
lıtanbul Semtlerinin 
Tarihi 

~Y.Azt AHMED OKAN ın 
hazırladığı bu meraklı tedkilc 

Yaıtlannı pek yakında baamağaf' 

Gül Üstüne Gül 
Koklıganlar I 

SELAMI iZZET KAYA CAN m 
hazırladığı bu büyük milli, edebt 

romana pc11embc sayımızda 
başlıyoruz. 
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Bay Rüşdü Aras, 
Atioaya ağrıyacak 

Cenevrede gerginlik kalmadı 
l;;,k-Yunan münasebetlerinin dalıa 
geniş olarak tedkiki düşünülüyor 

!yanın müstem· J 

leke siyasası 

Yugoslav - Macar · meselesine aid 
Fransız proiesile Ul}uşuldu 

...... 
eser MACARiSTAN 1 Değerli bir 

il lünlerde Afrikada ltalyan So- I 
~ lfaheıiıtan araımcla ortaya 
• I fltıeler ve çarpıtmalar bütün 

ı.l1aıun müstemleke aiyasuı 
~di. Arkadaılarmın: içinde 
~ ( • eri ve çarpıımalan değeniz 
~ ~<'t!ıs) sörenler bulunmakla be· 
~ böyle .. değildir. Bizim ö~I 

Ptlr (fabıı kanaat) ıöre bqün 
~ 0 lcadar anlamı (manası) söze 
t~. oluılann (haditelet') 10nla· 
,_ . ~· İngiltere, Fransa, Ja
i:l:ıi büyijk müstemlekeci devlet· 

' !ttj 'hnlarrna bakanuyacak kertede 
t~ 1'1e uİ'rafdığmı ıören İtalya, 
~o lefre İtlerini istediği gibi bir dü-

1~ hııak yoluna ginni§dir. 
'-' 

1
' ile Yapmak istiyor? 

"- ' 1 Önce müstemleke 90rakJarr• 
&ele) lconuımak için Napolide bir 
toplaıunııdı. Bu konırede f tal· 
ltıiiıternlekit bakanı öfütçüsü 

~ ı...~·leJci.t nezareti müıteıan) olan 
l. ~ özenle dinlemeie defer 
~ ~--- nnnitdi· M. Lea10na 
~ '-.b.ıcanı Muıolininin geçen yıl 
~ ~ Aıyadaki İtalyan ülkülerin• 
~~· lan söylevi (nutuk) ile ne 

• latediğini anlatmafa çalıfA!'Ü fU 
-o .. ı . d 0 \. .... lt 1 entıı ı: 

~~Yanın ilerisi müstemleke y5-

~: .~n=~=- 1: ~a~mda~. ~ce S taz koymuıdur. Almanya ise 
''sl;.;lte itlerini benimsemiyor. O· 
>Gı.,., ~ lı' ta1ya için yapılacak ıey fngil· 
··'ltd~ansa ile anlaıarak birlikde 

'-.t lt l.'.r.,, 
~ •onanın bu sözleri fta!ya 
~~ oJ~ıı .. Muaolininin dütüncelerine 
~ l~ı Ru pek açıkdır. Bunun için 
~':ta, Habetiıtan yakalannda 

~da) ileri geri yürüyüıler ya· 
I t d Yolda lngiltere ve Fransa ile 
•~•.. eırıelc olur 

Bay Tevfik Rüttü Ara• ve M. Litvinof 
yan yana 

Atina, 9 - Buraya gelen ha • 
berlere göre, Türkiye Dıt Baka~ı 
Bay Rüttü Aras, Cenevreden do

DeTUm ' DHtt -~ 1 tnd sntununda 

BAŞBAKAN 

Bu sabah şehrimize 
gelmiş bulunacak 

Tekirdağ, 10 {A.A.) - Ba§ • 
bakan lımet lnönü öğle yemeğini 
Vali konağında y:edikten ıomar 
yaamC!a DUıuli&nlarıa 1»ır11ae 

Çorluya gibnitdir. 
ismet lnönü, ıeTiıinde olduiu 

gibi yola çıkarken de özlü bir su
rette uğurlanmıtdır. 

Bat bakan Çorlu yolu ile lstan· 

bula dönecekdir. 

bilir. • • d 1 Yugoslavya gazetelenn•.n uyuf an-
- d 1 tal ya _ Habeııstan arasın· 

na gore e • M li . . ""ı' d • 
~ ~\iat aha geçen yıllarda Afrika • 

daki son çekiımeler üzenne •. uso '?' 
Maretal Balboya bir telyazııı gonderm~ı: 

Suikasd suçluları 
lıakkında tahkikat 
yapmağa çağırılıyor 

Cenevre, 10 (A.A.) - Son 
günlerin bedbinliği ve ortadaki 
gerginlik biraz kaybolmuıdur. 
Buna da M. Benes, Laval ve E • 
den araıında yapılan görüımeler 
sebeb olmutdur. 

M. Lavalin Yugoslavyayı tat· 
min edebilecek olan karar sureti 
projesi üç eaaslı noktasmm kabul 
edilmit olduğu zannolunmakta • 
drr. 

1 - Tedhiıçiliğin umumi ta -
birlerle takbih edilmesi, 

(DeTUlll ı me1 uydanm ı lnd .ntunund&) 

Ruhanilerin elbisesi 
meselesi 

Amerikalı bir Protestana 
göre, incil' de Rahipler 
~ ruMnı e ıae gtg-

mek kagdi goktur 
Kıyafet kana· 

nu üzerine muh 
telif din ve 
mezhebde ko • 
nuıtufumuz bir 
çok nıhanı1er· 

elen sonra teh· 
rimizcleki Ame
rikan protet• 
tanlan ile de 
görüımeii dü· 
1andük. 

Çocukları e • 
sirgeme kuru • 
munun Ankara 
Perapalas ıalon
larmda verdiği 

ulusal giyim ba· 
)osunda, genç re
sim cilerimizden 
Bay Saib, Büyük 
Reisi ctimhuru -
muz ATATÜRK 
ün bir eskis'ini 
yapmıtdll'. 

Bunu görüp 
beğenen ATA • 
TÜRK, genç re
simcinin aanatı• 
na hız vermek 
bü yük lü ğü nü 
göstenniı, por • 
trenin altma U • 
lu adını koyarak 
ODU büsbütün 
değerlendirmit • 
dir. 

~~--~----------------------------~------
{iehrimiz Adliyecileri 
arasında değişiklik 

Adliyede yapılan terfi ve değişikliklerin 
tam listesini veriyoruz 

Ankara, 10 {Kurun) - Adli • 
yede yapılan terfiler ve değişik • 
Jilcler listesi yüksek tasdkiden 
geçınişdir. Listeyi bildiriyorum: 

tST ANBUL KISMI 
C"tclı, ejleke itinde lngi!izJerle an• 
~ı ..._taınn Somalm ile lngiliz 
t~~ di •rndaki sınırlar buna göre 
l. "I • F' 
~~ ' !lı-), l"ansa da aon günlerde 

,'tllaer - Tunuı sınırlan üzerin· 
~ ~et-~·~"alannı İtalyaya bırakma· 
~'~er. Tunuıdaki ftalyanlann 
'-.'.~ı .. eseceklerini de söylediler. 
ı)' .;::or ki Fransızlar Habeıista· 

\"I ~t?\..J· denüryolile bailayan (Cİ· 
~' qı e)J • l ~ J,Po e11nde kalmak üzere bu 
' )etiıı "Yaıun nüfuzunu kaldırmak 
~'fiııee dotunnak istiyen ltalyanm 

"Habetlilerin ltalyan topraklanna bır 
daha akın yapmaması için ne gerekse 

yapmız!,, demif. 

B·ı· oruz ki Maretal Balbo İtalya· 
lif • ( 

Trabluı Garbde genel elbegı umu· 
: vali) dir. Geçen y1I yirmi dört tay· 

lik bir hava filosu batma geçerek 
=erikaya ıitmiıdir. f talyada Mus~ 
. .d nra en büyğk bir sanı olan bır 
Jım en ıo bl 

d dır Böyle bir adamın Tra us 
a am • L" ı~ 
,.. --L- - nderiliti hatlı batma 1111ır P amn 
uar""' go d lil•) d. S cninlervarl v belgesi ( e ı ır. on .. -

ıgı 1 Balbo, HabeJiıtanı tayyare 

da nıhani kılıkla 
lerdir. 

Şehrimizde

ki Amerikan 
proteıtanlan , 

her zaman herw 

ket gibi ai:ri • 
nen ve bir le. 
re ot.un dıfU" 

,öriilmiyen kimse· 

Devamı 4 cU sayıfanrn a OncU lllltuııunla 

90 lira matlı Konya Ağırceza 
reisliğine tahvilen İstanbul ağır 
ceza reisi Aziz, 90 lira maatlı Is· 
tanbul ağır ceza reisliğine İzmir 
ağırceza reisi Fuat, 55 fer Jira ma
aıla Balıkesir mahkemesi reisliği
ne Oaküdar müddeiumumisi 
Haydar Naki, Aliiye aza • 
lığına terfian latanbuldan Se-

dan Halis, Bolu mahkemesi reis • 
liğine İstanbul azasından Nüzhet, 
lstanbul 2 inci ceza reisliğine Ba· 
lıkesir istintak hakimi Cemal, bat 
müddeumumilik birinci ıınıf 

muavinliğine, muavinlerden Lüt
fi, ikinci sınıf muavinliie 
uçuncü aınıf muavinlerinden 
Muıtafa Remzi, lstanbul Müstan
tik azalığına terfien Aydın müd
deiumumiıi Necib lıtanbul ağır 
ceza azalığına, ahvali ııhhıyesin
den dolayı Van ağır ceza reisi Hay 
reddin, Oıküdar müddeiumumili· 

~, e "Pekit,, demiıdir. Ya· 
)'Jrıc h ıidecelc olan M. Laval 

di iJ· ~ İtalya ile Franaanm Av• 
lltt •tıldi iılerini ıöriifeceld~ 

d~ ~uvvetleri) ile alacak yolunda 
guçl ıka sözler de unudulmamalc 
ortaya. ç n _ .. ı. bütün bu saydıklan· 
.,.ere)rdır. Ancaa d ki 
.. - - .. \. .,.etirildikden 10nra ır 

Futbolumuz 
ne halde? •-·~lı H ~ ~~d - a'bef ımırlanndan 

~ey ~na bu çevreden bakılır
e kadar anlamına nnla· 

mız ıoz onanııs o - mi k 
bu - naııl bir muıte e e 

f!81yanm ;de olduğu anlatılabilir. 
ııyasaaı g US 

Aaım 

" b' .. ,., ,,, .. d t olanan ecne ı mu-
\ q Q11ı11ı )'ap ak • • belediyece arJe • • L---1 •..• 

lıl! • rı,., .. na ıçın • tkik ı~ın '"''" .. an ıu 
1q '' cliirı "::,CUcia getirdikleri mü•vet!J~e::e~~iklerimizi dördüncü 

>t/Q(l Pla11tlı. Bu toplanhya aıd og ·· teriyor. 
Q 04.r.>'""A L- v--L-ı.: roina toP.f.antıp •• · 

.-cı1U1na. s llllllTllU 

Sporcular, merakla oku
yacağınız bir ankete 

baş) yoruz 
Meraklılar, sporun futbol kısmında 

günden güne gerilediğimizi ileri sürü • 
yorlar. Futbolu kurtarmak için çareler
den bahsediyorlar. Biz, bu yoldaki bü· 
tün düıünceleri bir araya toplamak<İçin 
eski fudboJcularla, klüp reiıleriyle, ta· 
nmmıf sporcularla konuımaia batladık. 
Bunlan her gün birer, ikiıer yazacağız. 
Bu yolda tecrübesi olanlar da kısa ol· 
mak tartiyle düıündüklerini bize bildi-
rebilirler. 

Bu anketin, futbolumuzun, futbol· 
cularmuzın bütün derdlerini açığa vura· 
cafı noldaıından büyiik bir aJika uyan
dıracağmı, faydalı olacağını umuyonız. 
Perıembe ıünü çrkacy sayımızı bek • 
leyinİ%. • 

lim, Artvin mahkemesi re
iıliğine müstantik azasın • (Devamı 9 uncu 1ayıfıuua ı ~ 1111tunmıd8 

- -
Üç öz dil deneyişi Üç gönül deyişi: 2 
------······--- ·--------···-----·······--• • 

ismet lnönü 
Giit'f~rtli •a11aı nedir en gerekli (1) günümle 
Erkek culan döğöıür gibi ini önünde! 
Görçek (Z) gibi. her Gazi "Tan,, ı (3) alnında yandı: 
Her cephede kumandan; her cephede kazandı! 
Her yapıya ilk taıı koymak için inen o; 
Bozlıınn ortcuında "Tabiat,, i yenen o; 
Önderden her buyruğu ilk o alır, o yapar .. 
Baıımıula "Atatürk": Her kazanç, "Dumlupınar,,! 
Baıbakanın o "Cephe kumandanı,, her günü: 
Değiıen amaç; hep bir yürürı: l•met, lnönü ••• 

,,_, -

Beh~et Kemal 

1 - Gerekli: Lüzumlu, 2 - Görçek: Ufuk, 3 -- Tan: 
Şafak (Gazinin dehuının her yeni tezahürü), 4 - Amaç: He
lef, gaye .. 



Fransız - ltalyan Dostluğu Yunan çeteleri Bulgat rıı. 
toprağına girmek istiyo~ ,~~ 

Fransız· deniz bakanı 
neler Söq lüqOr? 

Fransa, Faşist~iği Önce bir 
formül sanmış ! 

sıyasal 

Cenevre, 1_0 (~.~-) - Eski 1- j yapacağı ziyarete temas etmiı, İ-
talyan muhar.blerının Fransız - ı ki memleketin ta Romalılar ve 
ltalyan dostluğu icin lertib eldik- Gali 1 a d b l ı - ı ar zam nın an aı ayan e 
leri toplantıda söz alan Fransız 

birliklerini hatırlatmıf ve "Fransa 

faıistliği bidayette bir siyasal for-
bahriye bakımı M. Pietri, ik! mem
leket arasındaki anlaşamamazlı -
ğın bugün ortadan kalkmıt oldu- mül zannebn§di. Halbuki bu si· 

ğunu söylemiş, F ranu. dıı baka
nı M. Lavalın yakında Romaya 

zin yaradılııınıza uygun bir siya

sal yenilik formülüdür.,, demişd'.r. 

Fransız lıarp malullerinin nümayişi 
Paris, 10 (A.A.) - Bazı harb 

malulları yeni batkanlarmm ida
resi altında nümayiıler yapmıt

Iar ve polis, inzibatı muhafaza i
çin müdahale ettiğinden bir takım 
küçük hadiseler olmutdur. 

Katiyen ıiyaıal olmıyan ve an-

cak harb matullerinin vaziyetinin 

iyileıtirilm~ini ve malul tabıiıa -

lJ!5! 01sa10.ıd 1uııvmır1rere muı1 

yapılan bu nümayişlerde yazık ki, 

bir polis memuru ağır surette ya

ralanmııdu. 

Çekoslovakya, Sovyet·Fıan~ız protokoluna katılacak 
Paria, 10 (A.A.) - Pöti Pari. 

sien gazetesinin doinı bir kay -
naktan aldığı haberlere göre, Çe
koılova.kya Ruı • Fransız proto -
koluna katılacakdır. 

General Basri öldü 
Balıkeair, 10 (A.A.) - Kolor

du kumandanlarından General 
Bun dün gece yan11 anl bir nefzi 
dimaği sonunda, yapılan bütün 
tedavilere rağmen ölmü§dür. 

Balıkesir değerli Generalin ö -
lümüne ağlamaktadır. 

iki torpido tezgahda 
LiTorno, 10 (A.A.} -Yeniden 

iki torpido muhribi tezgaha kon
mu§dur. 

M. Şuşnig'in sözleri 
Viyana, 10 (A.A.) - Baıvekil 

M. Kurt Şu§nİg, Grazda söylemit 
olduğu bir söylevde Avuıturya 

hükUmetinin iktidar mevki:nde 
kalmaya hakkı olduğunu ve bu -
nun o hükumet için bir vaı:if e tef· 
kil etmekde bulunduğunu, çünkü 
aksi laltdirde memleketin .kargaşa 
bk içinde kalacağını beyan etmiı· 
dir. 

Kalpazanlık 
Cenevre, 10 (A.A.) - Kalpa

zanlık hakkında geçenlerde ya -
pılını§ olan mukaveleye kartı her 
türlüriayetsizlik, bet azadan mü ~ 
rekko, olacak ve böyle bir hal 
vukuunda toplanacak otan Uluı
lararau ceza divanına havale e -
dilecekdir. 

Bu mukavele, bundan batka 
mücrimlerin iadesi rejimini de 
tanzim edecek, pasaportların, hü
viyet varakalarmın emniyetini zı7 
man altına alacak ve nihayet mu
kaveleye imznlarmı koymuf olan 

\ . 
devletleri ecnebi topraklarında 

Bu suretle Çekoılovakya, do
iu antlqmaımda ve bu antlaıma
ya kartı eıki yönlü hiç bir taah -
hüde ıiriımemeyi onaylamıt ol • 
maktadır. 

Yugos1avyadan çıkarılan 
Macarlar 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Yeni· 
den 40 Macarın Yugoslavya hudu· 
du haricine çıkarılmıı olduğu ha· 
her ver:lioyr. Bu ıuretle hudud 
harici edilen Macarların yekunu 
2959 a varnuşdır. 

Nobel barış mükafatını 
ala.1lar 

Oslo, 10 (A.A.) - 1933 Nobel 
barı~ mükafatı M. Nonnan Angle 
verilmitd:r. 1934 Nobel barı§ mü· 
kafatı da M. Arthur Hendersona 
verilmitdir. 

750 Afyon kaçakcısı 
Vatington, 10 (A.A.) - Üyu§

lurucu maddeler zabıtası, yedi yıl 
ıüren engin bir aratlmna ve tah· 
kikden aonra ülkenin her yer:nde 
aynı zamanda genel bir baskın 

yaparak kaçakçı kurumunun tü -
münü yakalamışdır. Yakalanan -
lar 178 i kadın olmak üzere 150 
ki,idir. Zabıta, değerini J:mdilik 
oranlamaya imkan olmayan pek 
çok kaçak mal ele geçirmişdir. 

Atlas Okyanosunda 
bocalayan gemi 

Nevyork, 10 (A.A.) - Ams · 
terdam ismindeki F elcmenk va -
puru, Atlas Okyanosunun ortasın
da dalgalar arasında kalan Victo
ria Maru ismindeki Japon gemi -
ıinin imdadına koJDlakdadır. Bu 
geminin kaptan köprüsünü iıfli. 

eden bir dalga kaptanla iki zabi
ti alıp götürmütdür. 

yapılmak üzere hazırlanan her mücrimlerin iadesine mahal ver -
türlü hareketlere ait malUnıatı memit olan ıiyaıi cinayetlere ait 
'1!.1'fficfe nıecbur lutacakdır. maddeleri de mücrimlerin iade • 

3undan batka uluslar derneği l si muahedesine koymalannı tav -
kendi ~ıma, ıimdiye kadar ' ıiye edecekdir. 

J Meclisde 

Hukuk usulü muhakeme
lerini o değişdirilecek 

maddeleri 
Ankara, 10 (Kurun) - Mec. 

liste Hukuk usulü muhakemeleri
nin bazı maddelerinin deiittiril • 
mesi hakkındaki kanunun görü -
tülmesinde Adliye encümeninin 
kabul ettiği "İki taraftan birinin 
vekili olduğunu söy!iyen kimıe 
tasdikli vekaletnamesini ibraza 
mecburdur.,, Maddeıi Maniıa me
busu Bay Refik Şevket, Kocaeli 
mebusu Bay Salihattin, Gireıon 
mebusu Bay Tarık Us, Konya me
busu Bay Şaban Sırrı, Trabzon 
mebusu Bay Raif arasında uzun 
ve hararetli münakatalan mucib 
oldu. 

Sonunda veriten takrirler üze
rine madde, deiittirme için encü· 
mene geri verildi. 

Ankara, 10 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün Eaat (Bunanın) 
başkanlığında toplanarak 1934 
yılı genel denkleşmeıine giren 
daire bütçelerinin muhtelif fasrl • 
larmdan 3 milyon 622 bin 792 li
ranın indirilerek bunun 3.997.817 
lirasının gene ayni yıl bütçesi fa· 
ııllarına ekJenmeıi, 125 bin 155 
lirasının yeniden açılan faııllara 

İtı almaz tahsisat olarak konulma• 
sı hakkındaki kanunu onaylalllJ!
d•r. 

Ankarada yaprlan vilayetler 
evine hazinece deruhte edilen 
334 bin liralık alacağına kartılık 
müteahhide, ödeneceği yıllar büt
çelerine konacak tahıiaattan ö -
denmek üzere bono verilmesine, 
gene vilayetler evinin tesisat dö -
şenmeai için 1935 - 36 yıllarmda 
ödenmek üzere 200 bin liraya ka
dar taahhüde giriımeye ve buna 
kartı bono çıkartmak huıuıunda 
Maliye Bakanına aalahiyet ve
ren kanun onaylandıktan aonra, 
askeri ve mülki tekaüt kanununun 
muvakkat besinci maddesinin __. 

~ 

keri, mülki tekaüt kanununa göre 
on 1ira ve daha az yetim maatı 

~lanlarm 942 ıayılı kanun hüküm
lerinden istifade edip etmiyecek
lerinin tefsirlerine ait mazbata Ü· 

zerinde görütülmüş ve kabul edil
mitdir. 

M. Musolini 

.. i' t.1. 
··1d·· ··td""ğ"" T mı·a ınevkı 11 

• o uru u u er . ·Jd' 
toplanarak mukabelei bibnı•:..,, b,, 
bulunmak için Bulgar to.P~~IJ, l'tnı 
girmeğe karar vermişlerdır: aJi# 
nan hükumeti, böyle bi ihtıJll ed. 

mitlerdir. Yunan çete reiıleri önünü almak için icab eden t 

Ati na, 1 O - Dramadan gelen 
haberlere göre, Bulgarlar, Yunan 
çetelerinin Bulgar toprağma 1ıir • 
melerinden korktukları cihetle 
budud karakollarını kuvvetlendir-

pontoaçularla beraber Pomakların birleri a)m1şlardır. 

Aydın Demiryolu şirketile Bal}ındırlı~ 
bakanlığı arasındaki görüş farkı 

Ankara, 10 (KURUN) - Af-ı imif. Ş'.rket, Antalya hattı':(; 1
::. 

yon - Antalya dem· ryolunun ya- pılmasını bu fıkraya mu~ah ~ JO\ıv 
pılmuma bqlanmatı üzerine Ay- mak istemişdir. Halbukı 0 dl ~. 
dın demiryolu ıirketiyle Bayındır- kimseye verilmit imtiyaz ollll' ~· ~İl' t 

lık Bakanlığı araımda beliren gö- meydandadır. Binaenaleyh. k 
rüt farkı, anladığımıza aöre fUn• ketin bu İtirazı varid değ;Jd~~ '- ~ 
lardır: Satm almma bahsinin 11~ 

lmtiyaznamede Aydm hattını cede olduğu beUi değildir.~ I 
kaib ıeçecelc, yabud hatda 40 ki· §~rket, hükumetçe yapıla fi/ 
lometre yakından geçecek hatlar rütmelerin müsbet olarak 11' 

için imtiyaz verilemiyeceği yazılı len~e~in1 ummaktadır. 

Hariciye Dil Tedk1k ko- Yeni Meclis Martd•0 

misyonunun bulduğu önce toplanacak 
karşılıklar ~kara, 10 (Kurun) -;., 

Ankara, (Kurun) _ Hariciye sin aynı 17 ıinden önce ıı-lı1°".' 
Dil tetkik komiıyonu, Elçilik müs- cağına kati nazariyle bakı ~ 
teıarlarına "Danı,man", baı kon- Yeni intihabatın 5 Şu~ 
soloılara "General konaoloı", El- teceği kuvvetle aöylenııı ~ 

Yeni Meclis Marttan eV"el ~ 
çilik kitiplerine "Bitgen,, vekalet nacak, Mart baıında ene~ 
edecek memurlara (Kayım) deni\ intihapları yapılacak, y~ ~ ~-
meaini ve bunun imzalarda (na • bütçesinin müzakeresine 1"-·· ~d~ 
mma) ka"11ır ... 1aralt b11aYtwı..,.. cakdır f ~ 
•m• kararlaftırdı. Y~ni Temyiz azal/. ~~ 
Avrupaya Hukuk tahslline Ankara, 10 (Ku~) ":' ~ ~~ { 

yollanacak talebe ye Bakanlığınca, Onıversıt'~ ~~ 
Ankara, 10 (Kurun) -Adliye fesörlerinden ve tanır.mıt., ~ d 

Bakanbiı hesabına Avrupaya 9 lardan bazılarına temyis ,f', t~~ .. 
talebe gönderilmesine karar veril· lan teklif edildiği yazıllll ; ~ltt1: 
diii malUındur. Bunlardan 6 ıı Duyduğ'.lma göre, proft~ \ ~i 
müıaba 1tayı kazanmıt, 3 kişinin Sıddık Sami, avukat Ba11'11~f > l' 
yeri açık kalmıtdı. Kültür Bakan- Ömer, ve Bay Cevat bu te -1. \~~·~ 
lıiı yakmda bu üç ki§inin se- bul ettiklerini Bakanhi• bel~ ~'ttıt\ 
çilmeai için yeni bir müsabaka mitlerdir. Ebülüli., nıa:ıer , da d 
imtihanı açacakdır. yan etmitdir. " a~ 

Ti t ..... t\~ 
TUrk - Yunan care Meclise verilen llY d 

anla9maaı Ankara, 10 (Kurun) ,,,... '1-4~ 'ttı d~ 
Ankara, 10 (Kurun) - 1 Bi • yollarında beynelmilel 1"'1'/ \~l'hi: 

rinci Kinun 934 tarihine kadar d · ııs" ·"' ~ e!ya nakliyatına aır iıt"' ~d "" 
uzatıldıiı evvelce bildirilen Türk- siyle beynelm"lel telek~-J ,~d P 
Yunan Ticaret anlatmasının 15 · lr telt' / f lif ıiyon mukavelesı, te 1 el lii.. , 
Birinci Kanuna kadar uzatddığı . ~ ..JI ~~ ... · 8 

graf ve telefon n1z~ iti' l" "l' 
ıümrüklere bildirilmitdir. tasdiki hakkındaki tayıh• ·' ,lıld,ki 

Finlandiya Ticaret lise verildi. ,ti'. ,., .... 
anlatması N f. E .. ·1 hP l~,.,. a ıa ncumen ' ~ r· ·•ı 

Ankara, 10 (KURUN) - Fin· ı,aı· '"·Qtı. le ,.. 1 u lb kd . .., • demiryoliyle Afyona 1,d•· ,~ ~ . uenera oa oya çe 1g1 landiya t!caret anlqmuınm A. . ~ "h . 0ııa'/ _., i 'ti 
telgrafda ne demiş? liıteıindeki 28,300 liralık konten· hakkındakı layı ayı k .,,.,,. ~: ~i?, 
Belgrad, - ltalya ile Habe - jan 35 bin liraya, aynı listede Yeni Sumer ball 1e•'' 'Ql'e..,f 

•istan araımdaki hadiseyi bütün zikredilmiyen kontenjant e1yaya proje rnU••b• / ~.'ika ~ (KURlJ~) l 1~i L. 
gazeteler bir harp başlangıcı ola- mahıus olan 30 bin liralık konten· Ankara, 10 . Siidl 'qttı.ı Qı 
rak göstermektedirler. Bu müna - jan iae 45 bin liraya çıkarılmıı· hande yapılacak yenı iflİ~ ~ 'h 
ıebetle Romadan 7 tarihi ile aldık- dır. Bu memleket malları 1156 binası :çin müaabak•Y•. tt '>-tti0~a 

te-vch e ~, 
ları şu telgrafı neşrediyorlar: numaralı karamamenin K. ve ı denlerin bankaya el> ti lttıd 

"I l H b · · h " koıni•Y011 a ta ya - a C§?stan araıın • liıtelerinden istifade edeceklerdir. ;. roıeler uıuıı ·e b:-.da. 
daki hadise ~zerine ltalyan bat .. ·~iildi. Terc0 h edilen proJ İ~ltt ta. 
vekili Muuolini, General Balbo • Atlna Ermeni bat plakopoau d 1.. d·lecekdir 1 oı 1 

a i an e ı ·bak•"' ~it ı.. tluğ 
ya şu telgrafı çekmişdir: Atina, 10 - Atina Ermeni bat tikonoml 'l:ı: 

Habeşlilerin ltalyan toprak • piıkopoıu Karabet Mazlumyan. KURlJ~) / b ~ 
larına bir daha tecavüz etmeme- komüniıtlerle beraber çalııdıiı an- Ankara, lO ( i ~l~et-e 
ıi için lazım gelen kati tedbirleri lqıldığından hükümetçe bq gün rendiiime göre, ()konolll ~ ta a 

yakın v·layetlerde kısa ,e ~il' · l'i 
alınız . ., zarfmda Yunan toprağmı terket• itil ~ak 

Bu telfiraf1 neşreden Yugoslav meie çağrılmıtdır. yapacakdır. ,~~danı 
gazeteleri Mussolininin bu telgTa- ~., 

f h
-,_.k.. "H b . uıııınıııııı11111111ııırınııı11111uııırıııııı1111111ıııııııııııı1111111_.....,, l oı1 ıd • 

ının t:ını ı manası a e~·stanı K d. d . d.... tel yazı arı >~~, ~ flı 
tamnmiyle isti!~ cd!niz,, demek en l uyum arımız ve ıger '"~!tt 
olduğunu yazmakta müttefiktir - arta kalanı 6 ıncı sayıfamızdadır. 1 ~\in:: 
ler. 





Soyadları 
alanlar 

Yeni aoya dıalanlarm iıimleri· 
nı yazıyoruz: 

Deniz miralaylığından müte • 
kaid Şevket ve yeğenleri Huan 
ile Sıtkı "Beler,, belediye müfet. 
ti§lerinden Cemilin oğlu Koeatepe 
makine zabiti Yüksel "Bora,, in
kılap lisesinde beden terbiyesi 
muallimi Necib "Tüzün,, sabık 

Manisa iskan müdürü Behçet 
Tıp fakültesi döçentlerinden Ek
rem Behçet, Sivas ilk tedrisat 

müf ettiıi Şevket, Galatasaray li
sesi İptidai kısmı muallimlerin -
den Nusret, Ankara ziraat ensti
tüsü mezunlarından Hakkı "Se -

zer,, Oımanbeyde Rumeli cad -
desinde 37 numaralı evde oturan 
General Kenan ile oğlu Ahmed 

Adnan "Altmok,, Ziraat Veka
leti teftiı heyetinde mümeyyiz 
Halil ''Önen,, memur Muharrem 

"K-;y;oğlu,, odatı Abdullah "Yön 
ten,, Ziraat Veklletinde neıriyat 

müdürlüğünde müdür Cevat 
Rüştü "Öktem,, mütercim Re • 

~P Şakir "Tüney" tetkik memu
nı Turan "T af,, ki tip Hüseyin 
"Karagöz,, Daktilo Feride "A • 
ral,, odacı Hatan "Yalçın,, lı -
tanbul emniyet müdürlUiü san • 
tral memuru Abdürrahınan "0 -
natu emniyet müdürlüğü 3 üncü 

ıube 3 üncü kııım memurların • 
dan Oıman "Ünal,, ikinci ıube 
komiserlerinden Şükrü "Bilgiç,, 

Emniyet müdürltlğü santral me • 
murlarmdan izzet "Tunca,, aoy • 
adını almıtlardır. 

Karacabey belediye doktoru 
Is mail Hakkı, Vefada Atıf Jdl -
tiiphanesi be.! 11aemu111 M. 1iev • 

fik hem§iresi A. Nudiye, oğlu M. 
Aiaeddin lsmail Hakkının otlu 
Ayhan ve Türkan "Bilgin,, ıoy • 
adını almıılardır. 

Ü&üncü kolordu bat doktoru 
miralay Suphi karısı Enise Sup • 

hi, kız karde§İ Mihri, oil• u
mum baytari deposu kimyqeri 

Yüzba11 Nermi, oğlu Suphi, kız· 
laTı Süheyti, Ebe seıma Muatli., 
Müeelll, yeğenleri Onivenite ta· 
biiyat şubeı;nde Ne'bahat, Neza· 
hat ""Akalın,, ıoyadınr alaııflar· 
dır. 

Tunel 9lrketlnde 
Tünel ıirketi istasyon amirle

rinden Mehmed Ali ve kardeıle· 
ri Hüseyin, Kadri "Yıldırım,, tü-

nel tirketi makinistlerinden lı · 
mail "Atef,, makinist Salihad • 

din "Akm,, Tünel tirketi ilİ§e 
memurlarından Halil "Eraoy,, 
Tünel §irketinde fren ~uru 
Sami "Tunç,, atefçİ Arab Kimil 
"Mul:lu,, giıe memuru Meluned 
"Durlak,, fren memanı Tahir 
"Özsoy,, fabrikada tomacı Ke • 

ramdedin "Kızılkaya,, A:yaspa -
tada lbrahim Galib apar.Uma -
nınc'la oaabaıı Mustafa "Özdil,, • Soyadım almı,lardır. 

Tayyare piyangosu 
bugün çek:liyor 

On sekizinci tertip Tayyare 
piyangosunun İkİl'\_ci ketiaeai bu
gün saat on ikide T epebaımda 
Asr.i sinema binasında çekile • 
cekdir. 

Bu ketidenin 'en büyük ikra • 
miyesi yirmi eJ bin liradır. 

\undan lha!ka büyük mükafat -
lal' 'Vanhr. Çekilen numaraları 

yann sıraya ·onmut bir halde 
bulacaktınız. 

Kısa----
--·•Şehir 

Haber 
§ BiR MiL YON LIRALI 

Is tan bulun planı • • 
ıçın 

MUŞ PARA - Darphanede 
kuruıluk gümüılerin basılm••1~ 
edilmektedir:. Şimdiye kadar bit 
liralık gümüş para basılmıtdıt•' 
lardan 200 bin liras: Ar.knraYİ 
lira11 lzmire, 160 bin lirası 

Merkez Banlcaıına ve vilayet 
beciliği emrine veriJmiıdir. 

Jüri heyeti dün Be~ed·yede toplandı. üç raporun iyice 
tetkikile .rnukayeseli bir rapor yapılmasına karar verildi 

§ YEDi BELAYI VURP~edi 
Tophane b."-'ıçesinde sabıkalı 
Ahmed ile gemi kamarotfarıııd~ 
arasında bir kadm yüzünden ~ 
mı§, Ömer bıçağiyle Ahrııedi 

İstanbul ıehrinin planım yap -
mak isin belediyece davet olunan 
ecnebi mütehaasııların vücuda 
getirdikleri müıveddeleri tetkik 
etmek ve planın kime yapdırıla • 
cağını tayin etmek üzere beledi • 
yeee teşkil edilen jüri heyeti dün 
belediye imar bürosu binaıında 

toplanmıtdır. f ıtanbul valisi ve 
belediye reiıi Muhiddin toplulu · 
ğa baıkanlık etmiıdir. " 

C. H. F. lıtanbul vilayeti ida· 
re heyeti ba§k,a.nı, Antalya ıayla· 
vı Doktor Cemal, İstanbul sayla· 
vı Salah Cimcoz, Bursa saylavı 
Refik, belediye reisi muavini Ha
mid, lstanbul umumi meclisi aza
larındz.n Avni Yağız, Feridun 
Manyas, Tevfik, Mehmed Ali, Re
fik Ahmed, Ticaret odası reiıi 
Kara Mustafa oğlu Ahmed, eski 

Nafia vekili Muhtar, Müzeler 
müdürü Aziz, yüksek mühendiı 

mektebi prcf esörlerinden Burha
neddin, yüksek mühendis mekte
bi profesörlerinden M. Dep, gü -
zel san.atlar akademisi muallim • 
}erinden Celal Esat, timan mü • 
hendisi Mustafa, belediye sabık 
fen işleri müdürü Cevdet, beledi
ye fen heyeti müdürü Yusuf Zi -
ya, lktrsat Vekili Aıım Süreyya, 
Hıfzıssıhha mütehassııı Zeki, i· 
mar bürosu tefi Ziya, Harita §U • 

beıi müdürü Gal'b, imar büro • 
s~ mimarlarından Sabri, mühen • 
diı Nebil v~ Nihad toplulukta bu
lunmu§lardır. 

Jüri heyeti azası, ecnebi müte
haaaııların raporlarını okuyup öy
le gelmiılerdi. Topluluk hafla -
dıktan sonra azadan bazıları ra .. 

Bay Rüştü Aras j Ruhanilerin elbi-
Atinaya uğrayacak sesi meselesi 
... (Bat tarafı 1 inci aayıfada) 
nerken Atinaya uğrıyacakdır. Bu· 
ıünkü tartlar altında burada bu 
ıeyahate fevkalade bir ehemmi • 
yet verilmekte ve iki doıt mem -
leket münasebetlerinin daima sı
kı kaldığına bir delil olarak telik· 
ki edilmekdedir. 

Bay Tmik Rüftiinün buradan 
geçmesi münasebetiy e Türk - Yu· 
nan münasebetleri daha genit su
rette tedkik edilecekdir. 

Atina, 10 - Duyduklarıma 

göre, hükUmet gazetelerinin Bay 
Rüıtü :Araı buradan .geçerken, 
geleceli:te iki hükumet arasındaki 
aamimi dostluğa dokunabilecek 
ihtimaller ve bunların önüne ge -
cilmesi hususları ara§tırılacakdır. 

fWI. Maksımos istifa etmiyor 
Atina, 1 O - Yunan Dı~ Ba

kanı M. Maksimos Bakanlıkta 
kalmağa karıı.r vermişdir. M. Ve
nizelosun, M. Makıimosun papaı 
cübbeai meaeleıini iyi idare etti -
ğini aöy1emesi bu mesele etrafın
da koparılan gürültü ve patırdı -
larııı hafiflemesine sebebiyet ver· 

mitd.ir. 

Gene M. V enizelosa göre M. 
Malaimoaun Türkiye ile teması 

muhafaza etmesi iyi olmuşdur. 
Bu temaaın muhafazası sayesin -
de anlatamamazlıklar ortadan 
kaldırılacakdır. 

_. (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 
"BA YBIL HAVZ,, isimli ve Ame· 

rikan protestan r&hiblerinin bulunduiu 
müesseseden, Sivaıda cloğmuf A;'Derİ• 
kalı protestan rahib Mr. Charlea Riggs, 
Anadolulu olduğu için çok açık, güzel 
ve öz türkçe ile konuşmaktadır. 

Dün, "BAYBIL HAV~ daki yerin
ae, ton kıyafet kanunu bahai üzerinde 
kendisiyle cörüten bir muharririmize 
Mr. Jfüıgı deınisdir ki: 

cı_ Rahiblcr için ruhani elbise gıy• 
mek gibi bir kayid yokdur. lncilde 
böyle bir tey yazılı deği!dir. Taribde 
de proteetanlar için böyle mecburiyete 
raıtlannıamııdır. Bu ruhani kılık bazı 
kiliselerde adet olmuşdar. Nitekim ln
gı1iz kiliselerinde.... Kendileri katolik 
kili:eıine yakındırlar. Resmi kılıkla 
kilisenin içinde ve dııında gezmek cibi 
bir adetleri vardır. Fakat bu bir zaru
ret .değildir. 

"Jstanbula bir İngiliz papazı geldi .. 
Görüyorsunuz ki herkes gibi giyiniyor. 
Onu, ru1'ani kılıkla gezmeğe kimse 
mecbur edemez. Bizde ruhaniler, her· 
kes gibi giyinmefi daha iyi bulur.lar. 

"Bana gelince, ben hiç lıusuai el'9iıe 
giymedim. Ben kim oluyorum ki on • 
lardan ayn giyineyim?. Ben rahib ol· 
mak dolayısiyle başkalannın hizmetçisi· 
yim. On!ann hizmet iJine .bağlıyım. 
Onlardan hiç de üstün ve iarklı görün-
mek istemem.,, 

Katolik mahafillnde 
dolatan r:v.ayetler 

Ruhanilerin dı,arda ruhani kılıkla 

gezmelerini ya1ak eden kanun üzerine 
ıeh::imizdeki katolik mahafilinde dik -
kate ôeğcr rivayetler dolapnakda jdi. 

Bilhassa Beyoğlundaki Sent Ant\ı • 
Atina, 9 - Verilen kartılıkh van ..kilisesi bat papazı F.raiuuva Guia· 

izahattan ve efkarı umum iyede taya ıalfedi!en sözlere söre, kanun tat· 
baııl olan ıükUnetten sonra me • bik olunduğu takdirde TürkiyeC!eki 

b K d T .. k y nan 

1 

kato:ik rahib ve rahibeleri guya memle-
uı on oroıun ur - u . . 

h kk d M b 
lckehmızden nynlacaklannıı ... 

münasebetleri a m a e usan 
· · · ld ., · · h Önce ağızda dolaıan bu şayia, son· 

meclıııne vermıı o ugu ıstıza d k l'k h • -,_ t·r k d . ra an ato ı ru anı mana.ı.ıne a ar 
takrirlerinin geri alınması ihtıma· vardığından, lstanbulCla çıkan ve "°f.Ür· 
li çok kuvvetlidir. kiye katolildcrine mahtus ceride,, adını 

Atina, 10 (A.A.) - Gazetele- taııyan "VJTA KAT-OLlKA,, pzetesi 
· ""rendiklerine göre Bay Tev- 6 - 12 - 1934 tarihli say111nda reımi 

rın og bl'W h' · d h b · b 
f 
'k R'" .. A C d A te ıg ma ıyetin e ıu a erı as. 
1 uftu ras enevre en n - a . ., mı§ ır: 

karaya GÖnerken Atınaya ugrıyıı-
cakdır. 

Türkiye Dıı işleri Bakanının 
bu ziyaretinin ba§lıca üllı:üsü 
Ulualar derneğinin itleri ve ha -
li hazırda Cenevrede toplanmak
da olan Balkan anlaıması Dış j,. 
leri bakanlarının konusmaları 
hakkında Y \!ilan hükumetine bil
ıe nnnekdedir. 

"Beyoğlundaki Sent Antuvan kilise
si baş papazı, Fransuvarun bugünkil §C· 

rait içinde bile mutadı v~hile heyanat
da bulunmadığını beyana mezunuz ... 

Tebliğde bahsedilen beyanatın ne 
olduğuna dair sarahat görülmemekde 
İıe ele 'beyaıutın katolik rahib ve rahibe
leri hakkmd!ıki J&y,İalarla ali.lmdar oldu· 
iu anlaplmaktadır. 

Daha fazla malıi.mat almak ÜHn 

dün V!TA KA TOLIKA •azet..i 7U1 

porlar hakkındaki dütüncelerini 
ıöy le mitlerdir. 

Netic.ede üç raporu iyice tet • 
kik edip mukayeseli bir rapor 
vücuda getirmek için bir heyet 
ayrılması kararlattırılmıtdır. 

Bu heyet fen işleri müdürü Zi
ya, imar bürosu ıefi Ziya, eıki 

fen itleri müdürü Cevdet, eski 
Nafia vekili Muhtar, müzeler mü
dürü Aziz, umumi meclis azasın -
dan eıbak ıehremini Tevfik, ve 
Celal Eıacidan tetkil edilmitdir. 

Bu heyet bu sabah onda bele -
diyede toplanarak çalıtmağa bat· 
l!yacakdır. 

Bu heyet çalıımaıını bu ay i -
çinde bitirecek, raporunu yazıp 
jüri heyetine verecekdir. Jüri he
yeti o zaman toplanıp tetkikleri • 
ne devam edeeekdir. 

KUltUr bakanh§ında 

Talebenin saçları 
Saçlar iki numaralı 

makine ile kestirilecek 
Yüksek mekteblerle Üniversite 

talebesinin saçlarını en az iki nu

maralı makine ile kesdirmeleri 

Kültür Bakanlığınca alakadarlara 
bildirilm.ttir. 

Keıdirm~ iıine bu avın on be· 
tinden i!.ibaren batlanacakaır. 

Hukuk FakDlteai birinci 
aınıfında ohsn hadlae 

Hukuk fakültesi inzıbat mec -

lisi birinci ımıfda olan gürültü 
münasebetiyle yapmakdn olduğu 

tahkikatı bitirm"ıtir. 

Haber aldığımıza aöre tutum 
(inzıbat) medisi bazı talebe1ere 

ayrı ıorgulaz ıorulmaaına lüzum 
görmütdür. Talebenin cezalandı· 

ırılıp cezalandırılmıyacağı ba,ka 
bir toplantıda kararlaıtırılacak· 

dır. 

Yabancı mektebler..de, TUrk· 
ce, Tarih, Co§rafya ka5 

saat okutulacak? 
BÜtün ecnebi ve ekalliyet .mek· 

lehlerinde ders veren Türkç ho

caların ders saatleri ve programı 

~apılmı§ :ve bütün okullara gön· 
derilm.Jdir. 

Bu programa göre dersler §U 

ıekildedir: 

Altı ıınıflı ilk okullarda Türk· 

çe haftada .ekiz, ikinci k111mda 
altı, tarih ve coğrafya Hci ıaatdir. 

~ ımıflı ilk okullarda Türk
çe haf tada ıekiz, ikinci kısım ıı· 

nıflarda .tarih v.e cojrafra ikiter, 

isleri ve neşriyat ır.üdürü bat .rahib Ek

dan yaralamııdır. 
§ ÇlÇERIN VAPURUNJ\. 

KONULUYORDU - Hüı;eytı' 
Yalçın tarafından Rus ticaret ııı 
ailliği aleyhine eski bir korni•Y 
işi dolayui!e açılan dava ı:ıiif11 . 
leyhine neticelenmişdir. HÜ•::;. 
Yalçının M ümeuillikden al ., 
200 bin lirayı tahsil i~n hatCıı
altıncı icra memurluğu, yolcu 11 

lesiyle limanımıza gelen ıo~Y~ 
lı Çiçerin vapuruna haciz ko ~ 
re liman reisliğine müracaat ~ dl 
liman nizamnamesi sefer halıtl 
bir gemiye haciz konulrnatı.., 
olmadığı için vapur hakkın~ 
yapılmasına izin veriJmcınitd"0 

§ OTOBÜSLERDE AS 
KARNELERi - Otobüsçületı 
ve vapurlarda olduğu gibi a 
neleri ihdaa etmeğe karar 
İlkbaharda ds bilet ıücn:tJeriıııi' 
yapmak niyetindedirler. 

§ Y ALOVADA Y APl 
TEL - Y alovada yapılacak 1'f. 
h büyük otelin projesi Bayııı 
kanbğınca tasdik edilmiıdir· 

Otel, kaplıca kaynaklarııı;' 
kın olacağından otele gelenl~ 
rümeden banyodan iatif adelfl'I 
olacak dır. 

lnıaatın S00,000 liraY• 
muhtemeldir. Bu İ!İ Akay iti 
rine alımıdır. 

§ AYASOFYA CAMll-" 
camii, müzeler müdiirlüğÖ 
ıeçm.iıdir. Ayasofyacla, bin.atP.·:.ım•~• 

;etiri·;;~~-:~;:~:J;k;~~J./ 
bir asarı atika müzesi olac7

1 
• 

Bir dayak ha~ 
ve bir dUzeıt11r 

Süheyl ;sminde bir ~ 
kez Bankası memurlartO 
zrlı döğdüğünü polis 1b ~ 
iresinden alarak yaznı•f .. 
yazııta tertip hataıı 1 
bir yanlışlık olduğunu ~;. 
ne Fazıl çıkdığını aıı1• 

Merkez bankası mef 
dan olduğunu söyliyeıt 1' 
h bir genç de matbaa~' 
rek hadise ile kendisi~'~i<· 
dar olmadığını söy}elll'f 

Türkçe altı, Orta ok~ll•'~ 
çe b:rinci sınıf da se~, ~ 
üçüncü sınıflarda altı,. ,p# 
rafya ikiıer, yurd b'lı;ıl1 

da hir aaatdil'. · ~ 
Liselerde Tıürkçe; i>~ 

~i, üç.üncü ıınıflard• . 
ik'JICI 

rih .c~ğre.fya ~ir, .. \fcll ~ 
da 1kıter, üçuncu sırı 

b'lgisi bir tıaatdir. e~ 
Talebe birJi~i ~ir~I' 
Milli Türk Talebe 

12 
.. d k' . ı'nde lst• . J-muz e ı ay ıç . S"'' 

büyük ıalonlannda bır ;~il 
d Burıllt1 

ceıi yapacak ır · kl•r' 
Uk tarafından hazırlı 
mııdır. 

mekciyanla görütdük. 
ıBaJ rahı"b ıöy.!e eliyor: 1 
"-Gazetedeki tekUb, vazb'eti ta

mamen aydınlatmaktadır. Sent Anlu· 
van kiliıeai bat papazı kimaeye, kendi
sine atfedilen tarzda beyanat verınit 

K 
,.u 

değildir.,, 

VlTA KATOLlKA gazetesi neıri • 1.--------"'.".-- ıll 
yat müdürü baı rabib Ekmekciyan, yeni 0 'J<ııyucuforıtll 
kanun dolayraiyle katolik rahih w rahi· hizmet ,.1 
'-elerinin memleketlerine damn.i huau- N J' 
sunun P~palıkca anu edildiiine dair 1 K U P O ~fi 
rivayetin dcğnı olup olmad~ı sualine: 'Pu k upo1ıu ke•IP •• 

"- Haıa!. Papanın politikaya kar- !.....!:!..,:.=:::;;;-----
ıı koyması vaki dejildir.,, demijdir. 
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ın Turkıstanında /KURUN'un Edebi Tefrikası No. 47=:::::=:== 
kanş~~::!~i sonu Baaadl Yaralı Ba 

Delhi, (Taymia) - Kiıırar· ' 
dan buraya selen maltünata ıö- Nakleden:Selami lzzetKagacan 

hira:·
0 

sair ff oıanıı e~i8N: iiıii :FERDi 

ffliline knumat iUer ıiSiı1 

re, Çin askerleri, Hindiıtan ci • - Kaynanamın irabda yeri Karı•ı kolundan çekti: 
ftl'llldaki Sanıül taraflannı İt· yok. O sıfır.. Kaynatam bunak. - Dedik ded'k 
ial etmitlerdir. Her halde ben akıllıca davr~ • Odaların~ · dı il ... 

d 
.... . J ıu er ..• 

Döngenler (Hotan) taraflan· ım. • amamıy e darğın durmak - Bana bir diye ... 
na hikim bulunuyor ve Çinliler iatemedim. Fakat çok seyrek ıö. Yok B . d cegın var mı ?. ··• enım e sana b. d. 
aleyhinde tiddetli bir propaıan· rütecek kadar dargmız. Kayna • ğim yok ... Fakat ocuk ır ıy~e -
dalar yapıyorlar. Bunun aebebi tamm orada burada çapkmhk et• pot kıracakt J b r bahaınde 
Çinlilerin, Müılum'' an Dönıan" la • tifini haber ald Bu t hrk r ın... e e ık masalına 

iı. ltıabutıarın kendisini ve ıehri himaye ettiğine d. f!'___ mı.. e 1 e ıy· da ne diyecekain?. Babamı 
ra aid mukaddes bir yere (Son - ı. ~en zannettiğimizden çolc kadar etmek i.tedim. ali· 

•nınıştı. Sarayda kadın ve şaraptan başını ye.ben) in resmini aamalandır. ~aha az parası var. Tahkik et. -S-
Kitıarda hükGmet otoritesi tim ... Bir. dokuma fabrikasmda SüheyJiya bir telefon· 

1
. d f d 1 ld sermayesı var amma, fabrika ber· . · 

üç ı er tara m an pay •tı ığı bad bir halde. Kendiıi de her re- • - Ben Şef ık ... Süheyla sen mi· 

kaldıramıyordu 

~İıı ~dann ıözüne ıir- 1 Gel.. Biraz dütüneyim •• Teklifini 
" aozierine ıürme çeki· kabul edeceiim •• ! 

için vaziyet kantmakdadır. Li • kum h . . ıın? Orada mram' 
d 1 

· b. • G d ce ar aneye ııdıyor. Kayna • . . . · • 
er erın ın itrar c:varm a nama söyledim. - Şımdılik buradayım. fakat 

:ıı seydiği kokular ıü· Diye bajırdı. 
't"uılatın pqinden ko • Semra kapınm önünde dur· 

uğradıiı hücumdan henüz ken • Ankaraya gidiyorum 
dini kurtaramıyan Ma Sao • W u- O sana kızdı .. Bütün dedikodu· _ y , ·· 

~il) d.. du: 
dur. ikincisi Kitgardaki kuvvet· )arı 'enin yaptığını ıöyJedi ..• Ma • O ad. b. . b ld 
)er kumandam olan Mahmud lum ya. bahse karııtın mı hemen bir~b ~~ a lır lf buldum, büyülC -··~- Ufınan askerleri ta- - Şimdi anladım ki (Liji) yİ 

~ "1ılırııı oJmaama raf- candan aeviyorıun r o ancak, bu 
fetJr Çolc ıevdiii ıarabı, ka· kadar çok aevilen canlara liyık· 

Tungdur. Onun Çine sadakati 
çok tüphelidir. Üçüncüsü Gene. 
ral Lui Pindir. Bu zat Çinli bir 
Hristiyandır ve Çin büktlmetinin 
otoritesini bu taraflarda Nf lam
lqdırdıimı iddia etmekdedir. 

1 • • A 1 d rı a... stan u a tube aça-
atef f'nınm.. teı en im .. O gün caklar. Be d be 
buıfü1dür aramız açık.. Ben de i n e 0 t u de çalıtaca• 

ım •••• 

L.Lede~iJor ve her gün dır. Onun aenin evine, senin koy· 
böyle bir fırsat bekliyordum. Ar· 

- Bizde ki itlerin az mr ıeli· 
yor?. ""-ııçeıınde tawı kutla· nuna ganderecejim •• 

, hJ oluyordu. _ fakat, o beni aevmiyor, 
h . . -..:ICe inandırmıılardı: Semra' O, benden çok genç olan 

. So dlarm himayeıi af. Babil valiıinin koynundan naaıl 
'cı.t 11 dakika da ıökten aynlac:ak. 

En ıon haberlere göre Ma Şoa 
ıeçen T eırininenelin 26 ımda 
Langardaki yazlık ikametgihı • 
na riderken taarrma uframıt, 

12 kiti onun üzerine alet apnq, 
bu yüzden kendui de, kamı da 
yaralanmııdır. 

tık kaynanam itlerime bumunu 
ıokmıyor.. Kocama anaaiyle ha· 
basından hayır ummamasmı aöy • 
Iedim .. Ben ıenin kızınım ne yapa· 
aım: Bot duramam .•. 

- Selma kendine hir matmazel 
istiyor •• 

- Onunla ayni rıldrde olaJJm 
mı?. • 

I 1•r türeyecek ve düt· - Nuıl mı aynlacak?! O 3· 
~ d~fİrli battan bata telef Jümden çok korkar. Ona: "Y • 

O konuturken, babası dalım 
JurJyordu •• 

- Ben ayni fikirdeyim •• 
- Ali •• Sen nts aman dinec:ek-

Nermin dütünüyordu: ain?. IJ'orlarcb. Huma ite yqayacaluın; yahut 

~!" Y&ziyet kartı11Dda ölecekain f ,, detirtecefim· Derhal 
"Acaba buraya neye geldi? .. 

- Bugün ne? .. Cartamba .• Pa· 
zarteıi geliT'im ... ~ ere teslim eclemiyece- ona bırakıp aenin kollarma atı-

•ttı. Diri'nm Make- lacak f 
~ anlatma teklifine ya· Şair aeYbıçle Semra'nm elle-

Bununla beraber Ma Şoanm 
hu taraflarda en kuvvetli phai • 
yet olduiu anlatılıyor. HindİI • 
tan ile Çin Türkiıtanr arasındaki 
ticaret yeniden duriunlaımıı -
dır. 

Davelimi neye kabul etti? Bir der
dimi var, bu muhakkak. Fakat 
Selmadan mı, Süheylldan mı?.,, 

- Ben Şakire ridiyonım.. Sen 
Pazartesi ııünü lıtanbulda hulun.. 

- Peki .. Eaaaen o zamana ka • 
dar Selma ıelir •• 

ı . . Sordu: 
~ •çın, ilk önce kafum- rine Anldı: 
~ hu fikri ıilmek ve - Ne iıtereen yapacaiım, 

- Ya aen haha? Ne var ne yok? 

' lru vermek llzımdı. Semra! Nihayet her yolun ıonu 
b. O. Şirdenin ölümünden ölüm değil mi? Ben zaten çoktan 
~·-. ı._ J• • ölüm değil mi? Ben zaten çokdan 

-r.-..,~ • bu h&diee de mabud· mi bağıtlanan, belki biraz daha 
'- h.ıaye ettifine delil- yqar ve canlanmm. Ah, onu bir 

""~ ~l""---·- -•a.ı..- ----~..L ~ ~ ..--...---.--.-.---..... ..... 
,~•aydı, mabudlar ıi- bilıem.. 

Oplantz bir ziyaret 
yeri oldu 

R-'a .:ly o - v.._veL.~ J..-. 

Jı Alebanclrm ıimüldüjü Ople
natz Manaatın bütün YusoeJay • 
ya için bir siyaret yeri olmufdur. 
Yqoslavyanın her tarafmdan 
gelen ziJaretçiler mütemadiyen 
ölen Krallannm mezarmı ziya • 
ret ediyorlar. 

Biliyor muaun, ki Nna acıyorum • 
Annemi çekittirmek iıtemem, fa· 
kat o ıeni anlayamamıf .. Beri Sü
heyla teni teselli edebiliyor mu?. 
Söz aramızda amma, o da biraz 
lıiistablaatı.,.J;.~ sun diye söy .. 
lüyoram ••• NeJM hunu hırüa· 

- Pazartesi aarüıürüz.. Güle, 
-::1 •'"e .... 

- Güle, ıüte ••• 
Eğer televizyon olaaydı, bu ba • 

ıit sözlerin kurululunu yüzlerin 
if adeai deiittirmit olurdu .. iki ki· 
ıi, temis, .., bir atici• biribirlerinl 

b.: ,""1 · ~üfmanları eliDİP Semra, f&İrİD yola pldifini 
~~...,:fi?,, ıörilnce, kapıyı kapadı.. Tekrar 
~ ı. · içeriye gird~ .. Oturd~: 

ICizlete inamyordu. - Haydı, bana bır tu f&r&P 

'1d Ye rahipler bü· ver! 
lfe,, •byorlardı: Huma bir aurahi ,arap ıetir • 
, ~-•e eilencenizden ay· di: 
.._~etmeap ! Biz, ma· - Canım için aakladıiım 

Bunların arasmda çok uzak. 
tan yaya olarak gelenler de nr
dır. ' nqı; h ~ il imaye Ye muha· (mukaddea f&r&P) Jan içmeğe 

~hahlara kadar ma· bafladım, Semra! buıün Sebilde Bugünlerde burada bulunan 
..._. llrıyoruz ! Mabutlar hiç bir zenıin evinde böyle nefiı Türkiye afyon konferanaı mu • 
-...11biz• • • • b bul J rahhaılan da Oplantız manaa • lb L 1 ıtıtmezlerwe, ıız ve lezzetli f&r& unmaz. ç ••• 
r,, •Qudlara kotar, yal· CiferMrin üzüm ıuyu ile tipin.. tmna ıiderek büyük bir çelenk 

Jım •• 
Şefik pencerelere haktı: 

- Ne ıüzel manzara .. 
baktıkça dinleniyor .• 

Mazi! .. 

insan 

Büyüdüğü eve ıitti .. Süheylinm 
küçükken cinayete tahit olduiu 
eve ıitti. Şimdi o da dütünüyor .. 
"Buraya neye ıeldi?.,, 

Nermin ev hanımı rolü oynıyor,. 
du: 

- Sana aevenin diye havyar 
aldım, balık yumurtalı aldım. 

MYiyorlar .. Derba araJanm hir 
Oçündi ıiriyor- Maaum aamim • 
yederine laıbnçlık karztıyor •. U· 
zun hir do.tluiun atka çnrilmesi 
çok acıdır •.. Ruh vücude kartı is • 
yan eder. 
Şefik oiluna ıitti. Daha dofnı· 

. su ona ııimdı ••• Bütün bütün ae • 
bep1enecekti.... Katildi •• Buna u .. 
telik bir de Süheylinm eafiyetioi 
mi ıuiiatimal edecekti? • 

~ ecs..a Uzun kumral aaçlanna p.rab ıür.. koymutlardır. Ve ıöz araamda imalar: 
,
1 

_.,ere kapılmaktan Her tarafm prap kokaun. Dün- Çelenk, kırmızı, beyaz karan- "-Bu vazoya bakma hiç ... Se-
-:ı'Y.ord.u. yada prabdan mukaddea h~ç bir fillerden yapılmıt ve kırmızı ze- ni1' kütübbanendeki vazoya benze 

Eğer bunu yaparsa, mazereti 
de yoktu •• O zaman kıakançlıkla 
ıözü dönmüt, çddmmftı.. Şimdi 
ne olmuıtu?. 

Bunu dütünmek iatemez, Sühey. 
liyı hayalinden uzaklqbrdı ... ' . içki yok. O insanı hem beaeliyor, min üzerine bir ay· yıldız itlen - mez. Adi bir feY bu .. 

•lair (Huma) nın hem netelendiriyor, hem de tatlı mitdi. "-Habrlar mısın baba, küçült-
e.,: d Bu münasebetle Manaabra ken kucaiına oturur, cüzdanını a• 

iL y ın e.. tatlı uyutuyor. "'1ı I)~ Semra elindeki prap taamı ıelen Ali Sami, Hulki, ve Tabip ÇAr, içinden para alırdım .. Neydi, 
(_~ l'dan lcorkanm, bir yuduında bopttı: zade, çelenği koyduktan sonra o raki zamanlar baba!... Bana 0 

~ aafı aolu heJli ol- _Haydi iç bakalım, Huma! bir kaç dakika Kral Aleluandra zaman verdiğin kumbara hili du• 
. ()·I~ ae.,.~iiini yaruı ,.ere Ve ıCSzlerini ıilzerek anlatma· hünnetle 11umutlardır. ruyor.,, 
._.~e"lePol'bıle itimadı yok. ~. bq!adı: . Bu hareketi dost Yuıoalav ga- Gece bol, fakat kötü yemeklet 
it d~.:te İıkenderin e- • _ lıkenderin ordulan ıehrı zeteleri hararetle alkıtlamakda • yediler .. Şefik bu ıerait içinde bir 
~h.adı halde, kendisi dört köte1inden iyice aarmlf. Di· dırlar. hıı.fta yaıayanuyacağını anladı ..• 

........ _.._ llıcleıı ~a bet baflamıf .. ri ıöklerden ve sihirbazlar.dan. ı--------------ı Kızını tanımak istemiıti ... Tanıdı. a._.-, ır dakika bile y b lYILIK SEVEN KARDAŞ ! Gece odasına ,.•kilirken·. 
~ıf yardım umuyor. arın epımız r-

b ~) ı Yok. Hayir .• Ha• ··ı 1· Ve Makedon· Kıt plcli. Bir çok yoksul ~k- - Söylemeji unutuyordum 
-.._-· ~, ,.~ 90nra atef te açlıktan ° ecel ız •• ., lar, çocukla anneler aoiuiun aman N~rmin, dedi, burada yalmz dört 
.'>._. llad.. "'il.ut defirmen •••• yalılara esir o acagı~. Yermeyen ıiddetinden inliyorlar. . it 1 O 'b.-~ tıdın ı· .....,. _ Bu tehlikenin batka türlü Bu iniltileri dinlemek hepimize gun a acağım.. Ç gün de Şakir• 
l. . "Qı ! e ı 1Cize ala• .. üne ıeçmek miimkün mü? düıen inunlık '" ntanclqlılr borca· de kalacafım ... 
~"il' on_ Elbette... Hem de hiç biri- dar. ETinizde eaki, artık, kullanıl- Nı:armin dudaklarmı kemirdi: 
tlb.. -· :ıı (Liji) yi çok te'f'• b kanamadan müm- mayan çamqrrlamuzı, elbiNlerini· - Peki ... 
L. ~. Ordı- mizin urnu zi (Çocuk Eıirreme Kurumuna) ve- K h 

M._ - E.>ı:er dedi· kü' - ütüp anemdeki vazoyu sa• 
~1 -....:! d " n riniz. O, her rüa müracaat eden ' .. , ~d.: in, bet on ıün ... (Devamı var) kimsesizleri min hu yardnnlannızla na verecejim .. Şu kumbanyı ıe 

'' ~_tUiıı· beri hasretini I butahkclan kurtarabilir. Liituflan. tir bakayım ... 
'"d 1 lcoYDunda ıöre- Yeni N••rlvat nızr eıirgemeyiniz. - Hayır baba, diyecek.in ki .. 

Bazan da aynayı alırdı: 
" Kendine iyi bak, ihtiyarladm 

artık .. ,, 
Fakat ilk defa gönlünde dolan 

hisle ıençleıtiğini duyardı, anlar • 
dı .• 

Aynada aaçlaTmm be,ulafbtı· 
nı görmüttü ... Gözlerinde parlıyan 
ümidi görürdü .. 
Eğer bilseydi, Süheyla TUt o • 

Jurdu ... 

Şakirin evinde hiç olmaaa 
Süheylidan bah.ediliyorda: 

- Ona da ne oldu bilmem.. it 
arıyor ... Ankaraya ıitti .. 

Gelini bunu muvafık bu1du: 
- iyi ediyor, ıeç bile kaldı .• 

Sizin yanınızda çırpınıp duruyor • 
du .. 

Şefik ıapladı: 
-Çırpınıyor mu dediniz?. 
- E ... et •••• ~ .. ci1'i teklifimi kabul - Senin için değil.. 

'~ lco11~1de ben ıidiyo- Holioat YENi ÇIKTI Damadına döndü: 
1&."'1

01 
•ırıızdan kim· o ümiizcleki hafta büyük hir haıu- ilkbahar Selleri - Tebrik ederim .. 

lbant.- . -ı:~L- ı'le _._·-cularma büyük bir B b 
• 

- Garip ıey ! ... Bunu ıiz mi aöy• 
füyordunuz?. 

b ~· isterim. 11 -- .... ,,.,.. 1 / - en ir feY demedim efen -
'1 gR...nı ~..i .. ~ olan Ho!iwtaa fiatı 75 kunıt cJ' 

'

lb... \.._ .. ,,."" tair! _.,.. .. - .,eriha Tnfik JDı ••• 
~ -.p clörcliadi .... ton .. ,_~· • Datıtma yeri - Vakit Matbaası ı 

··! ~--'Ya lcotanJc: Hanqpın renkli Wr resmi" en ton .. j ŞataJamııtı •• Kanıı ıebe miy. 
~ ..... ! Gitme.. ,.... hallerleri ile 9' .-. di?. Haberi bile yoktu .. 

- Düfündüiümü aöylüyorum .• 
Canınızı aıbcağımı zannetme• 
dün ... 
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Cenevrede gerginlik ••• 
(B&f taralı 1 inci ..,md&) 

2 - Ulu.tar derneği anlatma
sının 10 uncu maddesinin hatır -
latrlmaıı. 

3 - Macaristanın Me:rsilya 
suikasdine aid meauliyetler hak -
kmda yeniden tahkikat yapmağa 
davet edilmesi. 

Dün gece Fransa, lngikere ve 
Küçük itilaf devlet1eri arasında 

bir utlatma hasıl olmut olduğu 
aöylenmekted ir. 

Şimdi ltalya ile Macariıtanm 
muvafakatini almak katmıtdrr. 
Bu maksatla M. Eden, bu sabah 
bu iki memleket murahhasları ile 
görütmüt ve sonn. M. Lavali gör
mütdür. 

M. Laval hemen küçük itilaf 
Murahhaslarını toplanmaya çağır
mıtdrr. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Royter 
Ajansı, Macar - Yugos1av meıe -
leıine ait Franıız karar ıureti 
metni üzerinde itilaf hasıl oldu -
ğunu bildirmekdedir. 

Londra, 10 (A.A.) - Yugos -
lavyanın kendi topraklan üzerin· 
de bulunan Macarlan çıkarmak • 
tan vazgeçtiği haberi gelir geıl • 
mez, Cenevredeki gerginlik tid • 
"detini kaybetmitdir. 

Bununla beraber, Yugoalavya
nın Macaristanın suçluluğu hak -
kınclaki ittihamlannı ayrıca tet -
kik etmeğe müıait kabule değer 

bir karar almak için gayretler sar
fına devam editmitdir. 

Bu sabah İngiliz gazetelerinin 
C t nevreden aldıkları haberlere 
göre, bu gayretler, pek az netice 
vennİfdir. Fakat hir hal p.reıi i
çin ümitler daima mevcutdur. 

lngiltere, Fransa ve İtalyanın 
Macaristanın kendi topraldan i -
çinde Marailya cinayeti hakkınc:la 
ciddi anketler yapmaıım ileri ıü
ren fikirleri Yugoslavya tarafın • 
dan kabul ec:lilmiyecek mahiyette 
görülmütdür. Bu husustaki müza
kerelere devam edilmektediT. 

lngittere hükUmetinin bu hu -
suataki vaziyeti, M. Eden tarafın
dan Uluılar birliğinin Cumartesi 
günkü konseyinde açıkça bildiril
mi!dir. 

Cenevreden alınan son haber
ler, Yugoslav murahhuının tetki
kine devam için bu saba·h bir kon
aey toplantısı yapılacağını bildi -
riyordu, fakat, bu meaele etrafm· 
da husuıi görütmelere devam e -
dildiiinden toplantı öğleden son
raya bırakılmıtdır. 

Cene\.re, 10 (A.A.) - Ulua -
lararaıı mehafitinde aöylendiiine 

göre Yugoslavya, M. Lavalin kon
sey toplantısındaki nutkundan 
mülhem bir karara yanqabile -
cekdir. 

Bu karar bazı Macar maka -
malının Marailya ıuikudinden 

meıul olduiunu kaydedecek, Yu
goılavyayı resmi tahkikab tekrar 
ele almaya davet edecek ve ıığın
mak hakkının deiittirilmeıi için 
Uluslararası bir mukavelenin en 
kısa bir zamanda tetkikini tesbit 
eyliyecekdir. 

Ancak bu proje İtalya ve Ma
car murahhaslarının muhalefeti 
ile kartılaımakdadır. 

Dünkü gün Yugoatav ve Ma -
carlann her ikisinin de itine ge -
J~n bir sureti hal bulunamaksızın 
geçmitdir. 

Sabahleyin M. Politis ve M. 
Yevtiç ile görüten M. Laval öğle
den sonra M. Aloizi, Eden ve Be
nesle uzun uzadiya görütmüf, ve 
gerek Yugoslavyayı, gerek kon -
seyde anlapna lüzumunu hararet
le müdafaa etmitdir. 

M. Laval, Uluı1ar birliii ada· 
Jete davet olunduğu bir iti ıör
mez ve Uluslararuı cinayetlere 
kartı tedbir almaz ve cezalar ter• 
tib etmezse bundan çıkacak çok 
vahim neticeleri göıtermitdir. 

Fransız, ltatyan ve İngiliz mü
messilleri, her tarafın kabul ede -
ceği bir ıureti hal bulunmadan 
Yugoslavya iıi hakliındaki konut
maların devam etmemesi huıu -
ıunda anlapnıtlardır. Ancak bu • 
nun öteki devlet1er ve bilhusa 
Macar muhbruma cevap vermek 
iati7en M. Titülesko tarafmdan 
da kabul edilmeıi lizımdır. 

Diğer taraftan M. Laval ko -
DUflDalarm en kısa bir zaman 
içinde iyi bir tarzda neticelendi -
ri1meai lüzumuna arkadqlarmı i
nandırmıtcf ır, ta ki, itin gecikme
sinden mütee11ir olabilecekler 
kendi haklarını bizzat kendileri 
yerine getirmeye kalkıtmuınlar, 
böyle çok nazik bir vaziyet kar -
tısında A vrupanın süldinetini bü
yük bir dikkatle göz önünde h1a -
lundurmak lazımdır. Çünkü her -
hangi bir tabiye hatası veya ge • 
çici bir zaaf, bu süldineti, önüne 
geçilmez bir tekilde bozabilir. 

Terfi eden Hakimler 1 

iki tayyare çarpışdı 
Londra, 10 (A.A.) - Bir bom· 

bardmıan tayyareaiyle bir sivil 
tayyare çarpıfmııdır. Pilotlar öl
mütdür. Bir küçük zabit de ağır· 
ca yaralanmııdrr. 

Ulkemizde 

Mersin Hiılkevinin 
fakirlere yardımı 

Mersin - Merıin Halkerinin 
açmak karanm verdiii qevi açıl
dı. Açma toplantısında büyük bir 
kalabalık vardı. 

Bu hayır ocaiınm murafı be
lediye, Halkevi, Himayeietfal, ve 
Hitaliahmerin verdiii para ile te
min edilmektedir. 

Atevinde yüz elli fakire öğle, 
alqam yemeği verilmekdedir. A • 
tevi, eve yardım eden kunuılann 
birer müme11ili bulunan bir ko • 
mite tarafından idare edilmekte· 
dir. 

Ueride yardımı ıenifletmek i
çin tedbirler alıncakdrr. Halkevi
nin kurduiu bu hayır yuvuı Mer
ıinde büyük alaka ve ıevinçle 

karıılanmıtdır. 

izmirde köylüye 
ucuz elbise 

İzmir, - Batbakan General 
ismet lnönünün buyrukları ile 
$ümer Bank köylüler için ucuz 
elbiae hazırlamıtclır. 

Bu elbneler Sümer Bank yerli 
mallar pazannda ıatıp konul -
muftur. Dikilmit hazır elbisenin 
takımı altı liraya satılmaktadır. 
Sümer Bankın İzmir satıt tubeai 
büyük rağbet görmektedir. Ma • 
iazaya iftihar verici bir akın var· 
dır. 

Tramvay komisyonu 
Her üç ayda bir toplanmaıı 

kararlapnq olan tramvay tarife 
komi.yonu dün bat müfettit llt • 
rahimin reiı1ifi a!tında toplan • 
mıtdır. 

Toplantıda belediye(len Ha -
hıli, tramvay tirketinde direktör 
Gindorf bulunmutdur. 

Hukuk FakUlteelnde ıapı• 
lacak yoklama ımtlhanlar1 

Onivenitenin J.eni talimatna -
namen •ucibince .hukuk fakülte
sinde yıl içinde bet yoklama ar
manı yapılacakdır. 

Her talebe yoklama armanla
rma en az iki sene ittirak etmek 
mecburiyetindedir. iki :v.oklama 
annanma iftirak etmiyen talebe 
yıl 10Dunda genel armana '(umu· 
mi imtihana) almmayacakdır. 

lngilterede işsizler artıyor 
Londraı 10 (A.A.) - 26 - 11 

tarihinde lnaikerede ipizlerin a
dedi 2 milY.on 120 bin 787 idi. 
22 - 10 tarhine nilbetle 1, 150 
fazlalık T&Tdır. 

Kendi 
Transit suretile geçen mallan 

menıe ıahadetnameleri 

Ankara, 10 .(KURUN) - Dıt 
Bakanlıiınca ıöaterilen lüzum ü

zerine Dıt Bakanlıimda Dıt tica
ret umum müdürü Ba1 Bedi, süm
rük inhisarlar tedkik müdürü Bay 
Nureddin, Türkofiı bq müpviri 
Bay Burhan, Merkez Bankası 
kambiyo tefi Bay Cabirden mü • 
rekkeb bir komisyon kurulmuı -
dur. Komisyon, Türk ihracat em

tiaıının tranıit merkezlerinden iı
tihlak meliezlerine daiılıtlannda 
bunlara oralardaki komolosları -

Yumurta lhracatcllar1nın J 
v•lkaları 

Ankara, 10 (Kurun) - Ka -
buldu yumurta ihracat nizamna 
meai mucibince yumurta ihracatı 
yapmaja salahiyetli ıümrüklerin 
Ticaret odalannca verilecek mu
vakkat yumurta ibracatçııı vesi -
kalannın bir ay zarfmda aıdlariy
le deiittirilmeai prtiyle pmrük
lerce kabul edilmesi alikadarla -
ra bildirilmitdir. 

lzmlr Vallel 
Ankara, 10 (KURUN) - iz. 

mir valiıi General Kazım, Reiıi -
cümhur Atatürk tarafni'dan kabul 
edilmifdir. Bir hafta kadar daha 
burada ka!acak, Bakanlıklarla 
temaılarma devam edecekdir. 

Barselond.a tramvay 
işcilerinin grevi 

Baraelon, 10 (A.A.) - Tram
vay kumpanyumm ırn dolayıai
le bazı itçilere yol vermit olma • 
•"'~eu& Lt&w' a.;, ı..,.. .. 1 cıuac:u -.. 

ruzlar olmutcfur. Grevciler üç 
tramvay arabasını içindekileri zor 
la aıaiıya indirdikten aonra yak· 
mıtlar ve ele ıeçirdikleri bir oto
mobille kaçmqlardır. Kumpanya 
müdürüne kartı da bir ıuikut ya
pdmıtcfır. 

Tahran üniversitesinde 
Alman profesörü 

Bertin, 10 (A.A.) - Gazete· 
lerin Tahrandan aldıiı bir habere 
ıöre, lran parlamentosu Alman 
doktor Huıın filoloji profesörü 
olarak Tahran ünivenitesine tayi· 
ni hakkındaki kanunu onayla • 
mıfdır. 

mız tarafından ne ıuretl' 
tahadetnameıi verilece 
lerinin ne auretle tediye 
ni teabit edeckdir. Bu ıilıİ 
rrn kleringlere girib 
hususunda bazı anlat __ ...,. 

lar olmaktadır. 

Şimdiye kadar trantİt 
geçen mallarımızın ıııdf' 
d~tn~melerini konsolotl 
ğil, mahalli ticaret od 

mekd~ydiler. 

Hind latan la 
anlatma111ıs 

Ankara, 1 O (Kurun) "' 
distanla akdedilmit olaJI 
anlaımuı bozulmutdur· 
ıonra tatbikten katdırıl 

Adapazarı b•ll 
Ankara, 1 O ( Kuruo) "' 

di hayatmaızın inkitafıod' 
lı hizme-ıleri görülen 
bankuımn kuvvetlend" 
ldimetçe kararlattırıl 

Yah boyu gUmrUll 

Ankara, 10 (Kunıo> 
boyu ıümriik idaresi, 1 
nundan itibaren kald 
hafaza mevkiine çe • 

Hindistan m 
görüşülec.,. 

Londra, 10 (A.A.) 
tan meselesine aid Dl 

busün avam kam 

ıürecekdir. 

mın Hint kanunu e 
eecek kanuna esaı 
lif edecekdir. 

ilk iki gün, umuıol 
lere tahıiı edilecekdiı'• 

Bodrum kadıol 
sevinci 

Sar topraklarına Isveç 
askeri yollanacak 

letokholm, 10 (A.A.) - Hü • 
kümet Sar topraklanna ıveç u -
askeri gönderilmeıi için uluslar 

Bodrum, 10 (A.A.) 
lara ıaylav seçmek ., 
öneninin verilmeaindeO 
vinç duyan BodJ'11111 
yapdrkları bir toplaJI~ 
duyp ve saygılarını 
ve büyüklerimize bild' 

KURUN'un Mlllt Romanı: 37 ------··-.. ------·,----- ' iım, acı, ürpertici bir ses çınladı : ı ne o inıanlanz. Ne duyguları • 
- Ben sana ne yaptım Aysel .. mız, ne düıüncelerimiz bozulmut 

yapdığı inıanlardaD ·~ 
olutu, benliğini, unuf1111 

biribirimizi ıörmediğimiz halde 
annemle çok konutmadı. Akıam • 
dan yatağını yaptırdı. Odasına çe 
kildi. 

Annem çok mütee11irdi. 
- Elbette bir teY var. Sebepsiz 

!}eyler olmaz. 
Diyor. 
Her ıeyi anlattım. Ben de bir 

,eyler hiuedİ70rum. Fakat eöyle • 
temiyorum. O bir muamma oldu. 
Yatajmı toplamak için erken oda 

Burhan Cahit Köroğlu 
·-········ ... ·---···--------·· .... --····· 

"·na geçtiğim zaman yazihaneai -
.:tin batında idi. 

Bir yabancı görmüt gibi dik dik 
yiizüme baktı. 

- Çayını buraya mı getireyim, 
Ergin?. 

Birdenbire yerinden fırladı .. 
Gö•ri dolmuıtu .. 

Ellerimi yakaladı. Atet gibi ya• 
myordu ... 

Baktı, baktı .. Gözleri gözleri • 
min içini aradı .. Sonra duymadı • 

Ne yaptım, ne yaptım?.. değildir. Deiiten aemin •• lıtirap 
Ve diz!eri lnnlmıt ıibi yere çekiyorsan aebebini kalbinde, ka• 

çöktü •• Beni de ıürükledi. Sinir fonda ara ... 
buhranı ıene bqlamıfb... Bu ona ilk, acı ve sert karıılıiım 

Bu hırçın, bu huysuz batı kolla• Jd 
rımla ıarchm... Buhran bu sefer 
çok sürmedi ••• 

Bir aralık annemin batım per • 
denin aralığmdan ıördüm .. Za • 
vallı annem bizi bu halde ıörmüı 
olmamak, onun1a yüz göz olma • 
mak için hemen ıeri çekildi. 

Göz yatlarını kurutuium za • 
man, artık dayanamadım.. Benim 
de bir ~ğim vardı ..• Bilmedi • 
ğim aebepler için bu kadar üzüle
mezdim .. Ağır bir ıeıle: 

- Erıin, kendini yiyoraun, ba· 
• 

na da iatirap çektiriyonun, halbu-
ki ortada deiitmiı hiç bir fey yok 
tur. Ben, bir ukiden neyaek ıe-

o u ••• 

Göz kapakları dolmuftu .• 
Sonra ateı ıibi yanan avuçta• 

nnda ellerimi ııktı: 

- Bu ııkıntılar, bu kutkular be
ni kemiriyor Aysel .• Kendimi hiç 
te iyi bulmuyorum.. Kes" liyorum, 
düı~yorum .. Bilmiyorum ki ne• 
den? 

Daha fazla bir ıey ıöylemedi •• 
Ba.,ım göğıüme koydu .. 
Söyliyecek bir teY bulamıyor • 

dum, zaten hayata küıkün, neı'eai 
az bir adamdı •• Ömrünün en canlı 
yıllanru cephelerde, dal hatların• 
da seçirmitti •• Sakat kahtı, içinde 

duruyordu. ~ 
Bunun için zaten 1or 

b·r iwanlardan kaçar 1 

muıtu .• Bizimle berab~cl' 
melr için trende aytlı 1:' 

d 
... JıiÇ 

adım aykırı gi ııını 

Fakat Akhiıarın bU ~ 
ne yerlettikten sonra 
kingen. o titiz hali d 
Bütün ıevgisi ile ~all~ 
Biz ki biribirimizı bu 

• • ••11Jer 
acı, ne ümıbız gu • 

O baıarılmaz göriiııeO ~ 
b. d .. ıa.ı lan ır yanar ag .,, 

b. 111uc• 
Biz bu aletten ır 

tulduk.. tli ~ 
iki dertli ve basre 1 • d~ar' sann bu kerpıç 

lf'!tiklerl zaınan aral dı 
dillenen bir yavruJe.rl 
dört batı sevinçli fU 



lacak yeni bir ıey yok.. Yalnız 

;çimde bir kutku var. Acaba be· 
nim kavrayamadığım, ihmal etti . 
ğim bir vazife daha var mı? Bu -
nu senden ba!ka kime ıorabiJirim. 
Her §eyini kocasının batına koy • 
mut bir ev kadını eğer kocasını 

meı'ut edemiyorsa ona layık de • 
ğil demektir.. Bunu yüzüme kartı 
söylemek istemiyor, istirabını ze • 
bir gibi içine akıtıyorsan haksızlık 
ediyorsun Ergin. Benim için ne 
düşünüyorsan açıkça söyle ..... Se
nin saadetin için bir değil, bin Ay· 
sel feda olsun .. 

Dinledi .. Dinledi .. Gözleri tek • 
rar gözlerime saplandı .. 

- Görüyorum Ergin gözleri • 
nin altına seni yiyen, kemiren bir 
sır var ... Bana bunu aç artık.. Ben· 
den ne bekliyorsan söyle .. Kalbim, 
kadınlığını, şerefim, arzum her 
§eJ:İm sana bağlanmııtır. Bundan 

şüphe etmiyerek içini kemiren no 
ise onu söyle bana! 

Göz bebekleri kımıldıyor. Du • 
dakları hareket ediyor.. Ölümü 
duymuş bir umutsuz haıta gibi sesi 
nefes halinde çıkıyor: 

- Beni hala seviyor musun? • 
Parmaklarım ateşlenen alnında 

Jolaııyor! 
- Bunu nasıl soruyorsun Er -

gin? Sana böyle bir ,üphe gelmesi 
iç;n bunun aksini hissettirecek bir 
hueketimi görmen ıazım değil 
mi? 

Birdenbire geriliyor. Söyliyeme
diğ:ni gözleri ifşa ediyor. inatçı 
ı uhu gene şahlandı .. istihza, emni
yetsizlik, kuşku herşeyi herşeyi 

söyliyen gözleri parladı: 

- Bir fey gördüğüm için ıöyl~ 
miyorum ki Ayıel.. 



HillAYE 
Al}şanımın iki kedisi 1 

1 Toplantılar 
Türk maarif cemi
yetinde toplanb 

Oç ayda bir defa toplanması mutad 
olan Türk Maarif Cemiyeti Umumi 

merkez heyeti, cemi,..tin Anbrada 
Anafartalar caddesindeki merkez bina
ımda Konya aayluı Bay Refik Kcınal
tanm b:ııkanlıfında toplanmıtdır. 

Bu toplanhda cemiyetin 1 -8 -
1933 den 31 - 7 - 1934 tarihine ka
dar bir yıllık gelir ·.e harcama lMsabla
n tedkik n kabul edi1mifdir. Bu müd
det içinde cemiyetin 121,011 lira 35 
kun!f gelir elde etmİf, buna karp ela 
102,698 lira 74 kurut harcanuıdn-•• 

Bir yıllık beublardan sonra cemi -
yetin ağustoı, eylul Ye birinci teırin 
he, .. b?an da tedkik ve kabul edilmi~dir. 

Bu üç ay içinde 40727 lira 88 lra • 
rui ı;elire Drfl 2294& lira 38 lıuruı 
hı:ırca.'1mrıdır. 

Bunlardan tonra umumi iclan heye
tinin çalışma raporu okunnnaı •• ba 
çnlı1ma t81:dirle lıarıılanmııdır. Bu ra
pora v.<ire, cemiyetin gerek Bur3a, ge
r~': Ezki~ebir, gerelue Ankaraclalıi 

mekteb!erir.e ve cliier yerlerdeki yurd
Ja::-ma, geçen yıla göre claha fazla ta· 
leba cl<mı vardır. 

' D·-.r~a li1eainde 151, Ankara ilk ve 
ortıı melı:tcbinde 223. Eıkiıehir melı • 
Wtinde ele 293 ta1ew elnnnalrtadrr. 

fıtnnf>u1 yurdunda 104, Ankara 
vurdunda. 65. lzmir yurdunda 41, Ço
rum yurdunda 19, Kony" yurdund" da 
22 talebe yatmaktadır. Bundan 1-tb 

Nakleden : S. l Kayacan 

............... ftt '"'"-.ı-t .... iP""""~··•ı• ............ ':I ..... ............,.. 

TA K V i M ---,, 
1 

SALI Car~ambı 

+ ıı ld KAna ıt ıcı Klua 
4 Ramauıa S lt.ıımazan 

Gilo doğuşu 7.ı:. 7.16 
Gün bıtm 16.41 16.4' 
Sabah oamır.ı 6 6 
Oğle namuı 12.07 12.08 
lrıadl Hmuı 1429 ı.ı.:l9 

Aksam :aamazt 16.41 16.•I 
Yatsı namav 1&. o 18.JO 
lmql s.n !l.!9 
Yı1ıa ırçea rtlnlen H5 S46 
Yılın talın dnler tO 19 

• Londra 6'!l', • vı, ... '"'· .. 
• Nenor' 116. - * Mı~rtı 18. -
• Pırts 169. - • Btrlia 4!'i. -
• Mlltao !14. - • Vaqoyı "4. -
• Brtit~,ı 1 17. - • Badıpeşıe te, -
*Atını 24,50 • Bltreş 11. :;o 
• CentYrt 818, ·- • Belırıı :;s. -
• fof71 ~·. - • Toke1ıuıı l6 -
• Amsterdı.,. 84, - •Altta 936.-

j • Prıı 10!, - * MtcidlJC 42, -
• ~rntho'"' ~'· . • Rnhor t40 -

----- ız ........, 
Çekler (kap. ••· 18) 

j• 193.ıTilrk RQr.I ,7,60 F:le\trlt -.-. il t6 70 TramY111 3175 

• _ m 26 <ı0 Rıhuıa ı:r.JO 

lıtltrlzıDıbllt 1 97, • Aaadohı' cŞ30 
• !rınt llttkraıı 97, • AHdola" 41\M 

19t8 A MD. .oo Anadolu m '6.-
Rddı• - M * \1l1Meqfl ' 406Ô 1 

Kadınlar Adası J 
Yı,an: Gt rhard Hauptmann ----•41 

"- Aziz reu Hanım, ıiJİG 
mühim bir phıiyete itiraz 
istemem. Fakat beni 111 ..... ""',. .. -

etmek iıteraeniz ıu küçük İ . 
kayit buyurunuz: Bende S 
Al!ahla konuımaya ben~iyd 
teref hırıı yoktur. Çünkü be'8 
türlü cebir ve ıiddet inkİt' 
aleybtarım .. Kanun levhalatlr 
kimler ve falakalar olmab' 
itlerimizi ıörebileceiimiıi -nı,.,..ıııı 
diyorum.,, 

Reia Hanım dedi ki: 
"- Evet, evet, ıörüfOfllll' 

beni falaka cezuına tarafta' 
insan gibi telikki ediyonuJl~rei' 
ziz Laurence onun için be01 

likteıı indirteceluiniz. •• ,, ~, 
• Mis Laurence bunun aJoioİ 
dia etmek için batım 
halde reiı Aımi: • .J 
"- HaJD', hayno, beni ,..,,,..._ 

ronwıuz ve banda da b 
Benim ıibi tüyleri yolunlllot 
karpn, ıizin ribi bir ıuf1I 
le re'bbet edebilir mi?.,, 

Fabt takayı bertarf 
Sizin karımızda bir 
huzurunda imiıim gibi pek 

cup bir vaziyete düıüyo~...a 
her zaman ıözlediniz, ftr:. • 
ıarip, ne tuhaf, naaıl SÖf 

ne acayjp bir avrette ~ 
tabanüle uğradınız?. Bell 
kitdiifünüyord11JD,bura~ 
ıeklerjfe eıen ilahi bir b9 
sana fevkalade yaram&ll 

ıeliyor. Bununla bera 
vayı teneffüa edecek lı" 
olabileceiini bilmiyor 
caba hen de bir kere 

Yazan: 
w. Şelupir 
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Vapurcu! k 

S
. ah 1 inci ıayıfada) müddei umumiıi Fehmi Ziya, 55 Barzan müddei 'Umumi muavinli· reyya 30 ı· ı Ad ı U IQo A , ıra mı:.at ı apazarı r Iİ ~ dil ihtisas 

0

müddei lira maaılı Van izalığma tahYil:ne ğiae tahv:line karar verilen Bitlis aza mülizimliğine hukuk mezun- Urk Anonim Şirketi 
... h•ıan Tahsin, Samsun karar verilen Aydın hukuk bikimi müddei umumlai Dervit Ali, 35 li· t~rından Ayte Lütfiye Refik, 

30 j lstanbul Acenlalığı lı..ı k~"'.eai reisliğine terfi· Ali Rıza, 55 lira maatlı T rabzoa ra maqlı Trabzon izalıiına sıhhi Iıra maatlı Bursa ii.za müli.zimliii- l.imon han. T elel on : 22 925 
Ci hakımlerinden Ali Ga· ;htiaaa müddei umumiliiine (55) ahvalin• binaen Ankara müatanti· ne hukuk mezunlarından Mebru- j IZMİR ve E 

jsun müddeimumllifne lira aıaatlı ve mütehakiai 250 lira ği Mecit, 35 lira maatlı Alucra bi· re, 30 lira maaılı Nide iza müli· ı M RSJN 
S llanbut Aoliye mahkeme- tahsisat olmak üzere muvafakatiy• kimliğin• tahviline karar verilen zimliğine talebiyle Mersin aza mü· SURAT YOLU 

, __ ed.at, fstanbul Aslı"ye a·za· le Borsa müddei umumiıi Cemil, Gireaon hukuk hakimi Avni, 35 ı- · · F tm s 'h 
oqof 1 azımı a a enı a, 30 lira ma· 

Ilı ıen latanhul müddei u- 45 lira maqlı Man"aa müddeiu- lira maqlı Eakiıehir hikimliğine atlı Beypazarı müddei umumiliii· 
~v:nlerinden famail Hak· mumiliğiae Adliye müfettiılerin- bqmüddei umumi muavinlerin- ne hukuk mezunu Osman Selçuk. 

llıii ul ~aliye izalığına Balı· den Mehmet Rıfat, 45 lira maat~ı den Cevat, 35 lira maatlı Tercan 30 lira maatlı Gaziantep müddei ddeı umumisi Salih Z<k;, Aydın müddei umumlliğine terfı- hikimliğiae terfien Şafıet müddei umumiliiine hukuk mezunu Meh- ' ."'••ılı lıtanbul Sul!ı hii.· en Kocaeli izaaı Mustafa, 45 lira umumisi Abdülhalim, 35 lira ma· met Rasih, 30 lira maatlı Uıak ı 
... • Trabzon lhfüas müddei aıaaılı Tokat izalığına tahvilin.o atlı Samsıın balığ!Da Yozgat ii.za· müddei umumiliğine hukuk mezıı-

10 ~ayrettin Şarki, y ozgat karar verilen Urfa huknk bikimi aı Hulıi, 35 l'ra maatlı Bursa müd· nu Celil, 30 lira maaılı Tekirdağ 

Dumlupınar vapuru ı: 
Ki.Eve! 

perşembe cünü ıaat 1 ı de 

Sirkeci nhtımından kalkarak doğru 

lzmir, Antalya, Alanya, Anamur, 

Mersin ve Payaaa gidecek. Dönüt· 

te bunlara ilaveten Taıucu, Çanalc· 

kale ve Geliboluya uğrayacaktır. 

lj •ı izalığma Üsküdar Mustafa Asım, 45 IİTa maaılı A1r dei -umi muuialiiine talebiyle müddei umumiliğine hukuk mezu· 
·,ı lUııuıni mua~io.lerinden il- kara izalığma terfien Haymana Ankara muavini Ed;p, 35 lira ma· nu Abdullah Refik, 30 l'ra maat-~hul mahkemesi azalığı· hik"mıi Mustafa Zühtü, 45 lira ma· qlı Ankara müddei umumi mua· lı Saiteli müddei umumiliğine hu- Z A Y 1 ~.'. •ınıf müfettiılerden Sa· aılı Kozak izalıima miifterdı ya• vinliğine talebiyle Silvan hikimi kuk mezunu Ahmet Hicabi, 30 li· Adana lisesinden aldığım aa. '·~d~~'.umwniiik b"rinci aı· zifeye ~akline karar y~lea ~raa Talil, 35 lira maqlı Kqan hukuk ra maqlı R."ze müddeiumumili· · kert orta ehliyetnameyi zayi et. •nlıgıne 2 nci sınıf mua• miiddeı umumi muavıalenaden bikimliğiae terfien Buna i.za mü- ne hukuk mezunu Abdullah, 30 ti- tim. Yea"ıini alacağımdan eski • 

.., Burhanettin, lstanbul i· Harun, 40· lira maatlı Edirne iza· lizimi Abdülazim Adnan, 35 lira ra maqlı Vize müddei umumili· sinin hükmü yokdur. 
terfien lsten~ul ii.za mü- lığına aıbhi ahvaline binaen Ban- maa,Iı Sungurlu müddei umumili· ğin•. hukuk mezunu Oıhan Sali· (343) 174 Ali Kemal 

lıııı • • .ı.dan Adil, lsıanbul müd· dırma izıumdan Nafiz, 40 liram~ ğine terfien Nide iza mülizimi Ni- hattın, 30 lira maqlı Şaftd müd· 
§ 13 te9rinievvel 334 tarihi: Be· 

tiktaş Barbaroı Hayreddin altı 11• 

nıflık ibtidaiden aldığım tahadel· · '!"'• muavinlii;ne terf:en aılı Isparta i.zalıima aıbbl ahvalı· yazi, 35 lira maaılı Kayaeri iza dei umumtliiine hukuk mezuaıı 
:°"den Şeki; Balıkesir ne binaen Köyeel;z bikimi Ki· mülizimliğiae eski K.:yaeri sulh Hamdi, 30 lira maatlı Kemah müd 

1 
uın ' l Al"' "dd . b~1-· • F'kri 35 l 1 O 'n. .umiliğine terfien latan- zmı,40 lira maat ı aıye ".'u • eı Bamıı t , ira _, ı rgiip dei umumiliğine hukuk mezunu ı hakimi Sünahi 40 lira umumlliğine ahvali aıhbıyesın• cesa biklmliğine terfien Kayseri Memduh, 30 lira maaılı Sarayköy 

namemi kaybett'm. Y eniıini ala· 
cağımdan eakiıinin hükmü yok· 
dur. tsmail oğlu Seyfi ~•t.nbul Sulh ııikimlif.::e binaen Mut müddei umumisi Ali ha millizimi lmıail, 35 lira ma- müddei umumiliiin• hukuk mezıı

. ali dclayıaıyle Antep sulh Rıza, 40 Jira maatlı Adana azalığ~ atlı Hekimhan ceza hôkimliğine au Mehmet Kadri, 30 lira maatlı 
~at, Aydm izalığma ta• na ıaleb:vle Siirt müddei um~•• terfien Behir.si müddei umumisi Hayrebolu müddei umumllijine •ı müddei umumi mua· Necib, 40 lira maatlı aBrtm müd· Zekeriyya, 35 lira maaılı Kulp hukuk mezunu Hasan, 30 lira ma- ,. K U R "'il! 

den Emin Billen.t basmüd· dei umumlliğin• terfien Sarayköy hi.kimliğine terfien Kemah miid· qlı Mardin müdeiumuml muavin· U N 
.(11 Dıl!avinliğ" n.' Eak· şehir müddei umumlai Salih Nurettin. dei umumisi Hasan Tahsin, 35 lira liiiae hukuk mezunu Şekib T urpl a.-ıı• .,_ 

0

.,... ~ lll:ail, lıtanbul au'h hi· 40 lira maaolı Aydm müddeiumu· maatlı Pazarcık bikimliğine ter· 30 lira mııqlı Çiçekdağı miidde'.u- , ........ Ankan ,.....,.. ıYA&nı ,....,. 
lerlien Retadiye hikimi mlliline terfien Uaak müddei u- lien Kadirli müddei umumisi Melı- mumiliiline hukuk mezunu Derviı rEUtPnN NUMAKAIAHI• 

• lıı.ıan F ahTi latanbul aulb mum! mnaYini Halil Ktmil, 40 lira met Nurettin. 35 lira maatlı Ünye Memiı, 30 lira maaılı Kadireli 
a,,,-İtte lataaı.ul lıikimlerİtl· -ılı Bın~ırma i.zalıiına terfi en ceza bikimliiine terfiea Terme müddei umumi lifine hukuk mezu
~atti O k'.d üdd • Korkuteli hakimi Necati, 40 lira müddei umumlıi Mehmet, 35 lira nu Nedim, 30 lira maaıh Terme 

Ya&ı lflert telefoo2: 1-111' 
idare telefonu : Hİ10 

n, ı u ar m eı I dd • il' .... ıı... -.._vialiğine latanbul müd maatlı çel mü eı umum ıgıne maaılı Malkara bikimlifine terfi· mGddei umumlliiİıte hukuk mezu-
~-...ı muavinlerinden Kiıif, Orgiip ceza blkimi lamail Hakkı, en Hayrebolu müddei -umlai Şe- nu Vebap, 30 lira maatlı AkHki 
"!1J4 ~ mülizlll)liiiiae Tekir- ~ ~i~~ maaıl~ Siirt müddei -~m": raf ettin, 35 lira maaılı Hayrebolu müddeiumumiliğine hukuk mezıı-61_'-ı. umumi muavini Ali mılıgıne terfıen Ceyhan muddeı hukuk hi.kim\iğine terfien Rize nu Ahmet, 30 lira maaılı Tavşanlı 

::"'nbul müddei umumi umumisi lmıail, 40 lira maaılı Si- müddei umumisi Süleyman, 35 li· müddeiumumiliğine hukuk me-

retcrat adreai: lltanbul - (VA&rr> 
t>mta •utuau N~ te 

t •1Wı 
a a1Wı 
1 •)·lılı 

~aoNE UUELL&Rlı 

l'UrklY• 
HOO &r. 

TllO • 
400 • 
liiO • 

l!:cnebl 

1100 Kı i 
ıt60 • 
KOO • 
900 • 

iLAN DC~ 

1'IDN'I .......,.. 11&11 •71faaarmcl9 ... 
timi IO lnlnlftaD ......... Dk •Jlfada 100 k..,.,.. ..., c*U'· 

liae S6tüt hikimi Melı- irt baJıttm tsfiea .._ı. biki ra-lı SilYua hukuk hikimlii>- .....,. Memit, 30 lira -lı Lıea 
• lstanbul müddei umu· mi Hlbe::rin K&m"I, 40 lira -Jı ne terfien Lıc:a müddei umumisi müddei umumlllğine bulıulı m•llılii!iııe Kan mua..uıte- Aydm hukuk lıikimliiine terfien Tevfik, 35 lira -lı çahaerilı an lbrahim, 30 lira maatfı ICelkit 

• ~z baımüddei umumi ıc.,. bulıuk bllıimi Abdüllıerim. bikimliiine terfiea Pasinler müd· müddei umumllilb>• hukulı m
L iiııe E•k" ıebir b'ikimİ Ra· 40 Jiramaatlı ı-ıı azalıim& ahn dei umumisi Subhi, 35 lira -lı nu lbrabim Eı-. 30 lira maaılı ''" "'!:.~ ... - "' ı ~bul aza mülizimlii:ae li ubhiyeaine binaen Seferihisar Osmancık ceza bikimliiine terfi- Paıinler müddei umum il" ğine hu-... J M kuk S ff 30 1' R.etılm1J uanıarm tıll atın ıo 9ruruftur 

iL •ıu.,larından Meliha. bakimi Rauf, 40 lira maaı ~ er- en Erıani müddei umumlai Hasan mezunu a et. ıra maq· AD\."Oll DANIAK• 
:4" lbaa•h 1 • .. ain izalıiına terflen Guıantep Tahsin, 35 lira matlı Kandıra bu- lı Burdur iza miilizimliğine hn-'S zmır agırceza .. M t f d kuk G 1. Btr cıet&ııı ao. Ud dc"uı ııo. oc; deluı ~ 

~ terfı"en b .. dd . müddei umumi muavını usa a kuk bi.kimlig .. ine Çiçekdai mü • mezunu a ·p, 30 lira maatlı ·~mu •• umu· • . E . - .. ,_ 10 .. OD ... _ 100 .......... 

ti.. lbua.vini s·· 70 ı· Kemal 40 lira aıaaılı Seferıbuar dei umumlai Kemal. 35 lira -lı rganı müddei umumlliğine bu· Uç ........................ , .. m-
u' ureyya, ıra , h b•k' __ , __ ı. L~k' 1.... S kuk M hm Z k' . aeııdir. Ollrt atın secen utnıarm tuıa 

,.. :~arıbekir ihtitaa bik'.m· bikimliiine te~fien Ce_Y an a ı- Korkuteli b""-,.. ım ı111ne <- mezumı e et e t, 30 lıra •b""'.., •• ..._ -• ... ıu 
ta rnaacı ·;t b 

1 

••• t h mi Ahmet Bakı, 40 lıra maaılı rilı müddei umumlai Mehmet Nu- maatlı Ceyhan müddei umumiliği· ı•• ..... • .. •İıllmilİİİİllİİİİİİİİI•~ 
':t ml c a ... ııı a 1· bb' b R d' h.e.k' h kuk A . 30 l' 

• üzore 300 lira ile terfi· Trabaon izalığına ahva ı aı ıye- ti, 35 lira _, ot• ıye • ıııı· "" u mezunu zmı, ıra Yeni ESERLER "'ıııüdr'ei umumisi Sadık sine binaen Kasıanıoni izut ibra· lii"n• Alucura müddeiımıumi•i Ta maaılı Şarklkaraafaç müddei n--.,ı o· ' 40 ı· aa•l Mut müddei bir NeJ'at, 35 lira maath Söiüt hu- mumfliğine hukuk mezunu Ahmet 

· a ıyarıbekir rei!ti• him, ıra m ':t 

1 
• .• 

ten 1:> k. h' -ı· ... · t f' en Mardın mud- , __ ı. hakimliı .. ine Suıurluk ıulb bi· Lutfi, 30 lira maath Kraiıalı müd· ~0 .ı:.s ~c ır reisi Osman umum• ıg•ne er 
1
, • •• . &ua ı• I 1 M 40 k" . y f z· 351' ···1 B dei umumtliiine hukuk mezunu 

~· . ıra maaılı B>lıkea:r dei umumi muavın• umtaz, ımı - ıya, ıra m-,, ı a ~kıını·~· G' h k k hakim la ceza hakimlig"'ine t,rfien Mecit· Omer, 30 lira maatlı Mecitözü 

'le" . ıg ne (70) lira maaı lira mPtlı ıreıon u u • d 
1

'• tah · 

1 

f" T ca bikimi Hıı- özii müddei umumlai M. Emin, 35 mü dei umumlliiiine hukuk mezu· 

Dlla w yana 

'l'erelbne ktlllJyatı 

Sayı 14 

t\ ile ıısat c mak üzere liğ!ne ter ıen er n . . · · • N d' 30 )' t E k ~- •lka.yıeri re"si Mesut, 70 luıi, 40 lira maatlı Biga müddeı Ura m-:a'hTGedızb luk~ddh~ımhii nu a ır, ıra maaf ı ı iıehir ~:ı ı ha '"dd · . · 
11 

... ·ne ıerfien Oaye ceza ne terfıen avıan ı mu eı umu· müddei 1'Jllumiliiine hukuk mezu-
lb! 

1

. !mu eıumumııı umum ıgı . ı· ı s d' ıııu Suat 30 ı· 1 S 'k "d ·:n ığine ba• ··dd • • h k"m" ı.-·ı tlal<kıı 40 lira ma· misi Mublıa, 35 ıra m&&f ı ey ı· • ıra Dtl1&f ı erı mu • 'tiııl ~mu eı umu a ı ı . --'-·" bak' 1'"'' f dei umumiliğine hukuk mezunu 
~--· erinden B d dd: 70 

1 
B sa müddei umumi mua'VID· ,ehir hwuıa ım ıgıne ter an 

'
~lı 8 e re .n, at 

1 
ur F-L..: 

40 
ı· 'dd · i · Fahrettin, 30 lira maaıfı Mera• 

L orsa a... . ı·.... ı·.... terfiea muaYiıı .,..., ı- Şarklkara&iaç mit eı umum aı ' 

01

• l gırceza re11 : gı· ıgıne . ..... . 1 d mu""ddeı· umumi muavı'nl' " ' h a..,t e Adi" ··f •• O lı Köyce!fi• lıikualıııne Muammer, 35 lıra Dtll&f ı Dal'flD • ıgıne ıı-
• ... _ti, SS li;yae mue ı"v''' ıt· Kra madıara' hukuk t ~· :ômi R-b, 40 hukuk bikimliiin• terfien Merq kuk mezunu Salihaıtin, 30 lira ma ... maaı ı ozga an r • • 1 · · C d 1 qlı Kars müddei umumi muavin-

ıııu,.afakaf 1 M 1 ı r maatlt Urfa tıilıiatliiıae ter- aıücldeı ımıum muavıaı ev e • 1 h 
teiai lbr h: ıyEe a SaSyl~ f?°a Seydi .. hir bakimi Şerif, 40 35 lira maaılı Susurluk hukuk ba· iiine ukuk mezunu Kara ibtiaa• ı... a ;m •em ı- ıan ' k' r·· ki I" • B d .. dd • baıki.tibi Sıtkı, 30 lira maaılı Bit· 

"11;. •latya ağırc~za ~eiali- lira maaılı Eziıı• cesa ~ .mı~~·· "'. ~'.~ . an H~~~ ;' r eı umu- lia müddei umumiliği ne hukuk me· 
8s ı·" IC:onya reisi lbrahim ne Ko.ra:aa müddei __ .. , ~- mlaı uWJm ~dındu,. ıraiml' ~~ zunu lbrahim Necdet, 30 lira maaa. , 

.._- •ta maa • • 40 lira maaflı Haymana ba· lı Yabaaabat mu eı umum ·~ıne 

.- ....... ilı. tlı Afyon ..,,alı· h~t, ••• b bad müddeiu- hukuk mezunlarından Necati Fev· lı Mardin iza mütaz;mliğine hu· : 
8s ı· bıa.ı hak 'mi Yahya kımhgıne Ya ana . ı M · - ·· kuk mezur.u >. L-et 30 lı"ra m l 1 

L. Tolstoy 
Aliıan ıade lımail Hakkı 

Samimi Saadet 

!~~I 
•Y'Ye; ' I!,, 1

'8 ııı .. • • • y hb" 40 lira maatlı Cey· ai, 35 lıra ıııaat ı eram aza mu- • _,.,.., • aa; • \lı~ali &atlı Kutahya aza· mum ıı eh k•: ı·~·ae ahvali aıb. lizimliğine Burdur iza mülizimi Aluçra müddei umumil"iiine hu· 
• rıhh" · b' han cez.a a ım 1& 1 1 G kuk mezunu Hal"t 30 1' 1 "'~•ı ~ . ıyeııne nae~ . b' Cö"I erik blkimi F eh::met 35 lira ır.a•ı ı uaan a· ı • ıra maaı ' 
• ı:.tl'.! 0 l"\ 55 ı· 1 hiyesıne ınaen m ' . . Bandırma mu··dd · A • te; 1· .. : ... .., ıra maat ı . 351' 1 Ankara zalığına ıahvılı l:ararlaıdırılan eı umumı muavııı- ı - 1911 

•

1 

ıgın t f" Af Yuıuf Zıya ıra nıaat 1 • • 1 lif!ine Ban.ıırma - ··1- · • F h i•ı•ıı••······r· 
t'ei3i lh e er ıen yon . . , • ...... avhali aıh- Trabzon azası Faık, 30 lıra maaf ı , a aza mu az mı a ı • 
1 

rah· E 55 ı· ·crt reııı muavın ıgıne · 1· • • rettı"n 30 lı"ra ır.a 1 B d -l ', ı it · "' lem, ı- ' • • 
0

_ ··dd · Ankara müstantık ığ ne t~lebıyle • 
8

1 ı an ırma a· 
:"t.tt e.l'ıeri re' )' " ' B ı 1 hiyesır,• bınaen .,.,ypazar mu eı za mü1iızimli"ine bukul< mezunu 

Fıall 50 "uı Uf 
Dağıtma ) eri: V AKIT Matbaa11 

' SS lir 
11 

ıgınc 0 u A -. H'lmi 
3
5 lira maaılı Ga· müıtantiklikten naklen gelen ceza ~ a marslı Borsa umumııı ' , .. L f' 30 1. l Şabezat, 25 lira maaşh Burdur U!!ıil"•· • • ··ddei umumi muavinli· mümeyyızı ut ı, ra maat ı ........ ~------! . - ıg ne Soı:-ıun müd zıanteı> mu B ··k ··dd . ·r -· hb' müstantikli1!ine sıhhi ahvaline bi· müatantikliğine aıbhl ahvaline b;:' 

~~· Cem' i, 55 1;~8 maa•lı iline ıılıhl c.hvaline binaen Kulp ozy~ m~ eı uAm::n• ~gıne .. 
11 

~ n~en Cebelibereket mii3tantiği Ab .... :--ı ~dd,.1• :r h•k' . Re .. at 35 lira aıaaı'• An- ahval ne bınaen ...ekı muddeı aaen Köyceğiz müatantiği Reıit, 
.,..\id " U?:ıurn' l""'' 1 • unı ' • du~lab, 25 lira maa•'ı Kayserı' mu··a 22 ı· t.. d • ·· gıne s· hh h • · Kerim Retat 30 r ':t ıra maatlı Gelibclu mü~tantik· 
'IQ}• eı uın A • • 1 h" ,_ S Ih hnk'rnl:ğine ıı 1 a va· umumısı ' ıra ma· tanfkliiHne terfien Sındırgı mu·· .. ~ ır um111 bra ım .,.,.ara u - . • H , nka Ih b • k · , . .. • " - liğiae aıhhi ahvalino b:naen Bal. 
~ •.ıııaa!lı Va · l'ğ" Jir.e binaen M• lkara h>kımı am· aı.ı A ra au a ım ıgıae bu- tan•iği Fuat, ?2 lira maaslı Seyyit· ~ ta ıh. n reıı ı .:1e S" .. "dd . k k J d O Z'h . ra müıtanf ği Mehmet Bahattin, t.ı' "1 tıaa, 1 -k· • R · 1 cı· 35 lira maa9lr oğut mu eı u• ·u mezun arın an aman 

1 nı, gazi müııtant'klig"':ne 11hht ahvalı'-,. , • • , , ıa ımı emoı. '• • 
30 

r t A , 22 lira maaş'• A'aca müatant"kli· :ı:_ ' -~~ t'i:\ • • 1 ... 1 ·1· ... ~ n A~apaz:an Aza r.ıvla· i mı m:t.a! 1 n.<ara sulh huim· ne bin3en Pazarcık mi;···n'ı"g"'·ı Sa · ...... ı..,. ·• :nonı aze ıg:· mumı.ıg.n.. - • - ğ"ne talebiyle Feke müıtantiği Ce· 
llr verilen Gireaon aimi Aluaet T e..fik, 35 lira ııtll&flı liiiae hukuk mezunlarından Sil- li.battin, 22 lira maatlı Karaburun 

vaL •••••• 



Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlü~ünden ; 

;, serer No. u R.Oazya vapuruoaao : 
Çuval 
107 Fatma Ü!manova 4087 No. 2917/934 T. bcyanna· 

meden müfrez 
12 

16) 
Şahiyc Hakkı Osmaoova 2312 it ,. 11 " 

Hüseyin Mehıı:et KJiyef 8737 " 15/11/934 11 it 

255 
36 
14 
82 

Hen üı tcsahüp oh.:namamıthr. Acentesine tebliğat yapılmışhr. 

-738 

Omer Kızı Urfuı 
M. S. Süleyman 

1427 " 4/71'J34 " 
2313 " 2917/934 ,, 

" ,, 

2l Sefer No lu Merono vapurundan. 
119 Mehmet lsmail Cumalı 16153 ,, " " 

,, 
107 lımail Abmedolf 13559 ,, 

" 
,, -~lo 

~61 

Yukarıda iıimleri yazılı ve aı;ık adresleri Gümrüğümüzce bi
linmiyen §&hıalar namına muhtelif tariiilerde Be§İktiq anlrepomuza 
çıkını§ olan tekerlerin daha uzun beklemeaine tahammülü kalmadığı 
ve harap olmağa yüz tuttuğu cihetle ilin tMihinden itibar-en (10) 
gün zarfında müracaat olunarak mallarını çekmedikleri takdir.de 
Gümrük kanununun 43 üncü maddesi mucibince satılacağı tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilinolunur. (8432) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aeentc1cri Kar.ıkOy • Köprübaş. 
f el.42362 - Sirkecı Mülfürdarı:ade 

.. -- 11.ın feldon 22740 --•ı 
Agvalık Yolu 

NiLÜFER Vapuru 12 Birin
ci Kanun ÇARŞAMAB günü 
akıamı saat 19 da .A.yvahğa 
kadar. ( 8436) 

-Mühürdarda-u 
Deniz kemırında 

Satılık ARSA 
Mühilrdarbağı sokak No. ':\ 

Saray icra memurluğundan: 

GAYRI MENKUL MALLA
RIN AÇIK ARTTIRMA iLANI 
Madde 126. 

Açık rattırma ile paraya çervi· 
lecek gayri menkulün ne olduğu: 

--------------•ı Sarayın Uzun Hacı köyü hududu 
BARTIN YOLU dahilinde Çorlulu Eyüb ağa zade 

Yalnız bir sefere mahau. 
olmak üzere BURSA vapuru 
11 Birinci Kanun SALI sünü 
saat 17 de Sirkeci nhtmımdan 
kalkacak, gidit te Ereğli, Zon· 
guldak ve Filyoaa uğrayarak 
Bartına kadar gidecek ve av
dette Filyoa ha-,iç olmak üzere 
aynı iskelelere uğrayarak döne
cekdir. (8448) 

Sabri efendinin 11 parçada ceman 
115 clönüm bir evlek tarlası ile iki 
paJ'?da 98 dönüm 3 evlek çayır 
ve köy ic:nde maa avluyu §amil 
üç dömünden ibaret çiftlik dairesi. 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı, numa· 
raıı: Saray kazasının Uzun Hacı 
köyü hududu dah~linde ve muh
telif mevkilerde olup hudut ve 

--mt-••••••---•ı kıymetleri ayrı ayrı ıart'namele -
İstanbul yedinci icra memurlu- rinde göıterilmittir. 

ğundan: Takdir olunan kıymet: 
Mahcuz lup paraya çevriLmesi· Arttırmanın yapılacağı yer, 

ne karar verilen manifatUra qya- gün, saat: 31 - 12 - 1934 tari
sı 16 - 12 - 1934 tarihine tesa- h=ne müıadif pazartesi günü saat 
düf eden pazar günü saat 9,5 dan 14 den lô ya kadar. 
iti.haren Feriköyünde Avukat cad- 1 - lıbu iAJri menkulün art
desinde 43 numaralı dükkanda tırma fartnamesi 10/ 12/ 934 tari
birinci açık arttırma suretiyle pa· hinden itibaren 934 - 91 numara 
raya çevrileceğinden tal"p olunla- ile Saray icra dairesinin muayyen 
rın mahallinde hazrr bulunmaları numaraıında herkesin görebilmesi 
ilan olunur. '( 4119) :çirı l\çıkdır. ilanda yazılı olanlar-

dan fazla malumat aknak istiyen-
ACELE SATILIK = 1800 LiRA ler, itbu ıartnameye ve 934 - 91 

Kelepür: Ev, dükkan, tarla, doıya numaraıiyle memuriyetimi
ze müracaat etmelidir. 

ve büyük bir ahır, 4 oda, altmıt dö

nüm tarla ve iki kuyulu bahçe. 

Y etilköye 45 dakika mesafede 

Safra köyünde. Konuımak için 
lst. posta Havalede Hilmi, gör
mek için köy imamı Bay Tahsi.ae 
müracaat. • 

2 - Artbrmaya itlirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 niı'bet:nde pey akçeai veya 
milli brr bankanm teminat mektu· 
bu tevdi edilecekd'r. (124) 

3 - ipotek ıahibi alacaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 

j TC!JQKiVE 

:ZIQA·AT 
BANKA~I 

·DAoA 
BiRiKTiRE~ 
RAt-IAT-i;Db~ 

hakkı sahiblerin!n gayri menkul ı IMın o ıayri menkul ile temin e • ona, razi olmaz vey• ~ 
üze~indeki haklarını hususiyle fa- dilmit alacaklarının mecmuundan sa hemen on bet gün :/. 

iz ve masrafa dair olan iddiaları· fazlaya çıkmazsa en çok arttıra - arttırmaya çıkarılıp en ço~ ~ 
n~ İ§bu ilin tarihinden itibaren 'h Je .:J 

nın taahhüdü baki kalmak üzere na ihale edilir. lki ı ~.: ... l ,ı ~.J 
yirmi aün içinde avrakı müsbitele· P" ,,. 
rle birlikde memuriyetim ize bil • arttırma on be§ ıün daha temdid da ki fark ve geçen ; ~ 
dirmeleri icabeder. Aksi halde hak ve on bqinci ıünü aynı saatte ya- yüzde beşden hesab olun' ~'. 
ları tapu ıicilliyle sab:t olmadık· pılacak arttmrnada, bedeli ıatıı is- ve diğer zararlar ayrıt>~ 
ça salı§ bedelinin paylatmaıından tiyenin alacağına rüchanı olan hacet kalmaksızın ırıedl ··:.A' ·ı ,. 
hariç kalırlar. diğer alaca.klılann o gayri men - mizce alıcıdan tah•• 

4 - Gös,erilen günde arttır - kul ile temin edilmit al•cakları Madde (133). ·ıeıı•~ 
maya i§tirak edenler arttırma ıart- mecrnuundan fazlaya çıkmak tar• E f k d göıtefl vsa ı yu arı a .. At't , 
names:ni okumuş ve lüzumlu ma- tiyle en çok arttıran& ihale edi- r i menkul 31 - 12 - 19;"' odl 
lumatı almı' ve bunları tamamen lir. Böyle bir bedel elde edilmez· hıi"~ de Saray icra menıur 
kabul etmİ! ad ve itibar olunurlar. ıe ihale yapılmaz ve ıaht talebi d . bu .

1 
A •• ıeriJcıı ..ıı 

5 - Tayin edilen zamanda düıı:er. a 1! 1 an ve gos )I~ 
~ . . de satı 

gayri menkul üç defa bağırıldık • 6 - Gayri menkul kendisine şartnamesi daıresın 
tan sonra en çok arttırana ihale ihale olun?ın kimse derhal veya lan olunur. 
edilir. Ancak arttırma bedeli mu- verilen mühlet içinde parayı ver· :111111··--·::==·· 
h k · d · · h 1 k f h 1 k :ı ::ı:::x:nnc..a.a:. ••••• · ammen ıymetın yüz e yet.mıt me::se ı a e ararı ea o unara · i~ Dl hekirrt• J, 
me§ini bulmaz veya satıı istiye· kendisinden ene) en yüksek tek- ii .. '. MusldJO 
nin ala-:ağma rüchanı olan d'ğet lif<le bulunan k'mse arzetmit ol - :j Huseyın rde ,,, 
alacaklılar bulunub da bedel bun· duğu bedelle almağa razi oluna H lıt. Aksaray vdal 

:ı kartıJID ~ _ _ _ ___________________________ , :: ·········:::=s=·· 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: ·====::=•=-J=~··· .. ··· 
Sıra 

No. sı 

2084 
2440 
3025 
3255 
3465 
3742 
3747 

Semti 

Bostancı 
Ayvansaray 
Bostancı 

Oaküdar 
Beyoğlu 

Kazgdncuk 
OskOdar 

Mahallesi 

Bostancı 
Eski Mustafa pa~a 
Bostancı 

Y enimaballe 
Htiseyinağa 

Kuzguncuk 
Selmanağa 

Yenimahalle 
KDrkçDbatı 

Sokağı E!lllik 
No. 

Çata1çeşme 
Çmarhçeşme 
Çata çeşme 
Mir o~lu 

36 Harita 16 Mü. 
47 

24 Harita ı 6 Mü. 
93 

Kıl burun 
Güzel bahar 
Sclmanipak ve Mahkeme 

Bağlarbaıı mezarlık karşısı 
KOçük deniz 

39 
9 

l 2· 14· 16 E. 

25 
37-39 

Cinsi 

Arsa rnetrui 207 
Kuyulu arsa metre 57 
Arsa meta esi 199 

il 139, 50 

" 
67 

,, 42 
Ah~ap hane ve ikidiik

kin Ye iki arsa 
Arn metresi 103,50 
iki hane 

Hisusi 

Tamamı 

" ,, 
.. 
" ,, 
,, 

" 15/120 

Hisaeye göı e mu· 
haaımeo kıymeti 

208 T. L. 
114 " 
140 " 
~3 
536 
84 

39l.8 

1034 
92 

" 
" 
" 
" 

" ,, 
Yüıde yedi buçu!< pey alrçelerile ihale bedelleri nakten veya r•vrimübadil bonoıile ödenmek nıere yukarıda evsafı yazılı gayri· 

makuller acık artbrmı smatil• ~boa ~ıkanlmlfbr. lbsleleri 12/12/934 Çarşamba gUnn saat on d8rttedir. l7928) , 

·~'I 
1---------j~ııı;rt'tı 

lstanbul Levazım . iO 1, 
'h . acı ıÇ Selimi ye fırını ı tıY 3' ft 1 

bin kilo Un 27 • 12 • 
9 alı e~11 

be günü ıaat 15 te kaP rtı1"JS'e 
me ile alınacaktır. ~· 1ıet ~ 
nümuneyi aöreceklerJP tJ,e'e-

.. nakaaaya iıtirak e t ı' 
ve mu . bir ,_, ~·ı 
rin bellı a&atten " 01"1 

Tophanede Satınalrr.ıı 
1
) ( 

ı . (65 
nuna ıelme erı . 
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1 ı~tent:.uı E eleoi>esl ltAnlarr 1 Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

6/1211934 vaziyeti 

Galatada Topçular caddesinde 2 - 2 No. h dükkan kiraya veril

mek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Talip olanlar f&rl· 
name almak üzere tevazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münaka

saya girmek için de 199 lira 80 kuru, teminat makbuz veya mektubu 

"KTIF a PASiF 
r===-=~ıile teklif mektuplarını 31 - 12 • 934 Pazartesi günü saat 15 f' kadar 

Lira ~ 
Lir• Daimi Encümene vermelidir. · (8440) 

&.~.:~'.~.~ .. ~.~:~~~-.:~.~ 1 ~ ı::~:;: ~ 
....................................... tı90.IS5. ıiO 
1141 :.."----~ff ~ki Muh•blrler , 

lll't1ı '-.~~---······ J 788-0241 L 2.515.004. -
· ... . . . .. .. ıoı 1~9.06 

S::kı Muh•blrler ı 

Serm•r• ··-··· ·· ····-·· · ····-······· ··· · ··· ·· ··· · · · ·· · ······ ···~ 
lhti vat akçesi ·· ........................................................ . 

25 080 os9 8811 edawUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrı1ı1 nı~ tiye r· JSB 7-4856.q
Kınonun t> ve 8 incı m.ıdde 

261616306 lrriııt ıtvfl an vaki ıedivaı 9823 ~78 -

Oeruhre edilen enı ' ' nıf\tiyt 

15000000. 
663 91430 Darülacezeye lüzumu olan 3500 kilo benzinle 1000 kilo vakum yağı 

kapalı zarfla münakuaya konmuıdur. Talip olanlar tartname almak 

üzere her ıün levazım müdürlüfüne müracaat etmeli, münakasaya 
girmek için de teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 nisbetindeki temi· 

nat makbuz veya mektubiyle teklif mektuplarını 31 - 12 - 934 Pazar 
teai günü saat 15 e kadar daimi encümene vermeleri. (8438) 

ı.Jı\'iı~lograrn 3.807 027 K 5.354.900 14 
1 lrıbil Ser beat dövizler i 9 442 :"07. 34 

ı ... l 

bülyes ··········- -~······ ... .. .. . . ı 48 925 2s:; -
14 i97 !07.48 KarŞ1lıJı tamamen altın obrak 

ıedariJlr vaze.:lilrn . . . . .fL 10688000 159613285 Yeni Saylav seçimine ait defterlerin çofaltılması ıçın daktilo-

I
TU k Lirası Mevduatı· ya ihtiyaç vardır. lstiyenlerin Belediye Merkezinde Umumi Meclia 

V=desiz .............................. , · 18100986 IO M IAt M''d'' ı··;:.:; im 1 · (8441) _ _ l8 I009S6.10 uame a ıu ur u ... ne ıe e en. 
Vadeli ·················-·-·--· 148925285 ·-----ı 

'dil •hvlllerl : 
en evrakı nıkdye 1 

il () . L.158 748.563.-
t lt\'fl ve 8 incı mıd· 

'kan vaki tediyat • 982.3.278. -

~!ı CUzdanı : 
'eııet1 an ····· · ·· ........... , L. S.746.~7 60 

~oe:~~,M~~~-~~~~--~---·-··· J 104924281 Ketif bedeli 1046 lira 73 kurut olan Zeynep K&mil haatahaneai 
~ Vıdtli ··············-············· .607.-ı9.l7tı rı 09965588 Kalörifer kazanı pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanlar fel'&İti 

10769.395.46 ,tuhtelll ............................. ............................. 464J69o507 anlamak üzere Levazım müdürlüfüne, pazarlık için de 78 liralık te-er •· .. .. . . ... •• 1 ocıs ~1 86 

/ 
"e Ta hvillt Cüzdanı: 

~ l)cruhtr cdılt"n ı:vra·ı 
minat makbuz veya mektuplariyle 11 • 12 - 934 Salı günü eaat 15 te 

l ~. n•ktiye tarıılığı " 27.842 552 22 
.. ıtibıri lı:ıymetlc J 

Daimi Encümene müralaatlan. (8430) 

l'abYiltt ... ............... .. 4.710.242 52 
t dô,i 2 .. . 

Ql . uzerıne avıns ~ • 108.200.79 
"ine avans ~. .321.10819 

clarıar ·- .................................................. .. ., .. , 
YekQn 

~2S5!79474 

42930898 

4500000-
11 244 :iQ 1 i 5 

250 'lf4.84J6 ,i:ıi 

Bankası 
YekOn Tesis tarihi: 1888 

2 m•rf 1eas tarihinden itibaren: 

l•konto haddi yUzde S '1·2 - Altın Uzerine avana yUzde 4 1·2 

~L. •• d .. ı ·· A •• den 1 / DERSHANE I 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
TOrklyedekl Şubeler: 

'11 sa rl ar u. Mu ur u !I un .. Kadıköy Altıyolaizı, Çilek ao-ı 
ı kaıı batında: 
~' (S0oo) kilo Mazot 19 • 12 • 934: çarpmba günü saat. (t4) "LiSAN DERSHANESi,, 
'(30) Sandık pyet inceteneke 24 • 12 • 934 Pazarteaı t::)t Memur - Talebe ve Her sınıf 

1 

lstanbul, ( Galata Yeni - Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk • A tlna • Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

3- . . . halka mahıuı kurslar mevcutdur. 
ta.a 'imacak meskOr iki nev'i malzemeyi vermek ıstınyenlerın Şerait gayet ehvendir. Fazla 

.. t 1~ ıördükten sonra pazarlığa ittirak edebilmek üzere yüz· malumat almak iç:n sabahları 
~tlariyle beraber hizalanııda ıöaterilen aün ve saatte (8,30 - 12) ye ve akıamlan da 
~ım ve mübayaat tubeaine müracaatlan. (14- 18) JZe kadar Dershane 

\. (8433) müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

' sa :Tw 

Öz Türkçe 1'artıhklar 
'-...., öz türkçe kartıhklar 
~ lJ Garibe, 1. Duyulmadık, 2. Gö-

. rtındu, 24. Vurgun. lş'd'I d'k, 4 c;:? .. a .._ ı Jiilmedik, 8. ı ı me ı . ~ı· 
C a mak. Bulunmak. Iacak, 5. tnanılmaz, 6. 1şidilme • 

Ob •r (Mağara), ı. tn, 2. Kaba, 3. dı"k, 7. Kızık (Hoşa giden, cazip, 
tuk (Oyuk yer man.) 4. Oyuk. 

2 ~aj, 1. Arabalık (Teşmil ile). "intercssan,, man.) 8. Ozge, 9. 
· ·~yhk. Sanpaşka, ıp. Solum, solun, 11. 
Car B 2 Şaşılacak, 12. Şaşırtıcı, 13. Tan, 

~k az, (Kin man), 1. oz, . 15. Tansık, 16. Tansuk, 17. Yanı 
lcek' a. Dolgunluk, 4. lçgil, 5. (Yanı ı's = garip hidise). 18. 
ll\ ' 6. Sıltav (iftira, bahane .. 

nn.) Yavlak. 
.._ k k _ ıörmek, 1. Paşkalamak, 2. 

2 \' arlık etmek, ı. Ke~e I PaŞkaJa.nmak, 3.Paşkazınmak, 4. 
. :ğanmak, yığınmak. Şaeu1famak, 5. Şaşırmak, 6. Şaş • 

••z, Uvurluk, '.r'" k 
...._ (Hedef man.) Buta. mak, 7. Yadttgama • 

Ci Cudi1an, 1. Bekçi, 2. Beldeyi· - (Gurbetude man.) l. )Ba. 
~,·~·Gözcü, 4. Kadaçı, 5. Kadar. şağ (Yabancı ve ayrı man. 2. 
. , ,, l{ { Ba~ (yabancı man.) 3. Çuçun, 4. 
~. k adaryı, 7. Kolcu, 8. ı oru - Elaynsı (Başka devl~t ~baası 

,.. 
0rtıyucu, 9. Tommkçu. man.) 5_ Elgı·n, 6. Elgıt, elkit,

1 

7_. 
..... ,l:~~ret, 1. Akın (•·agwma için ya- 'H 
., "ll h • n Elsiz (Tabüyetten mahnını, eı 
~lll" Ucum rnan.) 2. Baranta, u . Ki · 9 O • 
Ç;\ ... n, 4. Buldura tına, 5. çap, 6. matlos,, ma.) 8. msesız, · .. 
ı.._ Pall.Jl, 7 Çapul 8 Cete (bizde tc>k (Geçici yolcu m~n.) 10. Tu -
"'1Şıb · ' · .. 1 lüngu·· (fakir, dilencı man.) 11. 
ktn oıuk kıt'ası veya eşkıya ta • Jnız 
'§it_aıı illan.) 9. İlgar (Yağma iç~ Yabancı, 12. Yalnız, yapaya ' 
... . ~lt,nıan.) ı O. Kanog", ıı. Karaf, ıs. Yat, 14. YatbaZ· 
·~. <ı ı _ 1emek Kangırmak. 
't}ıa~ 12. Karma, 13. Kanna a • ' ·· ·· ma 
1 ~ 14 t.· 16 Ta Garize, 1. Kılık (Bu sozun " 
Gltııa, ı 7. ;,~~t.L;,~ 15. Talan, . • nalan: Amel, fiil, faaliyet; hulk, 

ter ug. 8 r·ıı·y;ıt, reftar, cibillet, frtret_, sa1.b1 _ırk,, 
~attt.ı' l. Akıncı, 2. Bulançr, · b 

"1.1 c ~!Jı.:ımmül, nezaket, ter .. ıye ı ı 
......_ u, 4. Talancı. ı.o "' y tı 

a.,"I" etaıek, t. Akmak 2. Bulanı.ak görünüş, kıy af et, 2. ara g, 
ı.. lt"J>nı Gark, 1. Batma, 2. Boğulma, 3. 
c\o:ırak ak, 4. Kadrandamak, 5. 
l{ Ilı k k 7 oumma, 4. numulma. 

' 'rıl'lı a , 6. Karmalama ' • - etmek, 1. Batırmak, 2. Be • 
lrı. ()~k, 8. Talamak, 9. Talav, rMvretınek (Bir şeye), 3. Boğmak, 
~~. enıek, 11. Yolmak, yul • 8v k 6 ~ 4. Çok vermek, 5. Ka.hrama , . 

"-~. a-... etmek, Boğaz çalka. Ta~:ı~ak, ı. Batmak, 2. Boğul• 
'a. ..._ 

ma. 
- ıetirmek, 1. Apışmak, 2 . 

Bezmek, 8. Bıkmak, 4. Buşgun • 
mak, 5. Gevşemek, 6. Gücenmek, 
7. Pazıkmak, 8. Usanmak. 

- ıetirmif, 1. Bezgin, 2. Bık • 
mış, 3. Usanmış. 

- veren, Usandırıcı. 
Fütüvvet, 1. El açıklığı, eli açık· 

Jık, 2. Yiğitlik. 
G 

Gabavet, 1. Gabavet, 1. Anlayış
sızlık, 2. Anralık, 3. Kalın kafalı
Jık, 4. Makavlık. 

Gapgap, 1. Buğak, 2. Çene altı. 
3. Ekek, 4. Sakak, 5. Şelem. 

Gabi, 1. Anlayışsız, söz anla· 
maz, 2. Anra, 3. Ansız, 4. Banaz, 
5. Bön, 6. Dangalak, 7. Kafası ka· 
lm, kalın kafalı, 8. Kafasız, 9. Ma· 
kav, 10. Mankafa, 11. Mılkav, 12. 
Mmrav, 13. Puç, 14. Samağır, 15. 
Sanan gır. 

Gabn, 1. Aldanış, 2. Aldanma, 
3. Aldatış, 4. Aldatma . 

Gaddar, 1. Acımaz, 2. tncitic~ 
3. !ssiz, 4. Katı yürekli. 5. Kıyak, 
6. Koduman, 7. Ongü (Asıl mu· 
annit, müz'iç man.) 8. Soyucu ( Ti
carette) 9. Taş yürekli, 10. Yağıt-
gan. 

- lık, 1. Katı yüreklilik, 2. 
Kıyaklık, 3. Taş yüreklilik, 4. Uş -
]um. 

- edici, Azgan. 
- edilmek. Yazık olmak. 
Gafil, 1. Alık, 2. Ankı, 8. Ay .. 

maz. 4. Boş, 5. Bo§ll8k, 6. Bön, 7. 
Çahk, 8. Dalgın, 9. Kendini bil • 
mez, 10. Sibiz, 11. Süvün, 12. U· 
sal, ıs. Usan, 14. Usanmak, 15. 
Usayuk, 16. Usnayukluk, 17. 
Uyanmaz, 18. Uykuda, 

- avlama, 1. Baskın, 2. Uyku • 
da bastnınak. 

- bulunmak, 1. Boş bulunmak, 
2. Dalmak, 8. Dalga geçmek, 4. 
Süyüklemek, 5. Usan bulmak. 

Gaflet 1. Dalğr, 2. Dalgınlık (dal 
gmhğa getirmek), 8. Kenete, 4. 
Oykü, 5. Usal, 6. Usallık, 7. Usan, 
8. Usanhk, 9. Uyku. 

- en, 1. Ansızın, apansızın, 2. 
Bilmeksizin, 3. Kendini bilmiye • 
rek, 4. Kenetele. 

- etmek, 1. Boş bulunmak, 2. 
Dalmak, 8. Kendinden geçmek, 4. 
Şaşkınlığına gelmek, 5. sanmak. 

- le, 1. Ansız, 2. Silmeye. 
Gafur, 1. Bakhil, 2. Bakhillençi, 

3. Birgüci, 4. Suç bağışlıyan, 5 .. 
Yarlıgayıcı. 

Gih, Geh, Gihi, Gehi, Kimi, 
(Zaman hakkında: (Kimi gün ge• 
lir. 

- gi.h, 1. Arasıra, 2. ~cıüre. 
Na-, 1. Ansızın, 2. Apansız, 3. 

Birden bire. 
Gaile, 1. Baş ağrısı, 2. Göyniik. Gadr (Gadir, 1. Guçhasmç, 2. 

Sıkış. 
- etmek. ı. Gücemek, 2. Kıy-

mak. 

8. Kad$, 4. Kaygı, ka.ygu, 5. Sı· 
kmtı, 6. Rıkmtıh iş, 7. Tasa, 8. 
Uğraş. (harb man.) 9. Uzüntü. 

- 81-

... 



\ 

_.... 12 - KURUN 11 Birinci kanun 1934 _!ll!!l!!!l! ________ ll!!!!!!!!!!!!!llll!!!!!!!l!!!!!!ll!!!!l!ll!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!m!l ___ !!!!!!!!! __ l!!lml!!!l!!l!!!!!l!!lll!!!!!!!!!!B--11'1!!!1!-----!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!ll!!!!!!!!'!!l!!!!!l!!!!!!!!ll..,._ .. 

" .. ~---------·!,, ,,.._!!:!!!!!!:•••• ====-----·-....... · ... ···-·-···········-···-··-··:· ~::=::.::=a=meP1Eaz1::·: ::·:ae::.:=:==:r:r=:ın::::::::::m::::.=::: 

Elektrik Badyatorl 
TAM SICAKLIK 

Hadise yapan kitap 

AVRUPADA 
Otomobil ile 9000 
Kilometre 

---- reni Kitaplar . 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 18 inci eseff 

Çocuk Düşürtenler 
' 

Yazan: A. ŞOKRO ESMER H. GONZALVE - MENUS/ER 

Satış yeri : Ahmet Halit , 
Kütüphane•i 

i. F'IK~I - R.~SiM 

Dağıtma Yeri - Vakıt Matbaası - 60 Kurut 
Fiyatı 50 kuruş ·::i::::-----::=::::= ... ····::::r.::::::::=========-.:::::::::::-.:::::::::=~ 

~~::::!il!E=..!!i:::..-:::m:!l!!!i::::::-.:::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. 

ZAMAN r 
Holantse Kitap battan sonuna kadar 

adeta bir bardak tatlı IU İçer 

gibi okunuyor. 

CUMHURiYET B a n k - C n i ... "' 

İSTANBUL $UBIE9İ 

Galata : Karaköy Palas Meydancık : Alalelt'ICI t4-" 

Ahmet Şükrü Esmer arkada
§ımız bu yorucu fakat faydalı 

seyahatten hoı görütler ve inti
balar hasıl ve bunları muvaff a-, 
kiyetle tesbit etmitdir. Her türlü Banka muameleleri, Kasalar ıc:•tl• 
AKŞAM 

Kitabı okurken ınsan bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir hiı duyuyor. 

UMUMi MODDRLDK: AMSTERD~., 
_J •• 

Şube ı er 1 : Amsterdam. Buenos Atres. H•Y" 

. ~~ 
ıstanbul, Alo de .lanelro, S•ntos, sao P• 

Fiatlarda Tenzilat 
il 

de 

KURUN \ 

Avrupayı oturduiunuz yer
den gezmek, eğlenmek ve fay
dalanmak için bu kitabı alıp o
kuyunuz. 

HABER 

VERESi} E SATJŞ 

Kitabı okudufunuz C:lakika
larda kendinizi seyahat etmitsi
niz zehabına kaprlacaksmız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

GORiO BABA 
Doktor Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı YEN! ÇIKTJ 

Cumadan başka günlerde öğ - Engerek Düğümü 
leden sonra saat (2,5 dan 6) ya Fiatı 60 kurut 
:Kadar tstanbulda Divanyolunda Tevzi yeri-VAKiT Matbauı 
·(118) numaralı hususi kabinesin- .._ __________ _., 

de hastalarım kabul eder. Mua
yenehane ve ev telefonu 22398. 
Kışlık telefon 22519. 

Sahibi: Aıım Uı 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 
VAKiT Matbaa11 - lıtanbul 

MiLLiYET. 

Her aile kütüphanetini atlali
yecek olan bu notlar, büyük, kü
çük, icadın, erkek herke.in elin
de gerekli zarif bir kitap olmut-
tur. 

9962 
.. 

H. de Balzak 

Haydar Rifal 

Datıuna Yeri 
Vakit l.tanbul 

Ö.z TürlCçe lCartılıklar Oz Ttırıiçe 1iarpbEat 

- çekmek, 1. Sıkılmak, sıkıntı elden kaçmak, 7. Görünmemek, 8. 
çek,ınek, 2. Tasalanamk, 3. Üzül· 1çgmmak, 9. İtmek, 10. Kudumak,' 
ınek, 4. Yürek tüketmek. l 1. Ortada olmamak, 12. Soğul -

- Ii, 1. Kaygılı, kaıygulu, ~Sa- mak, 13. Tas bolmak, 14. Yavı 
kmçlığ (Sakmç =-= düşünce, endi - kılınmak, 15. Yitmek, 16. Yok ol· 
şe) 3. Sıkıntıda, sıkıntılı. 4. Ta - mak, 17. Yovunmak, 18. Yuvun .. 
salı, 5. Üzgün. mak. 

- siz, 1. Kaygısız, kaygusuz, 2. Gala ·(yı es'ar), 1. Dığrama, 2. 
Sıkıntısız, 3. Tasasız, 4. Tümke Yükseklik (Fiat hakkında). 
(düşüncesiz, saf ahmak man.) 5. Galat, 1. Ka.dık (En çok sert, 
Uziintüşüz. katı man.) 2. Kenem, 3. Ulta, 4. 

Gaip, 1. Bulunnuyan, 2. Gözden Yanılma, 5. Yanlış. 
ırak, gözden uzak, 3. İtik, 4. İtkin, Galebe, 1. Baskan (Kabus 'de • 
5. Olgen, 6. Yava, 7. Yavı, 8. Yeri mirci çekici) 2. Cinü, 3. lng, 4. 
bellisiz, 9. Yitelik, 10. Yitik, 11. Mör, möröy (Üstünlük man.) 5. 
Yok. Ongi (Hep, hepsi, kesret man.) 6. 

... - etmek, 1. Azga.ımak, 2. A • Utku, 7. Üstünlük, 8. Yeğnilik, 9. 
zıkınak, 3. Azrtmak, 4. Bulama - Yenme, 10. Ying. 
mak, 5. Coyrnak, 6. Çidınnak, 7. - çah,ma.k, 1. Araktınnak, 2. 
Ela~m çıkarına, elden kaçırmak, .8 Basır:mak, 3. Baslanmak, 4. Bas -
lcgmmak, 9. tçldt etmek,, 10. lt . mak, 5. Basturmak, 6. Kol bur • 
gürmck, 11. İtirmek, 12. ltürmek, mak, kol bükmek, 7. Utmak, 8. 
13. Kumdamak, 14. Siğirmek, 15. Üstelemek, 9. Üstün gelmek, 10. 
Utlmzmak (Oyunda ziyan etmek Yenmek, 11. Yensimek. · -
ınan.) 16. Utsukınak (Oyunda zi· - lik, 1. Çokluk, 2. Tünlük. 
:rat etmekman.), 17. Utulmak (Ü· 1 Galeyan, 1. Aşlama, 2. Bökele-
yunda ziyan etmek man. "Yutul • me, 3. Bülküme (Pekmez, bal,· 
mak,, bundan bozma), 10. Utuz - pelte gibi mayileıin kaynaınasr, 4. 
mak, uduzmak (Oyunda ziyan et- Büngüldeme, 5. Coşma, 6. Gönü~ .. . 
mek ınan. ) 19. Ya.vı kılmak, 20. güyeniği, 7. Katuluk, 8. Kayna .J. 
Yiclüıınek, 21. Yitinnek, 22. Yok ma, 9. Köpiirme. 
etmek. - etmek, 1. Cokramak, 2. Cok • 

Kendini - etmek, 1. Kendin· raşmak, 3. Coşmak, 4. Eşmek, 5. · 
den geçmek, 2. Usu gitmek. Kafnamak, ü. Kayınmak, 7. Kay· 

- olmark, 1. Alkınmak, 2. Ba • namak, 8. Pafkırdamak, 9. Şım
irkmak, 3. Batmak, 4. Bulunma •

1 

mak, şımrzlarnak. 
rnak, bulunamamak, 5. Cuğnl . - ettirmek, 1. Cıvşatmak, 2. 
mak, cuyalmak). 6. elden çıkmak, Coşturmak, 3. Kaynatmak. 
- -82- t 

Gali, 1. Kız, 2. Kızgın, 3. Yük· 
sek. 

Galiba, 1. Bir yalını, 2. Deyesen, 
3. Görünüşe göre, görünaüğüne 
göre, 4. Oysem, 5. Yalım, 6. Yalı· 
ma. 

Galip, 1. Arkan, 2. Baskın, 3. 
Bozan, 4. Cinuçen, çinuçi, 5. Güç
lü, 7. Utkuçu, 8. Utuğlu, 9. üste 
10. Ustün, 11. Üstün gelen, 12. 
Utteci, 13. Yeğe, 14. Yeğin, 15. 
Yenen, 16. Yenin, 17. Yeyin, 18. 
Yiğin, 19. yiğni, 20. yini. 

- gelmek, Basmnak, 2. Basla· 
mak, 3. Basmak, 4. Ba.~mak, 5. 
Kazanmak, 6. Utmak, 7. Yanna -
mak, 8. Yenmek. 

Galiz, 1. Ann, 2. Geren, (Kaba 
adam man.) 3. lrin, 4. Kaba, 5. 
Kayug, 6. Kobat, 7. Kubat, 8. Kür
tüJ, 9. Sarp, (En çok "güç,, mec, 
dikenli iş man.) 10. Yoğun, 11. 
Yuvun, 12. Zirik (Sık srk olan 
şey ve dikenli iş man.) 

Gatle, 1. Gelir, (Gallei vakıf= 
Vakfın geliri) 2. Tülük. 

Galıame, 1. Gelbezek, 2. Oğük. 
Gam, 1. Bun, 2. Kadağa, 3. Kad

ğu, 4. Kaygtı, 5. Mun, 6. Munduk, 
7. Tasa. 

-lı, 1. Girengir, 2. Hilt, 3. tk -
lik, (İk = maraz, elem man.), 4. 
Kadğuluğ, 5. Kaygılı, 6. Tasalı. 

- ıız, 1. İnak, 2. Kaygusuz, 3. 
Tasasız, 4. Tümke, 5. Usal. 

- çekmek, - yemek, 1. Duncuk
nrnk. 2. Gerinmek. 3. Kaygrrmak, 
4. Kaygulanmak, 5. Kayırmak, 6. 

Kayunnak, 7. Kunanmak, 8. Mu • 
natmak, 9. Munglaymak, 10. Muıı
kaymak, 11. Tasalanmak. 

Gammaz, 1. Aygat, 2. Çağul, S. 
Fitleyici, fit verici, 4. KavgunçtJ, 
6. Koğulayıcr, kovulayıcı, 7. Konl" 
sr, 8. Kovcu, kovucu, 9 Kovalayıcı. 

- hk etmek, 1. Çalmıak, sıe 
vermek, 3. Koğlamak, koğuJrna}{ ' 
4. Kovlamak, 5. Lakrrdr yetiştir., 
mek, 6. Yonmak, yunamak. .,, 

Gamz, 1. Fitleme, fit venne, .,,. 
Koğuculuk, 3. Koğulama, 4. K0

"" 

culuk. 
Gamze, 1. Gıyın, 2. Göz kıP:; 

3. Göz süzme, 4. Kıymaç, 5. 
bakış. 

Ganem, 1. Davar, 2. Koyun· J.c. 
Gangren, 1. Çürümüş, 2. Kez: .. 
Gani, 1. Azuklu, 2. Bay, 8. ! ) 

yan, 4. Bol (Eşya hakkında, rn k~" 
5. Bunsuz munsuz (Gamsız, l< 

' ' 7 DoVU , 
dersiz man.) 6. Doymuş, · ·ıık. 
8. Kazanmış, 9. Varlr, 10. Var 
lı, 11. Tok, 12. Zengin. 

- kılmak, ayıtmak. 
1 

k s .. 
- lik, 1. Baylık, 2. Bol ~nİik-

Doyukluk, 4. Tokluk, 5. Ze~~agıJr 
Ganimet, 1. Alanç, 2. k....,uŞr 

5 Bozu ... 
3. Algın, 4. Bargu, · l (DB'" 
6. Bulun, 7. Çaldu, 8. Çapuan.) 9. 
ha çok "yağma, garet,, rn rnlııkr 
Çuldu 10. Doyum, ıı. D~f J{aztı. 
12. Kanoğ, 13. Kaypak, i 7 'fV. 
15. Olca, olça, 16. Şırl~ga, 

20 
°'fo • 

vaş, 18. Tayım, 19. Telı~~ r~ırı1n, 
vumca 21. Toyumluk, ....... 
J , _ss--


