
Milli tasarruf hesaplanam 
tutarı 73 milyon lira 

Sayıaı S Kurut 

Vllli o• Wetliy• reü muavinleri ,le n'/ıal miitlürii, tlifer t/awt. 
liler monJa aralxuiyle Ale rrulaiı yolunda ve lıaynalıta 

Alemdajmda Tatdelen mem- Jediye reiı muaYini Bar Hlmid 
ba auyamm yanında yapılan bü- Oskay, Evkaf müdiirti Bay Niya. 
yük deponun açılma meruüni zi ile diğer bazı davetliler dün 
din yapılmıttır. 

Vali m~Yini Bay Ali Rıza, be- fl>eftam ı dnr.a 9AJdamD a 8ld ....... ..., 

Devamı 9 uncu sayfanın 2 ci sütununda Merhum Emin P'ikrl Öulp 

ökonomi ve tutum yedi günü 

ııerbahçe ile Beşiktaşı 73 milyon 
btı gÜn karşıJaşıy' orJar Bayıl milli tasarruf 

lıesaplarının tatarı 

Bugün havadan vecizeler 
ve hediyeler yağacak 
~~ i 

BeıiJctaı talıunı 
'Yamı 9 uncu Sayfanmdadrr). 

işte bu ... 
Ôkonomi Bakanı radyoda 

nutuk söyledi 
Yerli malı ve tutum yedi ıünü· 

nün ikinci ıünü olan dün, Okono • 
mi Babnı Bay Celil Bayar, rad • 
yoda mühim bir nutuk ıöylemittir. 
8. Cellf Bayar, bu söylevinde biJ. 
huaa demiıtir ki: 

Tayyareci Bay V ecilai ile tayyarelerintlen 6imi 

"-Para biriktirmek için bütün 
ulu1Ça çalıtddıimı biliyonunuz. 

Bu çalıımanm neticesini rakam 
ile ölçmek iatec:lim. 

Diin ulusal ökonomi ve tutum yedi 
ıününiin ilmici aünüydü. Radyoda ve 
mekteplerde konferanslar verildi. Buı 
mekteplerde de müsamereler ya,pıldı. 
Galatuaray lisesinde iki piyu oynaıul. 
dı. Perde aralarmda kliıik parçalar p· 
Iradı. Pazartesi aünfl ölconomi ve tutum 

(Dnalm l IK!l~ lcl ıi1tununc!a) lmrumanan ıönderclifi ıcqalara tale-

benin •erdiii ceqplar tetkik edilecıelr. 
en aiizel c-ıvalt verenlere yerli yemiıhrr
den hediyeler Yerilec:elctir. Diler taraf. 

tan lıtanhul aanayi müfettiıi Bay Danit 
vitrin giizelliğl yanıma sim ma1aza. 
lan sezerek tetkikata hqWı. 

Devamı 9 uncu aayfanm 2 ci liltununc!a 



ökonomi Bakanının 
radf oda söyledikleri 

Hi ... 1distan raporu lortlar 
kamarasında 

Londra, 13 (A.A.) - Üç gün· 
den beri Avam ka.maraaında mü 
zakere edilen Hindistan hakkın· 

daki rapor, dün ak~am Lordlar 
kamarasına verilmİ§tir. Lord Sa
lisburg, lordlar Y•marasında bu 
projenin aleyhindeki muhalefeti 
idare etmektedir. 

... (Baı tarafı 1 inci sayıfada) 
Gördüm ki, 1923 de üç mil 

yondan ibaret olan milli tasarruf 
hesaplannrn yekônu t 933 sonun • 
da 73 milyona çıkmıştır. 

Bence, memleketin, bankaları
mızda biriken parasi, sadece bun-' 
dan ibaret değildir. · 

Cari hesapla.ra, bilhassa küçük 
cari hesaplara göz gezdirmek la -
zrmdır. 

Bu takdirde, 1933 ıonundaki, 

uluıal kredi hacmini genişleten 
genel mevduat tutarı 191 milyon
dan üstündür. 
Göğıümüzü kıvançla kabartan, 

milletimizin ökonomik erginliği -
ni gös~eren bu milyonlar, her hal
de gelecek senelerde de aym yol
da hız e.lacaklardır: 

Filhakika. memleket bakımın
dan, para biriktirmenin tam tuu • 
ru üzerinde kalınabilmeai için bi • 
riken paraların: t, ıahaıına, iı · • 
tihsal ıahaaına, imar sahasına 
geçmesi lazımdır. 

Bu geçmeye delalet edecek 
müesseseler, ıüphesiz. Türk han • 
kalarıdrr. 

Böyle yapılmıyacak oluraa, 
memleket servetini memleket a • 
leyhine haps olur ki, blınun ma • 
na11 tam deflaıyondur.,, 

Harici ticaret politikamızı 
başka zaman da söylemiştim: 

"M~hmızı alanın malını al -
mak.,, 

Şimdiye kadar ·yürttüğümüz bu 
uluıal ökorıomik düıturumuz ü • 
zerinde ısrarla duracağız. 

"T ediyat rnuvazenemizi ve pa
ranuzın istikrar vaziyetini koTu -

mak. '" 
"Yeni ıanayii&ıizi himaye etmek 

ve sanayiieşmemizi kolaylaştır · • 
mak. 

"Gümrük tarif esi haricinde, en 
ziyade müıadeye mazhar millet 
kaidesini, mutlak şeklin.de kabul 
etmemek. 

Kontenjan tatbikatımız, tica • 
ret anlatma politikamız bu ana 
hatlan gütmektedir ve güdecek -

tir. 
Su ıayede, timdiden elde etti

ğimiz neticeleri ıöyliyebilirim: 
1 - T ediyat muvazenesinin 

en mühim unsuru olan ticaret mu
vazenemiz, ezeldenberi açıkla ka
panırdı. 

Açık bugün tamamen önlen -

miıtir. 
2 - Harici ticaretimizdeki, 

seneden seneye ve umumi buh -
randan doğma s"Ukut nisbeti azal-

mıftn-. 
Mesela: 1931 de, 1930 rakam-

larına göre umumi ticaretimizde -
ki sukut nisbeti yüzde 15. 1932 de 
1931 e nazaran yüzde 27, 1933 
de, 1932 ye nazaran yüzde 8 idi. 
Halbuki 1934 11 ayı içinde 1933 
ilk 11 ayına nazaran bilakis yüz -
de 6 fazlalık vardır. 

3 - 1934 ilk 11 ayı içinde ih • 
racatımız ithalatımı:ıdan 2,5 mil
von lira fazladır. 
. Bundan baıka kliring hesap -
!arının 29 ikinci tetrin 1934 tari -
hinde göıte'.rdiği bakiyye, 24,5 mil 
yon liradır. · . 

Yani bize mal satmış olan kli· 
ring veya tediyat muvazenesine 
dayanan an1e.ıma1aı· yapmış oldu
ğumuz memleketler daha bu mik
clar memleketinıizden rnal alma · 
ya mecburdurlar. Memleketimiz 
tAaDat'lftll JM!İTI mft,teri o1muşlar • 
drr .. 

Türk mallaTr tat1~ piyasası Ü • 

zerinde söyletliğim vaziyetin yap
tığı tesirleri bilhassa kaydede • 
rim. O Türk köylüsü ve müatah • 
sili bir, iki iatisnaıiyle 1926 dan • 
beri kaybettiği fiyatları ilk ola • 
rak bu yıl bulmuş ve yüzü gül · 
mü§tür. 

4 - Kontenjan ve kl!ring poli
tikamızın planlı tatbikatı, mem -
lekete lazım olan ithalat eşyası • 
nm, geçen yıllara nazaran daha 
bol piyasamıza girmesini, ti
caret ve fiatlarda istikrar için 
lüzumlu olan normal ' piyasa is .. 
toklarının teessü•ünü fiatlarda 
ve dolayıaiyle hayatta ucuzluğu, 
harici ticaret kredis'nin yeniden 
dirHmeaini temin etmiştiı·. 

1934 ilk 11 a\ı iç.nde, 1933 ilk 
11 &yına nazaran memlekete faz -
la giren emtianın değeri 11 mil · 
yondan üstündür. ,. . ı· Büyük bir kısmının verım ı ve· 
ya m~m istihsale hizmet edecek 
neviden ıanayi malzemesi ve te • 
ıisatı olduğunu hatırlatmakta da 
ayrı bir fayda vardır. 

5 - Kontenjan tatbikatımızın 
biribiri ardı 11ra yaptığımız kli • 
rink ve tediye muvazenesi eıash 
~nlatmalarile takib ettiği istika • 
meti göstermek için §İmdi size bir 
iki rakam daha vereceğim: 

Kontenjan devreleri itibar:le, 
nisandan eylul 1933 tarihine ka • 
tlarki devrede, serbestçe girebi • 
lecek eşya değeri 12 milyon lira 
olarak teıbit edilmişti. 
, Müteakib devrelerde bu rakam 
18 ve 19 milyonlara çıkarıldı. 

Halen mevcut ,vaziyette ise, 
klirhu~ ..,...nlajmalarının serbest 
hükmündeki listeleri oıiijı yıe 

26 buç~k milyôn 1liradrr. Şimdi 
bir milyon Eraya indirilmiştir. 
Yok denilebilir.,, 

Bay Celal Bayar, bundan sonra 
milletin, devletin başarmağa ka· 
rar verdiği büyük ve tarihi bir a . 
dınu anlatmıf, Türkiyenin sınai 
kalkınma hareketile teşkil~tçılık 
ve vapıcılık kuvvetinin yüksek bir 
ör~~iiini. daha verdiğini kaydet· 
mişt1r. ökonomi Bakanı, e~ sonu· 
nd;ı sözlerini ~öyle bitirmiştir: 

"Hedefi~iz, ser havası içinde 
yaşayabmr ne bir sanat ne bir zi· 
raat hayatı yap!raktır. 

Ahenkli Ur ökol'omi kurmak 
ve maliyet fiat\annı: en az zaman 
içinde dünya mnliyf).':i dununa ol
mana bile hiç d~&ilıe seviyesine 

indirmektir. 
En ileri teknikle çalışır bir mil · 

let olmak azminde olduğumuz i
çin de böyledir. 

Lorcllar kamarasındaki uzun 
müzakere, henüz bu muhalefetin 
kuvvetini tahmine müsait değil

dir. Ancak lordlaı- Salisburg, dok 
torların tavsiyesi üzerine iki gün 
sonra bir kaç ay kalmak üzere ln 
giltereden ayrılarak başka bir ye
re gideceğinden batıız kalacak 
muhalefetin hükumet için ciddi 
bir tehlike teıkil etmiyeceği taiı .. 
min olt1nuyor. 

Tiran elçim~z 
Tiran, 13 (A.A.) -Tüı·kiye el

çisi bay Yakub Kadri, dün itimat • 
namesini mutad merasimle krala 
takdim etmişt:r. 

Un vergisi IAyihası 
üzerin da tetkikler 

Ankara, 13 (Kurun) - Un 
verg:si layihası etrafında encü • 
menlerdeki tetkikler devam edi · 
yor. Mevcud bir fikre göre Kara· 
ta§ değirmenlerinden vergmın 

kaldırılm.ası ancak bunlardan sa -
tılmak üzere furunlara, pazarlara 
gönder:ecek onlardan vergi alın • 
ınası ve pazarların hükumetçe ta
yini düşünülüyor. 

lspartaya demir yolu . 
Ankara, 13 (Kurun) - lspar

tadan başlıyarak Aydın demiryo
lunun Kuleönü ile Bafadız iıtas • 
yonları arasında münasib görü -
lecek bir mevkide Aydın hattı ile 
birleşmek ve intaıına ba~landığı 
tarihten en çok iyi yıl İçinde biti • 
rilmek ve Afyon • Antalya demir 
.,..-1---- ~ı:u"'ılma•ın. 'ait kanunla. 
' ver:1en 25 milyon liralık tahsisat· 
tan m~hsub olmak üzere normal 
genişlikte ·bir demil"yolu yaptml • 
ması için 360 bin liraya kadar ge • 
lecek senelere sari teahhütlerde 
bulunmak üzere Bayındırlık Ba • 
kanlığma izin veı:en kanunu al· 
kı,Iarla onaylamıştır. 

Layihanın müzakeresinde la • 
parta saylavı Bay lbrahim, Ku • 
rultaya ve Bayındır1ık Bakanlı • 
ğma sıcak minnet ve şükranlarını 
sunan sözler söylemiştir. 

Ankara atletizm klUbU aCj•ldı 
Ankara, 13 (Kurun) - An • 

kara atletizm kulübünün açılma 
merasimi yapılmıştır. Bu müna • 
aebetle Hakimiyeti Milliye mey • 
danite· Samanpazarı arasında bir 
koşu tertib edilmi,t7.r. Koıuya 60 
atlet girmiştir. Ömer Besim, Ziya 
çifti 5 dakika 46 saniyede b:rinci, 
Ankara gücünden Galib ve Me • 
cid çifti ikinci gelmişt:r. Koşuya 
t:rak edenlere mükafatlar . veril • Her faaliyet şubesi maliyet ve 

kazanc itibarile adım adım takip-~ miştir. 
lencek ve muhtaç olduğu himaye Doğru olmayan bir haber 
ona göre kararlancaktır. Ne müs- Ankara, 13 (Kurun) - Talim 
tehliki, fabrikacı ve ~üstahsil:n ve terbiye heyetinin lağvedilece • 
aleyhine, ne de f ~~rıkacıyı . ve ij'i haberi alakadarlar arasında 
müstahsili müst~hlıkın aleyhme hayret uyandırmıştır. Kendilerile 
himaye etmek arzusundayız. l te-mas etf ğim Bakanlık erkanı 

B;xim için iki taraf yoktur: 1 bcvle bir şeyin dü§ünülmemiş ol -
Bit tek ulu,~1 ~>konomi ve onun Juğunu söylemektedirler. 

icapları var~n·. Hava seferlerine aid Uiyiha 
Bıu gayey~ tatbik ve takib ede - Ankara, 13 (Kurun) -Yakın-

c~lf mtkıl':ıtzma ökonomi Bakanlı da hava seferlerine ait müh:m bir 
ğı meka.nizma;J?J'la ıJave edilmiş- layihanın Meclise verileceği söy -

tir. lenmektetlir. 
Bütün· b':l söy!edikleriıni şimdi Sporda organ~zasyon 

günün mese!rs:ne bağlıyorum: Ankara, 13 (Kurun) _~ırka. 
Yerli malı propagandası yapıl 

nın, sporun esaslı bir organizas -
mıyan memleket bugün dünyada . 

yon dahil:ne alınması için yeni ve 
ihtimal yalnız Afr!kanm ortaaı· 

seri kararlar vereceği kuvvetle söy 
dır. lenmektedir. 

Her memlekette sebeb ve sa· "'""'ım"""'""'""'""'""""''"""'"""' .... "'"''-"""'"'" .... '""'""""""n• 
ikler ayrıdır. Bizdeki sebeb ve beri verdiğim izahattan . kolaylık· 
büyük ulusal amaç ise yukarıdan la çıkar. Bu· bir ulusa:ı ülküdür." 

Resimsiz girecek · nakil vasıtaları 

Ankara, 13 (Kurun) - Güm· 
tük tarife kanununa müzeyyel ve 
memlekete resimı!z girecek 
nakil 'IUlııtaları arasında kara ıey
yahlanna ve yolcularına ait o • 
lanfardan para ve sened teminatı 
yerine, uluslar ara11 turizm ve o. 
tomobil birliğine mensub Türkiye 
turing otomobil kulübünün bitiği 

ve bu kulübün veya onun kefalet 
ettği ecnebi kulüplerin vereceği 

uluslar arası turizm ve otomobil 
birliğinin gümrüklerden geçmiş 

karnesi; hava aeyyahlarile yolcu -
larına. aid olanlar için de Türk 
Tayyare cemiyetile uluılar arası 

. ve hava federasyonunun ve bu fe-
derasyona menaub olub Türk tay
yare cemiyetinin gümrük ıeçit 

karneıini tan.ımıı olan uluılar a • 
ıası hava kulüblerinin gümrük ge· 
ç:ı karneleri kabul edilir. 

Maddenin mecliste müzakere· 
sinde l?ay Ziya Gevher, metinde • 
ki arabi, farisi söz ve terkiplerin 
kaldırılmaaını istedi. Trabzon me-

busu Bay Haean, bunun bu.~• ~ 
münakaşasının vak:t kaybedı .,· ~te, 
sini mucib olacağını, bum1?, ~' bflf 
bir komite teşkilini ileri sürdıl· ·· 
Ziya Gevher, encümenlerin ve.~ 
buıların b·zzat bu işi ya~abı ~ Qc 

ceklerini anlattı. Bay Sadrı Mt )ıı,. 
d.. .. k . da ke ı . 

ıu ı, muza ere arasın W IQ 

yaratmanın yan.lış olacağını, , .. 1 de'>I 

H f 'k , . . k ettıg Mantn ı rme qtin ~ 

b:Id;rdi. f > 
Edirne mebusu bay Şere 

1 kut, esasta bay Hasanm fi~r ~e 
ne i~tirak ettiğini, bazı ba~ıt d q 
limeler burada. değ~ıtiri1~bı1'~·te 0k 
asıl ntılahJar işinin ancak JO"pı •o 
hassıs bir heyet tarafından "fa ~ 011 

lahileceğini ileri sürdü. bl! 'ıı 
Mesele, Bay Ziya Gevherle ~tıl i tQ 

Sadri Maksudi arasında .t~~ 
münakaşa edildi. Bay Sadrı t · 1 
audi, henüz hiç bir sözün ne~ ~411 
kilde istikrar bulacağı taa ; · i 
etmediğ:nden kelime yaratılla,ı 
burada doğru olmadığını teJc1' 
ladı. 

Kadastro, tahrir layih~sı görüşüldÖ 
Ankara, 13 (Kurun) - Mec • j Kadaatro hakimlerinin. ~ !; 

liste kadastro ve tahrir layihası • müfettitleri taraf rodan tefti~ b~ 
nın müzakeresi sırasında "Kadaı- meleri hükmüne adliye eneli r ~tr t 

tro, ga.yrime~~I m~lların huk~ .. namına bay Sa!t Azmi it~ir~~ ~ .: 
ku .vaz1yetlerı~1 tesbıt eder ve goı~ derek bu maddenin, Adlıye. , ı, ~ 
terır,, maddesme, bay Sait Azmı kanının huzurile müzakere•~/ ırı 
1üzum olmadığmı ıöyledi. tedi. istek, kabul edildi. s1111 ., dtt 

1 

Maliye encüm~ni reisi Güm~· sonraki maddelerin müzaker" ti'. ......., 
şan~ mebusu bay Hasan bu mu • de Sait Azmi, ayrıca hakinı1'" ~'~ 
.&;-'--~·~ ._ __ ' ı ıu~111nn9 unnı~~· .ır ~r 
rif edilmği halde tahririn tarif e- liiikümleriii fazlalığını aöyle~i ı '· 

dilmemeıinin doğru ol~adığı 1?.Ü• ia bay Refet, kanunun, ço1'~, ieie 
taleaaında bulundu. Butçe encu • ull" b 'T' .8 k 1 kisti ı 
meni re~si bay Mustafa Şeref ta· '?kl u d~e u u~. attan ;mstl,~ 
riflerin kanunlarda bulunmaıınm şı en ıren ma ıye e 0 cPJ 
teamül olmadığmı fakat tesadüf l~yıaile Bakanlarm bulun•ıııı 

d'ld'.... . k d t onun tarifi hır toplantıda konuşulma• .; e ı ıgmı ve a as r • i~ 

~in bu kanunda bulunmaımm fa· ledi ve kanunun görütülme• 
ideli olacağını söyledi. hir etti. 

Kimler yardımcı muallim olabilece~ 
Ankara, 31 (Kurun) - Devlet J kanlık bir talimatname haff. 

işler'.nde kullanılan memurlardan caktır. T~limatnamede mu~l 
1934 ders yılı içinde bir muallim rin tayin §artları, ücretlerı 

1 
• 

vekilliğine tay~n edilecek1erin, ed'.lecektir. . . ·~r ~ 
vekili bulundukları kimseye tah • Yardımcı mua11·mlere ~ ~ 
ais edilmiş maaım üçte ik:ıi kadar cek ücretler ayda 60. lirayı .._/' ~~ 
ücret verilebileceğine, orta ta~ıil ye~e~ir. B~nlar , tatı~lerde ~-~~ 
mekteplerinde aylık maktu uc • lennı alab:lecelelerdır. f~ 
retle yardımcı muaffm tayinine ders, resmi veya husuıt ıııe:~~ 
da;r lavihalar encümenlerden çık- yetleri olanlardan da yş e!'l' 

· · ?l. • d'l bile' tı. Bu layihaların Meclısın cumar- mua · ım tayın e 1 e tt , 
tesi topanbıında görütüleceği Yarrlmıcı mualliml'k, ortıJ ,:r.tl. ~ ı 
ıöy)eniyor. muaUimliği iç:n mükteseb b "ıq 

Yardımcı muallimler iç:n ba • kil e4-mivece"ktir. "" 

-----------------~ "'~ Hukuk usulU muhakemele· Ortamekteplerln ı~tl ot , 
irnin 87 nci maddesi sorgulara haz1rla.,ıY '/.~ ~~ 

Ankara, 13 (Kurun) --;ıef 11 

tür bakanlığınca orta ıne ,:r. 
imtihan sorgularını hazırl~, · 

Ankara, 13 (Kurun) - Geçen 

toplantıda adliye encümenine gi • 

den hukuk usulü muhakemeleri 

hakkındaki 67 nci madde meclise 
geldi. Encümenin hazırladığı mad 

de, dün bildirdiğim gib;dir. Yal .. 

nız, vekaletneme yaptırılmamıtıa, 

hakim istene muhakemeye devam 

etme~. Vekil hiç mahkemeye gel • 

mez veya veri'len mühlet zarf mda 

vekaletnameaini getirmezse, tara· 
f ından yapılan it )eri yapmamış ıa· 

yılır. Masraf, zarar ve ziyanı öde· 

meğe mahktim edilir. Bunları kötü 

düşünceyle yapan avukat aleyhine 
cezai takibat yapılır. 

. 1 . . de ı, 
zere, liıe muall..m en~ın b" 
kile tetkil edilen komısyoıı ~ 

D dıJ» balkevinde toplandı. uY ~ti 
göre, konı:ayon, ıorgularlıl ,.cJ ı~ 
ber, cevaplanm da haıırlı~oı"~ I< 

tır. Talebelerin cevapları, pi-' q~fl 
yonca tespit edilen bu ce"' 1 · · 

t bıJ I~ 
la kartılqtırılacak ye no ' 

sa göre verilecektir. t 

1 oeı' Bay Mehmed Al p 
Ankara, 13 (Kunın) _.e~ıı' 

türk, Artvin saylavı bay~ ti<• 
Aliye Akar soyadmı verJ11'f 



---====--=- J 
run haftası 
laQfıa.ı bQfladı. 

· ~~, bizim •on yüz yd-
11 ökonomi bakımı,;

tel• .. 
• • lfidır. Son yüz yıllık 
lflerirniz, bir bataklığa 

e11 
~.\ ' Parça parça dağı • 

er bir Reu d ""ild• 

Ayşeler arasında f 

Mahkeme kapısında saç 
saça baş başa bir kavga 

KUltUr fflerl 

lnkılab dersleri 
Dün Bay Mahmud Esad 

ders verdi 

Kabotaj planı ----Bazı iskeleJer vapur daha 
çok uğrayacak 

Bu ayın ilk günündenberi de • 
niz ticaret müdürlüğünde deniz 

Soyadları 
alanlar 

Aktehir banka11 idare meclisi 

Wiz :s- ., eg ır 

i,,. Yıllık ökonomi işleri, 
Qc Paratorluğunun bir u

Dün adliyede hukuk mahke • 
meleri önünde bir hadise ol • 
muıtur. Hadise, üç kadın arasın· 
da çıkan b:r kavgadır. Kavga, bü
yük bir gürültü ve çığlık doğur • 
duğu için adliyede bulunanlar 
hep buraya toplanmıtlar, adliye 

Üniversitede inkılap dersleri· yolları idaresi ile vapurculuk tir

reiıi bay Tacettin (Yaltı1ak), mü. 
fettİf Bay Muıtafa (Şarlak)t eski 
İstanbul Merkez kumandanı mü- · 
tekait Miralay Bay Atıf (l.Jlus), 
gümrük memurlarından mütekait 
Bay Osman (Öz güç), tütün inhi
san Cibali fabrikası kıymhane te
fi Bay H. Avni (Erkanlı), Deniz 
kumandanlığı ıınıf 6 memurların
dan Bay Ihsan Şevket (Kayrım), 
Elektrik tirketi muhasebe memur
larından Bay Süleyman - Bay 
Mümtaz ve Ankara belediyesi he
sap memuru Bay Avni Mümtaz 
(Vardar), Ziraat bakanlıiı bat 
müfettifi Bay Haydar, ElektrilC 
~irketi muhasebe memurlarmdan 
Bay T ahıin, Bursa !ftilll kütüpha· 
ne memuru Bay Reıat (Aksoy), 
rontgen müteha11111 bay Dr. Mahir 

d l'lte:r.ad pazara çıkarma
~ crrıın artın aatmcuı ve 

l'ltal, bir koloni yap. 
ektir. 

nin üçüncüsünü dün lzmir meb
usu Bay Mahmud Esad vermit -
tir. Bay Mahmud Esad, dünkü 
dersinde inl:ılabın hususi safha-

keti mümeuilleri Ökonomi ba • 
kanlığı kabotaj umum müdürü 
bay Ayetullahın reisliği albnda 
toplanmakta ve yeni yılın kabo • 
taj planını konutmakta idiler. polisleri, kavga edenleri güç ayı - smı anlatmıttır. 

4tto,.u . : . 
ettırme ııı, her ıey-

.. ~ok alıp az vermekle 
t0&terdi. 

rabilmişlerdir. Dersine yarın da devam ede. 
Had."se fÖyle olmuştur: Üçün · cektir . 

Bu konu§malar dün bitmit ve 
Bay Ayetullah yeni yılın kabotaj 
planının yapıldığınr, komisyonun 

't~ 1 • " . . 
;:ıeuncu yüz yılın yan -

0 
~ra birdenbire ç3kün. 

~· °f u§, bütün belgele-
• 111~ göaterdi. 

cü hukuk mahkemesinde Ayşe ve 
Seher isimlerinde iki kadın şa • 
hitlik yapmıtlardır. Taraflardan 
biri olan' diğer b · r Ayte, bu iki 
kadımn şahitliklerine ·kızmıf, ve 
dıfarı ~ıkar çıkmaz üzerlerine yü· 
rüyerek bağırma~a bat!amıttır. 

UNlVERSlTE RASATHANE- verdiği karan cumartesi günü ö-
51 - Üniversite bahçesinde ya- konomi bakanlığına bildireceğini 

pılacak olan rasathanen:n te · 
mel atma iti bitmittir. Bir taraf· 
tan yapı hazırlanırken diğer ta · 
raftan da rasathane için lüzum· 
lu olan rasad aletleri Viyanaya 
ıımarlanmı§lır. 

söylemittir. 
Yeni yapılan kabotaj planına 

y:eniden birçok yollar ilave edil -
mittir. (ltıldar), Bay Dr. Akil Muhtar 

muayenehaneıinde Bay Bekir, 
(Börü), Harbiye topçu binbafJla• 
rmdan Bay Murat (Öztürk), Em· 
niyet müdüriyeti Üsküdar taharri 
memurlanndan bay Hatim (Can)', 
Kovacılar caddesinde 95 numara
da Bayan Sıdıka (Akman), Ba,-

~atlar .birdenbire çö/ıt-

lflrıQtların b ""k ·· ' tü'" •• .
4 

u ço un su, 
· kele .çal'!an tezgahlar, 
.. ndılerzne Türk yar • 
nı'l] bir pazar uıyan 

ltıcd/ar:na tıraktdar. Bu 
'1 b. 

ır kıyametli. Bu kı-
Veı"-' • k of.1 -"·- c:Tı çok kor unç 

'il(: 

)' er1· 1 •anatlar birdenbire 
~e1t·1 1 mehle kalmadı. Bu 

&· Qrr üzerinde toplayan 
ac: .. ~·- ll' '' ... • .,.ıgın vırane oldu. Ci-

' 6eçmez oldu. Evler 
1-a çli yuvalarda kut u

l'ler bozuldu, adamlar 
11.ıı. &r.rakıp bQflıa yer1.,.. 

• 

Buna iki şahit kartılık vermiş, 
b!r Ane anahtarını çıkarmıf, di • 
ğer Ayşe iskarpinini, biribirleri • ISMARLANAN KIT ABLAR 
nin Üzerlerine yürümütlerdir. Ne- - Üniversite hukuk fakülteleri
fcede ikinci Ayte hayli hırpalan· ne alınacak ecnebi dillerdeki 
mıt, fakat etraftan yetişen polis • 
ler kavgacıları ayrrmağa muvaf • 
fak olmutlardır. 

kültür kitapları için Avrupaya si
parit yapılmıttır. Bu kitablar • 
dan büyük bir kısmı yakında ge

lecektir. Sağlam dilenci Belediy~ 
hizmetince çahşbrı!acak Fakülte profesörleri talebelere 

Bayazıtta cami önünde dile • kendi evlerindeki . .kitablardan da 
nirken yakalanan Veyfflin muha
kemesine dün ikinci sulh ceza 
mahkemesinde bakılmıttır. Vey • 
selin, sapa sağlam olduğu. halde 
dilendiği sabit görülmüt, ıki haf
ta belediye hizmetinde ça1ıttırıl • 
muma karar verilmiftİr. 

istifade etmelerine müsaade et • 
mitlerdir. 

KOL TOR MODORO - Bir 
müddettenberi Ankarada bulu • 
nan İstanbul kültür müdürü Bay 
Haydann bugün tehrimize dön

Bu yollar Rumeli ile Anadolu 
kıyılarını biribirine bağlamakta, 
Karadenizde bazı iskelelere va • 
purlann daha çok uğramalarını 

temin etmektedir. 
Yeni yılın kabotaj planında se

fer sayı'larr tamamen kararlattı • 
nlmıftır. 

Bundan sonra iki müeuese 
kendi aralarında yo)alrı paylata
caklardır. Bu itte anlaf&llladık • 
lan takdirde yotlan paylatmak İ· 
tini Ökonomi bakanlığı idare ede
cekt;r • 

· Polta Haberleri 

Bir çaı:pışma 
Beyoilundan Eminönüne ıit· 

mekte olan 217 numaralı vatman 

mıç As. daireıi mülhakı Bay Re
fİt (Ergon), Çamlı kömür madeni 
sahiplerinden Bay izzet, oğultan 

Bay Cemal, Bay Ahmet, Bay FiJC.. 
ret (Arit)', 

As. Baytar Ttb. Mp. Md. Mra. 
Bay Nurettin (Önal), klinik Md. 
Mra. Bay Osamn (Türköz), Mu· 
allim Kay. Bay Ali (Karadeniz), 
muallim Kay, Bay Necib. (Zobo)t 

'> . 
l.~ ,,.,,~ lnraluın yerli aan
...,. ftl ~~·un gumnırııtrr:· 

CEZALANDIRILMASI lS • 
~NI>l- Kınımp.,.~.l .. 1'~1e.~ııı.. 

da bir kahveye ifrerek seccade ve 
saire çalmaktan ıuç'lu Haaan, di • 
ğer adiyle Hüseyinirl muhakemesi 
dün ikinci ~eza mahkemeıinde 
görülmüttür. Dinlenen tahid Bay 
Saffet, hırsız Hüseyini bir torba 
ile kaçarken ustas:Ie beraber ya • 

y ABANCI MEKTEPLERDE Kamilin idaresindeki tramvay a ~ 
l'e.hası 4343 numaralı şoför Hik· 

mesi beklenmektedir. 

muallim Bnb. Bay Sabri (Yener), 
Eczacı Bnb. bay Faik (Ege), Sta
jiyer Mlz. Bay Remzi (Tarakçı), 
stajiyer M1z. bay Mahfuz ( Büı: ~ 
kiit), Stajiyer Mlz. Bay Zühtü t_ Iİ6i boıanan malla;ra 

• •el önünde Türk pa
friıti günden güne yitir-

&.., 
C\ol'l'· ı...-: __ 

11 nıun maddelerini 
tı 

'Qf,'. yabancı pazardan 
tikQ malını pahalıya 

kaladıklarıni söyledi. 

- Bazı yabancı okUl hocalan • 
nm mazeret.iz okUla gelmedikle-
ri yapılan teftiılerde görülmiif • 
tir. Bu hocalardan bir kıRDınm 
vazifelerine ıon verilmittir. Bun
dan sonra mevsuk mazeretsiz bir 
ders için olsun okula gelmiyeıı 

mete ait otomobile çarparak; o • 
tomobilin çamurluğunu aprçala • 
mııhr. 

VAPURDA öLOM 

(AJrcün), nalhant uıtaaı Bay fsa 
(Erofhi), naJhant uata11 bay Hü
seyin (Allan). 

~ 

Verimi fa oldu: 
tet· . 

ırı azaldı. Azalan ge-
k, . Ve imparatorluk 

"ke ·ıı · · · • yı erını yenne ge-

Müddei umumi, suçlunun ce • 
zalant1ırılmasını istemİf, muha • 
keme karann bildiri!mesi için bat 
ka güne bırakrlmıttır. 

Bakırköy akıl haıtalıaneaine 

yabrılmak üzere, rardiyanlar 
muhafazasında lnönü vapurile 
lzmir memleket hastahanesinden 
İstanbula gönderilen Arab Meh • 
med, vapurda ansızın ölmüttür. 

hocsların vazifelerine nihayet 
verilerek yerine muallim mekte
bi mezunlarından hocalar tayin 
edilecektir. Ölüm sebebiiıİn kalb durması 

KONFERANSLAR - Zehirli olduğu anlatılmıttır. 

ve boğucu gazlardan korunma 
çareleri hakkında okul talebele • 
rine hocalar tarafından konfe -

TRAMVAYDAN DÜŞME 

lstanbul müddeiumumi mua
vinlerinden Bay Ahmet Muhliı 
(Göven), lstanbul adliyesi birinci 
ceza mahkemesi zabıt katibi Bay 
Envert kardeti tayyare· piyangosu 
müdüriyeti kontrol kısmında Bay 
Hal&i (Uran), zabıt kitibi bay 
Tahıin (Tüzün), lstanbul gi.imrüJC 
leri merkez kısmı amirlerinden 
Bay Mehmed Ali (Ertan), Barı 
Nuri ((Uçak), Bay Aziz (Özer), 
bay Faik (Ertonç), Bal Halid (Bu. 
lut), bay Emin (Saygı), Bay Ke-

dlfardan borc alındı. 
"Q .,_~ b 

Dokuzuncu ihtisas mah- Fatihte tekerci hanında oturan 
kunduracı on üç yatlarında Mus • 
tafa oğlu Abdulalh Fatihten Har
biyefe gitmekte o'lan bir tramvay 
arabasına atlamak İstediği bir ıı
rada yere dütüp batından yara -
lanmıftır. Cerrahpafa hastahne • 
sine kaldırılmııtır. 

ti, '"" uçuk milyar 
Q/ao çok laiz verildi •• 

kemesinde kararlar 
Veysel adında İzmitli b:ri tü • 

tün kaçakçılığı yaptığından doku
zuneu ihtisas mahkemes;nde yapı· 
lan duru,ması neticesinde dört ay 
hapis ile yirm ~ lira para cezası • 
na mahkUm olmuttur. 

'ttilWda alınan borç para
~ )cır lranktı. 

<alınan paralara karıı 
' lara boyuna miisa • 
tiıt,,di: imtiyazlar, ban -
\a.... endilerler biribirinin 
rq"da a: d. o•r 1. 

.l'ıırda giren fabrika 
J)cıltaiı •atmak, yurd -

~<1111 maddeleri ucu
İ§ini üstüne aldı. 

iler 
~"ci ' yabancı malları 

Q •okmağa çalıı tı. 
1,'!"1 Yabancılann yurd-
ır 4 

~I azanc alde etmele-
ı. 

i&., ~ :(. ~ 

' fielllQrdan, bu koloni 
11, on .. k • e un o onomı 

" kurtulmağa çaiıııyo-

§ Şükrü adında bir genç Sa • 
matyada pazar yerinde sigara ka
ğıdı satarken yakalanmıt ve du • 
rutması neticesinde altı av hapiı, 
12 lira para cezasına mahkum ol
muf =se de yaşının küçük olmasın
dan hapis cezası be! aya in.diril • 

mistir. • 
§ Halil isminde bir lzm'tli es • 

rar satarken yakalanmı! ve vapı • 
lan durutmatı sonunda sekiz ay 
hapis cezası ile 133 lira para ver
me~e mahkum olmuştur· 

§Ali isminde bir kaçak tfüün 
sata.-ken yak:ılanmıf ve altı ay ha
ois He 50 lira para cezasına mah · 

~lt b , b, Claı u kıyametten kum olmustur. 
ır "e • .. .. " nı gunun, onun 

ranslar verilecektir. 

Ôkonomi müfettişleri 
niçin ·geldiJer? 

Dün bir arkadatmıız Ökonomi 
bakanlığı müfettitlerinden bay 
Nahid Tahsin ile komiser bay H İ· 

ÇALIP KAÇARKEN 
Dün Kasımpafa Divanhane 

dayet ve bay Şevkinin evvelki gün 
lstanbula g~ldik1erini ve latan • 
buldaki Okonomi Bakanlığına 
bağlı teşkilitm itleyif:ni gözden 
geçirerek bakanlığa bir rapor ve • 
receklerini yazmıtbr. Dün yaptı • 
ğımız araıtırmaya göre müfettiş • 
Jerin lstnr..bu!a gelmeleri Oko
nomi tetk',litını tetkik maksadile 
değil, yn.kında yapılacak olan şir
ketlerin yıllık kongrelerine işti • 
rak etmek üzeredir. 

Bugünlerde Ökonomi hakan • 
lığı müfettitlerinden ve kom:ser -
lerinden birkaçı daha lstanbula 
gelecektir. 

meydanında bakkal Bayan Nuri
yenin hizmetçisi Saadet kadının 
bir halı seccadesini gömleğini ça
larak kaçarken efyalarla beraber 
yakJanmıştır. 

BiR EZiLME 
Tersane fabr:ka11nda ça • 

lıtan bay Hüseyi..wı evvelki 
gece makinede temizlik yapar • 
ken, aynı mak"nede bqka bir İf· 
le meıgul Galibin makineyi itlet
mesi yüzünden sıkışarak kalçala
rından yaralanmıttır Yaralı Ya • 
h.udi hastahanesine yatırılmış, 
Galib yakalnarak tahkikata bq • 
bnmıftır. 

mal (Uysal), Bay Esad (Ün), mu
hafaza memUTlarmdan Zeynel 
(Erduğan), Bay Nusret (Çakın)', 

Muhafaza bat müdüriyetinde de
niz İ!letmeainde güverte iıpektörü 
Bay Hüseyin (Kalyon), moUSr 
pomp makiniıti Bay Halit (Gü
len), gümrük memurlarııidan Ba· 
yan Mediha (Yüksel), sümrük 
memurlarından Bayan Latife (Gü 
nar), gümrük memurlanndan 
Bay Muhterem (Tünar), deniz iş
letme katibi Bay Raif (Gökek), 
soy adlarını almıtlardır. 

Elektrik !irketi muhasebeıİn· 
'°'e Moiz Brudo i~mini cleeiştire ·ek 
Doğan ve soyn:lı olarak ta (Er
P.İn) almrs!ardl!". 

Çubuk~u o§ullarandan biri 
soyadını d~iiftirdi 

11~11 kendini bulduğu, 
• lıı. .l'e Qt'-~ı .. .. q" •11.5 gunun •a-

aaba/un ilk qığı 
QrıllQ 'Ql kol •alan lab

tlrından çıkan lüle 
ftı>t/rr. 

Gümrükte imtihan 
İstanbul gümrüklerinde çalış ; Elektrik ütüsü kullanınız 

mak üzere dokuz memur alına - Alevi, dumanı ve tehlikeli ko
caktı. Şu memurluğu istiyen 45 kusu yoktur. Her dakikada biz • 
kiti ara.mda dün bir imtihan ya· mete amadedir. Sarfiyatı saatte 
pılmıttır. imtihan kağıtları bugün 1,5 ilıi 3 kuruf kadardır. 
de tetkik ed=Iecek ve neticesi ve - ı••••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
kilete bildirilecektir. 

Marmara mıntakasında 
tütün jşleri 

Birka_ç gün evvel Ankaradan 
gelen Türkofis ticaret attafesi 
bay Mümtaz bugün, Marmara 
mıntıkasında tütün itlerini tet • 
kika ba,lı3•acaktır. Bu İf bir bu • 
çuk ay sürecektir. 

Bir zamandanberi Çubukçu 
oğlu soyadım kullanan Edebiyat 
fakültesi bq katibi Bay Sıtkı ile 
bu ıoyadınm ötedenberi kendile· 
ı·ine ait olduğunu iddia eden ba· 
zı kimseler arasında cıkan müna• 
lcat•Yı okuyucularr,mı; gazetemiz· 
de takip ;,.!erdir. Bay Srtkı bi· 
ze r6nd iei bir m~.ktupta di .. 

S~drf Ertem· 
( Lütlen Bayıl avı ~ı·irlniz) 



:ı:::::::::::ı::ıır.s•m=:mı=:m:ı:::.-ınıuman: I Yurtdatı !! 
i! En değerli ve en manalı, hediye, ES 
::tasarruf kumbarasdır. H 
:: Yurt~·- i! .. ~ .. 
ii: Her Türk, yerli malı kullanmak İi 
iisava41nda gönüllü bir propagandacı ı== Tayyare 
: :olmalıdır. • .. . 
Si Yurtd•ı: • c • t• d 
~j Türk köylüıü yurdumuzun eıılz. emıye 10 e 
:: mahıullerini ıenin i~in yetittiriyor. İİ . . 
!!Onlan bol, bol ye ki köylünün yüzü il Vapur şn ketler .nın yardım 
.E~!gütyıün.rtd U şekli tesbit edildi 
• u a§: u 

i~ Ayda her aile yanmııar kilo üzüm, i! Memleketimizde ticaret yapan 
Eiincir, fındık, Antep fıstığı gibi yerli İf vapur şirketleri tayyare cemiye
$ive ıifah yemitlerimizden .Ye&e hem H tine yardım etmek isteğini gö:;. 
psıhhatce daha ıailam oluruz, hem de il termi~lerdir. Bunun üzerine ce
liyurdumu:ı:un bu defvli yemitleri pa· ij miyet tarafından vapurculuk ve 
ji zarıızlıktan kurtulur. iİ d · • l t ··d·· l'' .... 'l k if Yurtdaı : :: enız ı~ e me mu ur ugu ı e o-
İi Uzüm, incir, fındık, giren eve i~c l·ı' nuımalar yapılmış ve ordino ma -

l
·aginnez. 1. nifestolara l:e,er kuruşluk konşi -

Yurt~aı: • ~ • • fj mentolara da onar kuruşluk mak • 
ı Pehlıvanla~ zeytın yagını nıçın •e· H buz kestirilmeıine karar ver:lmiş

liverler? En iyı kuvvet ıunıbudur da p ti 
lıondan. • .! r. 
i• il• k d Iİ Yurtdaı : H Bu e.rar pazartesi günün ~n 
fi · Çocuğunun aailam ve kuvvetli ol· fi itibaren tatbik ec\ilmeğe haş!an-

l
masuu istiyonan, ona bo~ bol ü~üm, ıl mıştır. 
incir, fındık, fıstık, portakal, elma, Jİ" Sadakaifıtlr ve zeklt f ıçfn 
kayıaı yedir. İ Her yıl doğrudan doğruya tay. 

Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti. :! 
==::::::::::r=nllf'.nc==:-...:::=-.::::::::=:::: yare cemiyeti tarafından alın • 

makta olan sadakai fitr ve zekat 
Nüfus yazımı 

1935 yılında yapılacak genel 
nüfua yazımı işi için belediyece 

hazırlıklara devam edilmekte • 
dir. Bu it için belediye bütçe * 

sinden 45 pin lira tahsisat ayrıl· 

s:tirilmeyen yollar 
Dün vali Bay Muhiddin Ostiln

dağı'::l yanında fen müdürü Bay 
Ziya ile İstanbul vilayeti yollar 
müdi!rü bir toplantı yapmıtlar • 
dır. Henüz tamamlanmıyan ba
zı ıehir ve vilayet yollarının bir 

an evvel yapılması için bazı ted
birler ahnrnı9tır. 

Bahkhane!erde temizlik 
· Yapılan teftişlerde balıkhane

lerin yeni talimatnameye göre 
temiz ve uygun olmadığı göriil-

mÜ!lÜr. Bunlar belediyece ceza

landırılacaktır. 

yor ki: 

"Oğlu sözünün kullanıl • 

ianeleri Hilaliahmer, Çocuk esir
geme kurumu ve Tayyare cemi
yeti arasında paylaşılmaktadır. 
Bu yıl da bu iş için üç cemiye
tin mümesaileri dün tayare cemi
yeti salonunda Bay lsmail Hak
kının t'eisliği altında bir toplan
tı yapmışlardır. 

Bu toplantıda, nüfusu pak ka
labalık olan Istanbulda sadakai 
fıtr ve zekatın uygun bir şekilde 
alınması için tedbirler almmıt • 
tır. Istanbul vilayet Fırka idare· 
reisliği de bu i~le yakından ala
kadar olarak cemiyete yardım • 
larda bulunacaktır. 

Tombala oyunu 
Bazı gazeteler e-, baz:ı 

ve gazinoların tombala oynat • 
mak ve toplanacak hasılattan bir 
miktarını tayyare cemiyetine 
bırakmak için cemiyetten vesika 
aldıkları yazılmıştır. 

Haber aldığımıza göre bu 
do~ru değildir. Esasen kumar 
şeklinde olan bu oyunların oy • 
nanmasma mücaacle edilmemesi 
için tayyare cemiy~ti taraf mdan 
alakadarlara tamimler yollan • 

Kısa - ··: ~ "' .... lf' .. ıl'· ...... . 

--Şehir ---mm Haberleri 
VAPURCULUK ŞiRKETiNDE- Va· 
purculuk §İrketi bir vapur almak için 
uğraşmaktadır. Bunun için Merkez ban• 
kaaından döviz alacağı söylenmektedir. 

GÖNDERiLEN YUMURTALAR -
Bu haf ta zarfında lstanbul limanından 
dış memleketlere ancak sekiz yüz san• 
dık yumurta gönderilmiştir. · 

NAKLlY AT ve TARİFELER ŞU· 
BESl - Şimdiye kadar Ankarada Türk 
ofis merkezinde çalışmakta idi. Fakat 
htanbulda çalışması daha münasib gö
rüldüğünden bu teşekkül lstanbula ta• 
şınr.uştır. Sube merekze bağlı olarak 
Dördiincü Val::f hanında çabşacaktır. 

DA1MI EKSPRESl,ER KONGRE· 
Si - Gihnrük idııresi ile ithaJatç1lar a• 
rasıncfa. ç1kı:m anlılıamaml!'zlığr tetkik et 
mr·k İi'z ere kunılm\t~ olan dai!':l! e!uı· 

r:rc>for en.-iimeni diin ticaret odasında 

tonlan:ırak bazı meseleleri tetkik etmiş· 
tir. 

RJHTIM ŞİRKETiNiN EŞYALA· 
Rl - Rıhtım tirketinin eşyalarının 

gümı-iil: idaresi tarafından tesbitine dün 
de devam edilmiştir. Bu iş yakında hi· 
tec·ek ve netice vekalete bildirilecektir. 

ADLiYEDE - lstanbul adliyesinde 
hakimler nraıında yapılan terfi ve de
iH~iklilder kadrosu dün alakadarlara bil 
dirilmiştir. 

LiMAN ŞİRKETiNDE - Limaıı 
!İrketini tasfiye etmekte olan heyet dün 
toplanarak tasfiye itleri hakkında ko
nuşmuştur. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası idare mecliıJıi dün 

sabah toplanmış ve oda bütçesini 
konuşmuştur. Oda bütçesinin yı1 
bumda Ökonomi hakanhjı~hil 
dirilmesi lazım gelmektedir. uda 
idare heyeti cumartesi günü bu 
meseleyi tetkik etmek üzere tek " 
rar toplanacaktır. 

§ Uluslar arası ticaret odaaı, , 
Türkiye mHll komitesi dün top • 
lanacaktı. Fakat bazı sebepler de>o 
layısile bu toplantı ıah gününe 
bırakılmıştır. Salı günkü top1an • 
tıda, şimdiye kadar yapılan işler 
hakkında Okonomi bakanlığına 
verilen raporla 935 yılı haziranın· mıyacağı, "Çubukçu" sözünün 

sonundaki eklentinin de hırakıla
cağmı duydum. Eğer doğru ise 
bu takdirde ortada sadece ''Çu 
huk" kalıyor. Ben kendi payıma 
böyle dalaız budaluız sipsivri bir 

"Çubuk,, olarak ağızlarda dolaş • 
mak istemem. 

Senenin en büyük filmi 

Çardaş Furstin 

da Pariste toplanacak o1an uluı • 
' lar arası ticaret odaları kongre -
1 s~ne i,tirak hakkında bir karar ve• 

rilecektir. 

200 yıllık Çubukçu oğlu adını 
yeni iıteklilere armağan ederim. 
Kendime Tuyui ıö:tünü eoyadı <>"' 

larak ıeçtim, bundan ıonra imza• 
mı Sıtkı: Tuyuğ diye atacaAnn. 
~uyuğ şiir demektir." 

Ankr.rada soyadı alanlar 
M.M.V. Levazım işleri dairesi 

altıncı şube müdür muavini bay 

Dünyayı dola§an meıhur operet 

Ba~ rolde: 

MARTHA EGGERTH 

§ lıtanbul tjcaret odası mecli
sinin bu çar§amba günü toplana.· 
cağı umulmaktadır. Meclis, bu 
toplantısında lastik ··'deri raporu· 
nu, zeytin ihracı n:zamnameıini 
ve oda bütcesini kontlşacaktır. 

' Çocuk Esirgeme ~urumu-
nun yardımları 

M. Sadettin (Top-ay), Ankara 
evkaf müdürü bay Hulusi (Sey. l 
han), M. M. V. Muhasebe müdü- •-ıı..-.-ıımcı----m:ıı:ıı•mııczı.:B•aım•llllllll 

Çocuk esirgeme kurumu bu 
yıl ilk okullarda bulunan seksen 
fakir çocuğa kışlık palto dağıta
caktır. Bunun için okulun son 
:::ınıf t::ı.leb~sinden iki talebenin 
seçilerek adlarının kuruma bildi
rilm.z:;i btenrniştir. 

rü bay Naci (Bura), Maarif ce -
miyeti umumi merkezinde dakti· 

Io bayan Meliha (Gürgen), ma -
arif vekaleti muhasebesinde birin 
ci mümeyyiz bay lsmail (Kutlu), 

Maarif vekaleti muhasebe müdü
rü bay Cafer (Matay), Maarif ve
kaleti muhasebesinde bay Ham • 

di (Akat), Maarif vekaleti mu • 
hasebesinde bay Abdurrahman 
( Oztürk), M:ıarif vekaleti mü • 

lneyyizi bay Azıni (Ünlü Türk)~ 
M. M. V. ıatm alma komisyonu 
reisi Bay Hüsamettin (Danit), 
ıoyadını almıtlardrr. 

ı..:u gün her halı.le ll:SED:BEme:mımr:mmı:ıı&tl!!lm&I.\ 

Sumer sinemasına 
gidiniz ve hııUan en fazla sevdiği artistler okm GUST AV FROEHLlCH 

ve CAMILLA HORN'u 

Hayatta B"r Defa 
muhteşem komedi müzikalinde görünüz. Be§ milyonunuz olursa hayattan 
nasıl istifade edeniniz? Güstav Froehlich size bunu bütün inccHklerile 
anlatacak, iki saatinizi dii~ünccsiz zevk ve neı1'e içcrsin,!:le icçirtecektir. 

l FOX JU~N~L'.in husuri b:r filminde: Prenses Marina ve Dük de Kent' 
ın ızdıvacı m~rasi:ni bütün tefcrrüatilc ve sniı·c 

1 Fiatlar indirilince 
Kibrit sarfıyatı artmış 

fakat şirket zarar 
ediyormuş 

Kibrit fiatları ıon defa. tekrar 
indirildikten ıonra, sarfiyatın ço. 
ğaldığı haber verilmektedir. Fi • 
atlar bundan üç ay önce indiril • 
m:§ti. Sarfiyatın artma niıbetini, 
bu kadar az bir zamanda keıtir· 
mek kabil olmamakla beraber, 
bunun timdilik, yüzde on bet niı· 
betinde olduğu tahm:n ediliyor. 
Kat'i niıbet, ancak altı ay ıonrli 
anla~ılaca.ktır. Kibrit ıarfiyatı en 
çok köylerde fazlalaım1ftrr. 

Buna rafmen, ıirket gene za • · 
rar ettiğini ıöylemetkedir. Bq yd, 
zarnr 200 hin Pra lcadarmıt·• Ge • 
çen sene 250 biı:ı olan zarar mik .. 
darı, memur ayhk!art ve işçi üc • 
retleri indirilmek ıuretile bu yıl 
200 bin liraya dütürülmüı oldu .. 
ğu bildirilmektedir. 

Akıl hıfzıssıhhası kuru· 
munun kurultayı 

Türkiye uı ·sağlamhiı konıma 
kurumu (Türkiye akıl hıfzuıı'h • 
hası cemiyeti) her yıl olduğu gibi 
bu yıl da büyük bir ilmt kurultay 
yapacaktır. Ba!kan Prof. F ahret "' 
tin Kerim Gökayın batkanlriı aJ. 
tmda yapılan merkez heyeti top -
lantıımda kurultayın ikinci le&. .. 
nunun onuncu pertembe günü ya· 
pılmaama aöz keıilmittir. 

Kurultayda memleketin mii • 
tehasaıs ıinir ve ruh hekimleri, 

v..-•• -

şulacak raporlar !Unlardır: 
1 - Sağlam ve hasta adamlar· 

da çalışma güçünün ölçülmesi 
Prof. Fahrettin Kerim ve Dr. A • 
!iye Rıza 

2 - Psikofiliğin değeri "(Dr. 
Hüseyin Kenan) 

3 - Us sağlamlığr korunması 
ve ökola hekimliği: (Dr. İbrahim 
Zati,) 

4 - İpermotlfler ·c çabuk kı • 
zanlar) : Dr. cevad Bil 

Tramvay ücretleri olduğu 
gibi bırakıldı 

Uç ayda bir toplar..ırak hayat 
§artlarına göre tramvay ücretle -
rini kararlqtıran tarife komiıyo. 
nu son toplantısında ücretlerin 
eskisi gibi bırakılmasını karar • 
laıtırmıştır. Bu karar Nafıa Ba
kanlığının tasdikiyle kattleıec.e• 
ği için, Bakanlığa gönderilecek· 
tir. 

Ay başm.da da Kadıköy su tir· 
ketinin tarife komisyonu toplana
caktır. Bu komisyon · altı ayda. 
bir toplanma.ktadır. 

• Bir Alman firması zeytin 
yaöı fsliıor 

Bcrlinde çalııan bir Alman fir
ma11 Türkiyeden bir kaç yüz ton 
yemeklik zeytin yağı almak iste· 
mektedir. Firma, bu isteği ile 
beraber yağların saf ve temiz ol
ması lazım geldiğini bildirmek
tedir. 

Deniz 
• • 

gerımı 

görüşnı 
kalac 

LONORA, 13 (A.A) -
müzakerelerinin tehirini t 
lı bırakmıt olan !ngiliz ıııs 
ne cevab olarak Amerikan 
filinde afağrdaki malumat e 
dilmiştiı·: 

1 - Şayed Japonların 
umumi bir uzlaşmaya kol Bf 
mahiyette olursa mü:ıaker' 
tehiri meıelesi kendiliğindell ı 
dan k2lkmıt obcaklır. 

2 - Bilik\ı -<:ok rnub 
olduğu gibi·- Ja;on!ar )'' 

tek);flcı i tam'4.men reddetJ1l 
ı . 1)1 

le ber:ı.ber rsP.ılı vaz.iyct rı 

hafau ettiklı.!d ve teknil' pl 
zerinde müzak~relerde bı.ıl , 
ğa hazır ol~ı.:~x!arını biJdirO 

takdim du dah!l nazik bir fil 

ortayn 4=tkacaktır. 

Zaten M. Craigie, M. No 
Daviı'ten Anıerikalıların b 

tinden son,,.a Jngilizlerin iiÇ 
lı bir itili.f vücude getirP1e~ 
sadile gir~,mi~ oldukları ııı 
relere deva:ıı etmelerinde bf 
zur olub olmadığını aorrnılf 

M. Nol'man Daviı, beJl'I, 
vab verei'ek rarenaib itib•r' 
usulün kuUamlrLasrna hiç ~ 
nin kartı gelır.t.Jiğini, an'' 
§eyden evv~J ;ki §artın te•b'.' 
meıi İcab edeceğini ıöyleto11 

l - İngilizlerle Aıneti~ , 
Vatington m! i'-hedenaıııefl~ ·. 
salarında eıkisi fibi miittef .t 

dirler? 1
) 

2.-· Amerik:lhJar gittikltO 
ra. müzakerele·:l'l ancak c!if 
ai YoluYla vamla,.'bi•euiiıi 
ler kabul ediyorlar mı? ~ 

Bunun böyle olma.ı iP~ 
Japon tekniıiyenlerinin ~ ~ 
haasa Amiral Y amamoto'tl 

lunmaıına mani değildir· 

M. Craigie, bu iki nokt~ 
kında M. Norman Davis'e 
gel"n teminatı vermiştir. 

1 

V akaların böylece tefıit1 

ti mecmuası itibariyle J. 
taraf mdan kabul edilnıelı 
ponlar t!saı itibariyle nıiİ ~ 
ı-in tehirine aleyhtardır, f• 
§İngton muahedename9İtl 
hinden evvel müzakere1~~1 

taa uğr:;:.masını:, ini bir af 
mahzurlarını ortadan k~ 
tek çare telikki etmektedit• 

Geçmiş Kurun!::! 1 
14 Blrlnclkl""" 

• ot 
Jstanbul ne yıY ·i 

r1111 

Haziran bidayetinden tef ·ıci e' 
hayetinc kadar yalnız rnell1

811
dil'!\ 

yeden ~elib piyasaya ihraÇ e 11,~ 
vaddı gıdaiyeden başlıcaları 
altı aylık ccdvcl: ssl 

1 8zs. ı 
Bu müddet zarfında ' ğ • 

pırınç. 350,357 kilo sade Y~i{o 1 

kilo kahve. ve 1,679,119 
aarfedildiğini göstermektedir· n 

ııUlfl 
ııııı1h1111tıınmıııı111111tıııııııııı11111rıııtııınııı11ııııı 

KURUN BALO~ 
KUPON: ,~~ 

"ı .. r r 
( U kupODU kesip ... t 

14-12-934 Odun, kömür fiyatları 
Bu yıl belediye kooperatifi 

memurlara taksitle odun ve kö· iL.----------:: ,~ ' 
mür vermektedir. Kooperatifin Okuyucu/arı'f11.l t 

bu yılki bu faaliyeti piyasada o· h • t 
dun ve kömür fiatlannm yüksel· ızme J~ ı 
mesine enee1 olmuıtur. 'Ktt or • 1 K U P O N : ~ .. ~, .. ~ ' 
tasma yaklaıılclığı halde odun l!....:E;.;u~.l&~up;:;;o;ıı;u,..;;k;.e•;..:p.__..-
kömür fiatları eakiıi ıibidir. 
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.~il .uaJisi, 8eıranın ve nir 
~~ m anı n ; da ı ı n ı ; s ıe ı i8 li ! 
~lcümdara yalvarıyordu: "Yarın onu öldürmez

kender şehre giren yolu bulacak ve Semra 
lllanJa birlikte, sırtımızı çiğneyip geçecek!,, 

dr tJll ~~bin •. ya aşk ikis~n-ı nim gibi yapmalarını emredece • 
• l't • f x.• 

otlrillİ 111 eda edeceksin! aım... .. .. . 
'-ta . • .. " Tan sozune devam ettı: 

111~aıJ!ıeldıiı zaman hu· _ Ba derece "ferağati nefis,, 

\>a)'n• k• . sahibi olduğunuzu bilmiyordum, 
l>,.,i ısı . endıne ıeleme - haımetmeap ! .. Şimdi :nandım ki, 
" e ~-b~r du~ku İçinde rüy~ düşman askeri (Babil) e kQ!ay ko-

. ıuanıy ı. Saraydakı . . k ? , Jay gıremıyece .. 
_ .. ,... .... •n ı büıbütün korkut • _ Öteki şartlarını söy~e ! 
~ rlarnıdaki kanı tama • _ ikincisi: Ben ;ehri koruma 
'11ı ~~Uftu. ' it· ni ele aldığım dakikadan itiba • 
"it~ zu kalab~lı.ia ~~ ~u - ren rahiplerin ve sihirbazların 

la~ .Ye alıtbğı ıçın, hukum· sözlerini din!emiyeceksin. z. 
---Jnıda. ıöze ,.•rpan bu O .. ·· .. .. 
İılik r- • - Söz veriyorum.. çuncusunu 

EL iL - E 5 - KURUN 14 Birinci klnun 1934 -

KURUN isim babası K.urun'un edebi romanı: 2 
-. ~~ -~ ~ 

Her gün yüz ad 
1oplıyan: 

GUL ÜSTUNE 

Gül Koklıljanlar 
Kemalettin ŞükrU Orbay 

2401 - Kurtulgu: Melce. Yazan: Selami izzet Kayacan 
2402 - Kurucu: Nazım. Bunu ıöylerken, hala elinde 1 Üstün bu teıadüfe güldü. Te. 
2403 - Kurultak: Devlet. tutt~.ğu .. şişma~ ~~7~11n kağıdı :,e- k:ne, Fahri Beyi tanıdığı halde ne 
2404 - Kurum: Bina, Bünyat. re duştu. Tekın ıgılıp aldı, .Oatu - ye konuşmadıiını ıordu: 
2405- Kurun: Asır, devir. n~n davetini kaynatmak istiyor • Tekin cevap veeceği llrada ar· 
2405 - Kus: Teşrinisani.· muş gibi: kalarında taptaze bir aeı çınİadı, 
2407 - Kuaan9: İ,tiyak. - Aşkolsun dedi, Fahir Beyin hafif bir kahkaha duyuldu. Üstü_ 
2408 - Kusançı: Sahir. adresini yere mi atıyorsun? nün omuzuna bir el dokundu. 
2409 - Kusuv: Meş'a·le. Tekin, eski mektep arkadaşı - Döndüler, Tekin, uzun boylu, 
2410 - Kuşanaç: Tefeül eden. m gördüğü zaman, tanıyıp tanı - bir kız gördü .. 
2411 - Ku~arı: Muhit. madığma emin olmak iç.in seslen· Çingografın yüzü güldü. Katla· 
2412 - Kuşatan: Muhasır, mu· mişti. Fakat eskisi gibi arkada§ rmın çatıklığı kalmadı. Yanakları 

hit. olmalarına artık pek imkan gör - inceden inceye kızardı.. Ken . 
2413 - Kutku: Hazer, şüphe, miyordu. Üstiin basit bir adam • di de farkına varmadan omuzları 

vehm. dı. 7.evkleri hirbirir.e uymruacak· gerildi, vücudunun bütün güzelli _ 
2414 - Kutu: İttihat tı. E'!er dördü bir araya gelirler· ği göze çarptı .. Uzun kirpikli ko -
2415 - Kut: Baht, bereket ile. eğlenmek şövle dursun, sıkın· yu mavi gözleri, genç kızı bqtan 
2416 - Kutan: Dua, niyaz hcan pc.t'ıyacak'ardı. Buna şüp - a~ağı süzdü. 
2417 - Kutay: Harir. hesi yoktu. Esmer, canlı, kanı kaynayan bir 
2413- Kutkaru: Emir. ÇT~3ir sordu: kızdı .. Siyah gözleri, rülümaeyi-
2419 - Kutkı: Mahviyetkar, - O ~işmanı tanıyor musun? şinin küstahlıiını gideriyor, kaim 

mütevazi. - Tanırım. Yanında çalıştım. etli dudaklan, araımda bembe. 
2420 - Kutlu: Baht'yar, hoı • Tul-af heriftir. Bir kaç sene ev • yaz nemli ditleri pmldıyordu. (). 

baht, kudsi. . vel l-üvi11< bir miras verli. Cok muzlan belin'.n inceliği niıbetini 
2421 - Kutun: Mes'ut, mukad· ze~C{indi. Simdi gene hakkaklık. ahenklettirecek kadar ıenitdi .. 

des, mübarek. çir,1""0raflık, matbaacılık yapı • Belden &§ağısı, ayni ahengi muha-
2422 - Kutur: Sevda. . yor. Ya.,ıvor amma. laf olsun di • faza ederek kalınlqıyordu. 

• ona uyutucu bır af· ·.. 1 b k 1 ! 
)' aoy e a a ım 

tıı apnıı§tı. · T " ·· bakıyordu .. 
oab'I 1· • • h 1 an onune 

~I' . va ı~ın~ enüz ayı • Gözleri yerdeki şarap destisinin 
Lalde gorünce: kırık parçalarına takılıp kalmıttı • 
an kapnnıza dayan· D" .. b .., rdı. 

il h51" • • , ara agı • 
ha a. ıarab mı ıçıyoraun. _ Ne dütünüyorsun? Kaybede-

lca in·dı.. cek vaktimiz yok.. Çabuk ol!. 
ıt 11lı gözlerini u!u§tura • _ Çekiniyorum .. Haımetmeap ! 

ıırıı Yilzüne hayretle bak· Bu di!eğ'mi kabul etmezıeniz. . 'il . · . geri dönmeğe mecbur .o~acağım .. 
't 0ı::ıün muhata&ı ben mı· Diri (BabiJ) valisının kolunu 
~-burada benden bat· tutarak: 
~ •e mi var?. _ BabiUn kurtulmaıı, oğlum 
~~ etrafına ıBz sesdir • (Sarhn) in ölümü bahasına müm· 

'll 1-..__ kün olursa, onu da öldürmeğe ha
ı,, ·.~~leri :atihza yolla ıSy· zırım .. Tan! Benden çekinme. Sa· " ,;P ... tnft1rif . kendisi o'"'üne l!~ "d f · 1 • 1 _,.. ~\~ır;nadnu nn"•• ı.ı .. '7.ıl., 'bosuna 
l l · il mu a aa ış erı1 e vakit geçiri!riretim ! .. , . 

2123 - Kutval: Mevkii müı • ye... Onda meslek a~kı ve.rdır, Tekin, bunlan bir iutiıt, bir mü-
tahkem. • vcl·sa ">ara kazanmağa ihtiyacı tehaaıs gözüyle gördü. Gözlerini 

2424 - Kuvanç: iftihar, me • pek yok. b:raz daha iğdi, la~ etekleri u· 
serret. Gii'i;,..,~jve,.ek ,levam etti: zuntlu. BacakJan görünmiyordu • 

2425 - Kuvat: Sürur. - Atelyesi cok hosuma gider· Yalnız ayak bileklerinin zarafeti 
2426- Kuvrağ: Camaat. di. Pencere•erinrlen bahceyi gö • gözüne çarptı. 
2427 - Kuyar: Mülteka. rür..lük.. Bahçe diyorsam, avuç Üstün, esmer kıza bqma ıe • 
2428 - Kuyaf: Afitap, ıems. ;r,: kadar bir yerdi, fakat ciçek1er lenleri, köpeğini naııl kurtardıfı. 
2429 - Kuybu: Meserret. d!kmişti .. Karsım•7.da da genç bir nı anlatırken, Tekin de kızı ince• 
2430 - Kubulu: Ne9'eli. , .:rzi kızı vardı. Penceresinin et - den inceye böyle tetkik etm:tti •• 

2431 - Kuydung: Beden. rafını sarma!ık büri"müştü. Onun Ondan ıonra Üstün döndü, tanıt. 
2t!32 - Kuymu: Meserret. ' görümü de iç acardı.. tı: 
2433 - Kuymu)u: Neş'eli. - Yahu, sen bana evlenip yu • 

2~3~ - Kuytak: Mahfuz, ma • va lturacl'ğım yeri tarif ed'yorsun. · 
ıun. Sen;n Fahir Beyin nerede oturu -

2435 - Kuytan: Siperli yer. yor?. 
2436 - Kuytu: Mahfuz, maıun Tekinin gözlerinde, geçmif 

- Ni§anlım •• 
Nişan hıma da dedi ki: 
- Eıki bir mektep arkadaıı •• 

Amma candan arkadq •• 
~ ~ lıluvazzaf delildi. _ 0 halde can ku•aeiyle beni 
dıı ~ada kendinden başka, dinley. n, haımetmeap ! Yarm •a
~ tnandanı v~va cengi • bah günef doğar doğmaz tair 
~ biri mi vardı? (Huma) yı buldurup kalenin te • 

maha1. günlerin tatlı hayali vardı ... 
2437 - Kuytul: ikametgah. -Fahir B:!y mi? .. Dur ıöyliye-

Güzel eımer de, slizferini Teki· 
nin gözlerine dikınit cülümıiyor • 
du .. Hafifse bqını aaUadı .• Fakat 
gözlerini nihayet güzel erkeğin 
gözlerinden kaçırmaia mecbur 
kaldı .. Bir aralık mahcup bir genç 
sandığı Tekinin küstahfatan ba • 

'd~1~''1rdi. Hükümıfarla ba§ pesinde idam ettireceksiniz! Ve 
~~~:·Ve odada ikisinden batmı (Semra)nın saçlarına ıarıp 
, k ırnse yoktu.. dütman ordugahına bir sapanla 

2438 - Kuyturka: L6tuf. yım ... 
2439 - Kuzey: Saye, timal. Ezbere okur gibi adresi tekrar • 
2440 - Kuzlak: Velut larh, sonra: 

ı,'taz daha yüksek ıe.le: attırJcaksınız !. 
İlin kurtulutunu ıenden k 

2441 - Küce: Nafiz. - Kağıda bak bakalım, dedi, 
Dara gözlerini açmı,, mera ve 2442- Kücet: Sabır. Unutmamı§ mıyım?. kıtlan önünde kızardı. 

! ·Dedi-. Bu dak'kadan dikkatle Tan'ı dinliyordu. 
~lla ordu kumandanlığı k - Şair Humaya itimadın yo 1l'lİ verdim.. Aıkerimin 

2443 - Küç: Gayret, ikt!dar • Unutmamıştı. Üatün: 
2444- Küçem: Gasp. -iyi anladım... Diye batını 
2445 - Küden: Miaafir. salladı, nitanhm orada oturuyor .. 

Üstün, bütün bunlarm farkın· 
da değildi. Ev sahipleriyle nasıl 
doıt olduklarmı anlatıyordu: mu? •eııden baıkasınm bu • 

t • h" Diye sordu .. ıateın:voruın!. Artık ıç 
2446 - Küdesçi: Nigah ban. Demek köpeğin sahibi komt um o-
2447 _ Kiidün: Resmi kabul. lacak .. - Herk~ste bu tali yoktur .. A· 

dam ıöz verdi .. Bir rün bqmı ııkı· 
tırıa bize yardnn da edecek. 2448 - Kükey: Beyaz, aakf. --··-m·--·-··-···""-'""'"""'"''"""""""""-"""' lld Tan cevap verdi: 

~ ana, hic bir rah'he iti-· _ Hayır ... Çünkü 0 ıizi en ıon 
1rnadı... Beni ve 8P.bili d 

~ı· d iğfal edenlerden biri ir. 
2449 - Kükler: Müneccim. 2469 - Kündün: Şua. 
2450 - Kükrek: Gurur, rat. 2470 - Küney: Ma§rık. 
2451 _Küle: Deste. 2471 - Küngeru: Arzu. 
2452 _ Külege: Saye. 2472 - Küngü: Yevmi 

! .. ·ıı en ıen kurtaracak • - Ya Semra?! .. O, benim biri• 

·~~· . cik gözdemden de mi füphe edi • 11lerek hükümdarın ya· 
2453 _ Küleğeç: Meloda. 2473- Küngüı: Mütehayyir. 
2454 _Külek: Fırtına,. teli· 2474 - Küni: Muti. 

4u: yorıun?. 
~l'İ k ••• b _ Evet ... Yalnız füphe değ!I ... 
eıı oruma ıt·nı ana ver- Söyf ediklerini kulaklarımla i,it • 

1 ~ dolayı ıi~e teşekküre- t:-.. C.;ıu da kendine uydurdu. tüm. 
11fl \ 'tllletnıeap t Fakat, ben ..... (Ab ) 2455 - Killen: Münbit. 

..nt >, 1'rtla yaparım .• istedik• Guya rüyaaında mabut o~a .... ~1 
2456- Küley: Teli.tüm. 

1·:..J ))araa k' d" görmüt gibi davranarak, elb:rlıgı- 2457- Küliü: Namlı, fanlı, 
rfJtl'""".d )\i nız, umarnn ı Uf- le ıizi a)datmağa çahttılar.. => 

t .ı.t •.ı~. ı\ine dönüp gid"cektir. I •öhretli. 
llP"' ~q " - Pekı' amma, Semranın saç a· s- D • 4~,ıı · ?" - apacajnn .. Nedir is- 1 k 2458 - Kütle: emet. 
.. d . . n' Fena ı K 1 !J' (b • rın an ne ıstıyorau · · 2459- Kültür: ü tür. 

k:'bH) in dütman istila - yapmı§sa onu da (Huma) ile bir- 2460 - Küliiğ: Meıhur, nam· 

·;~~~1~aaı icin ötedenberi likte idam edelim.. , O b=ze dar. 
l1~6=lin1 ıöyledi: - Hayır, hatmetmeap" ·. 2461 _ Kümet: Hediye. 

• ""Ce tarabı menedecek .. lazım olacak.. Onu itkence l ıle 2462 _ Kün: Af: tap, arzı: 
lttı söyletip, içimizdeki dütman arı 2463 _ Küncek: Yevmi. 

·-~ d~~n kolay ne var?.. öğreneceğim .. İıkender (~e~r~}· 2464 - Künç: Sap. 
·ı .. ~ eklerimin en güç yeri • nın saçtannı görünce ümıtsızl ge 2465 _ Kündem: Muti. 
1>! Qlderinden bir:dir, haş- düt~cektir .. Düımana bu aarsrl • 2456- Kündet: Muakkip. 

4J ~ ~' İfi muvaffakıyetle maz cesareti veren o kaltaktır. 2467- Kündeyi: Silah. 
' ı. ~ t •cin, yukarıdan aıaiı· Diri ön.üne bakarak söylendi: 2468 _ Künıdü: Hürmet, neza· 

f~ı etek.. - Semrayı sar11z görmeğe ta .. • f t ıtll:-ıd :r , O 
0 

ket, ziya e · 
't, an a!&ğıva mı?. hammül edemem, Tan. n~ g • --~==-=======:~==:=== 
,. llkönce ıiz... Ben.. zümden dütürme ! Mitlayı ehmle diği;i a;ı,ayacağım.. Hatmetme • 
'\.,,-dtıdıın1ar. As:lzadeler.. öldürttüm .. O da elimden giderse, ap !. Bunu kabul etmezsen, yarın 

il ı. Jk · ? lskender Sabile girecek yolu bu -... na tarab ve afyon ben kimi seveceğım · · 

~~ltd·· Tan aert bir tavırla batını kat· lacak ve Semra Makedonyalılarla 
1 ... 1· 1-J d bı·rlı"kte ıırtımızı riğneyip geçe • '·~tt ·• Yoıs: a ı: drrdı: :r 

... ~.r~h d.estisini yere _ Şehri koruma uğrunda ıev • cek ! .• 
11'erlermin de. be - rilini feda edersen, vatanını ıev - (Devamı var) 

2475 - Kün.li: Hassas. 
2476 - Künkül: Mizah. 
2477 - Künlev: Hizmet . 
2478 - Künlevü: Mükafat. 
2479 - Künüçen: Muti. 
2480 - Kürçe: Esas . 
2481 - Küreken: Damat. 
2482 - Kürem: Cemaat. 
2483 - Küren: Cemaat. 
2484 - Küreğ: Mücadele. 
2485 - Kürnek: Line. 
2486- Kürtül: Kavi, şedit 
2~87 -· Kiirüm: Basiret. 
2488 - Küsek: İstinat. 
2489 - Küsim: Kudret. 
2490 - Küs in: Kuvvet, takat. 
2491 - Kütüm: Endite, hicap. 
2492 - Kütevü: Muhafaza. 
2493 - Küybet: Hediye. 
2494 - Küz: Hazan. 
2495 - Küznek: Aksi zıya. 
2496-Leba: Müdür. 
2497- Lehe: Leke. 
2498 - Lıv: Devlet. 
2499 - LU: Ejder, ejderha . 
2500 - Lü: Ejder, ejderha. 

Genç kız ıuldü .. Fakat Oıtün, 
lif olsun diye ıöylediii ıözün cid· 
di telakki edilme.ini istemedi: 

- Amma, dedi, bizim batımız 
sıkılmaz ... Öyle değil mi Aygen? • 

Ni§anhsma Fahri Beyin Yerdiii 
kağıdı uzattı: 

- Bunu da lif o1sun tliye yaz • 
dı ya ... O ıözü orada kalmqtır. 

Tekin başını aaUadı: 
- Hayır Üstün, ne zaman gi. 

decek olsan vadini yerine getirir •• 
Çinkografın ıesi Ayıenin ku

laklarını oktadı.. Kara ,azle • 
rin~ çevirip tekrar baktı. 

Üstün öyle sevinçliydi, ki ey 
sahibini unuttu. Gene evlenme • 
sini düşünmeğe bqladı. Arka. 
da§ının kulağına fraddadı: 

- Naad buldun? Fena defil 
değil mi? 

Tekin, gözlerini esmer .laza di. 
kerek eevab verdi: 

- Seni tebrik ederim ••• 
Kız, kendinden babtedildiiini 

anladı, kıvançla kızardı. 

Üstün, 11lak kalçuına bir ta• 
mar vurdu: 

- Cuma gezintiıi için hir f8Y 
demedin? 

(Devamı var) 



Yurd köşelerinde 
Ulusal tutum ve arttırma haftası 

nasıl başladı? 

Zonguldak, 12 (A.A.) - Zon
guldak yerli malı savaşını çok ma
nalı ve olgun olarak yapmakta • 

dır. Sabahtanberi her yanda bir 
hareket kaynıyor. · Merasime bü -
tün halk katıldı. Hele mekteple • 
rin yaptıkları semboller sanayi 
istiklailmizin sevinciyle bütün 
halkın gözlerini doldurdu. Yarı • 
na olan inan ve güven çok sağlam 

ve bütündür. Zonguldağın dava -
ya olan bu bağlılığını fırka reisi 
Dr. Mithat Altıok çok güzel bir 
nutukla anlattı. Merasimden son . 
ra vali Halid Aksoy halkevindeki 
büyük yerli mallar sergisini açtı. 
Halk sergiye akın ediyor. Sergi 
ince bir sanat duygusu ve derin 
bir düşünce eseridir. Bütün iktı r 

sad davası canlanmış, diri diri 
halkın gözlerine serilmiştir, ka • 
fasma işlemektedir. Haftanın her 
günü halkevinüe geceli gündüzlü 
müsamereler verilecektir. Yollar 
afişlerle bezenmiş, bayraklarla 
donanmıttır. Belediye önüne bü -
yük bir tak yapıldı. Direklere lev
halar asıldı. Vilayet önüne büyük 

bayrak çekildi. Saat kulesine ya • 

zılar yazıldı. Gece de bunlar ve 
her yan ışıkla donatılacaktır. Bü. 
tün toplantı yerlerinde halk ha -
tipleri konuıacaktır. Sanayi ve ti
caret odasının öğleden sonra o • 

tomobille bütün şehri dolaıtırılan 
sembo]u çok beğenildi. 

lzmirde 
İzmir, 12 (A.A.) - Ulusal ö • 

konomi ve tutum haftası bugün 
başlanmıştır .Şehir bayraklarla süs 
lenmiştir. Yerli malı satan mağa
zalarda iskontolar yapılmıştır. U
lusal ökonomi ve tutum haftasın· 

önde olduğu halde bütün mektep

liler büyük bir geçit resmi yaptı • 
lar. Çocuklar ellerinde tutum ya • 

zıları olan levhalarla bütün mek· 
lepliler büyük bir geçit resmi yap· 

tılar. Ç .. :uklar eller;nde tutum ya
zıları olan levhalarla bütün şehri 
dolaşıyorlar. 

Uşşakla 

Uşak, 12 (A.A.) - Ulusal tu· 
tum biriktirme haf tası bugün baş

ladı. Şehrin iki yerinde yerli mal
lar sergisi açıldı. Bu hafta için 

Nazilli, Manisa, Bursadan üzüm, 
kestane, incir, portakal geldi. Bin-

lerce halk sergilere yayılarak a -
lım satım yapıyor. Birçok res:m • 
ler alındı. Evlerde ve kahvelerde 
bu hafta ıhlamur ve adaçayı içil
mektedir. Cuma günü mektepliler 

ve halk resmi geçid yapacaklar • 
dır. 

Bafra da 
Bafra, 12 (A.A.) - Ulusal tu· 

tum haftası bugün mektepliler ve 
halkın coşkun sevinci içinde baş -

ladı. 

Kayser ide 
Kayseri, 13 (A.A.) - Kayse -

ri yerli mallar ve arttırma yedi 
günü pek canlı :ıHr lift\d~ \nııy'lij ... -

rak her taraf ta konferanslar ve • 
rilmiş ve halkevi tarafından da 

yedi günün verimli geçmesi için 
bir program hazırlanmıştır. 

Samsunda 
Samsun, 13 (A.A.) - Ulusal 

ökonomi arttırma yedi günü ha~ • 

lamasından ötürü ulusevinde ka • 
dınlı erkekli bir top'lantı yapılmış· 

tır. Vali vekili bir söylevle toplan
da usumuz yerli mahsullerimizi 
bol bol yemek suretile onların faz- tıyı açmıştır. 

---------------------~ la. harcanma.sına. yardım edecek- K d 1 ki ••b •• 
tir. Cuma günü öğleden evvel ulu- ayserİ e at 1 spor u u 
sal ökonomi ve tutum haftası mü- ı Kayseri, 13 (A.A.) - Yeni te
nasebetile cumhuriyet alanı~da şekkül eden atlıspor kulübü her 
Atatürkün abakı önünde büyük yedi günde iki defa talim ve her 
tezahürler yapılacaktır. cuma günü de at gezintileri yap • 

lspartada maktadır. At yetiştirmek ve bini-
lıparla, 12 (A.A.) _Tutum ciliğe pek hevesli olan Kayserili

haftasmın başlangıcı olduğundan ferin yüzden fazlası kulübe aza 
b'ugün ıaat 12 de fırka muzikası olmuşlardır. 

K.Y~Un'un Millt Roma.nı: 40 _.,._ .. ._.. .... _._....._.. ... _____ ......... 

tağı arıyor ve gözüne uyku gir -
memİ! bir adam gibi ba,ını yas -
tığa bırakır bırakmaz gözlerini 
kapıyor. 

Şimdi onun uykularını seyre -
diyorum. 
' Fazla yorgun olduğu akşamlar 
vücudu alev alev yanıyor. Onu 
uyandırmadan yüzünün terini 
kurutmağa çalışıyorum. 

Neıesi gibi iştahı da kesildi. 

( 

Yarası 

Burhan Cahit K9roğlu ........................................................ 
En sevdiği yemeklere boş, istek
siz gözlerle bakıyor. 

Bir gün onu gene bağlar ara
sında gezdiriyordum. Birdenbi • 
re kırıcı bir kesiklik geldi. Ko -
luma yaslandı. Bir tümseğe o • 
turttum. Kalbi çarpıyordu. 

- Çok yoru_ldum Aysel, dedi. 
Terlemişti. Üşütmemek için 

onu ağır ağır yürütmek istedim. 
Akşamın hafif rüzgarı onun için 

• 
MIZD 

Karadon 
Yasak! 

Adana valisinin 
buyruğu 

Adana gazeteleri, Adana vali
sinin şu buyruğunu neşrediyor • 
lar: 

1935 senesi ikinci kin un ayın. 
dan itibaren, Adana şehri ile mer· 
kez kazasına bağlı köyler halkı -
nın (Karadon) giymeleri (vila • 
yet umumi meclisi) ve ( vi'liyet 
idare heyeti) kararile yasak edil
miş ve bir sene ara verilmişti. 

Bu müddet 1935 senesi ikinci 
kanun ayında bitecek ve yasak 
hükmü tatbik edilmeğe başlana • 
caktır. 

Bu müddet 1935 senesi ikinci 
kanun ayında bitecek ve yasak 
hükmü tatbik edilmeğe başlana -
caktır. 

Bunun için İkinci kanun ayın -
dan itibaren Üzerlerindeki kara -
donu bırakıp pantalon giymek 
sureti le medeni kıy af ete girmi • 
yenlerden idare heyeti kararile 
beş liradan yirmi beş liraya kadar 
para cezası almacaktır. Bu ceza • 
lara kar§ı .. itiraz ve temyiz hakkı 
yoktur. Son defa olarak umuma 

. ilan olunur. 

Koyun otlatan kızı dağa 
kaçırdılar 

Kaşta, Ağaçköyünün Hacıos • 
manıarlnanan,,l'lnat:n ı~ ya~mu.a 

İbrahim kızr Fatma dağda davar 
otlatırken birdenhire çalılar ara • 
sından fırlayan silahlı 5 adam ta
rafından yakalanmıf, dağa götü • 
rülmüş, ornda birkaç gün alıkonul 
muştur. Kızın kaçırıldığı şayi o -
lunca takibata baş1anmış, kaçı • 
ranların Hasan, Veli, Musta, Ke
mal, Yusuf atlı köylüler olduğu 

anlaşılmıştır. 
Kız, serbest bırakılmış~ köyüne 

dönmüştür. 

Çankırıda kar 
Çankırı, 13 (A.A.) - Dört be, 

gündür süren kuru ayaz ekini 
durdumuştur. Soğuklar sıfırdan 

aşağı 7-8 kadar inmiştir. Gece 
başlayan kar az yağmışsa da ha .. 
vanın şiddetini)unnıştrr. 

Y ozga tta ilk kar 
· Y ozgadda yılın ilk karı yağ • 

mıştır. 

bir tehlike olabilirdi. Mantomu J 
çıkardım, sardım. 

Eve geldiğimiz zaman bir gı· 
cık ha•ladı. Bundan korkuyor -
dum, yanılmamıtım. Ağzından 

kan boşandı. 
Bu ikinci akse sürekli oldu .. 

Doktor, böyle korkulu zamanlar
da ne yapılacağım bana söyle -
İnişti. Hemen arka üstü yatır • 
dım. Öksürük yavaşladı. Şüb1i • 
meli suda sıkdmıı pamuklarla 
yüzünü, ağzını sildim. Halsiz • 
likten yatırdığım yerde kendin • 
den geçti. 

Manisada doktorumuzun an -
neme söyledikleri birer birer çı
kıyor. O artık . bir klinik teda· 
visi görecek hale gelmiştir. 

Bu ikinci sarsıntı onu çok. yık
tı. O genit omuzları daralıver • 
di. 

Adam soyan, bekçi 
vuran bir çete! 

Alaşehi rde yakalandı, izmire gel irildi 

il.ya, 

...... "Ye 
, . l\u! 

İzmir polisi adam öldüren bir vurulmuş, lstanbulda, ci'var~ &•ah 
hırsız çetesini ele geçirmi,tir. halara taharri memurları i 1 ıt hil 

Bir iki aydanberi türeyen bir rilmişti. da 
hırsız çetesi gerek İzmirin muht-- Al h' d ·ı n t ~- aşe ıre gön erı e 
lif semtlerinde, gerekse civar ka • ı h b. gece memur arı ırsızları ır 

sa~alar ve nahiyelerde birçok de ansızın bastır.Verince: 
hırsızlıklar yapıyor, mani olmıya _ Eyvah gafil avlaııdık1• savaşan zabıta kuvvetlerine kur • 19 bir feryat sayhast fırlattr'I I 
şun sıkıyor, bir türlü ele geçmi • Hırsızlar Alatehirdeıı 
yordu. ·ııe 

getirilmişler ve kendiJerı 
iki kişiden ibaret olduğu bila- · · 0eıı taklık eden on sekiz kıt1 

hare tespit edilen çete İstanbulda 
de tevkif olunmuştur. .. ı 11, .. a. 

da birçok hırsızlıklar yapmış, o - o .. 
rada da bir bekçiyi yaraladığı gİ· Kemal paşadan kaza ısı" : C .. 
bi, Ödemişte iki bekçi ve lzmirde umumisinin evinden çalııt~ AJi 
Çorakkapıda bir bekçiyi yarala _ bini ile Bornovada bir rd• L ' az 
mıştı. Bunlar, hırsızlık yaptıkları evinden çalınan gümüş ç•

1
' htı 

evlerde birer tezkere yazıp hıra • çak, ~abak, saatler ve sairtı,. . titr 
kıyorlar ve "karakola gittiğiniz çapta birer mavzer taba;j lla.ri 
takdirde sizi pişman ettiririz,, di- yaptırılmış kasa anah ~Yg 
ye tehditler de ıavurmağı unutmı- birçok maymuncuklar h iUıeI 
yorlardı. Üzerlerinde bulunmuştur· &:eld 

Azılı hırsızlar iki defa zabıta Hırsızlar, gerek ıo~ d ıtiin 
eline geçtikleri halde bir defa Ö- evleri ve gerekse yaraladı . ~ki p 
demişte ve bir defa da Bornova - damları itiraf etmekten ~ ' Sül 
da J0andarmaların elinden kaç - mişlerdir. , ~ldiği 

. =!/ .\\ 
mak fırsatını bulabilmişlerdi. Bunların yakalanması ·-' 'd in 

Son derece mahirane kıyafet niyet müdürlüğü adli kJfY ~ltı 
değittirmeğe muvaffak oldukla • bay Hulusi ile ona en yakıı'f. ttı•"tıı., 
rr için tehirlerde dolaştıkları hal· te yardım eden ve bazı lt 'tı 
de kendilerini tanımak ta müın • sabahlara kadar bunlarııı ~ ~~~ 
kün olamıyordu. İzmir emniyet ra Halkapmarda bata~ ~~)'()r,11 t~ 
müdürlüğünce bun.larmsakalan .. yatan taharri ikinci kot11f. 8 ~· 
ması lçın ner 'turlu ledbırlere oaş- .l :ucıayetın mzmen MC\''' "' iıı. aıt, 

- ------------------ ~· elitkt 
Ev yandı, kağıt liralar Kayseride şidde 1 ::~'11 

.. 

yanmadı ! soğuklar i';:~ 
lzmirde Rayegan sokağında Kayseri, 13 (A.A.) _. .\}iha: 

mütekait müteferrika komiseri soğuk batlamıştır. Üç 11 ~eYga 
Hasan babanın evinden yangın ri soğuklar sıfır altı 12 ledi. 
çıkmış, ve kimilen yandığı halde bulmuştur. ,j • \' a. 
etrafa sirayetine meydan veril • IJJ. l~ 
meden söndürülmüştür. Muğlada tütün s' . ~ç 

Bay Hasan, teravi namazına Muğla, 13 (A.A.) - Ş k~da 
gitmiş, kızı Suat yukarı katta ya • kadar vilayet içinde tii~ \ Reç 
tarak lambayı yanar bırakınıştır. mamış gibidir. Iskartalat 'lklın 
Suat uykuda iken parlayan lii.m - alınmaktadır. Bunlann ,l j' ~i'>ı 

2
• 

hadan çıkan ateşle ev yanmış ve kuruştur. J.i~ llç d 
az çok etrafındaki evlere de za • ====~====~ 1. Suı 
rar verdiği gibi Suat ta kendisini son günlerde aldığı teka~6l\ 'U ey 

w .~ ~e 
beş metre yükseklikten atarak ca- nm bulundugu dolabın t r, 111 

nını kurtarmıştır. yangın esnasında bir dı\ff. o\ -....., ~~ 
Hasan baba pek yakın bir geç- mış ve iyi bir tesadüf esefi ~l\ h 

mitte tekaüt olmuş, hizmet sene .. enkaz altında kalan dol~:<'~ i .. 
lerine mukabil 1800 lira mükafat mamış, paralar sağlanı 0 

almıştı. Bu para ile mumaileyhin labilmiştir. 

Düıtüğünü kendi de itiraf edi-
yor. 

Hırçın, sinirli adam eskisi gi. 
bi olmayacak şeye hırslanıp sıç • 
ramak istediği halde çürük bir 
yaprak gibi düşüveriyor. 

Yeni bir kan hücumunun önü
nü almak için onu yormamağa 
çalışıyorum. Buradaki işi. Ak • 
hisardaki kadar çok değil. Böy
le olduğu halde sabahları davra
nıp işe vaktinde gidemiyor. O 
vazife aşıkı, çevik, ~inirli Ergin 
~imdi havası alınmış meşin top 
gibi sönük ve ezik. 

Babam bizi görmeğe gelmişti. 
Ergin,in halini gizlice anlattım .. 
Babam onu çok severdi. Acıdı .. 
Israr ettim. Nihayet beraber onu 
lstanbula gitmeğe razi ettik. O 
kendini çok fena bulmasaydı bu
nu aklından bile geçirmiyecekti. 

O hemen yola çıktı. f 

Ben Somada yalnız ot1l d 
dım. Babamla Maniaa;eı "'l 
mek için, daha iki e.Y e ·ııi 11\cl&, 
düğümüz eşya denkferJ" 1'f '- ~il 
bağlamağa başladını· s .. , .. ı 

..ııh ~ 
cı bağlayış, kaçıncı ço }c•d' ~\l 
culuğa, gezginciliğe 0 

111el' ~ t~l\d 
lıştık ki bir yerde yerlet et' tıtti 
ribimize gidiyor. ZateJ1 
da portatif. ~f 

Gideceğimizi nasıls~ bİ' 
alan bir komşu, iyi ka!~~t· 
dın bana yardınıa ge ıf 
hem ağlıyor, hern çal:: 
Kadıncağız baktı, bak Jcıııı" 

- Bu kadar ağlaına 01 
di. Dünya bu. l(ocaJ1 

ya.. ete 
Sonra büyük hararı y 

ken ilave etti: ·b·.-f~1 
b

. l ,,. 

- Bunlar galiba ır 

i. 
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lstanbul Semtlerinin 
Tarihi 

-2-~Yazan: 
Ahmed Okan 

Tefrika No. 

i Kuruluş efsanesi 
~bunu duyunca o ]ı:u. çıktıkları kurun (vakit) Hazreti 
dı duymadığı bir sıkıntiya Süleyman da Atinaya seldi. Bu • 
~ 

1
Kendi ıözünden dııarı rada büyük bir ııaray kurdu. Bu 

....._ 'Y n ara !Unlan bildirdi: sarayın adı "T ematalık,, idi .. Bu· 
)\ er yüzünün cin ve periie· ruı, yer yüzünün en güzel yeri 

iı.ı, "tlar... imanlar .•. Saydun değildi. Onun için buruım tez 
8ıı ı.?'".' .üzeı'.ne yürüyeceğiz!. bıraktı. Alina11 ile beraber lıtan· 
ı. ıldırtf, yer yüzünün bütün bula geldiler. ilk ıecelerini Sa· 

__ rrnı Hazreti Süleymanm ray bumunda geçirdiler. Süley • 
•ne topladı Doğru Frenduz man, gece çok rahat bir uyku u· 

"" yÜ "d l t.r ru ü er. yudu. Sabahleyin uyanınca üze· 

: s-~ bir bulut gibi adaya aba· rinde genit bir rahatlık duydu .. 
- ··"nu_ eyman ordusu ile paditah Gözlerini uğutturarak çevresine 

td~rı •rasmdaki ııavat çok baktı. Buraaı ıahiden yer yüzü· 
. S.t~· Ada ha1kı yerlere ıeril· nün en güzel yeri idi. Her yön 

riJ11 unun tahtı batma geçiril- yetillikler içinde idi. Şarıl ıarıl 
'de' 1 

Qta sular akıyordu: 
8-vaı sonunda Hazreti Sü· - lıte, dedi, aradığım yer ... 

~.~ yalnız bir armağan kal- Alina için yapbracağım saray an· 
~·Uzel Alina. cak burada kurulur. 

ına, Yer yüzünde bir etine Sarayın kurulması aüç olma· 
lı rastlanır güzellerdendi. dı. Bu aüzel yerin sarayı da gü • 

U an onu ıörünce yüreğinde zel oldu. Sarayın mermerleri 
~e duydu. Uk görütte günet 19ığında pırıl pırıl yanıyor· 

'-tı Belk11ten daha çok ıevdi. du. Bahçenin ren k renk gülleri, 
~•nıber Süleyman, orduıu çeıit çeıit kutları vardı. Fi.kıy .. 

l Alina11 ile doğru Rume· ler saray boyuna yükteli)'Ordu. 
t~ldi. Alina ile geçireceği Süleyman, yaptırdığı ıaray-

111 ...... ~~leri dütünüyordu. Ama, !ara bakarken ıu ııözleri ıöyledi: 
• 1 .. Pazar çartıda uymaz, der· - Dünya durdukça bu ıehir 
.~uleyman da hiç ak1ma gel- "mamur ve abadan,, o1acaktır!,, 
1• 1 b · h ıı f · b" ı ( .\\· ır a e karıılaıtı. Gü· itte, e sanenın ır ya vaç, pey· 

•na, iki gözü iki çeıme dur· gamber) ağzından lstanbula ar-
'll " l d .., · "'· lkı Ef . ~ ag ıyor u. Ne olmuttu magan ettıgı a ,... sanenın 

l, niçin ağlıyordu? Sü • ıonu mevzuumuzu alakadar et • 
b!-JnU Ahnaya .armadan mez... Alina Saray bumundaki 

....._~adı. Sordu: sarayında iyi günler geçirdi. Bir 
~)'ota~ var .. Niçin hep ağlı- gün Süleyman, sevgilisini puta ta· 

edilmiıtir. Bir inaanm yafmdan daha 
genç veyahut daha ihtiyar ıöründüiü· 
nü biliriz. Hakikaten bir ildanm görü· 
nüıü, yatadıjı yıllann tutanndaa daha 
ziyade ehemmiyetlidir. Şimdi ilim sörü
ıünden de sabit olan bu ehemmiyet, ev· 

velce profesör Tarrel'in yqayan uzuvla 
rın en küçük parçalan olan höc:reler Ü· 

zerinde yapdıjı tetkikat üzerine mey
dana çıkmııdır. Bu tetkikat neticesinde 
yafıyan bütün mahliıklann vücutlarına 

tedricen aldıkları zehir yüzünden ihti· 
yarladıkları meydana çıkanlmıtln"· 

Bu zehirler neden geliyor? Tabii ıı· 
da olarak aldığımız yemeklerden. Bu ih· 
tiyar ihtiyarlamakla ölmek aruında, 
profesör Carrel e nazaran hiç münue 
bet yoktur. Bahte mevzu olan teY yal
nız büyümekdir. Yalnız giren zehir mad 
delerinden dolayı vücut ihtiyarlıyor, ya
vaf yavaf ölüyor, yani büsbütün zehir-o 
Jenmit oluyor. Bunu ispat etmek için 
profesör Carrel hayvan vücutlarmdan 
bütün höcre parçalannı çıkararak. cıda 
alamıyacakları tarafa koymuf ve bubD
lann orada ııdasız yqadıklan görül
müşdür. Şu halde höcreler içinde oto-

matik yaıama enerjileri vardrr. . ıı.ı_,1 .. .. • . pmrrken görünce, her §eyi, ıeygi· 
e)ilb yer yuzunde her ııtedı· ıini, sevgilisini de unuttu. 

11 
de. Dile benden 'De di • Frenduz adasında babasına 

lal" Yalnız ağlama.. Gül... yaptığı . gibi güzel Alinayı da yer 
İ) 'rı için ne lazımsa söyle bir yüzünden kaldırdı. 

Bu enerji insanlarda ana rahminde 
bqlıyor ve ~k dofclukdaa 90nn, VÜ• 

cuda ariren zehirli macldeler nia&etinde 
uzun yıllar zarfmda yavq yavat azalı· 
yor. Bu zehirli maddeler aJmmuma, 
insan vücudunun mütemadiyen büyü· 'de y S J b d ı"lk ~ı· apayım. ü eyman un an sonra, 

~ •na, aletli ve yatlı gözleri • defa bir tehir kurduğu ve yer yü
.~~ambere çevirdi ve tunları zünün en iyi yeri olarak beğen· 
""\ll • '( · · · diği lstanbuldan uzaklattı· 
· mınu a .. ı erım ı c De•&JJlJ •arl a E . il h D"l · k" 
. ~Çin büyük bir saray bina 
it..d en orada hayatımın ıonu· 

ar kalayım. Günlerim du· 
teçıin. Bu sarayda bir de 

• 111 tasviri bulunursa arbk 
tözlerim yat görmez. Hep 

~l duyar, keyfli olurum. 
~ eyman, Alinasının bu ıöz· 
ıerine . ·ı gene cm ve perı ere, 
tra.· ' . 'll ~ana yer yüzünün en gü -

· &'Yası iyi yerini bildiriniz .. 
c· . •tıler ·ı . 1 · .. , perı er, ınsan ar yer 

'lltı en .. 1 • . ., guze yerım aramaga 

"L1!lar. Hele bir yüzgöz o
~ qhm "'il M. el. 1 eral, ayaklarımın a • 
'-. .\ dolatıyor: 

llne, gene nereye gidiyo-
"t' ~ 
;;_ t\itı~ dün~ana gözünü açtı • 

ti~ ~.nherı seferberiz. Nere
"'1Rıın • • b • }f ızı en biliyor mu • 
lle ayat, kader, tesadüfler 

~ı/eye götürürse oraya. 

f 
1•-rd ·k h a ı en tanıttığımız 
anıml t ~..ı arının yatayıtlarına 

" Qerd' ~le 111\t Evlerine, bağları-
~' Yerletmitler ki her par-
~l llın b. "h" ) ır tarı ı var. On yıl 
a.. 'Plıkl ~llt arını anlatırken on 

b ~)~· Yapacaklarını da bera· 
~iti ~Yorlar. 
~. ~~lelerden birinin büyük 
~· ır gün: 

•lleııı bu evde gelin oldu, 

1 Gelenler, gidenler __ _. 
§ Ankarada itimamamesini ver 

mit olan yeni laveç elçisi M. Vin· 
ter tehrmize gelmittir. 

§ laveçte Moıkova, Tahran, 
Bağdad elçisi olan Baron Güllena
trina dun Tahrandan latanbula 
ge!erek Berline gitınittir. 

§ lsveç veliahtinin son seyahat· 
}erinde kendisine refakat eden 
M. Pritz de Beyruttan lstanbula 
ge'lmittir Buradan Berline gide • 

cektir. 

bu evde öldü. Annem öyle, ben 
de bu evde doğdum, gelin ol· 
dum. Torunumun yüzünü bu 
evde gördüm. ita.ilah ıon nefesi• 
mi de "bu evde veririm. 

Onların evleri, yuvaları adeta 
bir mabed kadar mukaddes. Ben 
bu mabedin tılsımını bir türlü 
bulamadım. Hayatım parça par· 
ça, sanki bütün lznıir kazaları· 
nı dolatmak mukadder.. Göçe
belik bu kadarla kalırsa ne mut• 

lu .. 
Mabamla bir sabah Somadan 

çıktık. 
Meral artık bir teY sormuyor. 

Babasının giditi, bizim Maniaaya 
dönütümüz onu ıaıırtmıf gibi .. 
Her ıeyi o kadar arayıp sormak 
merakında olduğu halde bir ıeY 
sormuyor. Ona Somada iken: 

- Baban sana darıldı. Yara• 

ıneai lazımgeliyor. Carrel tarafından or• 
taya ablan bu fikir ile profesör Leconte 
ıün tetkikab arasında sıla baibbk var
dır. Leconte yar8larm kapaı:un&•• kanu
nunu tetkik ebnek istemitdir. Fakat ev· 
veli ehemmiyetsiz gibi görÜnen bu tet
kikat gittikçe hüyümiif ve ondan mü
him neticeler çdanıtclır. Bu neticelere 
göre vücudumuzdaki iyi olma kudreti 
bir yaranın huıl olduiu andan it.ibaren 
sünden pne azalmakdadır. Fakat yara· 
lann kapanması müddeti muhtelif İn• 
sanlara göre kıaa veya uzundur. Bunun 
neden höyle olduiu tetkik edildiği za· 
man burada Y&f meselesinin mühim bir 
rol oynadıiı, çocuk ve genç insanlarda· 
ki yaralarm çabuk ve ihtiyarlardaki 
yarıJann ıeç kapandığı anlatılmıtcbr• 
Bununla beraber hazan otuz yatmdaki 
bir insandaki yaranın kırk yatındaki hir 
insan yarasının kapanması için lazmıge-

I 
mazlık ediyorsun! 

Dem ittim. 
lıtanbula ıittiği gün gözleri 

yatlı kucağıma atıldı: 
- Anne, babama söyle. Us-

lu oturacağım. Gitmesin. 
içim sızladı. Gözlerimi ona 

göstermemek için batımı çevir • 

dim: 
- Gelecek kızım. Üzülme 

sen. • • • 
Manisaya döndüğümüzün haf· 

tası olmadı. Erginin ilk mektu· 
bu geldi. Gülhanede tethis koy• 
muşlar. Artık bütün füpheler 
çözüldü. Aile doktorumuzun bi
ze hissettirdiği hastalıktı. Bunu 
Gülhanede rapor yapıp eline ver· 
mişler ve derhal verem pavyonu· 
na yalırmıtlar. 

Acılar, ıstıraplar için için in -

Madam Laila 

ve bu prensin ikiıi erkek, biri kız 
üç çocuğu dünyaya gelecek, bu 
prenı dünyanın en çok ıevilen 
prenslerinden biri olacak!,, 

Madam L.ı.ila, İngiltere Ba.şve • 
kili Makdonaldm birkaç sene da • 
ha iş başmdn kalacağım, fakat 
Baldvinin yakın bir gelecekte bü
yük bir muvaffakıyet kazanacağı, 
Loyit Corcun lngiliz müstemleke
lerinden birinin umumi valisi ola
c·ağmı, Bernard Şovun bir kaç e -

"İngiltere Kralı, hayatının en ser daha yazacağını anlattıktan 
bahtiyar devresini ya§ıyor. Veli srnra şunları söylemiştir: 
r:ht aelecek yıl bir prensesle evle. 
necek. İngiliz prenslerinden biri, "lSlO senesinin ilk Tetrininde 
bir Avrupa devletinin kralı (>lacak Alman gazetelerinden Doyte Çay· 

-· , ···----·"-"" .. "''""""'""'- tung Almanya ahvah ha'kiiında 
len müddet zarfında kapandığı da görÜI 
ınütdür. Bunun neden ileri are?diği tek· 
rar araıtmlmca o otuz yaımdaki in .. -
nm hakikatte kırk yqındalri insan ka
dar ibtiyarlaınıf, yani fazla zehirlenmiı 
olduiu meydana çıkanlmııdır. Demek 
ki bir inaanın yaıını tayin etmek için 
doğduğu ae~elerin muteber olmaması 
la?:ım~rr. Otuz yaıındaki bir adam, se
fibane hayat sürerse, fazla içki içerse, 
muntazam bir hayat sürmezse, vücudu 
kırk yatındaki bir insan kadar zehirlen· 
mit ve o insan otuz yaıında değil kırk 
yaıında olmut oluyor. Jıte bu suretle 
tayin edilen yaıa "fiziyolojik yaı" de-

niliyor. 
Fransız alimleri tarafından kat'i su· 

rette tesbit edilen bu fiziyolojik yaıtan 
sonra elimizdeki takvime bakarak yaı 
tayin etmemizin hiç bir kıymeti kalmı
yor. Bazan kaç yaıında olduğunu biri
sine 90raraanız, size: "Ka ç yaııncla gö
rünüyorsam, o kadar yatındaynn!,, ce
vabı verilir. Bu cevabı verenler, alimle
rin son tetkikatın• nazaran hak kazan· 

mıı oluyorlar. 

sanı kemirirken ona alı§ıyor. Fa· 
kat tehlike böyle teki11etmit bir 
halde kartısına dikilirse ürküyor. 
Onun dütkünlükleri, terlemeleri, 
öksürükleri ve nihayet kan pıh· 
tıları, yakalandığı hastalığın ala
metleri idi. Fakat bunu en çok 
ben hissetiğim halde o hastalı • 
ğın adını koymağa dilim varamı
yordu. Belki tiddetli bir brontit, 
belki geçici bir kansızlık. 

Fakat aile doktorumuzun Me
ral için: 

- Küçüğü yakından sevmesi-
ne fırsat vermeyin. 

Demesi o tüphenin ilk ı§ığı 

olmuıtu. 
Bu ilk mektub geldiği gün bi-

ribirimize girdik. Annem, ba
bam, Mahmureler biribirimizi te
selli etmele çalıtıyoruz. 

Zava11ı annem o kadar §&fır. 

söylediklerimi yazdı. O zaman 
cumhuriyet rejiminin yıkılacağını 
ve Adolf Hitlerin geleceğini açık· 
ça haber vermittim .. Fakat o za -
man da Hitlerin en yüksek mev• 
kiine vardıktan sonra düteceğini 
de haber vermittim .. Onun dütme
si ile Almanyada diktatörlük devri 
bitecek ve Bavyera Krallığı yeni. 
den kurulacaktır. 

Madam La.ila Sinyör Musolini 
ile de henüz gazetecilik ettiği sı
rada göriişmiiş ve onun İtalyanın 
en yü!{sek mevkiine crişecegım 
söylemiş .. Sinyör Musolini Mada -
mı bir kaç kere evine çağırarak 
scfalerini son derece dikkatle din
lemiş .. Madam bu sefer de diyor 
}.-j: 

Musolininin ltalyada hakimiye
ti kat'iyyen saraılmıyacaktır.Onun 

k.b . k b'"d" ' a ı etı, ço ta n ır .. ,, 

mıt ki: 
- Belki yanlıt tethis koymUf• 

lardır. Düzeltirler. 

Diye saçmalıyor. 

Heyecan bütün felaketler gi • 
bi yavaf yavat eridi. Akp.m lo
du. Misafirler gitti. Herkes o· 
dasına çekildi. 

Günün ağlıyan, üzülen insan • 
ları arasında belki de gözleri ha· 
la ya§lı yalnız ben kaldım. Me
rali göğsüme çekmİf, hayatta tu· 
tunacak batka biri kalmamıt bir 
kaza kurbanı gibi ona sarılmıt-

tım. 

Hadiseleri olduğu gibi görme
ğe okadar alıımıtım ki içimde 
her acının yeri bile ayrılmıt 
gibi ... 

:cnevamı var)' 
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lıf'' '•I ıye onnaen biri- daş!arı arasında Aınca ey ıye ra ay ı rza kur e iiyı ... • 

1 

Ce ya d ~ 'b" Ö l raflarını gösterecegı"' 'm. Lenin - Haydar Rifat 

•n Seref t d d ı Ul ... · il d 1 M. Venizelos, Yunan hükume- 75 KrJ. ıı< 
0 

z ıgımız gı ı, kar- anılırdı; bütün tanıdıklarının sev· mişt'r. ğ e yemeği yendikten 
Jeieı' .,. • s a m · a o c.ca· g · 

8
:ni kazanmıştı. usu ugruna sonra aynı yo a önü müıtür. e l'\Un1ldu -~ d b · · ıı 1 · 1 d tinin, son Yunan - Bulaar hu • • <ıı gan an erı ı t oavaşıan çekınmez, yoru maz ı. Taşdelen kaynağının etrafı tel- • llı~ca .,,,. h l l l 1 d k dud hadisesinde •imali E.pir Rum-diıl" dı • -

0 

ne o aca' o an Bulunduğu oturma ar a onu§ • lerle çevrilerek muhafaza altı - ' -o · tı en b· · .. k k k ı k ları ve Yunan ordusu techizatı _ Sosyalİ2m 
k' .... n; uyu ;usuru apa.· masına Coyulmazdı. Ifükaç çocu na alınmııtır. Bu suretle suyun K K ç n olır.ay 'd' E 'k ıı· ıı· b. meselelerinde hü'-~-etin sı·yase- · antsky - Sabı'ha Zekerı·ya 

'• • ışı ı ı. e~ı taş- babası idi. Daha e ı, e ı ır ya • kirlenmesinin önü almmııtır. "~ a~ Yapıb b b k tini tenkid ederek M. Maksirno - 75 Krş. 
tıY'' ı ayı dü"'ü .. ı b. k' · sun bu meselelerde gösterdig"i be- • ,.- "" yapı u usuru ~ında idi. Bundan sonra kaynaktan çı· 

ı' ''•k . ' nmuş er, ın ı~ı · (Jandarma endaht tarifname· kan su depoya gelecek ve depo-dt/. b r kısın n ·· t •· ·· k . ceriksizlik yüzünden Yunan şere· )ı d · 
1 

us unu a- si), (Jandarma mektepleri nızam· nun musluklarından damacana - -J11 ı. a ba,.,arm l d B finin sarsıldığım oöylüyor ve di- J. Rasın Ku""[/ı"yatı J 

s•• u rr ..ı.n b ı · _\ k yor ki: Ah t R · H ı 'il\ h ... , ıt ar ır. u- namesi), (Jandarmada terhiyei (arla ıiıelere doldurulacaktır. ı. "' r, i.ist~ 1 u a ana gıncce • askeriye) gibi bitiklerile mesle • me eşıt - .Nazım ,..,,. ~d u .:apalı yerler bula _ d k - Eorenıel barqın •arırldrğı 75 Krş. 
t "· ğine ayrıca yararlığı 0 unırıu~ • Ayd h tt bir dakikada memleketin müda - • 

•
• ıı"ldl .t k' tur. Son kuruııl?.rda ınüesiolerın· ID 3 J 
r ~. ı k laaıını kuvvetlendirmek aerek • 

0 
/, k ın azanacak? BU den olduğu Türk Maorif ce- ... !Ba> ıa""' ı tncl ••y>JadaJ 

0 

t endi d•ıyuml b h . , __ • tir. Bu takdirde Bulaarlar •• Jşçı· sınıfı ı'htı'/a"'/ı" 
k ' arımıza a- m\yetinin idare eyetıne a ı.--1" 

0 

t 

--"'' ı. aıan ·h · l . d h . nin Ankaraya dönüşünde müza- oe Arnavucllar, cimdi tuttukları 
t1P' r.. ~::ı. ı tıma inı a a ı · • · ı·-· ·ırnişti Bu ışe :r L · H d ıd• 'nerh h İ <'ncı re s ıgıne seçı ' kere başlıyacaktır. Lord Davİ· yolu takibe cesaret edemezlerdi. enın - ay ar Rifat 

·; ıı . Ç • çe tarafında bc!tı- de olgun bir baba sıcaklrğı ile sa· 60 Kr fe•İl" ' Ünk\\ bugünkü maçta sön yeğeni olan Mister Edin ile Bulgarlar hududlarımıza ıecaoüz l· 
d 1 ı k rrlmıştı. dostça bir hava İçinde geçen bu ediyorlar. Biz me•ullerin ceza. ·-

a '~ , ~'lik~ ımı bildiğimiz kuv• Kurultay, hu dördüncü devre • ilk temas, müzakerenin de ;yı· bir lanJınlmasını istiyecet;imize pro- · -
sinde kendi üyıilenn en ırço şekilde devam ve neticelenece- lesıoda bulunmak iıini doat Tür- uhi hayatla ltişuur 

tY' "Iİt, aş takımı olamıyacak · d b. k 

0 

R ~ \,, değerli yurd çocuğunu yit:rdi. Gö- ğine delil sayılmaktadır. /ıiye hükiimeline bırakıyoruz. Dr. Yung - Dr. HayruJlah 
l. ~ı b k Ankara 13 (AA) B h f Yunanistan milli müdafaasının 60 Krc.. 

ki• ' ti e takımda Eşref, Ad- nu··ı ı'sterdı· kı', devrenin bu bitim •'~,~ ltn ulunınryaca tır.. gu"nlerinde böyle yeni bir acı daha ' ' ' • - u a • ' t1t:tt\ıt )l!r" d c h'd ynaya ta içinde Afyon - Antalya hat- kuvvetlendirilmeıi, Türkiye ile • ·= 
dbe . 't ın e a ı o - tatrnasm. 

i6, '\ımdaki ekaiklik bun· tının Aydın hattı üzerindeki Ka- Yunanistan• biribirine bağlayan • VE ,;~ı değildir. Halk d has- Gömülme toplanı~ı bugün An· rakuyuya kadar olan be§inci ve sıkı bağlar bakımından da lüzum· Js/ehana doğru 
••ta olarak oynayacak- karada yapılmaktadır. altıncı krsımlarmın da ihalesi ya· laydu. Türk dostlarımız bizimle p· 1 

ıyer Loti - . H. Alişan -.." h• 

pılmıştır. Buraya kadar ihalesi birlikte çalrşmayı çok takdir edi-
100 Krf. 

yapılan Afyon - Antalya hattı- yoYlar. Biz de öyle.... •------.-----
nın tutarı 112 buçuk kilometre- Eğer askeri bir te§riki mesai 

Gazetemiz bu acı duyumdan 
yaslıdır; Kurultay Başkanımıza, 
Kurultay arkadaşlarına, çoluğuna 

·çocuğuna başınız sağolsun deriz. 

-k ttı arşı Beşiktatın tek ka· 
~li daçın kendi alanında ya-

111 lt. 

, 
"~k • •d· • mahalle adları ökonomı ve tutum 
l~~~ idaresi bütün şubele- -
ı ım yollayarak bazı yol, ~ Yedi günün bugün üçüncü günüdür. 

' ı>okak, semt adlarının . ~"1rel .. t .. k .
1 

Tayyareci Bay Cecihi bir uçuş yap:lcak 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

l!t~ ...... · o~ ur çeye çevrı - Beya:z:rd, 'faksiın, Doğancılar, Kadıköy 
...... ıştır. ""'"""' ..... eydanlnr:ına vecizeler taşıyan yazılaı-, 

ti ,,.. llllı .. tttı il A : " 
"'Qt) hu} 1k':""'""'.''"ı""""'"""'"'"'H• ıı ••""""""uı "' hedı·ye kartları atacaktır. Bu armağan 

·ıncı crn ~femur-1uğundan : {hediye) kaı·tlarını elde edecek talihli-
bor t !er lstanbul ,..ntaka5' ••nayi mürettiş· 

,e , t..,,i(ç an_ dolayı haczen pa- li[ino giOc>'ek annağa•'"''"' alabilecek· 
~\\ 'd ınesıne karar verilen )erdir. Hava uygun olursa Ba1 Vecihi 

rrP' ıf e 'bi d d kt B ı41 , ~Of r a et Kolombia mar· duman!o havada Y""' a yozacru "· • 
•• 

1 
~ ~k 

0
n 7 adet plakla 3 ç;ft ı.,zda ~,.ıtacak ,özlerin büyükliiğü 

~1 ~l ~·~'Pini ve bir adet kürk beş y<iz metre olacaktır. Gene ha.'8 aç•k 
oe 

1 

ı l fıst olurııa gece p}ektrikle tenvirat yapılacak 
~~ 11it\i: an ve saire:ıin 15· 12 al l · e ı -.n bazı scmtlertle ilk mektep t ebe erı ve• 

i• ~·.1 l? egelen pazar günü saat dzdd b'.i·•ük l<ıo'tonlara ya•"'"""ak 
, dil' ~1 ~~t• Ye kadar Taksim de Şe· ke•~i ,.,.tle<inde geçit rosimleri Y"I'•" 

1 

0 
ı~\'( ~ltırl' caddesinin köşesinde caMadır. 

' .. ,. "'-· tna. ile t l - d --------~----
0 

J<O ·rh, sa ı acaR"ın an j ' .. , . "' 

h 

.,,.t1 ',....~rınde bulunacak me- Matbaamıza gelen eserle':.!_ 
" 1 ··•'Uta 1 · ------..;;..----~-.... 

J1 J~ıı ı~ "et c~~t a~ı satış parası 1 Ter b=yede Ahlak 
<q'%t . ~!l~.lıye ıle mü~leriye . . 

. ~,f ~. ılan olunur. (583l). Prens·plerı 
1 

.~•I ~l 'l'; . Belki• Halim, bueünün en büyük ler-

1• ~·· '1,h~ caı-et Mahkemesinden: biye filozofu Amerikal< John Dew•y'.fo 
le ti i h lda Sult h 

1 
"terbiyede ahlak prensipleri"adlı esenııı 

,.1<ı1' ı r Qe an 3mamıno.a t .. .. fak • ı• it~ Y Pasajmda 18 N d tercüme etmiştir. Bu ••« ku,uk . ~I ııe 
1 

~~.ta ti . o. a. I terhiyc;:İ ye mud!imler için kıymethdır. 
1';111J, l 'l O caretı payan lSAK . . · ıı' h~ ULU VE su·· . Tav::ıye ;?cterız. 
di'e l "l'tF . - REKASI ~r.ı' ~ ~ l'a §ırketi icrada kcn ! -mııs::c::ııımsmıı:s::ıı...-mm_ıcr.:ı_dl-., 

. it h: l>rnış v b"t'· ı Ç k l k ' tıı~ t''tı. rn·· e u un dosya ı OCU arı 01 uya•lm 
?~~ utaleanames:le birlik 

1 

•• - y \iı h lııeınize ·ı . . Kıt gel•" Kıım sogugundan ve bu 
"''' <1 ir k verı mt§tir. Bu ! - - . d·-· h t 1 ki d ok &'l a sogugun eetır ıgı as a ı ar an Y -

~ıı rar verme!.: icin · · C/I l'tt Çarsamb .. .. - sil% yutta~larımızı korumalc hepımı -
r 1 ~ b' . • a gunu saat .. T ll} tr cels l ak ı zin boynumuza borçtur. Bu borcu o · 
;/:J ı · ~ll' e yapı ac ve i ı . ı· rıY! I'~ •ar haki k ! demi~ o~mak i'.:in k\lllanamadığnnız 
ıf 1 ,1 ..._ tel arını orumak · -art 'r'. 8ede bul b'l ki I ~ c~ki çamaşırlarunızı, çoculclanmrzm 
11llY' ıJ ~ \ie l unn ı ece r ·-11' fff' \dd flas k -~ c:;f::!crini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
, \l.." e • ıınununun 20(; • ·~" 81 tnucib;nce J· r.· .. I! ' :ı-:imayei Etfal Cemiyeti,, verehm. 

"tt ( • ,ey.ı ıyet , 11 m 
• . 5834). . 

dir. Bedeli iki milyon yedi yüz zarureti hasıl olurıa, müfterek ıı·-j.--R---
bin liradır. mücadele için mümkün mertebe • asin Külliyatı /1 

daha ehemmiyetli bir kiıvoet çı· Ahmet Reşit - H. Nazım 
Karakuy\ıdan Baladıza kadar 

olan Aydın hattından istifade 
edecek olan Aydın - Antalya 
hattımızın Baladızdan Burdura 
kadar ~lan 13 kilometrelik şube 
kısmının eksiltme, arttırma ha-
zırlıkları yapılmakta olduğu 
ve Afyondan Burdura ve İspar • 
taya kadar olan kısımların önü
müzdeki 1935 yılı içinde beheme
hal bitirileceği haber alınmış-

tır. 

300 insanın 
yaralandığı kaza 

Liverpul, 13 (A.A.) - Bura
daki bir mektepte açılan sergi ve 
bu münasel:ietle verllen konser es· 
nasında, birinci katın birdenbire 
ç ö kın es ile 300 kişi yaralanarak 
hastashaneye götürülmüştür. 

karmamız lazımdır. Halbuki, 75 Krş. şimdiki hükumet, ıelefinin hare- --..iii.i-:'l.r--·---
keli terıine olarak orclu için bir -
§eY yapmamış, bilakis orduya Gorıo Baba 
fırkacılığı sokmuştur.,, 

Balzak - Haydar Rifat 

Bay T~vfik RUştU Aras 100 Krş. 
Atfnada bekleniyor • 

Atina, 13 - Türkiye Dış Ba-kanı Bay Tevfik Rüştü Arasın Deliliğin piskolojisi 
cumartesi günü Cenevreden bu · Dr. Bernard Hard - lzeddin 

raya gelmesi bekleniyor. 50 Krş. 
Yunan mahafili, hu ziyarete , ı------"1-~:r-----·1 

ve yapılacak görüşmelere büyük m 
ehemmiyet veriyorlar. Bay Rüş- 1 /ıkbahar Selleri 
tü Arasın Cenevreden M. Maksi- Türgenyef - SP.mi 7

• Süreyya 

mosa çektiği çok dostane teglraf ı 75 Krş. 
Yunan mahafilinde çok iyi bir te- .,------

sir uyandırmıştır. _ 
Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

Dahiliye :Mütehassısı 60 Kr~ . 
Cumadan başka günlerde öğ • 1 !111 

-----------------------Doktor tf afız Cemal 

leden sonra saat (2,5 dan 6) ya == 
kadar 1stanbulda Divanyolunda u-,-;--:R:::-a-s~.-!~K_ıı.,-,-.--t--ll_l_" 

neye ta•ımak için civardaki kam- • ın U ıga ı l' (118) numaralı hususi kabinesin- AJ t R 

Y

onlar getirilıni""tir. Telaşa dü • · lme eş~t - H. Nazım :ıo de hastalarını kabul eder. l\Iua-şen anneler~ çocuklarını almak i - -----~7~5~K.;r;,.::ş:.;.. ---

On iki metreye yakın bir yük -
sekl:kten yere düşenler 400 kişi 
kadar vardır. Yaralıları hastaha -

yene hane \·e ev telefonu 22398. -

çin pol:s kordonunu yarmak iste - Kışlık telefon Z%l9. ~ 
mitlerdir. 1!!!!1:1 Sııat 22 de, itfaiye ve polis ef- iLAN Samimi saad'et radı, enkaz ııltında kalan k'r.ısele- Tolstoy - 1. H. Alişt; 1932 senesindenberi t!caretha-
ri kurtarmak için , balto.!aı-l:ı kalın 50 Kuruı nemin vekaleti umumiyesini ifa et· 11------"liilil;;;::;ı;-,;.,:. __ _ 

direkleri k:rmzğa çalıııycrhrdı. ınekte olan Hamdi bu kere kendi- iii İçlerinde pek çok çocuklar da liğ:nden terki vazife etmic oldug-u ll!-----.....5 ...------
11 

b ı ı 1 k 

'$ lstatistı·k 
u unan yara ı arın e serİı;İ hafif- cihetle gerek ticar~thanemle ve 

tir ve pansımanları ynpı!dıktan grekse bililmum muameliltım üze- Andrcles - Huphi Nuri 

sonra kendi evlerine dönmüşler • rinde hiç bir sıfat ve salahiyeti ol- ~ ~J_o_K_r_ş_. -----...11 
dir. Bazıls.rının yaraları daha a - • madığı il• n olunur. ( 4183) Dağıtma yeri : 
ğır o1duğund1 and, hunlar hastaha - Deniz zab:tan terzihanesi V AKIT Matbaası 
nede kalrnış ar rr. Diınitri Filaktopulo 
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= • Denizyolları 
ıŞLETMESı 

Acentelcrı 1\arakôy i\Oprüt>.ı~, 

l"el.42362 - "lırkec• MühürdaızaJr I•-- 11.ar• felefoı ~740 __ .. 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 16 1 . 

• 
inci kanun PAZAR günü ıaat 
10 da Mersine kadar. (8501) --Karaaeniz .Yolu 

KONYA vapuru 15 Birinci 
kanun CUMARTESi ıünü ak • 
§&mı ıaat 18 de Hopaya kadar 

(8502) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 151. nci ka

nun CUMARTESi günü aaat 
18 de lzmir'e kadar. (8503) 

İstanbul dördüncü icra rne • 
rnurluğundan: 

Yeminli ehli vukuf taraf md•n 
tamamına 1014 lira kıymet keail· 
mit olan Salma Yumrukta karyei 
atik Ali pa§a mahaleıinin Demir 
kazık - Vaiz - aokağında eıki 

· 21 yeni 19 No: lu aralıiı bulunan 
hanenin tamamı açık arttırmaya 
konulmu§ olup 1.1.1935 tarih:nde 
fartnamesi Divanhaneye asılarak 
14.1.1935 tarihine müaadif pazar
tesi günü ıat 14 den on altıya ka
dar İstanbul dördüncü icra daire -
sinde bir~nci arttırması yapılacak 
ve muhammen kıymetinin yüzde 
yetmİ§ betini bulduğu takdirde i • 
baleıi yapılacaktır. 

Akıi halde en aon artbranın te
ahhüdü baki kalmak üzere arltlr
ma on bet gün daha uzatılarak 29. 
1.1935 tarihine müaadif aah günü 
aynı ıaatte tekrar edilecek ve ıe -
ne muhammen kıymetbı yüzde 
yetmit betini tutmaza iki bin iki 
yüz seksen No. lu kanuna tevfikan 
ıabf geri bırakı1acaktır. Arttırma· 
ya girmek için yüzde yedi buçuk 
teminat akçaıı almır. Birikmit ver 
ıi belediye vakıf icareıi borçluya 
aittir. iki bin dört No. tu icra kanu 
nunun 126 ıncı maddeıinıe tevfi • 
kan hakları tapu ıiciller:le eabit 
olmayan ipotekti alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve hu· 
ıuı"le faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba • 
ren 20 gün içinde evrakı müıbite
lerile bildirmeleri lazımdır. Olmaz 
iıe hakları tapu ıicillerile ıabit ol· 
madıkça ıatıf bedelin:n paylatma
aından hariç kalırlar. Ali.kadarla· 
rın itbu maddei kanun:ye ahki. -
mına göre hareket etmek ve daha 
çok malu~at almak iıtiyenlerin 
934/2832 doıya No. ıuna memuri
yetimize müracaatları ili.n olunur. 

İstanbul asliye mahkemeleri 
birinci yenileme bürosundan: 

4 Klmuıuenel 1933 tarihin • 
ien enet ikame ohmup latanbul 
uHye birinci ticaret mahkeme • 
ainde derdesti 1'11791 Krippel ile 
Naci ve Rozantal arumda müte • 
kenin dava do.yunun yenilen • 
mesi için verilen beyanname ve 
,anclerilen daftltİJeDİn muhatabı 
Naci ve Rozantalin ikametıihı' -
nm meçhu! oldutu heyaırile mü · 
batiri tarafından &=11 teblii ilde 
edilmit ve bir ay müddetle illnen 
tebliıat if uma ve 2.3.1935 tari • 
hine müaadif cumartesi günü aa • 
at 15 de yenileme muamel•ine 
~tlandm•ıma lruar verilmiı ol · 
duiundan mezlcGr ıünde Yeni 
postane bin&11nda lelin birinci 
yenileme b&roeuna ıelmediii tak· 
dirde 23f;7 numaralı kanun ahiri· 
mma teTflkan yenilemenin gıya • 
imada ppıJ.aiı il&n olaur. 

Süme·r Bank 

Yerli Mallar Pazarlarında 

il . 

Tasarruf hafta sın8 
mahsus olan bu ucuzluktaJJ 

de istifade ediniz ha yra~lıklarınız • • 
ıçın 

İstanbul Yedinci lcra memur
luğundan 

Galatada yeni caddesinde 6 nu 
maralı maiazada iken halen ika· 
metıihı meçhul Lahyeti Diyeniı'e 
Mihran Gaıeryan mahdumlarının 
aleyhinize Beyoğlu 3 üncü Sulh 
Hukuk mahkemeıinrlen aldığın·zı 

•e 34/142 No. lu 15.11.934 tarihli 

T\!!J C2 K iVE 

llRAAT 
EiANK~I 

noterce tasdikli tüccari defterler
den dolayı 128 lira 42 kurutun t~ 

mini için h:ıczi ihtiyati kararı da.· 
ireainde Galatada Yeni camii cad 

deıinde 6 numaralı mağazanızda 
mevcut mallarınıza ihtiyaten ha
ciz vazedilmit olup mezktr haczi 
ihtiyati kararının bir sureti mu-

aaddakannm tarafımsa tehliii 11.
nm ıelmekte İle ele uı .. ,U.. 
nda adresi ıöaterilea mahald• 
çıkarak ilcametalhauf meclnd ole 
duiu anlaıılnut olmakla bacsi ih
tiyati karanJUD teWiii ••mm• 
kaiın olmak üzere ilin olmmr. 

(4191) 

Asliye mahkemesi 6 el 
cfuiresinden: 

Macide hanım tarafınd 
mut paf&da Çetnekir sa 
19 No. lu hanede sakin 1-1 
aleyhine açılan boıanma 
da ikameqihının meçh · 
aebile vaki ilinen tebli•tl' 
men mahkemeye ıelmecl" 
tarafından bir vekil gönd 
olmakla bittabi gıyabında 
meye baılanarak tahkik•& 
nameai kıraat ve davacı 
olanmuı itbu muameledd 
le ııyab kararının on bet 

e e ı anen te ligıne kar 
mit ve bu baptaki gıya1' 
mahkeme divanhaneı=ne . 
bımııt olduiundan tarİ~ 
ferdaımdan itibaren bet ı'. 
de itiraz etmediği ve ma 
nü olan 28.1.1935 pazarı'_, 
aaat 11 de Yeni poıtah'.ı 
tanbul uliye mahkemesi 
hukuk daireıinde beyti 
huauruna ıelmediği takd 
vacınm iddia eylediği 
ikrar ve kabul etmit ad 
yabında mahkemenin i~ 
ceği tebliğ makamına 1' 
mak üzere ilin olunur. <' 
İstanbul asliye mahk'/ 
rinci hukuk dairesinden: ~ 

Miiddei Haıköy~e K~ 
balieainde cami altı ıo ,,ıl 
No. la hanede ıakin Mad 

na tarafından müddeaal~ 
köyde Kiremitçi mahall ld 
mi alb aokaiında 13 No· 
lciada mukim Etref ~~ 
ale11aine ikame olunall ~ 
bedeli ieardan mn...ıı1 
ra alacak da.umda11 ~ 
lili muktazi cla•a ar~ 
liııln naumaileyh Eıref 
fendinin ikuneıpba IJ 
meçhuliyeti huebile ti• 
141 ei .Udeaine t~ 
ıtln mikldetle ilineo • iti' 
rar v•Dm ;t ve arsubaJill 
timük-ecli~ 
eclilmit olduiunda11 lll 
maker müddet Dl'f::. 
••:re ıaüracaa~ -? ~ 
lüile cenp Yermetı ve ıA 
dWe hakkında mualllel 

bmm ifa edffeceii daTa illi 
nin tehlil makamm• k• 
iizere illn olunur. 
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~ahh~~gümrüğü ~-V~~~~-·~~~~~~~~~~~~~•• 
çevirgenliğinden: 1 rur~~"~~~~.~~~ Elektrik Radyatörl 

N K 
lstanbul Acentahgı.. T A M S J C A 

o. ilo Gram Eşyanın cinsleri K L J K 
· 5 Liman ban, feJelon: 22925 
~ :ı2 500 LiıtiJdi pamuk ıeritt 
Hıli 42 000 Kutuda et kooıervesi 
O 1 050 İpek menıucat 
o o 145 ,, ,, 

'( o o 620 " .. 
-....--. .~karda yazılı eıy• 14 . 12 • 934 elen itibaren açık arttırma 

t• ~ e •ah:acakhr. lıtekıilerin 3. 1·93S Perıembe günii ıHt 
•dar •ahı. kom ayonuııa gelmeleri • (~498) 

isten t: lJ ı ~. c ıe 0 ıyest ilan ıarı J 645;----------------Se • 890, 1285, 1267, 401, "033, 13b9 B70, 1777. 
l( ~Oilu idaresi hekimi flya karidi karısı Lartaada 

Q 6PrU mufettiti ŞükrG kızı HayrDnn'u 
t1lerbeyi tabsrl şubesi tahsildarı Hüseyin öksüzleri. 

'{•rd Z ı cOıdan numaraları yazıh olan maaş ı.utlarınıa iraat 

:••na Ye iıimleri yazılı oJanlarm da H eledi ye ıat iı:erı sıci1 
•ne IDUracaatJarr. · (8500) 

. yolları llEinla.rJ J 
lte idaremize ait itkeleden geçirilecek alelUınum eıyanm be -
kilo ve kesrinden alınmakta olan 12 kurut ücret 10.12.1934 

İtibaren 5 kul'Uf& in~irilmiıtir. "8454,, 

1934 tarihinden itibaren; ııvlanma ruhaatnameaini ve av tii • 
'-f1Yan avcdann, beraberlerinde götürecekleri ağızlıklı iki av 
•e nizami bafaj hakkmda ayrıca istifade etmek üzere, vur • 

'"ların 30 kilosu parasız lafınacaktır. "8455,, 

, le · Ü naldiyab; 2.12.1934 tarihinden itibaren ton ba9uıa; 100 
•dar mesafelerde beher kilometre için "3 kurut" 101 kilo

'11 fazla mesafelerde de 100 kilometre ücretine ilave edilmek 
g 'beher kilometre için "2,5 kuruta" indirilmittir. Bu tenzilat, 

'loıı olmak veya bu ağırlık üztarinden ücret veril~ek prtile, 
leli vagonla yapdacak nakliyata tntbik edilecektir. "8·.ı56" 

Trabzon Yolu 
TARI Vapuıu 16 

K. evvel 

pazar ıünü aut 20 de (le. 

lata nhbmından kalkacaJI. Gidit 
te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık 

Samıun, Unye, Ordu. Giresun. Ti· 1 
"'bolu, Gö,..le. T .. bzon •• R~ 1 
Dönüıte bunlara iJiyetea Of H ı 

Sürmeneye uirayacaktır. / 1 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

Müddei lstanbulda Dikranyan 
hanı altında manifaturacı Topbaf 
zade Ahmed Hamdi tarafından 

F ethiyede sabık icra memuru Meh 
med aleyh'ne borçluıu Fethiyede 

:;z oğlu Mustafadan tahsil oh 
nup zim?r.c:i~e r:::ı~:··~:C:i (641) J' 
ra 7 kuru§un tahsili hakkındak: 

dava arzuhal su!·eti müd deialey· 
hin ikametgahının meçhuliyetine 
mebni ilanen tebliğ olunmaaına 

rağmen müddeialeyh davaya ce

vap vermed:ği ve mahkemeye ike 
metgahını bildirmediği cihetle tah 
kikat için 22 ikinci kanun 935 ıa -
h günü saat 14 e tayin kılmmıf ol
duğundan müddeialeyh o gün, o 
saatte Yeni postahane binaunda 
lıtanbul Aaliye Birinci Hukuk 
mahkemesinde haz?r bulunmak 
lüzumu davetiye tebliği yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

Fiatlarda Tenzilat 

a i 
VERESI"'r E SATJŞ 

Fosfatlı ar Malt Hulisası Kullanınız. 
Her ecza
nede satıht. 

"""-- Öz Türkçe kar4ılıklar 

7 E.. lk U k1 U ( · vun, 8. Kabara.cık, 9. Uru , tam ık, 4. tanına, 5. Uyalamu, 
l'ohum, tohumluk man.) 6. Uyat. 
- habbe, Domur. - e uğramak, 1. Elikmek, 2. 

4 
liaber, 1. Bilgi, 2. Car, 3. Çav, Isıganrnak, 3. Utanmak, 4. Utlan. 

· C)avır, 5. Dini, 6. Duyum, 7. Ol· rnak. 
~ı·, olçar, ulcar, 8. Otük, 9. Salık, Hacamat, 1. Kan alma, 2. Ka • 

1 
O. Salla, 11. Sav, 12. Sava, 13. ee- rrktı. 

$e11 (ses man.), 14. Sorağ, 15. - etmek, 1. Boynuz çekmek, 2. 
e or:ık (Sorulup öğrenilen şey, me· Kan almak. 

b ınan.) 16. Suri, 17. Savur, ıs. çı, 1. Açgucu, 2. Açıcı, açıkcı, 
~~:: 19. Tiles, 20. Ucar, 21. Uy, 3. Kancı, 4. Kan alan, 5. Kartuk. 

· Yar ı Hacer, 1. Kaya, 2. Taş. 
a - almak, 1. Oğnmmek, 2. Ses - i semavi, 1. Gök taşı, 2. Yd-
lnıak, 8. Soylamak. dırım ·~r, 3. Yıldız taşı. 
-:_ ıiz, 1. Oğrun, 2. Uğrun. Hacet, 1. Aygıt, (Havayiç man) 
- ıizce, 1. Ansızca, 2. Uğrula- 2. B'terge (Maslahat man.) 3. Di-

)In, lek, 4. Eksik, 5. Gerek, 6. tş. 
lat- vermek, 1. Ayrtmak, 2. Ay • Hacip, 1. Odacı, 2. Kapr~r. 
llı lllak, 3. Bildıinnek, 4. Snlık ver- Hacle, 1. Ak otav, 2. Gehn oda-

ek, 5. Uy vennek. sı 3. Gerdek, 4. Gerdeklik. 

4
. ':- c.i' 1. Arkış, 2. Ondü~, 3. Til, 'Hacın (h~cirn), 1. Büyüklük , 

h l'ılcı (Askerlik:e dü~ınandan 2. Çelim (Cusse man.) 3. Irlık, 4. 
llıaher almak için tutulan adam Oylum, 5. Yumru. 
llı an.) 5. Ulak, 6. Yalavaç (Resul _ i iıtiabi, Sığdınm. 

an.) Haç, ı. Celebek, 2. tbek. .. .. 
- ıormak, Şavırlanmak. Hadaaet, ı. Gençlik, 2. Kuçuk-

~ liabiı, 1. Alçak, 2. Anğsız, arı· lük (Yaş küçüklüğü), 3. Yenilik, 
k~ 8. Kötü, 4. Sası, (küf ve çürük 4. Körpelik. 
kı an, 5. Tnnarsık (Tımar = ba· Hadeka, ı. Bebenek, 2. Böpeçin, 
~Ilı, hastaya hizmet, terbiye, 6. 3. Bübecik, 4. Göz bebeği, 5. Göz 

a:an, 7. Yaramaz, 8. Yavır. karası, 6. Karağ, 7. Yanarca. 
llh, Pırtak Hademe, ı. Ayakçı, 2. Bala bak· 

~~"bl, 1. Argamçı, 2. Beyg, 3. ra (Hadenı ve haşem, bir konağın 
~. 

0 
dur, 4. Halat, 5. Hör, 6. İp, uşakları, uşak kısmı man.) 3. Bes-
l"gan, 8. Urgan. lek( Bilhassa kadın), 4. Besleme 

)lı ........... ~lverit, 1. Ernken tamur, 2. (Eviatlrk g:bi boğazı tokluğuna 
~ Sıhiri. hizmet eden kızman.) 5. Çeltek 

liacaıet, 1. tr, ir, 2. Kurlık, 3. (yardımcı maİı.) 6. El ulağı (kü • 
'· s.c _ 

• 

1 

Öz Türkçe karşılıklar 

çük hizmetleri gören küçük çocuk mak, 2. Danmak, (Cinlere uğra • 
rnan.) 7. Kapı ulağı, 8. Karavaş mak, ansızın birine raşgelmek, he
( Cariye man.) 9. Kırnak (Yaşlı defe isabet ettirtnek man.) 8. Ol. 
cariye man.) 10. Kul (bende kö • mak, 4. Ornamak, 5. Yana bul. 
le man. 11. Kullukçu ( hizmetçi, nıak, 6. Yolakmak. 
bir hizmete memur man.) 12. - e, 1 Olan, olan biten, 2. Uç. 
Künçük, 18. Odacı, 14. Süder, 15. m~, 3. Yana iş. · 
Tapığcı (Memur, müstahdem Hadit, Demir, timur. 
fonctionnaire man.) 16. Tapukçı, Hadit, 1. Alavcan, 2. Gürliğen, 
17. Ter oğlam (Emekçi, işçi, ame· 3. Kaygan, 4. Keskin, 5. Keygin, 
le man.) 18. Tutma, 19. Tutuk 6. Kızgın, kızmış, 7. Kızık, 8. Ok· 
(Ücretle tutulmuş man.) 20. U - tem (Yiğit, kavi, mağrur, müte .. 
şak (Anadolunun bir çok yerince kebb'r rnan.) 9. Oktür, 10. Okke-
küçük çocuk, evlat man.) 21 Yalçı li, öfkeli, 11. Titiz. 
(Ecir man.) 22. Yumuşçu (ken - Hads, 1. Çakmak, 2. Sezgi 8. Se.. 
disine bir iş havale olunan man.) zik, 4. Seziş, 5. sezme. 

Hadım, (Tenasül kabiliyeti Hafakan, 1. Boğak, 2. Çarpmtr, 
nez'edilm·ş man.) 1. Çimengen, 2. 3. Dökük 4. Tıkanma, 5. YürelC 
Holuç, 3. Iblık, 4. Kesik, 5. Taşak- çarpıntısı, 6. Yürek deprenmesi, 
sız, 7. Yürek kakması, 8. Yürek oyna-

- (Kısır edilmiş hayvan man.) ması. 
1. Burma, 2. Elnenrniş; 3. Enek· Haffaf, (Kavaf), 1. Ayakkabıcı, 
lenmiş, 4. Holuç, 5. lğ'ci~ç (Bürk) ; 2. Başmakçı, 3. Çedikçi, 4. Edikçi, 
6. İğdiş, 7. lnenmiş, 8. Kesik. 5. Terlikçi. 

- etmek, 1. Burmak, 2. Ene • Hafp, 1. Asragucu, 2. Bakan, 
mek. bakıcı, 3. Balaır, 4. Bekleviç, 5. E-

Hadi, 1. Bosutçu, 2. Doğru yolu sirgiyen, esirgeyici, 6. G~yikli, 
gösreıici, 3. Kılağuz, kılavuz, 4. 7. Konıyan, komyucu, 8. Saklıyan 
Kurtarıcı. kl sa uyıcr. 

Hadis, (Söz man.) 1. Keleci, Hafıza, 1. An, 2. Anak, 3. Bel. 
2. Söy, 3. Söz. Iek, 4. Belleme, 5. Es. 

- (Genç man.) 1. Genç, 2. - b, Oy,gur. 
Görgüsüz, 3. Görmemiş, gönnemi~ Hafi, ı. Gizli, 2. Oğrun. 8. Or. 
g~çiıınemiş, 4. Küçük, 5. Toy, 6. tfüü, 4. Saklr, 5. Urgun, 6. Uzluk, 
Yeni. 7. Yru?ırtu (Yaş kökünde örtü mi• 

Hadis, 1. Gelgülük, 2. nıan, 3. nası: ''Ya~mak .. 8. Y aşmı, yaşn. 
Ortaya çıkan, 4. Yeni çıkan. ı - ı8z, 'Om. 

- olmak, 1. Çıkagelmek, çık· - yyen, 1. Astııtım, 2. El aıtm .. 
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J envlra tımz ıçın en biııncı nevı lamba kulıan ·n ı z 

LimbPsım ku llanmakla hem ışıktan kazanır hem de cett' 
yandan yani para dan tasarruf edersiniz. 

Philips Limbaları 
Türki ye umumi mümessilligi : 

HeUos müessesatı Gal~ta, Istanbul 
h 

Bu münasebetle her 
cins kumaşlarında L N f T A 

ı-1ususı fiyatlar yaptı 
Y eni kumaşları 
ve y e n i fiatları 
görmeden başka 
yere uğramayınız 

Toptan ve Perakende 
(Toptan satışlarda azami teshilat gösteıilir. Müracaat mahalli: 

· Sultanhamam, lpekiş mağazası - birinci kat, 
lpekiş merkez müdürlüğü) 

---CEVAT 

Diş ve baş ağrıları için en faydah Ye teıirli 
ilaç ALQ?PArt'dır. 1-6·12 lik madeni k11tu· 
1 arda ve orijinal amba lajda her eczaneden 
isteyiniz. 

......................................................... ··-···-····· .. ·············--·····-···--=~ 
4~:=:::: :::::::::::::::::::::a:i::ffi5::::::::::::::.:ın:::::s::::::::::::::::::::::::::e::.=:::ı 

---- Yeni Kitaplar __ ,,, 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 18 inci es 

Ç uk Düşür en et 

,-------------------·---------------------
ROMANINI OKUYUNUZ 1 ıı:e: 

H. GONZALVE-MENUSIER ~lıiiyı 
. i . . F'iKRi - R .. "'SiM ·~.~ .. Yılbaşı ve bayram münasebetile lpekiş 

mağazalarında 25 liradan yukarı alış 
yapanlara, alış miktarlarına göre 

hediyelik eşya verilir. 

Öz Türkçe karıılıklar 

dan, 3. Oğıulaym, uğıulaym, 4. 
Urğun, 5. Uğrun, uğrun, 6. Urun
tun, 7. Yaşın yaşın. 

- ye, Çavşutçu, 2. Çuğu1, 3. 
Dinici, 4. Gözcü, 5. Karakulak, 6. 
Kcduk, 7. Koğcu, 8. Sezekçi, 9. 
Sinci, 10. Şemçi. 

Hafif, 1. Anıl, anul, 2. Arkm, 
3. Cengil, 4. Ciğil, 5. Evsen, 6. Ke
vek, 7. Koflan, 8. Onay, 9. Ongi, 
1 O. Selki, silki, 11. Yavaş, 12. 
Yaym, 13. Yeftin, 14. Yeğil, 15. 
Yeğinlik, 16. Yeğni, 17. Yeğin -
cek, 18. Yeğnik, 19. Yeğül20. Yel
fc, 21. Yelincek, 22. Yeltin, 23. 
Yence, 24, Yencilik, 25 Yenecek, 
26. Yengil, 27. Yenik, 28. Yenil , 
29. Yenilcecin, 30 Yenilcek, 31. 
Yenlen, 32. Yenil, 33. Yenşek, 34. 
Yeylik, 35. Yeyni, 36. Yığmk, 37. 
Yrğtr, 38. Yrğm, 39. Yilenk, 40. 
Yin,, 41. Yinçek, 42. Yingil, 43. 
Yinik, 44. Yfoi11 45. yivtin, 46. 
yiynl, 47. Yiynicek, 48. Yönkül, 
·19. Yiingül, 50. Yünük, 51. Vün -
kül, 52. Yünül, 53. Yufka, (Yuf -

(Asıl nıan: Pire; mec) 3. Cazgıt, 
4. Cencik, 5. Cılgrsız, 6. Çapçuk, 
7. Dingil, 8. Dulbak, 9. Fındıkçı , 
10. Kıntkan, 11. Kovalak, 12. 
Kurgu, 13. Oynak, 14. Selçik, 15. 
Sürtük, 16. Şelefe, 17. Şipir (Kız 
hakkmda) 18. Şrrfmtı. 19. Uçan, 
20. Yeleyen, 2]. Yeleme, 22. Yel
firik, 23. Y ellüz, 24. Y elmeşik, 25. 
Zeybek . 

- meşreplik, Kurguluk. 
- meşreplik etmek, Kurgur -

mak. 
- meşreb olmak, kurgunmak, 
Hafit, 1. Ahtik, 2. Çavluk, 3. O

ğulduruk, 4. Oğul oğlanı, 5. 0 -
ğu~, öğüş, G. Puym, 7. Torun, 8. 
yekencük~ 

Hafr (etmek, 1. Balağmak, bal
gamak, 2. Cırmak, 3. E~mek, Eşe

mek, eşelemek, •t Kazmak, 5. Oy
mak. 

- iyat, Kazı. 
Hafta, 1. Adna, ~ . Atna, 3. Iyık, 

ı. Sağış, 3. Yeti, yed~, 6. Yid,gün, 
7. Yik. 

ka yürekli; yemeğin arkasr yufka) Hah, Arzu. 
51. Yuka, 55. Yuyka. Bcd -, Kötülük istiyen. 

. - çe, 1. Amlca, 2. Yava~ça, 3. Dil -, Gönül isteği . 

Y encecük. Hayır-, İyilik istiyen. 
- hafif, 1. Anul anul, 2. Arkun - na hah, 1. Erkli, erksiz, 2. !s-

arktın, 3. Yava~ yavaş. 1 ter istemez. 
- lemek, Yeğnelmek yeğnil - Hahi ş, 1. Dileme, 2. !stek, iste -

mek, yeynimek. yiş, 3. Kımınnıa. 
- letmek, yeynitmek. - ger, 1. İstekli, 2. Kösençiğ 3. 
- lik, 1. Yeğnilik, 2. Yeliklik, 3. Kösüşlüğ. 

Yenşeklik, 4. Y eynilik. - siz, 1. Edncek. 2. i steksiz. 
- metrep, 1. Ayam. 2. Bürge Haif, 1. Be dl ek, 2. Dürek, 3. 
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V AKIT MatbaaH - lıtanbul L 'atı 

ö "z türkçe karıı1ıklar 

etmek, 1. Arınmak, 2. Çimmek, 
(suya girip yıkanmak ınan.) 3. 
Çümmek, 4. Suvunmak. 

hane, 1. Almazlık, 2. Cimecik, 
3. Çağ (Delikli taştan akan su 
man.) 5. Çağ evi, 6. Çağlık, 7. Çağ 
Irk bucağı, 8. Seneklik, 9. Suluk, 
sulukluk, 10. Tanalık, 11. Yunak. 

Gusn, 1. Budak, 2. Dal, 3. Ga -
mrtmaç. 
• Gussa, 1. Azbuy, 2. Bosuş, 3. Ka 
dağa, 4. Kara dıüşiince, 5. Kaygu, 
6 Tasa. 

Guya, 1. Diyelim, d iyelim ki, 2. 
Garsan, 3. İmiş gibi, - miş gibi, 
4. Sanasm, 5. Sanki, 6. Sözde, 7. 
Tutalım, tutalrm ki, 8. Yalım. 

Güfte, 1. Deyiş, 2. Koşuk, 3. Söz 
lcr, 4. Yakılma (Nazım ve nazme • 
dilme ınan.) 

Güftü gil, 1. Dedikodu, 2. Dul -
çuk, 3. Geleci, keleci (Lakırdı 

man.) 4. Kov, 5. Sav, 6. Söz sav. 
Güman, 1. !çgil, işkil, 2. Sam. 
Günah, 1. Arsar, 2. Azuk, 3. 1-

rincı~ irmen, 4. Kilinçek, 5. Kıyal, 
6 . .M:un, mm, 7. Otün (Ötmek = 
te<.:avüz etmek), 8. Suç, 9. Sunı -
"tluk, 10. Tarlık, 11. Yazık, yazuk, 

- kar, ı. Eksikli, 2. Krlmıstı, 

3. Suçlu, r,uç işliyen, 4. Utw1, 5. 
Yanılaçr, 6. Yazgan, 7. Yazrklr, 
8. Yazukç1, 9. Yazuklu, yazukluğ. 

- sız, 1. Özü ağ, 2. Suçsuz 3. 
Yazuksuz, 4. Yüzü ak. 

- a sokmak, 1. Buyruk s1tmak, 
'(Emre muhalefete sevketmek 
man.) 2. Suçutınak. 

- işlemek, 1. Buyruk sımak 
(Emre muhalefet man.) 2. Kilin -
çektemek, 3. Utunınak. 4. Yanç .. 
ınak, 5. Yazmak. 

- ını affetmek, . Boşwnak. 
Güruh, 1. Alay, 2. Bölge, 3. BÖ

iük, 4. Bursang, 5. Cerge, 6. Eğ " 
rin, 7. Kalmcu, 8. Kuygaşka, 9. 
Kuralma, ıo: Öğür, ökür (Sürii 
ınan. ) 11. San, 12. Sürek, sürü, ıs. 
Tabm (sürü man.) 14. Takım, 15· 
Tulp, 16. Yartrm. 

- güruh, 1. Akın akın, 2. :Alat. 
alay, 3. Böliik bölük, 4. Sürii sür\i, 
5. Taknn takım, 6. Ulam ulam. 

Gürz, 1. Baldak, 2. Balga, bal-
ka, 3. Çomak, 4. Salak, 5. Topuz:, 
ağır topuz 

Güzaf, 1. Boş söz, 2. Kütüre • 
Lafü -, 1. Atıp tutma, 2. Saç " 

ma sapan. . 
Güzergah, 1. Çiğnek, 2. Geçıt, 

geçit yeri, 3. Otlevik, 4. Tapta~ı 
5. Yol, 6. Yol uğrağı, 7. Yol üstıı. 

Güzide, 1. Artukmaç, (kıymet " 
tar, giranbaha man.) 2. OınaY, 
3. Öründü, 4. Sayın, 5. Saylaın, 6. 
Seçilme, 7. eçkin, 8. eçme, 9. T~Ir, 
tolu. 10. Üğüıtlenmiş, 11. ürun
dü, 12. üründül, 13. Üründülen " 

mış. 

·-H-
Habaset, 1. Alçaklık, 2. Artnı:t , 

3. Kötülük, 4. Yamanlık, 5. Yara " 
mazlık. . 

Habbe, 1. Benek, 2. Börtük, . g, 
Bürtük, 4. Dığ~l, 5. Diki, 6. Evln, 

- 93_. 
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