Biz Almanlar, bundan böyle, Dttn ve yarın olmıyan bir insan nedir? Cevheri Sazan Tavuı dahi M~i• v", 
Ruhr'ün işgali sırasında zaruri o- Terettıne ktll11!·atı içtimai obıuyan bir inıandır. Bu cei ziyarete gidiyordu·· .• dı.!t' ili ~di 

gibilerin emsaline, milyonlarca k eslerııı1 · .Jo• 1 lan düşünaüğümüz gibi, Fransa - Sayı 14 rence onun aya ı ııtı r· '~ 
mn ülkemizi her türlü çareye baş --- emsaline Avrupada çok tesadüfe· zaldardan itiderek Ta~• ~ ~,il 
vurarak yok etmek istedliğini 'd~- debilirainiz. ğini anlıyordu. tı''~e, bi~ 

B ·· ki L T ) t B b k h 1 d d l M" ıııure .... ıı b şünmüyoruz. ugun sanıyoruz . , • o s oy iz ir ço usuı ar an o ayı Fakat Tavus uı e11'i,.. Iİ' '\tı 
Fransa ile anlaşma m~mkündür., Alişan zade Iımail Hakkı burada bir mucize ve meıudiyet ziyade Diodataya ola~ arete ge ~~~ 

. Fransız eski savaşcılarmm söy - içinde yafıyoruz •.. Biz beşeriyetin habbetinin sevkiyle zıY ·'' \ ~: 
Bu yeni ıun'i göz, ıtrk toplamak lev1eri ve diğer memleketler eski "görmediği bir değifme devri için· yordu. . .k edetı 1'if~ ~l.ttl 

huıuaunda, insan gözünden tam savaşçılarının karşılıkları biziı:n de bulunuyoruz. Aramızda hiç . . . . e tetkı ,.~ ~ 

zannediyorlar. 

. k S • ' S d t Vazıyetı ıy1c eldı'ği ı "ıA' h ile bir milyon kere kuvvetli olacak. barışsever parolamızı bıze ~r§I amıml aa e bir papaı yoktur. Papaahk, er • T g o.. ~ 
tır.. Onunla bugün 250 santimlik doğnılamakdadrr. Gergin bir sa- kek ruhunun fikir öldürmek için . bulunsaydı, aVUI desil, 11f. ~ ~ 
teleskopla görülebilen feza sa - vaş tehlikesine inanmıyoruz. Biz yaratbğı bir ihtikar eseridir. Şu evvela Miı Laure~--~e dell d:I ~ b~ 

7 . 1· rü1 b·ı 1ct· Al . 1 d s 'yasanın deg" ;şimi halde adamızda yeni bir ruh dog" dataya iltifat et~ıgın ııılılı ~,(:;,~ laımm 2 mıa ı gö · e ı ece rr. man ar, ı~ sı · - i Misin yüzünde bı·r· kıro' ~lll · 
Bugün görülebilen sehabiyeler 75 ni sükunetle düşünebiliriz. Ulus · muma mani olabilecek hiç bir en- d ~ 
milyon olduğu halde yeni tele3 • laıı:nm ha1dki mümessili olub da g-el yoktur. Gaybubetim esnasın olduğıınu görür u.. ,t) i~, 
lcobla 2 milyar sehabiye görüle• savaşa doğn1 yüıjiyen mesiıl dıe,"--' c1a ittihat ve teıanüdünüzü muha· (Pe~rnı" 1'~1• 
cektir. }et adamlannın Yar}ığmr sanını - w~~ 

1 

faza ediniz, k~ndiniza~ki iti1?~dt 
900,000,000 ziya seneıi uzaklı· yorum.,, ... ~~"!:"' , kendi kendinıze takvıye edınız, YENl ÇIKTI .~ 

ğındaki kiinat adaları hu yeni le · ı YENi ÇIKTI ı~ııu::)llı - t9H imanınızı, bahta safdili.ne imanı " ı D .. X.ÜıllıJ 
leskobla gözümüzün önüne ıele • . • • • nızı sakmm ki, bundan ileride bü· Engerek Uö 
-ektir. -Deliliğin Ps;koloııs~ Fiatı SO Kuruş tün cihan. için bir fayda ba11l o· F!atı 

60 
kurut b• ... 

Yeni teleskop Kaliforniyadaki Fiatı SO kuru~ Dağıtma yeri: V AKIT Matbaası labilain.,, Tevzi yeri • V AKIT Mat 
Palo:~m~a~r~~te~p~e~s~in~e~~y~er~l~es~.t~ir~il~e~-Jl~T~e~v~z~i·~Ye:r~i~-~V~A~K~l~T~·!M~.a~t~b:a:a:ıı~~~İl"'Iİİ!l!!!!l!!!lllL.:..::...:...~~~~_l~lM1u~·~L~a~u~r~e~n~c~ejbu!Y,..;n~u~tku~~nUlJı~ob·dle~·:JJL_~~2.::.:.:..;..;.-l!!!!~==~~..ı.~,.aL;~ 



S~o~k~a-k~t~a~b~i-r_f_a_ci_a-~l~ta~fy~a~n~l-a~r,~F~r~~~n~s~a~ve~·,~~; 

:'I... ........... 1 IDd .,..ı.... nan Ahmede diğer bir polis alet birleşmiş go·· ru·· nu·· yorlar . 
ed d d ederek yaralamıtdır. 

' )a.. e ışarı çıkmıf, vili', •ı""llldakı• J' kJ"'b , , D'~ t fta mJA makam • -- (Baş tarafr 1 inci sayıfada) dü•e b hA d' ' 'd 1 h ı erj . po ıı u esınm ,ger ara n res r- :I' n u a ıaeyı §t ete protes • ~nı aervel menbaı olabilir. Şim .' 
ı..ı-..::~• durmuı, ve elin • ların tahkikatı Ahmedin yara· yapılmıtdır. Bu bin kiıilik kuvvet to etmiıdir. dı bu~n için iyi bir istifa yapılı· 
. 'il b .. 

1 
ır tabancayı karış • yı poliı Ya,ardan aldığı nokta • mitralyözl~rle ve toplarla ailihlı Somalı nasıl yerdir ? yor. 

· .. , anıı•d O b aındadır. bulunuyordu. T t · R H l · h aö :ı ır. nun u an gaze esmin oma muha • ayvan ar aarı astahklardan 
. ~l ~ k -....,,~i eı·'-'en b:r kaçı, ken • Ahmed, ağacın arkasında ge • 2 - Habeşistan ile İngiliz So· biri, ltalyanlann Somalı ve Erit- urtarılmağa çalıııhyor. Fakat bu 
k. •akınnıak için yukarı ne tabancası e:inde dururken, maim arasındaki hududu tahdide redeki vaziyetlerine ve neler yap- meıc!ede de yerlilerin mukaveme-

a1aJıl:' ı~:•tlardır. ağacın yanında bulunan aş;ı dük· memur muhtelit komisyon, Valaal <'ııklarıııa dair !,'llZetesinc ıniihinı tini kırmağa ihı'yaç vardır. Bütün 
ediıı., r..., h ır ... ra!anan kinından çıkan biri, ani olarak lta'yarun mevz:ine 24 ikinci bir nıektııb göndeııııişılir. bu başlıca servetlerden haıka fildi. 

"-ı," sıra~a Ahmed taban· Ahmedin üzerine atılmıı, elinde· tetr:n larih"nde yani taarruzdan Bugünkü Habeşistan • Jtalyan ti ve kehlibarı da hesaba ka!mıya· 
B lir;., ••nin içinde ot~ranlar· ki bastonu Ahmedin eline vurarak 12 gün evvel müracaat etmit ve harbi dolayısiylc muhabirin gö • rak, Somahdal:i ıtri maddelerin 
~ ~•doğrultarak ateı etmit- ıaba:ıcayı düıürtmüt ve kendisini lıalyan' kumandanları ile temasa rüşlerinden bahsi faydalı bulduk. binlerce ton esans verebileceğini 

do tJıı,; llı>, biraz evvel Ahmedin yakalanıııdır. ' ginniı di. Ancak o günden ıonra 111 uhabir nıektu bwı da diyor ki : söyliyebiliriz . 
.,do• ıı. ~nu sonran Meletyosun Yaralılar bu mıntakadan uzakla~mııdı. "lıalyan Kralı, Somalıya yap· Şimalde toprak alımda da mü· 
akıO t '~ ııabet etmif, Meletos: Hadiseden sonra yarahlar Sıh· M~aarrızların miktarı nazarı 1 dığı seyahati bitirmit bulunuyor. him ıervetler vardır. Evvelce Ha-

... ~ .. \'tıruldum .. Diye bağı· hal yurduna kaldırılmıılar, Ah • itib>re aı.~acak olur!a bunların . l!l uk sleyahat diğer İtalyan müstemk· fun iken timddidDaıite ismini tafı· 
•anın ·· . med aldıgwı yara n-J.ı·ceıı'nde öl • ,ıt l't K. m· h f e e erini ziyaretinin devamı §e · yan yarım a a a tuz ihracatı pek 

uzerrne yıkılmıf . ııa mu.ı e ı o utyonun mu a ız : . • _Jfl tı. d k ır · Jel w . k- . 1 hndedir. 1928 de Kral üçüncü ehemmiyetlidir. (Senede iki yüz 
Jlll'r . 'llt •- müf ür. uvve .erı o .uguna ım an verı • ' ~h 

1 
Viktor Ema Noel, maiyetinde bir bin ton) Somalımn §İmal ucunda 

an.:a ıesı· k h · Polı·s Y•ıar biri ku'agwmın üs· ernez. G d oturan 
1 

ve a v~nın ~. ' çok Snato azası ile mebuılar bu • ar afui burnunda büyük bir fe· 
u "' avu.:::ıtrn bu şekılde tünden, diğeri elinden olmak üze· ltalyan hükumeti, Adinbaba Junduğu halde ilk defa olarak Ta· ner yapılmıtdır. 
~ "ııiy~d· kahvede bulunanları re !ki yara almı9dır. Batındaki ya· hukümeti nezdinde te§ebbüsatta rabuluıgarbe gitmi§di. 1933 Bi • , Bu fener Aden körfezil\den ge-

Jr . e Yere · d' .. .. k b' yerde buhm • bulunarak mahallı' bı·r kabile reı' • ''tt-k ıermış ır. ra gozune ya ın ır ~ rinci Tetrinde, ltalyanın Afrika • c en bütün Transatlantikler tara • 
ea Yere z· · kdd El. d k. yara ı·•-.:: par w .. ı·nı'n te~ebbifoü eıerı' ol"'n bu ta -hir· yatınca ıya ıı • ma ır. ın e 1 Kl .. - ... da müstemleke almasının ellinci fından, bu uzak müıtemJekeJerde 

ı, kahv · k d .. dadır H 0 r iki ya· i\rruzdar dclt>.y: be,·nelmilel kai • f · l' enın apııın an: magmın araıın · "' .; yıl dönümü münasebetiyle Eritre· l\fizmın teıiı ettiği cesaret verici 
L ~lun d rada da kur!un içerde ka1mıtdır. deler muc'bince tazminat iıtemİf· · d. B d f d · b' · ı· .b ""k a am öldürüyorlar!. yi ziyaret etmıf ı. u e a, önüt· eıerın ır t.mıa ı gı i görünmek-

... ••rırır§tır. MeJetyoıun yaraıı bcğazında • dir. de Hind Okyanoıunda büyük 1 • tedir. 
•~•nada Nümun• matbaası dır. Bunun da kurıunu içinde Romad• l<İ Habeş maslahat• blyan müstemlekesi olan Somalı· itle bu suretle tanzim edilmiı 
~kis, kahveni~ önünde kalmıtlır. güzarının protoshsu ya gitti. Maiyetinde müstemleke· olan Somalı, pek faydalı neticeler 

'ıı da idi. Serkis Me!e~yo- Her iki yaralının yaraları ilk Lor.dra, 9 (A.A.) - Ul'unal- ler bakanı ile Ceneral Bono var- v~rmeğe hazırdır. ::da otururken: avukat defa Sıhhat yurdunda -ılmıı, de bulunan ve \.ıabeıistanla lngi - dı. Büyük merasim ile ikinci Teş· Bununla beraber huraaı, Ta • 

3

•n bir dakika evvel, Ri· yaf&J' Cerrahpap hastahanesine liz Somalısı arasındaki sınırı çiz· rinin üçünde Mogadiık limanında rabluıgarb gibi lıalyanın pek çok 
~"farı çağınnııdı. Serkis, kaJdırılmıı, Meletyos evine gitmek meğe çalııan lngiliz • Habet ko. karaya indi. Ertesi günü bu müs • olan nüfusu için bir iskiin mınla· 

'-t -· Pıaın~ b 1·stemı.tdı·r. temlekede yapılan itler hakkında verımeğe hazı.rlanmıttır. 
~ """1 ~an çıkarken ta an· misyonunun ıınır bekçilerine 5 • 

1!'. avukat yaraJanmıt bu· Hekim ne d'uor? malumat aldı. Ücbide ıedler ya • Somalı, ancak ıermayederJa • 
L. ıd· S k • b ' 1 ~ tarihi:ıde tank, tayyare ve top• pılmıf, genit araziyi sulamak için rın çalııabileceği bir ıahadır. Bu 
., l>tt.. ı. er is, ta anca se· Sıhhat yurdunda yaralıların la ıilihlr yerli İtalyan kı-'- ~f!tı-:nıaJ .. rı duyunca ön· b d kt bir çok kanallar açılmı9dı.' cihetle durmıyacak bir yeni faa • 

u ilk tednviıini yapan a• o or f _ı 1 l ta.. ,. taah tara ınaan yapı an 58 • Pamuk, şeker kamı~ı, reçina, Jiyetin baılanğicma giritilmit de· 
• t gını §a.,ırmış, sonra h · · · ı o'"ylemiı 'b mu arrırımıze şun arı 1 • dırınayı lngilterenin orada lngi- muz gibi mahsuller pek verimli mek olur. 
d anca elinde görünce, d '• 

0
iru k ~ b 1 ir: lizler de bulunmaıın:t ragwmen, olmuşdur. Bütün bu işler Abrüz Bugün ltalyada Faşizm ile 

· k açmaga aş amış, 

" 

Uttarmışdır. - Hiç bir yaradan kurşun çı· Roma nezdinde teşebbüste bulu • Dokası Lüi dö Savuanın gayreti başlamış olan bir hakil<i "müs • 

N
"",.. ••ıl vuruldu? karılamamışdır. Yaralann ne de· sayesinde meydana gelmişdir. temlekeci ruhu,, vardır. Her hal· 
~"<l nacağı ıanılmamakdadır. ~ 

1 
~ ajp, v• ıeblik•li .~.,Lak.. Bu zat, J920 de Milin teh- de Kral üçüncü Viktor 'E1narl&e • 

,~ lk kuqunu at 1 n kında bir ıey .c;ylenemez. Yalnız omadaki Habetiılan masla • rinde ltalo • Somala ziraat tirketi Jin Somal:ya seJiıi, ltalyanın 
""' defa ateı etmitdir• kurtunları atan tabancanın pek hatgüzarr, 1929 tar:hJi Jtalya - ni teaiı ederek ziraat meselesini kudretini, kabiliyetini, müıtem • 

~t' 'd cl\l oradım geçen Mü· berbat bir §ey olduğu anlatılmak· Habetiıtan andlaımaaına ve iki ele almıtdı. Jeke idare edebilmek kuvvet ni 
"ıııi:~ küçük bir kıza i · tadır. ülke arasır.da son defa alınıp ve • Nümüne istıuyonlorı kurmuı, kati bir surette g&terecek tarihi 

~- ~il ' ızc.:.ğız: I . b ·~· rilen dostluk sag""lıklarma aykırı kanallar açm•!, kendi adını tafı • bir hadiıedir. Şimdiki Libya vali· 
"> ile Çünkü kurıun ar ısa et ettıgı ~·-erek ' anneciğim! 

4 
l . 

1 
d' ~===,.,.,.,......,,,,_..,,,.-....--_.,,,.,......_-ı yan bir nümune köyü yapmıf, mu· si Mareıal BaJbo bir .gün yazdığı 

-._ '-~. >'ere yıkılmışdır. yerde çok az ilerliye bi mıı.er ır. lini alıyo;du. Aklında bir zorluk vaffakiyetleri devlet sermayedar· bir yazıda: 
'old~~ Ahmed, elinde ta . Polia,Yaprın iki parmağının ara~ olduğu muhakkakdı. Geçen Per· )arına emniyet telkin etmiıdi. "Afrika öyle bir kıtadır ki, 

.. -.gu halde yukarı doğ· ıına ııkı~mıt o!an kurt~n,. a;.ca §em be günü işine nihayet verdik. İtalyanlar müstemlekenin le • A vıııpanm kudreti; bu rnüdhiş a-
' .. ' ha•lamı•dır. Vı'la·,..et bir kaç ıantim ilerliyebi m.f ır.,, rakki ve tekamülünü ona borçlu razi üzerinde, asırlnnn ataletiyle 

% % ~ 
1 

H · Vaklile karısını da yaratamıt 1 
onund d · Küçük Münevver i e ayrıye olduklarım sak•amıyorlar. mücadele etmcg"" e, çölleri ''enme • 

>l~ .. e urnn polis Yn k ı Diğer tarafdan yapdığımız ., \lıt.. isabet eden kurıunlar çı arı mış, Burada halledilecek en mühim ğe ve oralara hakim olmağa, her 
-.,1_ uate tabanca atan bu kuruınların da Ahmcdin attı· tahkikata göre Ahmed, bir buçuk 1 1.1 . ] t t f h t rı~" ğr t.ı "-••na d"' .. Ah .,.- mese e, yer ı erın ça ıımaıını e • ara a aya ve rneınure ışı gö-
~· uf mut - ld ... ·· ·· ı .. d.. sene evvel de karısını yaralamıf. ip d'I ' iiı kurtunlar o ugu goı-u mut ur. min etmekdir. Somalılar umumi • türmeğe "bir kelime ile, bir dün • 
\it ._ e ı diğini görünce - O vakit yakalanarak hakkında •·d·r"Ur'un da polı·ı Ya••· Meletuos k'mdlr? yetle toprak üzerinde çalıımayı ya yaratmağa,, bağlıdır". Diyor. 

, • - r- , muamele yapılmıtdı. Kendisinin ~ ... 8u kurıundan son • Hidiaede yaralanan ~vukat vakit vakit, etrafa saldırdığı o • hoıa gitmiye:ek bir iı gibi lelik· du. 
'-ne·· k ı ..ı ~ k h e bi ki ediyorlar. itte Muaaolininin ltalyaıı, So • 
"lllu ba d b le Onları bu yola ıevketmek, zi • malıda yapdığı bu medeniyet ha• 

' 

L u Urf un da teaadü- Meletyoı, yara an;Jıgı a vey. • lurmu,. 
~ ilan Hayri isminde titik olan mat a a 821 ıt r Vakayı gören Muıtzı.fa ismin · )ar I . im. d. binlerini değiıtirmek uzun bir reketinde, Libya ve Eritrede ol • 

l a. a anıııtrr. yapdırmak içın ıe ıf 1
• de biri ~unları ıöylüyor: ""' -l•r T W'ayrete lüzum göıtermektedir. duğu gibi, Büyük Roma ananeti • 

.,i. b flhkh ate, Kahvede matbaadan kendiıi • Ahmed kahveye .aeldı' • · z· h .. 

1

, - , • gı ıraattan sonra ayvan yetit • ne liyik olllcak bir faaliyet ve me· 
kr ke ..ı· • ··nden"lecek prova!arı bekle • ak't kada•ına canım adam o··ı • k bu .. 1 k '-.le ' naıı:ne atef e - ne go . . . v ı ar :s • tırme mustem e enin en mü· saiye giritmiJdir.,, 

'le) •nftıak iıterken ayağı nıekde idi Meletyoı efde~dı tle~ı- dürmek iıtiyor demi~; gazete o • 
ere d" ni b:frdikten sonra A hyeye gı • l<uyorlardı. Birden dı~arı çıkdı • 

. deıı tab:!&nÜf, fakat vakit decekdi. Elinde tabanca vardı. Duvarın 
~ iiıerj~c~~nı çıkararak Ahniet kimdir? yanından içeriye atıf etti. Masa • 

~ "tılıJc ı . el atet et • Ahmed, Vanlıdır. Kendisi ge· da oturan avukat: 
L 11\d, A~lıernı=ıdir. Fakat 

1
. . . bit" miıdi "_Ay .. Vuruldum .. Tutun!.., 

~, ._... a~ • nıed kahve. ren •ene asker ığını ır .• · .,... ~ =r k diye ba~ırdı. Sonra maıanın üstü· 
r:--J • ıleri . d • 1 Re•:mıı· Ay matbaaamda ma me· r . ~ •ıl>er al ıın e i:U unan - ne yıkıldı. Boğazından kanlar a • 

\'ed 11111 bulunuyordu. de günde bir buçuk liı a i!e çalı§· kıyordu. Ahmed ondan sonra ge· 
~l ' burad makda idi. Kendiıini tanıyanların 

' İı \' an ıon kartunu· d d,I\ &farın üzerine ırk şöyle~!k)erine göre Ahıne za · 

., 'cakıa'°nra da ağacın ar • man zaman: 
"'.ı nnıı11-1 ı· k c "'"llkik._ ..• l;ır. - Tnv§An masanın a ~ına a .. · 
\.. ~!ı lCınd " · .:') c~ı- ~ e uıtüste atı • dı !. 

d-~~ ~ ~18.yet:n önünü - Geliyorlar .. Gel:ycr'ar ! .. 
· ":du u Qrebesi yerine Diye ıapıtn·, blljırxr, çağırır • 

· Cadd 
J' h k ede el ayak mıf. 
o{r. ""' er ea k. «\ar. .ı Yan ıokaklara Res'mli Ay matbaaaında ma ı· 

1'1- %1 'la b . 1 . ;•:r:de ~ -Unan Ihsan ne ~efi Hakkı ıun'arı söy em•f 

\ e eltain .oturanlar da dir: 
~ bırer aiper bul· ı _ Ahmed zaman zaman aklı· 
'~.. "a ::ı oyr.atırdı. Bundan bir buçuk ay '->t tare •••.Yaralandı? evvel itinden .çık~r~ıtdık. Sonra 

• ,.ır. lllerııı a·· 1 d·kı • eta· düzehr gıbı oldu. Gene "'c oy e ı e • vazıy k. h 
"'•l"lcaımcla ıakla· aldık. Son pnlerde rene es ' ·-

ne tabanca atarak ka:mak iste 
di, polis arkasından yaka1amağa 
ko!du. Bun:ı görünce döndü, ona · 
da alet etti. Po:is yanı!anın~a. 
taban:asınr çıkararak o da Ah • 
mede ate§ etmeğe başladı.,. 

Matbaacı Serkis Efendi de 
şunları söyledi: 

- Me!etyos Efend: yaralanma· 
dan bir dakika evvel ben de ya • 
nında idim. Beni matbaa-lan ça• 
ğrrdılar, çıkdım, kalkmasa idim 
ben de yaralanmıt o!acakdxm. 
Me'e~yos b·r i~ yap::ır.mak için ba· 
na gelmitdi. Ahmedi h;ç tanı • 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtarıdır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak şarttır. 

Zengin olmak i~in de bir Piyango 
bileti almak lazımdır .. 

Behemehal bir Yılb.ı,.ı Pi):ıngo 
.. bileü ahoız... 
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!ü·~~:!:.~~iod~~~!t Dün ve Yarınr~::::~;E~ll Hattı havai ve deko 
r.n~! :.:;~:i~~:7:::::k~7~ Terc~m~ !ü~igatı !I L1·ır,;rA H

1 malzemesi satışı 
nokta daha vard:r: Bu da, her i· =ı Am IJeril · d' · :: 
kı' tarafın telefatı' hakkında gene Alfonı Dode - Haydar Rifat E: D klpu.k e ltenvır e ınız. U f t b J G •• •• kJ • 

:: ayanı ı, ı bsat ı ve emsali gGrÜl· :İ S an U umru erJ 
İtalyan menbalarının verdiii ma· lOO Krı. -====• ii menüı zengin ziya f; 
liimattır. Bu malumata göre ltal- 1 Fiyati 30 kuruıtur. Toptancılara ii B •• d •• 1 ·· v .. dell : 
yanlar 60 ölü, ~OJ yaralı vermiı- ayn tarife N 3ŞmU Ur UgUD 
lerdir. Euna mukabil Habetlilerin Aile Çemberi GalLı. Bt AHYAR Tkicakare Kamthanesid H 92G seneai ıonuna kadar ıümrük anbar ve antrepolarıııdl 

1 k A M J I
• a a, ~cı so on o • · le,.._ 

yara ı mi darı 100 olarak göıte • . auroiı - . H. Aliıan ! Han ıo. Tel. 41414• Ü lanan eıyalardan apğıda cim ve miktarı yazılı malzeme 
rilmitdir. Taarruzun İtalyanlar 100 Krı. :::::m:::m::::::::::::::::::m::::;;:.:.m:w:a:üi tı haT&İ malzemesi 22/ 12/ 934 tarihinde kapalı zarfla vaıoı;:.-
tarafından yapıldığı bundan son- • 29/ 12/ 934 tarihinde açık arttırma ıuretiyle ve ıümrük --~ 
ra da anJaıılabilir. ••------.::!::==----- nılmamak üzere satılacaktır. Her isteyen ıatılan eıyanm ~. 

Diier taraftan İtalyanlar, 10!1 Ticaret, banka, borsa yeni Eserler efy&JI ıörebilir. Satıtlar 7/12/934 tarihinde tatbik edilec:tl' 
zamanlarda Eritre müıtemlekele· :kt. Dr. Muhiill Etem 2490 No. b kanundaki terait· dahilinde yapılacakbr. Sabt 
riyle Somalı müıtemlekelerici . 75 Krı. Dün ve Yarın len her iıteyene meccanen verilir. Kapah zarfla verilecek .. 

Tercllme kWUyatı d'' .cldt 
birletlirerek bir umumi vali ida - __ "'B!" __ • .----- mektpulannın müzayeed saatinden bir saat evvel Batmü iJnu-: . 

Sayı ı 7 
reıi albna vermek ietiyorlardı. lanacak olan komisyona verilmesi ve % 7,5 teminab mu .,.k 
Bu hareketlerde bu cihetin de te- D : h · çasinin daha evvelce lıtanbul lthallt Gümrüiüne yatırı82881 ) ev1.et ve ı tıtal 
ıiri olmaıı ihtimali uzak deg'" il - Andre Lie11e bunun da bu zarf içeraine konulma11 lizımdır. ( Lenin - Haydar Rif at 
dir. 75 Krı. Suphi Nuri ~ATILAN EŞYANIN 

Hahetiıtan ve Somalı hudu • •------. ı-----·• Kıymeti Miktarı [fyanm cinıi 
dunda vukubulan harekatın haki· • Muhammeneıi 

15 ki bir har'b ıeklinde olduğu gene •----S!!"o-syalizm 15 tat İ 5 t i.k 7325 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 
İtalyanların bir telırafından an - veair •keamı . ıı 

K. Kantaky - Sabiha Zekeriya 1281 .,. K ı d D k h loı l•.,,lıyor vu a em e e ovil attı malzemeli 
~· . 75 Krı. 

Çünkü bu telıraf, çarpıpn -----.mı Yel&Qo abamı 
Habet kuvvetlerinin en atağı bin • 
n9fer olduğunu bi!dirmekdedir. •-----' -----• 
Buna mukabil kendilerinin de J. Ras1n Külligatı · / 
ayni niabette ve hatti onlara faik Ahmet Retit - H.Naıım 
bir kuvvet olmaları lazımdır. 75 Kr,_f·----

Gelen telgraflar arasında, 1 -
talyar.!arın etlerinde tanklar bu· •--~--' 
lur.auğu ve tayyareler kull~ldı- işçi sınıfı ihtilali 
ijı da kaydedilmekdedir. Bu laf • Lenin - Haydar Rifat 
o·l~ta göre, çarpıımalarm ale1l • 60 Kr§. 
d~ h~clud hidi.eıi teklinde lelik- -------11 
kı1 edilmemesi icab eder. 

ltalya hükUmeti bir hafta ev- Ruhi hagaita /aşuur 
vel çıkardığı bir kanunla, matbu- Dr. Yuııı _ Dr. Hayrullah 
atın her nevi aıkeri hadaviı net • 60 Krı. 
r~tm::;ini ıiddetle menet.eli. Hila • •-~--- ~-----11 
fına b:u-eket·in idamı mucip ola· 
bileteği kaydını kanuna illv.,i •---ı.!!118-.1.~e-lıa-na do:fru 
\U:'.utmadı. Bu ela, HalMtiıtan bu· 'J• '6 

cliıdunda .geçen hidi•elerin daha Piyer Loti - l. H. Alişan 
evvelden hazırJanmıt planları i- 100 Krı. -----· cabı bir hareket olduğunu ıöıte • 
rir. 

J. Rasin Külliyatı il 
Ahmet Retit - H. Nazım 

75 Krf. ____ ,___ ----------111 
Dünıkü F ram~zça latanbu1 ıa· 

zeteainde çıkan bazı huıuıt tel • 
gra:flardan, İtalyanların Habet 

1 
meselesi üzerinde lnıi.ltere ve j 
Franıayla daha önceden anlat· ı·------• 
drkları iıtidlil olunabilir. 

B~naenaleyh Franaayla lr..gil • 
tere tarafından hldiıelere r:ıüda· 
hale edilmesi meselesi varid ıö • 
rülemez. 

FERAH 
tiyatrosunda' 

OZA" OPERl!TI 
(Eski Süreyya opereti) 

Mubliı Sabahattin 
l'AttRI G0ı0Nç • 

ISMAIL 1. U UULL U 

Bu ıece 
KIRK YILDA BiR 

Pek yakmda: 
GOL FATMA 

.,.,., ıır ımmı••• 

AKBA 
Ankarada A K B A kitap 

evin· n birinci ıulMai. modern 
bir tekilde Maarif Vekileti 
karıııında açılmıtbr. A K B A 
kitap evleri her dilde kitap, 
mecmua, aıazete iht:yaçlanna 
:evap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı, ıerek kırtuiyenizi 
~n ucuz olarak A K B A kitap 
~vlerinden tedarik edebil:rai· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 

1e V AKIT in netriyatının An
karada ıalıt yeri A K B A ki· 
tap evleridir. 
AKB~ Merkezi Telefoa:.:1137 
Birinci tuhe " 1781 
ikinci ıuhe: Saman Puan 

~ ~ J 

Balzak - Haydar Rifat 
100 Krf. 5------ ~----~ 

Deliliğin piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

50 Krı. 
ır------- -------

ilkbahar Selleri 
Türıenyef - Sami z. Süreyya 

75 Krı. ------- ------·· 
Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 Krt. 
-~------- ...-------· 

/. Raşin K.alligatı ili 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

75 Krı. ----- -----
Samimi saadet 

Tolıtoy - J. H. Alita-
50 Kurut 

istatistik 
Andrelea - Huphi Nuri 

30 Krı. 

Dalıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 

lstanbuJ - lN4 

Flatı 30 Kurut -Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 

Istanbul Barosu 
Başkanlığında 

6 • 12 · 934 laıib:ndekl Baro Heyeti Umumiye toplı• 
ekseriyet olmadıjındaa, topfaab l S • 12 • 934 tar.bine 
Cumartesi gDnO ıaat 15 e kal1111tbr. 

Dahili aizamaamenia 14 Del maddesine rGre yaııh 
toplanhda bulunacak arkıdaılanD aayııı her kaçı bulurıa. de 
ruzname konuıutarak kararlar ittihaz olunacağl tabii iı• 
zılı rüa ve saatte lstanbul Baroıuaa kayıtlı bütlio ark 
Cağalojlunda Hallı•nnde lı111r buluamalarım rica ederi"' 



isarıar U. Müdürlü{lünden j 1 

ıc.., .. ----------------ç_I eçe par~alan tahmiaen 4435 kilo: Şemıipaşa deposunda 

ip tt " 751 .. : ,, " 
8-J1e le " ,, 28J8 " : " " 

1P•k bhtası " 25000 ,, : Cıbı.i Lefaıım Am· 
b,ar1nde o up bir ıene 

" 

zarfında parti parti 
teılim o aaacakbr. 

: Cibıli fıbıikası Ma· 
ran.ıozhıneıiade bir 
1eae zarfında teraklm 

~ edecek m:ktar. 

·••rıd . 1 Jllılı dört kalem mafz~me pe11r!ık ıuretirle sah· 

. ııteklilerin J 3112/934 Perıem'.le giinll ıaat 14 te ~ tS 
Jle birlikte Cıbalide L:vazı:n ye müba1aat ,ubeıiae 

(816tt 

lgt e n t. u ı E: < ı c; c ı > e s ı llA n 1 ar• 

~de 1 f · 'k' ııııfo1 - Dllkkln Ye depo'arda bir tenekedea az,a ı ı 
~ • lrıdar koaaca:ı yerler fU ıartlan haiz o!acaabr. 

..... Elli metre kutorlo dıire dabilia:le Oç dU'ckladıa fada 
tfta~OfteiJe dükklnı bulunamaz. Sa prta arpa otan yerler 
8 da yol Yeya hali ana baluamau mecburiyeti yo~dur. 

..... Atı . . te b rııb müıteiledea bensialer aacak tabtenemın yapı· 
• k er tarafı birer metre toprak •• ,. kam ile artlllecek 

00•bilecektir 'T . 11., •11lclar Hzari bq milimetre kaha'ıiında 11çtan ya· 
• 

' Tıagın ledelicap tam'ri ve temiılenmeai teHire içia 

•k•Palıcak lnpağın Ozerine toprak veya kum konmayıp 
let Ceıametinde bir baca yapılacak ve bacanın Ozeriaden 

11 - KURUN 10 Birfnct klnıın l!i34 

ı.--1---
Denizyolları 
iŞLETME&i 

Acenttlen Karakôy Koprüba§I 
1 tı.42362 - Sırkecı MühürJaı ıadt 

flao Telefon 22740 --· 

lskenderiye yolu 
EGE Vapuru 11 Birinci Ki· 

nun SALI 11 de lıkenderiyeye 
kadar. (8384) 

Karadeniz Yolu 
KARADENiZ Vapuru ı ı 

Birinci Kinun SALI günü ak· 
f&IDI saat 20 de Rize'ye kadar. 

(8410) 

lstanbul Kumandanlığı 
Satmalma Komiıyonu lllnlan 

il 

Çatalca Milıtahkem Mevki i . 
çin pazarlıkla J&pılan 30.000 kilo 
patateae verilen fiat pahalı rörül
düiünden tekrar pazarlıkla 10 • 
Bir :nci Klnu • 934 Puarteti ıü· 
nü saat 16,30 da pprlacakdrr. ı. . 
teklilerin ıartnameıini ,armek Ü• 

zere her ıün pazarlıia girecek • 
lerin belli gün ve ıaatte Komiı • 
yona gelmeleri. (373) (8383) 

'''-e tabammOI edecek ye baıiçte çıkacak bir yaaıının 
z etm ~ıioe mini olacak ıekilde bir kapakla kapana· santim miktara barid teaırlerdea mllteeuir olmı1acak Yeçbile 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütelaauuı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telef o
nu: Kandilli 88, Beylerbeyi 48 • 

, 1'tprak altna .. pulaamı ... a mllli o'mak ;~·· haricen takYiye edilecektir. . 
'rı buna mUmqİI bir madde ile boyanacaktır. Uıcin Madde 2 - ftbu talimatnamenin illnındıa ıonra 87,S kilo· 
.ı... d k lak aeyy .. r me11ba alltr benzin aatıı dlkklnı açmak •11akbr. 
..._trıldve7e karp mabafasa için tangın mı eni a Hmı 41 ~ '-L! Madde ~ - MeYcut seyyar ıabı mıfazalan illa tarihinden 

"I elektrik bir tında bağlanacaktır. l itibaren altı •J sarfında yukardaki eHıfa uyıua toprak altı 

1 
=:aıuii:c0ınnnı 1111 m 

~tı •nldar toprak albaı g6mülmeden ene!, Merkez He- tan ldarı tedarik etmek ye ıeyyu metaba alltlı depoları lrıldır-
;...:i tarafındın muıreae edilerek 2 atmosfer taıyikli mak mecburiyetindedirler. \8427) 

Dr.Kemal Osman 
I; [ Bnliye Mütehassısı ) 

t .:: tlbi tutulacak ye muayaoe raporu verilecektir. 
•alaaclırm• bor.ııa kapalı bir ver• nihayet bulma· latanbul Belediyesinden: 

m'D f!rl--U-pmeilaı mlaı bır ct~lllr mdcetila··tt-M~~~ ... ~- llecTra kar•rfl• Karaklf lrliMl*I Ela'Dle111raSUIJllll i Karaköy-Eltsdsiyor mağ4zas1 yanında 
No. 34 

Şe~ Mehmet Geylaat mauflui aıam i~iae abaq •• ba mahıUe 
ac.'ı "Klprübııı a:•h•llui,. o'ır.k değ'i1tirilmi1tir. u•n o •~ar. f8428, 

ff,,.,an t•·to ye bcflr Teff ,,. 

nidan çakan bOtOa borular zeminden itibaren 1 O • 25 

~-----------Oz;,.:__Ti_ür_k~çe __ k_•r_ıı_lr_k_l•_r __ _. ________ __ 

1(~!. fesat man.) 12. Usluk, Frenıi, 1. Çabal palığ, 2. Kar-
' ~ (Panique man.). huncuk, 3. Oymaca, 4. Sök balığ, 
~ 

8 
ti, 1. Ara bozan, 2. Ay kav • 5. Yemece, ( Edirnede kanser 

~l', 6 ·~dmın, azdırıcı, 4. Bal. man.), 6. Yenirce, yenirci (İstan • 
~ ·(~~, 6. Kanştırıcı, 7. Ka- bulda cüzzam, Samsunda şirpen • 
"'Ot\u- ~lecı man.) 8. Koğu, 9. ce man.) 7. Yenür, 8. Yiyici, 9. Yi· 

'·>' 
1 

O. Kovucu (dedikoducu yik. y . 
'" l. Tat.avlu 12 Yağur Fuzuli, 1. Kanbaz, 2. ersız. 

1 Ara bo ak, 2 - ı'ddia etmek. Taslamak (Ki-"' '°kıııaıc, , . . 
:..-: . zm . , 
"lll~ ak, 3. Baştan çıkannak, 4. barlık taslamak). 
~) ~ak (Yk: Bulandır .. füc'eten, t. Ansmuk, 2. Ansız. 
~~· Kanştmnak. ca, s. Ansızdahk, 4. Ansrzdan, 5. 
~, 1. Aralık 2. Kargap, AnsrzUl, 6. Ansurdaden, 7. ~pan .. 
~lel'i,. hk, 8. Kesüklük (Peygaın· sr apansızın, 8. Birdenbire, 9. Ke· 
'~ l'alıut bir hanedanın ara· n.:ı... ıo. SangÖ)üme, (Ani ölüm.) 

t-'ht, e, inkıta maıı.) fülGı, ı. Akça, 2. Pul, 8. Yar· 
~i,,._. 1(f'ıat), 1. Bul 2. Tan. mak, . d 
~ C. ıın.:_~leş, 2. tlg~. s. K•zdır· fürce, ı. Açıklık, 2. Delık, e • 
~~le,-~( 5. Yangı, 6. Yangı· şik, s. Girecek yer, 4. trmav, irnav, 
~illa fi Yangmatmak gelmek= 5. Kıynaç, (Kapı aralığı). 
a ~~i 1Yevrisine tutulmak). _ yap olmak, 1. Girecek yer 
· YGı_)oıaonıi, ı. Körkü, 2. Körüg bulmak, 2. Ozmak. 
le') Füruht, ı. Satım, 2. Satı§, 3. Sa-

' ~ (Küçük bayrak) ı. A • tu .. · 
"" • oatı ' k t k ""Oaat, 

1 
irak, 3. Calav, 4. Yalav. - etme , a ma ' 

~) 2. &YUnDökıne, (Dökme de - Fürumaye, 1. Alı, 2. Damarsız, 
Qto.ır...._ • 8. Soysuz. 

'r,ı •r:,.!· (Resim man). Krhk . Fürut (Terkiplerde), 1. Satan, 
~ ' ~lıkç (Meyfünış =içki satan), 2. Taslı· 't'tta, l n· ı. · !l' van (M alt1matfünış = bilgiçlik 

Otıh .. teçirİı '-ızgın (Hayvanın a~: ta. sı~n.) . 
'i .. :"1~ h en geme bağlı kayış ki .. ., -· ~ lıar aıı;v~ i<!Bre olunur. Tev. fiillıat, ı. Açıklık, 2. Baytak, 3. "'-,~ ~:atr .. ıdare: dizginini tut- Genişlik. · _ .. ~~- • t:) rekatmr idare etmek) 2. Füsun, 1. Arpağ, 2. Bagı, 3. Ru· 

l,~. 0 • lJyan, uyar, (dizgin fil, büyü. 

~~· \'ıibQ (Araba y0kus aşa- fütur. ı. Apışıklık, apışıııa, 2. 

) eıı kun 1 Brkma, 8. Rövör?ü, 4. Dunc1lkma , 
. anı rr bir nevi a • s. Gevşeklik, 6. Usanç, 7. Usan • 

to ........ 

Öz Türkçe brırlıklar 

9. Tansuk, 10. Tın, (Çok, pek, mek, 2. Gönlenmek, 3. Görelmek, 
gayet man.) 11. Yavlak (Yaman 4. Onmak, 5. Onulmak, 6. Uğur .. 
m~) m~ 

Fen, Birden bire. - li, l. Bol, 2. Çok, 8. Gür, 4. 
1 

- en, 1. Ansızın, apansız, 2. Onat, 5. Ongupn, 6. Yeğin, yiğin. 
B·rden, birden bire, çarçabuk. - ıis, 1. Çorak, (Toprak için), 

- en hareket etmek, Umuk - 2. Keprem, 3. Kısır. 
mak. - ü bereket, 1. Alada, 2. Artrm, 

Fevt (etmek), 1. Elden çıkar - 8. Verim. 
mak, 2. Kaçmnak, (Bir fırsatı) 3. Feza, 1. Boğluk, 2. acıt, (Gölrui 
Yitirmek, yitünnek. boş yer man.), 8. Oğan, (Eski 

- olmak, 1. Elden çıkmak, 2. Türklerde en büyük mabut olup 
Elden gitmek, 8. Olmek, 4. Yit- feza ve k.8.inattan kinaye idi.) 4. 
mek, 5. Yok olmak. U 5 Y (O ) za, . azı va man. . 

Fenare, 1. Cirtlik, 2. Çnnkı • Fıkara, (F\ıkara), 1. Hızım, 2. 
nık, 8. Didinne, 5. Fışkırdak, Karacı, 8. Yoksul, 4. Zavalb, 5. 
Fışıkrnk. Züğürt. 

Fen, 1. Kurtuluş, 2. Onu. Fıkdan, 1. Bulunmama, olma. 
Fena (Anarşi), 1. Ka.rı?aşa, 2. ma, 2. Eksiklik, 3. Yitme, (Fevt 

Kargaşalık, 8. Kanşıkhk, Kanna- mım.) 4. Yokluk. 
kanşrkJık. Fıkra, 1. Boğmak, 2. Boğum, 3. 

Feyezan, 1. Basrldrnı, 2. Basu. Onurga kemiği (her parçası), 4. 
3. BayJama, 4. Çapkur, 5. Çok gel· Söz, söy. 
m
0 

e, 6. Kaynama, 7. Şayık, 8. Fıkra, 1. Bölek, 2. Bölük, 3. Q. 
rlcün, 9. Taşkun, 10. Taşma, 11.. i\ir, (Sürü, fevç, güruh man.) 4. 

Yaygın, yay km. Tümen (on bin kişilikş askeri teş· 
- etmek, 1. Coşmak. 2. Çok kilat), 5. Yartnn, (Kısşm, bölük 

1!Plmek, 8. İ11?ttmak, 4. K~rnı~k, 5. ) man. 
Kop~lmak (Kop = Çok), 6. Taş- Fırıat, l. Adağa, 2. Arabk. S. 
mak. Buluntu (Kelepir man.) 4. Çalım, 

- halinde. tlrgün,. 5. Çola, 6. Kabu, 7. Kesman, 8. Sd-
. Feyl~of (F:Josof), Bilge <ha.. tav (Bahane man.) 9. Srltu, Ml· 

kınt, al!:ıme, ~~e man.) ' tu 10. Sıra. (Srrasmt düşürmek) , 
Feyz, 1. Bolluk, 2. Çokluk, a.

1

1 11. Sılta;;., Şıltak 12. Tav 13 Tr'1 . 
Dü~k, 4. Gönen, 5. Gürlük, 6. tenğ, 14. Ui?u;, oğur ' (imle!~ 
llerJeme, 7. Oihıs okuş, 8. Ona, 9. man.) 15. Yara~. 
Onu (Onmaktan) . - M 1..,a1c. 1. C~lmıma getir. 

- bulmak, - lenmek, t. Dönlen· mek, 2. El değmek, S. smumn dil· 
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r ad atör 
TAM SICAK IK 

Fiatlarda Tenzilat 
il 

VERESi"! E SATJŞ 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
lstanbul Acentahğı 

Liman han. T elefoo : 22925 

1ZMIR ve MERSİN 
SÜRAT YOLU 

Dumlupınar Yİ!a~Euv1ı5 

Perşembe 1 ünü ıaat ıı de 

Sirkeci nhtmundan kalkarak doiru 
lzmir, Antalya, alanya, Anamur, 
Mersin ve Payua ıidecek. Dönüt· 
te bunlara ilaveten Tqucu, Çanak· 
kale ve GeJiboluya uğrayacakm. 

Mudanya Yolu 
Bir vapur Cuma, Pazar, Salı 

,ünleri ıaat 9,30 da ve Perıembe 
ıünü ıaat 9 da Tophane nhtnnın • 
dan kalkar. 

Perıembe poıtalan ayni ıünde 
Mudanyadan saat 14 te lıtanbuJa 
döner. 

iLAN 
2317 No.lr Sürücü ehliyetna • 

memi kaybettim. Hükmü yoktur. 
Ali Oğ'tu Zekai 

ı .. -• Dr. lh•an Sami -- --------------------:.. 
BAKTERIYOLO jl 

LABORATUVARI 
Unaamr kan tıhllltu. Frenıt noktai 
naunndan (Wasserman n Kaha tu· 
mWlerl) Kan küreynu sayılması, tl· 
fo n sıtma bastalıklan tcfbisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat n su tahUlttı 

ültrı mlkroskopi, husaıf ışılar istl.hzarı 
Kanda üre şeker. Klorür kollesterinl 
miktarlarının tayinL Divanyohı No. 

189 Tel.: 2098l .. ________ .5412 GORiO BAB 
· H. tle Balzak 

Haydar Ri/4' 11 
• ss Dit hekimi ::ı•:::nm:rl 

DERSHANE Şerait gayet ehvendir. Fazla • 'LI... • •ı t ,ı .. . · i nusegın ır.ıus a1 a 
Kadıköy Altıyolajzı, Çilek ıo· malumat almak ıçin sabahları . *- k V "d . 

ıat. A 1Uay ali e camı 
kağı hafında: (8,30 - 12) ye ve akıamlan da kartı•nda 

·:~JŞAN DERSHANESi,, (14 - 18) ze kadar Dershane ::: ...... _,,!ftlllftl.IMll-•'-••11111111• 
Datıana Yeri 

Vakıt l•tanbll 

SahiW: Aum Uı 
Memur - Talebe ve Her 11nıf müdürlüğüne müracaat olunahi • Neıriyat müdürü: REFiK :AHMET 

halka mahıuı kurslar mevcutdur. lir. VAKiT Matbaaaı - lıtannl 

Öz tür1içe liart ıhklar 

şürmek. Fidan, 1. Bo~~ (Üzüm kütük· 
- cu olmak, 1. Onemek (fırsat lerinden dikilmek üzere kesilen 

gözetlemek man.) 2. Sıra gözle- çuouk), 2. Büte, 3. Çimlik (Körpe 
m~k, 3. Uğurlamak, 4. Yağınmak. dal). 4. Dikme, 5. Fide (Yastıkta 
3. Uğurlamak, 4. Yağınrnak, yetiştirilen sebze fidanı man.) 6. 

- fevt olmak, 1. İş işten g~ • Ilişe, 7. İnce dal, 8. Mol (bir sene -
mek, 2. Tavı kaçmak. lik ağaç). 9. Sürgün, 10. Şitil. 

- tan istifade etmek, 1. Sıltan- Fidye, 1. İnamlık, 2. Y olluğ, 3. 
mak, 2. Sıltaklanmak, 3. Tavında Yolu, 4. Yoluğ, yoluk (Kurban 
dövmek (Demiri). man.) 5. Yuluğ, 6. Yoluş, 7. Yu -

Fırtına, 1. Bora (karlı, yağmur- luv. 
lu, rüzgar man.) 2. Boran (şiddet- - ile kurtarmak, Yolmak, yul· 
li k.arlı, yağmw·Iu rüzgar man.) mak. 
3. Dağal, 4. Davul, 5. &ürgün Figan,, (Bak: Ah, efgan, enin, 
'(kasırga man.) 6. Kasırga, 7. Kay, feryat.) 
kayı, 8. Külek, 9. Tavul, 10. Tüy- Fiil, 1. Capsak, 2. Edik, 3. Etgü, 
Iek, tülek, 11. Yelen (Kasırga ltgü, 4. Etik, !tik, 5. Etinki, itinki, 
man.). 6. 1ş, 7. İşlev, 8. Kılr, 9. Kılış, kı -

Fııkıye, 1. Bükre, 2. Fışkırdak, lmç, 10. Kılmu, 11. Kılmak, 12. 
3. Fışkırık. Yumuş (Vazife, buynnılan, teYrli 

Fıtık, 1. Büser, 2. Curgut, (Er - olunan hizmet man.) . 
kek çocuklarda sık sık görülen fr - Fikr (Fikir), 1. An, 2. Domuk, 
tık) 3. Dehe, tebe, 4. Düşüklük (Fikir, tefekkür, endi~, mülaha -
'(Bağırsak düşüklüğü). 5. ·Kasık zaman.) 3. Doruk, (Doııığu kıt: 
yarığı, 6. Kavluç, 7. Pörtön, 8. Ta- Akılsız) 4. Diişünce, 5. Dü.şünme, 
kil', takur. 16. Ep, eyp, 7. Es, uı::, 8. Kep, 9. 

- h, 1. Kasığı yarık, 2. Kavuç, Kölün, 10. Oy, 11. Ok, 12. Sagmç, 
3. Kucur, 4. Kuldur. !<akmç (tasavvur man.) 13. Sağış, 

Fıtrat, 1. Kıhğ, 2. Oluş, 3. Yara- Sakı~. 14. Sakınçr, 15. sam (sam 
O.ılış, 4. Yaradış, :.>.Yosun (İnşa, kursağında kal~m): Bir beddua· 
yapı man.) (Öbür manaları: Ka- dır; tasavvur, zihni, suret, hayal 
ide, usul, nizamn, üslup. man.) 16 Saygın, Saygun, 17. U-

F ıtri, 1. Boz (lşlenıni~, terbiye gun, 18. Uk. (Anlayış ve mana, 
tahsil göıınüş nasıl yaradılmış ise man.) l9. Uğuk (Anlayış, akıl 
öyle kalmış man.) 2. Çaralgan · man.) 20 Ut, utu, 21. Uy (Mah
dnl~. 3. Çın (Bozulmamış, hakiki 

1 

keme man.) 22 ülp-ü. iiJkii. 
r.1'.rn.) <1. Doğnstan. :). Yaradıılış • - i musin. 1. Dcğıu düşünme, 

ta olan, Yaradılıştan. 2. Urus. 3. Varıs. 
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t)z TürlCçe 1Cartı1ıklar __, 

- i ıabit sahibi olmak, 1. 1Ies - korkup yolu değiştinnek man.) 9• 
lenmek, 2. Saplanmak, saplanıp savuşmak, 10. Svişmek, 11. Si~ 
kalmak. mek, (Kaçmak etmek, savuştıl 

Fil, 1. Yağan, 2. Yanga, 3. Yen- maıl.) 12: Tezmek, 13. Tüymek • 
gen, - eder görünmek, TezinınelC ~ 

Filin, 1. Şöyle böyle, 2. Şu bu, - i, 1. Kaçak, 2. Kaçkınt et 
S. Tevek, 4. öteki beriki. Kaçkmcr, 4. sryrmcak (ele a~ 

Filhakika, Filvaki, 1. Çınok, 2. sığmaz man.) 5. Tezgin, 6. T 
Doğmsu, doğrucası, 3. Gerçek, - i muakkibi, Süzevül. 
gerçekten, 4. Kertiden. - i yqamak, Bosmak. S. 

Filhal, 1. Amti, imdi, 2. Anuk, Firq, 1. Döşek, 2. Yatak, 
3. Çarçabuk, 4. Timin, 5. Uk. Yaygr. ı 

Filiz, 1. Filiz (Ağaç ve çiçek fi. Esiri-, 1. Yatak tutsağı, 
dam, taze sürgünü) 2. Fışkın, 3. Yatalak. çoJc. 
Korbo, 4. Köçet, 5. Kulga. 6. Pa - Firavan, 1. Aşın, 2. Bol, S. ··ıc. 
çal, 7. Sivrik (Yerden nebatm ilk Firaz, 1. Çıkış (Yokuş ve yıı ıı) 
göriinen ucu man.) 8. Sürgün, 9. seliş man.) 2. Gaban (yokuŞ 1:. 
Turşak. 3. Tepe, 4. Yokuş 5. Yukarı tu 

Filka, (Hububatta ve bazı kuru Firdevs, Uçmak. ıdstı" 
meyvalarda), 1. Atmak, 2. Çenek, Firip, (Te?kiplerde), ı. 'A ··niil 
meyvalarda, 1. Atmak, 2. Çenek , gıç, 2. Aldatan, (Dilfirip = go 
3. Kenet. aldatan.) G "k ~-

Filtre, 1. Çulpu (İnce dallardan Firuze, 1. But, 2. Çaş, S. 0 tiir 
yapılır bir nevi süzgü), 2. Süzek, şı, 4. Kaş (Yüzüğe takılan her 
3. Süzgeç (süzmeğe mahsus bir lü ağır değerli taşman.) l'k S. 
mutfak aleti). 4. Süzgü. Fistan, 1. Değre, 2. Etek 1 

' 

Firak, 1. Ayrı düşme, 2. Ayn • !\ım~. .. .. • 
2 

tp etınel<, 
Irk, 3. Aynlma, 4. Aymk. Fıtıl, 1. Bustuk, · l }'}\, 5. 

Firar, 1. Kaçış, 2. Kaçma, 3. (mum fitili), 3. Kağ, 4. P 1 fi• 
K l w ı K 5 K 6 S Pilte, 6. Tı'ftik (Yaraya konan açaş ıg, . açu, . aşu, . a -

vuşma. til.) ~ Azdıt' " 
- etmek, 1. Aşunmak, (Kaç· Fitne, 1. Ara bozma,

4 
Bulgai:, 

mak, etmek, savuşmak, k~ıp kur- ma, 3. Başt..a~ çıkarma, ~ 5. Bul• 
tulmak man.) 2. Çımdaınak, 3. Çı4 bulgak, (Şunş, fesat m~a~ştırıcı • 
zıkmak (Koşmak, kaçmak man) gaş, 6. Karışıklık, 7. ,~ ıO· 
4. tpitmek, 5. Kaçmak, 6. Kınğla- hk, 8. Karkaşa, 9 ... ~~zga 'dedıi " 
mak, 7. Keşınek, 8. Paymak, (At. Kov (Söz getirip go~unn:;ıJ<azlıl<ı 
Jryarak kaçmak, ürküp kaçmak, 1 kodu ınan.) 11. Tal az, _ 
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