
kulla;,;;cağın 

Mal 
Yerli olsun 

Bugünkü Sayımız 

20 
S. A. Y. /. F. A. 

;""==============================Y=a=z=""ı ı·~ı;r,:--Tel~onu~.-2=4~37::::=9~P~===========:==============================~~ ~~=:'~~==~~:':=:===============~;;:::;::::;:::;: 
• Sayı.. 6084. 22 .. .. cı• Perşembe, 13 BirincikAnun . ( 12 inci ay) 1934 ldare Telefonu: 2

4370 Sayısı 5 Kuruş 

r' konomik Sıyasamızda Tam Bir Muvaffakıyet 

niı f 

adın qurtdaşlar.ımız 
trkaqa girmelidirler 

Başbakan anlatıyor : içte dirlik 
düzenlik, emniyet; dışta barış .. 

~F. Genel yazganı B. Receb Pekerinf 
•rka teşkilatına mühim tamimi 

'ld Ankara, 12 (A.A.) - C. H. F. I 

en diie çevirim Genel yazgaru B. Receb ~e~er 

d 
kadınlarımızın saylav seçınum~ 

enemelerİ girm~Ieri münasebetile fırka teş ~ 
nu d kilatma a!':ağıdaki tamimi gönde.ı·-
·~ı (!llcmelcrdc vüzleştiğimiz . t' J 

~- Cl' ('ok J ( - • d b"" "'k r ll1ıŞ lf: "' · o c ugu oran a uyu --
l~ı n.üşünii:rorum ki bu çevrim "Kadınlarımızın ıaylav seçi. -

Halkevinde yapılan toplantıda bulunanlar. 

11,;tırıde J afnız cleğilim; baş· mine girmeleri yasaıı çıkınca, !iır-
rıa;,1 sor~ğı~ .• ~:-p.ı:eşi~ d~ğümlc- l~amıza yeni vazifeler dü,üyor. Se- 1 ürk Parası ... 1 asarruf Yerlerine 

Yatıracağınız En Emin Para 
"'-k _<:oz<lugunu bılmıyorum. . ·k· dereceli olunca iJ,inci 

1
1'\' hıl 

1 
• d. .. k.. çım ı ı , me { ıster ım. cun u sı- k ] 1 · arın öğr~tliö-i hutusla; bu bu- müntehipler arasında da ar ın a-, 

'" "' " ' l I • d F1r ~J ''e~cJiği aJı~kanJık karşılıklı rımızın bulunma arı azım ır. / • 
ili e. hıı·tPşccek olursa, belkim ka nizamnamesi fırkablar dıtuıda 

ttllı, • . l . l3 •sın çenim ) olları kolay· yurttaşlara rey veren erın ce.a;a • 
u_ Umutla kendi den<'meJerim 1 d rılmasını söyler. Bu ha'Je gö-

tir~l~ l'ıra hir konuşum yürüt· an 
1
k d rttaıların şir,nd:den 

ışıt.·o n . "b" b k re, a ın yu 
tjJ ,, rum. emm gı ı aş a la d k' ·k· 
· er de ~ınaJ ıı.larmr "Ulus un fırkaya kayıtları zım ır 1

• 
1 ın-

lld )' ' " • ;ı;Jı - b tı e ha~t:nrlarsa dil ·vcrimini ci müntehib ıeçimı ve ?'tta un-
' taca!\ yeni bir öümüşük çı • dan evvelki yoklama Z'AJDADI gel

meden ikinci müntehiJ.> olacak ka
dınlarımızı fırka üye 6İ sıfatını ka
zanmıf olıunlar. ~ttttr 

1
• ·1f. "',. • 1'- •• ı a .. •yor 

"'~· .,,, ;':" ıcı guze r , 

;c~;" İlk t 0 ,,sczii'l;i alıyorum: 
iyi vasıflı kr.Ldın üyelerinin 

Türk ulusunun sanayileşme işi, kurtuluş savaşının bir yeni 
yönü ... Beş yıllık sanayi programı 2,S yılda sona erecek 

1 utum ve Yerli Mal· 
/ar Haftası başladı, .. 

~''tt11 • e disais dernierement de 
~lıqlı(ı 1 }lt:uL '-'" ıntu.;ıu-cnt. n-..oo~ 

il lQ r a la pocsic.,. 
artmasne fırka.ım.tz \n:m ,-eT~e- ı=-"1-~~~~~~n; 

· Kurultay Başkanı, 
Başbakan mühim 
nutuklar( söylediler 

'il: ~zü önc:e Osmanhc:aya ~e-

~ ahken resim hakkında söy
Y;t ~iiylcdiklerim) muhakkak 

,~~t ~~da dal1i tatbik olunabilir.,, 
ı'tı 11

l'cr hullanılnuş olan Os • 
~j '11t~n tlirkç~Ierini arıyahm: 
~ti/en Yl'rınc ''son günlerde., 
ltrt•ntde,, diyebiliriz; ancak bu 
~ "dernierement - ahiren,, in 
tıarşılığı değildir, her tüştü • 

ttj geJemt•zler. Son dan bir çağ 
lla~et~~liyiz; hu türetişte iki 
·IQ ıthıhriz: 

llı11 ') 'iti,. : -· -un; sonlayın, ya so 
~. t-f!8~nıı1 tüm türkçesidir. 
t."'1t ~1'n: osmanhca hir tür1ü 
1 " 1 e " · ~irtıı Pcınture,, ü ayırdede -
fııittıi e~ hul:ımamıştr. Biz şim -
~''~tıı Zın hu eksikliğini kaldırma
. tıı1c~~Yız. !lu da güç görüfıÜ· 
u~i ( ~nberı az çok kuJJanc1ııi,ı
(8jzın çızmek) e eş olarak iie·ıgi 
"ı· tk) (1 . l . . . 

1_ eyım crını vel' l)"'Or • .. ... ,, . , 

cek ve hem ~e kuvvetlencektir. 
Bir yandan ıf'?lav seçimi hazll'lık
ları öte yan/J/an fırka kongreleri 
sebebile te.t 1rilitımızın çok i,Jer 
kar§ııında olduğu bu 11rada ka • 
dm arkadı J.tlarımızm arttırılması 
iti de ço1'İ mühimdir. Bu it ayrıca 
dikaktl:, emekli ve metotlu bir 
çalıpna ister. Herhalde yalnız bir 
kaç dl'~il, mümkün olduğu kadar 
çok •1'tadın, fırkanın ikinci mün -
tehHıt listesine girmelidir. Son be
led: Jye seçiminde nisbeten az ka • 
drJı üye seçilmesi fırka merkezine 
çok üzüntü vermittir. Biz kadınla· 
ra sözde bir ıeçim hakkı vermek 
için değil, erkek arkadqları gibi 
aslından yüksek olan Türk kadı -
nını pek samimi olarak devlet i · 
daresine iştirak ettirmek için bu 
yola g:rdik. Halkevlerinin zaten 

İleirıt" 1 Pek güzel karşı}a·rabi-
~ bitiltı:r.e., için ise öte;lf'mberi Devamı 14 cü sayıfanın 3 ü sütununda 
~) tiiıeı ~nde kuJlanılmVŞ olan 
~ llflkk ır karşılık olur,, 
li~l'i '"da: ötedenbe1·i kulla-

1'4~ta.~dc,_ -den otür/J gibi Der
~ lif 

8 
lll ıle Kazan 1/itiklerinden 

ran) adlı piyesini oynadılar ve 
çok hefenildiler. 

••tb•k•n kUralde 
lımet lnönü, sürekli alkıı . 

lar arasında kürsüye geldi, ve şu 
sözleri söyledi: 

"Bayanlar, Baylar, sevgili din-

Başbakan İsmet İnönü leyicilerim, 

Ank 12 (A A ) B
.. .. 1 Ökonomi ve arttırma haftasını 

ara, . . - ugun 'd a· . . .. . . yenı en açıyoruz. ır kaç seneden 
beoşıncı okonomı ve yerlı malları b · 1 b il' b 1 ·· 1 · d . .. .. 

1 
l .. erı yı ın e ı aı ı gun erın e 

. . u op an ı ar u un mem e ette, 

Kurultay Başkam Kazım Özalp 

memleketin ökonomi ile alakası • 
nı, ökonomi itlerinde hevesle ça-

(Devamı 2. nci sayıfada) yedı gunu Bat Bakan smet no - , b t 1 t 1 b'"t" 1 k 
aünün halkevınde seçken hır ka· · 
labahk önünde söylediği değ~i ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-

ıöylevile ba,ıadı: General B • •• •• Jd •• 
Kalahahk arasında kurultay asrı gomu U 

Batkanı Kazım Özalp, bütün 
hakanlar, halk Fırkası genel ki • 
tibi B. Receb Peker ve bir çok 

Değerli kumandanın cenazesi limanımıza torpitoyla 
Qetirildi, merasimre karşılandı 

saylavlar bulunuyordu. C--
1\IJerasime, tam saat 16 da An

kara kız lisesi talebelerinden bir 
grupun hep bir ağızdan söyledik· 
leri istiklal martı ile batlandı. is
tiklal mar§ı ayakta dinlendi. Bun· 
dan sonra gene bir talebe ulusal 

,., Oı-fın d 
tı a uygUf.t bir karşı -

"~h 1 

ıstın~uı semfler: nin 
Jıri~i.. 

bir şarkı okudu. 
Ondan sonra Ankara kız lisesi 

talebeleri Ankara saylavı Aka 
'"lündüzün (Türk Şekeri), (Kü • 
-ıes oyunu) piyesleriyle kız lise • 

~~tş1ı.~~kak: DerrJ.ide gördüğü · 
Ilı 01c il ar arasın:aa en güzel bul· ' 

~Ji h· e ierk'i •J·erit.·orum • daha 
ıı ır . . ~ ,, ' ' r 

~) aı11 J azı dı ı bayık ki pek el· 
~ r, 

~ U~A 1 
, ~ fr. "rup1t dillerinde kul · i 
)~~). ~"_f!lrie, ing. poe.f1y, po · 

1 

)) "iiıu sıtt hep nrekçe "poi~i~ .. 
~e htt n~'l!n çıkmış, Jatince ara 

l'tı:ı (<11lerc geçmiştir. Al -

'" de 'Y~ieye ark~daş olarak 
\."erdi .. ~attıkları Diclıtk11nst sö- l 
~1~1.\ 11~; ,:tnlam "yapı uzluğu .. 
1• ı "'- ata Ugu" dur. 

1 

~ ~"ıa l>Çadan aldığımız ı:;iir ,ı . 
)\ "I , dlly 'i 
~ .. l' kok u gibi kavramlar nr 
, -.. ti h· tendir. 

c:sıı •ze b' 
t• illa\" ırçok karşılıklar vcı 
~ • hıL- ara . 
'~>.t-~d sın da ayduk, koşuk, 

_.:nden Bayan Nezihenin (Buh • 
ı~~~~~~~~~~~~~~ j,----------., 
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Gül üstüne gül 
koklıyanlar! •. 

Bu güzel, milli romana bugün 
batladık. Çok beğenecekıiniz. 

\

• l'll Urıt an ~a~ değer adlar· ı Oturduğunuz semtin ıuuıl a~andı· 
eyfşımıze göre aydık dl- ğım merak ediyorsanız bu. te~ e.e

~i. cu rini buıünden itibaren 1 ıncı sayda 

silYJfanın 3. cü sütununda mıada olmmar• batlaJuuZ-'" ~--------------" 

Merhum Qeneraltn cenazesi KadıköyUnde 

Ölümünü büyük bir acı ile yazdığı -
mız değerli kumandanlarımızdan ge
neral Basrinin cenazesi dün sabah "A
datepe., torpidosu ite limanımıza geti • 

rilerek merasimle karşılanmıştır. 

Generalin cenazesinde İstanbul ku -

mandam rencral Halis, general Cevad, 

harp akademisi kumandanı general Fu

ad, Merkez kumandanı. lstanbul vali 

ve belediye reisi bay Muhiddin, Halk 

Fırkası İstanbul idare heyeti reisi Dr. 
bay Cemal, vali muavini bay Ali Rıza, 
belediye reisi muavini bay Hamid, em
niyet müdürü bay Fehmi, fırka ve alay 
kumandanları zabitan ve askeri talebe 
bulunmuştur. Merhum cenazesi büyük 
bir saygı ve iç sızısı ite Sa~yi cedW 
mezarlığındaki aile kabristanına gö • 
mUlmUttür. Generalin ailesine ve ordu· 
muz ululanna tc~ssürlerimizi bildiri • 
yonı.ı. 



y sa a Tam Bür Muvaffakıyet 
(Baş t rafı 1 inci sayıfada) 

lı.mnyı ve memleketin ökonomik 
varlığım gözden geçirmeği kolay
laştıran bir fırsat oluyor. Bu ge -
çen yılın ökonomik vaziyetini si -
ze geniş yürekle ve kıvançla söy· 
)iyebilecck vaziyetteyiz. 

Bütün dünyada öltonomik va -

ziyet bu sene yer yeı- bazı iyilik
i er gösterdi denilebilirse de &enel 
olarak sıkıntı, d::ı.dık devri r;eç -
miş ve genişleme ve dönmüş de -
nilemez. Bütün ülkelerde tahmin 
bu yoJ-ladır. 

Bizim memlek tirnize gelince, 
bu gc<"en yıl icinde memleketin ö
konomi durur.aun.un iyiliğe dön -
düğünü sö}liyetiliriz. sanıyorum. 

Bu son beş altı sene!ik dünya
ya şamil olan sıkmtmm bizim ül
kede iyiliğe dönciü"'ünü zav.net • 
mek, böyle bir zannı söylemek bir 
cesaret olduğunu bilirim. Amma, 
bunu ati, riyazi bir şekilde ileri 
sürmek ve mübalağaiı raka.miar 
söylemek aklımdan geçmez. An -
cak alınan tedbirler ve memleket
teki alış veriş hali bunu söylemek 
için imkan verdiğini siz de biraz 
sonra kabul edeceksiniz. 

Uluslar araeı ticaretimiz 
Bu yıl dğer milletlerle uluslar

arası ticaretimiz geçen yıllara nis
betle azalmamıştır. Aksine ola : 
rnk genel mahiyeti ile daha iyi bir 
istikamet göstermektedir. 

Diğer taraftan iç pazarının ol
dukça canlı mikyasta artması dış 
ticaret i!e beraber olarak memle -
kette fiyatlar üzerinde iyi bir te
sir husule getirmiştir. Fiyatlar i
çinde size bazı rakamlar söyliyc -

ceğim ki, memlekette hasıl olan 
yahut hasıl olmağa yüz tutan ge
nişlik için ümit verici bir delil o
larak siz de göz önünde bulundu
racaksmız. 

Ba~lıca dı§arıya çıkardığumz 
mallardan üzüm, zahire geçen se· 
ne nisbetle daha fazla para etmiş
tir. Üzerinde çok söylenen inci -
rin değeri benim aldıeım son he -
saplara göı-c geçen seneye ni!ibet
le yüksek addolunabilir. 

Her halde geçen senekinden 
daha az fiatta olmadığım söyle • 
mekte ittifak vardır. inciri bilhas
sa söylemem onun değeri üzerin
de çok münakaşa geçtiğindendir. 
Üzümde ve zahirede fiyatlar mü· 
nakaşa götürmez surette geçen se
nekinden daha elveriş1idir. Bun -
dan sonra yün Ye pamuk geliyor. 
Bunlıu·m memleket dahilindeki 
fiyatları gecen senekinden sok da 
ha iyidir. Mesela yünün kilosu ge
çen sene 17 kuruşa kadar satılır -
ken bugün 120 kuruştan aranmak

tadır. 
Tiftik (Teçen sene 28 lrnrusa sa-

tılmakta iken bu sene 115 kuru
sa kadar ararmaktadır. Pamu(iun . . 
Jcilosu ffCCen sen"' nsnğı yukarı 
17 - 20 kuru.ken bu ı;ene şimdi 50 
kmus3. kadar aranmaktadır. 

DiC.er mahsulat zeytinyağı, de
ri de geçen seneye n ·::betle iyi fi
yattadn·. Ökonomik cluru"umu -
z~n iyi alametlerinden en kanaat 
verici olarak memleket içindeki 
bu fi ·at artması b~şlıca sevindire
cek bir alamettir. Bunu yalnız ti
caret sideminde lmbul ettiğimiz 

uıtulde görmeliyiz. 
G~n~ı kontenjan mi~darına 

,,,zaltdık 

Mem1ekete girmesi kontenjana 1 gözle görünür bir şekilde fark gös
bağlı mal miktarı çok azalmıştır. leı-mcsi cumhuriyet ökonomik po

Buna mukabil kl"rinklc, denkleş - litikasmm esaslı bir muvaffakiye
me ile memlekete girecek mal tidir. (Sürekli alkL~lar). Bu öko • 
miktarı çok arlmıştır. Şu halde nomik söylemede vatandaşların 

geniş mikyasta, denkleş - vazifelc:i ve çalışım istikametleri 
meğe müsait klirink ticarei.ini ta- çok :;cnişlediğ'ni ve çok ehcmmi
kip cd:yoruz. Gene• koutenjar. yetlendlrdiğini ayrıca zikretmeli
'":':} tarını ço:..C .. ~~altm1sız<l1r. y"m. Arkadaşlar, bir çok' memle-

Yurd içinde takib ettiğimiz ö - ketler mahsullerini gerek fabrika 
konomik s'yase.smda iç pazan :;e- :;erek toprak mahsullerinde birik
ni~letmeğe çalışıyoruz. 14 pazarın miş olmaktan çok sıkıntı içinde • 
genişlemesi, sınai program tesirile dirler. Amma size be" rakam ii -
vatanda§lar için istifadel' bir a - zerinde söyliyebilirmı ki bugün 
mil olacaktır. Program hakkında 1 yetiştiı·diğim'z mahsullerden eli· -
geçen sene yüksek katınızda, ya- mizde birikmiş hic h"r şey olma -
pılncaktır. düşünülüyor diye söy - dıktan b:ışlm ilerde yeliştirecekle
ledig:m sözler bu sene temel at - rim'zden de 24 milyon liralık bir 
ma ve tahakkuk alanına getirme mikdarmı satmak için mÜ§lerimiz 
surct:!e ileri bir safhadadır. kapımızda bekler vaziyetteyiz. 

Şişe fabrikasının temelini at - Yani b'z. ilerde yetişecek malları
tık. Bu yaz işliyeceğini umuyoruz. mızı satmak için şimdiden mühim 
Sanayi programı :çin başlangıcı bir mikdarda bağlanmış bulunu -
934 mali senesini kabul etmiştik. yoruz. Bu, mahsul yetiştiriciler i -
935 mali senesi içinde şişe fahri- çin çok teşvik edici ve çok ehem -
kasını açmış olacağız. miyet verilmesi lazım gelen bir 

Pamuklu için lstanbulda Ba - vaziyettedir de. \ 
kırköy fabrikasını açtık. Önümüz- Cumhuriyet hükfımeti fabrika -
deki ilkbaharda Kayseri kurumu - Iarında ve tarlalarında çok mah -
nu da açacağız. Ereğlideki fabri- sul yetiştirme ihtiyacındadır. Hü -
kanın temelini attık. Önümüzdeki kumetçe ve ulusça bütün gayreti.. 
yıl işlemeye başlıyacak. Önümüz- mizi kazanmak ve mahsul yetiş -
deki yaz da Nazillideki diğer bü- tirmek gayretimizi, en son imkin
yük faörika ile ı\.ialatyada kurula- Iarma kadar takatimizi sarfedip, 
cak fnbr:kanm ve Bursacla kan • mahsul yetiştirmeğe çalışmalıyız. 
garm fabrikasının temelini atma- Çalışmamızı, ökonomik sahada 
ğa çalışacağız. Sömi kok fabrika- verimli olmamızı çok artırmak 
sı mamulatım ise önümüzdeki mecburiyetindeyiz. Bu seneki mah 
mevsimde piyasamızda göreceğiz. sullerden bahsederken tütünden 
önümüzdeki yal beş senelik de bir iki kelime ile bahsetmez -
sanayi proğramının büyiik sem eksik kalır. Bu sene tütün 
bir kısmı tahak uk edece ma su ümtiz geren seneye nisbet-

Hulasa 934 - 935 seneleri için- le miktar olarak daha fazla değil
de beş senelik sanayi programının dir. Hata daha azdır, denilebilir. 
büyük bir kısmı tahakkuk edecek- Fakat değer olarak elimize geçen 
tir. Demir sanayiinin esasları şim- para en çok tütün istihsal ett:ğimiz 
diden geniş mikyasta tetkik edil - senelerde elimize geçen paradan 
mekte, planları yapılmaktadır. Ö- eksik deiflclir, fazladır. Bu geçir -
nümüzdeki yaz mevsim~nde tc - diğimiz yıl içinde, memleketin 
melleri atılacaktır. mali vaziyetinden de memnuni -

Kağıt fabrikası yazın işlemeğe yelle bahsedebiliriz. 
başlıyacaktır. Seramik, kendir sa- Devlet bütçesi emniyette 
nayi:mizin önümüzdeki yaz etüt- Devletin bütçesi, bu sene gerek 
leri bitirilecek ve işe başlanmış memleket miidafaası için ve gerek 
olacaktır. En sona kimya sanayii diğer ihtiyaçlar için göze alman 
kalıyor. Bunlardan başka olan bü- masraflarla 185 milyon liraya 
tün sanayi fabriknlarmın temel - kadar yükselmişti. 
leri ve işletilmeleri herkesin anlı- Ş".ıındiye kadar hazinenin ge

yacağı ve göreceği bir derecede liri ve tahsilatı bu bütçe -
ilerlem=ştir. nin tahakkuk edebileceğini emni • 

İlk maddelerimizin kendi fab- yetle vadetmektedir. Zaten öko -
rikalarımızda ve kurumlarımızda nomik vaziyet, alış veriş ve iç pa. 
işlenecek bir vaziyet alması tabii zarının genişliği, mahsullerin para 
cok faydalı ve hayırlı olarak fiat- etmesi rnkamlara müstenit olarak 
lar üzerinde yükseltici tesirini gös- meydanda olduktan sonra vatan -
termektedir. Kendi mnhsullerimi- I daşların borçlarını haz'neye öde -
zin dahilde alıcısı ve onun değer- me kabiliyeti kendiliğinden artar. 
lcştirci müştel'isi olmak ilk mad - Fakat biz bunu hazinenin kendi 
delerimizin sntış fiatlarını da kıy- varidatını tahsil etmek için gör -
metlendirmektedir. düğü kolaylıkla da rakam üzerin-

Görüyorswıuz ki memleketin de ve gözle görerek anlıyoruz. Al
ökonomik durumunu düzeltmek tı aylık tahsilatımızın yekfinu 90 

·ve yüksellmck için hem dışarı iş- m'lyonu geçmektedir ki, 185 mil -
leri iç' n ayrı ayrı tedbirler nlma yon tahmin ettiğimiz varidatı em
ve bu tedbirler arasın a yakınlık, niyetle alabileceğimizi tahmin et
karcılık ve uygunluk bulundur - mek hakikate uygun bir söyleme 
mak gerektir. olacaktır. 

Cumuriyet ökonomik po!ih· Cumhuriyet merkez bankasının 
if köSI muvaffak o:muştur ortada altın mikdarı bu sene zaa-

Bütün dünyanın darlık içinde fında da artmıştır. Geçen seae bu 
bunaldığı ve lmstalıktan kurtul - vakitlnr mevcut altın, ortada dö
mak, iyiliğe dönmek alametleri nen tedavül eden kağıt paraya 
dünyanın her tarafında iyice be - n'sbetle yi.izde 15 tutuyordu. Bu -
lirmediği zamanlarda cu.mhuriyet gün cıldığım malfunata göre bu 
Türk;yesinde ökonomik eağlığm mikdar yüzde 16,5 e çıkmıştır. 

__. zws - zwa zwwwe -== .._..~ ıwwwı- ._ _..- - - ---=~ 

Evvela ticarette sıkıntı, darlık Kendi duyumlarımızı bugün için okurlarımız 
yıJları ile başlıyan kontenjan u -
sulü bu "on sene 'çindc serbestliğe _____ ._Y_e_d_i_~_c_1 __ ..,s_a,,_.y_ı_f~-~-ı_z_d .... :. ___ b_u2 .... ~_c_a_k_ıa ___ rd_ır ___ ,__ -
doğru ge..-ı.iş mikyasta çevrilmiştir, 

Y :::ı_ k h c.:-....' • • 1 d·· b · · de yat' ı.an.se - eye""'"'ıI:Zoe ve sızm vası - ayı unyanın arış ıçın . 
1 d b uJ h d. · dcdır· tanı:ı a a ü\ün · usca meç ul yışı bozulmasın en ış~sın u1' 

de-ğildir, ki biı•s;ok memlckctleı·dc Türkiyenin vaziyetı, kolllf 
allın \,arşılıgı bu dar senelerde art rı ile iyi münasebetleri, koJ1'1şıı 
mıyor,, eksil'yor ~ Diz kanunen ka - riyle yaptığı muahedeler bilh ~ 
g~ıt ~aralara henüz daha karsılık son yıl icinde bütün bu ıneJ1'1le - - ~ 
ilan etmediğimiz· halde Cumhuri - tin me?"lnuniyetle hayra~•."'~ 
;et Med<ez bank asında birikmek- ! traı B_lkan antlnşme.sı, bı~·?1. 
te olan a)tmlarım r.ı.: art~akt~dır. ~u)arla mii-.asebet~crimizı 1~1 

Eğer biz münhasıran altın b:r·ktir- vn i-:inde olgun bir hale getıfıtl 
mck yani milletler nrasındaki alış tir. 

evrişte mümkün o.\cluğu kadar az Ümit ediyoruz ki, bizim zih;; 
satın ala:rak çok S< \fjmak gibi dar yetimize ve takip ettiğimiz p:ıb~ 
b · r düşünce i!c har el'rnt etseydik kaya göre kcmşularla ınünase i 
daha çok altın bi nklircbilirdik. timiz, gelecek yıl içinde ~ah; 
Amma biz iş hacmiı ı 1. gerek ulus- bir is.tikametle yürüyecektıı·. f1 
lar arası ticarette grnıekse iç pa - eser uluslararası havası bu ~:ıı 
zarda dar~.ltarak .. par~ ~i-

1 
leketin kendi harici siyas~til1~!d 

·riktirmeyi okonom tk hır lmr ı nüoiyctine, uzlaşma fikrlne .
5
, 

sayplryoruz. Biz:m politika - ' ğu kadar milli müdafaa da 1
1 

mız bütün dün)~aıda alış tinat ettirmesini zaruri kılıyor•,. 
verijin geniş olması .ve· bunun için bu, bütün di\nya politikası~ı!l; 
kola;ylık gösterımektır. Ancak bu bii ve zaruri bir neticesi dır· .

1 
v ~ 

güzeo,vdedir ki g~İm vıe uluslar a- lciye bütün memleketlere ~ıı~\ • dil 
rası akonomik münasep~le;-i da - lan müşterek bir kanaatın f11tlf ~ 
ha kolay ev daha rahat o hır ki bu- rek bir ihtiyacın izinde yürÜııı 

1 
mm genel olarak gıöstcrdiği fay - ten başka bir şey yapmaf11~ 
dauar cfoha çoktur. Bununla bera- dır. Biz bu istikamette yine 0 
her altın karşılığını arttirmanm yeccğiz, dikkatli bulunın'k ~ d-. 
bütün ökımomik muhitlerde va - fondan ayrılmıyacağız. Ö~~ İ~j 
tanda~dar .arasında, iyi b=r ah.enk. mik ve mali alanda olan in1'1.~ bl.İı 
iyi bir .muvazene işareti olarak mız, uluslararasında sulh fı illa_ 

kabul ed\leceğinc şüphe yoktur. sağlam bir temelde olmasıfl•; 
Milli ı\aramızın değeri. teveffiktir ki, bu hususta 'f. " 

c..\İifjmiyecek yenin kendi kuvveti en eı11.iJlifl, 
Arkadaşl.,r, milli paranın de -

ğeri üzerinde ·hu ufak hülasadan 
sonra öir iki sö. t; s&ylemek isterim. 
Görüyorıunuz kı~ m.Uli pa.ra='ın de-
ğerini tutma için btı;tün şartlar 
meyc-.uttur. A nl:a~ ... • .. _;!U<> .. -
mız olarak milli paı ·a\mn değerini 
mutlak olarak muhaJa•.za edece -
ğiz, asla dütmesine m.~hal vermi
yeceğiz. Bu şerait içim.\."! dlişme -
si için, bizim, clüşmet iınc karar 
vermemiô lazımdır. Biz s 't'çen se -
neler söylediğimiz gibi ,asla bu 
zihniyette, değiliz. Milli paı ö\mızın 
değerini düşürmeğe ihti} -;t.Ç da 
yoktur. Onun için gerek tas nrruf 
erbabı gerek hariçten bizimle mu-

en müessir yardımılardan bıt 
dir. 

Sulhün, inkılabın ve öJc!lcd 
genişlemenin en iyi bir yard~(ı 
sı olan milli müdafaa ma~ f 
~nun sahibi ola.n Türk..,mill~ ) 
ıma hoş gorecek ve sagll' ~\•f 
mağa çalışacaktır. (~ ·e~' 

İceri siyasette bütün ül1'e ,il 
niyet içinde ve dirlik için~b~' 
mağa devam ediyor. Y erı• ·ıJ' 
miyet olmak için yurduıt 1ıel 
yolunda her yıl aldığı hflJJl 

çinde h"Ulunduğumuz se 
.güzel eserleri ile de ' f 
süslli?n~iş ve ge~~şl~nmiştir~ 
yijk Mıllet meclısının soıt 
., T·· l · f d h çol< amele yapanlar münasebette L \U - lPe ur ı: cemıye ı a a 

' 1 · 1 h k "ksel~ lunanlar dcğcl'İ sabit ok~ e.ı:ıış ve c a a ço yu . 
rak muhafaza edilmesi için ka \i l yen~ şarlar temin edilmiş~:~'.lJ 
karar içinde bulunan bir para ile' h.adınlarımızın me~ e !!'", 
muamele yapmak~an memnun - dalresipde seçme ve sccı ~.Jl , 

durlar ve memnun olacaklardır. kın l a\rpalan yurdumuı ıcı 
ı. · · l'k l tlık "e Tasarruf erbabı için, tasal'ruf < -..ı µ·r gcnış 1 • ra a ··re 

y~rlerine yatıracakları en emin ı:;e lm '! temin edeceğine yı.ı~ ~ 
· · · d · A ohıra. para bugün Türk parasıdır. (Al - çın ıçın en samımı ) 

k l ) buh ~m ıyoruz. (Alkışlar · 11J' ış ar .. .. k "~tıı 1 • ~-u konuşmalarımı, bu sözleri- At{\ "'da~la'., .. Tur Jcsç''~jt· 
d b• "k" b" 1 • nvı hıc crozden JeP mi dış siyasası :ılanın a ır ı ı n· ne" • J • ~ • -•iJ'!P ııı' 

1 k · · d 'ı ·mak mccbur.ıY""' ···-'' görüsümle tamam ama ıstcrım. an en ~ . d'if'"' ~ ... 
• · · B y · T"' ·~iycnin hiz1J1l L ,~ Evve:la uluslararası vazıyelı: u em u.l''l • defe . 1~ 

· l 1 v•· •• • :stcdi<rimiz he 1 tıl\ son yıl içinde bazı gun er ço.{ ber- cumuz ve • ele e .. , .. . . . . · ı · · ·· bütün mes . ·11 .. 
3ın olmuştur, dıyebılırız. sc mesı ıçı . . tlerı111 )'\ı 

ı · · d b" .. ı ,, ıstıkarrıe t Ancak bu son gün.er ıçın e u- ulun Çt\ ışın. . si ve 
· ı•v• · d '- a11cchlIJ1C !usl rarası havası gergın ıgmı Ye nı zaman a " 
k . cl'l . l- lır ~·ırada buracli.\ patlıyaca mış gı - e t mc~ı azın · ıJ··ğ-J c 

h., · ·· d'v' · t"d tl ld kç"" 1 hrı,, ~ !mcln ° tıi• ı goster ıgt ıs ı a arı o u " nsnnın . ~ d ıf1 .. • 
·ıı l ·nda a. b yumuşatmıştır. mı. et eı· ya~.:nyı\ ... y- ·r·~ 

1 ı h 1 l • .-.. ' o Garbi Avrupanm son zaman -
1 
me~e cer a. 0 t: ı . cılcl"· 1 

lardaki büyük meselelerinde mil- rinin sıras·nı bcJJ, 
111 lrıı" ! r' 

l. · ·ı · · T" 1 · 'ın "·ü~ -;c ' }etlerin iz'am ve aklı se ımı :r.J ıa- ıçın ur uycn J , ,, ;tt. 

b "k l l · "k mH· sa\ • b yet üste çıkarak üyu mese e erı nı o onc •- ' d , 
h · · d .. L: f b ... 'hs n 1 ·ı· 1; uyuşulacak ve sulh avası ıçın e muc n aa • t\

4 
-hı 1 • 

hal olunacak, bir istikamete gö - siyaset sahasında ve r ... tıl , 1 

} \;- bnı _,. .,. ,. .. 
türmüstür. Bu Cemiyeti Akva - set hep 'cra. er ..J ,. e ,. ' 

~ . ı • . d k f fo}-jyct. het1C• I 
mm son hır kaç yıl ıçın e co sar- . e: mu~a . . Uhı.-s 1 a. 
smtılara uğradı1dan sonra bu se - ıçm tel.. çaı cdır .... ""!).:>\ • 

b·1 v• h. b" "st' ·nr::ct·r:ı 1 ~ ne bütün insaniyete vere ı c.:-egı ıç ır 1 : • b ı v;~ 
· d" dd 1 bT B l ·ı söylcvır-ıtı"' ~ en kıymetlı he ıye a o una ı ır. un aı · • ,,· 0 \r' . ) 

T .. k" IA • l asında hep... l' • Doğrudan doğruya ur ıyeye ı ış er ar r ;.: c>. ' , 

taalluk eden harfoi siyasete ge - ihtiyacı kadaı:, ke.~c 
1 

..... r: .. \". 
dh .. · ynı ztı•· t 

lince, bizim sulh havası için gös- dar te ırınm a ··.,ter:ne 
ı·· munu go terdiğimiz kaygu, daha ziyade U- lunması uzu 

luılararasmda Türkiyeden olduk- dir. 
ça uzak bulunan meselelerden do- Devamı 14. ciı sapfanın 



Fakir talebeye 
yemek verilecek 

Hililiabmer merkezinde dün 
bir toplanb yapdmıf, ilk mektep
lerdeki fakir çocuklara yemek ve
rilmesi etrafın"• l!'Örütülmü5 tür. 

Oıküdar, Kısıklı, Topkapı, 
Ku.zıuncuk, Beylerbevi, Kuım • 

devü evlerini bilir, arkadaılumı 
oraya götürür. Biz de vaka R'Ünü 
gece rıe~il gündüz saat ilride Rem
zi ile M •. in e'f'İne gittik. Oturduk. 
EğleniyorC:uk. Alqam üzeri kadm 
dıtan çıktı. Meğer bir dostu var
mıf. Gel rlii!i vakit yanın"• iki ki
ti vardı. Bun1ar bizi tehdit ede • 
rek dıtarı atblar. 

Batının 1ayılı bilginlerinJen 
bir gökrü olan "Kamil Flamar. 
yon,, , bir gün göklere Jalıa i•te
nil :liği gibi buyrulamaJığım •öy. 
/iyen bir Jeulet ""amına: 

- Euet pelt gmyiz. Jemiıti. 
Y araJıllfln oerJili iç ve Jıı gü· 
cümüzii Yok yere tüketiyoruz. E .. 
ier JünyaJa •ınırlar, •İ% Jip/o
matlar, barut, tülek labrikalan 
olma1a,,Jı, fimJi ,ok daha önde, 
,ok Jalaa ilerde yürürdük. 

Bu l·arıılığı )'iiziine tokat gibi 
yiyen adar"'! ne Jüıünclü bilmem. 
Y almz. büyült gökrünün clofnı 
ır ;rleJiğine: İnanıyorurn. 

Bu günkü Jevlet kazançlarının 

en fiir kaynaklan, lıorunma olu/r. 
/arına akar. Milyonlar duman o-

luı, alev olur, ölüm olur. Yer yü. 
ziindeki lıer ulu•, bu yolun yolcu-

yanın öteki i&mi KaTabetüT. Bü .. 
yük harpten önce Türld,.ede 
o zamanm tabfrile Bandırma 

Biz sokağa çıkınca Remzi ba -
~dı. Komıular orada top1andı • 
far. M.. in raıttf evücü olt't1ir1 an· 
lqıldr. Hatta ikiıaci sfuail M .. o 
evden taımdr, aonra da hizi ılavet 
etti. Bu iste benim sucum yoktur. 

mtlur. 8Qfka türlü Je canım kur• 
tarama. Şimclilik ba,lar en lıo • 
lay, en ıağlam ölclürüıün ardı1111 

Jii;nıiif, bütün gücüyle onu ko
oolQ10r, 01M1 erme/ı i.tiyor. Verem 
lıtınNr 11i6i /aatalJılıınn "'lllftUw 

tla 6inltm:e yıl tlolrı Jizgin at .;;,,,. 

"Merhue,, ü, yani patrik miimea
sili bulunuyordu. Kendisi, fzmit 
ka111sında Bahçecikte doimUf -
tur. Şimdi 60 yaılannda kadar 
vardır. Mütarekede buradan Ati
naya ıibnit ve Ermeni ruhani va
zifesine bqlamıfbr. 

Mahkeme, kenrliıine tebli~at 

vapddrih hal-'e ~elmiven Remzi • 
n;n zorı. getiritmesine karar ver
di. 

bilmai Je brı yiiz.JcnJir. Ôlümii 

aramaktan MVmaJI& Jİİfİİnmeğe 
ara gelmiyor. Zehirli ga, ölc/üriJ. 

CÜ ııılr, bofucu Juman ıon ileri a
JımlanmuJır. Allı ye,illi parıltı
lar içinle ~al11an lıimyacdarın el
lmnJe ( ubaniler) gibi birer atq 

Atinada bir Ermeni kilisesin
de oturmaktadır. Tabiatile evli 
değildir. Kendisine birkaç defa 
d;fer Ermeniler tarafından aui • 
kast yapılmıf, fakat hepıi de ne • 

ticeıiz k11.lmıfbr. Bundan birkaç 
ay önce Mazlumyanm adamla • 
rmdan Atina Ermeni cemaati cit
manf meclisi reisi Serkia Kılıcyan 
gene böyle bir suikast neticeeinde 
öldürülmiiftü. 

Bir rivayete ıöre, piskopos 
Mllzlumyan komitecilife a • 
leyhtar ve cemaat arasmda fır • 

Dün ,ene üçüncü ceza mahke
mesinde Hiiıevin isminde birinin 
Suzanm evine tftarnız et!IM'kten 
suc1u olarak m••ltakentı-11i gHriil • 
dü. Evrakta Suzan, HUseyinin 
dostu olr.lağu, ayrıldıktan on ~iin 
sonra Hüseyinin eve taarruz etti.· 
il ya.zıfrvdı. HüseTin, kenr1;~ine 

kapr açılmaY1Dca, bir el ta'h,..nca 
P1.tml'f, mahalle bekçisi ıelirken 
kaçmııtı. 

Sudu fUDlan •Ö"rledi: 

kamçı •twrrılııyor. Biz onlardan 
yaralarımw ıavJıracak ilaçlar, 
lıanımı.zı JinJirecelı 1argılar bek
lerken bu görünüı, iliklerimizi 
Jontlanıyor. 

Eğer acrınrı yıkmalı icin tlökiip 
.açhfımı~ altınlann onJa biriıti 
bilgi uirunJa laarcamıı ol1ayJılt, 
İn•anlılt yeri , göh1i, ~i ve Jııı1l• 
bu günkünden çok Jalıa yühıelr 

ve temiz bir varlığın tepelerin« 
kavuımuı olurdu. Bu giinlrü len· • • 7 •• ,. '"'- • .. ı.·r. vol vermek is

temiyen biridir. Bu yüzden Atina
da ve Selinikte çıkan Tqnak ıa· 

- Ben btiyen Suzanın evine 
taarruz. etmedim. Yalandır, tahit
ler de dütmanlık1an yüzün.den 
aöyliyorlar, davacı Sazan tebliiat 
yap,J.lı~ı halde aelmemisti. 

Malıkeme, yeniden tebH~at ya• 
prlarak umumi hukuk ıahitJeri • 
nin çağmlması, ıudunun tabıka
sının sorulması için muhakemeyi 
başka bir güne bıraktı. 

nin bafarJıfı ıu •on telakop, i,i, 
bunca ıuçundan sonra bana yan • 

zeteleri durmabrzm aleyhinde 
yazılar neıretmekte imiıler .. A -
tina Ermeni piakoposunun, ken • 
disine muhalif Ermeni partisi ta
rafından bir aleyhtarlık yapıl • 

mıt olma11 ihtimali de ileri aü • 
rülüyor. 

lakender fo'o.lf.rafaneal 
aahfbt beraet etti 

gının ayc/ınlığı gibi görünii)'Or. 

Gezgin 

Sultan Ahmed cinayeti 
davaaı 

Suftanahmette köfteci Kamili 
öldürmekten auçlu olarak Aiırce-

1( ata gibi semtlerde a§l,aneler a -
tı açak eşya :ıarak b11r,.tarda pit.rilet"ek ve: C.H.F. Em nönü kazası 

'~köprüde Alibey köyün· meklerin fakir mektep talef.t~'·rı· kongresi Cumarfes"ye 

Geçen Haziranda Beyoğlunda 
lskender fotoğrafhaneainde bir 
yanpı çıkmıı, yetiıen itfaiye 
söndürmüıtü. Bu yanıınm kasten 
yapıldıfı iddiasiyla mahkemeye 
verilen fotoğrafhane sahibinin 
muhakemeai dün üçüncü ceza 
mah1·emf!si.,.de görüldü. Vaka es
nasında bulunan il.san, Ahmed, 
s:1fevman a,IJJ'~~ki pct°s1er ıahit 
oler"k ı'!nlendi'er. 

za mahkemesinde muhakeme e • 
dilmekte olan Pintonun muhake • 
muine dün devam edilmittir. 

,._ "•anın evi muhafaza me • ne ~a X-ıtı1maıma karar verilmiş • h . 
"· ._l'r t ~ ı '1 Cum unyet Halk F ukası Emi-~~ oL •rafından aranmıt ve ka· tir. &zı havırıevenler Hil~ ;a • 
d:ı ~ak d d nönü kazası idare heyeti bqkan-
"t "'lİt 1b • getirilmit bir Sinğer mere bu iı idn paraca yar ım a 1 ... d . C h . H lk F 
~ •kıneai ile bakır takımla- bulunmutfardır. ıgın an. um unyet a ır • 
h ~Uftur. ı k tf h's9•d•rları kuı Eminönü kazası konıreai 
q ..... , ll•hfım ' r e b" . . k"' be . . 

&.. "oqa.r '- d .. ınncı an unun on f ıncı cu • 
J·'q ~ .. h 1 llUrtarmak iıtiyen Ha· Rıhtım tirketi hiasedarlan un mart · .. .. 

21 30 
d Ş h 

ı... .. af d 1 eaı ıunu saat , a e • 
'' l'iit aza memurlarına bet Fransız tiyatrosun a top anmıf • d L.. d L f 

~et • • • • • ı za euotm a eta et apartmanı • S Yermek ııtemı,tır. lar, fakat ıırket1n satına ma mu • 
1 liL "'-shı • . he .. • .. rf.,ıt,...amr• nm sa onunda yapılacaktır. Fır. 

~ C.. eıya ve paralariyle bir- k"veleı•nın nuz lr" kamıza bağlı kard 1 • • · 
' tinılıuriyet müddeiumumi· ' olması münasebetiyle toplantıyı J . et enmızm 

l'etiJınittir. aym on sekizine bırakmıı1ardır. kongremıze relmelerini dileriz. 

Dünkü celsede ehliTUkuf npo

ru gelecekti. Raporun hazn1ana • 
mamıf olduğu anlatıldı. Muhake-

me batka bir güne bırakıldı. 

lstanbul Adllyesl kadroau 

latanbul Adliyesindeki hikim 
Sal.itler;n ıfüı~Jeri, vaN7'111-ta ve müddeiumumi muavinleri ara

ıu'" V-" :t.._.., l rrÖr::J .l::,ıe•:nli İ,.l."\f ımda yaprJan değİ~İJdikJerin kacle 

etmediği İçm f oto~rafhan,. •ahi • J roıu henüz Adliyeye bildirilme • 
binin beraatine karar verildi. mittir 
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Buğdayıkoruma karşılığı kanununun1 ~ Günün Sıyasası 

Fransada 
l\1üstemlekelerden iktısadi 

değiştirilen maddeleri hangileri ? 
Soyadları 

alanlar 
bir birJik vücuda getiriliyor 

Fransa geçen hafta bütün müstem • 
lekelerinin ve himayesi altında ya§ayan 
memleketlerin mümessillerini Pariste 
top1anmak için çağırdı. Hindi çiniden, 
Mnda!;askardan, Tnhitidcn, Büyük 
S:lhr.:ıdan, §İmali Afrikadan gelen mu· 
rnhhaslar Pariste toplanarak Fransanın 
mümessillerile birlikte görüıüyor, ve 
Frc:n;;n ile müsiem!ckelerinin refaha er
mesi için çare dü:ünüyorlar. Bu konfe
ram:, ctns itib:ırile bir ikbsadi konfe • 
rnr.;hr. Konferans üç ay sürecek, iktı
sadi, mali, hatta askeri birçok mesele • 
leri kcnufncl, folmt karar vermiye -
cektir. Cünlcü maksııt, malumat topla · 
mak, fıl<ir arnşhrmnk, çarpışan menfa • 
atleri uyvunla§ltl"malctrr. Daha sonra 
Fra,.,~n hüldimeli, ic~b eden karc:rları 

V" .. "'=:?k ve tutulacak yolu tayin edecek
tir. 

2466 numaralı ve 29.5.934 ta
rih!i buğdayı koruma kar§ılığı 
kanununun bazı maddelerinin 
deği§tirilmeıi ve bu kanuna ekle
nen bazı maddelere ait kanun 
proicsini koyuyoruz: 

birinci nevi itibarile vergi alınır. 
Makarna, şehriye, irmik ve 

bisküvilerin vergisi kilo başına 2 
kuruştur. Vergiye tabi un fahri • 
ka ve değirmenleri çuvallarını, 
72 kilo olarak hazırlamağa mec • 
burdurlar. Bu mecburiyetin tat -
bikine imkan görülemiyen kasa • 
ha ve şehirlerde, Maliye vekili, 
hükmün tatbiki münasehetile ge -
ciktirmeğe salahiyetlidir. Bu tak
dirde 72 kiloluktan artık veya 
eksik çuvalların vergisi, yukarıki 
nisbete göre hesaplanır. 

likte doğruca ayni maliye dairesi
ne getirip çuvallarına kurşun mü
hür koydururlar. 

Elaziz valiliğinden mütekaİ' 
· he· bay Mümtaz ve evkaf teftıf ~ 

t • • l'w' d ••ı k ı"t bı1 ye ı reıs ıgın en mu e a 

Murtaza (Göze), İstanbul JiıpaJlf 
sahil sıhhiye merkezi meınurl~ • 
rından bay Sami, bay Sadettıflı 

Birl:::ıç y:l önce de tn .. ilterc ihüku -
m"lİ dominyor.l:ınnı nym ı:ekilde top · 
fomış, ve impar1:1torhık parçaları arasın· 
dald bn;:!nrı sağlamlfltrmak İrin tedbir 
almıştı. 

Yalnız 1 ngiliz dominyonlarının mü · 
m "r il~cri f nr,'İltcrcnin mümessilleri mÜ· 
ıavi ~crnit altında topl:ınmakta ve top· 
J •1h sırnsındn verilen kararlar tatbik 
olunmaktadır. Halbuki Fransız müs -
t crr k kelcri aynı vaziyette değildir. Cer 
çi Fı·an:ıız müstemlekeleri az çok muh
l 1. İ\ eti hnizdirler, fakat son söz, daima 
) T.'.l "'"':lcl<tclır. 

ı 1"istcm'ekeci bir devlet olmak ba • 
l:• l " ~ n Fransa, dünyanın ikinci bü • 
• , ' : de\ ·:~idir. lngi!tere ise hu yolda 
l · · -· ı ; .i rnuhnfaza ediyor. 

rl" n .. a müstemlekelerinin nüfusu 
GO. 'J~,000 dur. Bu müstemlekelerin ge· 
ni 1!i ~ i 4,265,188 murabba mildir. Fran· 
san·n Fnstaki mrntaka11 buna dahil de· 
f:il<lir. Halbuki Fransa bu nuntaka üze· 
rinde de hil<imdir. Onun oradaki lev • 
kaladc komiseri, memleketin mukadde· 
ratını elinde tutan ve memleketi filen 
idnrt' eden hükümdardır. Burada da 5 
milyon nüfus oturuyor. 

Madde 1 - 2466 numaralı ve 
29.5.1934 tarihli kanunun 1 in -
ci, 4 üncü, ''e 9 uncu maddeleri 
aşağıda yazılı şeltilde deği~tiril -
miştir: 

DEGf ŞEN B1R1NC1 MADDE 
- Nüfusu on bin ve daha yukarı 
kasaba ve şehirlerdeki umum de
ğirmen ve fabrikalarla n~fusu on 
binden aşağı olan yerlerdeki fab
rikalarda yapılan veya ecnebi 

· memleketlerden getirilen her tür

iü buğday ve çavdar unları ve ir
mik, (nüfusu on binden aşağı o -
hn yerlerdeki fabrika tabirile iş
letici kuvveti ne olursa olsun ve 
Vals veya elek tertibatı veya her 
ikisini havi olan un fabrika de -
ğirmenleri kastedilmiştir.) 

Memleket içerisindeki fabrika 
ve imalathanelerde yapılan veya 
yabancı memleketlerden getiri -
len her türlü bisküvi, makama ve 
şehriye, buğdayı koruma karşılı -
ğı vergisine tabidir. 

Nüfus mikdarlarımn tayinin -
de, 28 Teşrini evvel 927 tarihli 
nüfus sayımı esastır. Şehir ve ka
sabaların banilyö ve sayfiyeleı·i 
belediye hududu dışında bulun -
salar dahi, şehir ve kasaba dahi -
linde sayılırlar. 

DEG1ŞEN DÖRDÜNCÜ MAD

DE - Vergi, buğday ve çavdar 
unlarında 72 kHoluk gayri ...tl 

sıklette birinci nevi un için çuval 
başına 150 kuruş, bu neviden son
ra gelen neviler için çuval başına 
100 kuruştur. Birinci nevi unun 

evsafı maliye ve Ziraat veka -
letlerince müştereken tayin edi -
lir. Makarna, şehriye ve bisküvi 
fabrikaları, kullandıkları unları 
kendileri yaparlarsa, bu un!ardan 

Makarna, şehriye ve bisküvi -
lerin, bu kanunun meriyeti tari • 
hinden üç ay sonra, paketle satıl
mau mecburidir. Bu mecburiyete 
riayet etmiyenlerden kilo batına 
ahnacak vergi beş kat tahsil edi
lir. 

DEGlŞEN DOKUZUNCU 

MADDE - Birinci :naddede ya • 
zıh buğday koruma kar§ılığı ver
gisi mülcellefiyetine tabi olan de· 
ğit men, fabrika ve imalathane 
~ul1ib, müdür veya mümessille • 
rinden: 

A - Bu kanuna göre tutul • 
ması lazım gelen defteri tutma .. 
yan veya tasdik ettirmiyen veya 
bir kıum muamelelerini deftere 
gcçirmiyenlerin, bu suçlara taal
luk eden müddete ait vergileri e

sasen takdir olunarak bir kat faz
!asiJe defaten tahsil ve kendile • 
rine ayrıca yüz liradan bin liraya 
kadar para cezası hükmolunur. 

Defter tutulmuş olup da ibraz 
edilmediği takdirde tutulmamıt 
ae.XJJ.ar~ ~ hülc.m.ii 
tatbik edilir. 

B - Def terini veya makbuzu
nu tahrif edenler hakkında 2 ay
dan üç seneye kadar hapis cezası 
hükmolunmakla beraber bundan 
mütevellid vergi ziyaı iki kat faz. 
lasile ve defaten tahsil olunur. 

Nakliye tezkerelerinde nakle
dilecek unların miktariyle kime 
ait olduğu, hangi tarihlerde nere
den nereye tve tezkerelerin han -
gi tarihe kadar muteber olacağını 
gösterilir. (Bu tarih nakliyat ya -
pılacak yerler arasındaki mesafe
ye göre en büyük mal memuru ta
rafından tayin olunur). Nakliye 
tezkerelerinde yazılı malumata 
uymıyan nakliyat kaçak sayılır. 

Bir defada nakledilemiyecek un· 
ların her partisi için ayrı nakliye 
tezkeresi alınması mecburidir. 

Muteber sebepler dolayısiyle un -
larını tezkerelerin muteber oldu -
ğu müddet içinde nakledemiyen
ler tezkereyi aldık1arı maliye dai
resine müracaatle bunları vize et
tirirler. Mücbir sebeplerin takdiri 
o yerin en büyük mülkiye memu· 
runa aittir. 

İrmikler hakkında da una ait 
hükümler tatbik olunur. 

Makarna ve ıehriye ve biskü
vilerin yolsuz olarak fabrika ve 
imalathanelerden çıkarılması ve 
memleket içinde naklolunması ya
saktır. Değirmen, fabrika ve ima

lathanesinden kur§un mühürsüz 
veya pulsuz mal çıkartanlar ile 
malların sahipleri hakkında bir 

aydan bir seneye kadar hapis ce
zası hükmolunmakla beraber ka-

çak mallar Türk ceza kanununun 
36 ıncı maddesinin son fıkrası 
1ru1uuunc gore :nra (fere olunuı·. 

telgraf memurlarından bay Hi.i • 
seyin Rüştü, Beyoğlu İş bank~' 
memurlarından bay Zeki ailelerı· ~ 
le birlikte (Berk soy) Akay k•P" 
tanlarından bay Rifat (Duru>; 
111 kolordu hayvan hastahanet' 
eczacısı binbaşı bay Süleyrııaı: 
Ruhi (Yılmaz), askeri ka~ 
kamlıktan mütekait bay Tah•10

' 

S 1. . A K k 8~1111 
e ımıyc topçu . • aym b't 

bay Hayri, topçu gedikli ı:a 1 

Mp. BJ. 2. K. den bay Bürh•11
' 

Kabata! lisesi sınıf 11 den baY C~ 
lal, Beylerbeyi 27 inci MP· ırıu 
allimi bayan Faike (Alac&>')~ 
Türkiye Ziraat bankasında f oP 

de dö Buvvarda bay Hakkı (A ~ 
rık), lstanbul be~inci rnekte. 
bat okutanı bay Salahattin R• 
uf, amcası birinci mülazirn NiY'; 
zi Kadri, amca oğulları orlll' 
mühendisi Re§İt Nafiz, AdaP' 

Gazipafa mektebi baş okUtarı• 
1' I · Sedad Saib (Altuğ), Rober 0 il 

lec türkçe §ubesi §efi Bay f-lii5rı 
(Pclı:taf), Betiktaş Muradİ~ 

Kurşun mühürsüz veya pulıuz 
malları yukarıda yazılan yasağa 

kartı bilerek nakledenlerle satan 
veya alanlardan hu malların ver-

gisi müıte?eken ve üç kat olarak 
def aten tahsil ve mallar hakkın • 

Nüzhetiye caddesinde 89 nuıı>' 
rada bay Ahmed irfan ve bar'111 

Naime (Özçelik), emniyet ıniid~ 
riyeti üçüncü fube kısım meıııaıt 
larından bay Mustafa, (0oe')' 
~ay Osman, (Ünal), bay M~ 
Ünlü, bay Mehmed (Akdo .... ,1 
u ~ ., :s 1 -!~·~e 
numaralı evde bayan $~~ 
(Akman), Emniyet müdiit"'~ 
O sküdar taharri memurlarıJJ 

bay Ce1al (Özkan) lstanbul ~ 
rük muhafr.za baş müdüriy.elı,r)• 
murlarmdan bay Saim (U 

soyadım almıtlardır. 

DUzeltme 

«1rmmntt1tr:n:nnııtnnn1mrnmft'lllll111m111111t1"""tttt1U11Hummm11111111111nmıııum• 

C - Defterini kısmen veya ta- da Türk ceza kanununun 36 ıncı 
mamen imha edenler hakkında 3 maddesinin ıon fıkrası hükmü 
aydan 5 seneye kadar hapis ce - tatbik edilir. 

Fransarun Hindistanda da küçük, 
(al<a• çolc zengin müstemlekeleri vardır, 
Onun Hindiçinideki umumi valisi Ko • 
çin • çin ile An nam, Kambodio, Ton -
king, Laos, ve Kuvang Can Van'ı idare 
eder. Bu memleketin her yıl bir mil • 
yon ton pirinç, budan baıka teneke, 
lt<ıuçuk, kömür, buğday, balık ve buna 
bcnz"r bir sürü eıya çıkanyor. mallanndandr. zası hülanolunmakla beraber ka- Yukarıda yazılı suçların teker-

Rıhtım tirketi memurların~ 
bay Faik ile bayanı Halime ~. 
ze11), rıhtım tirketi memurh~ '/J'. 
dan bay Mustafa Şerif ile kıZdıt· 
hal (Öcal) soyadım almıtlat' ,;. 

Atlas okyanusuna geliDCe Fransa 
burada Senpiyer, Mikelon, Guvadolep, 
r." ·!inik ndalariy?e Fransız Ginasına ve 
: ··~ an adasına hakimdir. Daha Büyük 
O' ;;-m:ztaki yeni Kalidonya da Fran • 

Şimdiki konferansın mesaisi arasın -
da şu meseleler bulunuyor: 

1 - lstihsalatı rasyonalize etmek ,.e 
kontrole tiıhi tutmak. 

yılları imha olunan müddete ait 

vergiler resen takdir edilerek 3 
kat fazlasilc defaten tahsil olu -

b• . nur. 
1 - Biri ırile çarpı§nn hcaret men· 

rürü halinde haralarla vergi zam• 
ları takip olunur. Resen takdir 

hallerinde ve bunlara kartı ya • 
pılacak itiraz ve temyiz taleple • 
rinde 2430 numaralı muame1e 
vergisi kanuni hükümleri cari o • 
lur. 

••• ......... ............................. ıtJ' 

Madde 4 - Bu kanunun b 
riyeti tarihinden itibaren her 

ı. ;· aittir. · 
E•ından başka Fransanın Afrikadaki 

mü:ılemlekeleri var. Bunlar, Cezayir, 
Tunus, Senegal, Fransız Sudani, yu -
k. rı Vo!ta, Cine, Fildişi sahili, Dahomi, 
Moritanya, Nicer, Hatb istiva Afrika -
11, Reunyon, Madagaskar, Mayot, ve 
Som:ılı sahilidir. 

Suriyenin de Fransız mandasr altm· 
da bulunduğunu unutmamak lazundır. 
Milletler cemiyeti ona Suriyeyi verdik· 
ten başka Togo!and ile Kamunınu da 
aynı şekilde vermİ§tİr. 

Fransa senelerden beri bu genİf İm· 
paratorluğu inkitaf ettirmek için çalı • 
şıyor. 

Bugün de bu İmparatorluğun par • 
çalarından, dıt memleketlere ihtiyacı 
o!m:ıyan, ikhsndi bir vahdet YÜcuda ge
tirmek ve bu suretle herkeaten müstağ
ni kalmak istiyor. 

Onun için Fransanın bu konferan • 
ıma, ikinci Ottava konferan11 deniliyor. 
Çür.kü lnı::-iltere İmparatorluğundan 
iktısadi bir vahdet vücuda getiren kon· 
(erans Ottavada toplanmıf ve bu mak· 
sat için çaJı~mıfh. 

Fransa bir hnyli aunandrr bq yolu 
tuttufru için bir hayli muvaffaki~·etler 
knunmış bulunuyor. Nitekim Fransa, 
<il ~er yorlerde kaybettiği piyaaalann bir 
çofru~u !<endi müsremJekelerinde kazan
mr: !rr. Buı:ün Fransanın ihracahndan 
l·•· bhinl mfittemleke'eri alıyor. Fran
.. of, m'htem!eftAtmd;,n olan ithal&hnı 
rt"'"""' rftne artrnyor. Geçen onun it • 
ft'1&tından yüzde yİnni Üçü müstemleke 

Eaatlerini uygunlaştırmak. D - Buğday ve çavdar unla• 
3 - Müstem!ekelerin menahiini rının, kurşun mühürsüz ve nak -

anlamak ve bunlan inkişaf ettirmek liye tezkeresiz olarak vergiye ta
için neler yapılacağını lesbit etmek. J;i degirınen ve fabrikalardan çı-

4 - Bu vadideki bütün mal\ımatı karılması ve nerede öğülmüt o -
top!aynrak daima hazır bulundurmak. :Ursa olsun bu unların mühürsüz 

5 - Ticaret işleri hakkında müs -
temlekeleri daima aydınlandmnak. ve te7 keresiz vergiye tabi tehir 

Madde 2 - 2466 numaralı ve 
29 - 5 - 1934 tarihli kanunun 13 
üncü maddesine aıağıdaki fıkra 

eklenmi§tir. 
B d ·· l k ı · · ve kn!labalarda naklolunması ya-u saye e mustem e e e:e en ıyı Buğdayr mübayaa, muhafaza, 

istihsal edecekleri §eyler hakkında ma· fr' t,r. nakil ve memleket içinde ve dıtın· 
lumat verileceği gibi bu şey!erden ne ... .' frgiye tabi olmayan yerler • 
derece istihsal yapılması Ji\.sız ... eJdiği de den vergiye tabi yerlere un getir- da satıtı ile buna müteferri i~ler ti 
bildirilecek ve bu suretle bütün imna- mek istiyenler un'ariyle birlikte cari mahiyette olup 2056 ve 2303 
ratorluğun istifadesi temin olunacak • ba<YI old ki r d . . numaralı kanunların tatbikine ait 
hr. o ı .u arı mn ıye aıresıne b . . 

1 • b" · müracatla vergı'sı"nı" vermegwe ve muameleler, muhase eı umumıye Fransa da ngıltere gi ı ımparator· 

Juğunun eczası arasında seri mu,·asala- nakliye tezkeresi alıp çuvallarına kanuniyle arttırma, eksiltme ve i
lan temine calı~maktadır. Bu yıl için· ln1rşun mühür koydurmağa mec • , hale kanunu hükümlerine ve di -
de şimali Afrika hattı tamam'andı ve burdur!ar. Bnğlı oldukları maliye vanı muhaıebatm vize ve müra -
bu hat nrıldı. Hava hntlan pek ileri dairesi vergiye tabi yerlerden bi- kabesine tabi değildir. 
götüriildü. 

rinde bulunursa evvel vergisini Madde 3 - 2466 numaralı ve Hali hazırda Paris ile Hindi Çini 
arasında hava hatları j.,liyor ve bu se- yatırıp nakliye tezkeresi aldıktan 29 • 5 - 934 tarih1i kanunun ikin -
feri yedi !{Ünde tamamlıyor. Yıık•ncla sonra unlarını bu tezkere ile bir - ci maddesi kaldırılm?ştır. 
bu miiddP.tİn be§ güne indirilmesi bek- • ••••lı• 
lenmcktedir. p E • 

Paristen Cczıtvire, Ce;ı:avirdcn Braz· 

gi türlü olursa olsun yenideP,,,. 
fabrika ve değirmenleri açıl~1" • 
ve mevcut değ" rmen ve f abr• ~ 
larda tamir mahiyetinde oııııı~ i • 
tadil ve ilaveler yapılabilıııe•~,. 
. h ... _"!. t .. de ah11 ·" çın UKume ten musaa ·ıl•" 

• et11 
sı şarttır. Bu hükme riaY -i1''' 
halinde bu değirmen ve fab• 

lar işletilemez. .,ır 
Bu k' Muvakkat madde - ıe • 

. . 'h. kadar ı.sJ nun merıyetı tarı ıne •Ji " 
d tah•1 tı çen zamana ait olup a ·ıet 

·ı k ' n verg • t<u ı ten aonrayn a a . ele" 
misil zamları ve hen "iz r..et11~1 •• .,l' ' ı.~ ~ . 
m e j" olan ıruamele er k ..... JeJ'1 

~ h"" \JP" 
2465 numaralı kanun u 

tatb;k o!unur. ,-ııi 
Bu kanun 1 Kan~nu 

1935 tarihinde muteberdır· 

KURUN BALoslf 
KUPON: 41,. 

kl•fl" r a kapona ke•IP •• 
nihavet M"dagaskara gi.:J;Jiyor. 1 13-12· 934 ~ 
zirile, oradan Fransız I<e""'Osuna ve 1 1 1 

Bnıtün bu sevl'!hat sekiz ['!'iin~e ya- .._ __ 

pılm11ktadır. lleride bu mesafe de kı-
1 

Heyecan ve dehşet filmi... ADAM =:,:;~~-----~a 
aalacn.ktrr. Merak ve esrar filmi... Okuyucularımız 

Hulasa, Fran':\ da. i'Tl'llr. .. ~crluğ>.J-. GÖRÜ?~MlYEN ADAM hizmet 
nu jktısadi b';· l;:rli1< h:-

1
···-: "'Ctimıck Filminden daha kuvvetli. K U p O N : J/ 

yolunu tutmuıtur. lim~r Rıza ı~ daha mütMş bir şaheser. ,;JL~P~a:..,:ı.:vp~o:r~a:_:":e•:.'.::p~•.;•k.;. .. '-.. :Jlll_.'--~ 
' • ıİ ... ,ı, '-4. •*' t··~ ..... ,~ J' ' . . 



== us 5 - KURUN 13 Dırıncı kanun 1934 -

~~~~~!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~::::::=:=== KURUN isim babası 
---~~._, ,_, ._.. 

K.urun'un edebi romanı: 1 -----------
G U L ÜSTÜNE --

Her gün yüz ad Gül Koklıqalİlar 1op/ıyan: 

İiri ~Ba~H umi eHiz ~ir DünyYôACHsöôHr iDt 
U~nıana verme~ isteıniror~u 

~~ 

Kemalettin Şükrü Orbay 

23!)1 - Könesü: Yeybek. 
2302 - Köngeç: Heccav. 
2303 - Kör.gül: Dil, tefek-

kür. 
2304 - Köngüs: Methuş. 
2305 - Köni: Adil, haklı. 
23GS - Könnek: Cemiyet ma-

---------Yazan: Selami izzet Kayacan 
1 

Sarılı beyazlı, özkan bir av 
köpeği, belki yirminci kez, şişman 
adamın denize fırlattığı bastonu 
kapıp getirdi, sonra silkinerek su
ları etrafa püskürttü, gene fırla -
tılan bastcnun arke.smdan atladı .. 

Tekin yirmi sekiz ya~ında bir 
gençti. Üstiinde iyi dikilmiş, fa -
kat yıpranmıt, solmuş bir elbise 
vardı. Biraz patlak pabuçları bo -
yasızdı. Üç gündür tı-aş olmadığı 
anlatılıyordu. Fakat gömleği, ya
kası temizdi. 

0t~tçiler ( Babil) valisini güçlükle uy~~d~r~ılar. 
Uşınan kapıyı sarmışken, fan, sevgıhsının 

koynunda uyuyordu! 

halli. 
2307 - Könü: Adil. 
2308 - Könül: Arzu, zeka. 
2309 - Könülşök: Halim, mü· 

layim. 

Birden bire bir havlama duyuldu. 
Seyredenler telnşa, meraka dü§lÜ
ler. Köpeğe bir hal olmutlu, yü -
zemiyordu. Vücudu battı, dııarda 

- Çinkograflık yapıyorum. 

Ya sen? 
- Ben çilingirim. 

l>a~~ 1 
-il 0 .. d nu··ne geleni dögw er ağır ceza ar b eOZ esinin fikrini ıor-

' -ıiarnışdı: verirdi. Sarayda hükümdarın 
2310 - Köprek: Fazla. 
2311 - Köptük: Kesret. 
2312 - Körgcn: Hoş. 

sade kafası kaldı. İmdat ister gibi 
bakınıyor, havlıyordu.. Boğula • 

İki arkada§, kolkola girdiler, 
konu§arak yürüdüler, Üstün, bi -
teviye soruyor, sorduklarına çok 
kere gene kendisi cevap veriyor
du: 

~ 

Şair lJ • d karcısına cariyeler bile çıkmağa nurna ruyasın a ma· :I' 

lnabudu (Ahora) yı gör- cesaret edemiyordu. 2313 - Köreke: Damad. 
2314 - Körg: Heyet. 

caktı ... 
Bu 11rada1 yirmi beş yatların -

da kasketli bir genç. hemen kas· b diyordu - Ahora şehrin Dünyayı istila etmit bir hü-
• ~IO)J:lı~adan dü§mana teslimi- kiimdarın, oturduğu tehri çarpı§
' \ S 1111!· Sen ne dersin bu ru- madan dütmana teslim etmesi on· 

2315 - Kör kem: Behiç. 
1 • • 

ketiyle ceketini sıyırdı, denıze at-
- Mektepteyken senin resme 

merakın vardı .. Her ıeyi de çabuk 
öğrenirdin .. Ben mektepten kur -
tulduktan sonra her dertten kur • 
tuldum ... Fakat insanın iyi çilin -
gir olması için de biraz daha o -

~ eınra? dan eski tarihlerde de görülme-
• L lnra .. h d . d. 'lt Şup c uyan ırmayan mıf ı. 

••rla · Dara gibi cesaret ve atılğanlı-
~ ~hora böyle arzu ediyorsa, ğı, bilhass~ g~~u~ ve aza~eti:I~ 

apıfarını dü~man askerle- tanınmış hır hukumdar Babıl gıbı 
(tnak elbette sizin icin daha eşsiz bir (Dünya cenneti) ni hai-

l) 
1 ?!ur, haşmetmeab ! 1 dırı çıpl~!dar ordusuna elbette ko-

t~dı .. 1-!ül:i:r:ıc!ar genç kadı- ! lay kolay teslim edemezdi. 
......_ oılerinin içine baktı: - Asıl zade (Şirden) korkut· 

2316 - Körken: Damad, la -
tif. 

2317 - Körklü: Behiç, Cemal. 
2318 Körkü: Behiç, endam. 
2319 - Körnes: Ayine. 
2320 - Körnet: Ayine. 
2321 - Körpe: Civan, taze. 
2322 - Körpi: Taze. 

ladı. Uzun kulaclarla köpeğe var· 
dı, tasmasından ya.l:aladı. Bir e -
tiyle sürUyerek kıyıy:ı çıkardı. 
Hayvanın hem arka, hem ön a • 
yaklarına kramo girmişti. Ayak -
ta duramıyor, fakat !ahibinin se -
vinçle omuzlarına sıçramaga yel • 
teniyordu. Sahibi ona aldırış et • 
medi, köpeği kurtaran gencin 

\;oymma sarıldı: 

kuması lizımmıf ... Her neyıe, ge
çinip gidiyorum. 

Gülerek, bir 11ra parlak inci 
dit gösterdi. 

Tekin, kısa cümlelerle cevap 
veriyordu. 

tu·.. b f"k" ı · d israr ti . tun b.unandanlar bu fik- mut .. onlar u ı ır erın e 
~l'ı ,.. .. • ı· den ol· · f>ö ur~yorhr. Demek ki sen ederlerse, benım neı ~~ • ' 
k>-le dü§ünüyorsun? ! De- madıklarını dünyaya ılan .. edece-

2323- Körsenk: Nim berrak. 
232
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4 - Körüm: Fehim, zeka. 
2325 - Körümdük: Nezaretçi. 
2326 - Körünç: Nazır. 
2327 - Köıek: Arzu. 
2328 - Kösem: Rehber. 
2329 - Kösençiğ: Hahitrer. 
2330 - Köskü: Ayine. 

- Benim canımı kurtarmıı ka· 
dar oldunı evladım. T om iyi çok 

severim, dedi. 
Genç, tiımanın kollarından aıy· 

Güzel sanatlar akademisine 
devam etmif, fakat amcası rahat 
vermemif, onu sanat mektebine, 
ondan ıonra da büyük bir çinko -
grafın yanına koymuştu.. Lafın 
doğruıu, iıten ziyade eğlenceden 
hotlanıyordu. Akıamları bir kaç 
kadeh rakı, saz, söz, kadın .• l~te 
bunlara dütkündü... Nihayet ev -
lenmitti. EV'leneli iki buçuk sene 
olmuıtu. Evlendikten sonra yaşa· 
Yl!IDa düzen vermişti ... Amma İ'9 
ler keıatça gidiyordu. EJ dost ta 
ona pek rahat vermiyorlardı, onu •ene ·arada sırada battan çıkarı -
yorlardr. 

1 .bütün kumandanlar bir ğim. Ben tek başına de duşman-
tib· b'J" . ' , ı dü§ünüyorlar ! la çarpı§masını ı mm· 

~~1 1•kenderi benim gibi bir Diyerek ayağa kalkdı. 
'itil l'oJa getiremezse, silahla- _ Semra, haydi odana git .. 

'tı \> • l' . ·ı k ) e zümrüt kaplı kınından Yat! Ben Babai va ısı ı e onuıa· 

ıı \ı,.~ kumandanlarınız bun - cajım. 
bi'- ne yapabilirler? • 11- • 

1''ı 'l.~ \iddetindcn ne yapaca- Gece yarısı (Tan) ı yatağm-
,,e C' o ylcycceğini bilmiyor- dan zorla kaldırmı§lardı. 
tti llepoliıe kadar gidib ıe-
''•i Semra da ona ,ehrin 

\ tesliminden bahsediyor· 

Liji aözlerini uiuıturarak: 
- Yarın gidersin, Tan! Bu va· 

kit hükumdnrla ne konutacaksın ! 
O timdi kim bilir hangi kadının 
kolları arasında sızmıfdll' ! ~·~ I>• A b""t"' 1 :1\ ... ranın u un umgu a -

t dü·ın·· d"' '"tb :ı- U§ U. 

~hra.Ja kadar evlerinde 
eı d~nlarla eğlenen Babil a-

. :'rı o gün hükUmdarı ıı· 
ıc 1tlardı: 

......_ Çoluk çoı:uklarımızla bizi 

e'-. çizmeleri altında mı çiğ
~ ıır 'd 1Yorsunuz? lskender de-

hbt· •ın, cebren ayağını bastı
ırı bütün as?lzade!erini ço-

. ' Ufaklık ettiriyor. Perse
-~e n~hayet oradaki zevce

llt •betıni görmediniz mi? 
. e ..\t 

'tr osya'nın sırtına basa-
lla bin b"" 1 ... b' 't~t en oy e magrur ı:: 

1 
~~ §ehrimizi cenkle zapte-

d QJ • 
:\l\ d ıun •onumuzun da on -

~ t,._.. aha. acıklı olmayacağını 
bit) ~ıı edebilir? lıkender, 
ilci, h ele geçirmek için, kale 
İ)~~f~larca değil, aylarca 

did dı. Halbuki onunla 
el\ 

"')'.. llılatmak yolu varken 
~ ... l'e k• 41.. ırne güvenerek, b!l 
Ot,Utrtıa.n ordularına kartı 

~ı \tk:1\lz? He!e bir defa ba-
~ırıı Ya çeviriniz.. Sokakla
'Q ı .. Askerlere birer birer 

" alaca... b b. d" . : S gınız ceva ır ır. 

d ~ ı l>i Ulh isteriz. cenk iste-

Dedi ve Habil valisinin kolla· 

rmdan çekti. 
- Gitme .. Sabah oluyor. Gü

neş doğunca giyinirsin .. O zama
na kadar da hükumdar ayılmıf ve 
uyanmıf olur ... Haydi, Tan, gel .. 
sıcak yatağından çıkma! 

Kapıda duran nöbetçiler sa

bırsızl:ınıyorlardı: 
- Hükumdar arkamızdan ba

ğırdı: "Tan 1 uyandırmadan ge
lirseniz. Hepin;zi değirmen tatla-

d. . . ' n arasında ez ırırım .,, 
Tan bu söz!eri itilince, sevgı-

lisine ha7lcırdı: 
_ Bırak beni, Liji ! Kılıcımı 

ver .. Elbise mi ver .. Papuçları mı 

ver. Dara uyanıkmıf. 
Ve çarçabuk giyine:e~. evden 

çıkdı. Dira (Babil) va'ısı ıle ne 

k kdı? Bunu tahmin etmek 
onuşaca · 

kolay değildi. 
(Devamı var) 

ispanyaya girec2k 
yumurtalar 

1935 yılı ba~m:fan itibaren Is-
. k ı V\!murtcla.r panyaya gırece • o an . 

damğalanacaktır. 
''' ~or. Eğer düşmana kar
'~ '~d:··a. devam cc!er:ıeniz, 

t'itı• Utaklarınızdan ve ca • 

Damğa ya İspanyolca. veya 
gönderen memleket dili ile yapı -

~L ııden b k k" .. 
.l l~İrıiı, aş a ımse gor-
"tt .,, 

~' ~~•letin ileri gelenleri 
•i>ıı:a.trnı~leı.rdı. Hükiim

~ ilet\ btı hatırladıkça: 
l\. ld,,.,., U savatla neden yal
"ı" ..... 1 ,,, . 
... l'~k 

J)l, oturduğu yerde hop 
~ )ar ... 

t.;"· ' •nga ıola ateşler ıa· 
~ ... 

•dda.1.•e d' .... .. .... " n ııı zunan o-

lacaktır. 
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Kış geldi. Kışın ıogugun an ve 
• gu· n getirdiği haıt~lık'crdan yok -sogu .. · 

rlta•larnnızı korurr.ak hepımızın 
suz yu " .. d • 

b t Bu borcu o emış 1 boynumuza orç ur. . 

1 k 
. . kullanamadığımız eskı ça -

0 ma ıcın •1 • 1 

1 ~zı çocuklarımızın e•lcı erı ·ı 
maşır a ' ku a vere • 
nİ "Çocuk esirgeme rumu,, n 

Jim. 
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2331 - Kösüı: Heves, hof. 
2332 - Kötük: Temenni. 
2333 - Kötüt: Arzu. 
2334 - Kötemen: Kasır. 
2335 - Köterim: Hamule. 
2336 - Kötri: Kaffe. 
2337 - Kötüğ~ Vazife. 

nldı: 
- Değeri yok yaptığım .. Kö • 

pekleri ben de severim .. 
- Söyie b1l im vım s-. "'ane yar• 

dım•m olur? .. Ne iıterain? 
Kasketli gence para vermeden 

evvel, onun ne kadar istiyeceği • 
ni anlamağa çalışıyordu. 

2338 - Kötüz: Kıymetli. 
2339 - Kövenç: Azamet, ıu-

- Ge&\Ç gülümsedi: 
- Hiç bir .ey istemem •• 
- Öyleyae kötke gidelim de, 

rur. 
2340 - Kayik: Mahruk. 
2341 - Köyük: Mahruk. 
2342 - Köz: Ayin, cemre. 
2343 - Közenek: Nikab. 
2344 - Közgü: Ayine. 
2345 - Kuanç: Sürur. 
2346 - Kuançı: Saadet. 
2347- Kuaı: Zarif. 
2348- Kubanç: Meserrt, SÜ· 

rur. 
2349 - Kubatık: Kollektif. 
2350 - Kucam: Deıte. 
2351 - Kucun: Tereddüd • 
2352 - Kuçın: Hikaye, lejant. 
2353 - Kuda: Sıhr. 
2354 - Kuday: Huda . 
2355 - Kuğucak: Kukla. 
2356 - Kujilağu: imtihan. 
2357 - Kujulak: Bülbül. 
2358 - Kukus: Latife . 
2359 - Kukuf: Konce. 
2360 - Kulan: Muzaffer. 
2361 - Kulanti: Musikişinas. 
2362 - Kulcu: Müfettiı. 
2363 - Kulduk: Hürmet. 
2364 - Kulga: Filiz. 
2365 - Kulgat: Tahavvül. 
2366 - Kulgu: İnbisat, sürur. 
2367 - Kulık: C~ur. 
2368- Ku)ja: Layık. 
2369 - Kulpu: Kilit. 
2370 - Kum: Mevce. 
2371 - Kumadici: Muhacim. 
2372 - Kumak: Atık olmak. 
2373 - Kumargal: Muhasara. 
2374 - Kumarkı: Hatıra. 
2375 - Kumartlm: Hatıra . 
2376 - Kumaru: Hatıra. 
2377 - Kumuma: Heyecan . 
2378 - Kun: Arzu, can, ruh. 
2379 Kunt: Cesim, kavi. 
2380 - Kunuğuı: Hüzün. 
2381 - Kunuk: Elemli. 
2382 - Kupıi: Zarif. 
2383 - Kuptan: Dua. 
2384 - Kural: Alet, kaide. 

Gstünü batını deiif. 
Genç gene gülümsedi. Gak yü- Bütün bunları lakayit ıöyliyor

du. Sözlerinde yatan olmadığı 
belliydi .• Dünyaya ıaf a sürmek i
çin gelmitti. Bunda hiç bir fenalık 
ta görmiyordu. 

zünde ya1azlanan güneti göıte~ • 

di: 
- Hacet yok.. Bir ıey istemem 

dedim a ... 
- Peki, darılma .. Amma dün

ya bu. Ucu uzundur derler. Bir 
gün batın sıkılırsa gelip beni bul. 

Cüzdanından bir kağıt kalem 
aldı. ismini, adresini yazdı. Gen· 
ce verdi. Sonra köpeği ile bera • 
her uzaklatlı. 

Genç kağıtları ditlerinin ara -
11na sıkıştırdı. Vücudünü orada 
bulunanlar kuruladı. ceketini giy· 
dirdiler. 

Kalabalık arasından biri ses -
lendi: 

- Üstün, sen misin yahu? 
Genç döndü hatırlamak ist~r 

gibi baktı: 
- Tekin .. Tanıdım, tanıdım .• 

Mektepten beri, on beş senedir 
birbirimizi kaybetmittik.. Nasıl -
sınız .. Nasılsın .. Adam, bır::.k ge • 
ne eski mektep arkadaşı gibi ko • 
rusalım. Ne alemdesin? 
··········~· .. ···-· .. ·· .. ········••· .. ·· ..... 2385 - Kuralay: Ahu. 

2386 Kuram: Vaziyet. 
2387 - Kuran: Alet. 

Üstün dedi ki: 
- Demek evlisin?,. Ben de bu 

perfembe evleniyorum. 
Tekin batını salladı.Yarım a • 

ğızla tebrik etti. Sözlerinde: "Al· 
lah akıl fikir versin, sana rahat 
battı galiba?.,, demek iıtiyen bir 

eda vardı. 
Oıtün devam etti: 
_ Kim ne derse desin evlilik 

iyidir. lnıan akf&ID& bir ııcak çor
ba bulur. Vakit geçirmek için 
meyhane meyhane dolatmaz. Çi • 
lingiri eve kurar. Hatunu ka11111· 
na alıp keyif çalar. Bir sene son
ra bir, iki ıene sonra iki yumur • 
cak ortalıkta dolafır •. Hayat ne· 
dir ki,zaten. .. 

Tekin gülümıedi. Arkadatmın 
hülyasını bulandırmak istemedi: 

- Doğru, dedi. 
Aklından batka ıeyler geçiri • 

yor, batka §eyler dütünüyordu. 

Üstün, ilerisini düşündüğün • 
d T k. . "d ... den memnun u. e ının ogru,, 238S - Kurç e:-en: Şecaatli. 

!389- Kurç: c~ur, kuvvetli. 
.2390 - Kurçak: Abide. hey-

ı tözünü kabullendi. Durdu. Arka • 
I daşmın omuzunu tuttu: 

- Hele fU evlenme iti olup 
bitsin dedi. Seni düğüne davet 

kel. 
Z391 - Kurdaş: Akran, emsal 
2392 - Kurgn: Zayıf. 
2393 - Kurgan: Hisar, kale. 
2394 - Kurgun: Azametli, ih-

tifal. 
2395 - Kurman: Hücre, sur. 
2396 - Kurnaz: Fettan. 
2397 - Kurak: Havsala, kalb. 
2398 - Kursav: Çember. 
2399 - Kurt: Kale burcu. 
2400 - Kurtulan: Naci. 

' etmiyorum. Düğün yapmıyaca -

1 
ğım... nikahın üstünden bir ay 
geçsin, bir Cuma günü ıeni, kan
nı, çocuklarını gelip alırım. Ço • 
cukların yok mu ? -.. Vah vah •• 
Sabahleyin ilk trene atlarız. Flor· 
yaya gideriz. Ağaçlıkta oturur, 
yer ir.eriz ... Dört kiti an1atırız, o • 
lur mu? 
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Gördes iz mirde Gazete satma köprüsü 
Bu yıl tütün mahsulü ziirraın yüzünü 

güldürdü. Stok mal kalmadı 

Evkaf müdürü 
Camide vaızetti 

yüzünden 
iı-. ç-m-iı-. v_e_z_z_i _b_i_r-müvezzii 1 lzmirde 
döverek öldürdü Tepecik semti lzmirin en ka • 

!abalık yerlerinden biridir. Bura-
Gördes, (KURUN) -Gördeste 1 caktır. Gördesin ticari, zirai da çarşının orta yerinde büyük bir lzmirde küçük Kardiçalı hanı ma.ğa ıelecek olan Hasam bekle-

bu sene tütün mahsulünün sahtı itlerinde çok büyük kıymeti bulu. k l 
b. J · · k t l ·· ı · d önünde bir cinayet olmuf, kavaa meie oyu muşlardır. 

zürraın yuzunu güldürmüttür. nan ve adeta memleketin hayatı ına zmırın uru Uf gun erın e • 
B'lh .. S 'd· b · halk tarafından cami ittihaz edil- eden dört gazete müvezzinden bi- H••an gelı'nce u··ç kardeş u" zeri• ı assa; tuccar eyı ın eksperi mesa esinde olan bu köprüye kar· -
Akhisarlı !smail memlekete ve fi bu kadar alaka gösterilmiş iken miş ve on seneden fazla o tekilde risi diğer birini kamından bıçak- ne çullanarak dövmeğe başlamw 
halka çok büyük hizmetlerde bu . vali Murattan, su geçecek yere be· kullamlmıttı. Bu bina vaktiyle la yarahyarak öldürmüıtür. lar, Hasan da belinden bir bıç.ak 
lunınu§tur. ton ayaklar yapılmasını ve bir da. cami olarak kullanılmıya batla • Hadise fU tekilde olmuıtur: çıkararak Tevfiği karnırıdan nğır 

Gördeste tütün piyasuını ilk de- ha tamir masrafına ihtiyaç gös • nırken resmi muamelesi yapılma- Gazete müvezzilerinden. Kürt surette yaralamıştır. 
fa Gelen ve Geri tütün kumpanya- termemekle beraber §ebri kıtın dığı için sonları bir mübadil tara- Tevfik ile iki kardeti, Haıan na• Tevfik yaralanınca: 
]arı açmıı, kendilerince iyi aör . mahıur bir halden kurtarmasını fından icradan satın alınmıt ve d d'... b. .. . .

1 
"S 

• . d ..,. mın a ııer ır muvezzı ı e en - Of yandım, diye feryadı 
dükleri tütünleri aldıktan sonra rıca e ecegı:z:. boşalttırılmıstı. 

'd Ç k . . k' l k 1. . . ~ turada satacaksın, ben burada 1&• basmıf, kanlar içinde yere yıkıl• 
gera e kalanlara fiyat bile ver • o emınız ı ça ıt an va ımız, Bır kaç mahalle halkının bu • .., . . .. 
memiıti. Gördeslilerin bu dileğini kabul e- funduğu bu semtin ibtiyacmı göz tacagım,, dıye bırakç gunden be- mııtır. Diğer kardeıler Hasan• 

Kumpanyaların bu nazlı alıt ve· <lecek ve her yerde bıraktığı eser· ı önüne alan Evkaf idaresi Ankara-\ ri kavga etmekte ve hadiıe teker- hücumlarına devam etmişler iıe 
rişini duyan Seyyid derhal Eğenin ter Gördeate de göstermekten çe - dan tahsisat getirterek binayı ıa· rür etmekte imiı: de cinayet üzerine etraftan ko§d" 
bu tanınmıt tütünleriyle ali.kadar kiinmiyecektir.. tın almıt ve cami yeniden açılmıı- Bu müvezziler Alaancak cibe. !anlar tarafından Hasan müteca • 

olmu§ ve eksperini Gördeıe yolla- Gördeste C. H. F. ocak seçimle- tır. tinde birbirleriyle yine bu yüz • vizlerin elinden kurtarılmıştır. 
1 

mıştır. Gördese gelen eksper Js. ri ile nahiye seçimleri bitmiıtir. Cuma namazından sonra camiye d k etm' ı b' b. · · Yaralı Tevfik memleket haı • I E k f .. d .. ·· H r Bak' en avga ıf er, ır ırını to -
·mai), kumpanyaların bakmad1X 1 Yakında kaza idare heyeti seçimi ge en v a mu uru a ım 1 

5 Tunca bine yakın yurttafın önün· f kat ve yumrukla dövmütler, hat. 
tahanesine kaldırılmıı ise de öl • 

müttür. tütünleri onların aldıkları fiyattan yapılacaktır. Yıllardanberi bu b h I 
de camiin kürsüsüne çıkarak ken· ti za itanm müda a esiyle kara • 

daha yükseğe satın almıştır. vazifede bulunp memlekete kıy -

Bugün Gördeste stok mal he· 
men kalmam;, gibidir. Alıt de
vam ediyor. Bu Türk tüccarına 
bütün memleket hayırlı işler dile • 
metke ve Seyyidle beraber elaper 
lsmaile teıekkür etmektedir. 

Tamir edilen köprU 

Kum çayı üzerinde ya pıhtı bat· 
1ı ba~ına bir tarih olan Gördea 
köprüsünün esaıh tamirine bat • 
lanmı§hr. • 

Bu köprü bundan yedi sekiz ıe • 
ne evvel bir çok paralar harcana • 
rak kurulmuf ve her nedense ya • 
pıldığı yıl içinde tamire ihtiyaç 
göstermişti .. Manisa Umumi Mec· 
)isi o zamandanberi her yıl tahıi • 
sat koyarak o köprüyü ayakta du
racak halde tamir ettiriyordu. 

Harcanan bu paralarla nakliye 
vesaiti gene köprü üzerinden ge -
çemiyor ve Gördeı köprüsü de 
mektep çocuklarının yaptığı eliti 

' nümuneleri gibi Kum çayı üzerin • 
de kendini gösteriyordu. ,. ,,, 

Nihayet, Manisanın yüksek 
meclisi ve onun çok değerli batka
m vali Muradın himmetiyle köprü
nün bu defa esaslı yapılma11na 

başianmıttlr. 

200 metre olan köprünün uzun· 
luğu kııaltılmıf ve su geçmiyen 
gözler rıhtım haline konulmuttur. 
Suyun gececeği gözler de yapıla • 
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metli hizmetler ifa eden idare dilerine bir saat süren çok değerli ko1a götürülmütlerdir. 
Zabıtaca tahkikata devam e • 

dilmektedir. 

Oğlunun ölümünü haber ala11 heyetinin bu yeni seçimde de ka • bir vaız vermi!tİr. Buradan yakayı kurtaran Kürt 
zanacağı ümit edilmektedir. Vaızda kadın ve erkek ıemt Tevfik ve kardeıleri üç kiti ola• Tevfiğin babası hadise mahalline 

halkı ile beraber doktor, muallim, rak akıam üzeri gazeteler umum gelerek: 
Bit köy düğününde 
Muğlanın Akgedik köyünde 

Bayram oğlu Azizin düğününde 
oyun oyaıamak yüzünden Dalak 
oğlu Mehmed ile Kadir oilu Meh· 
med araaında lawp ~ıkmıı, K.,. 

dir olğu Mehmed bıçakla Dalak 
oğlu Mehmedi ağır surette yara• 
lamıttır. Dalak oğlu hastahaneye 
kaldırılmıf, Kadir oğlu da yaka • 
lanmıf, Adliyeye verilmiştir. 

Bartın Halkevi 
Bartında Halkev :ne tahsis e .. 

dilmek üzere Fırka binasının üt\ 
kısmına çıkarılmakta olan katın 
intaatı süratle ilerlemit ve duvar
lar bitirilel'ek çatıya ba§lanmrştır. 
Çatı örtüldükten sonra inşaata i · 
çerden devam olunacaktır. 

Arpa ihracatı 
Ege mıntakasından arpa ihra -

catı 45,000 tonu bulmuıtur. Bu· 
nun 25 bin tonu Almanyaya, 8 
bin tonu lngiltereye, 12 bin tonu 
ltalyaya gönderilmiştir. 

Geçen yıl bütün arpa ihracatı 
25 bin tondan ibaretti. lzmirde 
daha ihraç edilecek 5000 ton mal 
kalmıştır. Fiatlar geçen yıldan 
yüzde 25 vilksckti:. 

:=Yarası 

mimar ve avukat gibi tehrin her bayii Bay Hamdi !lekirin mağa • _ Ah benim T evfiği yediler, 

köşesinden ve her çeıit it güç ıa· zaaına gelerek orada gazete al - diye ağlamağa batlamıttır. 
hiplerinden bir çok münevver Ta· 

tandaşlar da hazır bulunmutlar • 
dır. 

Tepecik semtı Jialliının bir liıı· 
mı dokı;an üç harbine gelen Sof ya 

muhacirleridir. Ötekiler de Bal • 

kan ve istiklal harplerinden ıonra 

Bosna, Hersekten, Arnavutluktan 

ve Rumelinin her kötesinden ana· 

yurda gelen vatandaşlardır. Hep
si işçi ve emekçidir. 

Halk Halim Baki Tuncayı can· 

la baıla dinlemiıler ve çok iıti • 

fade etmi!lerdir. Halkı çok mem· 
nun bırakan ve zamanın icapları· 
na tamamiyle uygun olan bu vaız 
güzel bir örnektir. 

Vaızdan sonra C. H. Fırkası 
Tepecik ve Kahramanlar ocakla· 

rının bulunduğu binaya gidilmif, 
evkafın kimsesiz ve hakikaten 
yardıma muhtaç yurttatları barın
dırmak için Tepecikte açmayı ta· 

sarladı ğı (Esirgeme Yurdu) üze
rinde görüşülmüş ve bir kaç yere 

bakılmıstır. 

Lazımlıkla adam öldüren { Sandık içine saklanan 
kadın! ~-~~~-ko1-;ı 

lzmirde, Karataıta bir madam Diyarıbekir Silvan kazasının 
bizmetçiıini çocuk lazımlığı ile Hazro köyünden Abdüllatifi öl " 

öldürmüftür. dürerek kaçan ve o zamandan be· 

Karataft& tramyay caddeainde ri dağlarda barınan Hüseyin _oğ • 
231 numaralı eyde oturan Şemoil lu lbrahim ıehre gelmif, amcıı.sı 

oğlu Y osef Y akonun k~rıaı Sara Bezzaz Mehmed Alinin evinde: 

hizmetçisi Sümbül ile kavga et • saklanmıttır. 

mit, zavaUı kadmcağız madam -
dan kaçarken madam eline geçir

diği bir ~ocuk lazımlığını fırlatıp 

hizmetçinin kafasına vurmu§tur. 
Sünbül ağır surette yaralanmıf, 

memleket hastahanesine kaldırı· 

larak tedavi altına abnmıt ise de 

orada ölmüttür. 

Zabıtaca ,.e Adliyece tahkika· 

ta batlanmı§, madam tevkif olun
muıtur. 

Sıvas Ermenileri 
Sıvaı ermenileri Tayyare ce • 

Polis iti haber almıf, lbrahiıııi 
evin üst kabnda bir sandık içeri 1 

ıinde saklı olduğu halde yakala • 

mıttır. lbrahim Adliyeye veril" 

mittir. 

Adana Yahudileri 
Adanada bulunan Y ahudHet 

kendi aralarında bir toplantı yş" 

parak öz Türkçe soyadı almak )·Ô

nünden Türkiye Y ahudilerirı' 
öncül olmayı konutmuılar, ikin'İ 
bir genel toplantıda hunun bat&" 

miye~ine yardım için mühim le • rılmasma çalıtmasını kararlıı.t" 

berrüde bulunmuılardrr. tırmıılardır. 
• 

1 
edebileceğim. Fakat o, BodJ'\ldl 
kalesinin tılsımlı tatı gibi .. 

Onun nefeslerini saya ..,.,,. 
dalmıtım. • . ,,. "' 

Akhisardan gidiyoruz. 

Burhan Cahit Köroğlu 

kabarıb daralan bu yarım insa
na her şeyimi verdim. Onun ka
hir çckmi§, acı çekmit yüreğine 
bir damla ı~ık olmak için canımı 
esirgemedim. Ona yapılması 

kabil olup ta yapmadığım bir fey 
yok. Fedakarlık demiyeceğim. 

Bu emekler onu doyuramadan o 
hastalık mikrobunu kendi doğu. 
ran bünyeler gibi için için alev
lcnJi. Ku~kulandı. Bu aktama 
ha dar kafese alınmış bir vahti 
·-.,.hluk ttihi cırpmdı, kendi ken· 
dini yedi. Fakat.. Acaba bu 
hırçınlıkların sağlığını çürütecek 
bir hale geldiğini anladı mı? 

lzmirden fakajından bir sün
gü yarası aldığı zaman ona pan-
11man yapmak için ne kadar uğ
raımıttım. Asker yaraaı kendi 
kendine kapanır, diyordu. Hal
buki yara, içine bir küçük par -
mak girecek kadar derindi ve 
tehlikeli idi. Onu bir haftada 
kapatabildim. Fakat bu adamın 
içine nereden düttüğünü hala 
anhyamadığım o öldürücü kut • 
kuhrı bir türlü ıilib çıkaramıyo
rum. 

Ergin hastalığının adını bul • 
makta gecikmedi. Ölüme gülellı 
acıya dudak büken bu adsl'l' 
§İmdi için için çöktüğünü hiı:ee-

diyor. d'' 
Genç kızlığımdan genç analı· 

'ğıma kadar süren bu bq yılın çü· 

rük bağları kopa eklene 
sürüklenip gider1.:en bugün ya • 

ma ve dikit tutmaz bir hale ıel
di. 

Bu bet yıllık yqayııımm gü
-:9fli aünleri o kadar az ki ! Boz
gun, baskın ve uzun hasret ayla-

rı. Bütün bunlardan sonra kura
bildiğim fU tek ocWı yuvada bü-

·········-··········································· 
tün genç kızlığımın saadet diye 
özlediği ve umduğu ba§ başa ge
çen bir hayat parçası. Ve itte 
o kadar. 

Kızımla kocamın sevgilerini 
paylapn gönlüm bu saadete ka

namadı. Kadınlığımın bütün ar-

7.Ularını üzerine koyduğum bu 

hırçın bat, bir yanar dağ gibi 
t~hlikeli oldu. 

Sık sık aldığı nefeslerle göğsü 

O kan ne idi? 
Bu demir gibi adamın o kan 

damlarını görür görmez inleyİfİ 

tüylerimi ürpertti. Onun tehlike, 
acı kar§ısında ne çetin bir duru
şu olduğunu bilmesem bu inleyi
tini o kadar büyübnflzdim. 

Dikkat ediyorum, nefes ahtla
rı hep bir değil. Sıklatıyor, &· 

ğırlaııyor. Yüzünde en yorgun 
zamanlarında görmediğim bir 
kara sarılık var. Yanımdan ç.ık
mıf bir bakır gibi. Saçlarının a
rasındaki aklar sayılmayacak 
kadar artmı,. Bu yorgun kafa • 
nın içinde ne fırtınalar koptu • 
ğunu bir bilsem belki onu mesut 

- Bu tütün kokusu beni öl il" 

recek, diyor. , 
k rı• 

Dütmanın tabur tabur ••. e di 
ne göğüı veren bu adam ,,ırı 
Akhiıarı ona kötüliyen tüt.ün k;i• 

Fakat içime öyle geJıyor • 
Akhisarı ona kötüleyen tiltn kO 
kusu değil. 

Manisada annemin, babaııı'" 
yanında biraz nefes aldım· Jdf· 

Ergin bi r iki ay istirahat ~dS 
Maniaada ..ki ahbablarJP-

ta 
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istatistik taJimat- Ellerinde vekaleti olmadan muha-
Niyazi Ahmed Okan 

Kuruluş Efsanesi 
namesi değişti 

1 
Ankara, 12 (Kurun) - Güm

rükler Bakanlığı, gümrüklerde 
kul'anılan istatistik talimatname-

kemeye giren Avukatlar 
.. Anka.ra, 12 ~.Ku~n) - Mec • f celseye kadar mühlet vererek mu
lıcıs_ adhy~ encumenı, hukuk u - hakemeye devam edebilir. Elinde 
su)ü muhakemeleri kanununda vekaleti <1lmadan muhakemeye 
yapılacak değişiklik layihasının giren avukat ve dava vekillerinin 
umumi heyetten encümene veri • vekilelname ibrazı itinde hakim 
len 57 inci maddesi üzerindeki serbest bırakılmıthr. Hakim ne 
son tekli tesbit etmitlir. Avuka - kadar isterse mühlet verebilecek 
tın elinde vekaletnamesi olup ta veya hemen vekaletnamenin ib • 

sini, son defa alman karara göre 
değiştirmi~tir. 

Yen iden basılmasına batlanan 
gümrük istatistik beyannameleri 
hafta içinde gümrüklere gönderi
lecektir. 

Yılbatından itibaren ticari is· 
tatistiklerin neşri mahrumiyeti 
kalkacaktır. 

Hukuk Fakültesinde 
devam mecburiyeti 

bunun bazı noksanları görülür razını istiyecektir. 
veya her hangi bir sebepten ölü • Layiha, yarınki Mec1is toplan· 
rü kabul ed:Jmezse h•kim gelecek tıımda konuşulacaktrr. 

lspartaya yapılacak demiryolu için 

315 yıl önce l•tanbul 

Ankara, 12 (Kurun) - Duy· 
duğuma göre hukuk fakültesine 
de devam metburiyeti konacak -
tır. Yalnız, talebenin yarısından 
fazlasının memur olması bu kara
rın derhal tatbikini güçleştirmek· 
tedir. 

Ankara, 12 (Kurun) - lspar
taya yaprlacak demiryolu teklifi
nin son aldığı tekle göre, lıpar • 
tadan başlıyarak Aydın demiryo
lunun Kuleönü ile Baladiz istas
yonları arasında münasip görüle
cek mevkiden Aydın hattiyle bir
leşmek ve intasına batlandığı ta
rihten en çok iki sene zarfında ik-

mal edilmek ve evvelce verilen 

25 milyon liralık tahsisattan mah

sup olmak üzere normal deği~ik • 

likte bir demiryo1u intası için 360 

bin liraya kadar gelecek seneler -

de tahhütlerde bulunma hususun

da Bayındırlık Bakanına izin ve
rilecektir. Doğunun "Efsaneler diyarı,. diye 

•nılan İstanbul ile Boğaziçinin gün • 
lcrneci (tarihi) çok büyüktür. Kendi
sine ''Şirin belde., adı da verilen İstan
buıun bir de semt tarihi vardır ki bu 
!İ.tndiye kadar toplu olarak yazılmadı. 
lstanbulun semtleri Bizans zamanında 
tte idi?. Osman oğullarının eline geç
tikten sonra ne oldu? Bir çok yerleri 
Yakın kuruna dek orman olan şehir na
aıı §en len dirildi? Bugünkü adları na
&ıl verildi? Beyoğluna, Kadı köyüne, 
l{asımpaşaya, Cibaliye bu adları kim 
Verdi? 

~ Ben bunları araştırmağa başladı
gtnıda yolumu çok bot buldum. Ancak 
ltıevzuun yeniliği ve ıimdiyedek ya · 
2ılnıamıt olması, sonra bütün lstan • 
but Yerlisinin sevkle okuyacağı bir yazı 
~Iıtıası Oeu<1 çc:sarct 'Verdi. 

Tam bir yıl çalı§tım. Kütüphane -
lcrin yazma kitaplarını karıştırdım. En 
' 8ki kitaplan buldum ve okurlarıma 
toplu olarak bunlan sunabileceğime ka
l'taat getirdikten sonra yazıma başlıyo
turn. 

Yazıma başlamadan önce İstanbulun 
tliıelliğini nasıl övdüklerini de buna 
tkliyeceğim. 

Yüzlerce yıl önce bir pir şunları 
ı,aırnıstı: 

Ql. m~kamı ger göne huriler uçmaktan 
ltnya ol uçmağı bu uçmağa uçmak iıtiye 
, Görülüyor ki şair, f stanbulu uçmak· 
•in (cennetten) üstün tutmuştur. 

. Tarih yazanlar İstanbulu "Bir şeh
~ §Öhrt:t ve bir beldei zinet,. diye an· 
tıyorlardı. 

~aşk" bir sair de: 
~~lr.!'l".aıın ade;. olan tafraya asla andan 
ıl~Jim kadrini cennet sibidir lıtanbul 

I>iye 1st:ınbulu övüyor. 
Q Şair NPdimin: 
Ji ll telıri Sitanbul ki bi miılü bahadır 

er ıenııine yekpare acem mülki fe-

a· dadır 

Bak Sitanbul~n şu Sadabadı nev bünya· 
nına 

Ademin canlar katar abu havası canına 
Diye de fstanbulun bir semtini öv

mesi, İstanbul sevgisini gösteren ta. 

rih olmuş satırlardır. 
Geçmiş kurunlarda İstanbula ~er 

yüzünün tn uzak yerlerinden gezgın • 
(seyyah) lar gelirdi. 

fstanbulu anlatan eski kitaplardan 

biri: 
"Seyyahanı ruy.İ zemin ta Çinden 

bu cennetin naktü n.iganna yüz sürmek 

için,, gelirdi diyor. . . 
Ben, bütün bunları kuru hır tanh 

olmaktan kurtarmak için semtlerde ge-
5en en meraklı tarihi vakaları da yazı
ma aldım. Okurlanmı bir parça sevin· 
direbilirsem ne mutlu .. 

N. A. Okan 

lıtanbulun karulut taribinden 
batka bir de kurulut ef aanesi var
dır. Bu efsane "Adem ile havva 

hikayesi,, nden farksız değildir. 
Efsaneye göre lstanbul, ilk defa 
milattan bin bir yıl önce, Davu -
dun oğlu Hazreti Süleyman tara
fından kurulmuftur. 

Efsanenin an'a~ığına göre: 
"Kaftan kafa, insanJara, cin

lere, yer yüzünün her feyine bo· 
yun eğdirdiği, her dilden anladı
ğı ileri sürülen Sü'eymana yalnız 
Okyanus denizinde Frenduz ~da-
11nda oturan Saydun adındakı pa· 

ditah boyun eğmemitli. .. 
Saydun, Sü!eymanın yer yu· 

zünün her şeyine boyun eğdirdi· 
ğini duyunca: ., 

- Ben kimseye boyun enmem. 
Süleyman kim oluyormuf. ben de 
Süleyman gibi bir hükümdarım, 

Fakülte dekanlığı, memur ta • 
)ebenin öğleden evvel mektebe 
devain1arını imkan haline getire
cek karar almak üzere hükume • 
te müracaat etmiştir. 

Ankarada soyadı alanlar 

Bu~dayı koruma llyihası 
üzerinde ~alışmalar 

Ankara, 12 (Kurun) - Buğ -
dayı koruma layihası üzerinde, 
Meclis encümenlerinin daha 
fazla ve derin tetkikler yapacağı 

sanılıyor. 

Hükiımetçe kanunun 10 bin 
nüfustan fazla olan şehir ve ka • 
saba1arda tatbiki teklif edilmişse 
de bu takdirde elde edilecek va -
ridatm köy\üye yat>ılacak yardım 
ve korumaya kafi gelemi:veceği 
dütünülmüştür. Bunun için batka 
bir formül bulunacafr ve layiha -
nın r'iğer maddeleri üzerinde de 
mühim deği9iktikler yapılacağı 

sanılıyor. 

Savas-Erzurum hath i~ln 
istikraz tahvilleri ~ıkarllacak 

Ankara, 12 (Kurun) - Per • 
şembe günkü Meclis toplantısın • 
da görütülmesi muMemeL bir la • 
yihaya göre Sıvas • Erzurum hat
tını in§a için yapılacak dahili is 
tikraz tahvillerinin, halm icabı • 
na göre yalnız faizli olarak ve 
azami faiz nisbeti yüzde 7 olmak 
üzere ihracı hususunda Maliye 
B'\kanlığına salahiyet verilecek -

tir. 
Mldyatta sondaj amelivah 

Ankara, 12 (Kurun) - Bura· 
da yeniden soyadı alanları bildiri

yorum: 
Konya mebusu Bay Şaban Sır· 

rı (Hocek), Ankara mebusu Bay 
Rifat (Araz), Kayseri mebusu 
Bay Azmi (Yalçınkaya}, Çorum 
mebusu Bay Nabi (Yıldırım), 
Konya mebusu Bay Tahsin (U • 
ser), Dahiliye teftif heyeti reisi 
Bay Sabri (Çıtak), vilavetler i -

Husus1 vapur şirketi 
m · mnallleri 

Ankara, 12 (Kuran) - Huau
ıf vapur tirketi mümeuiHerinden 
Sadık zadeler geldiler. ltalyadan 
alacakları vapurların bedellerinin 

döviz'le ödenmesi için te,ebbüste 

bulundular. 

ökonomi bakanı Kayseriye 
gidecek 

Ankara, 12 (Kurun) - Öko • 
nomi Bakanı Bay Celal Bayarın 

Cumartesi günü Kayseriye gitme
si muhtemeldir. 

Yllbafı balosu komitesi 
Ankara, 12 (Kurun) - Yarın 

Hilaliahmer merkezinde, Kazım 

Özalpın baıkanlığı altında, yılba
tı balosu komitesi ilk toplantısını 

yapacaktır. Toplantıya bütün l»a

kanlıklar mü~avirleri, Genel mü

dürleri, Hilaliahmerciler davetli • 

daresi umum müdürü Bay Sabri 
(Öney), emniyet umum müdürü 
Bay Şükrü (Somen}, Dahiliye 
muhasebe müdürü Bay Edip (Gö· 

rel), dahiliye hukuk müıaviri Bay 
Ekrem (Erguven), hususi kalem 
müdürü Bay Ekrem (Sevencan). 
Mülkiye ba§ müfettişi Bay Ali 
Server {Akalın), Tekirdağ me • 
busu) Bay Cemil (Uybadin) soy
adlarını almışlardır. 

Şehir Meclisi kararları 
Pendikte bir nahiye merkezi • 

nin tefkili, Kemer Burgas nahiye
ıinin Sarıyer kasa11ndan al ak 
Beyof lu kazaıma bağlanmaıı 

hakkındaki Şehir meclisinin ka • 
rarı vilayet makamı vasıtasiyle iç 

Bakanlığı na bil d irilm ittir. 

eu karar yüksek tasdika ikti • 

ran tJip geldikten sonra tatbik e

dilecektir. 

Belediyenin 935 bütçesi 

11ır ıevh•.ri yekpare iki bahr arasında 
llr'fidi cihantab i!e tartılsa ıezadır 

..., biye f stanbulu: 
dedi. 

Ankara, 12 (Kurun) - Mid • 
yatta sondaj ameliyatına devam 
olunmaktadır. Yakında müsbet 
net;re eld_. e..tiJ ..... ~ei mt1htemeldir. dirler. 

Belediyenin 935 bütçesi bele • 

diye varidat tubesi tııraf ından 

hazırlanmaktndır. Bütçe muhase

be müdürlüğü tarafından da tet

ki kedildiktcn snra daimi encü • 

menE. verilecek ve Şehir Meclisi

sinin fubat toplantısına yetiştiri -

lecaktir. 

~lduğumuz için hayatımızın 
tengi değiıti. 

Cenç kızlık arkadaıım Mah • 
~llrenin de burada oluıu çok i-
1~e Yaradı. 
.\ Manisayı zaten çok severim. 
\J·ll~enıle babanım arasında ken· 
t ~. daha kuvvetli buluyorum. 
..:tin de biraz aakinleıti. Akhi· 

~~"1ci hırçınlık lan seyrekleı ti. 
~171di her gün Merali de ala· 

eezmeğe gidiyor. 

~ Maniaadaki doktorlar hastalı
~· tehlikeli bulmadılar. Yalnız 
1-., l'l\Jlnıak için koyduklan tart • 
~t~ onu alııtırmak pek kolay 
ı_h 1. Hastane bat doktoru an
~ll tlı bir adamdı. Muayenede 'de vardım. Bir çok dütün· 

en sonra dedi ki: 
~'" Şimdiki halde korkulacak 
'~ey Yok. Yalnız yorulmrya • 

•11ız, üzülmiyeceluiniz. 

Hastaneden çıkarken koluma 

cirdi. • . • b. 
Doht:>run söyledıklerını ırer 

birer te!:rar etli: 
üzül -- y orulmıyacaksınız, 

miveceksiniz !. h 
E · er - Anhyorsun ya rgın, 

feY senin elinde, ded~ın.. .. le
Durdu. Batını çevırdı, goz 

rimi aradı. 
- Hayır Aysel, dedi, yan:lı -

yorsun. Her teY ıenin elinde· 

Ç k• k hatta uzun uzun 
e ıtece . 'lc:l'' 

konupcak bir yerde değı ı.c. 
Onun için kısa kestim: 

- Peki söyle bana. Benden 

ne istiyorsan yape.cağmı .. 
Batını çevirdi. İçini ç~tİ: 
- Onu ben nasıl söylerım? 
Ve yürümeie batladı. . 

d• vı vını benım de 
lıte ken ı ıag ıg ' 
d • • 1..::-t eden o çözülmez aaa etim• a ~,_. 

tılum burada!. 

' Artık o.ıdan hiç bir feY sor • 
/ mıyacağım. Kend'mi vicdanı • 

ma kartı borçlu bulmuyorum .. 
Kalbimde ondan esirgenmit bir 
damla kalmadı. Onun kırık, 
yorgun hayatını çiçeklendirmek 
için kadınlığımın bütün baharı -
ru verdim. Mesut olamadıysa ve 
c!:!er bugünkü ızlırabını benden 
biliyorsa haksızdrr. 

Manisada iki ayımız durgun, 
gürlütüsüz geçti. 

izini bitince onu bu sefer So • 
maya tayin ettiler. 

Ayrılırken annem ııkı sıkı tek
rar etti: 

- Ergin hastadır. Ona artık 
bir kardeş ol. 

Zaten sık sık yer, kasaba, ha-

va değiıtirmeğe alııkın olduğu • 
muz için Somayı yadll'gamadık. 
Buradaki evimiz daha düzgün, 
fakat tamdık yok. Herkeale, et • 

rafla ili9iğimizi kesmi' gibiyiz. 
Buraya geldik geleli Ergin çok 

değİfti. Artık bana dönüyor. Fa
kat bu dönüt bir sevgili, bir aşık 
dönüşü değil. Yardım, tefkat iı
tiyen bir arkada, dönüşü. An -
nemin söylediklerini hatırlıyo • 

rum. 
Vücutça çok düttü. O nerkis 

gibi canlı ve parlak gözlerinin 
gün geçtikçe çukurlaıtığın: görü-
yorum. 

Akıamları kasaba yanındaki 
bahçeler arasında onu gezdiriyo
rum. Yürüyüf sınırımız gün geç
tikçe daralıyor. çok kerre onun 
kolunu omzuma bırakıyor: 

- Yoruldum Aysel, diyor, dö
nelim artık. 

Ve dizlerinin titredifini hisse
diyorum. 

Manisada iken 
doktonamuz olan 

eskiden aile 
Şehap Bey 

• anneme: 

uzak bulundurun, demişti. Bunu 
uzak bulundurun. demİftİ. Bunu 
ona hissettirmek bir facia .. Fakat 
o bunu hissetmİ§ gibi (Meral)a 
ıokulmuyor. Babasının o sıkı ve 
ateşli sevgilerine, kucaklayıtla • 
nna alışan yavrum şimdi onun 
neden l ... üstüğünü meral< ediyor. 

- Uslu oturur, yaramazlık et· 
mezsen baban seni ıevecek. 

Diyorum. 
Şimdi, babası evde olduğu za

man bir gölge gibi sessiz zavallı 
Meral. 

Eskiden, Akhisardaki ilk ay • 

larımızda o benden sonra uyur. 
Göz'erimi açtığım zaman onu 
kalkmış bulurdum. Şimdi bura -
da iti daha hafif olduğu halde a~ 
tamları eve dönünce gözleri ya • 

(DcftlDI var). 
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-8-KURUN 

Gece qarısının adamı 
1 

Yazan : iki Yıldız 
Size burada garib Ya§&Yıtmı 

anlatacajım adam beni aylarca 
oyalamlf, günlük hayabm.m hu
zurunu kaçınmf, beni adeta 
- ismini bilmediiim için söyli
miyeceğim - eritici bir hastalı -
ia diifürmiiftü. 

iki ay evvel mahallemize bir 
adam tqındı. Bu adam akf"m 
üzerleri, hava tamamiyle karar
dığı zaman, bütün mahalle hal
kınca içinde olup bitenler için me
rak edlen, buna l'ajmen kendisin
den batka hiç kimsenin girmediği 
kocaman kapılı harab evinden 
çıkar ve sabahlara kadar ıokak
larda en uzak mahallelerin, en 
büyük caddeler}nde, ıtıkHZ kör 
sokaldannda afır adımlarla ve 
daima birini arar gibi dolqır -
dı. 

Benim evim, onun yeni tafın -
dığı kocaman kapılı eski evin 
tam kartısmdadır .• 

J Heyeconmı beni boğmak istedi. 
Nihayet bir akt"m bu kapalı 

aclamla konutmak kararını kati 
olarak verdim. 

Gökte yddızlarm lmpııbiı 
sonsuz bir sece yaruı inaamız 
bir sokakta kendisine yetifmek 
için adımlarımı sıldqtırdım. 

Aramızda iki üç adım meıafe 
kalmıtb ki esrarlı adam umuzla
rmı kub. Ellerini çeketin cep
lerinden çıkardı. Yolun 90Juna 
geçmek istedi. O zerine dojru 
yürüdüiümü hiıaetmiıti. Kolun
dan tuttum. Hiç bir insanı kor
ku bu kadar ııçratmamııtır. Deh· 
,etle yüzüme baktı. 

- Affedeniniz, dedim. 
Kolunu elimden kurtarmak i

çin zorluyor, kurbılup geceleri 
içine kaçmak istediti gözlerin • 
den anlqdıyordu. 

Kendisini teskin ettim. Bir 
aydır beni yiyen merakımı an • 
latbm. Bir dosttan bqka kimae 
olmadığımı inandırmak için bü
tün kudretimi sarfettim. Bana 
vahti bir hayvanı ehlilet tirmek 
için çahııyormutum gibi geldi. 
O kadar sıcak sözler söyledim ki 
nihayet kendisini bana teslim et
meğe mecbur oldu. 

TAKViM 

l 

• Gtiıa doluşu 
Güa batısı 
Sıbıh uamuı 

Otıe namm 
lkllllil ııamuı 
Atşım Hmuı 

Yatsı ııımuı 
tmaalt 
Yılıo ''çen &iınlırı 
Tılıa talan gUnlerl 

Pe11embe 
U lci Klınm 
6 Ramııaa 

'1.17 
16.41 

6 
lt,08 
l4.S9 
16.•I 
18.tO 
5.29 
3"7 

11 

CUMA 
14 1 el Kuını 
7 Ramazan 

7.18 
16.41 
6 
IZ.09 
l~:t9 

16,41 
ıuo 

5.3l 
348 

J7 

lı __ R_A_D_Y_O_~il 
tsugün 

lSTANBUL: 
18: Almanca. 18,81: Pl&k. dam .mwılkbl. 

NeeeU mu.ık!. 19,IO: I>Onya JaabeırlerL ıo: 

Slpn orkeatraaı. S0,80: Konferans. 'l'uarnıl 
ve yeril malı baltuL 21,11: Anadolu •Jıuw 
- bonıalar. 11,11: Badyo orluıarML U: Caz 
ve taap orkenraaı. 

MS üz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
11,30: Harpa komerl. 19: tnsumıe din. 

19,IO: S111oa ımalkhd. M: K.uallar. I0,11: 
r11k. !:l: TI,r.:ı.tro. !S,SO: Son h:ı.bcrJer. 13,SO: 
, .cre5 çlaJcnr tnkunı 

688 Kk. BELOBAT, t.81 m. 
18: ~ orlıHtru&. 19,N: J!llüııell.f. sı. 

10: ReklAmlar. 21.ZO: Knlm orkeetl'UI ta
nfmclan koner. 21,80: PIAk 

ns KlaL VABŞOVA lMI m. 
19,11: Pl)'lMIO kameri. 19,'6: Söder .. ıo: 

M.,..,..Un orkeetr..L to,11: Slder. . ıe,ao: 
Pllk. 21: Jlatlf orlaıetra komert. n,u: lla
llerler. ti: lkllfoıalk orlmstıa k....-1. -
Kollferanı. 28,U: DaDa deni. 11.U: Pi.Ak. 
21,SS: P1Ak. 2S,U: Konferanı l6zler. M,OI: 
Danı maaDdlll. 

KU lllOSKOVA. (Stalln) 161 m. 
18,U: Opendan ııakll. 2%,30: Dans mu

ıl1"91. 'Ye kani* kon1er. 
BOKA. - PAPOLI • BABI 
18: Şarkılı komer. 18,16: PIAk. ve IÖzler. 

21,U: SenfonDc komer. 2': Haberler. 
ıın K1IL BZBLlN in m.: 
18,15 Vlyotomel 'Ye orıu.tra kameri, 

19,06 Geençlere, ttözler, 20 Bando nmalka, 
to,CO Akteallte, llallerler, 21,10 Karlfl)c 
clau,maaDml 

an Kltz. ViYANA IO't m.: 
18,15 L'arkdar, 18,U lktı.dl Ktlltör. lt, 

55: ıı..ı.eıter, 10,20 Koro...._.., 2011S O.· 

Kadınlar Adası ! 
Yazan: Gerhard Hauptmann 11111-----•43 

Tabudan maksadım bir !eyin 
mukaddes olduğunu ilin .etmek 
deiil, hir feye ~ sürülmiyeceiinin 
ilinıdır. Ben bu Tabu yüzünden 
gençlifimde nelerden vaz ıeçme -
ğe mecbur oldum! •. Her hanıi bir 
adımı atar atmaz arkamdan a
nam, mürebbiye ve teyzelerim: 
Tabu, tabu! diye bainrlardı. Çir • 
kin büyük annemin çirkinliği, fe • 
na huyunu yüzlerine TW'UDca, k& 
kan dana kızartmasının koktuğu -
nu söyleyince, beyni sulanmıf bir 
diplomat için beyni tu'lanmıt de • 
yince, inci) de hicap verici bir ye • 
rin hicap v.erici olduğunu anlatın
ca, &fikir ve kaba bir yalan ol • 
duğu halde herkes tarafından bir 
hakikat gibi gösterilmek istenilen 
bir ya1arun yalan olduğunu iddia 
edince herkes hep bir ağızdan 

tabu, tabu diye bağınrlardr. 
Böyle olduğu halde, Rodberte 

bizim ada tabusu içinde bulundu
ğumuz ahvalin temiz bir surette 
açılma11 için pek büyük bir e
hemmiyeti haizdir.,, 
"- Doğan çocukta babanın 

aranması yasaktır, kaidesinden 
mi bahsetmek istiyorsunuz?. 

Anni cevap verdi: 
"- Dal budak salan Tabunun 

umumi heyetinden bahsetmek is • 
tiyorum.,, 

Rodberte dedi ki: 
"- Sevgi'li Anni, ihtiyatlı ha • 

reket edelim.. Biliyorsunuz ki o 
1 J 1 

berte? Bundan bir hafta evvel Al
lah tarafından yeni ana olan bb 
nı ziyaret ettiğimiz günden 'beri r 
nu bir daha ıörmedim.,, 

Rodberte bir !ey anlay 
mıı gibi bir tavırla sordu: 
-" Ne münaaebetle Ta 

birdenbire habrladımz? .,, 
Reaaam kadm ıülümsiyerek ce • 

vap verdi: 

-''Genç oilan h•kkmda mal4-
mat almak istememe kartı bir • • 
razınız var mı? Şayet bende 
ki erkek medeniyetinden kal 
tesirfer görürseniz ve ben bu te 
ıirlerin sevkiyle genç bir çocu • 
fun hal ve ahvali hakkında ma • 
lumat almaia kalkı,ırıam kuıur11' 
ma bakmayınız. Ortada Tabu o1-
maınna rağmen bu malumatın beli
ce ehemmiyeti vardır.,, 

Bunun üzerine Rodberte dedi 
ki: 

-" Bildiğim bir fey varsa o et. 
Tavusun gittikçe İ'lihl bir vahft& 
halini almasıdır. İyi kalpli Mit 
War tabii bunu anlamak istiyor• 
Güzel çocuk üzerindeki nüfud" 
nu günd,.n güne kaybetmekte ol
duğunu anlamak istemiyor. Fil 
hakika ara1armda hazan ihtiliflat 
çıkıyor, çılrıyor &mma bunlar dj 
daima Tavus galip geliyor. 

Böyle bir münazaadan so-
T a vus üç, dört gün ortadan b 
boluyor. Mia War arkasmdtot-.ı;~w 
baka kalıyor.,, • 

Ben, yaraddıtmıın tesiriyle in
aan denilen mahlukun anlqd • 
muı imkansız varlığına, yapılıtı 

bugüne kadar olduğu 8ibi bun
dan sonra da ebediyen bugünkü 
sırrınJ mu haf aza edecek olan ka
f uına, her çözmeğe çalıııımuz
da bir düğüm daha atmaktan 
baıka bir ıey yapamıyacağmıız 
insan ruhunun esran üzerine, bir 
boıluğa uzanır gibi bile olsa el
lerimi uzatmajı severim. 

Bütün mahalle halkına •'bah
lara kadar sokaklan dolaf&D bu 
karanlık herifin hali derd olmuı· 
tu. Hatti ismini kimse bihne
diği için ona "Gece yarıımm a
damı,, diyorlar. Fakat ne olur
sa olsun hiç kimsenin merala 
benimki kadar derin olamazdı. 

Yürümeie bqladık. Yanak· 
ları kulaklarına doğru çekildi, 
seti ıecelerin içinden ıelen meç· 
hal W.. ..a ••• .;,al•ırs...ıı ..... .,,--ı-. .. +~~~~~~~ 
kısaca ve bir an evvel elimden 
kurtulmak ister gibi esrarını an

JCJ'.. 0 ,meyz11 o = • • 
mevcuCliyetinize temas ettiğiniz o 

eırnanmı gulerek aedi ki: 

-" Şunu aöylememe müaaad 
edeneniz diyeceğim ki f&Yet bel._ 

Ben bir ay mütemadiyen onun 
Petinde, sabahlara k~ar sokak
ları dolqtmı. Gölıeai bile onu 
bu kadar inadla kovalıyamazdı. 
V I! ben b~ gece kendisinin kolu
nu tutuncaya bdar hiç bir za -
man bu inadcı takibimin farkı· 
na varamadı. 

Bir ıece yan11, mahallemiz • 
deki eve tatuurken bütün etY•
smm bir yatakdan ve bir kaç za. 
nırt bb kacaktan ibaret olduğu
nu mahallemizin müteceuia sa· 
kinleri 8ÖlmÜflÜ. Onun evinin 
içindeki teY hakkında da mev
cut malumat bundan ibaretdi. 

Bir yarua gibi yalnız geceleri 
tokaia çıkan bu adamın yüzünü 
hiç bir zaman aydmlıkda göre
medim. Siyah ppkuınm altm -
da daima koyu bir gölge içinde 
ıö'lleri ıtıl qıl panldardı. Ke -
mildi yanaklan, sivri çenesi, 
yüzünden bu adam hakkmda bir 
fikir edinmeğe katiyen imkan 
veremiyecek, bilikis büsbütün 
esrarını arttıracak bir tekilde 
hirleımif ti. 

Geceleri sokakları dolqırken 
hiç bir yere uğramadı, hiç kimse 
ile konuımadı. Daima üfukta 
günün ilk ıtıklan J;eJirerken eTİ
ne girmit bulundu. 

Merak ve tecessüs beni oka • 
dar yemitti ki 1Rı takihe yirmi 
yedi günden fazla devam etme
me imkan kalmadı. Onunla ko-
l ı-• IMınde ekmek kadar, su 
.... nnırf ""' llıtiyaç haline 
ıe1miıtl. bir kaç defa konuıma
ia karar venlimse atetim arttı .• 

lattı. 

Burada, size, onun anlattıkla
rını tahii onun sözleriyle anlata
mıyacağun. Bunu yapabilmem 
için, o ıece onun duyduğu heye
canı duyamam, o güne kadar 
yqadığı esrarlı hayatı ~ıaamam, 

onu titreten meçhul hatıralan 
hafızamda buhnam lazım ıelir. 

_ Bir kadın! diye töze bat
ladı. Bugün kırk yaımdaymı .• 
Sekiz ıene evvel bir gece, ıene 
böyle bir gece uzak bir eğlence 
yerinde bir kadına rut geldim. 
Sadece "bir kadına,, diyorum 
O kadını anlatmak ıçın 

söyliyeceğim sözlerin . ~ . fa! • 
dası olur ki .... Yılan gıbı bır "YU• 

cüdu vardı. O zamana kadar 
rutladıiım, konuttuğum kadın· 
lann hiç birisi ona benziyemez
di. Susan, yalnız, gözleriyle, VÜ· 

cudiyle konutan bir kadındı. 

o gece çok dost olduk. Nere
de oturduğunu bilmiyordum. Fa
bt ben ona evimin adresini ver
dim. Ertesi gün bir yerde dolq
mağa karar verdik. 

O ıece uyku uyuyamadım. Bu
luıacağımız saatten çok zaman 
evvel onun beni bekliyeceii ye
re gittim. Saatlerce bekledim, 
dolaıtım. Gelmedi. Muhakkak 
ertesi günü ıelecektir, fikriyle o
radan ayrıldım. Günlerce onu 
aynı yerde bekledim, gelmedi. 
Fakat bir türlü ıözleri kafamın 
içinden çıkmıyordu. 

Koc•man tehirde aylarca onu 
aradım. Bir gece hiç ummadı • 
ğım bir sokakta kartıma çıkıver
di. 

Bir hayvan gibi üzerine ahi • 
don. Özür diledi, ağladı. ina
nacağım mazeretlerle beni al • 
dattı. Bir evde sabaha kadar 

kuvvet o kadar münakap bari -
cinde kalıyor kifayet bizi dinle • 

ıımm-----·--------.ıı yen olsaydı, bundan bizim için 
YENi ÇIKTI meı'um bir netice çıkacağına !üp-

Ilkbahar Selleri he yoktu.,, 
Fiatı 75 kurut -"Bizim Tavuıtan haberiniz 

Dağıtma yeri - Vakit Matbaası yar mı, ne yapıyor? Ona siz hali 
ders veriyorsunuz, değil mi Rod • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kaldık. ( dedir. Belki bu tehiri, ~u mem~ 

leketi terketti. Uç ıenedenberı Uyandıjım zaman, gözleri ka
fama çakılan kadm yanımdan 

gitmiıti. Bir çılgın gibi sokakla
ra düttüm. Aylarca onu aradım. 
Böylece daima bir kaç ay fuıla 
ile onu hiç ummadığım yerlerde 
kih bir eğlence yerinde, kih ka
ranlık bir sokakta, fakat daima 

ıece vakti olmak üzere onu ya
kalıyor, sabahlan onu yanımda 
bulamıyordum. 

Kaç ıeee uyumamağa karar 
verdim. Onu kaybetmemek, 
kaçırmamak için bu lazımdı. Fa-
kat onun yanmda bir müddetten 
sonra kendimi bybediyordum. 
Banda bana içirdiii sigaraların, 
içkilerin tesiri vardı elbetde. Bu
nu biliyordum. Amma hiç bir 
zaman onu reddedemezdim. 

Bu qk bet sene sürdü. Her 
saat biraz daha artan bu qk bi
linmez bir zehir gibi içime yayı
lıyor, hüceyrelerine karıfıyor • 
du. 

Gecelerin bana ıetirdiii bu 
kadmı gene geceler abb ıötürü -
yordu. Günq, o bdmı bana 
getirmeıi imkanı olmadıp için 
sevmiyorum. 

Bu sevgiyi size uzun uzun an
latmak neye yarar ki onun yal • 
nız hen içdim, hatıralariyle de 
ancak ben tekrar yqıyabilirim. 

Şimdi üç sene oluyor ki onu 
kaybettim. Belki ıene bu tehir-

onu arıyorum. istediğim zaman 
katiyen bulamadığım bu kadını 
ıecelerin bana getireceğİlıe emi
nim. 

Gündüz sokağa neden mi çık
mıyorum? Niçin çıkayım. Ma -
dem ki ıünler onu bana getire • 
mez, sokağa çıkmak neye ya· 
rar. 

Onun bu ıehirde olup olmadı
ğını bilmediğim için bu tehirin 
gecelerini terketmeme imkan 
yoktur. Geceler üç, sene evveli· 
ne kadar zaman zaman onu na
sıl bana getirmiılerse elbetde 
gene kollarımın arasına atacak -
lartJır. 

Ya ölmüpe.... Bu ela olabilir .• 
Geceler her gelitlerinde hana o -
nun kokusunu getiriyorlar, ve 
bir gece muhakkak geleceğini 
kulaiıma fısıldıyorlar. 

Allaha ısmarladık.,, 

Elimi bile sıkmadı. Adeta ko
tar gibi yanımdan kaçtı. Elleri
ni cebine sokmut olduğu halde 
uzayan caddenin bir köıeıinden 
taptı. 

Onu hir daha görmedim. "Ge-
ce yanımın adamı,, nm sırrını 
öğrenmenin huzuriyle uyuduğum 
bir gece kart11D1zdaki evden ta
tınmıı, iki gün sonra kartımız -
daki kocaman kapılı harab evin 
kapısına (Kiralık ev) yazılı bir 
kiiıt uılmııtı. 

Anni Prebetel obnuayc:lım, Ta 
vus olmaktan bafka bir teY iate • 
mezdim .. Bunu istediğime .Allai 
ıahidim olsun .,, 

" - Bu arzunuza bir çok ka' 
dınlarm, bir çok erkeklerin ittr 
rak edeceklerine füphe yoktur .. 
Haylaz oğlan dünya kurulalıb' 
beri hiç bir genç adamın mubl' 
olamadığı en mes'ut bir vaziyetti 
bulunuyor. Bu vaziyet her tür1' 
tasavvurun fevkinde gariptir ... 

Anni her türlü tasavvunuı fe• • 
kinde garip olan ıeyin ne oldui" 
nu bilmek istedi. 

Rodberte cevap verdi: 
" - Herıey tuavvurun feYkiı" 

de ıariptir •• Sureti mah~'!-!! 
rip olan ,eyin ne olduğu hakJdllP' 
izahat vermekten . ç~kinmiyec~ 
me f Üphe etmezsınız. Y umut-' 

baharatlı adamızda hadiseleri 1' 
men kabul ve tasvip edilen fild' 
zıt olan bir noktai nazara sfll' 
izah için beni kandıramıyacaıı-' • 
zaeminim .• 

Reis Kadın hemen abldı: 

"-Ben de böyle bir d~.fÜD~ 
çok uzağım.. Mantar gok p.
tüsiyle biterse, diti aslan erkek 
lamn kükremesi üzerine gebe ~ 
lırsa hi.li ardı arkası kesilıD. 
bizi~ fevkattabiiye tenuül _J, 
hakkındaki son endite ve tefP' 
dütleri neden tamamiyle orta: 
kaldırmaia gayret etmiyeli111 • 

Son defa Laurencei ziyaret etti• 
ğim zaman bana mistik teteb~ 
tının neticelerini izah etti, ·~ 
söyliyeyim, bir yumurta nazarı~ 
anlattı.. Leda - Latona' dan 
bahsetti. Leda - Latona 1" 
lar anasıymıf .• Bu nazariyeye 
kılına her fey yumurtadan 
o1uyormuf ..• 
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Unyayı F•armaklarında Oynatanlar Ki lermiş? 
Acunun petrol, kömür, 

ellerine geçiren 

demir, nikel maden eruıi 
adamların 

:~ 
1 1 ' 
1 

içqüzleri 
a ~~~;}:°~~~~;:~:-.-~ 

• 



EGLENCE 
Buna ne dersiniz? 

Arkadatına sıkıntısını anlatıyor

du .. Ondan üç ay vade ile yüz li
ra ödünç istedi .. Arkadat ı çok tat· 
h bir tebessümle dedi ki: 

- Hakkın var azizim, § u buh
ran zamanlannda iki ucu bir ara • 
ya getirmek ne kadar güçtür. Sa -
na yardım etmekten çekinmiye -
ğimi bildiğin ve beni hatırladığın 

Sözünü . kesmemek 
için! 

- Snna ne kadar hayret ediyo· 
rum, bizimle bulundukça bir da • 
kika çenen durmadığı halde, dün 
akıam kaynananın yanında ağzı • 
m açmadığını gördüm .. 

- Bunu ş'mdi mi farkettin ? .. 
Ben on senedenberi kaynanama 
bir tek söz söylemedim .. 

-Neden?. 
- Sözünü kesmiyeyim diye! . 

Ne ile meşgulmuş? 

için çok memnun oldum. Biliyor
sun ki buhran bizim de yakamızı 
bırakmıyor .. Bunun için istediğin 
ıeyin yalnız bir kısmını yapabi -
lirim ..•• 

- Çok teşekkür ederim azizim. 
- Öyleyse üç ay vadeyi ben ve-

reyim, yüz lirayı da başka bir ar· 
kada§tan al!. 

ÇalınmılJan 
gramofon 

- Grama fonunuz bozuk mu?. 
- Hayır, neden sordunuz?. 
-Çalmıyorsunuz da! .. 
- Sıhhatime dokunuyor diye 

doktor yasak etti .. 
- Şu yukarı katta oturan dok -

tor mu?!. 

Paresü yerine 
- Şu pardösiiye ne istiyorsu • 

nuz?. 
- Yirmi beş lira. 
- Müşteri biraz düşündükten 

- Şahitle daha evvel bir münase
bctiniz olmuş muydu? 

- Bir kere bana bir tokat atmış
tı, efendim. Hanım - Mademki artık bizi bır akı•norıun, yanımızda çalıştı 

ir bir bonıervil iıterıin değil mi? 
Atıçı - Ailenizi bir arada göstcr<'n bir fotoğraf uerseniz yeter!. 

Az Dua Eti 
Haıis bir adam, yılda bir defa, 

dilenciye bet kurut verir ve eli tit
riyerek parayı verirken, föyle 
derdi: 

- Al bu parayı da, bana dua 

et! • ' .. 
Bir kaç ıenedir, bu beı kuruıu, 

hep ayni dilenciye veriyordu. Di • 

lenci, senede bir defa sadaka ve • 

ren adamı, bellemiıti. Senede bir 
defa ıadaka olarak bet kurut ve-

1 ile 51 
Bay Cezmi, AlmanY' 

yalı ttt ediyordu. Berlin 
daki\ tarihi bir §&toyu ı 
du. ,Şatonun hem be . 
kap1< uıı, hem de gezdiric:İ" 
iri yan adama, içerisdıİ 
istedi:,ini söyleyince, t' 
aldı: 

- ·Siz, hir kitisiniz. 
ıatoyu gezebilmeniz içİllt 
olmanıız lizmıdı' Baloda zayif bir adam §İşman 

bir bayanla (kadın) dansediyor -
du. B'r ara bayan dedi ki: 

sonra asılı duran ceketlerden biri-
ni gösterdi: 

-Ya şuna?. 

' ren bir adam, kolay kolay habr - -Acaip ıey! 

- Sizi rahatsız etmiyor mu· 
- On lira!.. yum?. 

_ Ne münasebet efendim, bu - Öyle ise bana ceket veriniz, 
amma diz kapaklarıma kadar u -!:-:.nim san'atim icabıdır. 

Biraz sonra bayan sordu: 
- Ne itle meıgulsünüz efen -

dim?. 
- FıçJCılıkla ! .. 

/sakla Katina 
lsakla Katina sevi§iyorlar. Ev • 

lenecekler, yalnız aradaki din far
kı engel oluyor .. Katina bu ite bir 
saat evvel netic" vermek için laa
ğa yalvarıyor: 

- Ne olur, canım!. Hıristiyan 

olmak güç değil, üç teYe inanırsın 
olur, biter .. 

- Peki Katinacığım, nelere 

zun olsun! .. 

Korku! 
Franıada bir icra memuru, 

bir ıece -.a~d•r"'YUTaıaailı. 
Adamcağızın bir tür]ü gözüne uy-
ku girmedi. Bütün gece bir §CY 

dütünüyordu. Mühim bir ıey .... 
Ne? 

Bunu ertesi gün sokakta ilk 
karşılaıtığı tanıdığına §Öyle an • 
lattı: 

- Dün gece, gözüme hiç uyku 
girmediği için bugün pek bitkin 
bir haldeyim! 

- Halinden belli .. Pek,i neden 
inanayım?. uyuyamadın? 

- Allahın varlığına, lıanın o- - Dün bir sirk sahibi aleyhine 
nun oğlu olduğuna, hanın Mer • haciz kararı çıktı. Bugün, bütün 
yemden babasız olarak doğduğu • malarınr hacze gidiyorum! 
na, laanın öldükten sonra dirildi· - Peki, sonrası? 
ğine... . - Sonrası, iıte bu sebeple ge-

- Peki şekerim, dediğin olsun ceyi uykusuz geçirdim. Sirk sahi -
amma 'en de bana biraz yardım binin mallarını nasıl haczedebi-
et te beraber inanalım.. · leceğime bir türlü akıl erdireme -

- Ne gibi?. dim ! 
- AlJahın varlığına ben inam- - Bundaki güçlüğü ben anlı • 

rım, laanın onun oğlu olduğuna yamıyorum! 
ıen İnan; lsanın Meryemden doğ- - Anlıyamıyacak ne var? O -
duğuna hen inanayım, babasız nun malları bir sürü aslan, kap -
doğduğuna sen inan; lsanın öldü- lan, pars, timsah gibi vahıi hay
gune inanıyorum, dirildiğine de vandan ibaret, Bu arada yılan 
ıen inanırsan mesele kalmaz! gibi zehirli hayvan da eksik değil! 

Baba - Unutmayınız genç adam, ben elektrikleri tanı on buçukta sön· 
dirlirtım. 

G•lll} - Zararı 11ok. Bi~ karanlıkta da konufQbiliriz .. 

- Cıkar para çantanı l 
- Memnuniyetle azizim, fakat ev-

vela bana danlmayacağınızr vadediniz, 
~iinkii çantamda metelik bile yok! 

Pratik bir adam 1 pantalonunu çar
çabuk ütülemek için ne yapar?. 

- Bilet almadığınızı unuttunuz mu? 
- Unutmadı.ğım için tramvaydan 

iniyorum! 

dan çıkar mı! \ 

Son senelerden birinde, bet 
kurut yerine yüz para verdi ve 
gene dua etmesini söyledi. Dilen -

ci, sadakanın miktan yarıya inin
ce, pftı. Acaba bu azalmamn H • 

bebi, neydi? 

Dayanamadı, IÖvle demekten 
~mı aıamacıı: 

- Şimdiye kadar hep bet liu • 
ruı veriyordunuz. Ben de ıize bet 
vakit namazda dua ediyordum! 

Hasiı adam, deiitiklitin sebe
bini ıöyle izah etti: 

- Şimdiye kadar, sıhhatim, 
hayli bozuk gidiyordu. Fakat, hu 
sene çok tükür iyilettim. Artık bet 
vakit namazda dua etmeyip, daha 

az dua edebilirsin! 

Bir taksim şeli 
ilk mektep bocau talebeye so • 

ruyor: 

- On üç elmayı müsavi bir ıu
!ette dört çocuğa naııl taksim eder 
~iniz? Biraz karııık bir meıele de· 
ğil mi? 

Çocuğun biri ce-yap verdi: 

- H:ç de karııık değil, pek, 
kolay. 

-Naııl? 

- On üç elmayı komposto ya • 
par öyle taluim ederim! 

mak iltigor ll. 

- f.~vet, uıul böyleditı 
niz, bir az oturup beki 
mal çok' geçmeden dört 
gelir. ()zaman, içerii 
nüz! 

Bay (:ezmi, <lüıünd6· 
çok geçnıeden .•• Fakat, 
saatlerce bek1emesi lizıı' 
ti. En i,risi, baıka bir 
maKtJ. ~ - - '3'-.,. • 
lif etti: 

- Bet JOıilil( girit 
yım, yalnu beni gezd" 
mu? ~ 

iri yan :a<laın, \;ryıld 
ralC Cezmiyi •üzdü: 

- İyi, ama •• Bet 
ayrı vereceii bahıit ne 

Kaplan A 
~va gitmeden, ava ıi 

macera geçirdiğini 
zevlC duyan bir adam, 
postu satın alınıftı. K 
pahalı olduğu için, bed 
le Bdemi!tİ .. 

Son taksiti verdiği ~ 
postunun üzerine ayak 
yıklarını burarak, ,c;yl• 
dı: ._., 

- Artık benim ııı• ,el'i 
Benden baıka kimse, .-d~ 
ğunu iddia edemez ... S 119& 
ra göğsümü gere gere~,' 
kaplanı Cungel orlll 
d d . bil' • ' ım,, ıye ırım .• 
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Tarihi 
FiLM 

'MODASI 
Sinema kumpanyaları arasında ade

ta modadır: Beğenilmif, muvaffakiyet 
kazanmıı bir filmin tarzı derhal kopya 
edilir; o tarzda bir ıerİ film yapılır. 
Şarlonun ''Sil'k,, filminden ıonr~ cam· 
bazhane hayatına dair bir çok filmlerin 
moda oluşu gibi bir çok misaller bu 

yolda ıayılabilir. 
On ıene evvel pek salgın bir moda 

iken ıesli ıinemaclan biraz önce 
unutulan ve ıesli sinema ile beraber 
canlandıktan sonra gene ortadan kayho
lan tarihi film ınodaıı timdi tekrar 

meydan alnutbr. 
Bu nevi filmler mütehassısı Cecil 

B. de Mille Amerikada "Ehli salip mu· 
harebeleri,, filmini çevirmeğe hazlt"lan· 
maktadır. Bu filmde Jngiltere kralı 
"Aslan yilrekli Ripr,, rolünü Henri ı-----------------
Vilcoxon yapacaktır· tı,, filminde başrolü yapacak artisti a-

Fransada "Mayerlintr faciası,, adile ramakla meıgul ... 
Avusturya aJ1İdükü Rudolf ile ıevgiliıi Diğer bir Fransız rejisörü,. senaryo
Maftya _.., fecl bôr -da niha· •••• eokô Fran"z bapekôli D--.:ôn 
yetleMD .pi .._.ı.n 6lme almmak· yazd•ğ• 'Büyük Fredrik,, filmô içôn ha· 

tadır. zırlanıyor. 
Almanlar "N_b'_ !ôlmüü çe.m- Fransada ;ı.; defa çevrilen "Jaadark, 

yarlar. K..,.;ı. Şarlo da lür "Napol- 61mlerônden ,..,. tômdô Almanı.: 

ı 
,...,,, filmi ~ bazn'lamyorl· ve Amerikahlar ayn ayn ikô "Jandaık 

-

- - filmi ,..,.yor1ar. " 
Fransıs rejitöı'Ü Leonı Perre, Göte-~--------..,,,.- nin ha,-• dair bôr film çerirecektir. Menu lıul.,..yan film ......._.. • lan, tarihe müracaattan batka çare bu-

Bir Fransız rejisörü "Lüteri'n haya· lamadılar mı, deniniz? 

yeni filminin adı 
1 

Miki Farenin 
Babasına Nişan 
"Miki f nrc,, filmlerile "Canlı reıim 

1 

filmle:-ine bir yenilik vermit ve büyfil: 

1 

I bir mu,·affakiyct kazanmış Amerikalı 
ressam Vaid Dinseye Lejiyon Donör 

ni~anının \'eı-ilmesi için Fransa güzel 

sarı.atlar nezRretine bir müracaat y:ıpıl-
1 dığını Fransız eazeteleri yazıyorlar. Bu 

! müracaat müsbet netice verdiği takdir-

de Vaid Dinsey, Şarlo ile beraber 
Lejiyon Donür ni,anı alan ikinci ıine • 

ma artisti olacaktır. 
Büyük tiyarto aanatk.8.n Sara Ber. 

nann Lejiyon Donör almak için ne ka· 
dar uğraştığı, fakat muvaffak olama. 

dığı me,hurdur! 

··-··----.... . o ...................................... --···-· ... i ıtte sağda: Doroti Jordan Or
0

t
0 

.. ad-a--M·•••••••E• .. ••••• .. •·--.. ···-···-..... -. • • ac vanı • 

! Altta .,gd., Kuol Lomhord J\ltta ıold • J İ ! Ostıe soldaı KonfÖla Mootanerro a. anet Makdonald : 

•.•••••• ,. .................................................. , .... ·-···· 1 ............................................................ 
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Ozbek ressamlarının 
C G 

resım şergısı 

~..,,, ~ ........ 

in~1iliz edebiyatı 
yalnız Şekspir 

deı:t~'ek değildir! 
Tas Ajansının bildirdiğine gö

re Orta Asyanın büyük ci.imhu • 
riyetlerinden biri olan Özbek ~stan 
ressamları için Moskovada bir ıer· 
gi açılmıştır. 

gelenlerde ş:iıddetli bir alaka uyan· Behçet \T(emal ve Hilmi Reşa -
d t nı...._ d ·ıı~ b" d .. w •• dm Şekspir ·l'ıakkmda Londradan 
ırmış ır. ı:.fllra a mı ı ır ugu· .. . . . 
·· b""t·· fi d d yazıp gondel\ :iıklerı hır etüdün ilk nun u un vaşı arı ve erece e. 

fh ·ı b .... k b" f ' krsımlaıınr g(\ "'en lrnftaki gu··zel rece sa a arı uyu ır muva . 
f k t] __ J"l . t" santalar sayrfaı mza koymnstuk. 

Ozbekistanı.n hu 
a ıye e resme.a.1 mısır. b . ~ ' 

~ u tetkikin sonu~ '1U da bu sayıfa _ 
• Ressam Düsto - Mümin'in pa • 

mrza koyuyomz. Yazrcrlanmız, 
muk mahsulünü lopalmayı göste • ! · 

ngiliz edibini Jiıi~:, epik, ve sa -
ren ",Beyaz altın,, levhası pek ori· 

trik değ·erleri yönünden tetkik et -jinaldir. 
tikten sonra şu netic~ye varıyor -

Bu milli levhalar.ın yanında Rus Iar: • 

yapmıştır. 

Taşkentsbaev adında bir başka 
san'atkar mimarlığa ait çok güzel 
manzaralar tethir ebnip. 

Reasam Saddy~'ma "Bbl dü • 
gün , levh~·1. s r'7hr" 7.iva.rete 

Ba{cu Radyo t · 
'!lnııa& &it ·~ 

muallimlerinin tabloları da bu • 
Jl!nuyordu. Bunların başında, Or
• < Asyayı çok tanıyan,. Özbekistan 
şehirleri ve tipleri ile yıJlardanberi 
d~raşan P. Bure'nin bir grafiği 
• _ j dır. 

Özbekistan san'atı: sergisinin 
muvaffakıyeti çoktur. Moskova • 
da bulunan yabancı seyyahlar bü
yük bir istekle sergiyi ziyaret et -
mişlerdir. ~ 

Bir Fransız ressamı 
F rasanın meşhur ressamı AI -

b~t R~d ölmüttür; bu san' at • 
kiruı bir çok değerli tabloları 
l1Wr müzeaindedir. 

.-.z;:;-..._, 
GiizcialJ:uJ.ın halk 

çıbmtdır. Burada biifiJ;J>m artiat Gürcistan hükUmeti maarif ko· 
takımı vardır. Baalarm araamda mi.erliğinin tetkil ettiği bir arat· 
S. Struov.'un ri,...ıi altnHla brına heyeti llfliae gelmiftir. Bu 
kitililt bir --~·~•il •11 lıcfret ıe.ıalMdi Jll•l.ıwda yukan 
ekiı ve rejİIÖat~'an idare Y&ap.kSu~ yerli damlar
ettiği bir taık orlrellı..., ,.._ü ı. ....Wur topla~i~ ~ 
Raveyv'in cas ı0rk..aı: ı v... ·'-- J9m u....;.-ı. ..1_ L.'L 
edenler taır-- B.ırA • ... ,..,._., ·~ atatqıu. ,,.,...," • 
tiyatro aktkıeri ~d• --~~c~i~ d .. plarak 
Moskova ile Leni~'dan bu ..,tesp~ eclebilnııp. 
çok artiıtler busada ko.. ves- Heyet fpnoır.afa 21 millt MCJu 
mağe davet edileceklerdir. M. A. il3' Savanların hay.al ve idetltıine 
Koalov ,.eni ratlYo ~ tiyatn>aua dair 1~ fotojaf alaııtıt. 
m"" l" rlüğüneı taJÜl edilmişdir. Bonlaı "S.-~, milli d~l~rı 

Tlirlunen OJJIWalal'ı va -tada.lacı,, ~ h••i bit 
Bakadan Tas ajallllD& .bildiri- hJ!:Ot1irde.netredileuikt•• -

liyor: Olıhundev tiyatroMl ki§ Neeib-. CellJ.'la eseri 
opera ve baleleri R' Gliee'nin tu Dejerli muilô ıan'atkinmız 
tib eltili "Şalı Sinmt;. operaaıyle Neöp Celitiıı butelediii Smıa 
açıbmıdır. Bundan ıonra rejitiir adh es., intitar eflllitıir. Swıa 
Prôatorov da terti;b etclijı"'ve rea- pr,)nu, Tirkp ve J'•w~a .ola • 
aaa Mqtlelbfq'in deı-lamu ~ıi-ijeMlir; Titrkçe aöaleri 
:yapclıiı "Dan.ela Pike;, Ope,nlll Biilent Nbri, Fr.-ııızc-..aözleri Fa· 
ı...u edileadclir. Bu sene tiyat- zıl Se.e.tı tuaf~u ttnip edil • 
rom röpettuvUmcla ~kli- · · mıttir. 

tPt....ı...wırdır. EaldZZ ..... ~'--ı;_ dea ..-il dördü .. ~.. kona- ~ 
cakChr .......... ı..- ''Otello. Biırü"Jıüuipl'IÜi..Namık Ke-
Le H*go, ~ oynamla- malin ö1ümüaüa3d d.._ü bu&• 
cakfhi'. yıa ilkha,ftıaqıa ruı. geliyordu; 

Tldmıen operalan arumda ba mijnueı.etle memle~izin 
"ş.lı Sinem; Şah 1-.il, Leyi& ile mub-lif 1ClııirI.~ ~P • 
M~ Kerem ile .Asli,, aibi Y• lerde t~1-. Yaıtıı.. .aa'at
ni bir~~o....._1 kbJn adı, haıawve ~leri anıl· 
n, veJt......,ey* Klrejhı, Ner.. mıf, ~,.._._..-. 
kia &iMIRi Yardır. - . ...,.. --.---..--..-1111111

-

ar. ı.,~0 BakU tiyat- MliYNib ziıdeiıiıı yeni 
r.-;. be-..luclan batka,. dört yen1 liir ea•ri 
bale g.._,1111ekdit. Te~ ~ verilen 

, H..,et ..... n .,_ oadO.kun .. 
H"-l# naJcadar •~Jet.il;. 

ıa.mz tairi ŞeDpiıia Hamlet I MüMbip,zade a.ıaıqı. Y-.ibiı 
iıintli'faeiuı IHubol-Şehlııı 11,..a..ıı telif. kemedW Jitanhul.Şaü. TI • 
r~d.11'-yeni-'Te"'gisel de.r yatT.paaa'athirlen taraf~tlan 
~1"1-. yeni waizanuole tekrar .prou edU.ktedir. Eşeriıı a~ı., 

Clvwlkı · "~a,,dn;..1~•M· 
·~· llt)'e kODUlacaJdır, 

Bütün Üu malumatı '~~ar:hai il
hamı sabi ha,, dan çıkarma. dığımız 
artık malum oldu sanırız. ~ahsi i
fadelere ve muarızlarnnıza C\Wap 
verirken biraz hisse kapılmı§ ~ö • 
rünmemize rağmen bütün bu nok· 
tai nazar ve mukl'.yeseleri bütün 
meddahlığına rağmen, ağızdan 
kaçırılmış baklaları halinde hay
ran ve taraftar İngiliz münekkit • 
lerinin eserlerinden alıyoruz .• O 
İngiliz münekkitleri ki: Darülfü. 
nunlarında tezlerini hazırlarken 
tekst kitaplarında: 4 'Y azdığı -
nız eıer ve tenkitlerde Şekapire 

hata lzo.fe ~fe k~k~,Y!n;. 
Şeki.J>k hata YQ'1Qi hafit, Jİq 
mah1M,:ve ru.Jc:Uı. i~~Jf 
tılatmıtlardır. Evet, m-..ıer.cl 
bu ten&&; bir. talime..,... ıihı 
riayeti 1Deeburt..otaaa-clite rennen 

1:8:1lll'!·ll'~ u 

Arapça, F ança sözler aruz öl -
çüsüne girince uzatma, durakla • 
ma, kısaltma gibi bir takım ay -
kırılıklar yapıyor. &ınlarm neden 
olduğunu anlamak güç değildir. 

Geçen yazımda üye takımlarının 

ayrılışını gösterirken ündeş.lerin 

oldukça sayılı bir iş yaptıklarını 
anlatmıştım. Tek ya bitişik üye le -
rin t'lyrılışr arasına biri ilk sözün 
somımda, öte~i arkadan gelenin 
baş~uda olmak üzere iki ündeş bu· 
lumrvordu. Bu kural bütün bakım· . 
larda n uygugdur. Bunu şimdiki a· 
raştır mada göreceğiz. Bunun için 
uzatnıası olan bir sıra alıy\:>rum: 

lstil~amet gayemin rahı ;mualla -
.smdaa'ır. ı ı 

Böidm: istikamet - gayemin 
ra - hf mualla - sındadtır. 

Uzat malı olan sesel f(= sesli 
harf) leı·in yanına herh~ngi bir 
üııdet koyarsak uzatma halkıyor. 
Ne deme\ c olacağına bakınıyarak 
a1'1aıa ( := nıanCJt) ıa bozulduğuna 
al~mmyuakbea.. (al iiç.iijii <= 
h•fı) koyaıcağım; itte: 

lttiltamnet- ,_,_. raar.-: 
hqı muallan- nndMWrr 

Demek ofptor iri Mr ii aıdet 11.

.zalll\ap b~. Bmıa. iter• yön 
(= taraf) dea dif1inürse) bir üıı· 

en az iki uzatma olacaktır. ( 
kimi ra)' ikinci bölüm altı ii 
lidir, bunun için uzatma o 
Üçüncüde beş ündeş var, bir 
ma yapılmalıdır. (Füyiızu 

Son bölümde gene beş ündef 
duğu iç!n bir uzatma yapıla 
(baharı gör) 

1 Böyle olunca aruzla yazı 
eski yazıların neresinde uı• 
olacağını bilmek işi kolayliatıt 
meklir. Biz, gene bundan e'ff 
yazımda gösterdiğim kurala 
lelim; yukarda yazdığım sı 
eklediğim öndeşlerle alıyoru-; 

lstikanmet - ganyemin rJP 
hın mual!an - sındadır. 

Üç. bölüm, 1, 2, 1 sonuncUf
11 

2 dir. Şimdi virgüller yerind" 
mak üzere, eklediğim i\n~ . 
kaldırır, uzatmaları geriye çe.1 

sem şuna varmış oluruz: Uı• 
ile ondan sonra gelen iindeş 



Posta qüvercinlerinin lıarpte 
oq nadığı rol çok ba'!!t~~~~1~iyet 

verdiler •. 
Bu tetkilatta posta güvercin

jerinin ne rol oynadıiı aıağıdaki 
ki satırlardan anlatı1ır: 

poıta güvercinleri müfrezeleri 
tqkil etmiıtir. Ayni ıey Yu
goslavyada da vardrr. Ordu, kol• 
ordu, süvari fırkaları içftı posta 

güvercinleri müfreze1eri aynhnı! • 

rer posta güvercini kaf eri buluna

caktır. Bir piyade alayınm mu • 

habere kıt'aımda bir de poıta gü • 

, ercini bölüğü o1acaktır. 
Bunlardan baıka avcı taburları 

birtr posta güvercini bölüğüne, 

süvari ~!ayları ıulh zamanında bi-
rer, harb zamanında ik!ter güver· 

cin bölüğüne mal=I: olacaktır Sulh 
zamanında muhabere grupu sah-

i ra topçusunun alay erkanı harbi • 

ye~inde bir güvercin bölüğüne ma· 

liktir. 
'-.:~ 1 Bir tayYare müdafaa topçu alayı-
.'9 b" . d ok ehemmiyet vçr.l k 1 b" .. \l~i e m beden ter ıycsıne e ç • k .. nın muhabere o u ır posta ıu • 
t ~.t. >'ııkarıhi resim Alman orcluaunun Wümdorlclakı '" en •POT l .. bölüğüne maliktir 

''1<le Yapilan talimlerde alınan bir manuırayı gö•teriyor. vercını • 

1 orpil mi, bomba mı? 
Harpte, lıarb gemilerinin torpille1 imi, 
yoksa taqyarelerin bombaları mı dalıa 

çok tahribat yapabilir ? 



-~ i4 - KURUN 3 Birinci kanun 1934 ~--------!!!!'!! ..... :-~~-::-~~--!"-lml!""'--~""!'!!"'!'!'!!"'-e!!!!'"'!!!!!!'!'!'!'!!-.---..... -~----"!!!'!'--~-·---------"""""~ 
Ö., onomik sıyasamızda Dilden dile çevirim 

tam bir muvaffakıyet .-de~.~!~d~~!.~.m) 
ye okunmalı olan birinci d~::dm ayıt • 
/ eyit - kılın sözün dedir; grckçenin 
yapı'smdan aşağı kalır bir yönü yok
tur; bunun köküne bizim yöndenı ad
larına özgü olan -rnz son ekini verir
sek aydını, ince sında eytim terimini 
elde ederiz ki beğcnihniyecek bir ye
rini göremiyorum. 

..- ~~.ştaratı 2':1ci ~ay.tada bulunan fabrikaların arda kalan -
Goruyorsunuz kı, Tiırk davası ı k l kt ·· l k. b ı r · k k . . arı uru aca ır, oy e ı, es yı -

ur · urtuluş, ılerleyış davası her 1 k ·k· b k l · · d 
1 1 

ı programı ı ı uçu yı ıçın e 
yı yurttaş ardan yeni bir hamle d. · 1 ~ . b. sona er ırmıt o acagız. 
yenı ır gayret ve sarsılmaz yeni y l ·· ·· · 
b

. . . k urttaş arım, goruyorsunuz kı, 
ır ınamna ısteme tedir. Türki • T" k l d d l 

·ı . d ur u usu urma an ça ışıyor 
ye on, on ı n sene en beri göster- T" ı · · · .' 
d 

· ~ · tl .. d .. ~ .. .. ur t ulusunun sanayıleşme ışını 
ıgı gayre er, gor ugumuz tec • l 

/ 

"b ı l ·· .. .. d k. l d rnrtuluş savaşının bir yeni yönü 
ru e er e onumuz e ı sene er a • 
h k 

. .. l olarak ele alması gi'..r.ün modasına 
a ço azım, gayret gosterme t • • ... . • • 

ikf
1

-1 .. rındad · t .. uymak ·çın degıld1r, sanayıleşme, 
:;ı"' ır, azım, gayre gos • . • 

termek h 
· 

1
. d d. soysal, sıyasal hır gerekliğin orta· 

mec urıye m e ır. 

Ye 
· t f •kt t h ft ya attığı gerçekliktir. Sanayi'e§mC' 

m asarru ve ı ısa a a - . 
S ın. acaı·ke ı k 

1 
h .. 1 erkın ulusun ta kendisi olduğu i _ 

~ n ge ece yı u gun er- . . 
de ger k 

··k ·k k · l cındır ki, Türk ulusu onu ben·ım . e o onomı ; gere sıyasa ~ 

alnncla yurdun daha yüksek, da _ serr:emiştir. 
ha ileri olacağına as!a tereddüt Bir ülkenin sanayi!eşmemesi. 
etmeden emn1yetle babyoruz. salt ham madde ve salt toprak Ü· 

(Riddctli ye sUrekli alkışlar) rünleri yurdu olması ne korkunç 
Y.~2ım özc:ı ip sövlevl bir şey olduğunu son 100 yıllık ta· 

Yerli malları ye::li gününün baş- rihimiz h:ze apaçık gösterir. 
lama~mclan ötürü kurultay ve ö • Ü&manlı imparatorluğunun par 
konomi ulusal arttırma kurumu ça)anmasının son 100 yıllık gün · 
baçkanı Kazım Özalp bu akşam leri yalnız siyasal bir batışı değil, 
radyc:la şu sövlevi söylemiştir: günden güne sanayi gücünü biti • 

R:ıyanlar, Baylar, ren bir yurdun acıklı görünüşiı • 

ıtk sözüm, reisi bulunduğum dür de. 
(Ulusal ökonomik arttırma ku - Avrupa sanayi ürünlerinin Os· 
rumunun) yüce koruyucusu Ata - manlı imparatorluğu sınırlarından 
türke derin saygı ve sarsılmaz i - içeriye doğru elini kolunu sallaya 
narımı sunmaktır. sallaya girmesi Türkiyede yaşa • 

Beşinci arttırma ve yerli mal- yan sanatları yok etti. Yavaş ya • 
lar yedi günü kamunuza kutlu ol- vaş tezgahlarım kapayanlar, yol • 
sun. Geçen yıl da bugün Ankara lara döktüler. Yurd içinde işsiz ka 
ri' -1::c:mndt\n sizinle bir konuşma fileleri il il dolamşaya başladılar. 
ynpr-ı!}tım. Orta Anadolunun sanat kasabala-

A a dan bütün bir yıl geçti, Ki- rı birer birer böylece boşandı. Bu· 
şisel bakımından bir yıl daha ko- ratarda tezgahın ba§ında yaııyan, 
cadık demek. yurda asığlı olan adamlar, başka· 

Ulus bakımından ise, en az sının 11rtından geç:nir kişiler ol -
on yıl daha gençle§tik_, daha dinç- dular. 
leşti~ daha g~\endik. Bana ina - Ylft'd- nasıl ,.__.. kotonu 
nm, yurtta~larım, bu bir yıl için - ormuştu? 
de T ürk ulusu en aşağı on yılın 
hızını birden aldı. 1934 yılı bizim 
için işte böyle kutlu, böyle verim
li bir yıldır. 1934 yılının belli baş
lı verimlerini kısaca an1atayım. 

Eskişehir şeker fabrikası işle

meye bu yıl açıldı . 
T i:rhal şeker fabrikasının te • 

meli bu yıl atıldı. Gene bu yıl i · 
çin c1~ ç~lışmaya başladı. 

E<i} lclilde şeker yönünden de 
kü::.· t •.Jluş savaşımız bütünleşmiş 

oldu. 
Kayseri büyük pamuklu f abri-

k~ıı ·:Pm da temeli bu yıl içinde 
atıldı, bu fabrika ulusun beş yıl
lık (sanayi planiyle kuracağı dötr 
büyük fabrikasının ilkidir. 

İkincisinin de temeli gene bu 
yıl , Konya Ereğlisinde atıldı. O -
teki pamuklu fabrikalarından biri 
Naziilide, biri de Malatyada ku · 
rulact\ktır. Bütün bunlar iş!emeyc 
başlayınca pamuklu yönünden de 
artık yabancı malına el açmıyaca· 

ğız. 
Gene bu yıl İçinde Bakırköy 

bez fabrikatı en yeni sistemde bü
yütüldü, işlemeye başladı. Görü • 
yor musunz ki pamuklu sanayii a
lanında çok hızlı adımlarla ilerli -
yoruz. 1934 yılı :çinde temeli atı • 
lan fabrikalar bunlarla bitmiyor. 

Bir yılda on iki fabrika 
Bunlardan başka: 

iş bununla kalmadı. Yukardaki 
toprak ürünleri yok pahasına sa • 
tıldı. Bir metre fabrika malı bir 
hektar toprağın verim.nden daha 
pahalı idi. Ucuz veriyor pahalı alı
yorduk. Her sene akrşılıksız bir 
çok milyan!ar dışarı gid'yordu. 
Bu açığı kapamak için ulus, boyu
na dı~ardan borç aldı. Buna kar
şılık olarak çok ağır imfyazlar 
verdi. Böylece yurd yarı koloni ol
du. 

Bu durum kurtuluş savaşına 

kadar sürdü. Sonra erkinliğini 

kazanan ulusal bakımı gibi öko • 
nomi bakımından da yükselmeyi 
ülkü edindi. Ne mutlu bizlere ki, 
Türk ulusunun böyle yeniden kal 
kmma; yeniden güçlenme, yeni -
den yükselme çağında yaşıyoruz. 
Her yıl yedi günümüzü kutlular 
ken bu yükselme yolunda ne ka -
dar ilerlediğimizi gördükçe göğ -
siimüz öğünçle kabarıyor. 

Bayanlar, bayl:ır. 
Bütün hu işlerin uluğumuz A 

tatürkün yüksek öğc1ifH ile başa
rılmakta olduğunu clüşünerek ona 
karşı minnet borcumuzu her yer -
de anlamalıyız. 

Gelecek yıl bu yıldan daha ile -
ride olacağımıza im:.narak sözleri 
mi bitiriyorum.,, 

Ankara, 12 (Kurun) - Yerli 
mallar haftası dolayısile "ismet 
İnönü kız enstitüsünde" geniş bir 
toplantı yapıldı. Türkçe mualli -
mi Bayan Latife, mektep müdiirü 
Bay Mustafa Lfılfi, talebeden Ni· 
hal taraflarından heyecanlı, öz • 
lü sözler söylendi. 

Şehr"m'zde 

Koşuk tıpatıp almanca Dichtung, 
fransızca p:Jcnıc karşılığı olur. Tuy -
/ duy - kökünden gelen tuıjuk için de 
arap<;a şiirden kıskamlacak bir artam 
yoktur. I\:endi iinle);~imizce duyuk 
( = derinden duyulan pek güzel şiir 
karı::ıhğı) olur. 

lştc bire karşı öztiirkçede fiir'e üç 
karşılık buluyoruz: aydım ya eı·tinı 

(ya da ayclık), koşuk, tuyuk, duyuk. 
"Nazm., ile "manzume" için ise 

di:-dcn dizim, dizik, dizgi gibi deyim
ler !;tkarabiliyoruz. Bu zenginlik ıa -
tincc ile grekr,cyc avuc acan Avrupa 
dillerinin hiç birinde yoktur. Bize dü
şen iyi seçmek, tadımın kullanmak -
tır. 

6) Tatbik olun-: Derginin Yerdiği 
karşılıklar arasında deneştirmek bana 
pek uygun geliyor. Böylece yukarda 
Yerter·den yazdığımız topsözü öz 
türkçeye ce,irmek i~in hiç bir eksi • 
ğimiz kalmıyor; dilimize çevrilmişi 

şu olur: 
"Sana sonlayın bediz üzerinde 

söylediklerim ök (ya bayık ki) duyuk 
(ya aydık) iizerinde de deneştirile -
bilir.,, 

Bu topsözd<' kulJanrlan yeni te -
rimlcr, bütün külti.ir nerseled gibi, o
kuşln benimsenilir, ancak çocukları • 
mıza arabc.-a "ahiren, 'hakkında, mu • 
hakkak, şiir, tatbik deyimlerinden öz 
türkce "sonun (ya sonlayın), bediz, 
ü!i, nydık, duyuk, deneştirmek,, de • 
yimleri hem daha kolay hem daha tez 
öğretilebilir. 

-Ulus
A. CEVAD EMRE 
~e. f«l'.lA(JI 

Yeni s6zler 
Çevrim - Nakil, terceme 
Oran - nisbet 
Aslamlı - faydalr 
Sep - sayıfa 
Evrim - cvolution 
Dümüşük - meşgale (occupation) 
Topsöz - cümle 
Tüştü - hal, (cas) 
Bitik - kitab, metin, .mektub 
Sın - şekil, suret 
Nerse, - Mevzu, (objet) 

Oku~ - tahsil (instruction) 

Kadın yurtdaş
larımız 

-- (Baş tarafr 1 inci sayıfada) 

seçim hakkile alakalı olmayan u • 
lusal yalı,malarmda da kadınlara 
verdiğimiz yer drdır. Kdmları yal
nız .devam edici değil, çalışıcı ola
rak halkevleri hayatına yığınlarla 
ittirak ettirmek lazımdır. Bu • 
günlerde bütün te§lı1!atm birden 
çalışarak kadınları fırka itine al -
mak yolunda genel hareket yapıl
masını ve kayıt iş'er·nin çabuk -
laştırılmasım, kolaylaştırılmasını 

dilerim., 
C. H. F. Katibi umllmisi 

muallimleı tarafından talebeye 
kol"..feranslar verilm;ştir. 

Bir çok mağaza vitrinlerini yer 
li mallarla süs1emi§lerdir. Evvel -
ce de yazdığımız gibi vitrinlerini ı 
en güzel bir şekilde süsleyen ma. 
ğazalnra değerli hediyeler verile- ! 
cektir. Yirmi iki kişilik bir jüri 
heyeti hafta çinde mağazları ge
zerek güzel vitrİ!ı~cri seçecektir. 

Dün ha1kevi reisi Bay Ali Rı -
za ile va1i muavini Bay Ali Rıza 
tarafından radyoda birer konfe - 1 

ran verilm;~tir. 
Yarm tayyarelerle B~yazıt, Tak 

sim meydan'arına şehrin di~er 
yerlerine prcpo.,,anda kağıtları ve 

lzmitte kağıt, lstanlsulda cam 

ıişe, Zonguldakta Sömikok. Olu • 
burluda kükürt, lspartada gülyağı 
f abrikalarmın temelleri atılmı§, 
Bursa~a, Karsta bire!" süt tozu 
fabr.kası itlemeye başlamııtır. Sö
zün kısası, bu yıl içinde yurdu -
n:.azda on iki yepyeni fabrika doğ· 
du. Temeli atılan fabrikaların hep 
ıi 1935-36 yıllan :çinde işlemeye 
başlıyacaklardır. Gelecek yıl için· 

de de bet yıllık programmuzda 

Tutum ve yerli mah haftası dün 
den itihare:n başlamı§hr. llk mek
teplerle liselerde tutum için, yer -
li malların kulanıması hakkında ' hediye numaraları ahlacaktır. 1 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Gidiş - Geliş Programı 

1934 yılının 1 Birinci kanunundan sonra 
ilk So~ 

No. SiNiR KALKIŞ Ara ~alkış '''" 

IO Şitli _ Tünel f Şişliden · f ünele 3 6.1 O 23-~ 
-~:..;.;..-...:.;:;:.::.:.:__l Tünelden · Şişlive 7 6.30 24 

11 $i,1i - Beyaıat J Şi§liden • Beyazıta 
l lieyaııttan • Şiıliye 

12 Harbiye - Fatih i Harbiyeden . Fatihe 
\Fatihten . Harbiyeye 

l 'l A Hubive· Ak4'aravJ Harbiyeden -A saraya 
___ ...;.;.;.;;......;.:,;,:..;;~l A. sara dan • Har b. ye 

I Maçkadın • Tünele 
------. ....;..;;~.;.....\ Tünelden - Şiı liye 

15 Taksim _ Sirkeci f Taksimrlen • Sirkeciye 
___ .;..;,;;;..._;;;.;.;.;;..:.:.:..l Sirkeciden • Taksime 

16 Maçka _ Beyazıt {Maçkadan · Beyazıda 
---.:.--__;;;;..;.;:;.;;;;;;;;,;.;.. Beyazıttan . Maçkaya 

( 

ŞisHden · EminlSni•ne 
16 A Macka - Eminöni• Maçkadan • E. Onüne 

E. Önünden · Maçkaya 

( Şişliden . Sirkeciye 
l Sirkeciden . Ş işliye 

\

Mecid.kö den - Emin.ne 
t 7 A Mecid k&v- E.,,;11 Emin.den· Mecid l<ö ne 

l
\1ecid kö.den - Emin ne 
Emin.den - Mecid ~öne 

I aksim - Aksaray (Ar akksimden 
l saraydan 

Aksar aya 
Taksimf' 

19 Kurtulus _ Bevazıtf Kurtulu~tan · Beyazıta 
______ .;;..;,...;.;.~,_ Beyazıt•arı Kurtuluşa 

/ Ş'şliden • E ııinününc 
1 ~ A Kurtu'ucı - E.,,i"ö { K.urtulu 'lt:ln . E Ouüne 

F. .Öniinden • Kurtuluşa 

B. Taştan Bebeğe 
.. · E. Onüne 

22 Bebek - Eminönü Bebekten . ., 
Jl E'llinön ·;nclPn · RPbene 

..., •., .... ktf' n . 8 Taşa "' 

23 Ortaköy_ Aluarav f Ortaköyden- Aksaraya 
___ ....,,;;,_,_...;.;.;;.;;.:.;;.!,.f 41ua raydan. Orta köve 

34 Be,iktaş - Fatih ( Beşik taştan Fatihe 
l Fathiten · 8 Tata 

J A. saraydan -1: ka~ıye 
32 f opkapı - Sirkecı 1 T. kapıdan Sırkecıye 

Sirkeciden T. kapıya 
T. kapıdan · Aksaray" 

{ 

\.ksaravdan Y kuleye 
33 Yedikule - Sirkec Y. kuleiten Sirk~ciye 

';irkeciclen Y. kuleye 
Y. kuleden · Aksarav• 

{ 

\kıaravdan- F.'. kapıya 
37 Edimekapı . Sirkec ~. kaprrlan Sirk,.dvr 

ı;;irkeciden . E. kapıya 
E. kapıdan • Aluara:va 

12 7 02 23·1~ 
26 7 44 23.5 

23~ , 7.04 
10 o.:<O 23· 

8 7.30 
9 7.50 

5-13 6.20 
20 7.00 

9 6.10 
19 /.10 

6.40 

7 7.00 
9 7.35 

6.47 
'.l] 7.19 

14.'l4 
14.56 

/ 

/ 

7·15 6. 1 \ 
21 7.00 

6.18 
10 J.22 
~l 6.50 

6 6.08 
~ 

8 6.20 "rJJ 
10 6.30 'l'·ı 
20 6.40 'l'·ıza 24· -

6.30 1s-'s 
9 J9·'0 
1ı 7.14 

8, 10 7.00 t9·~ 
ıı 7.4l 

19.4 

6.0S 
7 6.20 

14 6.51 
20 

5.56 
.,,..,,. 

23~ 7 b.15 23·~ 12 6.48 24 
18 -

s.s2 ,..., 1 

6 6.?' 23·~ 
'J'·tJ 12 6.44 24" 

19 --

. 



11gi madenler 
1ıyor? 

Üzerindeki toprakların 
b:r çok maden!erin bulun

ınr b'f' d 1 ıyorsunuz. Bu ma • 
en altın en az miktarda 

\'e çıkarmak için e::ı çok 
madenlerden birisidir. 

lii~ll beraber, demir madeni -
enınek üzere olan mühi:n 

ille . 
~ ~ t~n başiıcalarm:lan oldu-

~ erıkada . yapılan bir ilim 
• tısında iler' .. "fd" 
ı . ı suru u. 

t bakıma .. d .. .. . 
~ıı~ k gore, unya uzerın-

-a "60'' 'l sene ka:1ar dahn 

~l~-a-yd_a_1ı ___ --..::ıf 
Yeni 
topraklar 

İyi bir di.:nya harilasma ba • .., 
kacak olursak, dünyamızın ş!mal 
ve cen:ıp taraflarında henüz keşf 
cd'Jmenıiş b:r çok toı:rakların bu
lunduğcınu göreceksiniz. Bu tcp
raklar, haritada beyaz bir şekilde 
bnakılmıştır. Niteki::n, kırk elli 
sene evvel bir Afrika haritu·nı 
da açac.ık dursanız, Afrika orta
larının •>rada ayn1 suretle b~yaz 
oJduğu.ru görecekt'n!z. 

1 
ecek azlıkta demir madeni 

lıYornıu~ 
" • 'J• 
(•tf 1

' aşağı yukarı 1900 sene · 
~ c: .. 

o o 
Fakat Amiral Bird isimli bir 

Amer],alı tayyareci ge;;en lıafta 
cenup kutbunda 200.0CO kilomet
re murabbalık büyük bir arazi 
ke~htm'ştir. Her seyyahın bul. 
duğu ve kendi mem'eketinin bay
rağını diktiği yer, dogrudan doğ
ruya l<eııdi mil!etinin malı ohır. 
Amiral B'rd te bir teJg:afln A:ne
rika cümhur reis;ne bu kedi. bil
rlh·di. Şimdi B?rleş'k A~erif<a 
devletlernin c l!n:ıp kutbunda, ye • 
.ni ve büyük h:r arazisi var. Bu 
karlı ve buzlu tomakl,.rdan n11sıl 
istifod~ di!eceğini gelecek hafta 
yazacağım. 

iı ~nya topraklarında demir 

0.. ulunacaktır. Onun ıç:n, 
tıyiik ·ı· .. i ı :m toplantısı, demırın 

~ l\ltabHecek başka her han
t Ilı d . a eni aramağa karar ver· 
it, 

- Ne dedin anne ? 
-

1 elsizle -işleyen qemiler 
•'°ef~ Bugünkü dünyanın en büyük keşiflerinden ve "Amsterdamdan 9000 kilomeh'e ötedeki bir şe-

ka., tayyare yere inerken, en fazla dikkate değer hadiselerir den biri de telsiz lıirden basılan bir düğme, bir ıslık çalmış. bu ıslık 
k 

1 
ll\>vetiyb !'ervaneyi fren makineleri ile yapılan işlerdir. Daha geçenlerde 1- kısa dalgalarla Holandaya verilmi ş, Amsertdamda 

· !.ı.Janrn~.nın inıkinı elde e• lalyanın bir limanında tecrübe ecJiJen bir telsiz bıi vasıta i'Je bir §ampanya fİşesi patlamış ve deni-
1t. Dah I ı .. aknesi Cenubi Cin denizlerinde bulunan bir fi- . d' .1 k .. . . . a sonra, yo cu ar gu-

1 
m ~ . . . ze m ırı me uzere olan bır gemmın bağları ken-

et) artı. k "l I ki d jloyu kaptansız olarak harekete getınnıştı. Avust- d·ı·~· d .... 1 .. t" 
ıı.,. il\ u. u aca ar rr. l . , .1 b' k ı ıgın en çozu mut ur.,, 
""11htnı b. , l·alyada, günün vaka arına aıt çe ı<ı en ır ço re- / .. . . . . 
•L ır sebep olarax ta . I t , . ı L dranın en büyük gazetelerine her Son gunlerde telsızle hır tayyare fılosunu ıt· 

""'stalarındakı ücretın u· .. .. d Tyor . etmek ıçın yapılan tecrubelerın c.e çok ıyı netıce-~e ""- . . ı:.ım er e sız e on il . . .. . , . . . 
l'it ~ • JUn gon erı ı . . ~. . . 

tagı ıleri sürü'üyor. Bir fngiliz gazetesi bakınız ne diyor: ler verdıg!nı gene Avrupa gazetelerı yazıyorlar. 

11111 1111111 11111 11 11 , 1111 ıııı1111 ,111ıı111 11111 11ııır11 11 11ııııı11ııı11ııırıı111111111ııı111111ııırıııı111ı•l'l•11ııuıır1 0ı111111ıııııı111111flft11ıı111flflll111111ıı11111nıııııı1111111111ıırıı11 111111ıı11111 1111ıuııı 111111ıııııı111111 111 l 'ı1ıııııırıııı111111ı 11111 ıııı · ı 

Tam vuruş! 
. k" 1 Bir avcının çantasını şış ın 

J 1 gördüm: 
* ı _ Ne 0 ?. Bugün iyi yüklü ge-

liycr:mn. Bir şeyler vurdun gali • 

ha? .. 

Siyah - Beyaz 

Afrika ortalarındaki bir has 
tahanede geçen bu konuşmanır. 
doğru olduğuna inanınız: 

Bir Zenci:re ameliyat ynpacali 
lardı. Zenci bayılmadan evvel o 

_ Yükli!yiim amma, yalnız 
1 

! perı;o.t:iı-e yalvnr~ı: 
, bir tek ~ey vurdum. 1 , 1ı - Çok rica ederim doktor be" 

ı _ Her ha!cle l:üyük L·ir şey o-ı Beni ke:st:J:ten son.ra beyaz iplik-
/ 1 k h f 1 ı le dikmeyiniz.. Siyahın üstünde aca u se er... . . 
/ _Evet .. Köp~ğim. • .. ıı.;kt~p arkadaştzr1 beyaz çok ç•rkın durur. 

,,..,,~ıııın~ıııııı~:ı~ııııı'Eııııı•ııırıriınııınıırıııNıııııırıırııı11C"'•ırwıııniıııı1111ırııı~ırıı11~ııırıı~:=~ırıııı;;u•mı 

! 

==--=
~_-_;_- Vaktiyle bir fakir yolcu Ne bir lokma ekmek ,·ar,!r, Çıktı hnlis inci dolu ı 

Göğü.1:1 açık, yalın ayak, Ke yollarda biı· damla su. Bir kü~iiciik ipek kest'. .._~ 
Kızg1n çölde c:ı,)la§aı·ak Ak~tmı oldu gök l< : ~· arc:ı, Adam geJmi..~ son neL ~~ E 

Yeni Müsahakam1z J 
Bu hafta bunimacanrn yerine 

yeni bir müsabaka açıyoruz: Her 
okuyucumuz, iıtediği bir resim 
yapacak, bunu boyadıktan sonra 
bize gönderecek. Eu re>3İm, mek• 
tepte, reıim dersinde yaphğınız 

rea 'mlerden de olabilir. Büyük-
lük ve küçüklüğü ıize bırakılmış· 
tır; hangi boyda ve hangi renk -
ferle iaterseniz yapabilirsiniz. Bu 
resimlerin İçerisinde en iyi İnli • 
hap edJmiş ve en iyi boyanmı! o
lan resmin sahibine şrk bir kol sa
ati hediye edeceğiz. 

Bütün okuyucularımızın bu 
zevkli müsabakaya iştirak etmele
rini temenni ederiz. 

Birinci hediyeyi alan ckuvucu
muzun resmin:, müs-.bakada ka
zan•1ıktan sonra ayrıca neşrede -
cen;z. 

Yabancı 
memleketlerde 

('\ .:tt 0 . . .,,.o/.u ~ Pek acıkmış, yonılmuştu. Yolcuü:ı tap, takat bitti, lnci karın doyuruı· mu? g 
't.ll • . :flfif -~J... - ... · d b v ı l'çlı}{ miık cana ,Yetti·, ço··ııer bu"'tu··n ı·ncı· doıs s • h ~ l"lil'lc! ;~ _ . . . 

1 

§ Çok degıl gam en ogu ı::a "1 "a ~ !l~~neo va tilerinden bir .cıbi-
b ~ ·-L •• ır.aa rastge!ı:.~n ~ Her taraf bir kum derycsr Ölüm onu kovaladı, O yolcuya ne kar eder · l / le rem. Bu kadar ıüıülü olması • 
tiıai~' dünyanın en atılgan ~~ Çölde gezmek ba~ belası Bfr kenara otunırken Nr. olurdu 'şu inciler \ ı· na rağmen, bu elbiseyi her gün 

\ t "
1r B d d ı - d 1 · k t 1 n T ı·f~rak bir heybe bul<lt1 B' e Iolcma ek k ı • = · d'"'' · · · v h · • Qİt • aşın a taıı ığı a • ~ Şu bela an nr ·m u s. . l "' ., ~ ır r ' mıe o :::ı : I gı: ıgını .. ~~nnelmeyımz. a : 

l•pkayla yüzüne dikkat 1 ~ Aldı zava.Uryı korku Sevincinden gözii doldu. ~-- reıa, en buyuk bayramlarından bı· 
~ Heybe, koltuk, cep aradı,. Telaş ile açtı hemen f. H. j rini ya§ıyor. 
'-·--•-•'"""•' rııem:rı ............ ıtff/HllfllıtPıırııttmnııııııııı11ıınrıı1111111111ıırmıı1111nıuıııırnın111ıwıw-• .. 111a ... F•" .. -Z-.1111mı••""•J 



Dünkü ~~ii@l~ e z na .Numaralar 
Numara 

32 
138 
207 
286 
352 
464 
633 
730 
768 
805 
885 
891 
932 
943 

1010 
95 

132 
180 
255 
322 
339 
680 
731 
860 
91'2 
988 

2077 
123 
199 
222 
249 
265 
377 
428 
478 
545 
719 
737 
786 
801 
857 
847 

3065 
3068 
145 
228 
378 

~ 

Lira Numara Lira Numara Lira Numara 

50 489 30 600 30 718 
100 516 100 616 30 665 
100 581 30 666 30 683 
30 681 30 713 30 804 
30 636 30 858 30 830 

500 783 30 984 30 867 
30 847 100 6026 50 950 
30 800 30 112 50 9071 
30 856 30 272 30 84 

100 887 30 405 500 104 
100 928 50 409 30 139 
150 983 30 438 150 214 

30 991 500 387 50 373 
500 996 50 636 30 432 
50 4007 500 801 50 524 

100 28 500 7068 50 638 
500 71 50 108 50 688 
500 185 30 127 30 700 
50 231 500 168 50 758 
30 239 30 254 50 765 

282 30 500 362 500 791 
30 303 2000 368 30 920 
30 306 50 372 30 10111 
30 315 30 409 500 150 

370 50 162 100 427 so 
408 50 50 203 30 470 

30 414 50 571 100 272 
30 486 50 636 10000 318 
30 511 30 747 500 323 

30 568 500 734 30 409 
30 697 50 787 50 430 
50 729 500 793 soo 504 

500 757 100 756 50 518 
30 761 30 856 30 590 
30 5024 500 8000 30 598 
30 131 150 58 50 637 
30 185 500 121 50 781 
30 187 50 170 100 784 

500 201 150 190 50 810 
50 215 30 244 50 871 
30 2ö4 500 301 50 902 
50 391 30 305 30 916 
30 396 soo 309 30 984 

30 397 30 339 30 11068 
50 437 50 350 30 106 
30 468 50 509 30 129 

500 494 150 595 30 205 

ÇIKTI ı. l •. , • . 

' ' ' . . . . . . 

İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

y A RASA 
Kitabı satıııa çzkarıldı. Dünya edebiyatmdan seçilmiş 

özlü hiklyeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaası - İstanbul 

===::::::::::: :~ •. ::::::::::::=::::.-==: :::::n::::: 
c p 

nDr.Kemal Osmanil KURUN' .. .. .. .. 
GUndellk~ Siyası Gazete 

Lira Numara Lira Numara Lira Numara Lira Nwuara Lira I umara 

30 269 30 324 50 787 50 472 50 677 
50 285 30 361 50 794 30 476 150 681 
30 311 30 2:>'2 50 852 50 506 30 686 
30 408 500 470 100 865 100 537 100 707 
30 443 30 507 500 858 50 581 50 715 
50 504 30 637 30 929 30 906 50 791 

150 620 30 714 500 17075 30 907 30 sıı 

100 654 30 72.1 30 84 100 20052 500 968 
30 700 150 740 50 92 100 165 150 13152 

50 708 30 839 30 160 50 237 30 
186 

30 894 30 946 30 239 30 260 ~o 
218 

30 12002 50 947 30 306 30 246 
385 30 

30 109 500 959 30 344 150 ' 
2~ 

668 30 433 
50 157 100 964 50 401 tOO 694 100 439 500 227 30 15044 50 4\2 100 718 50 575 
30 320 30 49 50 491 30 759 50 600 30 382 30 122 30 565 50 782 50 685 

100 397 30 205 100 568 30 30 728 826 50 430 30 299 30 596 so 30 771 858 500 476 30 
313 500 617 500 30 854 952 500 485 100 404 so 639 30 21011 150 902 

30 620 50 
438 30 718 50 24116 

30 &14 50 ss 100 
212 459 so · 720 30 50 673 30 130 30 . 268 

500 685 500 461 30 805 50 131 50 
552 30 819 30 246 30 240 

150 689 50 
558 50 18029 30 30 315 

30 725 50 364 334 
30 772 50 

573 150 43 30 404 50 381 649 30 30 50 13006 100 129 500 373 421 
30 32 50 681 50 152 500 399 30 443 
30 120 30 692 100 245 30 410 500 

466 
30 131 150 808 30 415 500 428 30 

825 30 485 
30 202 30 452 30 516 50 391 

100 283 30 857 100 621 100 520 50 501 
30 344 30 16040 100 699 100 569 30 583 

100 427 100 144 30 728 1so 575 50 590 
30 269 30 162 30 747 30 638 30 597 
30 125 500 149 50 872 30 677 30 712 

150 365 500 150 500 855 1 50 757 30 
30 610 50 255 50 19008 1000 8t6 500 
30 693 500 304 50 18 50 22002 30 
30 967 50 334 30 48 100 50 500 
50 986.. 60 .. ao 11 ~ 1.04 

1000 14010 30 387 woo 1~2 30 217 
500 20 100 499 30 156 50 333 30 
50 139 50 471 50 395 30 412 50 
50 285 30 769 50 419 50 536 30 

Polis Haberleri lUN PEKTORit 
Tramvay çarpması Mehmed tarafından Rize vili.. 
Beyoğlunda y eniıehirde otu _ yeti Pazar kazaaı Hemtin nahiye

ran Karabet, Taksim fırını önün· ıi Melmand ka.riyeai Hacı Meh -
de caddeden diğer tarafa geçer _ med zade Meryem aleyhine açı -
ken, vatman Hayrinin idaresinde- lan botanma davaıından ikamet
ki tramvay arabası kendisine gi.hının :.n<-Çhuliyetinin haaebiyle 
çarpmış, kolundan yaralamııtır. vaki ilanen tebligata rağmen 

Lahana hırsızı _ Dün gece m&hkemeyct ıelmediği gibi vekil 
Küçük çiftlik parkı yanında Ete- dahi gönder~emit olduğundan 

F ıntaıi bir ınustahıar 

Bir Devadır 
YALNIZ 

öksürUğü değil 
Esbabını da 

izale ve tedavi ED~ 
Kutusu 35 kuru1tur• 

Be9ir Kemal·Mahm&1t 
· s· k · F 1 eczanesı, ır ecı • 

· B · ta d ıı· t ı h anlatılarak hır bittalep ııyabm -
mın os mn an e ı ane a ana 
çalan Cemal, kaçarken yakalan - 1 da mahkemeye batlanmıt ve ıı - :::::m:::::::::::r.::m:m::::::::::;.•• 

t yaben ikmal olunan tahkikat sa • u ~ 
mışMır. d" d k k bıtnameıi okunarak davacı iıtic - li Yurtda!: dıt 

er ıven en ırı ar en ı=.. Yerli malı kullanmak, yur 
~ vap olunmu• ve i•bu muameleden dUfme - 3' -ı ih olmak demekdir. " 

• bahisle gıyap kararmdan 15 gün ! Yurtdaı: . ,,~ 
Mercanda Terzi Razinin ya • müddetle ilanen tebliğiyle karar : On para harcarken bıle " ~h 

Iat.aııb~~.;ı;.~~ ca:=~~~::ı yurdu nında çalışan Vitali, merdivenden verilmiş ve bu baptaki gıyap ka - ibine ıirdiiini düıün. , t o 
çıkarken muvazenesini kaybede • h d h · : -"'~ ' 

H ( BeYliye Mütehassuı ] ıi 
H Karaköy-Ekselsi1·or mağazası yanında i .. . 
55 No. 34 i! 
ii Hergüo 14 • 20 ye kadar Telf. 41235 li .. adi .. . 
:::11mmRn11a11111111r.ınım:nmmı:11ım:rr· 

................................... 
Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Biltiln tıklar hep orada gi· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbiaenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

lstanbul Yenipoıtahane kar· 
§ısında Foto Nur yanında Leta
fet hanında. 

latanbul yedinci icra memur • 
luğundan: 

Bir alacağın temini için mah -
Cl~Z ve paraya çevrilmesi mukar
rer Ra~el örme ve Sin • 
&c1r makineleri Mahmutpa • 
şada Bezcilerde 37 numara • 
da birinci açık arttırma ile 
15.12.1934 cunıarteıi aaat 9-10 

Yazı tııert telefo11~: 213711 
[dare telefoou : u:no 

Ttl(Tat •d.r~I: latanbul - (VAKiT) 

8enellk 

• •J1ık 
S aylık 

1 •> lık 

Poıta kutuau No. te 

ABONE BEl>El.1 .. EJH: 

TQrkJye 

l•OO B.r. 

•ııo • 
400 • 
ı:;o • 

EcnebJ 
Z'100 Kr 

·~:ıo • 
ısoo • 
soo • 

U.A N UC R ll!:"l"l..EH 1 : 

Ttcarl ua.nıaruı ua.n eayıfalarında 880• 

Uml SO kuru~tan ba§lar, nk sayıfadıı 2~0 
kuru~s kadar çıkar. 

rarı ma keme ivan anesme ta - ! Yurtdaı: illi,,. 
rek dütmüş, yaralanmıttır. Yara - lik kılınmıt olduğundan Hanın fi Yerli malı kullanmak, fil 

lı Vitali Cerrahpafa hastahaneıi- ferdasından itibaren be§ gün için- l :jmız olmalıd dır. _Jİ ti 
ne kaldırılmıtlır. d . . d' ... h k :: Yurt aı: 1u .. 

e ıtıraz etme ıgı ve ınu a eme H Milli iıtmıalin artma•'' 
Palto çalını§ - Tarlabaıında günii olan 21 - 1 - 935 Pazartesi ;~kullanmakla ıerçekleıir. ,..,-

oturan elektrikçi Eftinin paltoıu- günü saat 10
1
30 tayin kılııunıf ol· ı; Yurtdaı: . • °" ~A' 

nu çalan Dimitri yakalanmıtlır. duğundan mezkur ıün ve saatte İ; Para birikdirmek ıçın .!ıı 1V'" 

B. T ld kt l · 1: ak de~l hesaplı harca ır ram vay yo an çı 1 yent pcstahanede ıtanbul Aslıye ı:m &•' .ıı 

hk · h k k d · · ftdır. r Dün gece Fatihe gitmekte olan ma emcsı 6 ıncı u u aıre3m- Iİ Yurtdaı: ~ 
690 numaralı tramvay arabaaı Sir- de hazır buhmmadı~ı takdirde ıl Bankalarda birik~n paral:rı"'~ 

1 keci durak yerinden geçerken yol- davacının iddia eylediği vakiala· ~ milyonu a§tı. 80 milyon• " ~ 

1 

dan çıkmış bereket versin bir ka- rı ikrar ve kahul etmiş addiyle gı· fi Yurtdaı: .. ..fu• tel";;J 
1 k · · k 1 •ı D ian çocuıuna nu tat' _,. 

Büyük, fazla, devamlı ll~n verenlere ili! za çıkmamıştır. Araba biraz son- yabmda mnr.a ·emenın ıcra l ı . ~- o . . L- k da bir .. :ır· 
il " cı 1 w 1_ 1. w k k · l • çıkarhr c;ıbı, P41n a ,...sP' 

B)'Tl teoz ut var ır • t' ·ı . •f na:aaı teı..1 HT ma amına um o • .:. b b Cocuı"una '/.,.y-ra yerme ge ırı mı~ ır. ,.. .. hHa 1 aç r. 
Resımıı llAnlann bir eatın 10 kuruştur k " ·ı· 1 - r ;; Tk budur• 

KUçUK tı.ANı.At<: Eski Gardenbar ma uzere ı an o u.-u . il ğin en büyük iyı ı ;' 
(345) 5i Yurtdaı: ~ ~ 

Bir detaı.1 !O, lkJ dc•aaı 60. uc: deta.KJ 65 Eski Gardenbar, yılbaıın.dan --------------~-- ii Bir milyon Türk ayd~ 11 lif.' of 

dört defam 76 ve oo c:ıoraıı ıoo kuruştur evvel bele.:liye memurlerr koope - Doktor Hafuı: Cemal 1 .. biriktir:ıeler, yılda 12 ınl ıl.Y~1t• t 
O<: aylık U!lo verenıeruı bir Clı.;ta.sı ınece& t eJ'l J>-

'f '! Ş l' · k" D h'l" ,,... h r'ı'-'ır. l•te millet ıcrve nendir. Dört !lllın gec:eıı llllolann c z.ıu uıtı 1 C e ır t yntrosu sanat ar- 8 1 ıye mute as5ISI " ıı 

eııtır'arı beş kuru, tan llc:S<ıp edilir larr kooocretifi tar frndnn miit • Cwnadan başka gi.lıılerde öğ · tanır ve böyle çoiahr. ·~ 
ı:mwww fi MXJXV AW!tff ruf ceıı'' 

arasında satılacağından taliple -
rin mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları. ( 5740) 

te ·eken acılııcaktır. Jı:ıd,,n sonra saat (2,5 dan 6) ya Milli !ktis~~ ~:.~:::::~11,. 
Barda tabldot yemek, içki, kadar tstanbulda Divanyolunda --•11111111•:1...... 

1 
fonu zzS 

dans. varvcte. muzik bulunacak - (118) nmnarah hususi kab!nesin-ı yenehane ve ev te c 
tır. de hastalanm kabul eder. Mua· Kışlık telefon 22519• 



Vapurcu'uk •I 
ru st:lc Anon;m Şirket 
·rıı nbuı Acenta~ı§ı 

J,irJ an han, l'eleion. 'L't.9LS 

~ lrabzon Yolu 
l T /\ R } Vapuru 16 
3 a "'· evvel 

Zar .... tıh sunu ıaat 20 de G• 
l : l bnıından kalkacak. Gidi• 
S~ ,:nguldak, lnebolu, Ayancık 

hın, Unye, Ordu, Giresun. Tı 
~ 'İi' Görele, Trabzon v~ Rizeye 

l e.r ' fte bunlara iliveten Of ve 
.,. ene.... • 5!. ,,.., ugnyacaktır. 

~ l' ~ ~t- E P E B A Ş 1 
sr (.liİR TIYATROSU 
5~ l' EM Si L L ER i 
5· B 
'jD ~MLEfe saat 20 de 

;~ f \T~nbuT Brltdlqni 

Si 6 Perde ~ehirTÜjatrosu 

~ ~: ~' . 111111111111111 

5~ •• k.... ıu 

' s0 111111111 

sO ~j F' -------
~& ransız Tiyatrosunda 

30 Bu gece saat 20 de 

. ~ Deı·d ~ 1 olu 
~tet. 

hf~nbul 8rltdİ'lfSİ 

Sehit>Tiyatrosu 
flJ \' • 3 perde 
sD tk~ aıarı: 111111111111111 1 
~ ~ ~e~it 

ıoC 
,c ti~ 1 

111111111 

FERAH 
tiyatrosunda 

OZArt OPERETi 
( Eski Süreyya opereti) 
Muhlis Sabahattin 

FA HRi GOL ONÇ -
ft ISMAIL L U !6ULLU 

'll gece Gül Fatma 

~ C Operet 3 perde 

Tc:JO. KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

:ARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-1;; Ol;Q 

Aile Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Alişan 

100 Kr§. -----
Ticaret, banka, borsa 

:kt. Dr. Muhıis Etem 
75 Krş. ---------- u----------

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rif at 

75 Kr,. 

·------~,-•~------~· 1JOsyali2m 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

75 Kr§ . 

• ). Rasın Külliyatı / 
Ahmet Reşit - H.Nazım 

75 Krf. 

·---------•----------·· işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

60 Krş. 

Ruhi hayatta lfışuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 Krş. 
•--------- ----------W 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Alitan 

100 Krf. 

ı•---.---· 
]. Rasin Külliyatı 11 

Ahmet Reşit - H. Nazım 
75 Krf. 

e
J l!l'tla .. •. • d r gunu matıne ıs e 

~lu Mulenrujda • !stanbul dördüncü icra memur- ı~l 
Iugundan: === 

Gorıo Baba 
Tamamına on bin dokuz yüz alt . - , Tesis tarihi: 1888 ~· Balzak-HaydarRifat 

EE- 100 Krş. 

)ll :•~da vıldız Jşmti ollnl" üzer· Beıiktatta Meşrutiyet mahallesi· 
~a~.. 12 de muamele görenler nin Şişli caddesinde izzet Paşa 

artı•ar k.ıpanış Hatlarım ,;österir· sokağında eski 41-41 mükerrer ye
ni 144, 147, 19, 21, 23 No. }arla 1 

-...;;;~~F.~V~h~;-ıaıı~ı~;;;;;;";;;;;;~.==-::;;_-1'1 murakkam arabalığı muhtevi hah-
• Mıdrtı ıs. - çeli bodurum katı kağir üst katla-
• Brrlln 45 

idare merkezi: IS1 ANBUL (Galata)~,·---. 
Türliiyedeki Şubeler: §§ Deliliğin piskolojisi 

ı~ Dr. Bernard Hard - lzeddin 
il 50 Krı. 
E ı ---------il 
--= 
=
ı-----• \·arşova q-ı'. = rı ahşap içi dışı yağlı boyalı terkos ı 

• Rudıpe,te .6, - ve elektrik tertibatlı konağın ta - == 
maını açık arttırmaya konulmuş 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 

lzmir, Mersin 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SeU\nik • A Una • Pire 
Her nevi Banka muamelô.fı. 

§ /ıkbahar Selleri 
_;::_'j Türgenyef - Sami z. Süreyya 

olup 3/ 1/935 tarihinde şartname· 1 

si divanhaneye asılarak 16/1/9~5 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 

J. tı • dördüncü icra dairesinde satıla 
4.27 o • 1 d caktır. Arttırmaya gıren er en 
S.SJ 
r,9810 yüzde yedi buçuk temir.at alınır. 
421 ' k t .uı2s Müterakim vergi belediye va ı 

79 3 ' 75 icaresi müşteriye ait'ir. Arttırmo 
3~ Oö~ d bede'i kesilmis bedd:n yüz e yet 

miş beşini buldurıu anda birinci İ· 
poteğin alacağı temin edilmek şar· 

;\ı,:o tiyle üzerinde bırakılacaktır. Ol · 

13· mazsa en son arttıranın taahhüdii 

::·- baki kalmak üzere arttırma on beş 
g•in daha uzatılarak 3.1/1/935 ta· 

:=:: rihine müsadif perşembe günü ay· 

::~====-___,~ ni saatte birinci derecedeki ipcte~i 
tahvilJer k temin edil-lrkten sonra en ço art~ 

ı-:ıe tM d b l p la -. tıran üzerin e ıra tması ya 1 
• 

rramn\ 3( 7ll 1 
Rıhcııı ı;, ;o caktır. 
Aıııdolu 4S 20 

1 

2004 No. Iu icra kanununun 126 
Anadolu rı 45 .orı Anadolu rr• 46:~ mcı maddesine tevfikan ipotek sa 

~" * ''ilrrıtçsf' ' " 1 d'" 1 ki ---.iiiiiii;;;;;;;;;i;i;i~~~~o ~fi~~ hibi alacaklılar i e ıger a aca ı-
irtif ak hakkı sahiplerinin 

75 Kr§. a---------- ~---------m 

illl~~ll 11111~11!111111!11111111111 
.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::••OoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO• ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::mmm=:==================~-~ J!eni Kitaplar · ... _. ........... r 
! Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 18 inci eseri j ı----...... iiiiiiiii------

! Çocuk Düşürtenler ! 
j ROiVlANINI OKUYUNUZ 1 i 
ı H. GONZALVE - MENUS/ER l 
i i. FiH.Ri - RASiM ! Samimi saadet 
1 Dağıtma Yeri - Vakıf Matbaası - 60 Kuruş l Tolstoy - 1. H. Alişa"' 

·u:: ::: mmmm;ı ;:;;:;;; ;; !!';:::::: ::::::::::::::::::::::::..:::::::::::mm:: ::::::m:: :: ................ /... 50 Kuru! ·~:::: .......................... :.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mm:m:::m:· •--------=::::=-..;... ___ _ ..... , ..........................................................•.......................... 
smdan hariç kalırlar. Alakadarla-rın işbu maddei kanuniye ahkamı- istatistik gayri menkul üzerindeki haklarını 

ve hususile faiz ve masarife · dair 

olan iddialarını evrakı müsbetele
rile yirmi gün içinde icra dairesi

ne bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tapu sic'l'erile sabit ol
madıkça satış bedelinin payla§Dla 

Andreles - Huphi Nuri 
na göre hareket etmek ve daha faz 
la malumat istiyenlerin 934/ Sl 1 ı=----~--3_o_.,,.K ... rş;. . .,,_ _____ s 
dosya No.sile memuriyetimize mü- Dağıtma Yeri : 
racaatıarı ilan oıunur. 3588 V AKIT at aası 



HAFTALIK 

Radyo Program 
ml ı. 'LE Ti 

775 

18 Birinci Klnun Pazar 
1 TA1''1JUL : -
18 Çay saati. Otel Tokatllyandan trans

misyon. 19 Jim.naat1k Selim Sırrı 19,SO DUn· 
ya haberlerl, 19.40 Havayan kltar takrmL 
20,10 Ziraat bakanlığı konferarun. 20,40 Ta -
sanı! ve yerli malı haftasr, konferans, 20,50 
PlAk ses musikisi, 21.20 Anadolu ajansı -
Borsalar, 21.30 Orkestra, 22 Caz ve Tango 
orkestrası • 

8%8 Khz. BtlKREŞ, 86-l m. 

11.30 Dlnl neşriyat, 12.30 Orkestra kon • 
s eri., 13.30 Fanlca Luca takımı, haberler , 
konserin devamı. li Köylü saat. lS Jl'an 
Marco orkestrası. 19. Haberler. 19.15 1\:on
serin devamı .20 üniversite. 20.20 Plilk, ha
berler, 21 Piyano konseri, 21.30 Cıı.zband. 22 
Spor, 22.10 Cazband, haberler, 23.30 Cazm 
devamı. 

S28 Khz. \'.ARŞO\'A, 184.i nı. 

18 Şarkılar, 18.50 Konferans, 19 Radyo 
piyesi. 19.45 Konferans. 20 Org lwnserl, 20.35 
Rlch~rd Taubeıin plAklarından, 21 Leh dans
ları, 21.SO Hafi! musiki. 21.45 Haberler. 21.55 
Muhtelif. 22 Ncş'ell ne11riyat, slizler, 23 Hek
lAm ve konser, 23,30 Dans musikisi. 

:it~ Kh7.. Rt:J>APEŞTE. 550 m. 
1 c; Mll<rofon ge.zlntisl, ı!J.15 Mandlst or • 

kest.rosı, sözler, 20,30 Spor haberleri, 20.40 
Operet parçalan, 22 Bum Çigan orkestra.'JI. 
23.10 Haberler, 23,30 Dans musikisi, 24.15 
Ba.chmann salon kuarteti. 

5!>2 Khz. Vt\' AX \ G07 m. 
17.45 Bando muzika, 19.ıo Sözler, ı9.40 

Şiirler, 20.10 Haberler, ııpor, 20.20 Llszt'Jn 
eserlerinden orkestra refakatiyle piyano kon· 
lleri, 20 50 BeeUıo\•enin eserlerinden senfonik 
konser, 21.30 Holzerln idaresinde radyo or -
keııtrnııı, haberler, 23.05 Radyo orkestrası, 

23,30 Son lınberler, 24.50 Dans musikisi. 

17 Birinci Kanun Pazartesi 
f;;;;T\NUUJ, : - • 
ıs Frıınsrzca ders. lS.80 Plltk, orkestra. 

19.30 DUnya haberleri, 19.40 Taaarruf ve yer
il mallar h:ıftası, konferans, 20 Üniversite na
ının:ı konferans. 20.30 Pllk, ne§'eli musiki. 
21.15 AnRdolu ajansı, borsalar, 21.30 Türkçe 
rözlU d~s havaları, Bayan Bedriye Rruıim, 

ra Jyo cnz ve tango orkestrası. 
82S Khr.. B'OKnE • 36-1 m. 
13 - 15 <GUndllz ne.srtyutr.) 18 Sözler, 

ıs.1ı; San'tl.S kuarteti, ıS.45 radyo orkestrası, 
19.20 Piyano fantezileri, 20 Ünh·erıılte, 20.20 
Pllk, 20 4r; ltonferans, 21.05 Sollst ltonııc;ı, 
<Llsztın eserlerinden piyano ile). 21.45 Kon
ferans, 22 Şa.rlular, 22.20 Viyana schram -
mel kuarteti, 22.50 Haberler, 23.05 Kc.hve -
hane konseri. 

828 Khz. \'ARŞO\'A, lSiö m. 

Orkestra 22radyo caz ve tango orkestram. 
8%S ){hz. BthiREŞ, 86• m. 
13 • 15 GUdUz plll.k ne§riyatr. 18 radyo or

kestrası, sözler, ı9.15 Radyo orkestrası. 20 
Konferans, 20.20 PlAk, 20,45 Konferans, 21.0:5 
(lS inci asra. alt musiki). 22;ı5 Radyo salon 
orkestrası, 23 Haberler. 

1!2S Khz. VARŞOVA, ısıs m. 

ıs Org konseri, sözler, Plll.k, Spor, 19,15 
HafU musiki parçaları, Konferans, 20 DUo 
şarkı konseri, 20,20 sözler, 20,SO PIAk, söz -
ler, 21 Şarkılar,21,45 Haberler, 22 Chopin 
konseri, 22.30 Esperontoca, 22.40 Leh !j&rkı
ları, 23 Rekitı.m konser, 23,15 Kahvehane 
kft.onserl, dans musikisi. 

Mü Khz. BCDAP.EŞTE, 530 m. 

545 Khz. cm!öyrlaG5j eta oetainetaoleat& 
ıs Şarkılar, 19 İtalyanca ders, 19.35 Ca.z -

band, 20 Amele saati, 20,30 Şarkılar, 21,10 
Şen neşriyat, 23 Haberler, 23,45 Cazband. 

5!12 Khz. \'ll'.\XA G07 m. 
ıs Ne§'cH konser, 19 Doktor ta.vsiyeleri, 

19.25 Sözler, 19.50 Haftalık haberler, 20,20 
A~kerl konser, 21,25 Aktüalite, 21,40 Hlltein 
der Not isimli skeç, 22.SO Haberler, 22,40 
Filharmonik yaylı sazlar konserl, 23,20 Söz
ler, 23.30 Haberler, 23,50 Akşam konseri. 

20 Birinci K3nun Per,embe 
lSTANBUL: 
17,80 Uniwrııiteden nakil: tnkı11p derı -

teri, Sayın UcC<'b O.B.F. Genel yaqanı, 18, 
80 Flnk: Kan ık musiki. 19,%0 Dtlnya ba -
berlerl, J!J,•IO I>anıı musikisi, 20: Sı:bbat ve 
tı:tımai l\lııın rnet vt-ldUetl namma konfe • 
rnncı, 20,SO: Slgan orkestrası. 21,15 Anadolu 
njıın ı - honı:.ılar, 21~0: Rad;vo orltes1ra!llr, 
22: ltndyıı ve ea7. w• tango orkeııtra!'lr. 

828 Khz. BtlKREŞ, 864 m. 

ı3 • ı5 Haberler, Plll.k, 18 Radyo salon 
orl<estrası,19 Haberler, 19.15 ~alon orkest -
rnsının devamı. 20 Konferans, 21,30 Opera.da 
l'erilece~ temam nakli, 23.25 Son haberler. 

828 Khz. VARŞO\'.A, IS-l5 m. 

16,45 IWI! musiki, ders ve saire, 10.15 
PlıUc, sözler, 20 Mandolin konseri, 20,30 Ha
fit ınusn·ı, 20,4.5 Sözl<'r, 21 Hafi! muslkinln 
dt'\'a.mı, 21,45 Haberler, 22 Piyano - kcmnn 
konseri 22.{5 Konferans. 23 Rekl~m. kon9cr. 
23.15 Dans dersi, 23,35 Dans muelldst 

r-ır. h.hz. BUDAPF.ŞTE, MO m. 
18.30 Cazband, 19. Spor, 19,15 Keman 

konııcri, 19.l:l5 Sözler,20.10 Haberler, 20,30 
Pcııtc operaınndan nakil, 23.30 Kuarlne çln -
gene orkestrası. 

G92 Khz. VİYANA 507 m. 

EVi Dl 18 Piyano - keman kon.seri, 18.25 Sözler, 
18.35 Salon muslkl51 (pl!k), - sözler. 19.15 
Piyano konseri, çocuk neşriyatı, 20,21 PopU
ler senfonik konser, haberler. 22 Klfisik Leh 
musUdsl, (ı5 inci asra alt musiki). Sözler . 
23.15 Dons dersi, 23,35 Dans musikisi. 

5~o Kh7.. Bl'OAPEŞTE, 550 m. 

17 Operadan nn.klcn: Gounod'nun (Fnust) 
operası, 20.45 Şen neşrlynt, 21,15 Pl9.k, 22,25 
Sözler, 23 Orkestra. konser!, 24.10 Almanca 
(Ugnrlsclıe Stlmmungen) adlı konferans, 
24.30 Farkas çingene orkestrası. 

18 Noel ne§riyatı, ı8.50 Sözler, 20 Haber· 
ler, 20.20 Piyano rctak&Uyle ışarlalar Ye ha -
!if havalar, 20,50 Şen sözler, 22 Neıı'eli mu -
slkl, 22,30 Haberler, 22,40 Dle vPilibete Kö • 
nigin isimli opc,rct, 23 Org konseri, 23,30 Ha
berler, 23,50 Hava haberleri, 24,15 Dans mu -
siltlsi. 

21 Birinci Klnun Cuma 
lSTANBUL: 

BiRiKEn·PAIUI ·lft.U+IAf.a•.a ·IUER' 
T~Qk'iYbo IG.? 0 BANk:AJ7 

·~----~~--------~--------~---------------A 
:ıo2 Kh7.. \'İYANA 1507 m. 

18.45 Hafif musiki, sözler, 19.40 Ders, 20.05 
haberler, 20.25 Coslfan tutte Jsimli Mozartm 
operası, 23 Sonradan bildirilecek, 23,30 Hol
ur rn.dyo orl,est:rası, 24,50 Dans plAklan. 

18 Birinci Klnun Sah 
tSTAXRUI. : -
ıs Almanca ders. 18.30 İstanbul konser -

1'n.lu\"arı konseri, Fransız tiyatrosundan 
t~nsmlsyon, 19.30 DUnya haberleri, 19.40 
Jimna.sUk, Bayan d.zade, 19.50 Şür (Necdet 
Cemil). 20 Maliye bakanlığı namına kon -
!ernns, 20.50 Madam Volina Mösytı Arzama • 
nof taratmdıın şan. 21.15 Anadolu ajansı, 

borsalar, 21.30 Orltcstra. 
823 l\hz. B0Kt:r.ş, 864 m. 
13 - 15 PlAk, l8 PlA.k, 20 Konferans, 20,20 

Pll\k roda. musikisi). 20.45 I'7onferans, 21.50 
Senfonik konser, 22 1\:onferıı.ns, 1consenn de • 
vamı, 22.SO Haberler, 23,15 Kah\•ehane kon -
seri. 

828 Kh7~ VAW:O\',\, ısııs m. 
18 Şarkılar, konferans, 18,35 Salon mu -

zlki plö.klan, sözler, 19.15 Mozartm eserlerin· 
den konscr, sözler, 21 (Beyaz Mazurka) ndlr 
Franz Lcbann opereti, 23,15 Konserli rek • 
llı.mlar, 23,30 PlAk, 23.45 Leh musikisi, 24.05 
Piynno - Kcma.n konseri. 

515 Khz. BUD.\l'EŞTE, MO m. 

lS,30 Piyano yardımlyle popUlcr şarkılar, 
19 Sözler, 19,30 Plı\k, 20 Sözlc-r, 20.30 J{oro 
konseri, 24.45 Haberler, 23,05 Çingene mu -
siklsl. 23,~0 Asker mızıka!ll. 

1'!12 Khz. ViYANA 507 nı. 

lS.25 Pi.}'nnO konseri, sözler, 19.30 Ders, 
20 Haberler, 20.10 Milli neşriyat, 20,35 Kn
n~ık musikili program, 22.15 Osvald Kabas
tanın idaresinde umumt A vrup:ı konseri 
(Senfonik), 23.05 sözler, haberler, 23,40 kon
ferıı.ns, 23,55 Pltık. ı. Kuartet konseri. 

19 Birinci Kanun Çarşamba 
1STA~'1JUJ, : -
18 Fransızc:ı ders, 1830 Jimnastik muslki

sl,19 Pll'llt dans musikisl, 19.30 Dünya haber
leri. I0.40 PlAk, ne;,'cli musikl!ıl, 20. lnhl -
sarlar bakaııhtt nammn. konferans, 20.30 Ba
lrı.lnykn. orkestrasr ve Jtoro heyeti tara!mdnn 
§an. 21.20 .An.:"l.dolu ajansı, borsalar. 21,30 

12,80: l'llil> • kn.n,ık musiki, 18: Çay sa
ati: Otel 'l'okıı11iyande.n transmisyon, 19: 
Ç.ocuk Jılldiyı•lcri, 19,80: Dünya lıaberleri, 19, 
40: Ne lr e na!lındıı lllln edilecıektlr. 20: Na
fıa \"ekAletı namına konferans. 20,SO: Sop· 
rano bnynn Rnbahat Jlftsnü, 21,10: Anadolu 
nJaıı,..ı, 21,SO: Uaıl~·o orkestmsı, 22: Radyo 
«'.117• ve tango orlH•strnsı. 

828 Kh:r.. BUKREŞ: 864 m. 

13 - 15 Plllk, 18 Radyo orkestrası. 19 He.
berter. 19.15 Radyo orkestrası, (Operetler • 
den.) 20 Konferans, 20.20 PlAlt, 20.45 Kon -
ferans, 21,05 Senfonik konser, 23 Kon!crans, 
23,15 Kcmserin devamı. 24 Haberler, • 24.25 
PlAk. 

2:.!S Klız. \'ARŞO\'.A, lMIJ m. 

18.lCi Mıı.ks R<'gerin eserlerinden trio kon
seri, 18,50 Sözler, 20 Hafi! musiki, Sözl<!r, 
Konserin devamı. 20,45 Sözler, 21,15 Senfo • 
nlk konser, 23,30 Şiirler, 23,45 ReklAmlı kon
sc-r. 24 Haberler. 

5-15 Khr.. BUDı\PEŞTE, 550 m. 

18 Hafif mu.4'1kl, 19.5S NiıJcr, 20,80 Bir 
opnrn tt-msill, 28.SO Çingene muslkiııi, 2-1 
Pllik konseri. 

592 Klız. \•h'AXA, G07 m. 

ıs Çocuk mı.ati, 18,25 Piyano konseri, 
18,55 haftanın beden spor haberleri, 19.05 
Sözler, 10,20 GUZcl snn'atlnr, ı9.30 Milli neıı
riyat, 20 Haberler, 20.30 Hafta haberleri, 21 
J.Ta.nz Sshmldtln eserlerinden Fredigundis o
perası, 23,liO Haberler, 24,10 1 •cş•eJi musiki, 
ı.15 Çingene muslklı!I Pc~teden. 

22 Birinci Kanun Cumartesi 
ISTANBUL: 
li,SI): t'nhersltcden ıısldl, 1nt.ıl!ip ücrs

lerl, sıı) ııı ltcccb <J.H.J.'. Genel y"&Z~anr, 18: 
Fr.ın ~cu, 18,30: ,Jimnast~I.;: Uayan Az.A<le, 
18,50: ]'ifil•: Dan musikisi, 10,80: Dünya 
hııberJeri, 19,40: PIAk: Knn:ıık muslld, 20: 
Maarif '~klUetı namına konfP.r&mı, 20,80: 
:Milzil Solo - Nt-jat IK>y, 20,50: Spor konu:>
nınsı: Eşrl'f Şl'fn•, 21,15: Anndolu ıı.Jansı, -
hors:llar. 21,80: Radyo orkestnuır. 21?: Rad-
yo caz \'C tango orl<cstr.ısı. 

828 Khz. UÜKREŞ, S&l m. 
JS - 15 Giindüz n~rlyatı. 18 Romen 

ınu~ililsl. I!> Hnbr.rln. 1!),15 Konserin dc
mını. 20 Kon fera'ns. 20,',?0 Pll'tk. :?0,45 

{fPA f'1AR)(A 
Müslalın.rl'lt 

HIJBUBATUhLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Konferans. 21 Romen openu;ı ausmdan 
r.ya ı•opun şarkıları - ~öder. ~1,45 cnz
band. 2!,45 ltadyo orkcııarnsı 

223 Khr:. VARŞOVA 1345 m. 

19,15 Piyano kc-ma..n l<onııeri. 19,t5 So,·. 
Y"t fstu~ ontarmdan nakil. 20 PlAk (tnırl· 
fi, ş~rlnları.) - Konferans, Hnhl>rler. 21 
Hafif muııikl. !l,41'i Haberler. 22 Popüler 
ııtıııfonil. orlwslrıı l>oııseri. :?.2,45 Etkbı~·at. 
28 Rı lt!-mlı konser. 23.S5 D:mıı nm 11\i~i. 

511'i lihz. BUDAPl:ŞTE, 550 m. 
18,S.S •• arkılı komer. 19,'20 Süıl~r. 19, 

45 ]'ilik. 20,SO Sözler. 21 ltndyo 1Iyntro
su: (l'rlcri). 22,40 llnbf>rlcr. 28 Yl'rCS tin· 
gene orkP.atrası. 24 Oazband. 

692 Ubz. ''l\'ANA ı;o; m. 

li,40 ll:uıdo mı·zil;a. 18,35 Dua. rn Hafü 
oyunln.rı. 10,M Balk ptlalan. 19,liO AktD.
.ant..\. 20,05 Haberler. 20,115 Koro konııert. 
%1 Noel nf'fjrlyatı. ıs Haberler. 28,SO DnM 

mmılki'>i. 24,4:> l'lük. 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara cadd~ 

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, heJıil 
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

V AKIT idare evine müracaat •. ------i-"! ·• - y . .. . , · ~ 

Dün ver:~~ 
Tercüıne 1< 

Sayı: 11 

I 
GORiO BABA 

' 
H. de Balzak 

Haydar Rif at 
370 sayda 100 Krf• 

-Günün F otogralla~~ .. 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadi,elerine aıt re· 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz spor !~ı1 

' • ': ~ •• .. • • • : • •• ,. • • ' : ' • •• •• f ~ • Q ' ;.. 

kctlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V 
kütüphanesinde satılmak•adır . 

, , ' ! , r , : ... ·~·'.· • ,
11 
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.}. Ticareti HariciyeBankasından: SAN C 1 YI 
30 Eylül 1934 vaziyeti Teskin Eden Hararet 

AK Ti f 

Banka ot 
Ô}ta:ı I altm T. L. 61/ 
E aklık 

cnebi paralar 
Ptluhabir Bankalar 
~Qlıabir Bankalar 
lVCüıdam 

adesine üç aydaQ fazla kalAo 

'a Tabv.lat cüzdanı 
oraada kote alanlar 

28 457.
:6t0~ 

u.18 
71.1lJ.4u 

ı. ıoı.os 

22.871.92 

E111ua ve vesaik üns•ne avars!ar 608.195.31 
lt.. Senedat ,, ,, 2Z.368.Sıı 

11~telif Horçlular 

~akineler 
''•salar 
Mefruşat 

ktlesap!ar 
M.:tıubat 

PAS 1 F -

J.194.52 
4.210,12 
9.856.16 

. t .• /Merkezi idaı c .. e muhass. s sermaye 
ır Bankalar 60t.737.77 

,, •. . 1 Merkezi adare I ~.CJS:>.69 
~ enıirleri 

Ubtelif alacaklılar 
hbiaatı . .I Mobilya amortismanı I 

t eaaplar 
ayhlc hulasai hesabiye 

Yeni Eserler 
Dün ve yarın küH~atı: 16 

TL. 

29.729.67 

24.573.97 

319.974.4'-J 

48.871.60 

643.563.81 
1 l.412.53 

17.260.80 
1.114.379.9 \ 

253.64 
'i'iı ı.oıo.44 

100.000. -

858.693.46 
87.?.97.13 
14.236.22 
10.276.49 

1.114.379.93 
26.137.21 ---·--2.21 ı.uıo.44 

=-

Ağrılarınızı dindiriniz. T ebah
hur eden ve çama~ır!::.rı kir!eten 
mayilerin mazarratından ari ola -
rak tabii bir tedbir ile sancılarını
zı teskin ediniz. Ağrıyan mahal
le delikli bir ALLCOCK yakısını 
yapıştırınız. Müessir, nüfuz eden 
ve mütemadi bir hararet vasıta -
sile hemen sancılarınız zail ola -
caktır. ALLCOCK yakısını istedi
ğiniz kadar vücudunuzda tutabi -
lirsiniz. En küçük hareketleriniz
den istifade ederek tesirini icra 
edecektir. l~inizde, yazıhanenizde 
ve sok.kta sizi tedavi etmeğe de
vam ve soğuğa karşı muhafazaya 
yardım edecektir. Hararet tevlit 
etmeleri itibarile ALLCOCK ya· 
kıları, belağrıları, romatizma, 
nevralji, adale sertliği, böbrek 
sancıları ve soğuk algınlığını tes
kin ve tedavi eder. Bütün eczaha
nelerde 40 kuruşa satılır. 

MüHlM: Taklitlerinden sa -
kmmak için Kartal markalı ve 
kırmızı daireli ALLCOCK yakı -
Jannı musırren isteyiniz. 

Deni:lyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri. Karakôy • Köprübaşı 
rel.42362 - ~ir'ıtecı Mühürdarzade 

--• Han Telefon 22740 

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET Vapuru 13 

Birinci Kanun PERŞEMBE 
günü saat ~O de Hopa'ya kadar. 

19 - KURUN 13 B'. ' , ın 1934-

Holivut'un beşinci yaşına oasışı 
dolayısHe lıususi fovkalade sayısı 

Ho:ivut be~inci ya"ına girmesi do!ayısile okuyucularına fn
kalade bir sayı takdım ediyor. lşbu sayı ( 52) büyük sayıfadan 
ibaret olup bir çok kılişeler ve üçer renkli ön ve arka kapak
larla süslüdür. Bu sayıda meşhur yazıcıların roman ve hikayeleri 
ile Yesari Mahmudun "Marlen D trihe" ail ( Gö1ge Avcıları) 
isimli bir de tefrikası vardır. Bunlardan maada s"ııema mevsimine 
ait en son haberler ve şehrimizde gösterilecek büyük eserlerin 

son tafsilat:arını da bulacaksınız. 
Bu fevkalade sayının bedeli gene (Ün iki buçuk lrnruştur). 

Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile bası ncak evrak ve defterlerm 15 -12 • 934 

tarihinde münakasası icra edıleceğinden taliplerin komisyona 
müracaatları. (83 ı 6) 

İstanbul üçüncü icra memurlu

ğundan: 

Tamamına (11835) lira kıy -
met takdir edilen Beyoğlunda 
Hüseyin ağa mahallesinde Cad -
dei kebirde eski 104, 106 yeni 80, 
82 numaralarla murakkam maa 
oda kirgir bir bab dükkan açık 
arttırmaya vazedilmiş olup ~art -
namesi 25.12.1934 tarihinden iti
baren herkes tarafından görüle -
bileceği gibi 15.1.1935 tarihine 
müsadif sah günü saat on beş -
'.en on altıya kadar daire -
de açık arttırma ile satıla -
caktır. Arttırma bedeli muham -
men kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde en son 
arttıre.nın teahhüdü baki kalmak 
üzere 2.2.935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak art -
tırmada en son arttırana ihale o -
lunacaktır. Taliplerin yüzde ye -

1 

~ İstanbul 6 ıncı icra memurlu -
gundan: 

Bı r borçtan dolayJ mahcuz do
k·1z vüz liralık gayri mübadil bo
no.>u 17.12.934 pazartesi günü sa
(\t 10-11 il~inci a.-ttırma suretile 
İstanbul borsasında paraya çev -
rileceif nde:.ı istiyenlerin mezkur 
günde borsada bulunmaları ilan 
olun r ( 4172) ..... ·---···-·· ........ --........................... ~ ••••••••i••••-•••ill••••••d••••n••••••••••••••••••••••• • 

~ . : !i Dış hekimi : 

ii Hüsnü Mustafa f: 
:: ' :: Ist. Aksaray Valide cami :: 
" d • :: karşısın a 5 - . :::::::::::::::::::;::::::c::=ı2:::ı::::::::s::::::::m:· 

L. TOLSTOY 
Alişan zade l~mfl.il Hakkı ln••ı•--------••! di buçuk nisbetinde pey akçesi 

vermeleri lazımdır. Müterakim 

(8452) 

menkuller iizerinde ipotekli ala -
caklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususiyle faiz ve masra
fa. dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren yirmi gitn içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
r7ımdır. \ksi takdirde tapu si
cillerile sabit olmadıkça satış be
delinin paylasmasından hariç ka
lacakları cihetle alakadarların iş
bu maddenin mezkCtr fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve fazla 
mal"'mat almak istiyenlerin 934 

ZAYİ Samimi Saadet 
Fiyatı 50 kuruş 

Askeri eytam 2795 lina nu • 
vergilerle vakıf icariyesi ve bele -
diyeye ait tenviriye ve tanzifiye 
rüsumları bedeli müzayededen a
lınır. 2~ numaralı icrJi iflas ka
nununun 126 rncr maddesinin 4 
üncü fıkrasına tevfikan hu gayri 

Dağıtma yeri "VAI<lT,, matbaası 
lstanbul Ankara caddesi 

:m-adilı beratımı kaybettim. Ye • 
nisini alacağımdan eskisinin bük 1240 numaralı dosyasiyle daire-

öz Türl<çe karıılıklar 

1 

mü yoktur. (4168) 
Sabahattin 

Genç, gencine, Ağlık, Kalınlık, 1. Kığlık, 5. Sıklık, 6. Y,o 

Ger, ı. !rse, 2. 1sç, 3. se. ğunluk. 

........ 

- · ı t" <l ,, de Peyda etınek, 1. Konramak, 2. 
ç1, . .,e e, ;:;.. - $8 • 

Gerdan, ı. Abu, 2. Bohah, 3. Bo- Yoğ·unlanmak, , . 
~"lln ·1 B ~ k r:: ç 1 ~ ı! E _ Gına, ı. Baynna, 2. Baylık 3. 

, . uga , <J. an aga, v. 1 6 u 
11t:k, 7. Gidik, 8. Krdık, 9. Sakak Bıkma, 4. Doyma,~· Ka~ın.a, · • 
(r. ne altr, gapgap man.) ıo. Sar· sanç, 7. Tokluk, 8: Zengınlık. 
l.ak. · Gelmek, 1. KaJımak, 2. Kan • 

h - lık, 1. Boğmak, boğınnk, 2. ına k. 1 2 D 
fjt 

1 
C Getirmek, 1. Bıkma<, · oy -

l "ınçak, 3. Boyun kıstı, . c • ı·1l· o K·ımkınak, 4. Kanıksamak 
ı 1 

, :-.. Dizi, 6. Katar. n .. "' 0
• ' 

Gerdune, Araba. 5. U~anınak. 
Germ, 1. Issr, Jss1cak, !2. Sıcak. (Tagan~i ma:ı)' 1. Cır, ~ını, .. :· 
- i 1. Issıcaklık, 2. Hız, (Kc- Ezgi, (Nagınc, lahn 1?

1
an.)7 us G~g, 

~'Lli gcrmi ile çalışmak = olanca ,ı. Ir, 5. Irlaına, 6. Irlayış, · aı ın, 
~rzı..ı calrnmak) 3. Kızgınlık. 4. ı s. ~oğum, 9. Yır. D kl 
L~Jcaklrk • Gxptil 1. Çunma, 2. uncu aft 

. · ... 
1 

1 ... t' . 1c 4 Kıskanclık, kıs 
- ti sert, 1. 1.::sı soguk, 2. Sıc::ı ç ına, o. ,ımı enn ' · ö J •• ton., 

1 
l ,, J{o··seıne 6. zene, ozen 

Ml .;:, j -anma, :>. ' J 

ltı Germabe, 1. Ga~g-az, ~. Gir - ıne. k ? Duncukla 
e, ~.Sıcak (SıcaP.:ı gittim - ha- E•mek, 1. Çunma 1 

..... Il 1 llla ' L E ıck 4 n·anma -:, 
1na gittim). mak, 3. ~ymen ',. · k ,., G ? 1 ı 6 KayO'anma , '· 

G e:ı1~ü giizar~ 1. Dola~ma, .... 5. mrcnnıc <, • .. : ı-- k 9 Ö"' ~c-
7l11e. rıskanmak, s. J{os .. mey, 

0 

gLl• 
" O nek 11 arsama "ı 

l '-'eysu, 1. Knyrıık (YıldJZ hak - mc. 10. zem ' · 
.,, n: ''Necmi e:cysudar kuy - \·arsmıak. w .-. Cr qıı 

1 
· · · w ll bagFma ~. 

rr·.' il yıldız) 2. PE:lik, 3. Saç ör· Gıriv, 1. Bag11
• ı, ' • ' J 

ı · ... 1 k 3 Suren 
1, 1. Uzun sar. ğıltr. c:ır: ı ' · w. 1 ? Cılr 

/ı. Cıda, 1. A~, 2'. Aı::ar, 3. Az1k1 • c başlaınak, 1. B_~-~ırın~_\'i'ı-ia; 
· l. Bcsliyecek, 5. Katık, 6. lık koparmak, 3. Gur eme '

1 
• ~ 

l (Ku-~lariçin), 7. Yem1 8. Yi- kırmak. F k 1 ... Gönı 
. " y· . . . G 1 Caral 9 us u 'u. , ". ıyıntı, 1 O. Yiyğı. ışa, · ' ' .... 6 '7 
<:qı • ö ·t'" r. Yarı /~ar 

1 
• af, J. Garal, 2. Ccft. :1. Kap, lek, 4. 1 u, u. w 1 ' 2 · D · utu 3 

'ra\h::ıJı,..ık, fi. Kın, G. Tağuz, 7. Gıybet, 1. Çcgı' 5 · K~~mat 6: 
lıık. Enıscn, 4. Hoşuntu, · w ' 

Gııı.. 7 Koğ 8 Kogu 9. Kov, 
tt 

3 
n gış, 1. Ala kara, ~. Katın - J{ınayıs, · 1 i 9 Ş ' 13 Ü şek 

'·Yalandolan, ıo.Osek,11.Sek, ..... o~, ko" 
trl~at, 1. triklik, 2. Kahr.lık, 3. çi, 1. Çekiştiren, 2. Kogcu, gu· 

....... 

. ..,. ,. at!nrı ilan olunur. 

Öz Türkçe karşılıklar ------cu, kovcu, 3. Kolçir. içe -) 1. llteşmcl", 5. Karısmak, 
Etmek, 1. Arkadan söylemek, 2. karmakarışık olmak, ü. Oıçesmek. 

Çek.i§tirmck, 3. Kınamak, 4. Koğ- Ahzü, (derdest man.) 1. Tulma, 

lanrnk, koğulamak, kovlamak, ko- 2. Yakalama. 
ğu söylemek, 5. Koptaınak, 6. Giriftar, ] . DUskün, 2. Kaı ıını~, 
Kovu çelm1ek, 7. Yermek. 3. Sanrnma, 1. Tutlüuı, v. Tuts,ık, 

G
. Aw ı· 6. Tutnln1l1!;, 7. Yakalanın ~. . ıran, gı . ..., 

Baha, ı. Değerli, C.ıeğeri yüksel", Etmek, 1. Darıınak, 2. Düşür -
2. Erdeniliğ, 3. Erdiniliğ. ınek, 3. Salmak, 1. Taınnak, 5. 

Gelmek, Ağırsınmak. UWTatmak, 6. \ akal tınak. 
Girdap, 1. Aklağı 2. Aylanma, 3 Olmak, 1. Dü ı l", 2. Suklan -

Bağra~, 4. Bukulaç, 5. Rulağan, 6. ınak, 3. Tutulmal\, t U graınak, 
Dur~aç, 7. Bm·lağan, 8. Burlığan, 5. Yakalanmak. 
9. Bunılgan, 10. Çevlek, 11. Çevlik Girive, 1. A ıt, 2. Bel<:'n, 3. Cap
çcvli.ik, 1~. Çevrengeç, 13. Çevrik, ltım, ~. Car, 5. Cag;1, çağı, 6. Çık • 
ı.ı. Çevrilti, 15. Çevrim, 16. Çev - ınaz. 7. Çılgıt, R. Dolamhaç, 9. De
rinli, 17. Çoplak, 18. Çölck, HL laşık, 10. Giiçlük. 
Dölembeç, 20. Dölcnk, 21. Döne ~ Girye, 1. Ağıt, 2. Ağlama, ağla-
ğen, döneyen, 22. Dönek, 23. Dö - yı~, 3. Ç(mna, 1. 1nleme, inilti, 
nckle, 24. Döncrgc, 25. Düden, 26. 5. Yoğ (matem man). 
Eğ"rek, 27. Eğren, 28. EC:rrik, 29. Etmek, 1. Ağlan ak, 2. Cn 1:1 • 
Lğrim, 30. Eyriın, eyrum, 31. Rfön ı ı k, ~. lnleın(>k, 1. S taım l, :J. 
her, 32. ti!rim, 33. lkrik, 31. lkrim. rY' n ı"k, G. 'ı glaı ak, 7. Yoğ -
3:J. tyr:ik, 36. Opkun, 37. Oprap, la !~. 
3~. Oyram, öyrem, 39. Öyüıınc, 40 G nce, 1. TI nl , 1 'lhilik 2. ffl 
StP'[lk, 41. Yutkım. 1 il,~. Bnh.lik, 1. T'uh·k. v. Biihfök 

Girdibat, 1. Buruk, 2. Çayknn, 6. Ri.ibiilük, 7. Tiüı·, R C'ümbiit, 9. 
3. Dalaz, 4. Dolmnaç, 5. DönC'l<YC', Di.n·me, 10. Kol mn 11. Knlnı l~. 
Cı E~ürgi.in, 7. Hanw.z, 8. Iü RII'2".l, l\T·ı\it k, 13. Pi.in i.ik, 11. Tolüık, 
!>. Koyan, 10. Pütiiri.ik. 11. Talaz, 15. Tr'ı 1sak, lG. Ton urcuk, domur 
12. Tolkun, (Dalp::.1 man.) 13. Yel cnl, 17. Yumuk, 18. Zombak. 
cevri.ntisi. G ev yapmak, 1 ta laınak (Taş. 

Girift, (lç i~e gi11niı:: man.) 1. lmnak h rakmak). 
Biı-ihirine gccmi~, 2. Büna- ne, '1. Grip, 1. Cor. (lrınumh etle has· 
C'itilli, 4. Çrtır, 3. Ç1tııık, G. tr ·re t· Jrk rnan.) 2. Dumaöı (N zlr, so-
7. Kanşık, R Kirine. wu: aiPJn1 ·. rno.ın.), 3. ~o~k nl • 

Olmak, 1. Çitim ·ek. 2 C'ıtn-1<' -ı rr l -ı, ~oğnk alına, sorruklama, t 

nıak, 3. Geçmek (biıibirine -, iç Sökel. 
-91-
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Beykoz Kunduraları 

Sağlam, Güzel, Ucuz 

,,. ,, 
1 

Hadise yapan .kitap Elektrik Radyat6 
VRUPADA 
Otomobil ile 9000 TAM SICAKLIK 

Tasarruf Haftası Münasebetiyle 

O/o 10 Tenzilat 
Beykoz Kund 
Beykoz Ku 
Beykoz K 
Beykoz 
Bey 
Be~ 
Be 

• • 

z 

ııyınız 

Kilometre 

Yazan: A. ŞÜKRÜ ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphanui 

Fiyatı 50 kuruş 
ZAMAN 

Kitap battan ıonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı ıu içer 
gibi okunuyor. 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Eımer arkada
§ımız bu yorucu fakat faydalı 

seyahatten bot ıörütler ve inti
balar haııl ve bunları muvaffa
kiyetle tesbit etmitdir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken insan bu 
memleketleri ıeziyonnuı ıibi 
bir his duyuyor. 

• • 
yınız 

KURUN 

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

Fiatlarda Tenzilat 
111 

HABER 

Giyiniz 
rı Giyiniz 

Beykoz aları Giyiniz 

Erkek, Kadın, Çocuk 

Kitabı okuduğunuz dakika
larda kendinizi seyahat etmitsi· 
niz zehabına kapdacakıımz. 

Aym zamanda iıtifa~e edecek
siniz. 

1 
VE/i.ESI't E 

MiLLiYET İstanbul 7 inci icra memurlu - kGrde hazır bulunacak 

SUMER BANK 
Her aile kütüphanesini ıüali

yecek olan bu notlar, biiyük, kü-

ğuna: rafından satılacağı ili.Si 

Paraya çevrilmesine karar veri-

Yerli Mallar Paz(lrlan de gerekli zarif hir kitap olmuf- dükkanda kiin kumqlar kinunu
tur. 

Öz türliçe karıılıklar 

.,Grup, 1. Bölek, 2. Bölük, 3. Kü - (ay için), 1. Aybaşı 2. llk ay, 
me, 4. Obek, 5. lJ."akmı, 6. Yığın. yeni ay. 

6ırup, 1. Bölük .bölük, 2. Küme Gurup, 1. Batma, 2. Bayı, 3. Çav 
kiline, 3. Oymak oymak, 4. Obek ma, 4. Dolunma, tolunma, 5. Du -
öbek, 5. Takım takım, 6. Ulam u- nulma, 6. lnirlik, 7. Oş, 8. Uyak. 
lam, 7. Yığın yığın. ma. 

Gubar, 1. Bor, 2. Çang, 3. Doğal etmek, 1. Ayakmak, 2. Batmak, 
;ıs, San 5. Toz. 3. Bayımak, bayumak, 4. Dolun' -

Gudde, 1. Bez, 2. Bezceğiz, 3. mak, tolunmak, 5. Görünmez ol • 
Beze, 4. Çöz, 5. Pers, 6. Yumruca, mak, 6. Görünmezleşmck 7. Göz -

Gudruf, 1. Ckmçik, 2. Gümürt;.. den uzaklaşmak, 8. Kirmek, 9. 0-
lek, 3. Geyrek, 4. İğe, 5. Kemirl - yağmak, oyakmak, 10. Patkala • 
lck, 6. Kılardak, 7. Kıtırdak. mak, 11. Urnamak, 12. Uyakmak. 

i, 1. Ckmertleklü, 2. Geyreklü. zaman, 1. Günentlıi. 
S. Kıkırdağmısı. Gurur, 1. Arguç, 2. Benlik (Nah 

Gufran, 1. Bakhillik, 2. Suç ba- vet man.) 3. Cay, 4. Çalmı, 5. Çö • 
ğıı;;lama, 3. Yarhğama. gelme, 6. Kabaıına, 7. Kayar, 8. 

Gul, 1. Abak, 2. Tüngür, (haya- Korlonu, 9. Kotta.c;lama, 10. Kö • 
lct, tayf, peri man.) 3. Ubur, 4. U- venç, 11. Kurum, 12. Kükrek, 13. 
kav. Silme, 14. Taçgm, taçkın, 15. Tep-

Yabani, 1. Öcü, 2. Ummacı. ten, 16. Yalım, 17. Yanagu. 
Gilim, 1. Bulgun, 2. Erkek ço - lu, 1. Çalımlı, çalım ~atan, 2. 

cu1,, 3. Köle, 4. Oğlan. Koska, 3. Köfençliğ, 4. Kurumcu, 
f';ulgule, 1. Çavlanma, 2. Çığıltı, kurumlu, knmm satan, 5. Uluk~ar. 

3. Gfüiiltü, 4. Unhengeme. lanmak, 1. Böbürlenmek, 2. Ç:ı-
GulüY, 1. Ayaklanma, 2. Uşun- hm satmak, 3. Kabarmak, koltuk-

tu, üjüntü. Jarı kabarmak, koltuk kabartmak, 
Etnek, 1. Ayaklanmak, 2. Ko - 4. Kamrkanıak, 5. Kasalmak, ka .. 

1Utuşmak, 3. Üşüşmek. saı·lamak, 6. Kasılm~k. 7. Kavar • 
~i ıöylemek, 1. Burundan 1 lanmak, 8. Kaz~lmak, 9. Ke!'ezlen

snv1e?Mk, 2. Eprimek, 3. Homur- mek, 10. Kodallanmak, 11. Kol ~1 
'da~ 1 lamak. 12. Kunurmak, 13. J<urul • 

,Gurap, 1. Bidercik, 2. Gavram 1 mak, 14. Kurum satmak. ]fi. Se • 
8. "<arga, 4. Kuzgu11. ~elmek. 16. Sibennek. 17. Şişin• 

Gurbet, 1. Yabancılık, 2. vahan mek. 18. Tarbaym:ık, 19. Uluk un· 
eı yer, 3. Yat el. mak. 

Gurre, 1. Aydın. 2. Kaşka, 3. Pa- 1 u kırlamak, 1. Burnu kınlmak, 2 
rrltı, parlama, parlaklık. ' Kösmek, 
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rnelin 15 inci cumartesi aünü aa- Netriyat müdürü: RE 
at 12 den 13 e kadar mahalli mez • VAKiT Matbaası -

Öz Türkçe IEarplddar 

Sırışık, 13. Yeğinlik, 14. Yekin -
me. 

- etme~, 1. Cavramak, 2. Ça
balamak, 3. Çalışmak, çalışıp ça
balamak, 4. Çamlanmak, 5. Çek
çilemek, 6. Çerenmek, 7. Dayan -
mak, (Tahammül, mukavemet, 
man.) 8. Didinmek, 9. Dişini sık
mak (Mukavemet man). 10. E • 
mek vennek, 11. lmkenmek, 12. 
Katığlanm~k, 13. Kımkmak, 14. 
ttiraşmak. 

- e gelmek, 1. Davranmak, 2. 
Dört elle sanlmak, 3. Kalkınmak, 
"kalkışmak, 4. Tızranmak, 5. Yü • 
reklenmek. 

-e ıetirmek, 1. Canlandırmak, 
2. Davrandırmak, 3. Kaldmnak, 
ayağa kaldırmak, 4. Komutmak , 
5. Yüreklendıirmek. 

- ket, 1. Yalpak, 2. Yaltakçı, 
3 Yardakçı. 

- li, 1. Acar, acar, 2. Bıkmaz, 
~ Calp. 4. Car, 5. Can, 6. Çaltş • 
kan, çok çalışkan, 7. Eslek, 8. iş -
cen. işçen, 9. Gacemer, kacemer, 
l o. Kıskan«;, 11. Kızık, 12. Pıjı, 18. 
Sıns. 14. Tıtrak, 15. Usanmaz, 
16. Yetin. 17. Yorulmaz. 

- ıiz. 1. Emslz, 2. Gevşek, 3. 
Sınc~, (Asıl man .• Cekirge, mec, 
gev~~ 1Sebatmz adam man.). 

....J Iİı: olmak, 1. Erinmek, 2. 
G~vreş)tlek. 

Gayz, 1. B'Qşma, 2. BUşui, 8. 
Danmıbk. 4. G~lldilt. 5. Gtk
kiinl~ 6. {;Qnü (Haset J'lan. ~ 'T. 
Kalpma, 8. bgm,lık, 9. öbke, 

10. Öfke, 11. Yanırma. 
- beslemek, 1. Buşınak, 2. 

hganmak, 3. Kakımak, 5. öfk 
mek, 6. Puşmak. 

Gazal, 1. Ceylan, 2. EliI<. 
Geyik buzağısı, 4. Geyik ya 
5. Meral, 6. Yağmurca. 

Gazanfer, Aslan. 
Gazap, 1. Acığ, 2. Acıh, 3. 

cık, 4. Boşu, 5. Çamlanma, 6. 
lık, 7. Kak, 8. Kakığ, 9. KakıIIlt 
Kakıma, 11. Kakınç, 12. Ka 
13. Kıcık, 14. Kıya], 15. KıyıJIP 
Kızgınlık, 17. Kızma, 18. K 
ma, 10. kuruş, 20. öfke, 21, 
22. Öngü, 23. Oyke, 24. 
25. Puşma. 

- etmek, 1. Alevıenınelıt 
Buşmak, 3. Buşurganmak, 4- , 
mek, 5. Çelermek, 6. lncı~ .. 
Kakımak, 8. Kakıtmak, 9. 
mak, 10. Kızmak, 11. Ö ___ ., _ _ 

mek, 12. Puşmak, l~:_!~k.; 
14. Yakırmak, 15. Yigiı-ıu--~ 
Yikirmek. 

- (b) a uğramıı, öfke 
Gazel, 1. G~ıııe, 2. 

3. YaklJlak, (Asıl "Al!lllltllP. 

man. Bundan "yalam,, 
olabilir). 4. Yır (T~ 
her PJCf1 man.) 

Ganp, 1. Btlşut, 2. 
Kaan, bağan, 4. Kadır. S. 8. 
gan, 6. Kancan, 7. Keyıiııt 
gm, 9. Ofkelei. t 

Geda, 1. Cıpy, cıkaJ, 
3. Yobul. 

GeJıyare, Bef1k. 


