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~ ~eceb-( Peker l 
~ten'\ 11 (A.A.) -Atatürk, 

'al> e katibi Recebe (Pe -
&dını 'Vermittir. ...... 
~ 

F ıngı.lterenin en büyük gazeteleri Somalı-Habeş hudutlarındaki 
ransanın ve . . . . .. . . 

harbı birinci sayıfalımnın en gösterışlı yerlerınde ışte böyle m puntularla 
göstermişlerdir. 

Bizi tekzip etmek istiyenler Avrupa 
gazetelerinin yazdıklarına bakmalıdır 

Romada bulunan Habet maslabatgüzan 
İtalyan - Habet muahedesinde kabul e
dilmit olan hakeme müracaat edilmek ü
zere teıebbüsatta bulunmağa memur edil 

mittir. 

Pariı, 10 (Fransızca htanbul) - Ha· 
bet elçiliğinin bir tebliğine göre Habef 
hükumetinin yapbğı tahkikat ilk kinu • 
nun dördüncü günü İngiliz • Habe§ hu· 
dut tahdidine memur olan komisyonun 
refakatinde Olan askeri finlfr'fte İtalyan (Devamı 9 wıc·ı sayıtanu ı l'Dcl 111tuınmcSa 

Trakyada umumi bir tetkik seyahati 
yapan Baıbakanmm: Jmıet lnönü bera· 
berinde Sağlık Bakanı Dr. Bay Refik ve 
general Salih, Baıbakanlık kalemi mah· 
ıuı müdürü bay Vedid, ile birlikte dün 
sabah ekispresle dokuzu krrk geçe ıeh • 

Baıbakan •e Saihk bakanı, istasyon-
da " belediye reisi bay Muhiddin 
Oatün vali muavini bay Ali Rıza, 
emniyet müdürü bay Fehmi, latanbul 
kumanClaru general Halis, merkez lnı. 
mandanı general F ehrni, genenl Galib. 

___ ;;;...=;;;;..;;..--..-------.---------~~~-:"'""."".':'.-==::--"\ ~ıe gelmiı, ak1un üzeri Ankaraya 
askerleri tarafından hücuma uğramııtır. 

(Devamı 7 lncl ııayıtanm 4 1lncll .Otununda) 

SılJasal zorbalıkların ...... ,tör. 

önüne geçilecek 
Rulıani kılık yasası 

Cenevre, 11 (A.A.) - M. La
val, konseyin, karar suretini itti • 
fakla kabul etmesi üzerine §U be
yanatta bulunmu§tur: 

"Uluslar birliği bir defa daha 
hizmet etmittir. Kabul edilen ka
rar sureti bizim duygularımıza 
tercüman olmakta, prensipler 
koymakta, hadiseler tesbit etmek· 
te ve neticeler çıkarmaktadır. 

Arzu edilen sükUnetin tahak • 
kuku ıimdi Macar hükômetine 
bağlıdır. Konseye gelince, kon -
seyin asıl vazifesinde kusur etme
mi§ olduğunu söylemek lazım • 

dır.,, 

Dün Ermeni patrikaiıe-
1 sinde bir toplantı yapıldı 
1 Mısırda, soyadı.ve ruhanilerin kılığı 

yasalarımız çok beğenildi 
Dıprda nilıani kıyafetle gez

meği yasak eden kanun üzerine, 
tehrimizdeki muhtelif ruhani me
hafilinde kanunun icaplarını dü -
tünmek için toplantılar yapılmak 

üzere veya yapılmakta olduğunu 

yazmııtrk. 

Bu arada Ermeni patrikhanesi 

. 
Jantı lan dıtında fevkalade bir top. 
Jantı yapacaktı. Ermeni patrikinin 
bu toplanmaya ruhani meclisin a • 
zalarından batka kilise vaizlerini 

de huıuıi davet kiğıtlarile çağıra
cağını haber vemıittik. 

eBu toplantı dün Kumkaprdaki 

Devamı 7 inci •yıfanm ı inci ıdltununda) 
( Macaristanla Yugoslavyayı anlaştır -

ruhani meclisi de her zamanki top- <De'ıum 7 lnd aayıtanm 15 1nc1 .utununc!a• 

,~ =::= = = =swww.=- -=,... --ı makta büyük bir muvaffakiyet gösterdi-

~~~.,___, ____ ,......._.;~....,...~'""""'."........,----.:;;~r--71 I ği için M. Lava! hararetle tebrik ediliyor 
.. 
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fGüfii";tü;~güTI . . 
f koklıyanlar! 1 
: ................................................ : 

Selami İzzet Kayacanın gazetemiz j -

çin hazırladığı bu büyük, milli, güze) 
romana yarından itibaren baıhyoruz. 
Bu gönül macerasını çok beğenecek • 

siniz. 

ı /"i~t~~i~r;~~ı:-ı 
~'1' ......._ _Bir Alman knramtı.ri.l -11 f J erlDID tarı hı .• 1 
&-' l.a · 81ıh . l J mahrum kal-/ :.-.......... .-.. -···························· 
'~ita r l ran böyle sürüp gider•e bırçok ıeY er en Niyazi Ahmed Okanın hazırladığı bu 

,......._ ~e ecek .. Acaba evvela nemizi ek•iltıek? t tetkik eserine de yann baılıyoruz 
yey ... ' • •· •ıesela annenden btl§lıyamaz mıyız. 

··········----
KURU!v 

Londrada bulunan ozan Behçet Kemal, bu ko
şuğunda bizim için değerli duygularını bildiriyor 

Eksik olmasın, unutmayız. • 

Gene yolu uğurlu; alnı a~ık, ak gene: 
Kurun, bu •avaıın da önünde bayrak gene! 
Önderinden aldı en büyüğünü onurun (1 ) .• 

Bu ~a~azla (2) gönlünde umutlar yaksın Kurun! 
Erıı•ın, en büyüğiin dileğile, bu günden: 

"Çok genel (3) erimlere ulusal (4) dil yönünden (5),,; 
"Ve olsun öz türkfenin bir kaynağı,, pınarı: 
Doğruca gönüllere akıın duru ve an (6) .. 
Yeni bir hız ve verim göıterıin bu uluıa! 

En iften mut/arımı (7) sunanm Aıım Uıa •• 

Beh~et Kemal 

1 - Onur: Şeref, 2 - Yalaz: Alev, 3 - Genel: Umumi, 4 - Ulusal 
Milli, 5 - Arı: Temiz, 6 - Yön: Cebhe, veçhe, 7 - Mut: Takdis 
tebrik. 

içine alınmış olan sözler Önderin Asım Usa buyurduğu 
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~ z - KURUN 12 Birinci kanun l 934 

M. Musolipi plin hazırlıyor 
1'emelli- bir Avrupa 1 Çarşaflar ablıyor 
birliği antlaşması .. 

ltalya, Balkan anlaşmasını tesirsiz 
bırakmıya mı uğraşıyor? 

Roma, - M. Mmolini, aa•llf yap • 
mama!ı için daimi bil' Avrupa birlifi 
antlaımaıını imaa ettirmek istemekte -
dir. Verilen haberlere söre, ıulhu pekif
tirmek İçin Duçe yeni bir plin hazırb -
yor. Artık deierclen düten Franunm 
~ iıtediii prlr Lobmoaundan , 
daha mühim görünen bu projeye bütün 
ıiyasal ac:an fazla det• ~emıektedir. 

M. Musolininin projeıindelci bqlıca 
... star ıunlardır: 

Harhetmemek için daimi ltir Avrupa 
birliği antlaflDUr, biitün alaılar araun • 
da ıiyaaal bir clanıpna Ye Avrupa öko • 
nomisi iPn birlikte çahfmaJ'I temin et • 
mek. . 

Pari., 11 (A.A.) - Anadolu Q.u. 
mn huıuıi muhalııiri Wldiriyor: 

neticesini akim lHralıanak ı•J'eaini takib 
eden aiyaıi bir manevrayı ortaya çıkar -
mak lizım ıeldiiini bildirmekte ve M. 
Mutolininin ııraar gelditi nkit bUtün 
Avrupaya fUIÜI bir mi.O akdi tasanu
nıncla bulunduiuna dair olan ıayiayı 

kaydettikten ıollJ"a sözüne devam et -
mektedir: 

Muğla, Burdur kadınları 
çarşaflar ını,peçelerini 

atacaklar 
Muila, 11 (A.A.) - Bodrum kent 

kurultayı kadınlann 935 11h ilkinden 
ıonra çarıaf, fıta, peçe giymelerini bir 
söz keıimi ile kalclmmt " yuak etmiı • 
tir. Bugündan aonra blmlan giyenler 
belediye ceza.ama çarpılacak!anbr. Fet • 
hiyenin yeni kent lınmıltayı da peçe 'N 

çartaflann kaldmlmaıma IÖ• lre•mit .. 
tir. Bug\inden ıonn banlar ı giyenler 
gün ve ç&11aflar için de altı aylık bir 
kurun verilmiıtir. ilci kachnımmn 1"a 
çok iyi lıapınlanııı her yerele MTİftç a • 
yandmnıtbr• 

Bodrum, l 1 (A.A.) - Kadmlannm 
yaptıktan toplanbda \elediyeniıa karan 
'·eçhi'e çarşafların ablma11 i9n araJarm. 
da ıöa hirlili yapm1J1ardrr. 

lapartaya demiryolu 
Ankara, 11 (Kurun) - Af -

yon - Antalya hattından bir tube 
hattının lspartaya yapılması hak· 
kmdaki liyibayi bütçe encümeni 
aynen kabul etmi,tir. 

Elıo dö tfri paeteainin Loncln mu· 
halMri M. 19.rin Roma ae,.ahati clola • 
J'llile pzetelwde dolat• ı.zı pyialuı 

• iten ıirerelc IManlann arurnclan aeyahat 

"- ltalyanlarm Franaa ve Raıya a
rasrnda çok sıla bir aamimiyet doğma • 
ama meydan nnnemek ve ltalya:rı pek 
çok İfp] eden Balkan ittifalmu te~iniz 
brnkmak iıtemiı olmuı oldukça ibti -
mal dahilindedir. 1 talyaJ'I meffUl eden 
mühim aebeplerden mri ele Türkiyenin 
kati Wr adımla Yuro.Javyaya ,..klatmıı 
oJmurdır. tlaJ,.a lf79IUI hgiln ~1-
teki laatalanm öıt.mektedir. Eter hal -
ya ~- olmJ'Uca lrir lisan kullanma -
11111" Akdenüıdeld amdan aebepıiz ola
rak tahkime kalkqmanuı olaaydı Türki
,.nin burünkü vaziyetine meydan wr
memit olurdu. 

Liyihanm müstacelen müza • 
keresi kararla9tınldığından, Mec
liıin tatilinden öm:e kanun haline 
retirileceği anla,ılmaktadrr. General Hayri öldü Kaçakçılarla beş saat 

Ankara, 11 (A.A.) - N mi.. SÜren çarpışma ŞeflCat yurdu 
fettiıi General Hayri dün Cebeci Ankara, 11 (A.A.) - Sariye huclu- Ankara, 11 (Kurun) - 1 lkin-
hutahaneıinde ölmüıtür. Olüsü bugün dunda aiWah kafileler halinde bçakçrhk ci Kanunda Ankan. Hilaliahmer 
Yeniıelıirdeki evinden kaldmlarak Mil· yapanlardan birçoia •akit vakit lauducl ~yanb~dı"'ı veni 30 ya• 
·~· .mi..J-6- wa J.2.1.-.2 ~-·-- :ı_ L!.! • .!.'-'' .-lıı6..ılil-....net''llllilıi"iıli".,_. ..... t9 ........ ..,. ..... - ..... -,;tıc...;. 'i'>ı ~. -=o. '"''"J ..,..~~- - ~ ._.. ~ ua - _ • . ,...,. •• ı• • '"' • 14:a 7- un ac; .. m-
yük erkini harbiye ikİılcİ nisi C..-.1 f~ kıtalK.~ "Ye jandarmanın pututll'! · 

Yapılacalrtır. "' ... -Aırm, Milli Müdafaa müdetan General na düıerek kanunun pençesine veril -
Nazmi, U. Jandarma kumandanı general meldedir. Alman el~lll§lnln balosu 
Kazım, B. Er. HarWye""' Milli Mida· Bö71e •alralal' pek azalmakla beraber Ankara, 11 (Kurun) - Alman 
faa Bakanlarile dijw _...... lieri ıe • arasmı gene kafileler halinde melanetle· elçiliği bu aym 18 inci CÜJlÜ &k • 
tenleri "° zabit Ubdatlan hazrr bıilun- rine devam etm~dirler. Bunlardan şamı, Elçilikte büyük bir balo ve· 
ınaılardır. OJü alaymda hir tabur pi ya • Siverekli 17 plô, hududumuzdan gizlice recektir. Bu baloya hüktmet er • 
de ne, birer takun ıüvari, topçu, kıtalan geçirebildikleri kaçak mallan memleke-
jandanna poliı müfrezeleri bulunmuı • timiz içinde kafile halinde fÜmle yürü - kbı Ye bir çOk mebmlar davetli-
hlr. clük!eri haber alınımı ve Mizar nahiye· dirler. 

sinin Mezrea köyünde 12.11.1934 gü - Adana vapllf'll• g•l•n 

Sl·ıa· htan bırakma nünde gümrük muhafaza kıtası tarafın - muhaciri• 
: dan lrutatılarak heı ... t ıoüıameden 
1 sonra hepıi yakalanmııtır. AJ'kara, 11 (KunıD) - Bur&• 

Ba kafilede 17 kaçakçı. 13 hayvan, yaıelen haberlere a6re Köatence-
7 silah ile 1045 kilo gümrük kaçağı, den muhacir ıetiren Adana Tapu· 
3.260.000 yaprak ıiıara kiiıdı 4 kilo rubu ıeceyi Tuzlada ıeçirecek, 

Oslo, ıı (A.A.) - Nobel komitesinin tönbeki, 4 deste oyun kiiıch ve 1.700 yarm Tekirdaiına sirecektiT. Bv 
çakmak taıı ele g-irilmiıtir. 1 T ki d f d 1..-

Konferans kaldığı gün 
dünya tasaya düşecek 

verdiği bir ziyafette, M. Henderıon ıu 

beyanatta bulunmuftQr: 

.. _Silahlan bırakma lconferanıı aka. 

mete afnmamalıchr. Ufndıir takcfü·de 

bütün dünya yeM clüıecdrtil'. Bi.e .dü -

ıea batJ,ıca naife yeni bir zihnitet .. -
ntmaktir. Bu yoJc!a iıe ıitndiye kadar e

hemmiyetli neticeler kaydolunmuıtur. 

Konferans beniz ıatdrr. Onun en ıon 

ıayeıi harıt ile emni,.eti sailamlamaJr

ttr. Bir konf...aıu •ilıilesinin ilki olan 

bu konleranıta, bir lııaı!anııç antla~ma

ırmn husulü gerektir.,, 

Morninı post ıazeteai diyor ki: 

•M. Hendenon Cenenedeki maka -

mnu bot btrakmamı1r hem de daima 
konferanı maaaıının etrafında kalabalık 
bulundunnuıtur. Nobel sulh müWabnı 
gldip almak onun hakin idi.,, 

Durmadan harp gemisi 
Londra, 11 (A.A.) - Deyli 

telgrafa göre, 1934 yılı sonunda 

İn§aat tezkihlarında onar bin ton· 
luk dört, yediter bin tonluk iki ve 
5200 er tonluk iki kruvazör ile 22 

torpito,6 tahtelbahir ve on bin 

' tonluk bir ta17are ıemiıi buluna

caktır. 

1935 yılı bqlanııcmda inp.at 
toeajmm tutan 150 bin tona va-

-,- muhacir er e r a m a yer 

latallstik mUdUrU 
Ankara, 11 (Kurun) - Nüfus 

sayımı denemeleri için ıeyahate 

çıkmıı bulunan istatistik müdürü 
Bay Celilin önümüzdeki hafta i
çincle tetkilerini bitirerek dönme
ıi bekleniyor. 
Adliye encUm~ni toplandı 

Ankara, 11 (Kurun) - Adli -
ye encümeni bugün toplandı. Hu
kuk usulü muhakemeleri kanu • 
nunda yapılan tadilat layihaaının 
67 inci maddeıi hakkında encü -

tirileceklerdir. 
~ .... --................................. __ ·····-

Usun sesi 
Yükseliyor 
llF . (Bapnakaledtn denin) 

Dojnıluju bu denlü açık olan hir ao
raiı ( == mes'ele) Yunanlılar gibi kültür
lü bil" ulusun llclamlan anlamana ela • 
mazdı. Nitekim ba ı~k birkaç sün 
içinde ortaya çıkb. Bunu 'büyük hir ae • 
vinç, içten gelen llıir övünç ile karııla • 
nz. 

Türkler Yunanlılarla yaptıktan ant • 
mene verilen takrirler üzerinde ı L.! :L.! ıa .. malardan aonra bu iki u u•u uın111 • 
gÖrÜaiiJdü. :< T r rinden a~ etınemelctedir. On, on bet 
lzmtt gUmrU§U kald1rıld1 gün önce Tralıyada S.lıer ~terinin 

Ankara, 11 (Kurun) - lzmit ( = aıker) Yanım 11nırlVJ1U aıarak ~a-
raya sır,tnan PmMk1an ö1clünneıi üze. 

gümrük müdürlü~ü kaldmlmıı- rine Türk baıınınm nasd candan t»ir 
trr. Müdürlük vazifesi merkez duy.gu ile acındtklan, daha umıtulma • 
memurluğu taraf mdan ıörülecek- mış_l!r. Türle orduıa iki uluı araımdalri 
tir. a~tla~rrı\ ~e ı,;r-:\in ker.ıiııine hir tr61riim 

Dı,ardan memleketimi~e ithal ( = vuife) dii!ene ne kadar •*11' olana 
edilen tekerlerin m'ühim kıımı iz- olıun bunu yapmak için ıözGnü 1nrpnu. 

mit gümrüğünden geçitilmektey - yac•ktır. 
Şu kadar var ki Vı1nanlılal' da Türtc -

di. Son zaman1arda ıeker ithali. - lerin bu yoMn van•Tk,ıınnm •e yan..-Jtk· 
tınm azalmaıı, İzmit gümrüğünün la"""' lc<ıl'"" ... 1r1, 0 1.-••iJll ~ i.i Wlir -
kaldınlmumı mucip olmuftur. )er. P eJ .. Ti;,-kivede ..,._n ul1klımn 

Yeni kadast anunu ( = f!~"'TJ;Tetler\ r"lr'""'8'f'da" <• elrae
ri~ \ .,._ ..... ;;.,,Mt. o~ ..... c.'ıımt am1c 

Ankara 11 ( ) - Yeni (= fa._1., w.~ f• Mlı) latiıaadt• 
Kadastro kanunu cümenlerden l ı.re1derbat tffi~. 
Çlbnlan.k ammnl heyete •erildi. Mtlll US 

Bir nüfus mıntakası içinde bu unan ayrı iki ail 
mensuptarı aynı soyadını alamıyacaklar 

Ankara, 11 (Kurun) - Devlet 
Şiruı toyadı nizamnameıi üze
rindeki tetkiklerini bitirmittir. Ni
zamname, yarın Bakanlığa geri 
vedecektir. 

Halkm fazla müracaatı üzeri • 
ne nüfus genel mü:hir:üğü nüfus 
idarelerine emir vererek kayıtla -
ra devam edilmeaini bildirmitdir. 
Bir nüfua mıntakaıı çinde bulu · 
nan ayn iki aile menıuplannın 

ayni soyadı almamalanna dikkat 
edilecek, bunlardan, önce müra • 
caat edenler ve tacil ettirenler 
bak kazanmı9 olacaklardır. Nü -

fu "d" .. Bay A1i ı umum· mu uru 
yarın lstanbuldan .AnkaraJI 
necektir. 

Ankara, 1 ı (Kurun? (tJ 
ya Mebusu Bay Tahıın ) 
Bay Ali Muzaffer (Gök;~ 
mebusu Bay Ali Saip l r I 
Bay Edip Serv'!t (Tor), , 
mebusu Bay İbrahim (0~~ 
ıoyadlarmı aldılar. Delll el> 

partamebusunun Mi11i -'1. 
de kumanda ettim ku~~ 
dır. Bay Fazıl Ahmed 
adını soyadı o1arak . 
(Avkac), hafp demektit• 

. ~ 

7 ii.rkiye lıagvanlarında ruam nis61 

güzde yarımdan aşağı bulunugof 
~ 

Ankara, 11 (Kunm) - lıtan· I 8.000 at ve kısraktan 17 ~ J 
bul beledi:re budutlan içindeki \ lıkh g5rülmü! ve öldü~i.t 
tek tırnaklı hayvanların ruam ba- Ruam aava§t, baytarı 
krmından eıenliklerini araıtırmak yerde yapılmıttır. B~ 
ve ıörülen hastalıklarla mü~de- dir. Şimdiye kadar yapıJall 
le yapmak üzere lıtanbula 11den l d d' ·ı f'kir 
L-.+.. 1 "'dil 1 .. x... h ama an e ını en ı '. wJİJ 
Dil, ... r ıenıe mu r u 15u ayYan jlr_ 
aailıimı koruma kolu çe • hayvaniannda ruam o 
Yirıeni Bay Muzaffer Özkan An- hancı memleketlerde ~I 
karay9. dfindti. Son muayenede de uyandınlmıt fikirleri 
on dört bin kadar hayvan yokla· çürütmektedir. Bu nit1'i& 
madan ıeçirilmiıtir. yarımdan da aşalı bul 

Kan yoklanıumdaa ~;ril9't dır. 

HilaliahmPıin se.t:Jai evin~G .. 
baloda 3000 ..davetll bulunac~ 

Ankara, t t {Kutun) - Tıl~a· loda haı11rlanacak piy.,I 
tında Hilili&hmer tarafmdan ıer· mikyasta 'bir ıerai ol~ 
si evinde •erilecek baloya üç bin ela teıhir edilecek JllV .. 
kiti davet edilecektir. Salonların bir değerle piyangoya 
ıtıklandırılmaıı ve 111tdmaıı itini tır. Eıyatar da Tuarrof 
Tuarruf cemiyeti yapacaktrr. Ba- lince temin edilecektir. 

Köylüler giİmÜf lira~~:zdens~um-ku·~',':~.' 
Ankara, 11 (Kurun) - Şim • • ;'>~ 

di1e kadar piyasaya çıkarılan ıü· da çokluk ıörülmem 
müt paralarm tutarı 500 bin lira • liye Bakaı,hğı, geri ~ 
yı bulmuttur. Köylülerıümüt pa • paraların bir an evvel. 
rayı ki(ıda tercih etmekte ve piyasaya çıkarılmatı ~ 
bunları taklamaktadırlar. almıttır. 

Meclis Pazartesi 
günü tatil yapacak 

Ankara, ı ı ( Kunm) - Bu • 
tün Mecliste çıkan yeni ve kuT • 
vetli bir ıayiaya göre Mediı Pa -
zarteıi ıGnü tatil edilecektir. 

M•nisa Belediyesi 
intihıbatı 

Abbra, 11 (Kunm) - Mani • 
sa i>Jedi1eıi intibab&tmm JeDİ -

leDllMIİ karar~nMuftır. ı, Bıt
kblllmca k kafir pıi.IJf11İn• 
bftdlnlecelctir. 

+*•••fi kor"-'"• il,_i 
ı Mtiiasıjhliltl •r 



!~ .,, • • • , .t. 

Tutum 
Haftası 

Tutum ve Yeri i malı 
Haftası bugün başJıyor 

Betinci tutum ve yerli malı 
hafta11 bugün batlıyacak J 8 Bi • 
rinci Kinun akpmına kadar ıü
recektir. Bu hafta müruuebetile 
Mitli lktıaat ve Tasarruf kurumu 
tarafmdan hazırlandırrlan tiarlar 

dündan itibrane tehrin muhtelif 
meydanlarma aatmlnntbr· Haf· 
ta münasebetile konferanslar ve -
rilecek, mekteplerde müsamereler 
tertip edilecektir. 

Piyango 

Kültür işleri 

Talim ve Terbjye heyeti 
kaldınlacak mı? 

Bir habere göre Kültür Ba. 
kanlığı tarafından vazifeleri a -
zalan talim ve terbiye heyetinin 
~aldırılmast dütünülmektedir. 
Bakanlıkta yeni bir nqriyat mü. 
dürlüğü kurulacaktır. 

Talim terbiye heyetinin vazi • 
felerinden biri olan okullara pro
rram hazırlama iti hundan ıonra 
lise hocalanndan toplanan bir 
grup tarafından yapılacaktır. 

Aynı zamanda, husuıi mek • 
tepler için de bir müdürlük yapı • 
lacaktır. Bu müdürlük yalnız hu
susi ve yabancı okullarla alaka • 
dar olaca~tır. 

Talebe 
spor 

ve 

Talebenin spor kfüplerine 
gircmiyecek leri anl11şıhyor 

Okullarda okuyan talebelerin 

spor klüplerine girip ginnemeleri 
meselesi etrafında Kültür Bakan

lığı beden terhiyesi genel müf et -
tişlerinden Bay SeJinı Sırn dün 

bir arkada§ımıza şunları söyle • 
miştir: 

- "Kültür Bakanhğında be • 

den itlerini düzeltmek üzere bir 
komisyon toplanmıttır. Bu itle 
Kültür Bakanı Bay Abidin de met
iul olmaktadır. 

Konuşmalar~ 
Dili çetinleştir
memek gerek 

değil mi? 
Değerli arkaclG§ A. Cevatl Em
, . "UI re nın ua., ta bir başycuı•ı 

var. Emre, tliltlen Jile çevfrme 
tlenetfıe•i yapmı§. "Yerler,, in 
ilk topsö%iinü türkçelqtirmİ§. 

Bay Emrenin dil iti elinden 
gelir. Grameri en iyi bilenleri
mizden biridir. Bundan ötürü o
nunla konu§makta /ayda buluyo-
ram. 

Burada, Em1e laytlalıya 41a.-
lamlı,, •ay/aya "•ep,, cümleye 
"top•öz,, tletliğintlen •öylqmiye
ceğim. Deyimi, yalııfllıalırca • 
ana yerine koyabilJiniz mi, a
kar aılar tlurar. Ancalı, tıTkatla • 
ıımrzın bir Jeyifi beni iflıillcn • 
lirdi. Diyor iti: 

jlP, ~ ~ ~lımcu mı? 
· ...... ın pkmcuı epey ,Vç-

Tali kuşu kimlerjn 
başına k~ndu ? 

Son zamanlarda huıuıi ve ya· 
hancı okullarda bazı yolıuz it -
ler ıörülmüttür. Kültür Bakanlı -
fi bu okulları ııkı bir teftite tibi 
tutacaktır. 

Yalnız okul talebelerinin ıpor 
klüplerİne girecelderine dair olan 
haber yanlıttır. Bu hiç bir zaman 

doğru olamaz. Asri vasıtaları ol

mıyan ıpor klüplerinde talebe ne 
yapacaktır? 

"Tatbik olun -: Derıtinin ver
diği iarıılıklar araanJa Jeneı • 
tirmelı bana pe/ıı uygun geliyor.,, 

Bir yaıcıya bir öuürllçe de. 
)'imin uygun gelmen, o Jeyimln 
yerlqmeıine ~/verir mi? Bay 
Emre, lil ifinle •alJ g{Jtlen •lıtı. 
tlathr. Banlanlıelli, omrn tla. 
ıüncelerine leler veririz. Bunan 
için Je, ytuılarıntla, öztürllçe bir 
tleyimin kenline uygun ge/Jifl • 
ni, aynca bunu lemelİy/e lefil, 
yaınnJa o tleyimin yerinde kul
landıfını olıayaralı anlamalı İ• -
teriz. Söz ertaantla " .•• bu Jeyim 

~ ~flller, JHJtırJJtıT SllMU• 

~ ...... ~, H Alrilıamn Habe§ ve 
nlermde luqlıyacalı bir 

';'::!bitecektir, bana ıim. 
r ~crmalı kolay delil -
~ İflerİ wö~ önüne 
~olama bir ıalnm düıün
~· •6Uir. Bu lÜfÜncelere 
~a iUtün lelınillin at· 
\el ... _ ~ndan ifltil eden • 
~~tır. · 
~ irin lalcılılı etmelrten ne ,.., 
~"7:::.:1.:;.~ 

.. - .,.,_._ .,....._, 6ir gil. 

4 aı fffn doğrusu böy· 
• .' ltalya ile Habq artı _ 

~tüler bir yandan Ja, 
Cboı "caı..a, lngiltere, Japon 
• 'tın lıarırl'lfmcuı Je • 

'" . ~ . ·' JPcrctlf • . ~ \JQ ııya.aıile FranM, ln-
~>t..,, l>onya Jıı ıiycualan bir
~ etcte,. biribirlerile lıtıTff • 

"'· 
'dıı H b İle.~ a et yurdunla i•~ 

&o; okonomi balıımınlan 
~a gelmiıtir. 

ı0)""-ın acunun /aer köıe-
~~tılı örünleri araJığını 
\ lotı eler toplamalı uteJifi· 

ı. •• f için pauırlar a • 
"111)1' 
l'caıı •Yen kalmamrıhr. 

~~er:ı: Habq yartlanla 
.... ~ rok uir'lfhiı /tal • 
~ ket vurmalı üte -

On sekizinci tertip tayyare pi -

yangoıunun ikinci çekmesi dün 
12 de Tepebqmda Aıri ıinema • 
ımda yapdmıftrr. Çekme araım • 
da yhbqı piyangosunun reklamı
nı ıösteren bir film ıösterilmif -
~r. Çekme bu sabah ... t dokuz 
buçukta ayni yerde bitirilecektir. 

· · 25000 lira kazanan 5448 nu • 
maralı biletin altı par~• tehri • 
mizde sahlmıttrr. Bir parçuı Ni
pn.tatında Hacı Mamur sokaim· 
da Zaharyadiı apaİ-tmanında o -
tutan Day .3Uzt Mahmad, diler 

bir ·~rçaıı baz Lütfi oğlu Sezai, 
rümiiik memurlarından liay Na-

slliedir. 

R~htım ıirkcti eşyaları 
tesbit ediliyor 

Üniversite ve liselerde 
tatil günleri 

Bu yıl ünivertitede ikinci ki -
nunun birinden on betine kadar 
söme.tr tatili yapılacaktır. 

Lise, orta ve ilk okullarda da 
ikinci kinunull birinden üçüne 
kadar üç ıün tatil yapılacaktır. 

Birinci yoklamalara da bu ta
tilden sonra bqlanacaktır. 

Kültür çevirgenliği.1de 
· lıtanbul Kültür Çevirgenliii 

( - ft\e.e.Tif 'lllüdürlüğü) tulum 

( = inzibat) meclisi bu,Ua Kül -
tir çevfnrenlifi alonuncla bir 
toplantı yapacaktır. Toplantıda 
olıullar açıldıfmdanberi okula 
ı.elmeyen laocalarm vaziyetleri 

ile bazı itler ıörüfülecektir. 

Kültür Bakanlıiı apora Okul 
içinde ehemmiyet Yerecek ve okul 

talebesinin hariçteki klüplere gir

mesine haelt bırakmıyacaktır. 

Yalnız spror klüpleri ıporcu 

ıençler yetiıtirmek iıterlerse, o • 
kutla alikaıı olmıyan eençler var
dır, onları yetittirtinler.,, 

Araştırma neticesinde 
bulunan silahlar 

Dün ıehrin muhtelif ıemtle • 
rinde bir ,na.h araştırtlme.aı ya -

pılmıttır. Arabada Sirkecide balı· 
çeli kahvede Hüseyinin, Paria Jn. 
raathaneıinde Süleymanm, K1m1-
lrapıda F eyzullahm Üzerlerinde 
birer bıçak bulunmutdur. 

T~htakalede Kadir ile Muıta· 

bana uygun geliyor,, demek Ç!? • 

lrlngi ayam/ınr. Naad ki bizde 
uyanlrrJr. Emre: 

"Ce que je te li•m lernieri -
menf de la peinture; peut certai· 
nement aaııi •' appliguer ala poe
ü,, 

Top«S-nll 1&7'• çniriyor: 
~·s... .,,,/tqfll 6Ju mmn • 

"• .S7'e4iMerim ölr duyalı iiu -
rintle Je Jeneıtirilebilir.,, 

Rıhtım ıirketi projesinin son 
tetkikleri bitmiıtir. Mukavele bu 
günlerde imzalanacaktır. inhisar-

lar Bakanbğmca tirket et1alan • 
nm gümrük tarafından teslim a -
lınması alakadarlara bildirilmif -

Hukuk talebe•I Romanıara 
gidecek 

fanm kahveleri aranmıf, kahve 
dolaplarının içinde birer kama 
bulunmuıtur. Gene Tahtakalede 
Şabanın kahvesinde rafta bir bı • 
çak, Beyazıtta Cumhuriyet cad • 

Ben len.,ıirmeii uygun bul -
mayora1n. Arkacl.,mn bu yoltla 
çeoirmeıini, ,etin 6alayonım. Di-
yorum iri: 1 

tir. 
Dün lıtanbul gümrüğü bat • 

müdürü bay Seyfi, rıhtım tirekti
ne gitmit, bütün et yalann birer 
birer tespitine batlamıttır. 

Şirket, 1934 senesi ıonul)da 
bütün imtiyazını bırakmıt ola -

caktır. 

Rıhtımda kaza 

Hukuk fakültesi talebelerin • 
den bir grub sömestre tatilinde 
Romanyaya bir ıezinti tertip et • 

mitlerdir. Gezintide fakülte pro • 
f esörlerinden bazıları da t;uluna • 
caktrr. 

D grupu dör~üncü 
• • • 

sergısını açıyor 

deainde Sandalyacı Koçonun dük
kanında oturan Şabanm üzerinde 
yirmi bet santiıram earar ile yİr· 
mi ıram afyon bulunmuftur. 

TUrk- Yunan Tlc•r•t anlat· 
maaının tatbikatına 

bqlanıyor 

"Sana sonlayan beJis herine 
ıöy/elilJerim ölı layalıı iizerintle 
deı~.,, 

"De,..,tirilebilir,, Je ana "Je
nemek,, geliyor. "Sana beJis üze. 
rine .öyletlilrlerim ölı dayalı 6-
rinJe ele denenebilir,, anlr;um 
veriyor. Tür~eye ~oirdifim& 
ba loptöztle "g~" in bath Gn• 

l amr yoktur. 

. e~'" lillertle lola-
11 lhenlaatlerin Somalı 

~rnddanmcuıveçar· 
~'-il I "niür. Falıat Ha -
iS~ 

6
1'!1Ya arcuınJa ban· 

I ır laVC1f ın rılunaa 
Gı:alya Habq yarJu

't~ 
6 
~ Yapmalı, ıöz ge • 

'-tew ır M an~lıo haline 
İt. ıtce bir MVafla lıar-

· Dün saat 13,5 da nhtuna ya· 
D&f&D Jtalyan bandıralı Andriya 

Genç artiıtJerin kurdukları D • 
grupu bir haftaya kadar dardün· 
cü 1ergisini açacaktır. San'at a -
cununda değerli bir varlık ıöıte
ren ve yabancı ülkeleı:de de dik
kati çeken genç resimcilerin kısa 
bir zaman içinde dördüncü bir 
.ergi vücuda ıetirmeleri her ta • 
rafta büyük bir alaka uyandınnıt
tır. 

Türk • Yunan ticaret anlaıma

ar bu aym on betinci Cumartesi 
günü tatbik edilmeie batlanacak· 
tır. 

Dalıa Ja lıolayı Vtlf': "Samı 
•anlayın betlU: iiuıincle .öyletlilt
lerimi ölı dayalı üurinJe Je ıöy-
1 eyebilirim.,, 

ArlraJClflmıaın yamnJa bir 
çetinlik Jalaa var. Deferli Em,. 
aöze ıöyle b'lflıyor: 

vapuruı yük almakta iken, vapu· 
run tahta bombası patlamıt ve 

bir tahta, merdivend~n çıkan Le· 
onun batına çarparak yaralamıt • 
tır. 

Bu hususta Ökonomi Bakan . 
lıiından lstanbul takas heyetine "Bu lenemelerde yüzlqtiği • 

miz pçlü/Jer .• Ba umutla keneli 
tlenenmelerim üurine arcuıra bir 
komıfUm yürütmiye gİrİfiyorum.,, 

lizım gelen tedbirlerin alınmaıı 
bifdirilmitlir. 

Bana öyle geliyor ki "yüz.lq-
1 me,, öztürkçetlir. Karııltl§ma de-

l 
melı tleğilclir. Gelgelelim, bay 
Ermenin topıözüntle uygun olan 

I 
karfd'lfmatlır. Sonram " •.. kentli 
denemelerim üurine araara bir 
komqum yiirütmiye girifİyoram" 
tliyecelı yerle: "Kentli denemele-
rim üzerine ara&ıra lıonuıaca -
ğım.,, Jemelı dilimiz için tlaha el
verifli olmaz mı? Çetine değil, 
kolaya tl•fru gitmemiz gerek • 
tir Jiyorum, böyle ıanryoram. 

Her neınetlen önce 4'Edebiyatr 
celile,, nin öz türkçele,my uzıın 
lo,,.özlerintlen kaçınmalıyız. 

Sellmi izzet Kaıacan 
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) GÖRÜŞLER I' 
Sovyet dış işleri 

sıyasası Mahkemelerde 
r 

Depodan çalınarak ! 
Soyadları 

alanlar 

Bir ayda yerine 
miyen tel yall 
İstanbul Hukuk fakülteSİ 1 

••• Şehir •••••I ci smif tan, 4308 numaralı. 
Haberleri Ahmed Hamdi Erim bize bır 

Kısa Birletik Amerika hükUnıetinin 
Sovyet Rusya elçiıi Mr. William 
Bullitt geçen ayın 23 ünde Tıur. 
ga'ya vasıl oldu ve aynı günün 
n 1cşamı trenle Tokyoya hareket 

satılan kitaplar · Yeni soy adı alanları yazıyo • § TRAMV Ay OCRETLERI - tupla §Unları yazıyol': 

etti. 

Elçi, kendisile görüten Möini
ch i gazetesi muhabirine, bugün -
kli Rusyanın genel savattan önce· 
ki günlerle mukayese edilirse, 
büsbütün baıka bir mahiyet gös • 
terdiğini ıöylemiıtir. Gençliğin 
terbiyesine büyük bir ehemmiyet 
veriliyor, ve spor iılerinde büyük 
inkifaflar elde ediliyor. Bet yıl • 
lık plan dolayışÜe aanayiin her 
kolu büyük bir hızla ilerliyor. 
Moakova ve batka tehirlerin mo· 
dernleıtiklerini ispat için çok ör • 
nekler ı&terilebilir. Şimdiye b· 
dar bu memlekette görülmemit 
bir nıh ve süre thütün Sovyet ulu • 
sunu kaplamıtbr. 

Mr. Billitt diyor ki: "Sovyet 
dıfitleri bakanı Mr. Litvinof'un 
idaresi altında Sovyet dq ıiya · 
aaaı, ıon birkaç yıl içinde, mühim 
'deiiıiklikler söstermittir. 

Çin dolu demiryolları ıörüt • 
m·1~inin muvaffak neticelere 
c1 'inı ıitmesi bu ıiyaaa deiitik • 
1 .1fo1de~ dojmuftur. Sovyet • Man 
çr_::~ münasebetlerinin sınır boy -
larında ıerain oldujuna dair çı • 
u.ı; haberlerin aalı yoktur. 

Borçlarm tediyelerincle alua • 
yan memleketlere Amerika'mn 
pua yardımını meneden Jomon 
kanununa gelince, her ne kadar 
Amerika bu k•nunu, SoTYet Rus
yayı resmen tamdılrtaa aonra ka • 
bul elmİ! ve Ruayayı tanmıa11ncla 
güttüğü arzunun da bu memleket 
ile ticaret münasebetlerinde bu · 
luıımak iae de, bu kanun iki sene 
önce, Fransızlann a&V&f borçları
m ödemeği abandıkları (reddet· 
tikleri) zaman dütünülmüt ve 
hazırlanmııtı. Amerikan cumhur 
reisi seçimleri, bankalardaki pa -
nikler ve bunlara benzer batka iı-
1 er, Jonson kanununun kabulünü 
bu yılın nisan ayına kadar gecik· 
tirdi. Kuacaaı, bu kanuna ıebeb . 
aava, borçlandu. Sovyet Rusya· 
ya kredi mneleainin bu kanunla 
aynı zamanda clütmeai sadece l»ir 
teaadüftür. Sovyet Rusya iç yapı· 
ıı için çok mikdarda makine ve 
ham maddeler almak mecburiye
tindedir. Onun için Amerika ile 
Sovyet Rusya araamda uzun Ta • 

deli bir kredilerinin kararlqtml
muı beklenebilir. 

Amerikan • Japon münasebet • 
leri ,ok düzründür. Yalnız Ja • 
ponya halkının bazı paTÇ&lan a • 
ruında Amerika aleyhinde clü • 
tünce1er tatdığmı duydum ve 
buna çok teessüf ettim. Japoaya
da buluncluium ba ima umen i
çinde bu duyplann sebeplerini 
aJ'&!tırmak istiyo1 am. 

Londradaki denizde ıillhıız • 
}anma konuımalanna selince, 
bana kalıraa bugünkü nia1'et ile 
Japonya hiç bir tehlikeye dütmüt 

Kitapçı Semih Lutf inin kitap 
depoeundan kitap çalmı§, çalın • 
mıt mal olduğunu bilerek almıı, 
ve ıatmaktan suçlu, Karabet, Ni
yazi, Ahmedin muhakemeleri düı 
üçüncü ceza mahkemesinde gö 
rülmüıtür. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
kitapları çalmaktan suçlu Ahmed, 

çalınmıı eıya olduğunu bilere!· 
almaktan suçlu Niyazi ile Kara · 1 

bet ve kltap ları tatrma.lrtan euçlıı 1 
küfeci Alinin cezab.mhrılmalan · 
nı iıtemi,ıir. 

Suçlular müdafalarını yapmıt· 
lar, evrak okunmaya ahnaralı 
muhakeme batka bir güne bITa ·· 
lalmıthr. 

Gümrük kaçakcıhğı dava
sında dünkü duruşma 
·Büyük kabutaj müdürüııü kü

çüle kabutajda kulalııarak ıüm • 
rük kaça~lığı yapmakla suçlu 
Neft H.Dayi ıirketi hiuedarların • 
dan Yatuva ile laak Behar kar· 
deılerin duruımasına dün seki · 
zinci ihtisas mahkemesinde de • 
vam edilmi,tir. 

Dünkü durutmada zabıt vara .. 
kasında İmzaları bulunan muha · 
faza memurlarından Aehmed Ali 
Erton, Hanif, AbduHalı dinlenil -
mittir. 

ruz: 
inhisar umum müdürü Bay 

Hüsnü "Çakır,, , Haydarpap li -
sesi f elıefe ve içtimaiyat mual • 
limi bay Cemil Sena "Ongun,, , 
Fatih posta çevirgeni Bay Hik • 

met ''Ertem,, , Konya Adliye 
doktoru bay Hüseyin Rifat "E -
virgen,, , Kalamıtta oturan Zira
at bankası mütekaitlerinden bay, 
Hikmet, oilu teker tirketi me • 
murlru"mdan bay Afif, amca za.de
leri lzmirde D. D. Y. muhasebe 
kalemi amiri bay Akif, bay Nijat 
ile bayan Rayeıen "Altınsoy,, 
Milli aigorta ıirketi eaki umum 
müdürü bay Refik, karıaı bayan 
Şayeste, kızları bayan Nilüfer, 
bayan Melek ile oğullan bay Sa. 
ti, bay Lami, "Eıer,, · , lstanbul 
gümrük muhafaza. bat müdürlü • 
ğü katiplerinden bay Münür ''Yü
ce,, , Tünel ıirketi kontrol me • 
muru bay Şevki "Akbulutn Tü
nel şirketi giıe memurlarından 
Bay Hüsnü "Cengiz,, , tünel tir
keti istasyon amirlerinden bay 
Sabri "Akıözek,, Bayazrt Türbe. 
kapı Emin Ef. lokanta11 katibi bay 
Muzaffer "Aıan,, , Bayazıt Cum. 
huriyet caddesinde Papatye ber • 
beri bay İrfan "Uçar~, , Rıhtım 
tirketi memurlarından bay Saib, 
ailesinden bayan Ay,e, Galata 
gümrüğünde bay Ahmed Nafiz, 
refikası bay Halime, ıümriik m. 
murlanndan bay Sadettin Sabri, 

Tramvay tarife komisyonu dün ele top• " - 10 • 10. 934 CM 
lanmıt. yeni tramvay üet-etleri üzerin· aaat 13,20 de Beyazd po~ 
de 110..•-... hr. c::..1-..ı:~-- SÖN •- -·-.ı •--r-.ır ~--aa""' - sinden 413 meraule ,_. 
miayon bu defa fiatlan indinneje İm· b 1 f 'te l9if 
•-~ bul __ ,_ taııyan mak uz a, Ulll .. 

11 1 ~ ~~~~ B~ 
lık bildiren tel çektinı· 11 

§ EViNi SlLAH DEPOSUNA ÇE· radan bir aygeçtikten toJIJ'• 
VlREN ADAM - Fmdıklıda 0mer - "' 

rin yerine •.a.nnadıiım öl' Avni mahallesinde Mezarlık sokqınc1a 
4 numaralı evde oturan Baym:s Şülcrite Bundan ötürü .ajradıiUO uıı!at' 
pelia "-nİMrfiiine müracaat edft'ek lıiİ· lar elbette çoktur:. B . 
racleri Şehiin .. i •ilih deposu yçtia- çek~? •. Bu derdimi :.-
nı, bununla da blmıyarü kencliaiai bağlı bulur.duğu Baka 
ö!üm!e korkuttuğunu söylemiı ve Jİka· gören gözleri öaiioe ~: 
yet etmiıdir. Polis derhal evde araı • ıiz dertleri, dilekleri diJlli~ 
tırma yaprını Te hir M-ari filintası, 1'ir zan. )·erluine yetif tiı'eD • 
kundaklı berabel1(1n1 t.alNutcası. 1'ir d ..ll!L __ • en IU.la'.lBl.,, ...,,,,,,,,,,,, 
tarjur, bir Yunan kuatunır, bir tu. -

ra11z poli. talaallCUI, iki saplı Alınan, Cezayirde f raır 
beı maıanz lngiliz ve üç fitilli IJomba, 

83 dolu polis, t!9 barabelhim, 37 saya kar~ı prD' 
brovnik, 889 maner fiıenii, llıir kılıç, -ı: 

iki fiıek!ik ve birçok boı koV&lllar bul- pagand~. 
muıtur. Suçlu Şefik dün müddeiumu· 
miJiie ıi•tlerilmittir. "Şimali Afrikada . _r.~ 

te olan uluaal hareket keP": 
J BIRUK KONGRESi - T&lel.e p•aandasmı yapabilmek ~.1' 

Bir~.iııin ydbk kan ....... öMimiineiıki - r'. 
cuma rünü Hallrıevi .salonuocla yapda. yola batvurmaktadu. 5"' 
caktrr. lerde Konstantin ıehrin~ 

§ TiCARET ODASINDA _ latan- çıkan hidiıeler bu uJ.-ıı"' . 
bul ticaret odur mecfüi azalığı isin ... limetlerindendir. 
çim, önirniizdelci pazartesi günii Nf • Bu prcapaıaDda "7..11 
layacaktu. Fransız nahiye mektepl~1 

KABOTAJ PUNJ - Yeni le yapılmaktadır. Ko~I 
yılın lrahotaj pliamı JıazrJ.makla liyetinde mekteb kitap~/ 
metsul komisyon dün de tleniz ticuet meje memur olan ye yerli r J 
miCliirtiiiünde Ekonomi Bakanlıfı ka • fettit · n bat kanlığı altınd• 2 
1'otaj umum müa\irii AyetuDaıhın reisli- bir komisyon taraf md8' 
iinw top)amndr ~n .... 1vr 'haldnn- btr tarih kit.a mde...P~:.J' 
ela konuımup.r. ft 'ha tTilii nlar 0~ ~ 

MulıMI --"•K" .... __ Rıhtım liı'Jcat; ~'?S° • 
rinde .zabıtların doğru olduğunu larıncıan bay Mustafa Şerıf -
buna kar§ılık Çanakya vapuru loa çel,, Niıantatında Güzelbahçe a • 
•- Ar'f .. 1 ·ı partmanında bay Ferid Receb 

adıu lıa:ruuncran heltım

leri birliğinde ilk toplantı 
dır· """ Eier Araplar daha prd.t 
)ardı Franıa'yı daha ,,'l 

ıwomu ı ve yaıcı unaı , mo • .. 
ruk Ö bıtlar d .. ima "Tuirul,, , Sezai Ömer magaza • mer za m oıru o • " l 
d .. 'f d l · · ok d ıında bay Hasan Kırlangıç,, ı -
ıgını ve ı a e erını uma an •. 

· l d ki ·· 1 · t' tanbul sabık liman reısı kayma • 
ım:za a ı arını ıoy emıt ır · k ba Şükr· ... 1 "'teka't am y uıemu ı me-

Buulardan batka tahit olarak murlanndan bay Rasih "Pala,, 
antrepo memuru Kazım ile kat:bi ıoyadlarını almqlardır. 
dinlenmif, bunlar da motörün 1-------------
tanklarını ihtiyati bir tedbir ol-
mak üzere mühürlediklerini aöy • 
Jemiılerdir. 

Dunıtma; gelmiyen ıahitlerin 
ıetirilmeaine, Bartında bulunan 
Yakubla, Rizede bulunan Yusu • 
fun da mahalli mahkemeler vaaı • 
tuiyle ifadelerinin istinabe yoliy· 
b almma11na, nerede oturduğu 

bilinmiyen Adalı lamailin de bu • 
lunmaaı için bu ayın 26ıncı Çar • 

tamba gününe bırakılmııtır. 

Antalyalı bir tacir kalb 
durmasından öldü 

Dün akpm Sirkecide Viyana 
kahvesinde bir tüccar kalp dur • 
ınasmdan birden bire ölmüflür. 

Antalyalı Ye adının Mahmud 
olduju teabit edilen bu adam kah· 
vede otururken birden bire oldu • 
iu 7ere yıkılarak kalmıf, muaye
ne neticeainde kalp durmaaından 
öldüiü anlatılmıftır. 

Halkevinden: 
Beıinci tutum ve yerli malı haftası 

bugün baılayacaktır. Bunun için bu· 
gün (12 - 12 - 1934 ~} Mat 
16 da Evimiz Çaialojlu merkainde 1ıir 
toplantı yapılacak ve Halkevi Baıkam 
Bay Ali Rıza tarafından (Ferdi taNr• 
rufun lüzum ve ehemmiyeti) haldanda 
bir konferus TeriJecelctir. 

Konfwam
0 

ı..k ... açıkbr. Radyo 
ile de her tarafa verilecektir. 

ıııııımıııuıııuuuımnıııuu 111""""'1ı111wıııımmıı111111tfllllllllıuı 

Geçmiş Kurun/ar 
12 Blrlndklnun 182'1 

1920 nin kitapları 
Fransa- Amerika komitesi ta -

rafından tayin , edilen jüri he • 
yeti 1920 senesi Tepin! u • 
ni ayı açın on eser intibah etmiJtir. 
Bu kitaplar arasında Reymon Puanka • 
renin nutukları, harb i~indcki tcli:raf· 
lan, Jorj Lcvinin "Mutlaka Sulh., ki· 
tabı, Mösyö Avojonun "Maut Ada,, 
ismini verdifi roman, Emil Mal'in 
"Orta aaırlr.da Alman ve Franau u -
nayii,, iılmli kitablan vardır. 

Kadın hastalıkları hekimleri 
birliği ilk ilmi toplaatıaını Etıbba · 
adaunda yapmııtır. Toplantıda 
b! çok doktorlar Ye profesörler 
lmlunmuıtur. 

Celaeyi birlik reiıi prof eıör Bay 
Tevfik Remzi açmıt ve bir nutuk 
aöyliyerek demiıtir ki: 

" - Gazi inkılabında Türk 
annesının sıhhatini ve umumi 
kültürünü yükseltmekle mükellef 
bulunuyoruz. 

Bu sebeple birlip kurduk. 
Artık Türk mütehas&lblan t.ercü -
me ve adapte ile iktifa etmiyecek 
bir hale gelmek mecburiyetinde • 
dir. Türk müteh~lan yaratıcı 
ve bulucu bir varlık olmıya çalı
şacaklardır. Türk ilmi varlığım 
beynelmilel seviyeye çıkarmak i . 
ç.in mütehassıslar seferber olma • 
lıClır.,, 

Bay Tevfik Remzinin alkıtla· 
nan bu autkanclan 80IH'& profeaör 
Lipman IÖZ .ctyliyerek Türk mü 4 

tehauıslarının ıayelerine varmak 

için naııl çabımaları ti.zrm ıeldi
lini anlatmıttır. Bundan aonra 0-
nİYerıite rontaen profuörii Der • 
ra..-er roatpnle iradın lautalılda-

ve .zeqin edeceklerdi. , 
dircle Araplar büyük 
pacak, itleme levhalar~ 
(Üze) binalar meydan• 
Franaız itçileri .meı 
leyecek ve o:rmalı silibl" 
çıkaracaklardı. 

Evet Araplar barı,.ı' 
di ve F ramı:zlardan el-"' 

değildir; onun için Japonyanm il'•••• Bu aktım 
bu niıbetin kaldmlmatı üzerinde Senenin en ıengin • en ibtiıamla ve iıtiıaaıız hiçbir fiJmde 

nnın tecla..-iaine dair ibat bir kon
ferans Yermittir. 

bu derece ıuar etmesinin manaaı- 56rfilmemi1 bir JOkı, duyu'mam11 muıiki • enfes bir mena. 
nı anlamıyorum. • Franı,zca 161111 Metro· Go'dwın • Mıyer ıliperfilmi. 

Mr. Billit Tokyoda Amerikan DANS r\UYASJ 
ıefarethaneainde on • pn kadar ~ 
kalaC'ak.sonra Kyota, Nan Te 0-

, saka'ya uirıyacak ve dabA aonra 
Shanghaya u~rıvacalt ve orn~an 
tftemİeketine gitmek üzen T&pl· • 

ca binecektir. . ı 
- Japon Ch.ronicle -

takdim edıltcektir. Bat rollerde 

CLARK GABLE ve . 
JOAN CRA "1FÖRD 

Bugin aaat 2,30 • 4,30 ve 6 30 aranılarında ıoa defa oiarak 
EKMEKÇi KADln 

Mebus seçimi için 
çalııma•ar 

Yeni mebaa aeçimi iPn sabtd- ı•---~~::::::::; 
maktadır. Deftıerlwi ..... • 1r ··=;::;;;;;;;;;;;.._~~. 
recek olan daktilolara Jibek ti • I• 
caret mektehiacle de yw arrd • 
llllfbr. Bu .. çalıpnlar iki yibil 
bulmuıtur. Mahallelerdeki b · 
dınların yazımı yann akpma ka-
dar bitecektir. 

ru 
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Kanadı Yaralı -hl Romada yapılan 
iiiiiiiiiiiiiiimNok/eden:SelamilzzetKa.IJacan ' verem sanator-

h 1 r·i 1 

.. 8 8 b il'i D ce 1 ~ s iiANı:; ır· hu=~.~!.~;OE~:.y::~:. 
sor'•' 'ÜSlôRB fes'iıiae Cll SıJOr~B ;;:~t::.::i:!~~!~: ]= 

-Canımı aıkmadınız ... Güldür- _Yol iyi 1 ~=-·? 

d
.. .. eçu.uıl • 
\IDUZ.,, 'U"k l 
Ş f

'k b' k - nıu emme ... 
e ı ır ahkaha attr ş I"k k I . Şakire dedi ki· . w• .e 1 o una ıırain diye dine. 

• . • ıını kaidırdı .. Hamal sordu: 
- Canım herkes ıçın çırpmıyor -Ot b"J k 

denilebilir ... Dedikoduya bakma.. _ Beo~o 1 
e oy~~ım mı?. 

~k haıtalığından ölenlerin adedi her 

tnder, Semranın ilk mektubu üzerine şehri sene Altmıt binden çoktur. 

Bizim için de dedikodu yapmadı. Et b"ln:~ otomdobılım bekliyor .• 
lar mı? Filvaki Süheyli.nın bir ya S ı cdı~ nere e Süheyla?. 
baltaya ıap olması umanı çoktan - anal ıaıı.by~nn aldırırız.. Bu 

ıd . ıece tu ete ı tıyacmı yok .• 
ok yağmuruna tutmuıtu. Şair Huma itaba hüktlmeti bu felaketi 

~ bükümdan ardatacaktı.. defetmek için gerek olan n.ııtalar 
re ı ..... Şakirde üç ,Un kalmaia niyet Gülü~edi .... Şefik mırıldandı: 
eden Şefik yirmi dört saatten faz- - Bı~em otelde rahat edebi • ve tedbirleri almaktadır. 

h . ""- llnıa aka) Ye bıyık!an • / rorum.. (Liji) yi bana nen.kit Halihazırda ltalyada, 6500 ya· 
~lel"e~da kaybo!ap dudakları· getireceksin?, takh 23 verem sanatoryomu var· 
'ş · Semra kapıdan çıkarken rülü • dır. Bu sene ıonunda 1371 yatak-

la kalmadı... lecek mısın?. Basit bir otel.. 

Erteıi sün ıiderken oif u 10rdu: - Jaabet, malum ya lükıten 
- Karım ıoraraa ne diyeyim? hot lanmam ... 

lrap • d"k 1 , ıçr ı çe ayılıyorum, •ordu: ı sanatoryom daha açı1acaktır. 
' • d d' ~ ~' e ı, ıen de benim ıibi - lskender (Babil) e ıirdiii lta!yan gazeteterine göre, 

r,ııJI' ''•: ıiln, ınıilin• kavuıocokaml.. Musso'ini bu ayın ikisinde, Ro 

- Ankaraya Süheylayı bulma • - Neyıe, ömrümüz oldukça o-
ğa ıitti derıin... telde ôturacak deiiliz ya .. Bir ka-

- Bu mazeret olmaz... rar veririz ..• 
'Ş • • • mada büyük bir merasimle acu • 

rO" '..:•yı Lırakalnn. diye ı5. Ok yağmuru baş adı nun en mükemmel ve en büyük 
dı • Dlrl ıehn· b L-t sayılacak ıanatoryomlarından bi· 

- O,leyae doiruyu .ayle .. E • 
vime ,idecejim •• ICapanacaiım ... 
insanlar arbk hana tahammüle. 
demiyorlar,, ben imanlara taham

- Orada neler yaptın?. 
- Ne ıibi?. 
- Güzellifinfe ortalığı kırana 

Ah erua e- Semra (Babi)) ia cenup kapı · ~ ali dütman çizmeleri ımda duran ntihetçilerden birini rini açacaktır. 
c) ezilecek. (Babil) i cenk· elde etmitti.• Bu a6betçinin vui. Bu sanatoryomun içinde bir Te-

mül edemiyorum •••• 

koymuııundur .•• 
-Hayır ... 

'lııa "t ."!•kedonyalılara teı • feai ,_ ,.anomdan ooma, Semra• rem fakültesi inp. edi•miıtir. Fa· 
'• • ıçın D&rlyı kandırmak nm kendioine yerdiği meklubu ka· kültede yalnız verem hutalıifmıı 

le burçlarından atafıya atmak. ait bilgiler okunacaktır. 

SON 
Seneler, uzun aeneter ıeçti ... 
Bir otel .. Şefik memnun ... Otel 

müdüriine emrediyor: 

- Biraz evvel elini uzatan 
genç?. 

- Gevezenin biri ... Yolda hep 
ü!üyor muyum, Üfilyor muyum, 
dıye sorup durdu ... Bana ıazete • 
ler, kitaplar, mecmualar verdi .. ı .. 
tanbulu tanımıyonnuf, ben reh· 
berlik edecek mitim .• 

Sanatoryomun inıssr için 60 
b ••• milyon liret ıarfedilm;ıtir. 

nrs ıen Drıarıda dolatan Makedonya 
lya ıeJı. nöbetçileri bu klf ıdı alıp luken • Bu sanatoryom en mükemmel 

- Bir oda ayırınız kızım ıele· 
cek .... 

ettirme • dere 1atnrüyorlardı. ve en fenni eıaılara göre yapıl • 
kola1 Semra ilk mektubunda lıkende- mtftır. En ıon ıiıtem ahı modem 

- Peki efendim, iımi?. 

kaclm. 
.Yllzil

•• O-

(Aflo. 

re ıımlan yumıftı: 
mutfağı vardır. Sanatoryom bina• 
larmm 111tılmuı ka1orifer ile ya• 

''İ§ler yolunda .. Mitla- pılmaldadır. Kalorifer teıif;atrnm 
nın yerini ben aldım. yedi büyük kazanı vardır. Bunlat 
Her akşam DAri ile bir • 45 bin litre 11cak au ihtiva etmek· 
likte yemek yiyorum tedir. Sanatoryomun bir kütüp • 
ve birlikte şarap içiyo • hanesi, ameliyat odaları ve müte-
rum ... HUldlmdamı bana 1 pek ~ok itimadı var. Ya- addit radiyoloji ve tahlil ıalon a· 

kmda ~lire cenı®z oliı-- 'l".I ..,a ... Jn .. 
rak glrecelinfsl umu. n Qlniere Clella Sera 

yomm .. Biraz bekJeyi- Sovyetlerdeekmek 
nizt.,, 

Semranm h mektulnmdan kartları kaldırt !ıyor 

- Süheyla ... 
- Süheyl& Şefik mi?. 
- Hayır, Süheyll Sadık... Ben 

çiçek ıönderirim •• 
Şefik menekıe aldı, piler aldı .• 

Sonra tülleri tercih etti. Bu bir aık 
randenuu.... Kartrlamaia ıitti •• 
Otelin holünde bekledi... Bir kaç 
'kere ihtiyat h\zmetç\a\ne ~ 

- Kartılamala gitmek iıtiyo • 
rum, dedi .•• 

- Gitme.eniz daha iyi olur-
- Yanımdan ayrılma, otu~ .. 

- Böyle feyler olur! .. 
- Onu ıördün mü?. 
- Beraber mi ıicMc:eğim aan • 

dm? •••••• 
Kat'iyen ... 
- Şiiphelenmitıindir .. 
Güldü .... Meı'uttu .. Otele geldi· 

ler ... 

-itte odan!. 

ıonra Makedonya ordusu muhua
bat • ra hattını biraz daha daraltmq, ok 

yağmurunu arttrrmlfb .. 

"1 Son Kanundan bqlamak Ü· 

zere Sovyetler ittihadında ekmek 
kartlan kaldırılacaktır. Bu itte 
ıerek olan karar, Bolterik partiıi 
merkez komiteıi tarafından alın· 
mıt bulunmaktadır. 

- Eataıfindlah elenelim .. 
- Ba ıeee onunla usun müd • 

det kalamryacağım... Mühim bit 
randeTUm var... Yafnız beraber 
yemek yeriz .. Ne ıever?. 

Sutu. .. Yalıusdılar.. Süheyla 
,...Uamı, paJtCMUDu ,,karclr •• O • 
na yaklqtı ... Kollan arasına u • 
zülclü ..• Şefik alnmdan öpmek İı· 
tedi .. Süheyfi baktı: 

- Hayır, dedi, artık o zaman· 
lar geçti .... 

anm, 
ylif .. -Şampanyaya bayılır ... 

Dara vaziyeti tehlikeli ı&rmete 
baı!amrtb •• 

dm. 
Be. 
yok, 
ıa,. 

Düıman orduıu lranilere var • 
lıjınr • sün!• geçtikçe • daha faz • 
la gösteriyordu. 

semranm mektubu (laken • 
der) i umıuya dütürmüıtü .. Sem
ra .CSzünde dunıyordu. 

Bilindiği gibi SoTletlerde ek -
mek, un ve benseri ıibi bazı yiye· 
cek maddeleri kart uıulüne tabi 
bulunmakta idi. Bu utul bet yıl • 
lık plinın tatbikine baılanıldığı 
ıündea beri konulmuflu. 

- Bilmiyenler ne der? .. Bizi ta· 
nımayanlar batbata ıampanya iç· 
memize ne derler?. 

- Aleme aldınt etmeyin .. 
Şefik dayanamadı.. lıtasyona 

ıitti. Tren ıeliyor •• Geldi.. Şefik 
yaklaııyor ..• Fakat ondan eYvel 
bir ıenç y1&klaftı .. Elini unttı .. Sü· 

Ve dudaklarını usattı .. 
Çocuklan Şefik Beye darılmıt

lardı ... Selma batını alıp biriyle 
kaçmıttı ... Şefik hayatta yapyal -
nız, kimıeılz, ihtiyar bir hizmetçi· 
nin elinde kalmlflı .. 

Süheyla, ıahiden Şeifk Beyi se
viyor muydu, yoksa bir kere daha 
f edakirbia katlanıyordu.. Hlll 
mı minnet borcunu adüyordu. 

Diri ıeceleri uyku uyunuyor, 
sabahlara kadar kumandanlan 

in- ile, rahip ve ıibirbazlan ile ıörü· 

Bu tedbir iae Kolkho:z'lar .,.. • 
riminin kafi olmıyacasından kor
kulduğu için konulmuıtur. Ekmek 
ve onun karbı• Yerilmesi için mer· 
kez komitesi tarafından alrnınıt 
olan bu ıon tedbir mühim bir t•~ 

•• 

dir. Zira bu tedbir, ziraatfn maki· 
nelerle yapılmaıının neticesinde 
ziraatin çok inkitaf etmit olduğu• 
nu gösterdikten baıka Sovyetler 
ökonomiıinde de büyük bir yeni • 
lik yapmıf, demektir. Bu yeni ted
bir ile ekmek ıatdmuı iti bir tek 
usule tabi tutu'acaktır, Şimdiye 
kadar Sovye~lerde e1.111ek ya kart
la kooperatifler~en satın alını • 
yordu ve yahut hükumetin elinde 
bulunan maiazalardan para ile 
elde ediliyordu. Bu da çok pahalı 
idi. Son Kanunun birinden bat • 
hyarak elanek yalnız kooperatif· 
lerde ıablaeal<br. Ancak ek-meğin 
fiati biraz faz'aca 01acaktır. Yiye· 
cek fiatlarında yapılacak olan bu 
yükselme, İfçi gündelik'erinin de 
arttırılmasını icap et~irmektedir. 
Merkez komitesi tarafından alı • 
nan kararda, bu <1a göz önünd" 
'bu)undurulmt 9tur. it baımda bu· 
lunan ml\hfe)ler l-a·1~n'"ct" ek . 
mek fiatıannda ıöriilecelr olan 
bu yübeklifin yaftf y&ftf indi-

ıüyordu .. 
" Diri çok endişeli • 

dir. Yalanda şehri teslim 
etmek temayülünü göste
recektit. Tazyıki arttın· 

heyli! .. Süheyl!, bir müddet uza - (Bl'lil) 

tılan ele dayandı... Şefik töyle •-;::::::::======~:---
dütündü: ı 
Konutmadılar ve kimbilir bel· 

ki de ...... beraber yürüyüp ıide • 

i .. 
raf 

nızf,,, 

o~mi~ti ... 
Semra o gece Dlrl ile bat hafa 

et• kaf mıfh .• 
(Devamı yar) ea 

• 
Yo'farın ses1 

y ollaıtD ..,; mecaaua~ınrn 24 üncü 
o- aa11• p1muttır. içerisinde Sami pap 
• ade BaT Saainin ATrupaya naar1 kaç· 

bfnu bildirlr 1'ir yum •arc!ır. Okuyu • 
· culanmıza ta.ıiye ecleris. 

Jstanbu' ser:ryatı 
• On yedi yılcı...1-i çılanakta olan &u 
i m•lelr mecmaaamm Wrinci klmın nü•-
• halt meslekf yazrl•la çı1muttır. Alib • 

darlan için faydalı yazılar yardır. 

YENIÇJKTI 

DeHlftin Ps kolojisi 
Flab 50 kurut 

Teni 1eri. VAKiT Matkaaı 

cekler .... . 
Gitmediler. Erkek israr edince , 

Süheyla bir hamala eeslendi, ba • 
vullarınr verdi Erkek vagona gir • 
di .... 

Şefik bağırdı: 

-Süheyla ... 
- Sana bakmıyordum .• 
- Geleceiime emin miydin ? 
- Çok emindim ... .......... .... .. . ............. . 

r"leceiini a6ylemektedirler. 

Bunu gerek kılacak olan fey 
ise Kolkhozlar ver;minin gittikçe 
artmasıdır. 

Puıartesi ıünü Beyoiha, Fatih, 
Emiaöaüde Hlı•ıal• ıanlanbr: 

Beyo§lu kazasındaı 
Bayan Memnune ile Bay Nuri, Ba

yan Emine ile makiniıt Bay Yusuf, 
bayan Mediha ile mürettib bay Bahaddin 
Bayan Emine ile toför Bay Ekrem, 
Bayan Hacer ile aff• 8q Ekrem, Ba· 
y.n iffet ile bbftd Ba7 lbrabim. 

Fztih lr•u•ındaı 
Mütekaid bay Mehmed Arif ile Meh

med kızı Bayan Emine Saadet, Raıid 
kızı Bayan Zehra ile marangoz Bay Ah· 
med, Hakkı kızı Bayan Fatma ile do
kumacı Bay En•er, Ahdulah lmr Ba· 
yan Fatma ile amele Bay Hamdi, Are 
tin lmr Bayan Seran°' i!e Jnaywnc:a 
Bay Bedroa, Ahmed kızı Bayan Hafiu 
Zehra ile marantırm Bav Muıtafa, Ha
lid km Bnan Hasibe ile an'bacı Bay 
Huan. Sülevman kızı Bayan Sıdıka ile 
baab Bav Lütfi. 

Molotov, ıöylediği bir nutukta 
kartlarm niçin kaldırddık1armı 
anlatmııtır. Ona göre bu tedbir 
Kolkbozlann inkitaf rnı ıtiıter • 
mektedir. Molotov'un bu nutku 
Sovyetlerde bütün satm alma it -
ler:nde kart ıiıteminin kaldmla • rmlnönU kasaaında : 
cağına itaret olarak a1mmakta • Bayan Emine ile Wcbl Bay Naıf. 
dır. J Bayan AYte ile katib Bay A&baı Meh. 

T _ T med, Ba,.... Hanife ile çorapçı Bay 
- .u: emps - Ahmed. 
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~~Ri~::· tf tr~ ~~LK-l;MIZ Df ı~-~ 
Cuma gunu F enerbahçe-

Beşiktaş maçı var Zonguldakla Kastamonu K ı z ... 
Önümüzdeki üç Cuma, ıampi

yona maçlarının birinci devresin
de yapılamamıı olan maçların bi
tirilmesine çalışılacak, hunlardan 

Futbolu hiribirine bağlanmalı! Zannediliyordu 
Iki vilayetimiz arasında iktısadi ehemmiyeti olan erkek çıktı! 

en sayılısı Fener bahçe - Beşiktaş 

karşılaşmasıdır ki, onu yarından 
sonra göreceğiz. Bu maç Beşik -
tafta Şeref stadında yapılacaktır. 

kurt mak.. yolların elbirliğile yapılmasına teşebbüs ediliyor Kaş kazasının Gendive kö 
de herkesi §aşırtan bir hadiıe 
muştur. Bu köyden 25 yaf 
Ahmed kızı Ayşe, koınşularııı 

Şimdiki halde şampiyonanın 

en ileri giden takımı Beşiktaştır. 
Şimdiye kadar yaptığı maçları 

tam takrm!a oynamamasına rağ . 
men kazanarak atlatmıştır. Bu 
nunla beraber Fenerbahçe ve Ga· 

latasarayla karşılaşmadığı için 
kazandığı maçları kazanıl . 
ması icap eden maçlar suretinde 

de görmek pekala mümkündür. 
Şimdi Beşikta§ asıl önündeki bu 
iki rakibini de atlatabilirse şam 

piyonluk yolunda çok ilerlemiş o -
lacaktır. Futbolumuz:ı:n gün geçtikçe gerile . 

diğini görmek tabii bir §ekil aJdı. Bir 
Fener bahçeye gelince; sarı - ı çok meraklıları dinliyoruz ki eski fut-

' lacivertlileri bu yıl geçen yıldan ı bol takımlanmıza ve bu talmnlann çı-

tal .hs' ·· k ·· k'" d"" kardıkları oyunlara hasret çekiyorlar. 
ı ız gorme mum un ur. 

Vefa takımına yenilmesile iki 
puvan kaybeden Fenerbahçe Ga
latasarayla berabere kalmak neli

si de bir puvan kaybetti. Şimdi 

vaziyetini Jüzeltmesi, eksik pu -

vanları kapatması iç!n Beşiktaş 

muhakkak kazanması lazımdır 

Demek ki, ortada iki tarafın da 
çok çalışmaya sevkedecek ve ma

çı alevlendirebilecek vaziyetler 
var. 

lıte hen bu vaziyetlere baka -

rak bu sefer ki karşılaşmanın çok 
sıkı olacağım umuyoruz. 

Bu maç üzerinde şahıslar ka -

dar Şeref stadının da tesiri ola -

cağını söyliyenler vardır ki, bu 
sözlerin pek değersiz olacağın• 

zannetmiyoruz. Bu maçla Şere! 
stadında ilk fevkalade maçlarda· 
birisi yainlmış olacaktır. 

Saha Beşiktaşlıların her gün 
çalıştıkları bir saha olmak gerek
tir. Bu itibarla Beşiktaş daha çok 

alışık olduğu bir yerde çalışacak 

demektir. Fenerhahçeye gelince, 
yanılmıyorsak Fenerliler hu sa -

hada he&nen hemen hiç maç yap· 
mamıılardır. Bunun için sahayı 

biraz yadırgamaları i~timali var

dır. Biz bunu büyük bir avantaj 
saymamakla beraber saha işinin 
mcıç üzerinde az çok tesiri olacağı-

KURUft'un Milll Romanı: 38 -·--··----··---.... -.... ··········-·········· 

Futbolu kurtarmak lazım mı? La
zımsa neler yapılmalr, ileri sürülen ça
reler ne dereceye kadar uygundur? 

Biz, bu işten anlıyanlann bu düşün· 
celerini bir araya toplamayı faydalı 
bulduk. Klüplere, teşkilat adamlarına 
eski, yeni futbolculardan tanınmış olan· 
lara sorduk. Verdikleri cevaplan bir 
iki gün içinde yazmaya başlıyacağız. 

Bu ankete bu i~den anlıynnlann hepsi 
cevab yazabilir. Yalnız ima olmak şar· 
tiyle .. 

...... , 1 .............. ""-":!" ~· ""'-~-~~~~~"""!!!!!~ 
nı kabul ediyoruz. 

Maçların programı 
f stanbul mıntakası futbol heyetin • 

den: 
14 - 12 - 1934 cuma günü yapı· 

Jacak mıntaka birincilik maçlan: 
1 - Beşiktaı Şeref stadında: Saha 

komiseri Necmi. 
Beşiktaş - Fenerbahçc genç T. 18' 

at 9,'15 hakem Halit Galib. 
Beşiktaş - Fenerbahçe B. T. saat 

11, hakem Halit lbrahim. 
Eyüb - Altınordu A. T. saat 12,45 

hakem izzet Muhiddin. 
Beşiktaş - Fenerbahçe A. T. saat 

14,30 hakem Ahmed. 
Yan hakemleri: Halit lbriham, 

Zarif. 
2 - Fenerbnhçe satadında: Saha 

komiseri Srum Turgut. 
A - Büvük sahada: 
Vefa - Beyl:Coz B. T. 1aat 10 hakem 

Ali Rıdvan. 
Hilal - Beylerbeyi 1. T. saat 11,45 

hakem Saim Turgut. 
lstanbulspor - Vefa 1. T. saat 13,30 

hakem Subhi. 
Ynn h-.k ... r'cri: b::cet, Asaf, Ali 

B r 'ıan Cahil Köroğlu 

Semra birdenbire yüzünün çiz • ı yarı bıraktı .. Ayak sesleri onu va -
gileri değifiyor .. Gözlerinin o do- 7İf e 1::-a~ındaki o sert haline getir -
nuk, o tat gibi hali gene geri ge 4 di ... 
liyor... Başını salladJ: 

- Hem ben hastayım galiba - Hnydi, çekil artıl' ! 
Aysel.. Bilmem, içimde bir sıkın • Başım önümde, içim zehir gibi 

, tı var iıte .. Kendimi de iyi bulmı- (Meral) in yanına döndüm ... Mu· 
yorum.. Kesklik, halsizlik, yor - ammayı gene çözememiştim ve 
gt.nluk, nasıl anfatayrm işte ... Bir çözmekten de umudu kestim. 
doktora mı gitsem ne yapsam bil- Bu çekişme çok ş_ükür ki patırd:-
mem.... ı sız olmustu .. 

Katibin gelmesi konuımamızı Artık onun suyuna gitmekten , 

Zonguldak v~l~yet~nin Komşu / Kastamonu fırka reisliğinden 
Kastomonu vılayetıne düzgün Bartın fırka reisliğine gönderilen 
yollarda bağlarunası işi öteden • 
heri iki vilayeti meşgul eden me
selelerdendir. 

Bu vilayetle Kastomonu ara • 
sında yapılması İcap eden ıoseler, 
ba~arılamıyacak kadar büyük it
lerden olmamakla beraber, §İmdi
ye kadar iki vilayet arasında bir 
teşriki me~ai yapılmamıt olduğu 

1 içindir ki, bugüne kadar kalmıı -

cevapta, bu husustaki dileğin se -
vinçle kartılandığı kaydedildikten 

sonra, hem Araç - Safranbolu, 

hem de Daday - Eflanı - Ova -

cuma yollarının Kastamonu için 
ayni derecede ehemmiyeti haiz 

bulunduğu ve zaten Daday - Ef-

lani yolunun üç yıllık program i -
çinde olduğu, ikmaline çalıııldığı 

b. k . w ber 
ır ızı evıne çagırmıf, 

eğlenmeğe haılamışlar ve b~ 
da Ayşe, misafirine bir erke .. 
tecavüz etmittir. Ane teca. 
nü sonuna kadar devaJll ettı 
tir. 

lı, köyde duyulduğu ısoı'° 
'ıı raştırılıp 1_sorulmuş, Ayşeıı
1

1 9~ 
den erkek olduğu meyc:l•11 

bildirilmekdedir. mııtır. 
tır. A . '.J ..,. d :kJS 

S 1 d ·k· 'IA • B d b k U " M l' ytenın gogum a . d·;,ı' on zaman ar a, ı ı vı ayetı un an aı a, mumı ec ıs 1ı, 
sonradan cinsiyet değittır 

biribirine bağlıyacak olan iktııadi açılınca hu it üzerinde daha kuv- d ,o 
bu değişikliği kendisnn t 

ehemmiyeti çok mühim bulunan vetle metgul olunacağı da yazıla- de 
şoselerin iki vilayet hususi idare • rak, Bartmın da böylece çahtma- bu değiıikliği kendisini/ 

lerince inıa ve ikmali için yeniden aı temenni edilmektedir. Arda nehri topraklat• 
teşebbüse geçilmiıdir. 

ilk olarak Bartın kazası fırka. 
Kastamonu Fırkası, Zongul - zarar verı·yor 

dak Vilayeti Umumi meclis aza - ·· 
idare heyetince Kastamonu idare Türk -Yunan huduClu 

larına da birer mektup göndere • bul · A ·-d bri-:" heyetine yazılan bir mektupla bu unan ~ a ne ..-
mesele üzerindeki dütünceleri ıo- rek, bu it üzerinde topluca çalıt • köprüsü civarmda, n~ 
rulmuşdur. malannı rica etmi§tir. ye topraklan zarar;Oll~ 

••••• •••• ••••• •••• •••••••••••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••••-··-•••• yaptığİ tahribat bir f eıı 
Rıdvan. ı Aile namusunu mu haf aza rafından tetkik: eaibnifti. 

B - Küçük sahada: kaygusile dayak! Heyet, neliıin 1:iu ~ 
lstanbulıpor - Vefa genç T. saat Bergamada Tuzcu Efenin çift· zünden bir b~ aönüml~ 

11 hakem izzet Asaf. liğinde çalııan Çetmi ailesinden mahvettiğini görmilftiir• ,,. 
3 - Taksim stadında: Saha komi· bir dul kadının ıon zamanlarda yet, au akıımın ~ 

..seri Sadi. aile haricinden yabancı bir erkek· ye cihetine doğra aitmafı 
Haliç - Bakırköy 1. T. saat 12,30 le dütüP kalktığı ve bu münase .. ri gelmekteair. -' 

ıwtem ~ .. '--el Salioo· oenn nayıı uerıeaıgı one surın.. Bii""ım aratmuzaaw(. i..6 
Doğanspor - Karagümrük 1• 1'• mÜf, aileye mensub bir kac; erke~ eksilmesine, mulia'bil,._~' 

saat 14,lS hakem Sadi. bir gün gizlice gelerek kadınca • Yunan tarafmaa aiaç.P"" 
Vol6ybol - Tenis ğızı adamakıllı dövmütler, kafa • Cla husule gelmifdir. ~ 

Voleybol, Basketbol ve Tenis He• sınr, gözüniı patlatmıılar ve ku • '.Adanm içinGen bir.~ 
yetinden: laklarmı keımitlerdir. {arak vaziye~ Clüzelti :z 

14 - 12 - 1934 cuma günü Gala• Bu adamlar, kadının münaae • kan _verm<:K ve böy~e":ı 
tasaray lokalinde yapılacak resmi vo - bette bulunduğu erkeği de fena Türlt topraklarım tahriP ~ 
Jeybol birincilikleri: nd d • 

halde dövmüıler, batı an enn mani olma1' için Yu~7 
Galatasaray - Feneryılmaz saat 17 d _J 

bir yara açıp kaçmıılar ır. tine müracaat edilmir-1' hakem Ali Rıdvan. 
Zabıta mütecavizleri tiddetle cevap alınmadığından 

F enerbahçe - Topkapı ıaat 17,30 f d ;r aramaktadır. Yaralılar, i a e ve- tekrarlamr".lır. hakem Ali Rıdvan. ~ 
remiyecek bir halde hastahaneye Beledı·ye seçı·mi Saha amiri Ekremdir. 

Altın ordu kongresi 
Altınordu kulübü reisliğinden: 
Yeni nizamnameye göre yapılması 

lazım gelen lcongrenin 21.12.1934 cuma 
günü saat 14 de toplanacağı azaya bil -
dirilir. 

kaldırılmıtlardır. Jet' J 
Barhnda kafesler kalkıyor lanacak yer V'J 

Bartın belediye encümeni bü .. Vezirköprüıü ve s-:;, ~. 
tün binalardaki kafeslerin kaldı- ye reislik seçimleri k~' 
rılmaaına karar vermif, bunun için yapılmadığından bozu ~ 
de bir hafta mühlet tayin etmit • kında yeniden ıeçi111let . . .J 
tir. Bu karara muhalefet edenler cakbr. ~· 
cezalandırdacaktır. Samsun belediye d *' Y ~ 

Azalann 1934 • 1935 senelerine malı- h'l pıl ., . ..A~ 
Bartın da kafesli evler peli az.. yolsuzluk ve ı e ya iİ'-,.ıı' sus aidatlarını, dahili nizamnamenin 25 lef ,,.,~ 

inci maddesi ahkamına göre nihayet 25 dır, ancak kıyıda, kötede kalmı~ kında verilen haber 'le tf1 
kanunuevvel 1934 tarihine kadar teni- tır. Belediyenin karariyle bunlar mülkiye müfettiti ~efı dtf' 
ye etmeleri rica olunur. da ortadan kaldırılacaktır. dan tahkikat yapılrrııJ<t-

hırçınlıklarını hot görmekten 'ı Ergin duyguları ve hareketleri ı fakat acıyorum.. ytJIPit 
11 

batka çare yok.. ile o kadar sevimsiz bir adam ol • Kafasına bir balta 0,~J 
Bir kaç ay evvel sevinç, neı' e du ki içimdeki acımak hisleri bile gözleri dııarı f ırladr .• pili P 

kaynayan, çiçekli bir bahar hava· gevfiyor. . dıracaktı .• KorktuJIJ·· t 

sı yafayan bu yuva artık teneffüsü Tek kelime konutmadan kara - muş gibiydi... f-1",Af ~ 
ağırlaıtıran bir zindana döndü. ran günlerimiz oluyor. Onu biraz Sahiden ac1111ıtl1~.ıı 1'111.; 

Yememiz, içmemiz hile değişti. ~öyletmek, neş'elendirmek için fır- nu bu tehlikeli buhr '"'• ç•bf~ I 
llk xamanlar bir şey merak et - satlar icat ettiğim zamanlarda da mak için inandırrrt•g -"c:ııOd.'' 

m'yen (Meral) bile timdi babası- r.ene o anlatılmaz sinir buhranları -Yanlıt anla~~:·oı ;çiıı ~bİ 
mn somurtkanlıklarını görüp 11kı. baılıyor. Üstüne düıtükçe de: ni mes'ut ede'?edı:ı ,öııet ~ 
lıyor .. Ondan her zaman sevgi, ok- - Sevmiyorsun, sevilmiyorum f Gözlerindekı Jf~üto'•ııll t b" 
şay1ş gören yavrucuk akşamları Diye inliyor.. . iuyor. Taburla 

1 
koY•ıı ıtd 

yü:.üne bile bakılmadan yatağına - Nasıl inandırayım. lnan . lu ile çelik gibi ka~ }<orl<"'\I 

yollandığını gördükçe taşırıyor . mak için ne bekliyorsan söyle... dnrrı şimdi ~cı~:~du.. ıtıi 
Her akıam, her aabah çılgın Ö· Diyorum ... Gözlerini bir duvara rakır sakır tıtrı_: eceklİ·· JJe ôı'" 

p\'~Jere alışan (Meral) i avutmak tavana, yere dikiyor. Göğsü sanı· Bozgunluk su; eklİ·· 
inandırmak için: lıyor... fena bir akse geb~c: r.oCu1' ıf. 

k . . nu ır T .,ı 
- Bahan çok ça'hııyor. Onu Artık ben de ıinirlenmeğe baş· alma ıçın ° . -"r• 1, .. w •• çektırll•" .tO üzme, çok sokulma!.. ladım.. . gogsume k kutar• '......ı 

• · • b"y)e Uf ~J,... 
Diyorum... Bir gün gene hu isbat edilemı • sevgının ° k'·klü 0 JdU»-
F akat anlıyorum ki daimi bir yen dava patlak vermişti.. yacak kadar 0 ~ 

kabus haline gelen bu yafayııa Dayanamadım: lerce anlattım.. . dediı01 

artık dayanmak ıüçleıiyor.. - Evet, dedim, sevmiyorum, - Bilmez 111ıtın, 
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/ KURR~·ı::~ik;J;k 
ra 1 ıncı sayıfada) mamakta ancak mesul makamla- ya Dıı Bakanı M. Yevtiç söz al _ H yasası ~e l l ( alk Fırkaıı fıtanbul idare heyeti reiıi 

ı_,. . ' A.A.) - Macar. ra karşr tedbir almmasr için Mil- mıf ve gerek Macar makamatı ta· Dr. bay Cemal ile bir bölük aıker, poliı -- (Baş tarafı 1 inci sayıfada)' 

"'- .. ~ti!Mı hakkında niha· Jetler Cemiyetinin ve Macarista · rafından verilen pasaportlar ve ve askeri mızıka karıılanuıtır. 
~~tı arıyle bir anlatma el. nın yardımım istemektedir.,, canilerin Fransaya gitmek için Bnıbakan lımet lnönü, Sağlık Baka. 
· ~t \'e hu büyük bir mem- M. Titülesko bu talebenin her çıktıkları ve fakat çıkamamaları nı Dr. bay Relik ve general Salihle bir· 
te Yandırnuştır. Bu suretle noktasını ayrı ayrı tetkik ederk lazım gelen yankapusu usulünden likte Tokatliyon oteline gitmi,lerdir. 

Parlak b' ff M b b h" b" h d d Batbakanımız öğle yemeğini vali ve 
ecı.. F ır muva akiyet acaristanın una kar•ı ka ahat- ıç ır ayrete Ü§me iğini söy • L-I d' 

Ermeni patrikhanesinde öğleden 
önce yapılmıı ve b'r saatten fazla 
görütülerek kararlar tespit edil • 
mittir. 

"ll :r ue e ıye reiıi bay Muhiddin Oıtündağ 
ı._ ransız Dı• Bakanı M. li olmadıgv ını ilerı· sünnekle iktifa lemi§, Macarların Yugoslavyanın F rk 1 .._.. T ve ı a stanbul idare reisi Dr. bay Dün bir arkadatımız patrikha

ne binasına giderek tespit edilen 
:kararı öğrenmit tir. 

' d·· aretle tebrik edilmiıtir. ettiğini, halkubi ortada bir yığın iç i§lerine karıımasmı protesto Cemal ile yemittir. 
d ~ M. Laval ile küçük an· ihmal ve terahi bulunduğunu ve etmİ§ ve mesuliyetler yolunda Ba,bakannnrz Trakya seyahatinde 
e-.JetJ · · lk" · "h ı Trak .. vil" · • ~ erının mümessilleri hiç olmazsa gayet sarih bir kaba- evve ı ıttı am arını tamamiyle yanın uç ayetinın hemen bütün Bu kararın hulasası tudur: 
a gelerek her biri kendi hat veya bir hata kar1111nda bu - muhafaza eylemittir. kazalarını ve birçok köylerini gezmi,tir. 
ll \' N'h Bu arada Alputlu teker fabrikaıını ve •e e nıenfaatlerini anlat. lunduğunu göstermi• ve: ı ayet Macar murahhası M. --L 

"Ermeni ruhani meclisi, yeni 
kıyafet kanunu hakkında gazeoo

ler.in verdiği malmatı dikkate al • 

mrş, bu hususta yeni kanun muci • 

hince lazım gelen tedbirleri almak 

üzere kanunun resmen neşrini bek

lemeğe karar vermiştir. Ermeni 
patrikhanesi, devletin her kanunu. 

na karşr olduğu gibi bu yeni kanu. 

nuna da riayeti bir vazife sayar .• 

Kanun resmi gazetede çık-ar çık -
maz, ahkamrna göre icap eden ted
birleri alacaktır.,, 

~t :r pancar 1HUJa11nı da tetkik etmiıtir. 
· k on bette de Uluslar "Her hangi bir harekette inkar, von Ekhard, bütün hatiplerin Ma· Baıbakan ismet Jnönü ve Sağlık Ba· 
~ on.aeyi toplanmııtır. hatanın itirafrdrr ve Yugoslavya- cariıtanla iyi münasebetleri kur· kanı Dr. Bay Relik, Batbakanlık kalemi 

tti FM.. Vaskoncelloı celseyi run isbat etmek istediği de bundan mak arzusunda bulunduklarım mahıuı müdürü Bay Vedid de beraber 
e tansız muhtırasını oku - başka bir şey deg:ıv 'ldir,, demittir. mütahede ederek Macaristanın olduğu halde dün akıam ekiıpreıle An • 

~ ' P.fuh d k 1 • 1 h karaya gitmi,lerdir. 
'> hranın ha•,., v d B d h d J d" a omtu arıy e, atta Ulualara --' <ıorb J ~ııgı §U ur: un an ıonra u ut ann ta ı· Ankara ekiıpresine huıuıi bir vagon 

J~ etıe ~ık maksadiylc yaprlan li itini ele alan M. Titü)esko, Ma- rası .~ukavele dııında, zorbalık talulmı! bulunuyordu. 
eıııP çİ ' 11 tenkil için Uluslarara- car murahhasınm bu meseleyi or- tahrıkatına kartı anlapnaya ha - Şehrimiz vali ve belediye reisi, vali 
,,,,. ~llLt\'eJenin esaslarr,,. taya sürmek ve küçük itilafın si· zır. o~duğunu bildirmif, tadilcilik muavini, emniyet müdürü, Halk fırkası 

l . itada 
20 

b I k h" . .. I d b h k tezını tekrar ele alarak bunun bir İstanbul idare heyeti reiıi, kumnadan _ 
"~ ı... r a ı ma ıyetı - yası manevra arın an a setme lh J b" k kıl QUlün cina t .

1 
d su vasıtası olduğunu söylemi• ar ırer ıta poliı, aıker ve büyük bir 

!ıi "J ye , suı 'as t, hakkını nereden bulduğunu sor - . ,. ha'k katabal" · t d k d tird11· \re Propa d I ve Trıyanon muahedesinin imza. · g 
11 aayon a en ilerini u -

)e L gan a ara fa - mut ve tadilciliğin bir sulh eıeri d b . M . furlamııdır. 
de ~ d~lpazanlığın tenkili i - olmadığını göstererek demittir sın an erı acarıstanın komıu - -==----------
Je -. e ılen ı 929 1 

ki: )arının hasmane hareketlerinden Taş hır.sızı, taşların 
Glhern bir kan atlm~ıın. tikiyet eylemittir. h•b 
1 

•
1 

mu ave e ımza- "Hudutların tadili ancak ala • K b sa l ini yaraladı 
k:· 1 eı-i sürülmektedir. kadarlarm muvafakati ile kabil -

1 
. 1.onıey, huh nutuklardan sonra Bartında Akpınar köyünde iki 

;''"ele .. . I . • d . ngı ız mura ası M. Edeni Yu • k · mucrım erın ıa esı - rlir ve küçük anlaşma devletleri 1 öylü kavga etmiı, biri ötekini 

Mısırda 
Kahirede çıkan (ELBEW\~)' 

gazetesi soyadı kanunu ile riyim 
kanununu anlatan bir yazıaında 
bu iki kanunun da çok yerinde ol
duğunu söylemektedir. 

ıiıaı •e sahte pasaport itle - Macarların bu babtaki taleplerine :os. a~an.1~. talebi için raportör ağırca yaralamııtır. 
p edecek ve zorbalık ha. bir çok defalar kati bir "hayır,, ay: e mıı ır. Yaka ıudur: 

i ~rıa dair malumat veril cevabında bulunmuşlardır. Zor • 1 ~ arad~:ı.a~arları~, Yugos • Handıra köyünden Subatı oğ· 
d e lhecburi kılacaktır. Bet balık tadilcilikten o .kadar ay • av k acar 

1 t~l~fkmab nlıha~~~ ve- lu İbrahim, Akpınar köyüne bir 
erı mü kk UI 1 n bir sey degıV'Jd.ir. Çünkü tadilci- ren arar suretını a u ettıgı ce- l'k d ıaı.hk re ep us arara- .. v b ld""'. d k .. .. .. saat ı yer e, Kavakçd gölü mev· 
. eıne kurularak bu mu- Jik insanları kısmetlerinin doğru- k a 

1 
ge 

1 
ıgın ~ .~nsey uç.un~u kiindeki taf ocağında Akpmardan 

. ıı hilafında yapılacak ha- Juğunda şüpheye düşürür ve gale- t" ere top aknara muz~k.er~le~fı bkıl • Deli Osman oğlu Halile ait olan 
lnuh k d kt" Af d · .. · d ıren son arar suretını ıttı a a ı.ıuııh a eme e ece ı~. . . yana gelen bir iışuncenın ver i - kabul eyiemiıtir. tatları kaldırmakta iken, üstüne 

· asıran Uluslarbırlığı ği emirleri yerine getirme için Bu k . . gelen Halil ile karısı Gülsüm, bu-
h~ aitt' eller sı·Ia" hlarur.,, arar suretmde, Marsılya . 1 k ,...,_ ır. "k · d I I na manı o ma istemiıler ve ara· 
t '-'tad k 

1 
h • • suı astın e, ö en er tazim olun • ııt a, mu ave e arıcı Nihayet M. Titülesko sözlerini d . lannda tiddetli bir kavga batla .. 

· ,,.. I . · d · · · uktan sonra her devleıtn kendi 
l) • ıın erın ıa eaını ıcap ıöyle bitirmittir:· mıttır. 

?-i t •İya•i suçlardan kat· arazisinde her hangi bir zorbalık 
ç ~?takılması da teklif o - "1\facaristandan Ulusal şerefi- faaliyeti ne teıvik, ve ne de böy· Heın suçlu, hem güçlü liıraız, 

~ildi,. ni ihlfil edebilecek hiç bir şey is- le bir faaliyete müsamaha göster- Halilin karısı Gülsümü iyice pa • 
lt,sl(O tenmemelidir. Boş aJmganJrklan memek vazifesi iktizaarndan bu- taklamıt. Halili de bıçakla kası • 

'-ıı . S?Z ALIYOR bir tarafa brrakalrm. Yugoslavya- tunduğu, zorbalık hareketlerinin ğından ağırca yaralamıthr. 
~ ProJeıı okunduktan nrn istediği makul tarziyeleri ver- önüne geçmesi ve onlan tenkil et- Yaralı hastahaneye kaldırıl -

Elbeliğ gazetesi, Mııırlılann 
da vakit geçirmiyerek bir soyadı 

kanunu çıkarmalarının son dere -
ce fay dalı olacağını anlattıktan 

sonra ruhani kıyafetlerden fU te
kilde bahsetmektedir: 

"Yeni kanun mabet drşmdo 
ruhani kıy af etle gezilmesini men-

ediyor ki, pekhaklıdır. Din umu
mun malıdır. Bir tayfanın değil. 
<ilir. Ruhaniyat alimi olmak baş • 
ka her hangi ilim veya mesfokt.e 
ihtisas sahibi olmaktan farks ln~nya Dıt Bakanı M. mek için bizimle beraber olunuz, mesi lazım geldiği ve ayni zaman- mıf; yaralayan da yakalanarak 

l-.011~~ alarak, Romanya· sulh davasına hizmet etmiş olur - da kendisinden yardım istiyen tahkika~!=!~~~:!!!.!:=_ 
., •ya yanında bulunu • sunuz.,, devlete yardımını esirgememesi tecziye etmek arzusunda ve bu 

·~~anın bünyevi teşekkü= M. Titüleskc;>dan sonra Çekos· !cap ettiği tasrih edilmekte ve vazifeyi ifaya azmetmiı bulun • 
•e di" Çok tabii bir§ey oldu- lovakya Dıt Bakanı M. Beneı Ma- denilmektedir ki: duğuna kani olarak, Macar hü • 

drr. Bunun için din alimlerinin 
kendilerine mahsus bir Jolıksahi
bi olmalarma lüzum yoktur. Yok-

İt e~er taraftan Fransayı car muhtırasının her noktasının "Verilen belgelerden tU netice kUmetini bu hususta alacağı ted. 
it en her §eyin ayni de· ayrı ayrı cevap verere~ zorbalık çıkıyor ki; Yugoslavya toprakları· birleri kendisine bildirmeğe da • 
)~manyaya da dokundu • ile tadilitçılık arasında bir ayrılık nın dışında zorbalık tetekküllerİ· vet eder. 

'd ?erek bu iki memleke • gözetmek istiyen tetebbüsleri red- nin mevcudiyeti veya faaliyeti Nihayet konsey, siyasal zorba-
~&ı acıda Romanyanın detmit ve Uluslar birliğinden Yu- hakkındaki bir çok meseleler Yu· lık maksadiyle yapılan tahrikat, 
~~ sıfatiyle ölen iki bü • goılavyaya istediklerini vermeğe goslavyanın istediği tarzda hallo- tetebbüs veya cinayetlerin tenki-

, a. i iJ~1S•n manevi tazminat is- davet etmİf ve Yugoslavyamn lunmamıf ve bazı Macar maka - lini temin edebilecek Uludarara. 
:'I. 'tit~~e etmiştir. hatb hareketi ve "Uluslar birliği- matı hiç değilse ihmalleriyle, ar bir mukavele yapılması itini 

ı 1( lr esko, ölen Macar mu· nin mevcudiyeti sayesinde fİqıdi- Marsilya suikastiyle alakadar ol - tetkik etmek üzere bir mutahas .. 
'ııi 0:~ Aponyi'nin büyük ye kadar önüne geçilebilmiş olan mak üzert: mesuliyet a1tına gir • arılar komitesi tetkiline ve bu ko-

sa din alimi gibi hekimin de, hu
kukçunun da, iktısatçırun da ken
dine göre birer kryaf eti bulwunak 
gerekti. Böyle bir şeye müsaade 
edilirse iş anarşiye varır. Onun i
çin din alimlerinin ruhani kıya • 
f etlerini yalnız mabetlerde giy • 
melcri çok doğrudur. Bunlar u .. 
mum arasrnda göründükleri za .. 
man da, herkes gibi giyinmelidir
ler. 

~~~ak ınnetle anarak §İm - felaket, insanlık üzerine çökmeli mitlerdir. mitenin Belçika, İngiltere, Şifi, 
I"~ et Yerine indi beyanat midir?,, diyerek sözlerini bitir - Uluslar birliği konseyi, Ulus • İspanya, Fransa, Macaristan, ı - Din alimlerinin herkes orf.asm-
{' de~ilc~irn olduğunu söyle- m!ttir. lararası mesuliyetleri tamamiyle talya, Lehistan, Romanya, lsviç _ da ruhani kıyafetlerile gezmeleri. 
~ltosıa~:r ki: M. YEVTJÇ JTT1HAMLARINDA müdrik olan Macar hükUmetinin re ve Sovyet Rusya mümessillerin- nin bir takım hoş olmryan tesir • 
t~hl ·.ranrn talebi katiyen ISRARLA DURUYOR mücrimiyetleri tebeyyün eden den mürekkep olmasına karar ve- ı · d d B ""•ı 

11 
en e var ır. u sayede 0 t:esir • 

L Şerefini 02-taya koy- M. Benes'den sonra Yugoslav· makamah vakit geçirmeksizin rir.11 ı d ~d:kıa .. ,"7:::::::--:~~~~~'::'.;::ı;:::~:;::-::i:-:ffi:::"~~=~==;-::::::::--:::-;ı--:~:;--------~":'e~r~c·:,:c~~~'e;.:r..;k:a::l:m:a:m:a:kta=d~ır~.,::_, _ 
dı•ı ... nı severler. Erkek • rnan çalarken neler, neler dütü- ı (konsültasyon) yaptırmaya razı ı - Ay!. { k ı k it .,., o unu oparıp almıt, fakat o 

1 
..... 1~e. acırlar. Hem ka- nü:rorsun? oldu. Diye bir inilti geldi. Fırladım. d · b '""'il B . d k . gene emır gi i sağlam kalmı._ 

Liı... 1••nde mutlak aıkla Ve kemanı kaptığı gibi ımin- enı e götürme ıstiyordu. Ba~ı musluğa sarkmıı, ağzından d 1 :l'-. ..,ı d F-' M ] kt k ı. stiklil harbi bir hl!ruk yıl 
tCSlliilJe~· a şefkat vardır derin üstüne fırlatıyor. aı'at cra i ne yapaca ı . Is- kan geliyordu. b :r 

,. 

1

_ •inde a§k §efkathı F1rtınanın kopması için • bir istemiye iıtemiye yalnız gİtmf'yi Onu ne kuvvetle kucakladığı. ~nu enden uzak Yatatdı. Fakat 
:rl11:ar. hareketim yetecek. fakat sabr- kabul etti. mı bilmiyorum. _ulu§duğumuz zaman gene eski-

ılt.)' ()r !bu b ·z F ediyt'rum. Bu buhranlar elbet Merak ediyorum. Mümkün ol- Baımı koluma dayadım. Bir e- sı kadar canlı, neıeli görünüyor-
'1!1'"rı .. ı m. em.. akal f du F k t b 
d 

~ mı 
1 

a...,.ec.ek sa stanbula götürecekdim. iz - limle ağzını yüzünü yıkadım. · a a u son aylar, o hır. 
iıJ .. rı" .soy tiyorum. o-:r rmlıkl . . b h t....q~e. ""ı rnın altında kıv- F<ıkat ne olursa olsun evimi - mirden telgraf çek dediğim hal- Gözleri kapalı, derin derin inli. :r ar, sınır u ranları onu 

ı "i)
0
t 11 ar onu bir ana gi- zin tadı ahengi kaçdı. de yapmadı. yor. Kendimde na~ul olduğuna çok aarsdı. Yalnız anlamadığım 

1)
0
t: ~lctuyorum. Bazan Ergin, huyıuzlandıkca vücud - İki gün sonra kendi geldi. hali taıdığım bir kuvvetle onu bir ~okta var. Ergini için için 

L ..._Utud k d v re de dü•üyor. O çelik gibi bün- Doktorlar uzun uzun muaye • kucağımda yatağına kadar getir- kemıren aebeb de o sinir buh· 
L "tltrıu- an çı ar ıgı 3" :r -~ .... a u t ye belli olacak bir hızla gevti - yene etmi§ler. Bir fey yok, yal- dim , yatırdım. ranları. o hırçınlıklar, Jcuıkular 

-.ıand za ıyor ve ne-~·ı.r. a \'erir gibi haykı· yor. Geceleri terlediğini görü • nız Akhisar tütün yeridir. Ha • Fakat dört yıl evvelki 0 geniı mı, yoksa bu kutkulara, hır • 
~ yorum. içimde acı acı kutkular vaıı ağırdır. Kabilse baıka bir göğüs daralıvermit de ağır vü _ çınlıklara ıebeb 0 gizli hasta.-

beliriyor. yere gitmelisin, demitler. cud içi botalmı~, çekilmi, gibi lık mı? 
• ~.~ ;ile titremeden itaat Akhisarın yeni gelen belediye Çok yorgundu. hafifleyivermitdi. 
"-.~~ ady tellerde dolaıır- doktoru pek anlayıflı değil. De- O kadar ki Meralın etrafında Geceyi nöbetler, aletler içinde 

11 ~il le oluyor. vamlı bir öksürük ba§ladığı hal· ıürtilndüğü sevilmek için sır • geçirdi. 
~~?t. a:f•rna geçiyor, göz- de ona nezle tedavisi yapıyor. naşdığı halde oralı olmadı. Yat- Sabaha kadar onu bekledim .. 
.~ı tö ~cı acı gülüyor: Ergin kendisi de halsizliğini, mazdan evvel elini, yüzünü yı- Bu sevgili vücud Foçada bir me-
\f'til r~~k hile istemi _ düşüklüğünü hissediy?r: lsr~r J kamaya gitmifdi. tin top gibi sıçrayan, kotan 0 

llıı.. Kim bilir ke- ettim. 1zmire kadar rıdıp bır Derinden: sporcu aenç miydi? Harp bir 

Bütün gece orada )imhasının 

sarı aıska aydınlığı içinde onun 
süzülmüt, kurumut yüzüne baka 

baka akıp giden bet yıllık haya • 
tımızı dütündüm. 

(Devamı vaı')' 
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TA ~ .. ~ •. i ~.N •• i Kadınlar Adası ! 
A n fd Klııun ı .; ıeı ıaauo 
.... 5 Ram:nan 6 Ramıun 

G611 doğu'u 
Gtio batısı 
Sabah namazı 
Oğle rıamuı 
ikindi 111 mazı 
At~ım 11aaıu• 
Yatsı oamıııı 

7.16 7.f7 
M.4l 16.41 

6 6 
a.os 12.os 
(4.99 14.29 
l6.4f 16,41 

ili. o 18.<0 

S,t8 S.'l9 
346 347 

Va1an: Gt rhard Hauptmann ------•42 
k baştık 

1 
Kadınlar adasında yeni bir mu· ı Kadınlar adaya aya ot' 

cize, güzelliği~ mucize bahçesini (Ün olduğu gibi o~~an ;:d 
yaratınız, bu ıüzellik öyle bir mu· her vakit reis Annı ıle 

1 cize o1sun ki deniz ayıırı bile Kalb aktam çaylarını kart 
19 ! 

· · · 'rd' I -Kar•ılıkıız iki bin franklık lmsıt Umur temiz, iyı rıyını ı, · :r J Yılın ırçeıı ıtıaıer 
iyi yaıardı.. Para kazan • çekinizi· iade ediyorum.. İki bin rıııı kılın ı:linlcrı 
masını bilirdi. Tehlikeden hoıla • frank ta veriyorum, vazoyu alıp ILı _____________ _.

1 nır, vicdanı bir yanda bırakırdı.. ıid:yorum. Ahı bin franklık bir 1=-=ıı=:==============jw[=l 

ıa büsbütün karada yaıayan bir hay
van olmağa mecburiyet duyıun !., ..... 

1 
sı 
91 

ya içiyorlardı. d 1~ 

Fakat bu kadınlar iki•İ be 141 
zır cevap1ıkta ve laf a~• ka 

11 ~ 
Tavus tarafından keffedilen ve ıunda biribirlerinden gen ~9 orada bir yılan bulduğu için yılan dıkları için bu bulutnıalar 31

4 limı öyle mi?. tsrANBL'L• ıölü diye adlanan göle Bona Dea· ııürültülü geçiyordu. iki kodıO l:ıı 

Bir insanda utanmaz yüz, tüken • makbuz imzalayınız... == ı i _ R = A D Y O ! 

mez ıöz olunca rahat edermif.. - Ha! ... Altı bine ıatmtf olaca-
Limur da bunlar vardı .. BugUn 

Klübüne yakın, Pariain en bü • 
yük otellerinden birinde oturuyOT'
du. Bir gün ona otelin kapıaında 
rastladım. Beni görün.ce ıeldi, eli· 

Muadan bir kağıt aldı .. Yazdı. ıa ............ 11,ao, ._,....., dan yayq yuq inilmek ıartiyle 1ında yürütülen babiıl~ ~ ~ 
~ i!müç: &rn. ı9: l'Wc. dans maalktıd. ıt.ıo: IMbtya bir saatte iritiliyordu. daki hayata dairdi .• Reı• ~ baberıert. ıt,ü: ~ orke.trur. 1roro B'h • '1J\J 

-Bende pul var, dedi.. ....._ ....... ..., - ......... ..,.0, Babette ana orada oğiu ı an yordu ki: ... ~l 
ni uzattı: 

- Seni gördüiüme ıevindim, 
dedi. Pariıin hay Te huyu dostla
rı birbirinden ayırıyor. Eğer vak .. 
tin varsa, gel ıeninle birer likör 
içelim .. Hem seni alakadar ed~ -

Cüzdanmdan çek ile beraber Kon•-· kont, ......... _ .. ,.. .. ...,, uı ile küçük tahtadan bir kulübe- - "Tabu olmuaydı, -ca: 4lıı 
iki bin frank da çıkardı. baltası. ıı,ııs: Anadnhı •Jann. Bonal&r. 21' de yatıyordu. O da ark sık Lau • T buJS- lıA.: 

so: Balk b&nJan: Bacıyo orlı:eetrur. dünya ne hal alırdı? a • ~ ·ı;~ 
. - Alımz.. ... K- auu .. n~no. .,. m rencei ziyaret ediyordu.. ıı.bette hemmiyetini takdir etmek ;ç r.:ı l'tıı L

imur makbuzu imzalayıp ver • dahi, Bihari UI ile beraber bu • .., .,v- ~ 
18: Sösler ıa.soı Rıro otqeıae orkeatruı. rada tetebbüat yapmaga tP' ~ı> di ... Paraları cebine ıoktu.. Çeki ıuı;: Eski tngllterecıe bir dolafma. ıo,115: lunmakla beraber, münzeviyane B huJll 

•1 •5 .... . fıraat var... izce mev ., Yırttı.. Tanınmıı o!K'ra parraıan: sazı~r. ~ ,., : ..,.. bir hayat türüyordu. . • .ıe ı• .. 
1 k _ pena orkeatn.a. IS: llaherter. !1,11: PWr, h erkek medeniyeti ıçını:ı d 1 '4"> 

- Vazoyu a ınız, apıcıya soy- .................... - ....... Miı Laurence inzmga ına çe. •ok lwnneti Tardır. orıı .. • .. .A ~· cek bir sır ıöyliyeceiim ... 
Kabul ettim .. 
Girdik, oturduk •• 

J kı'ldikten ı'k·ı ay so ... ra adadaki bü- 7 ~ -· l P""" ·~ erim.... ... ""'" BELGRAT, 411 m u olmasaydı her gün kimbı ır Oı Şümüç vazoya, Limur kapıya 20: RE'ldllmlıır- 20,ıo: l"We. 20.20: Haber- tün kadınlar tarafından o kadar b' d' ~17 
" - Mak Penit usulü ile, ıeyyal nıııı1an far olup ıter ı: • " a...: yürüdü .. Kapıcıya bir ıey ıöyle • ttt. 2o,,., >rıııı n<orlyat. ,., ,. .. ,.. takdio edilmeie bqlandı ki ona etİI"'.,. :-oı 

medi .. Bana: nakll!ri Nr opera temam. adeta bir Ki.he aibi tapıbyordu • Yalnız oiullar annel kit kumları yerinde kurma,, §İrketine 
mediıi idare azası oldum .. Mühim 
bir İf ... Sana bir kaç aksiyon ayır· 

- Çabuk •mı, dedi.. ı":K".':;,. v:::::::.~:...~ ı:;:. ... -· Kadınlardan buılan Miı Lauren- balar luzlarma ııöz dikıD• .,,-
Adımlarını 11kla1hrdı.. ııo ••k~tm kon,.rl. ,. ... , ._ ...ı... 19, ce'in yürürken ayaklannr yere ma•lar, karıılarına çıkaO ,..ıı-
-Vazo ıenin deiildi, değil llS: Kuam.t ocıa knnııert. ıt,f.IS Wkonnmlk '---madıg .. ını iddia edecek kadar manbğa alet verilmez, 

kon.er. 20: Plftllo ile prlobır. IO.IOı llıılflr ua. ,.Jo 
mi?. :?J: nsnı moı.tkı. - Slb:l~r. 22: Cbopln kon- ileri Tarıyorlardı •• Mia Laurence'i iacmdan mamul bir · 
_Hayır ... Doğru klübe gidiyo • ~rı. 22.so: Konfr,r:uıs. HtfO: Leh tarkılan. tanımıyanlar onun hakikaten böy· hatti. bir balo ıoıyeteaiod• 

dım ... Vakti gelince tetekküreder-
sın ..•. 

d . !3,t.ıs: Dans mmlldlll. 24,0:S: Dans ....aıdlL km d __. di 
- Hemen tqekkür e eymı, rum... le bir hayat ııürdüfüııe hü e eı- lar def'ihacet etmener-~ 

çünkü bu itin akaiyonlannı almak - A!i., ben otele döneyim, ba· :".:S:P~~o ~rl. ıuo: PID. _ lerdi. çocuklar gibi cam ve ko 

istiyorum.. kalım orada ne oluyor?. ,..,.,. - l'IAI<. 11,os, Pıek. 1t.ıo. A....ı. O, ırf1n dolmadan kalkıyordu d çalarım da aizrna alırdı. _..,. 
Limur ıaıh: Gittim. ihtiyar bağrına va•o • ... u. ıo"o' At.,.noa .,..,, ... 20·10' 1'Uk. Bu eanada kendisine hitap etmek lnıanlar keyı'f W.in in~j,,cl ... ~9 • J k · - Sö .. ter. 20.SO: ltaıvan tukdan ft h.a - aktı 'T 
- Yazık .. Miresııs aza o aca • yu baıhrmıf .. Kapıcı yakasına ya· ,..,. .. , ç.ı. fllha.....ı.ı ...._ ..,. arkadqı Lolo için bile yu ·• serler, kızartırlar ..., yer 

tın.. pı•mr•, Şümüç haykırıyor: lttlrakUş konser - llAl>E'rler. !!s.t5: PlıLk. - Miı, kalktıktan sonra eYinden dı- Jtl' 
:r ,. bu olmasaydı imparator dl - Seyyal kum :üzerine mi?· - Bu vazonun parasım verdim • FmnSIZCa hııherter. .._ rıbrak aünet doiduktan --" 

- Alay etmek kolaydır, neyse M. Limur bana sattı, müdür geldi. Khz. MOSKOVA Cstaıın) aeı m. bir saat sonraya kadar orada ka • .,;-·~--s iki ayaklı bir inıan aP""~ d ıe,so: l!llmfftftllr kouer "Olltar Frleıılbl ~ nazırlarla beygirler a ge~lim ... &na bin frank ö ünç Vazonun ona aid olduğunu söyle- .. ........., ,. "'""""''· M._ ...,....,. lryord_u... Mi_ı_ Laurenc:ein bu a.;..E-ı._. __ ., ..,

1 
ver~ir miain?. dl. ll>tb!or ,.... _......, -...:. m...,ıiw•w hnllll-~. -npmaa- ,.. 

- Bunu da Termiyeceiim.. - Eyvah dol:dı'~ıdım!.. .. }~ KJır. B~LIN 357 m .' -- • rmı gizlemiyorlardı: ..... (DJ 
bü d d ıet b ·u· •"'es'ı d 19 03 Kadm saatf, 19.SO Notl 8arkdan, • ı ____ ..;;... _____ :" 

Benim "tçem e, ev ...., M. Limur heni dolandır ı.. M;• Laurence eneli derenan 16" '" T E p • 

8 

A • 1 
20,co Aktttaltte, laal>erler, tl,U llıOJlt Prot' - - .., ~ 

gibi, açığa tahammülü yok.. _ Bizim müıterilerimiz dolan· ram. 2:,10 KttçUk radyo ve orke.trasr, n lale tetkil ettiii noktaya kadar Iİ- ŞEHiR TIY A TROi 
- Çok ııkmbdayım da... Sen dıncı olamaz.. Amma bir kere Haberler, 2s.so Dans mostldsf, 24 Yeni l!lur diyordu .•. Orada suyun altına ıi • 

M. Şümüçü tanır mı91n tahkik edelim.. rerek mükemmel bir dut yapıyor-? 
molll1dsf, ı Gfıae. konseri. T E M s 1 L L Efl 

- Hayır.. • Bir ıanon, Möıyö Limurun klii- 11.00 Y...ı .. _ -· 
11 

,... du. Bu s«• 1Ut 20 
., KU. vtrANA G0'7 m. 61 

- ihtiyar, bunak, pinti, çok be ııittiğini söyledi. Müdür telefon .... _ ............... -· ..... Günfl bu ıuretle bqlıyordu... HAMLE r 
zengin bir tefecidir. Ona yüz Lui - etti. Limuru çağırdı... Bekledi, Mandolin orkestrası kon8e.rf, :n Koartıet, Sudan aynlmadan enel kollanm 

h ıb k. b ka kon~rı. 2%,50 Haberler, n Anıoa 1>Yorü"Dl 
lik bir çek verdim, a u 

1 
an • Dinledi ... Batını ıalladı: eserıertnclen kont1er, ıs.aş Baberlft', ...,., haTaya doiru kaldırıyordu. Günet 

da yalnız yüz frangım Tar ... Bunu - Peki Mösyö, aynen söylerim. 2uo pce Jcon~rt dojuncıya kadar bu vaziyette ka • 
anlayınca haber gönderdi.. Gele· Şümüçe döndü: ------------- lıyordu. Bu aralık: "Seni bekliyo-
cekmi9 .. Maafaiz iki bin frangı .. _ Mösyö Liomur sizin için uyuz ~ B Q R S A ~ ruz, ey muazzam nur!,, yahut " su 
nı istiyor, yoksa zabıtaya müra - karga diyor. Şimdi, dört bin frank ı banyoıundan aonra titriyerek ıeni 
caat ederim, diyor. gönderecekmif.. Ona mukabil ıı IHinlannda vı!dız. işareti olanlar lzer· beldiyorum, ey mukaddes atef 

L
• 

1 
lcrindc 11 12 de muamele ~renler Bu esnada bir ıaraon unura kendisinden aldığınız, altı bin li · ban•oıu !,, gibi aözlerin aizmdan 
dır 1 Rakam tart apanış tlıtlannı ıösteri'· J ıokuldu... ralrk makbuzu geri iatiyor. çıkhitı iıidiliyordu. 

_ M. Şümüç geldi, aizi salon- -Olllr, olur... nukut ISat.!f \ Gü~ C:loiduktan sonra Miı La· 
da bek1iyor.. On dakika ıonra bir garson • Londr1 6'l•. • vıueı oı.ı. -- ure~ hatırat defterine lazım o • 

• Ne•,or" 1!6, - • Mıdrlı ıs, - ı Limur somurttu: dört bin frank getirdi. Şümüç • Parıs 171l. - * Berllo 4J. - lan terleri yasıyor Te bundan son· 
- Gitmeliyim.. Bakalım, bit makbuzu verdi ve gitti. • MlltQP 114, - • Vırson 24. - ra bir ilti au.t hayTanları Te çiçek· K • BrDhe ı t7, - • Bacapeşı~ t6. - k yalan uydururum elbette. uıu • Dayanamadım, klübe gittim. • Atlıı 24. so • Batres 11. so leriyle me§gul oluyordu. Fa at a• 
~a bakma hesabı ıana bırakı • Limur beni ıörünce geldi: • Cenem sıs. · • • Belırıt ~ - ıil ruhtu Mis Laurence'in itleri hu 

ld .. ·ı • Sofyı !4, - • Tohtıa1111 16, - d yorum. . - Şümüçten a ıgım para 1 e suretle bitmit ol-ırvor u. k 1 • Amıterdım 84, - * Altıe 936. - --ı Parayı verdim •. Fakat mera a elli bin frank kazanıyorum.. Ne ' • Prıı ıot. - •Mecidiye 42, - j Her üç, dört ıecede bir kere .ıe-
düttüm .. Salona gittim.. Limur, derain!. Ne de kötü herif!. Reza- 1ı~·~!lir;;n1t~h~n=' '":c="=J=·=-= ··=·~R=~:ıiöı•t=•=o~ı~t40~= ce yarnmdan IOnra kalkarak yıl• 
iki büklüm bir ihtiyarla münakap let ! .. Az kalım ismimi lekeliyor • Çekler (kap. aa. 18) dızlan seyrediyordu. Yıldızların 
ediyordu. Beni ııördü mü, ııörme- du.. !i • Lood" .,.,. • Sıothlm aıo o dilinden öirendiğini zannettiiii 
di mi 1 Yanlarındaki koltuklardan - Peki :ya kazanmaıaydm?. Ya • r\nyork o.79 ııı • Vlya"ıı U890 -ylerle ertesi gu"nü ya keyifli, ya • L• d' d • Paıls 12 0.1 • Madrh S.!04~ 

7
-bö, ino otu•dum.. nnur ıyor u parayı iade etmeseydin?.. • Miltoo 9 • ., .. , a.ıııo ı.mo but müteeuir oluyordu.. Bazan 

ki: -Bilmem ..• Baıka bit çare bu- • B.it" s.aoea • v • .,.,. ._.,,. Miı Laurence'in göz yqlan d6k • S• B k d K " b • Atin• 83 695 • Rodıpeşte 4.!0,, - ıze para veremem,, para ye- ]urdum... el i e aragoze en- R - ., tü'g·u" de ,.-
0

ru··tu"yordu .. Lolo kendi· 
,. Ceaevrt 9,44Qt • ük:rc5 ,.,,ı •. a e 

rine bir aan'at eoeri Teririm.. ziyen kizryla eylenmek lıteyecek • • s0 ry, "·""' • 11cı,... ....... , sini teselliye çalııtıir zaman Miı 
Salonun fÖminesi üıtünde du. tim.: Ama belki ile i§ olmaz .. Ce- "ıı • AmJttrdıım ı.mu • Yotohım• t.7i90 J Laurence ona diyordu ki: 

' b' .. • P11J? 18,96 • ~toskovı 108915 ran büyiık, mavi ır vazoyu gos • bimde elli bin frank var ... Beraber "-Hazreti lsa Kudüı için ai · 
teriyordu.. yemek yıy' elim, her halae cğleni • 1 E S H-A M 1 t 

"::.=:=;====~=====~~il lamıftı ... Her an saatten ıaa e, 
- Bu Sevr T&zoyu mu?. riz... • il ı, ""'"' ıo.- '"m"r """' -'•nden ııüne, haftadan haftaya, - Evet ... Ecdattan kal-adır .. •,. ____ . ._ _________ il Anadolu lli'.8~ 1r Çimento as 13.0() i •- •

1 ... 

11 

aydan aya, y.Adan yıla ölüm ı e Otel burada te9hir ediyor .• iyi bir iYiLiK SEVEN KARDAŞ ! il f{ejı 2 !IO üııyon neı. · 11 

il · .,,ır. llawye l~N> Sark De! -.- tehdit edilen ve nihayet o ölüme mü~teri bulmam için bana yardım Kıt geldi. Bir çok yoksul s:«>cak- • Mcrtu Ban itası :ıl",l'iO ı alyı -.·- kurban eden bir mahluku dünvaya 
ediyor ... On bin frank kıymet koy• lar, çocuklu anneler soğuğun ıun:ın i t•. ~tı:orı ,. - .oo ~ar\ m. ecza 

'del · d • ı· '-- ı Romontı__ ı ı ,o ~ Telefon - .- getı'rmek üzere olan bir anne do • dulal .. Alınız da bakınız... vermeyen tı ebn en ın ıyorıar. ~==·= - =====~=~=~"'111 
B11 iniltileri dinlemek hepimize ı gu" racağı o yeni hayat için neden Şümüç Vazoyu aldı, baktı .. Bu 

1 
isti_krazlar tahviller 

8

• 
düten inaanlık ve vatandathk borcu- - - - - ag"lamasrn ... Fakat geliniz... ıri -Sırada Limur da bana tuhaf tuhaf . .. 
dur. E-rinizde eski, artık, kullanıl- • ıoıı.rrurk F.or.I t7.o!\ ~:lc \uıt - . - birimizi ıe\'elim, ümit edelim Te 'baktı... . mayan çamaıırlannızı, elbiselerini- • f1 26 30 Trımv" ~ı 7S H d 1 biri Ş · ·· · tu d Çocu E · K ) '' • m 2MıO Rılıt111 ti.Mı inanalım. e~y en evve " ümuç yerıne o r u: zi ( k sırgeme urumuna •e- lsttkrla1Dıh111 I 01. • Aaıdnlo • ı· t kra en 

- Do"rt bı"n frank -•ririm . riniz. O, her gün müracaat eden · es'° birimizi ıeve ım Te e r ı • 

5 penle 

razan: 
w. Şelrıpho 

ÇeYİrenı 

Ertafnd Muhsin 

Beeteliyen: Cemal 
Retit 

..... ı•Erı:111l lstlkruı W. • Anıckıl• il 41.to 
1
. 

9 
A b•t . • ·1 • ıl!tür. _. On Mn frank ettiff anlqıldı. lômseıizleri sizin bu yardımlannrzla 1973 A M .oo Aaııdoı2 rr• 

46 
_ 

1 
ım. er ı gı ınaını ı erı u 

bastaJıkcfan kurtarabilir, f,6fuflaft., ,1,, ~ıı,.iaii;ifd~&;ia'';;.;--.,--..- -;;;;icYl~· · i,i•;_';;i;1ii;illn1~t!i;i;icp;i;;lliail -~-~İiil~ııiiı l mez, bunu yalnız ı\beJlik 'Ve tman 1~~==-~------Ne yapayım, kabul ediyorum.. GZT 

L -~~:lUU:::e~ı:ira'.::emeyı~~·;ni~z~.~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~--~~ya~pm~a~ğ~a~k~a~d~i~r~d~ir~.,~,--~~~~~~~~~~~~~~~~..-.~~___, B~~ka puam yoK... • 



Dünkü Keşidede . Kazanan umaıralar 

Begazıtta Ok&ular Başında Yeni ikbal Gişui Sahibi M. Bahri Beg ve gine Be,,,azıt ve Fatihteki JtimtJt 
Biirhanettin gişeleri listemizdeki numaraların ikramiyelerini verirıer. 

Lira 

50 
30 
30 
50 
30 
30 
3G 
30 
90 
30 
50 
50 

100 
ı;o 

!=\O 
~(I 

;'I) 

~'l 

~o 

10!) 

~" 
!l~ 

~o 
50 

100 
30 
!it) ı 

fiO 1 

;m 1 
~:"! 

~1 

:=-n 
150 

1ro 
30 
30 
50 
50 
50 
:lO 
30 
30 
30 
30 

150 
~o 
30 
3'l 

100. 
30 
30. 
30 
30 1 

: ı· 
30 1 
5q 
~o 

30 

Numara 

540 
549 
579 
603 
712 
796 
823 
839 
901 
947 
978 

3035 
50 
87 

130 
1~~ 
13Q 
ti\~ 

2~ 
2~9 
283 

"'?. 
A?.2 
007 
~2 

A:4~ 

68f· 
710 
752 
765 
768 
776 
825 
841 
8'-2 
920 
986 

4002 
53 
48 

112 
115 
278 
218 
428 
430 
445 
555 
575 
608 
630 
642 
645 
630 
693 
700 
744 
849 
864 
917 

Lira 

30 
50 
30 
50 
30 

100 
100 

50 
30 
30 

150 
50 
30 
30 

100 
50 

2000 
1000 
1ro 
tOO 

3000 
30 
30 
~o 
:\O 
so 
30 
so 
30 
50 

ıoo 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
so 
30 
50 
50 

500 
30 
30 

IOO 
100 
50 
30 
50 
50 

500 
150 
150 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
50 
50 t 

Numara 

448 
508 
546 
566 
657 
397 
650 
705 
707 
760 
776 
78~ 

850 
975 
978 

6040 
45 
9'1 

102 
t3S 
1~ 
14tı 

186 
195 
217 
224 
281 
326 
384 
388 
445 
448 
472 
493 
534 
543 
691 
699 
709 
748 
774 
755 
808 
882 

7047 
153 
182 
236 
285 
292 
334 
371 
480 
529 
558 
551 
593 
589 
645 
665 
684 
765 
716 
900 
907 
933 

Lira 

30 
ısooo 

50 
50 
30 
50 

150 
30 
30 
30 
30 
S'.l 
50 
50 
50 
30 

500 
30 

JOO 
50 
:'O 
30 
30 
50 

150 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
5Ö 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
500 
150 
50 

150 
30 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
50 
ıso 
50 
50 

150 
50 
30 

1so 
50 

100 
50 
30 
30 

Numara 

999 
8012 

67 
75 
91 
99 

207 
210 
212 
228 
246 
251 
332 
409 
426 
453 
461 
48"-
485 
520 
556 
5f;() 

576 
6.15 
659 
708 
710 
757 
sos 
809 
817 
818 
980 

9072 
157 
161 
209 
238 
245 
259 
466 
492 
498 
503 
509 
659 
708 
711 
731 
746 
756 
813 
874 
871 
905 
908 
929 
955 
967 
969 
990 

10114 
142 
228 
385 
416 

Lira Lira J Numara 

~ 1 = . ~ 
500 472 50 

50 510 30 
30 576 50 

100 717 50 
100 720 50 
30 750 150 
50 778 30 
30 855 50 
30 862 50 
50 917 30 
30 965 so 
30 979 30 
30 11061 30 

100 102 30 
30 138 50 
30 256 50 
50 271 30 
50 357 500 
50 509 50 
30 670 • 30 
30 1 676 30 
30 706 50 
30 738 30 
50 750 30 
30 922 50 
50 954 30 
30 960 50 
30 12056 100 
30 61 şo 
30 96 30 
30 103 30 
50 132 30 
50 140 50 
30 161 100 
30 182 30 
30 185 50 

100 2S2 30 
30 330 50 
50 357 30 
50 390 30 
50 408 so 
30 420 100 
30 G5 30 
30 457 30 
30 488 50 

150 498 30 
500 543 30 

30 635 30 
150 661 150 
50 697 50 

100 722 50 
30 768 30 
50 837 30 
50 848 30 
50 894 50 

100 910 50 
50 989 50 
50 13021 50 
30 3~ 50 
30 61 30 
30 109 30 
50 121 100 

150 128 50 
50 148 100 

Numara 

165 
169 
189 
310 
417 
418 
438 
488 
506 
664 
881 
734 
831 
965 

14008 
156 
182 
208 
211 
305 
323 
402 
406 
450 
505 
5~ 
555 
573 
576 
753 
45 
785 
782 
820 
845 
868 
932 

15028 
83 
92 

108 
234 
237 
282 
292 
298 
384 
439 
446 
458 
494 
508 
537 
587 
607 
655 
867 
669 
694 
736 
801 
8?.6 
976 
999 

1601?. 
37 

Lira 

50 
30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 

100 
50 
50 
30 
30 

100 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 

.. 30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 

Numara 

38 
72 

113 
193 
238 
288 
326 
379 
426 
509 
534 
539 
592 
656 
671 
780 
785 
799 
847 
936 
978 
991 

17010 
59 

131 
133 
162 
273 
378 
417 
499 
562 

564 
632 
726 
827 
dl 
867 
854 
940 
969 

18006 
42 
84 
93 

373 
431 
438 
460 
486 
534 
539 
552 
565 
587 
609 
670 
707 
738 
722 
775 
793 
826 
8.10 
836 
950 

Lira 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
100 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

150 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 

150 
100 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Numara 

954 
19162 

185 
192 
23?. 
259 
262 
287 
3"5 
354 
3q1 
4~5 

412 
450 
508 
5\7 
6"-2 
855 
819 

20012 
105 
122 
137 
2:\2 
280 
381 
399 
413 
446 
473 
547 
641 
722 
772 
794 
795 
805 

• 878 
9~ 

210~ 
84 
87 

100 
103 
JSO 
143 
205 
233 
234 
341 
382 
400 
485 
527 
5~1 
623 
693 
717 
751 
798 
8~ 
896 
900 

22034 
48 

161 

Lira 

30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 
30 
30 

150 
100 
50 

500 
so 
30 

150 
50 
50 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

104 
so 

500 
50 
50 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

500 
30 

500 
30 

150 

Numara 

190 
204 
216 
218 
262 
337 
38ô 
404 
468 
479 
313 
559 
583 
636 
669 
713 
723 
752 
771 
828 
859 
877 
996 

23190 
223 
239 
247 
264 
310 
281 
291 
343 
448 
456 
513 
5~6 
578 
553 
582 
834 
875 

.974 
240"-7 

51 
82 

J50 
213 
304 
455 
472 
503 
509 
553 
621 
65S 
704 
797 
843 
8~ 

945 

Lira 

100 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

150 
50 
50 
30 
50 
30 

150 
100 
150 
50 

100 
100 
100 

50 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
sn 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
Sil 
30 

100 
3ô 
30 
30 
30 
3 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
30 

!500 
30 
50 

100 
30 

100 1 

50 
::ın 
30 
M 
~n 

50 

5155 
261 
271 
3?5 
351 
404 :ı 

~ 

1 
d dl nut ve Habetlerin üzerine bomba at· Sonra Habeıiatan hükümeti bu bidi • q•a H b hu u arı mııtır aeye çok esef ettitini bildirrni,, her iki 1 • a eş s.~....ıan lta11a Somah hükümeti memleket ,.m.ı.n sulh.....,. teminatta 

tayyarelerin şayıaını çoialtmıt ve mev • balunmuılarclır. 

Haber verildijine ıöre, Maaolini, 1 • 
talyum Habefiıtana harb açmıy•caitnı 
fakat Habetiıtan meydan okuduiu tak· 
dinle buna huır oldujunu aöylemittir. 

(il~- • ı .ıı.ı-, ,.,.,, ı inci uı•l•da) Oiior ıanftoa .....,......ı. ..... <De_Y: k;. daha çek asker söadormitbr• j Habetittanda tal,,. orumdaki .. ıı. -ı-. •wv . li Heroldl 
8 
... ı..ı de •- H handm Romadcki Hahti•taa mahafilinden lık epey zamandanı..ridir de•om etmek· 

ı... ıı. k.L • el Alrilmda l~yan daloa bü,.ük pwotul• harllerle ilk ta>-.f•· Non•~ .,.ı.r.naıa göre. Hoheti•t., bü • tedir. 
...... -~,..., budatlan - • • • kQmetinin bu Mdi:e1I• •l!kau olmaohP Ba açdWPa -ı.riddeo biri, bu -.:;:"7••ta - olclaiu· .,.da .,öotenmt~· . . •· ·, bü. lnzillzee "N•"' Chronicl•• pzet .. inde dut ...,.ı.ıidir. Habefler, lııdyanlamı 

.....:" Wr müıtemleke ı....ıu AfOi>da ..ı.a-~~ - 1..,1.,.ktad.-. Habq ..-.itina girdilderiai ileri ıür • 
Is - a..ıtımıbk. S-a ... tün bu~ de 7-'" t".""""'"."' ~e- Bu bÜ•"'" bôdi•OÜnin ı.ilhaıN hal· müılerdir. ikinci bir ..,khk tebebi de, 

---~baklanda hildiklerimi· yit eder mabıyette ır. Bır atkın mu. k--' d 1 d w bi __ .ı k ltalvanlarm hotnatıu•'uz... u"zen'nedrr. ı ~tik. ler t akla< toplar it • ya.• ~· ora • o • .-c •a• r ..- .. • , - •" ~ ._..._ sadr.nede tayyare • ' ~ de h~ iki taraf bu1i':la-:ı, ltalyrn1an fe.,!ıa'iıde memnun Çünkü Habet!er, ltalyanlarla mevcut 

·-.datlllllZ bu • · --r.. Jedikten sonra, netiç.esan r . ~. tÖe,rı· . . ıtı ..- • • al ~ ki • "ld"kten ve )·ara •
1 
etm.ı.ır. anlqmaya raimen Japonlara birçok ik. l\....., •t. 'f'D...., bir hu· bet b JUZ ı• 0 ~ d ı.;.d· .. ,.. C.ürk'j daha ,e•cnl.,de lıslya kral• b...ı; &natlor vennekteydi.. Ve bunu 

ı\·'-~'ıtt '-~a bir ıey olmadı· Janddrtan sonra ~l 0 ur ad \an bi· lta17n So:n:dxr.na bir :::y:ıbat yııpmıf, o· halvanlara zıt yapıyor gibi icli. 
cleco huduc1 karakaa an ar:ıa:n • 0

• -'"-- , 'b" .. t ·ıebiJiw? ralan dobşrn:ıtı. Bir müddettir Habeıiatan kabileleri 

" . • uPa postaaı Somali .ile ten bir açrpışma CJ ı r;o• erı •. ~•-·"'""•ıııc1a •e~• k • • Dünkü Fron..,.. t.ıanbul"" ,...,., • Knl b> •e7olcaıi ,.,..,.d, Habeti•· nin, d,..,..ı.n retirtilmit modem Plih. it.. """4. 
0 

~• •• en ""' • !il tan hududuna he' ndl lmdar yol= me • lar!o durmalmzm talim edild;ii haberi 

~ ~.: oldukça tafıilat ıetir· tiii huıusi bir te.ırrafa göre ~abef er ... _ '-lag·a ,.•l'""nrordu. l .a_ ~!it., ,.öre L-

1 

A ı..ı-..ıann kon& meml•keılence J•P • <al•""• ·eç"'iibr. B"rala" ioe, ,m..ı.ld - •• ~ .-, • ~ ı-· - -ı.ıca vrupa ı-- k ı · aava' aa!~nesinin pek yakır.landır. ltalyanlarm Habetiıtan üzerine u. 
'b..~ • •diıeyi '-'- L!-=- .n. tıklan hücumlan 1929 m.u sve e .. ne. ~u-tıl.... --.~- .... aı ıınıwn• •· k t klifi d Hücumun Habeş:er tar:Umdan yapıl· keri bir hücum yapacafı l'İftyeti de or-

~~ ~·Bu cümleden olarak halif görerek ba)ımle gıtme e n • <l ınhanai•••nt) --t- 1 bulunınuflardır. fakat Jtal. yanın. bu. t~· d•İ' hab9r •erildiğjr.e cöre, bu Habeı"e- tada dola•mokta ;.ede, -rodan.., lok· 
9" et. 

0

-- .~ .. - beli d i ld rin halya:ılnr ü::erir.e ikinci hücumu olu· zib edilmitti .. 

--~Çerçeve• • d • • lifi kabul edip etmİYeceiı 1 
e 

1 
- ır. ıçın e ın pun· 1 • d " vor. Daha ~ecen ay, Şimali Hal:e~.istan· in ilizce Deyi' H rald) • M 

.._ nzmııtır: "ita)•• • IIidiaenin Avrupa gazete.enn e gor· ,, g ı e aazeteaı, u-L "'111l_, ._ ,, .~ tal ·•~ ı e• Rom• da C.n:ıdA"'ch ltalyan kon"öo!oıhaneaine ıolininin bir müddet evvel ----"erle 
... ._ 'q 11alrnc" • • L--L J ! dO<""-" dijir ...... !"' ... • ,......,, ti&. """ ._, 

1 
Dır nanı o cır. "'ISJ ... UZ __ , d lclı silahlı H:ıb••'erin hüı:n:n!l dolavı&i'e bu yaptıG'ı bir toplanttd11 P.nbe•İıtanla o'an 

'"'q, l'faJt.-.~~.' aiyaai memuru menablinin H.~be. ş~er t~m. an ;'~Pı'L_,: ,.. b ••>•cii .. ,,.,oda 
0 

• pm ldıHa ettiİ' h;ıc,.D' - ilu - ~ ...,.ı.ı..Un aralan pek .. ..,;.ı.ımit· ...;,.tine dair .özlerlnden ....... - • -_ ........... ,.,.,... .............. ~ -· 

"Derli Ek•pres) pzetesi di7or ki: 
"Hahqiatamn ltalyan •• lqiliz So

maliıina bitittiji mmtaka tam manaıile 
tahdid edilmemittir. Meaele bundan do
guyor. Habetler, her zaman halyantann 
kendi eruilerine cirdiiini iddia eder • 

·--Lonclra, tı (A.A.) - ltalyan. Ha. 
befiatan hadiaeıi üzerine lngı1tere bil. 
kumeti Adiaababa bülnimetine müra • 
caat ederek ltalyan • Habet hududu me
aeleıinin bir an enet ballech1meaini sör 
mek anuıunda bulundapna bildinnit • 
tir. 

•ı•I r .. mı vermiyen e•nafı 
Pazar yerlerindeki bazı eana • 

fm iıgal reamini vermedikleri an

lqdmııtır. Bunların ıdu bir au. 
rette takibi ve resmi vermeyenle • 

re pazar kunnalanna izin veril -

memesi belediye ,ubelerine bil. 
dirmittir. 



1!!9!!!!!!! 1 O - KURUN 1 ~ Birinci kan un 19 34 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ç!!!!!!!E~~~~ı!!!!!!!a!!!!!!!111!!a11!m11!!1!1!!911!1!1!11!!!1!!!!!!!!!11!1!!!!!!1!!!!B!!ım!!1111m!!!--ımn!!IB!! ___ !!!!!!!1 __ !!!!!1!!!11_1!!1!1B_~!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!'!!!~!!!!!!!~\7"" 

Dün ve Yarın : Denizyolları • 
1 

.A ,. ~ER 
Tercüme Külliyiıtı ' ş L E ı; M E s ' . m; 'L \. € T t ..,, 

SAFO 
Alfons Dode - Haydar Rif at 

100 Krf. • -----
__________ .,~· =='---------· 

Aile Çemberi 
A. Maurois - l. H. Alitan 

100 Krı. -----·· • Ticaret, banka. borsa 
:kt. Dr. Muhiis Etem 

75 Krş . 

'\centeler l\arakô y i<öprüb.i~ı 

1 el.42362 - 'lrit~cı ~!ühürduzad~ 

f l.ırı reıetm. ~274-0 -

Ayvalık Yolu 
NlLÜFER Vapuru 12 Birin- ! 

ci Kanun ÇARŞAMAB günü 
akşamı saat 19 da Ayvalığa 
kadar. (8436) 

Karadeniz Yolu 
CUMHURİYET Vapuru 13 

B:rinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat 20 de Hopa'ya kadar. 

(8452) • ---
- Üsküdar Hukuk Hakimliğin -

Devlet ve ıhlilal den: 
Çenıelköyünde Bekar deresin

Lenin - Haydar Rifat 
de 12 No.h evde oturan Samiye 

75 
Krt• tarafından. Ankarada Kırıkkale -

• 
de Lokantacı ve Kahveci Arif 

~ d" d - nez m e mukim Hemşinli fırın . 
Sosyalizm cı Abdullah aleyhine açılan bo -

K. Kantaky - Sabiha Zekeriya şanma davasında yapılan tebli • 

-----'~5 ... K_r·'-·-----• ı ' ıat üzerine mahkemeye gelmedi· 
• ğinden davacı Samiye vekili avu------·11-------•, kat Hasan Hilminin isteğiyle 

}. Rasın Kiilligatı / liakkında gıyap karan verilip tah-
Ahmet Re§it - H.Nazım kikat 29 - 12 • 934 tarihine düşen 

15 Krı. Cumarteai günü saat ona bırakıl----------- --------
1, 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 Kr,. 

MI! olmakla kesilen gün ve saat· 
te gene gelmediği ve dinlenen şa· 
bitlerin taraflar al'asında şiddet • 
li geçimsizlik olup Abdu1lahın k3.
rısın.a bakmadığı ve çok kerreler ·------- ----------- evini bırakıp gittiği ve tekrar gel
diğinde kavga e}·lediği ve bunla· 

Ruhi hayatta lliıuur rm artık birliği devam ettirmele. 
rine imkin kalmadığı yolundaki 

Dr. Yung - Dr. Hayrullah sözlerine karşı bir itirazı olduğu a------6
_
0 Krş_. ·-----• ı ı takdirde tarihi ilandan itibaren 

15 giln zarfında bir itirazda bu .. 
--------ı lunmadığı surette tahitlerin söz -

./sfehana doğru lerini kabul etmiı sayılarak hu -
Piyer Loti - l. H. Alitan kukan icabı düşünüleceği gibi bir 

100 Krş. daha mahkemeye de ahnmıyaca-

• 

•
- ğma dair yazılan gıyap kararı i- • 

--------~ıı kametgahının meçhuliyeti hasebi. E V1 Dl -J-. _R_a_s-in- Külliyatı JJ 1

' le mahkeme askısına asıldığı gibi 

Ahmet Reşit - H. Nazım keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan 
75 Krş. olunur. (4143) ---. 

Gorıo Baba ı· . r t\ İ! [ Bevliye Mütehassnı J ;i · 
Balzak-Haydar Rifat Ü .. ZA Y.l - 13 Teşrinisani 1339 ı · ı 

= Kar3köy-Eks::lsiyor ma~Azası Yanında si Devlet Demir yolları llA n laf .t~ 
100 Krı. ' •• tarihli Beşiktat Barbaros Hayred- _ _ -----,-=-------• 5İ No. 34 ii k d d ld ,ıı•' 

• 
;: Hergün 14 • 20 ye kadar Telf. 41235 !i din altı sınıflı ipit ai en a ığım Meyankökü nakliyatı; 2.12.1934 tarihinden itibaren ton bıt ol~ 

11~....,.,...-------------•ı~ ........... 1 
........................................... J!

1 
şahadetnameyi kaybettim. Yenisi· Km. ye kadar mesafelerde beher kilometre için "3 kurut" 1 &ilf., 

Deliliğin piskolojisi .............................................. -......... ni çıkaracağımdan eskisinin hük- metreden fazla mesafelerde de 100 kiJometre ücretine ila~e :eılı 

Dr. Bernard Hard - lzeddin ı Göz Hekimi mü yokdur. suretile beher kilometre için "2,5 kuruşa" indirilmiştir. sıı f'~ 
50 Krş. • Dr. Şükrü Ertan İsmail oğlu Seyfeddin asgari 5 ton olmak veya bu ağırlık üzP.rinden ücret verilme" ııs4= 

•------- -----·•: Babılli. Ankara caddeai No. 60 Doktor Hafız Cemal tam haınuleli vagonla yapılacak nakliyata tatbik edilecekti'· tıı' 
Telefon: 22566 D h"l" M""t h"'"'"' ~" ,i 

a 1 ıye u e a.;>o;>ısı 15.12.1934 tarihinden itibaren; avlanma ruhsatnamesini ~~lı i~i t' /ikb h C" il • Sah günleri meccanendir.. Cumadan başka giinlerde öğ - 1ı~ !il a ar 1Je erz M feğİnİ taşıyan avcıların, beraberlerinde götürecekleri ağıı ef6ı ~ 
Türgenyef - Sami z. Süreyya ::::mm:mamr-:m:::::::::::::::::::::::::::;.-:: leden sonra saat (Z,5 dan 6) ya köpeği ve nizami bajaj hakkında ayrıca iıtifade etmek uı 

75 Krı. ij Dit hekimi i!: kadar tstanbulda Divanyolunda dukları avların 30 kilosu parasız ta§ınacaktır. "8455,, pe 
•------.----- ~İ Hüseyin Mustafa b.~. (118) numaralı hususi kabinesin- ,.111ıı 0~ 

de hastalarını kabul eder. Mua- İ.7.mitte idaremfae ait iskeleden geçirilecek alelUınunı et110.ız,1• •------=ı;;:ı:z:z------• ~.· lst. Aksaray Valide c3m; i .. i t En nerek du",,;u-mii n ·: yenehane ve ev telefonu 22398. her yüz kilo ve kesrinden alınmak ta olan 12 kurut ücre 
~ & :c karşısında !: 

F. Moryak _Peyami Sefa :l:mm::ım:::::::::::m:::::m::::::m:::::::::m:: . Kışlrk telefon 22519. tarihinden itibaren 5 kurup indirilmiştir. ''8454,, 

___ i'_..:__ ___ Istanbul Ziraat BankaSı Satış Komisyonund~~~ 
/. Rasin Külliyatı /[J Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinsi . Hissesi tlis•eye "'"ıı' 

Ahmet Reşit - H. Nazım No. 11 No.sı · haınnıeıı 
7 327 r,ı· 75 Krı. 1267 Büyükada Yalı Topuz Ahşap hane ve bahçe 1/ 2 

.~~~:~::~~~'111·--~~~---_-_-_-_-_,. 266 Galata Kemankeş Havyarhanı içi E. 8. 10 Havyar han içinde kagir 51 • 56 546
5 

'' 
11 _ Y. 33 • 33 6 oda, 1 dolap 

2375 Büyükada Mefrutiyct Çamlıbel ve Kevkep Bey 13 Arsa metresi 401 Tamamı "'802 '' Samimi saadet 
Tolstoy - l. H. Aliıa-

50 Kuru§ 
-----------"ım;o;;;;---------

m ---------ii---------~ istatistik 
Andrelea - Huphi Nuri 

30 Krş. 

Dağıtma Yeri: 
V AKIT Matbaası 

215 11 

3571 ,, Karanfil Lala Hatun 42 ,, ,, 466 23/100 \ 2()0 ,, 
2877 ,, Ya~ı Mustafa Bey 12 ,, ,, 50 Tamamı 

2268 Bakırköy ı\:artaltepe İncirli 37 • 37 - 10 · 12 Hane ve arsa metreai 30086 1/ 5 168 '' 527 ,, 
2765 Aksaray Ki.tip Kesım Eski musalla yeni Nefer E. 156 harita 844 Araa metresi 52,70 Tamamı 225 ,, 
1682 Edimekapı Hacı Muhittin E. kürkcü Y. Abacı aralığı E. 13 ,, ,, 2250 " 

312 
,, 

2430 ,, Kariyei atik Ali Paşa Şeyh Eyüp 32 ,, ,, 156 11 
63 

,, 

3425 ,, " " 26 " ,, 31,50 " ı44 ,, ti' 
3432 ,, Çakıağa Eski Papaıı yeni Kazmacı 18 ,, ,, 143.50 " la g•~ ~ 

. d f J yaıı 1100 
Yüzde ledi ~uçuk pey ak('elerile ihale bedelleri nakten veya Q"ayrırnübadil bonosile ö::lenme,< üzere yukarı a evı~ elllbe .,, 

menkuller 266 sıra nr.marahsı liapalı :ı.arfla, diğerleri açık arttırma ıurctilc uhşa çıkarıllJllfbr. ihaleleri 20/17/934 ert 
saat on dörttedir. 



Dün ve yann 
Tercüme külliyatı 

layı: ıı 

Kuruçeımede, Kuruçefllle cadde- ~ 
ıinde eıki 89, 91 Ye yeni 101 No.h 1 
1a1mın ikinci derecede ipotek a· ı ----- ~eni Kitaplar -----
1acaklıu ikametıihı meçhul ka - ı D.. y .. .. . 
lan lıtilyanoı Yorgiyadiıe: ! un ve arın Tercume Kullıyahnın 18 inci eseri 

GORiO BABA 
H. de Balzak 

Hagdar Rifat 

İstanbul lcra hakimliğinden i ç k D •• •• Me~~et A~if ~e~in .aldığı borç 1 OCU .uşurte nler 
1 

mukabıhnde ııze ılrincı derecede 1• 

teminat gösterdiği Kuruçeımede i H. GONZALVE - MENUS/ER 
Kuruçetme caddesinde -vaki eski I 

370 Aytfa 100 Kr9. 

89, 91yeni101 numaralı maa 1. FiKRi - R."SIM I 
müttemilit yalının paraya çevril- D " f y · V k M meıi hakkmda birinci derecede ~ .L agı ma erı - 8 ıt atbaası - 60 Kuruş 

Dıgıtmı Yeri 
V.Jkıt l•tanbul 

potek sahibi tarafmdan vaki takip ·q::aW:.-@iftilliif::1f:m5=:51:-=:mfiii:sfirirdiiE:- iiV'ı 
üzerine mezkUr gayri menkul ya· 
pılan açık arttırma neticesinde 
ıekia bin lira bedel ile alacaklı 
mumaileyh uhdeıine kalauf ve 
bedeli mezkUr üzerinden üatünde 

Yüksek Mühendis mektebi 
satınalma komisyonundan: 

a~ t En t: u ı t. c ıe eı ıyesı uAn ıarı J bırakılması hakkında horçlularm 
~ - muvafakatine mukaren olarak a • 

Mektep Elektro • Mekanik ŞubHi içia ıartnımeıi mucibince 
bir adet diyezel moUSrD 61 gün mOddetle •e kıpab zarf auretiJe 
mlhaalrauya konulmaıtar. 

~ 1 Ç&rfıda meat müdtiriJ• tine ait 3,41 metre murabbaı ma • lacakb tarafmdan ..ki talep ve 
· ...._r:__ ~ üsere açık müayedeye konmufbu'· Talipler ıe • tikayetin tetkik olunduiu 10 -12 • 
. ~ üzere her sün müzaydeye sirmek için de J liralık te • 934 tarihli celsede ıizin dahi a • 
~makbuzu ile t.t.1935 salı ,ıtnil saat 14 eh bdar Emi • lacakh ııfatiyle celp.., iatimaım-

Moaakaaı11 29/l'L/934 tarihine mU11dif Cumırtai gUail ıaat 
"14" te ıcra edilecektir. 

l:!una ait ıırtnıme "2" lira bedel mukıbiJiade mektep ma• 
huebeciliti •eıneainden utılmıktıdır • 

1lnakam ve belediye pbeıi encümenine müımce•tlan za karar 'erilmiı oldufundan ye 
-'~ ikametıihmımı m-"'ul bulundu-G'WU•ıı 111111\'" 

. Taliplerin mDnalcHı gfinll mezk6r ıaattea en·el mu•akkat 
temmatJaranı •••e,e 1abrmalan " teklif mektaplanaı da ko-

iu anlaıı1dıfmdan hakkınızda misyona tevdi etmeleri illa o!unar. c7189) 
otuz enin müddetle ilinen tebligat 

~ ... 1 Yanım 78rincle 3,90 metre M. ana. 9 •-,"'$it icrasına karar verilmittir. Müra· 
4L.. .... hnırn •erinde 11 "'I( ,, ,, 4 50 J' J ,_ faa için tayin olunan 22 • 1·935 

1 Yangın yerinde 115,99 ,, ,, 22 Salı günü saat 14 ele latanbul lc-
1 Yangm yerinde 8,13 ,, ,, 2 ra bikimtijinde bisnt veya bil· 
1~ yerinde 29, 75 ,, ,, 1 -veklle hazır bulunmana llmn 

'- 1 Yanım yerinde 17,10 ,, ,, e 50 ıeldiii akıi takdirde ademi hu 
'idea • _ i_ zurunuzla mürafaa icra Ye tetki-

Türk Maarif Cemiyetinin 
Büyük Eşya Piyangosu 

Çelrit tarihi 14/KlnunaeYre / 1934 bir bilet bir lira 

ikramiye kıymeti 23000 Liradır. 
llaij rda yazıh belediye malı analar aabımaK Osere •T" ayrı katın ifa kılmacağı tebliğ maka· 
_;;:edeye konulmuttur· Talip olanlar gsm!ti ••".""' ıı-e b"': ır.ma kaim olmalı: üzere il inen 1 adet 3000 liralık 10 adet 100 liralık 

. Yedeye girmek için de hisalarmda ,.alı tesnın&t ~ teblii olunur. (344) 
~· 1.1.1935 aab sini eaat 14 de kadar Fatih bymalramlıiı -----------

'l'e tubeıi müdürlüjüne mürac.utları (8473) DERSHANE Kadıköy Altıyolaizı, Çilek ao-......... ________ _________ I kalı batmda: 

ı n 2000 20 50 
" 

,, n 

1 ,, 1000 so 20 ,, .. ,, 
2 ,, 750 100 10 

" " " 
2 ,, 500 ,, 1000 s 

" 
,, 

4 ,, 200 " 
4700 ı 

" 
,, 

Biletler her yerde tablmaktadır '(5644) 

Kirahk Daireler 
dı o..~~ .-e Adliye binasına en yakm 1erde Ankara caddeıin· 
'~ -~beJ hanında MatDuat Cemiptjuin bulunduiu kat oda 
'. ~i kiraya nriJecektir. Cemiyetlere, aTUkatlara, laekim· 

"LiSAN DERSHANESi,, 
Memur - Talebe ve Her ımıf 

halka mahıuı kunlar mncutdur. İstanbul Altıncı İcra memurlu· aaat 9 da Kuımpqada lıkele 
ğl.mdan: caddesinde 59 No.b dtikkinda Bi· 

hzete, mecmua idarelerine mflkemmel daireler ••• 

Şerait gayet ehvendir. Fazla 
mal4mat almak iç ·n sabahlan 
(8,30 - 12) ye n alqamlan da 
(14 - 18) se kadar Denhane 

Bir ho,çdan doJa11 mahcui ve rinci açık arttırma ile sat.taca • 
parata çenitmalne brar Yerilen tmdaa İ8ti7ealerin mezkGr sün 
ICGrelr, Koya alçı n saire 18 - 12 • Ye saatte mahallinde haztr bulun• 
934 tarihine miiaadif Pazar sfinü malan ftln olunur. (4142) .. VAKiT idare evine müracaat .. müdürlüğüne müracaat olunahinr. 

Öa Türkçe kartılıklar o 

lnkebe (Engebe: 
arızalar.) 

yer yüzündeki 8IY"hnış olarak gösterir.) 
- ı, t. Artık, (dan sonra 

Canaı, 1. Çuıngan, 2. Dalgıç. 

1 
Gaybubet, 1. Allanma, 2. Yok· 

uk, 
- etmek, ı. Bulunmamak, 2. 

Gitmek, 3. Kudurmak, 4. traklaş
?nak, 5. Uzaklaşmak. 

- ettirmek, 1. Alkmturmak. 2. 
G · 1ennek, 3. Uzaklaştırmak. 

• Gaye, 1. Amaç (hedef, nişan • 
g"ah nıan.) 2. Acur, 3. Bitim (hati· 
bıe, netice man.) 4. Çaptuk, 5. E
~(;k, 6. Erişek, 7. Güt, 8. İş sonu 
(Akıbet, hatime, netice man.) 9. 
~n (netice, hatime man.) 10. Tt
l ~. 11. Umaç, 12. Urk, ıs. Unık, 
4· Vanlasak, 15. Yetel:. 
Bi -, ı. Pek çok, 2. Sonsur.. 

So - ai meık6k olan, 1. Mt~Tk, 2. 
nu belirsiz. 

4 
C.yet, 1. Bitim, 2. Oilkes, S. Cin, 

'İ' Çok, pek çok, 5. Pek, 6. Son, 7. 
avlak. 
CaJ'P, (Alemi gayp gibi kulla· 

?Ulan ve gaip • kayp sözünden ay· 
~ olduğu halde Osmanlıcada çok 
.et a karıştırılan sözdür), 1. Belli· 

8'z, hellisizlik, 2. Bilinmez, bilin -
: ~lik, 8. Gizli, gizlilik, 4. Gizlü, 
ıı hilük, 5. göriinrnez, görün • 

ılik 6 Ort··k1··k r. ,. uu. 
fi'' ~YI', -siz, <leğil, olrnrya.n (Bu 
ıı )Z dilimizde isim ve sıfat olarak 
k n~!l k a.,.c:ıağydaki Gayrı şeklinde 
~anılır; örnek alank aşn1f1daki 
"- l>~ok arapca srfatlann bMI • 

gelir ve bu eıf atlan vasıflardan ...... __ 

man.) 2. Ayn, (Ayn gayn), 8.Ay· 
nk, Ayruk, 4. Başka, 5. Boğur, 
6. Bölek, 7. Büten, 8. El, il (Ya .. 
hancı man.) 9. Ezin, 10. tfin, 11. 
öğün, 12. Okün, ıs. Ongün, 14, 
Oni, 15. Onin, 16. Ozğe, Ozlre, 17. 

Yat. 
- i adil, Tüzsüz,. 
1- ahllkf, ı. Uçkur üstü (Ede • 

be mugayir man. 2. Uygunsuz, 3. 

Yakışmaz. 
_ i caiz, 1. Olmaz, olmıyacak. 
- i el&ttild, 1. Boşan, 2. Eğilip 

bükülmez, s. Esnemez, 4. Katı, 6. 

Sert. 
- i fini, ı. Bozulusuz, 2. Ol • 

mez, ölümSÜZ. 
_ i kabil, • i mümkün, 1. Kıl • 

masltk, 2. Yapılamaz, 8. Yolu 

yok. 
_ i Kabili infilak, Patlamaz 

(Der: İstanbul.) 
_ i kabili infilak atmak, Cuk • 

mak. (Rad. IV. "Kaz.,,) 
_ i kabili ]nyu, 1. Bambaska, 

2. Essiz, s. Karşrlamaz, 4. Kerinç· 
siz. 5. oranlamaz, 6. Ölçüsüz, öm· 

çülmez. . . 
_ i kabili tifa. - i kahılı teda· 

vi, 1. Gecmez, 2. lyil~mez, ivi ol· 
maz, 3. Onulmaz, 4. Savışnnı 

_ i kafi. ı. Az, 2. Elnn"k. 8. F.1 .. 
vermez, A. Taslar, 5. budak. 6. Ye· 
tışmez. 7. Yetmez. 

-1 k~t'f t. J!ı-,vla.wuz, 2. Keeti • 

rilmez, 3. Şöyle böyl~. 

O. türlCçe 1'artılık1ar 

- i kesif, 1. lnce, 2. Samtar, 8. mez, 5. Suçsuz (Masum, bicürüm 
man.) Seyrek, 4. Sulu (Maiyat hakkın. 

da). - i m91'ur, 1. Belirsiz, 2. Bilin
medik, bilinmeksizin, 3. Düşünül • 
meksizin, 4. Pelgüsüz, 5. Tasarla • 
madan,6.Tasnnsız. 

- i llyık, 1. Gerekmez, 2. Ge • 
reksiz, 3. Polumsuz, 4. Uygunsuz, 
uymaz, 6. Yakışmaz, 6. Yaraşık. 
sız, 7. Yaraşmaz. 

- i mahdut, 1. Çevrilmemiş, 2. 
snursız, sının belirsiz, 8. Sonsuz. 

- i mahlOt, 1. Calan, 2. Kan • 
şıksız, 8. Katkısız, 4. Yalın. 

- i mah.Uı, 1. Anlaşılır anla • 
şrlmaz, 2. Belirsiz, S. Belli belirsiz, 
4. Duyulmaz, 5. Görülmez, 6. Pel· 
güşüz, 7. Sezilmez. 

- i makul, 1. Kat'C8§Jk, 2. Ka • 
l'JŞlk, karmakanşık, 3. inanılmaz, 
inarulmıyacak, 4. Monkul. 

- i maltm, 1. Belirsiz, 2. Bilin
mez, bilinrniyen, 3. Biluvsuz. 

- i mezru, 1. Ang, 2. Bor, 8. 
Boz, 4. Ekimsiz, 5. Gen, 6. İ§len -
memiş, 7. Koyak, 8. Poşlak, 9. sij .. 

rülmemiş. 
- i muayyen, 1. Belirsiz, Bel· 

lisiz, 2. Belünsüz, 8. Doluk, 4. Mı· 
şırgı, mışınk, 5. Pelgüsilz. 
-i muktedir, 1. Bulmafan, 2. 

Cünsüz, 8. Elinden gelmez, 4. Eli 
ennez, eli yetmez, 5. Erksiz, (Erk 
-=kudret, iktidar man) 6. Gücü 
yetmez. 7. Kısır (Mahsul vennek 
kudretinden mahrum man.) 8. 
Yetsiz. 

- i mamur, 1. Bakımsız. 2. Bo- - i muntazam, 1. Alaman, 2. 
zuk, düzen, 3. Kelembe, keleme BMı bozuk (hilhassa askerlilcte 
(süııilmemiş tarla man.) 4. Şen. 
liksiz, 5. Yüz üstü bırakılmış. 

- i mecruh, 1. Bütev, 2. Sağ
lam, 8. Yaralanmamış, 4. Yarasız. 

- i memnun, 1. Aznnsar, azım· 
sak, 2. Beğenmemiş, 8. Sevinme • 
nıiş. 

- i memnun olmak, 1. Aznnsa· 
mak, (Az görmek man.) 2. Ko .. 
m1damak, S. Sevinmemek. 

- i meskGıı, 1. Boş. bomboş, 2. 
Elst?.:, ilsiz, 8. 1881Z, 4. Kimsesiz, 5. 
Kişisiz. 

- i mes'ul. ·ı. Baylamz, 2. EH 
yok ( zfmethaJ olmmn mM.) 8. 
Sorgusuz, sorusuı, 4. Söz götür • 

kultanrbr.) 8. BozuV,, 4. Bozuk, 5. 
Daihııık. darmada~. 6. Düzeni 
ho7.t1k. düzensiz, 7. E~ hü~, 
8. Kan~rk, ka!makanı:uk, 9. K~ • 
V:\ lt!l k, 10. Set\ik, 11. Sırasız, 12. 
Söbü, södür. I 

- i muıip, l. Oktc, 2. T;;7.,aif7., • 

3. l.Twrı1n~uz, 4. Uvmaz, 5. Vanş. 
StZ, 6. Y ~lan vanlış. 

- i ""utahık, l. TPlHk. 2 l.Tv • 
mR.7. S. Uvu~az, 4. Yalamak, ya. ' 
lam ık .. 

- i muti. l. r,sı'lus. 2. Dik haş. 
h ~ nrlrlr~f.,h. Li. fnlerrıP'1. !' Jt'~1. 

1~1< ~~a7 1•1·'~1t vennez, 6: Sös 
dinlemez, 7. Yaramaz. \ 
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1 asarrııf Haftası"nda tasar ruf yapmak gerektir. 
Tasarruf yapmak içın de bütün ihtigaçlarını2ı 

Sümer Bank 
Mal ar • rından aza e 

1 edarik ediniz. 

Bütün eşyada 

DiKKA1; Bu tenzilat yalnız tasarruf haftasına mahsustur 

YENi ÇIKTI 

Engerek Düğümü 

işte 
AOrıları ve so§ule algınhOını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
hrlayını2: AlacaOınız mal, hakiki olmalı. 

idaremiz için satın alınacak bumalzemeyi vermek istiyenlerin nü- Fiatı 60 kurut 
(10.000) kilo yerli malı kalın kınnap 1 

mune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa ittirak etmek üzere ..__T_e_vz_i_y_e_r_i -_V_A_K_I_T_M_a_ıb_a_u_ı .... ZA Yl - Beyoğlu Malmüdür • 
lüğünden almakta olduğum 2521 
numaralı maaıımın senedi resmi· 
ni kaybettim. Y eniıini alacağmı -

dan diğerinin hükmü yo1'tll'~ 
Beyoğlunda Tarlab~ & 

N o. da ölmüş binbaşı ~:5 
:(yüzde 7,5) teminat akçelerile beraber (22.12.1934) cumartesi gü · 
nü saat (14) de Cibalide levazım ve mübayaat şubesine müracaat -

Sahibi: Aınn Uı 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 

V AKIT Matbaası - lıtanbul ları. (8462) zevcesi Kalyopi 

\ 

1 Yüceülkü 
1 Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonunda 

Hisseye /1". 
bammell 
1206 11' 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cimi Hi11eıi 

l İnkılap Liselerinin 
yeni adı 

No.aı 

1964 
3704 

No.u 
Aksaray Çakırağa E. Bakkal, Y. 'Azimklr E. 39 Arsa metresi 60,32 Tamamı 

Galata Tophane: Kılınç Ali Paıa Mumhane caddesi ve Kı- 178 - 8- 14 Kısmen kigir salhane ve 1/ 4 4422 

f 

Kuran : Hamdi Ülkllmen 
( ~ıl<i Nebizade Hamdi ) 

lmç Ali Paıa mescidi aokaiı ahır üstü odalar. 
3745 Oaküdar lbaani~e Harem iakelui .az -'•· l -W-

3618 Bakırköy Kartaltepe AICıu 58 Area meh'eli 86 ,, 
Yüzde yedi buçuk pey akçe!erile ihale bedelleri nakden Yeya gayrimiibadil boaoıile adenmek &zere yukarıda 

menlrnller açık arttırma suretile satışa çıkanlmışlır. ihaleleri 19/12/934 Çarfamba ıtJnD Hat on darttedir. 

Öz Türliçe 1iarıılıklar 

-i muvaffak, 1. Başa çıkaramı- - i mütevazin, 1. Ağman, 2~ 
yan, 2. Başaramamış, 3. Becere - Bir gelmez, 3. Çakşaşık, 4. Çekile-
miyen 4. Bulmağan, 5. pnmadık, ri başka, 5. Tartılan başka, 6 .. 
6. üstesinden gelmiyen, 7. Yap - Tartışmaz. 
mıyan. - 1 - i müvazi, 1. Kakkm, 2. Km • 

- i muvafık, - i münasip, 1. A- taş, 3. Ters pers. 
yığ, 2. Cönsüz, 3. Uygunsuz, 4. Uy- - i sabit, 1. Caybak, 2. Değişir, 
maz, 5. Yakışıksız, 6. Yakışmaz, 3. Duraksız, 4. Durmaz dinlenmez, 
~akışık almaz. 7. Yaramaçı, 8. 5. Durumsuz, 6. Oynak, 7. Oynar, 
Yaraşıksız, 9. Yaraşmaz, 10. Yer- 8. Sıysmcak. 
siz, 11. Yön demsiz, yöntemsiz . - i saf, - safi, 1. A.nksız, 2. Çe-

- i mümasil, 1. Bambaşka, 2. pel, 3. Çepelli, 4. Karışık, 5. Kat· 
Bazlak, 3. Cızlak, crzzak, 4. Ça - kıh, 6. Bozaktığ. 
ral, 5. Çorak, 6. Dolam, 7. Dün - - j sahih, 1. Bozuk, 2. Eğme, 
Cı:mlik, 8. Gayrak, 9. Geren, 10.

1 

cğmel, 3. Yalan, 4. Yanlış. 
Hozan, 11. Kepir, 12. KıraG, 13. _ i salim, ı. Çürük, 2. Karışık, 
Kıravga, 14. Kırtak, l 5. Kırtan, 3. Kurtulmamış (hatadan gayri 
16. Kırtıl, 17. Melenk, 18. Sanga - salim = yanlıştan kurtulmamış). 
ma, 19. Tayla, 20. Verim~iz. _ i tabii, 1. Bülez, 2. Çomuk. 

- i mürettep, 1. Bortag 2. Di- . h" 1 K" ı· 2 Pırtak 3 .
1 

. 3 K k k k - ı ta ır, . ır ı, . , . 
zı memış, . arışı , arma arı - p· 

4 
Pı 

k 4 S 1 
ıs, . yar. 

şı 1 • ıra anmamış. . w 

• •• 1• ı Kııru 2 Tal a _ - ı tannan, 1. Boguk, 2. Bo -- ı muım r, . , . w w 

ğ 3 Verimsiz (mahsulsiiz gunak, 3. Bogunuk, 4. Çınlamaz, 
ac, · ö 6 S w "" Se m;n). 4. y emi~iz. 5. tmez, . agır, t. s vermez, 

- . i müstakir, 1. Duraksız, 2. 8. Tınlamaz · 
Durmaz, dinlenmez, 3. Dummsuz, - i vaki, 1. Olmadık, 2. Olma -

4. Stvsıncak, 5. Yürüğen. mış. 
- i müstevi. 1. Engebe, 2. E . -i vazih, l. Belirsiz, belürsüz, 

nic::li yokuşlu, 3. Por, port, 4. Pür . 2. Çospar, 3. Dunuk, 4. Kapalı, 5. 
tük.. Kapanık, 6. Karanlık, 7. Örtülü, 
-i müteehhil, 1. Bike (Evlen - üstü örtülü. 

mc"l1iş kız Madeınoisellc man.) Gayret, 1. Astınlık, 2. Cabadak, ' 
2. Baydak, 3. Delikanlı, 4. Ergen, 3. Çaba, 4. Çalışma, çalışıp, çaba-
5. Evlenmemiş, 6. Poydak. lama, 5. Duruşma, dürüşme, 6. E· 

- i mütenasip, 1. Biçimsiz, 2. mek, 7. İmek, imkek, 8. Kiçemel, 
Caynak, 3. Opsa, 4. Oransız, 5. j 9. Kınık, 10. Kıskanma (eski ma· . 
Uy~nsuz, 6. Uyuşmaz. na: gayreti akran), 11. Küç, 12. 
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Oz Türliçe &rıılıklar 

mak, 3. Çok olmak, 4. Çökmek, 5. 
· Duıunmak, 6. Dummak, 7. Dunul
mak, 8. Karmak, 9. Maltımak, 10. 
Tumm3k. 

Garp, 1. Batı, 2. Bayu, 3. Gün· 
batar, 4. Gün batısr, kün batısr, 5. 
Gün endi, 6. Gün ini, 7. Ki.din (Ar
kada, garp cihetinde man.) 8. 
Kon, kun. 

- rüzıirı, 1. Akyel, 2. Batı 
yeli, 3. Dağ yeli. 

Garı (etmek), 1. Dikmek (a
ğaç), 2. Gölemek . 

Garson, 1. Ayakçı, 2. Şireci, 
:<saki ınan.) . 

Gaseyan, 1. Bulantı, 2. Gönül 
bulanmak, 3. Gönül dönmek, 4. 
Kusgu, 5. Kusma, 6. Kusu, 7. Ok -
şu, 8. Öğürme, 9. Öğzüme. 

Gasıp, (Gaspeden), 1. Çekip 
2. El uzatan, 3. Güciyle alan, 4. 
Kapan, kapıp kaçan, kapkaç, 5. 
Şıtlakçı, 6. Üstüne oturan, 7. Yu
tucu, 8. Zorla alan, 9. Zorla ka -
pan, 10. Zorba. 

Gaıl (Gasil), 1. Yıkama, 2. 
Yuğma, yunma, yuvma. 

- etmek, 1. Yıkamak, 2. Yuğ -
ınak, yunmak, yuvmak. 

Gasp, 1. Elinden almak, 2. Gü
•'ciyle alma, 3. Kapma, 4. Kıcımn, 
5. Küçem, 6. Üstüne oturma, 7. 

· Y ntma, 8. Zorla alma. 
- edilmek, Gücelmek. 
~- edilmiı, Alsılomş. 
- etmek, 1. Bululonak, 2. Gar -

masmak, 3. Colkmak, 4. Elinden 
almak,, 5. El uzatmak, 6. Güciyle 

almak, 7. Kapmak, 8. Kücenmek, 
9. Pılamak, 10 Sırmamak, 11 Sıbıt 
mak, 12. Talamak, 13. Üstüne o
turmak, üstüne yatmak, 14. Yut• 
mak, 15. Zorla almak. 

Gassal, 1. Ölü yıkayıcı, 2. Yu' 
vusga, 3. Yuyucu. 

Gaıiye, (Haşa), 1. Arzuk, 2. & 
ğer örtüsü, 3. Erindük, 4. örtü. 

Gaıy, 1. Bağınlama, 2. Baygın " 
hk, 3. Bayılma, 4. Kendinden r;rÇ" 

6 O- ıt .. me, 5. Kıyınma, . gunma, 
ğunma, 7. Usu gitme. 

- olmak, 1. Bayılmak, bayı~ıı~ 
gitmek, 2. Bükelemek, 3. Kend~ .. 
uen geçmek, 4. Pelesimek, 5. 
ğunmak, 6. Usu gitmek. 

k 2. 
Gats (etmek), 1. Batmna , 

ÇJ" 
Daldmnak, 3. Dummak ,4. Man 
mak. ~ 

Gava, 1. Azgunluk, 2. Sapıklt 
3. Yolunu şaşırma. ... kü: .,. 

Gavga, 1. Cingar, 2. Çe !;, 
1 

,, 
gın I ., 

Çekişme, 4. Dalaş, 5. ~.3:. tü 9. 
6. Dövüş, 7. Dulum, 8. G~: '12. 
Kavga, 10. Patırdı, 11. Sav~, ı; .. 

Tutuşma, 13. Tülüm, 14. Y 0°
1

1
1 
c 

· uhare ' ma. (cidal, harb, ruza, m d 
1 

\ 
muaarebe münazaa, müca e e . ... ' ç tal' h 

- cı, 1. Camgamcı, 2. a. k, 1 

· 5 Dö~ • Çekişken, 4. Ç~~' .. ·.. .. J{aV .. 
fl. Geçimsiz, 7. Gunıltucu, 8. 

gacı. Çekne .. 
-lı, ı. Arası bozuk, 2. J{Ü .. 

şikli, 3. Dargın, 4. Kavgalı, 5· 
"T" küsü~müş • su u, . k kPfe ı, 

Gavr. l. Dilnden (Tavu t ~ 4 n . 
2. Dip, 3. En derin yer, · _ss-


