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Tayyare dumanile 

ha va ya vecizeler yazıldı 
ökonomi, artırım yedi gününün 

ikinci günü 

büyük onur 
lltk sc.,.. ' .. b''d·-· b' dk k J' C& gore ı. ıgım ır tanı 1 1 

d .. ~!ldisi i?e yol üstü buluştuğum bir 
~ dedi f{i: 

: b;.itün ağırlıklar bizim ya~takilere, 
Ç<ıfrdakilere dü.,tü! 

oıı ı :r 
arı Yl dır, ba§ döndürücü bir hızla 
b uhı,al, aoyaal dcjfüimden yana 
fllYordu ): . 
~1• değişiminin ardınca dil değişimi; 
dı!i . " • •. .• 

11 
nın oz varlıgına donup kavuş -... 

biir· 
lı" un bunlann, bundan öncekilerde 
ili "b' gı ı, o~masına, bu da yürekten 
•kı§lır; içinde bir innncın ışığı, ka -

arı kılıç tribi yarıp akan bir ırmak 
, :• 

0 nu ülkünün enginliklerine gö • 
deor .. Geç kalıınruza üzüldüğü yü -
lı() 11 0kunuyor. 

ı.ı l'le "k · ki · .., E 1 en, ııte dudakları gene §ı· 

Qıo ~tdiyetçi bir dilin ahını tutamı -
1 tı~ı· 
~ _'~erniyor. 
)ı dıtıı ta trabsülgarb ıavaır ile ya· 

'~l\ ~.~iitün gençliğinin peıinde k? : j 
~li)~İrn akınını göıtererek, tennı 
• ... , ~ gibi bir duru§la: - bütün a
~l ' ""-~-1.:..ı.ı.ı..r da bize. • ' rn 
~I' tte dü§tÜ! diyordu. 

İfllıl~dnn: - evet, dedim; bütün a· 
· ~~ baıarmıı olmak onura bizim 

&· ırı payına düıtü. 
~den ·· il · once gelerek it baırnı e erme 
·d.' !İmdi ( tarhan) soyadını alan 

•rı ded'•• 'b' " • kıl"b ~ .. ıgı gı ı: zamanın ın a ı,, 

~ gUn dü§ünmemi§lerdi. atatürkün 

10 andığı ulusal sava§, bize türkün 
dııll e1den çıkardığmı getinniı olu • 
l'tı. l>abancılar, boğulmak için de ol-

tdu .. ''h . . . . . d 

canlı geçti 
Ulusal ökonomi, artırım yedi 

gününün ikinci günü canlı, hare· 
ketli geçmiştir. Saat 13.30 da tay· 

yareci bay Vecihi, tayyaresile şe • 
hir üzerinde uçmuş, kalabalık 
yerlere ökonomi ve artırım kuru • 
munun vecizelerini taşıyan kağıt· 

lar, hediyeli kartlar atmıştır. 

Kadıköyünden Bayazıt meyda

nına geçişinde, bay Vecihi, tay • 

yaresini denizden 8-10 ınetre yük
seklikte uçurmu§ ve yolda rastla • 
dığı Kadıköy vapuru içine hediye

li kartlar, vecizeler atmıttır. Tay
yarecinin bu çok tehlikeli uçuşu 
vapur yolcularmı epiy heyecana 

d üt ürmüştür • 

Bir aralık bay Vecihi, ökonomi 

la •• anmı ısmetı,. ne gınne en 
k l'ınuz dı§ından sinirlerimizin içi - Tayyareci bay Vecihi dumanla havaya 
khir kendi kendimizi unutma agı- vecize yazıyor. 

0Ygun bitkinliği yer ctmiıti. ya· 
1 e!irnizden almıılar, bizi dilsiz hı- ve artırım vecizelerinden en gü • 

i~ >'olunu tutmu§lar, türk türesin • zelini dumanla havaya yazmı§hr. 

Bakanlarımız.ın aldıkları soy. 
adları şimdiye kaclar ayrı ayrı 

yazılmııtı. Bunları, toplu olarak 
göstermek için, yeniden yazıyo-
ruz: 

Oatte, soldan Esenlik (Sıhhat ve İç -
timai Muavenet) Bakanı Bay Refik 
SAYDAM "Saydam, berrak, §effaf de
mektir.,, lı; (Dahiliye) Bakanı Bay Şük
rü KAYA; Ba§bakan lamel INÖNO, 
Dı§ (Hariciye) Bakanı Bay Tevfik RÜ§• 
tü ARAS, Bayındırlık (Nafıa) Bakanı 

Bay Ali ÇETlNKA YA. Altta, soldan: 
Sü (Milli Müdafaa) Bakanı Bay Zekai 
APAYDIN, Yargı (Adliye Bakanı Bay 
Şükrü SARAÇOCLU, Ökonomi (lktı • 
aad) Bakanı Bay Celal BAY AR, Akça 
(Maliye) Bakanı Bay Fuad ACRALI, 
Kültür (Maarif) Bakanı Bay Abidin 
ÖZMEN, Gümrükler Bakanı Bay Rana 
TARHAN, Ağırkültür (Ziraat) Ba • 
kanı &y Muhlis ERKMEN. 

Burada öztUrkçe kar§llık olarak adliye 
için (yargı}, maliye için (akça), sıhhat için 
(esenlik), ziraat için (ağırkUltUr) denilme • 
st gazetemizin kendi dUşUnUşO, keneli bulu
şudtır. Ohllrlerf de dnha törtı ( hUkClmct) 
ce tnıımmı adlar dcı'tfldlr. Ancak bunlan 
Ankarada Ulus arkıı.da§ımızda ı;okluk gör
me~yiz. 

Yar&'I, aııtmda mali zaptı yolu ne ce.zıı; • 
lanclırmak dcmekUr. Bundan, yargucu, dava 
kesen, hükmeden devlet mcmurfycUnc ad ol· 
muotur. 

Esenlik, mhhnt demektir. 

Ağrtkilltilr, Fransızcada ziraat demekUr; 

(kültUr) U, hars karoıtığı ile 15ztUrkçenln öz 
malı saydık; Uıpraltı l§lemck yerinde do gene 
kUltUrU almak, bunu da ktlltUrdCD (ağrı') ın!a

Ulc nyınnnk hatıra gelebilir. Bu dll;ıUnco BA• 

dece (agrll ile {ağır) arnamdnkl 11es yakm

lığmdandtr. Aradasırada (Ziraat Bakanlığı) 

yerine (ekim) bakanlığı yazıldığmı o1tuyo • 
nız. (Eldm) çok dnr bir manadadır. 

Akdenizin şark havzası, emperqa
list si1Jasalar için mezar olabilir 

Kemal Atatürk, memleketi müdafaa etmek, zorla asker 
ihracına mani olmak için bütün tedbirleri almıştır 

•• 
Okonomik 
program 

1 
Elen Büyük Erkanı Harbiyesi Eski 

Başkanı Neler Anlatıyor ? 
"Le Mesager d' Athenes,, gaze· 

tesinde okunduğuna göre, Elen 
i ~li~lde benlik bıralanamak için Şehrin muhtelif yerlerinde ilk 

ita hıni gözf erimize kapamı§lardı. 
tr~ınının yüküm ( = vazife) ü ka- okul talebeleri tarafından geçid 

1 ürkf qe sanayi ül- büyük erkanı harbiyes! sa~ık ~a~-
• 1 · kanı General Duşmanıs, ' On ıkı 

-<lığını tasrih ettikten ve Akdeni
zin Şark havzasında mühim bir 
mevki İ§gal eden Yunaniatanın 

bu havzada ya doğrudan doğruya 

••ndadır diye uluısal gücü par • resmi yapılmı§hT. Talebeler elle • 
~ f~rdı. Kiıiye istek, kiıiyc dilek, rinde ökonomi ve artırım kurumu-

~~uç ile güre ( irade) veren bu .... 
. a.r kurumasaydı biz son acılan nun buyuk kartonlarmda yazılmı§ 

~ ıl'dik? 1 vecizelerini taşıyarak, şarkılar 
t.._Reçrniıte "bütün bu yükü hep biz- .. 1. k dolaunııılardır 
li'>'a ~ . soy ıyere :r- :ır • 
~ tagız?,, dıyen kafaların suçu -
~ Verdik! ne mutlu bize ki dünün Gcee şehrin birçok yerinde pro-
·~bğı bütün bu düzensizlikleri, jektörlerle tenvirat yapılmıştır. 

\._ .. tarık uı I .. .. , "' Bugün konferans ar, nu}ıame • 

ııcı saJ ıfnnm 3 üncO ııütnıu.nda reler verilecektir. 

, ~ -
··~~)e liıesi dün ellinci yd dönümünü kutlu/adı. Mektebin yıl 1 
114 /'~e liseye ~'Iıık,, adı verildi. Bu münasebetle talebe toplu j 

•tıklQı abidesine gitti; çelenk koydu. 

kesi olma yolundadır ada ve ıevkulcey§,, adlı kısa fakat 
Ankara, lt1 (A.A.) _ Ulusal dikkate değer bir tetkik risalesi 

ökonomi arttı11na yedi gününün ne§ret~iştir. 
başlaması münasebetiyle c. H. F. Eserı~ _batlangıc~n~a General, 
genel yazganr Bay Receb Peker bu tetkıkı sırf On ıkı ada ElenJe. 

rinin hürriyet ve istiklali, ulusal 
Devamı ' nnco 13yıfa.nm ı tncl stıtuııunda) İ§İ ile alakadar olduğu için yaz • 

veya bilvasıta bir hareketle me
nafi temin etinek istiyenlerin her 
taraftan darbelerine maruz bulun
duğunu tebarüz ettirdikten sonra, 
bu havzada bir kısım arazinin 

Devamı 4 cil sayıfanrn 2 inci .Otununıı. 

Fenerbalıçe Beşıktaşı qendi 

Dünkü §ampiyona maçlarında Fenerbahçe Beyikta§ı 1 - O yeneli. Vela ile lstanbulıpor berabere 
kaldılar.. Spor yazılarımız iç ıayılamızdadır. Yukariki resimler Fener - BqiktQ§ maçından iki gö

rünüştür. 
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• 

Türk - İngiliz tica
reti, Avam kama
ruında bir sorgu 

• 

Gizli bir harb vesikası 
Alman donanmasının 

inflilterege· öldürücü· bir 
• • 

vuruş vurması ıçın •• 
Londra, 14 (A.A.) - Mor • 

ninl)>Olt ıueteal bqine kadar 
ortaya çdmaUlllf Ye M. Baldwin
in "lnıilterenin hududu Ren neh· 
ri üznindedir,, idzlerinden aoma 

bilha•sa dikkate eleler ı"zli bir 
harb veailcur netretmektedir. 

Bu veıika 1918 HDeeinde Al • 
raan amiralr Şer tarafmdan yaz,ı. 

mıı ve Ladnclorff a slnderilm ·.
tir. 

Veaikanm ıayee · Alman -. • 
knl makamlarmı Heliıoland a • 
duımn lnıiltereye kartı bir hü· 
c1ım ÜNÜ olarak çok uzak olduiu
na inaudırmaktı. 

Amiral Şer, Fllndr sahilleri • 
Din, lnıiltereye lldtiriicii bir n · 
ruf ftl'IDak :çin Alman domnma
ıına çok müaait oldutuna elyltl • 
yor" diyor ki: 

" - Bir hava hücumu için ele 
ha hayledir.,, 

Efganlı asiler iki 
bin İranlıyı alı11 

götiirdiler 
Tahran, 14 (A.A.) - Pars 

Ajansı S:vil ve asker Afganlı 
bir takım asilerin Afgan • lran 
hududunda Jourababaya taar. 
nız ettiklerini, 25 kasabayı yaf· 
ma eylediklerini, 2000 İranlıyı 
rehine alarak ahb götürdük. 
lerini, on iki lran1ı jan • 
dannanm silAhlannı ellerinden 
alchklarmı ve bunlardan iki ta. 
nesini de öldürdüklerini bildir
mektedir. Hasar bet milyon 
t.ahmin edilmektedir. 

Mal'sily.a·Ce 
arasında itli 

bir gemi ortada 

Yunan Camlı.ar rei 
yemin elti 

ATINA, 14 ( A.A.) -Reial. 
cümhur M. Zaimltin Jai bet 
aeaelik riyuet dtme1i için 
Jemin merulmini, bqGn •1 • 
lavlar arasmda aaylav Ye lJaD 
mecliılerinin birlikte ,aptıklan 
toplanbda J&pılmıfbr. M. Zalm!
Iİn yeni riyueti buaüa bqJamak. 
tadır. 

Meruimde hGktmet erklm, 
Sen Sinocl azUı, bütün mnheh • 
ler reial.-i, Ji)uek memurin, or • 
du, donanma ve tanare sabitleri, 
aefirler heyeti hurr buhuunutlara 
dır. 

Sokaklarda birilmait olan halle 
RelılcGmhar M. Zaialiı ile Bat • 
hakan M. Çaldar:ıı alkıflamıılar-

Bir gemi ortada 
yok! · 

ı•---------•ı clll'. Bir efna tabanı ile elit- u- tir. 
Türk - lsveç hakem bu·· yu·· k 0 U ker 1ata1an, RiJuet:cimhur ara- Bu •ls.1- ...- Atlaa 

ml•sala D r Jından ParlAmentop kadar olan ıerek Acropole donatı 
..- {Bqmablldm de..U.) 

Marıilya, 14 (A.A.) - Manil
ya • Cezair arumda ltliJen Schi • 
affino iamrndeki npurdan puar 
ıGnünden;,eri hiç bir haber .ı... 
mamııtır. Bu reminin taifesi 21 
ldtldir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Tiirki1• L-- " .. _ ... ı--ı-- · F t• b 
ilelıyeç,28eyl0ll928tarilıliıe- =ii~.:z=-;;.-:.,.~ ransa, ıcarette ser 
::1..~mı.akmıkabulemlf· ::::.= .. .::.:::...~ tiye doiru gidiyör 

M. Yevt;çin sözleri nala 117t1•aka.rc1ır. 

Manilya Umanmm Jakm aa • 
hilleriade bu pmi7e ait bot fıçı • 
lar bahmmuttur. Arqtınnalara 
cleYW olamlJOf. 

otu fark Jdhk Wr JqaJlf\ c:ula • 
Belarad, 14 (A.A.) - Yuıoa- dıran lklerdea .az seçmek kim --.. 

laVJa Dıt itleri Bakanı M. Y evtiç, tir 1c: w. kolay Wr ittir. ldm 4111aittir 
Zagrebden seçerken ıazetecilere ki , .. ,. ~ .W., ....... .._ 
demiıtir ki: .. ... ,...,.. ............ Malı, 

"Cenevre kurumunun •ermit hep Wr ....... ..,......_ it! 4IWdl 

Rudolf Hea'in Paria oldulu karar hem ha!dcı, ~ de .u&mis, ._. ._,.... ...._ ,..._ ... 
ahl&la tatmin etm"ıtir. • .. ..., ;r.w.r • ._. 7ol .... 0 

• 

a..lia M (~) - Alman ni ve onun uluılararuı yükümü -
ı.kaatarmdan •e Mitlerin mua • nü anladıimı ıöıteren hu karar 
Yialerinden M. Rudolf Hea'in 12 ·YqoılaVJanm acunda kazanmıt 
ve aonra 17 ikinci Klnuncla Pari· olduiu ıenel takdirin bir delili • 
ıe yapacaiı ..,.ha~maya 1ma- dir. 

1u~anc1ııma ı&re Abnua Dıt B•y Rü,tü Aras 
itleri !Manlıiı mehafiH, bu ae. Atina, 14 (A.A.) -TGrldye 
yahate biifilk bir ehemmiyet .,._.. Dıt itleri Bakanı Ba1 Tnfik Rüt· 
mekte ye bu ae1ahatin Sane reyi· til Araam yarın buraya ıelmeai 
aammdaa aoma yapılabilecelini beldenibnektedir. 

.......... ...., ... ltll'lr:leila 

kısa bir devire 11kıtttrmak İlfedifimiz 
ileri abhtJa'a .,. Q ........... .. 

midi. dünldiS.. .......... iti ,...... 
......... "' ... eliler. ...,._.,.. 
itler ...... , 

,. tm.alr .............. lıir..,... 
çetnlil laq dili -....... 17 ..,_ 

..... pldilial eelebnlk .. - ........ 
birWp ................ ...... 
(= ..... ),lıis Wallpeı ....... ? 
............ sin!eriade .. -w,.a. .... 
,.pmalr onara 'bir istikW ..... ,... ...................... ...,... ...... 

Paria, 14 (A.A.) - 8atheb• J Kontl!ulan proje ti 
M. Flindin, Buiday kanunu llJi- ftf J&ftl Mrbeeti,e el 
huı mGnuel>eti,te ., ... 1ar nml••ktad1r. 
mecllaiacle 8'lftll m11ıletinl ile • M. FllncHiı, '*'8.leaia 
ri ılrerek tl1'e ümittlrı nul•aımdaa lw, 

"iktidar met•llnia ,..._... rüaiD alratle nllııllilıamad91 
tatrmama olu • ..,1&• m11llal lafllalrıll 

Mler dejiWir. S... apı •-ll'la 
,.._blrnbrm11.ı.eldlr. 

Eler benim .. ~ 
hattı ........... ~ lalam 
tutlar dalllliatle tuYil .. lh 
.......... kaW ....... 

HGll6met mllfldll n ..,_ • 
h bir lalam mu.-....ı.n. eoa
ra 171 .. ,. kartı 388 NJ' ka•ıa • 
mqtır. 

ve ha tm"ede ha.ut bir ziyaret Kendisi burada iki gün kala • . . 
mahiyetinde olmaktan çrkacaimı qktır. 
töylemektedir. Benzin yüklü bir 

._,_ w.. ılWeld ..,. ~ T· k • ·u t• tj ,.~ ..... -.Ji .... ...._ • ar - ıngı z ıcar• 

dilin a11a .. • ......,.....: ...._, ıö.A•meleri 
italra-Ha 

meaele i Ellz1zde 2453 muhacir yelkenli hattı . ,...., ...... 
is" an edilitor Atina, t4 CA.A.> - Bensin ı~~~~~~~~~:!llm9 

Ellsis, 14 (A.A.) _it ....... Jiildü hir Yunan yellıenliei, Evrensel tayyarecilik 
yadan 808 bir ay içiDcle ıelea 143 e&ryato. .-çıldarmda atet abmt • konferansı 
nelen ihuet 2453 slçebmba İl• tır. Kaptan ile ta,fa brtarılaut Berlin, 14 (A.A.) - 11 Ula• 
'kln itleri ........ iyeli• ilerlem•k- ise de gemi batmııtrr. ıun ı!nlili enemel tanarecllik 
tedir. Bm!lara ncak remek ..eril - Fransız_:_ Alman çabıma konferaaaı Luft H•nunm laahau 
melde •e Utlralaatları her mret1e beraberlifi M. RaraU RJ'nin ...,. .. Dbiı 
temin edilmektedir. Sebirde kuru· • albnda toplum111br. 
lan miaafirhanlerde ikametlerin. Pana, 14 (A.A.) -M. Fon Pa· Murahhular haya yollarmm 
den IODI'& muntazam bir plln da - pen, Piti Junıal puteaine bildi • hareket saatleri halrlcmda birlik 
ireeinde bulardald mahallt mü. rimde bulunarak demiftir ki: kalmıtlarclrr. 

"Frauız ·Alman beraberlill • • 
retteplerim otomobWerle yollan· nin zaruretine lwuizm. Bu çalıı. Bay L1tvınof 9erlfne 
maktadır. Villyet bu itle bizzat ber ı •--acak hana X... k 
altbdar ol••lda •• lakla mtnıa- ma aber iii o.-.,,. o u •• ayaca 
aldarmcla taf&ler ,..maktad1r. Avrupa Ye diap ~. 1914 &erlin, 14 (A.A.) - İerlia 
Muhacirleila trhhl fta1Jet1m de katliamlarmı ıa..Gt olan nalller R111 mellafiHu ılre lar UtNof 
da- mtralcabe edi'melttedlr. ~dıkça bir .... çıkman lhtl • Cennnden pprkea il.tim aa: 
Jtalya-Fran mfioa- mali~~· · ...,.... ı.. .ı. .,._.. _.... 

aebetleri ı tayyare çarpıttı laiç w.. ılrilfme ,.,...,..Jdlr. 
BrfikMI, 14 (A.A.) - Ud •• Firde•sinin bininci 

Pn, 14 (A.A.) - CMteaalt
riaacl .......... dlkilmeM mera • 
ai•iN• ......_k a... Romap 
ıilmit olaa ..,_ -~· eden 
A,.., ... t.i ..,..._ reiai M. 
Hemi S.U,., Dace U. J&lllDlf 
oi«hlla llrltmeler ...,...,,... dq 
itleri ..... M. Laftla iahat .... 
mlftlr. M. Laftl a-da elde et· 
mit oldala bf Dtlioelerden dolaJ'I 
M. Hwt a..aa..; .. ııkldlr et • 

taJ'PNli, SUPlfllllfbr. Pitotlar • 
elan biri parqatia kendisini af&lı yıldönGrai 
atarak Jaaıtu1-. ile de clileri ,... Parla, 14 (A.A.) - 18 ikinci 
re dUtere1' llmittlr. IC&mda Sotl.on Oal-Nniteelnde 

Eski Bu~pr flrkalarmın lran tairi Flrden!ain MDiaci ,.ı. 
mallan dlailal --·•bet171e ppdacak 

....m.~oluFrama 
Sofp, 14 (A.A.) - Netretlilea Abclemial, lrmulWni -.o et • 

Wr kararname, etki ıi,..r fnb • mek bere M. Jotef Bedler De M. 
lana bittiin mallarmm hikhet Abel ...._.. ............. Ba 
tarafmdan ml•clere eclilmeeiai iki at, m ............ ltirm'..,. 
~. in Terecelderdir. 

Londra, 14 (A.A.) - Avam 
bmaraamda •ir mebaa TürkiJ'8 • 
de lnailb menfutlerialn lılfl .te. 
recede tema~ edilip editmedltlni 
" ba ftSifenin iyi ifa edilip .. il
medillai eorm'Ufbll'. 

M. ColT:lle-Ewt-cenlmn 
ftl'lllİflİr. 

Batka bir melMu ticaret naa• 
retinclen Türk tar!felerinin fark 
ıözeten mahi;ıetini ıöaclea nak 
bıtım•mlıım iatemiftir. M. Cold· 
le ceTap olarak: 

"lnailis ticaret:nia ...._ ma • 
ru kaldıiı rlclae•• ftlllt61 
ta ................ ~ 
ve ..... iP-tllr ld, T&W,. Be m ,....._ ...... 
faal Wr ...n. ........_..,... ... ,......,_ ... aw 
tik.,, clımlftlr. .-...1r. 

tar. 
Ollaatlıl .. ....... 

···--



t, ana L._ __ al bö' 1 J" A le}, 1CUT y e u. n-
hecdi sözlerJen (dır) al
bir bu mıı? (Bot) elan 

), (yat) dan (yaıJu) 
'<fiğ; gibi (art) tan Ja (tm-
1•'-. 
~ıyor. (Batır) Jiyonn, 
) ~· J' ııııyoru.z; (Grtu) ~ 

• "1ert1. NeJeni Je apoçı/tdrr: 
~dili güzel söylenir bir Jil

Oıradan! (BatJır, yatJır, 
:J flernelr içiıt ( t) .-il.-. 

• (t ~r hecetleıt .-ıra ..,_ 
~ \ i/ıinci bir heceye baı
~ımıu •'ilen pelte1dtfi 

,,,. Ol'fitlriA 

arttırun ti• 
• • 

oy adlan 
alanlar 

ması. 

2 - T qmıa vaırtalarmm bu· 
raya en fazla yolcu sen edecek 
hale ve ucuzluta ptirilmesi. 

3 - UDrenin her yerinde, bil· 
haaa merkezlerde, az da olsa, 
medeni vuıtalan bulunan otelle
rin temini. 

4 _ Bu ıibi yerlere gelecek •-
damlann arzulannı uyandırmak 
için propaganda yapılmuı. 

Propasanda iti için, Turinr 

iki • • 
ışcı 

Sömestrde 

Liman riiaumu f&Jll&ndıra, ııh· 
biye, kılavuz, tahlisiye, fener 
ve aaireden ibarettir. Her ıemi • 
den ton batma alınmaktadır. 
Halbuki 1eyyab vapurları büyük 
hacimde pmiJer oldufu için, bu 
paranm tutan fazla olmakta '" 
çok defa kumpanyalar, kendileri
ne kir brralonıyacafı için buraya 
gelmekten vaz geçmektedirler. 

iç Bakan B.y Şükrü Kayaya 
bildirilen bu vaziyet üzerine iç 

Otrendifimize göre, Turing 
klü'hiln t..,ebbüaü ile Devlet De
miryollannm yazın açacağı "te
nenUh trenleri bu hatlar üzerin
de d6rt miıli nridat setirmittir. 

Bu yıl yalnız Sabancaya bu te· 
nezziihler yüzünden l 50 bin lira 
para girdiği teıbit edilmittir. 

toprak altında öldü 



Ökonomik 
program ..... (~ tara.tı ı Uıcl eayıt&da) 

bu akşam radyoda aşağrdaki ~öy-
1evi söylemi§tir: 

Sayın, yurttaşlarım, 

Ulusal öknomi ve arttırma ha
reketi yeni Türkiyenin kurtuluş ve 
dirilİ§İ çalışmasının ana kolla.rın
dan biridir. 

Yurdumuz düşmanlardan tc. 
miz1enerek kurum güçlükleri ye • 
nildikten sonra, yeni devletin öz . 
~eşmesi, kuvvetlenmesi ve korun • 
ması için ölfonomi yolunda hız al
ma~ gerekti. 

Ulusal ökonomi itleri yalnız 
devlet tedbirleriyle iyi ve cabuk 
başarılamaz. Bu çalı§mada bütün 
ulus bir anlamalı, bir inanmalı ve 
birlikte hareket etmelidir. 

Ökonomi ve artırma kurumu -
nun devlet:n çalışması yanında bu 
anlayıfı ulusa yayma ve mal et • 

me yolundaki hizmetlerini ve sı . 
cak, metotlu çalıtmasını öğmeğe 
layik bulurum. Yurttaşları bu ku
ruma yürekten yardım için teşvik 
ederim. 

Yurttaılar, tek insanın ve mu
kadderatta birleım:ş insan yığın
larının, ulusların en yüce amacı 
onurlu olmaktır, varlıklı olmak • 
tır. 

Göz yaşsız, yürek acısız !en 
ve güleryüzlü bir yaşama ancak 
bu şartlarla mümkün olur. Yeni 
devlet yorgun, dü~kün ve bitkin 
bir İmparatorluğun kül yığınları 
üzerinde işlere el koydu. llkönce 
yurdu ve onun bütün varlıklarını 
korku altında tutan düşman ayağı 
kITılmalı idi.· Etek çeken bütün 
fena gerileme unsurları iç çalış ~ 
mada engel olacak güçten ve de
ğerden düşürülmeli idi. Ancak on
dan aonra ileri atılma ve yüksel • 
me için alan açılıyordu. 

Ana topraklarımız üstünde biz 
bize kaldığımız ilk gijn1en:le var 
kuvveti ökonomi çalışmalara ve
remezdik. Bin zorluktan d~rs al -
mıt kaf a1arrmızın kazandığı tec -
rübe olğunluğu içinde ilk i~i 
- yurdun korunması - tedbirle
rinde bulduk. Yan dıvarları çev • 
;ilmemi.ş bir tarlada değerli ürün 
yetiftirilemez. Bunu, ordu için 
masrafı karşılıksız, gelirsiz sayan 
yanlış görü§lerin aşılamak istedi· 
'ği zararlı inanlara yol vermemek 
için söylüyorum. Ökonomik plan, 
ökonomik program. 

Y ıtlardan beri en sıcak dilek -
1erle istenen bu devreye de çok
tan gİrmiı bulunuyoruz. Benim İç· 
ten görüşüm ve İnamşımla yeni 
Türkiye idaresi hiçbir zaman 
plansız ve programsız çahtmadı. 
Ta ba~tan beri her başanlan iş, 
her atılan adım yeni devletin ön
ce tutunma11, sonra güçlenmesi, 
ilerlemes!1 geni§ yaşaması amaç -
larına ula~tıracak büyük §uurun 
sıraladığı bir ana planının bir 

• 
parçasıdır. 

llk günlerin çe§itli güçlükleri, 
darlıkları içinde en önde gelen u
lusal korunma - Milli müda -
f aa - duvarlarımn örülmesini 
gecikt!remezdik. 

Milli müdafaa duvarları ... 
Ondan sonra gümrük duvar -

larını ördük. 
B\ı·inci duvar sınırı, yurdun 

topraklarını, ikinci duvar zincırı 
yurdun pazarlal'Inı koruyacaktır. 

Yer yüzünün yeni ileri an layı-
' şına göre ulusal bir pazarın denk· 

lememiş bir geni!likle yaban ma
nifaklürüne açık kalması ulusal 
bir t~rağa J.&bana bit: ordunun 

Akdenizin şark havzası, emperqa
lisf siqasalar için mezar olabilir 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada} 

Türkiye elinde, Kıbrısın İngilte
re ve on iki adanın da İtalya işğa
linde- olduğunu şöylüyor ve bu ri
salede yalnız on iki ada meselesi
ni mevzuu bahsedeceğini bildire. 
rek diyor ki: 

''Bu risaleyi yazmaktan gayem, 
eğer on iki ada Yunanistana ge
çerse Yunanistam bir mü~temle
ke siyasasına veya bir sergüzeşt 
siyasasına atıla bilmesinden kor -
kanların haksız olduklarını is
bat eylemektir. 

Her kim, on iki adayı bu gibi 
teşebbüsler için üssülhareke gi
bi kullanmak isterse, böyle bir 
siyasadan netice olarak kendi 
şerefi ve siyasal ökonomisi için 
ancak kayıplar elde eder. Beni 
alakadar eden yalnız Elen nok -
tai nazarıdır ve muhtelif me -
seleleri sırf bu bakımdan tetkik 
edeceğim. 

En evvel tetkik edeceğim me
sele, on iki adayı ilhak etmenin 
bu adalar kar~ısmdaki araziye 
hasmane bir dühul veya hu ara
ziyi zaptetmek niyetleri ile mü· 
nuebeti olub olmadığı keyfiye -
tidir. Hem siyasal, hem asker? 
böyle mühim bir meseleyi tam 
surette tetkik etmek için askeri, 
bahri, siyasal, ökonomik uzun 
aratbrmalar ve büro faaliyeti 
lazımdır. Bu risale ise, müna -
kaıa için faydalı uf ak bir etüt -
ten baıka bir şey değildir.,, 

General, bu ba~langıçtan son· 
ra şöyle diyor: 

"On iki adayı, sırf ve yalnız 

bu adalara sahib olmak için, iş

gal etmenin laalettayin en ufak 
bir ehemmiyeti dahi haiz ola -
maz. · Çünkü ne mesahası, ne de 
teıekkülü itibariyle bu adalar 
zengin telakki edilemezler ve 
kendi kendilerini doyurduktan 
sonra her hangi bir ecnebi fatihe, 
meaela İngiliz, Fransız, Belçika 
ve ltalya müstemlekelerinde ol -
duğu gibi, hiç olmazsa işgal 

masraf mı makul gösterecek de • 
recede bir istihsal fazlalığı vere
mezler. Bu adalar, diğer taraf· 
tan İıgal eden memlekete, bu 
memleketin muhtelif sanayiini 
takviye edecek mühim miktarda 
ham madde de yollayamazlar .. 
Sonra sevkulceyf vaziyetleri itiba
riyle de on iki adanın hiç bir e. 
hemmiyeti yoktur. Mesela İngil
tere, Amerika veya Japonya 
ve saire gibi paıifik ile Atlantik 
arasında bir faaliyet icra etmek 

istiyen ha§ka bir devlet, ayrıca 

bu adalara benziyen 'başka ada
lar sisteminden istifade edemez. 

Fakat sırf askeri bir işgal ola
rak on iki adanın elde bulundu
rulması yalnız Türkiye aleyhine 
ha3mane bir harekete, yani kom
şu Asya sahiline bir asker çıkar
ma ameliyesi yapacak oaln bir 
orduyu hazırlamağa ve destekle. 
meğe yarayabilir.,, 

General, etütlerinin sonunu 
da ş?yle getiriyor: 

•'On iki adaya gelince, Türki
yenin ecnebi bir donanmanın ha
rekatına mani olacak bir filoya 
sahih olmadığı delili ciddi değil
dir. Zira Türkiyenin kara aske
ri hazırlıklarını bitirdikten sonra 
bir deniz kuvveti hazırlığına 
doğru teveccüh ettiğini nazarı 
dikkate almak lazım geldiği gi • 
bi bundan gayri, Türkiye böyle 
bir vaziyete, müşterek menfaat -
ler istemek için kendisine ihti • 
yacı olan devletlerle yapacağı 
baıka kombinezonlarla da karşı 
koyabilir. . 

Şimdi, bir memleket için Tür
kiyeye kar§ı denizlere hakim ol
mak ve yahud bu memleketin on 
iki ada yoliyle Türkiyeye karşı 
yapacağı te§ebbüslerde diğer bir 
deniz devleti tarafından iz'ac e· 
dilmemek imkanının tetkiki mu
vafık olur. 

Bu makalenin ba~langıcında, 

bizim noktai nazarımıza göre, 
ecnebi bir memleketin işgal ar -
zusunun hangi araziye tevcih e
dilebileceğini tayin etmiştik. Şu-
nu kabule --uıco'l....-cu:..:o h'l Heu.ıa'l 

Atatürk, metnleketi himayesiz 
bırakmıyacaktır ve esasen mem • 
leketi müdafaa etmek ·Ve zorla 
asker ihracına mani olmak için 
icab eden tedbirleri çoktan al
mııtır. 

Napolyon, İngilizler, Ruslar 
Türkler geçen asrın baılangıcın· 
da böyle bir maksatla Yunan 
lonien adalarını kullanmak iste
mişlerdi. Bununla beraber haki
kat bunların hepsine de bu siya
sal vahimeyi terke mecbur et -
mİ§tİr. 

Bütün bu söylediklerimizden 
ve okuyucularımızın kaffesinin 
bizzat tahkik edebilecekleri ha -
diselerden şu netice çıkıyro ki 
on iki adanın sırf askeri mak
ıadiarla İfgali faydasızdır. ve 
bu adalara temellükü başka 
maksadlarla idame etmek istiyen 
devlet bütçesi için bu temellükü 
bir masraf membaıdır. 

Anadolunun bir kısmını veh
leten işgal etmek, bundan bir 
kaç sene evvel Türkiye kendi 
dahili ihtilalı ile meşgul iken, 
kahil olabilirdi. Maamafih bu 
da daimi telakki olunamazdı; ni· 
tekim 1919 mayısında, Sevr mu· 
ahedesi ile bize bırakılan yerle
ri vehleten işgalimiz de daimi ol
madı. Eğer Yunanistan, veya 
hut her hangi başka bir devlet, 
bizim 1919 - 1922 de yaptığı -
mız hatayı tekrar ederse er geç 
bizim düştüğümüz akibete uğra. 
yacaktır. 

Yaptığımız bu tetkikten çıkan 
netice, eğer on iki adaya biz sa
hih olursak bu adaların bize hiç 
bir sergüze9tcu te~ebbüse yara
mıyacağıdır. 

Bu uzun tetkikle isbat eyledik 
ki bu adalar hiç bir zaman sevk
ulceyş için kullanılamaz ve bina
enaleyh eğer Yunanistanla birle
,ir jse Yunanistanın hasmane bir 
vaziyet alışı neticesinde laaletta· 
yin her hangi bir ecnebi devlet 
için bir tehlike te§kil edemez. 
Bunu isbat ederken ayni zaman· 
da gene isbat eyledik ki bu ada
lar, Akdenizin Şark havzasında 
askeri ve siyasal te~ebbüsler için 
baıka bir bahri devlete de yara· 
mazlar. 

Bugün vaziyet, bundan yirmi 
sene evvelki gibi değildir. Yuka. 
rıdaki izahlarımızda biraz aykı· 
rı düşmesi. muhtemel bulunan 
bundan yirmi sene evvelki vazi
yet tamamen değitmi§tir. Öyle 
ki o zamanki düşüncelerde ısrar, 
t.-t.ııta • .--1.nagu. zu 1 ~ugımıZ'TIKlf• 

lerden itiraf edenlere ancak 
madpi zararlar vardır. Biz, hiç 
kimseye karşı hasmane niyet 
beslememekteyiz. Temenni ede • 
riz ki sırf siyasal noktai nazar· 
dan bu meseleyi tetkik ederken 
büyük devle~ler, bizim istihrac 
ettiğimiz neticelere varsmlarve 
kendi şahsi menfaatleri aleyhi • 
ne de hareket etmekte oldukları
nı görerek, hürriyetlerini bu ka
dar fedakarlık, kan ve para ba
hasına elde eden, bu devletler 
anenevi siyasalarına devamla 
on iki adanın asıl sekenesine 
hürriyetlerini versir.ler. 

Akdenizin Şark havzasının si
yasal ehemmiyeti çok büyüktür. 
Fakat bu sebepten dolayi, bu 
havzada ve yahud bu havza va· 
sıtasiy1e menfaat elde etmek is
tiyenler çok dikkat etsinler. Çün
kü bu havza, emperyalist siya. 
saları için bir mezar olabilir. · 

SiYASA 
, 

ital yan lireti 
İtalya ·hükumeti son günlerde 

unı korumak için bir takıın t 

aldr. Sebebi ~eçen yıl ltalya ba ""· 
·ıyoıı "'! 

daki altınm 7 milyar, 391 mı J'rtll 

1 
yüz bin liretten 5,866,800,000 

1 bİ ~ 
mesidir. Bu ıayıbın bıışlıc.a .~be'\'aİ U 
lar arası ticaretin dü!frlesı ıdı.. 
talyanın dıı ticareti ek,ildikten 

1 ·ı . 13yt• l talyaya gelen gezgincı erın 0 
mıc bundan batka memleket 

~· aııa· yaşayan muhacir 1 tal yanların ole t' ~ 
da gönderdikleri paralar da ç Jıı J c 

müştür. Amerikada yaşayan ~; rİ at 
tal yanların l talyaya gön<lerdılc e 

b. Irk b.. ··k b. ku~ n tutıı 
ır ara , uyu ır ye • 'ıı 

w ıÇI 
Amerikada da işler bozuJdugı_1 f 01 
imkan kalmadı. Bunun. .üzerı~sı' torı 
hükümeti liretin değerını rııuh 

1 
~ ~. 

t tal yanın hariçte kredi kaynttk ' f' 1~ 
• ı.e; 

ferber ettı. h 
1 tal yan lireti harpten ao~ bd ~al 

tinden dörtle üçünü kaybetrnlft t~ il 

den l tal yada umumi fiat.lar hatP d~ 
cekine nisbetle yüzde 170 yiik ah' la.1 

İtalya hükUıneti paraamın d .. 
düşmesine ve fiatlann fazla ~ 

0 
sine karşı gelmek istediği içiıı •0 

bire müracaat elmİftİr. 

1 
Dikkate değer bir nokta, buli 

blokuna dahil olan devletlerde~! 
rinin para değeri bakımından bıı 
rarlara uğramıt o1maııdll'. 

Bunlar, bu çe§İt zarara teJı,..ı'~ 
mak istemiyorlar. Bununla bet' 
talya hükumeti tarafından alııı~ 
rin lireti bugünkü alhn fiatrnd• ll 
mağa kafi gelip gelmiyeceği ı,el , 
dir. Gerçi bu tedbir, liretin -.-:; 

aağlamlaştıracaktll', fakat bu ~· dt 
bir ve tahditler iı hayah ü:zersrı.ı .., .~tı 

• • • b" ı """ tıı ... tesırler yapar ve ticareh ıra ~ •• 

1iar. . ~ ltıı 
ltalya hükumeti, memleke~ııt 4 ~ı 

bn çıkmasına sebep olan ithal•tf 1 

rabilirse albn eaasmdan ayrıl ;/,~ &.\t,\ 
Bunu yapamazsa, onun da altıı' ~ l\\l 
dan ayn]ması ancak bir gün rJ1~f;r,,ı, 1 
lur. İtalya i~lah büsbütün. ki~· ıtfe1 ltırsa bunclan kendİSI e zarar ~ 
tir. Çünkü başkalan da oıtuıt tlt 

11 ~l 
almamak istiyecekler ve bu sute ti~ 
lar arası ticaret Y1ni bir takntl e ~il 
uğrıyacaktır. ı} 

Geçmiş Kurunlar ~-~ 

15 Birinci KSnu,,tf~ bı 
BUkret infillk• ile 

Romanya ayan meclisinde, ~\ 
akdedildiği bir sırada, bir infi1~1 ~d 
gelmiıtir. Pislıopoı Gravya ,.oı ~ ') 
·ufat etmiş, Maliye nazırı M. ,.. , 

ı;urette yara]anmıştr. I~ ~C 
§ Dün aabah Kadık~yündetl ~:~ '1t l 

tası ile lstanbula inenler. ıer/ı ,-., , ~ 
memurları tarafından dayalc ;ı ~· 
tehlikesine maruz kalmıflardır· / lılt 
den gelen halk bot aldıktan ıoııt",A ~ ~ 
müddet yağmur altında bekle)'~ •1 'cı 
lı çıkış mahallinden vapura gi ~ ı'* ~il\ 
mişler, memur efendiler yotcUl • IC' 
k l k • · -.... rııerı • O a anna yapı§ara ıçen gıı ~ ~i ~ 

meğe kalkıımış~ar~ır. Me~.ele ,.it'~e~ ~~ 
bir tekil almak ıstıdadını goıte ~ 
raya girenlerle yntrvmışlı'r. h 

ayak basmasından az tehlikeli de- ı Bu gidiş yurdun ziraatırne!aje - ı motris) ile gerekli sanayie yetecek 
ğildir. keti olması halini değiştirecek, cins mikdarda ilk maddenin ve lll"1t11Ht1llllITTll111mın1ıııııınıı111nııtflllllttttııt1 

işte bu görüşün kurduğu düzen toprakların işleme gücünü küçül • bunların yanında bütün yeni 
içinde yurtta ulusal sanayi doğu • tecek değildir. Bunun tam aksine besliyen madöelerin de b!r 
yor. Büyük fabrikalar açıyoruz. olarak yurdun yeni sanayi açılışı toprakta bulunması gerektir. 
Bir yandan da çe§itli çiftçilik iler- toprağın işlenmesini genişletecek B~ yönden Türkiye birçok millet -
liyor, ihracat mallarımız kıymet - ve toprak emeğinin karşılığım de~ ler i~in kıskançlıkla görülecek 
leniyor, bu yeni gidiş Türkiyede ğerlendirecektir. varlıklar içindedir. Giı.-diğimiz ye-
toprak üstü ürünlerinde değeri ar- Yuı-ttaılar, ni yol ile geçmiş zamanların eksik 

- sd 
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tıracak, toprak alt! varbklarımızı Yeni gidişin hızı bizi, kendi bıraktığı sanayi tekniğinde yetiş - Okuyucu/arımıt.11 

değerlendirecek, İ§ sahiplerini,çift kendini tamamlayan, kendi ken - tikten sonra başlarımızı daha dik hizmet J 
sahiplerini, alıcı Türkü, satıcı Tür- dine yeten bir ulus olmaya götürü- taşıyacağız. Yeni Türkiyenin si - K U p O N : J 
kü yapanları, kullananları birden yor. ileri ulus, yalnız siyasal, yal - yasal rejimi, sanayileşme devrinin. ..ı' 
güldürecektir. Bu anlatışta bir nız kültürel bütün1ük (cüzitam) klasik sınıf kavgalarına yol açtır - j Eu kuponu kuip ••kl$ 
yanlış anlayışa yol açmaktan sa - değil, onunla beraber bir ökono - mıyacaktır. Ancak bununtadır ki ~~ 
kınıyorum. Onun için hu sözlere mik bütünlüktür. dP... yurdumuz ve ulusumuz biribirini -; şr1i1'11 

başka ıözler eklemeliyim. Türkiye bu bütünlüğün ideal didikliyen ve büyük varlığı dü§ • yışın ideali .. Onurlu ve v 

Türkiye kendi yaşayışının iste- tezahürü o1an (otarşik) ulus ol • künleştireri çalr!ma yerine her ça- ma. el e(j )\ 
diği şeyleri ket!di ilk maddeleri manın bütün tabii ~artlarına sa - lı•ma unsuru ötekini tamamlıyan Türkiye en kısa yol 

811 ~ 
ile kendi fabrikalarında kendi iş hiptir. Sade tekniğin metotlu, ras- bir yüce bütünlük olacaktır. niş varlıklara gidiyo~. .çı, /. '~1 adamları ve işçileri ile yapacak bir yonel ~alışmanın verimi hu ha - Bu konuşmanın ilk sözlerini Ya§asm milliyetçı~ ~~Il~'fll~~ ~\ 
çizgi içinde sanayi memleketi ol - kmıdan bir yurdun yüzünü gi!l - son sözler olarak tamamlıyaca - 1etçi, inkıiapçı, ve laık ~. 
ma ~olundadır. diimw:z. Müteharrik kuvvet Jfora jıl'IL Tek Y,aşayışm ve ulusal yaşa· cunıhuriY,eti. 



• YAZAN: iSHAK FERDi 
nıift°' ~Oı 1t4 

ii: 1111 ıa:uarırız sana".. ~a:rin ~~sını 
? ~ize ~aıısıa ! 
.- t' . da~ ar başlarını kaldırınca, ~en ş hurma yaprak-

:ı.ri ının arasında kirpi gibi büzü müş duran 
şair (Huma ) yı gördü[er ! 

Ordunun kumandaıını ve 1 - Kapıyı kırıp . çeriye girelim .. 
. a vazif eain: ele alır al· Ve ellerinde kargrlarla kapıyı 

• _.-... -.,'!olarak muhafızlarını ve l ırdılar .•• 
~r:ni deiit!irmi9ti. Bütün içeriye girdiler ... 

kı Tan'ın ne yapacağını Meydanda kimıeler yoktu .• 
• ıönnek iıfyordu. Hiç Humanm hizmetçileri bodrum· 

,,_.,._ e ıehrin dütm•n elinden lara saklanm·ılardı .• 
ca.iını ümit etmiyordu • k" · lQ Şair.Humayı evin her 0!e~·n ~ 
•n bütün planları altüst aradılar .. Kurnaz tair tehi keyı 
İıkenderle gizli konut • k b h k' hur l daha önce sezere a çe e 1 

• 
tı tamamiyle kapanmıfb· d 11 ma ağacına çıkmıf ve a arın a· 
. Semranın Makedonyalı • raıına ıak1anmı9tı. 
•Yelik ettiğ'ni sezdiği için, 

. rdan tehrin müdafaa ae- Cellatlar ıaia ıola bat vurdu· 
i l lar .. E--ahçenin bütün çapra91k ve 

a ır almaz ilkönce ce • ı Pıır iistündeki nöbetçileri dolamba,lı yerlerini araıtırdı ar .. 
t'ıbitti. Bulamadılar .•• 

•e demirbiiekli Babil va • Tanın kaleye doldurdufu okçu· 
ilin içinde aıkere yeni bir lar düşmana ok yağdırmafta baş • 
' heyecan verm;f, eli ve a· )arken şairin evinde yapılan a • 
8.rların hepsini kaleye dol· rastırn:a hala devam ediyordu .. 
tu. u;aklardan birini yakalamıtlar • 

u" Bahilcie (Bağ bozumu) d 
lk ~ 

' utlulanacaktı .. As'lza • Utak: 
di evle ·inin genit ve ha· _ B'raz önce evdeydi.. Şimdi 
La l.celerinde yüzlerce b'l · um nerede olduğunu ı mıyor • 

Y"' 'tarak ejlentiler ter· " Diye cevap yennişdi. 
"~o dı . ......-..... :lerd'~m her _şeyden önce Nihayet !Airin bahçede dolaşan 

'lııı~ yanacak met'a~eri papafanı herteyi meydana çıkar. 
·ı •tı . dı ... 
~~del•r hep hirden: Humanm elinden yiyecek yenıe-i it idetlerimizi ıen bir an • ğe alıımıt olan papağan birc1enb1 • 

)ıkabilirsin?. re bahçedeki hurma ağae1nm üs • 

ek Tana hücum ed:yorlar. tüne uçmUf ve: 
lan da küme küme topla • 

l\raya gidiyorlardı. 
i, Diri., Tana .az ver • 

Tanın iıtemediii her 
llıdar tarafmdan derhal 
il: yordu. 

aidenler hükümdardan 
~I ap atarak terayiizÜne 
trdi. 
, deler, rahip ve ıihirbaz· 
~ ·ne kapdarak, tehrin 
.:.det mahıur kalabilece • 

lan açlıktan mustarip 
a inanmıılardı. 
dar kimden çekiniyor? 
ldar yann deiilıe, 

l>eriıan olarak çekilip gi· 
" Bizi eğlencem~zden ni
"'-ın ediyorsunuz?. 
ı!Tanın aleyhinde atıp 

' •yak takımını genç 
~,~inden göndererek gü • 
'a' "&a çıkartıyorlardı. 
ıJ~delerin ve hükümda • 
)eı: ... 1 • ~ .. ne ııgman prens erın 
'iııü omuz ıilkerek kartı • 

- Huma •.... Huma ..•••• 

Diye bağırmağa batlamııtı 
Cellldar bqlarmı kaldırmca 

ıenit yapraklann arumda kirpi 
gibi büzülmüt duran tairi ıördü • 
ler .• 

• • • 
Humayı kalen:n tepesine çıkar-

dıklan zaman ıünef yeni bab • 

yordu .. 
Aıilzade4erden bir kıımı kale • 

• • duvan önünde bair19ıyor • 
nın ıç 

lardı: 
-Tan, çıldırdın mr? Şair H~ • 

ma memleketim'zin saygı deger 
b. 'd' Onu kale adamlarmdan ırı ır. 

üıtünde aımakla dütmanı ~rk~: 
tacağmı mı sanıyorıun 1 ay. ı, 

Onu bıze 
Tan, ıana yalvarırız ... 

bağışla! .. 
tnevamT var) 

Birlik gazetes davası 
yeniden görülecek 

Milli Türk Talebe Birliği tar~-
. ' · l'k et~sı f ından çıkarılan Bır ı gaz ' 

'

!er ~e r h' 1 T bö' beyannamesine uygunsuz siyasal 
t. "' a ıp er anın y• Q • • h "kUnıet ta· 

"' •re deiitiverdioini gö • netriyat yaptığı ıçın u . . . 
~,_)tellerinden bir:birilerine rafından mahkemeye ;erılmı.!~: 
• "'tdı: kinci ceza mahkemeıınde go 
""he 'f ı hak ticesinde gaze-rı çıldırdı mı acaba?. en mu eme ne . 8 . J'k 

ı ~ıı dönük aıkerler iki 1 tenin netriyat müdürü ıle1• ır 
1 

ltt•'J•k • • ü h se •• elli iJ'a pa-.• %1 ı orduya kartı ~·in • re111 ç af ap edflmi..ı. 

1 

ra cezuma mahkGın ,. •• 

• • • Ofrendifimlse söre, Temyi• 
~d•m\arı §&İr Humanm mahkemeıi matbuat kanununun 

Lele durdular: on sekizinci maddesine göre bu 
"'P Yakında mu· \e ı çalmakla açılmaz ••• karan bozmut~· • 

\ )hude bekliyoruz. hakemeye yenıden baflanacak 
br. 

5 - KURUN U Birinci klnun 1934 

KURUN isim babası Kurun'un edebi romanı: 3 - ~ ---
Her gün yüz ad 

•• GUL USTUNE 

1oplıyan: Gül KoklılJanlar 
Kemalettin ŞUkrU Orbay ;;;;;;;--------Yazan: Selami izzet Kayacan 

2501 - Lüy: Ejder, ejderha. 
2502 - Macit: Feza. 
2503 -Madak: Belağat, Nazın 
2504 - Mağu: Medh. 
2505 - Maktav: Medh. 
2506 - Mal gaz: Menfez. 
2507 - Malgıl: Berrak, vu;ih. 
2508 - Malgır: Sermayedar. 
2509 - Manap: Zadegan. 
2510 - Manay: Mıotaka, ıa• 

ha. 
2511 Manaz: Hiraman. 
2512 - Manı: Hareket. 
2513 - Manglay: Cephe • 
2514 - Manıt: Hiram. 
2515 - Maral: Ahu. 
2516 - Margı: B'-hı. 
2517 - Mank: Kemin. 

2518 - Marnn: Uzv (uzuv). 
2519 - Mnrı~k: Mi\ptell. 
2520 - Mat: Dürüst. 

2521 - Matpan: Memnun. 
2522 - Matur: Dilber. 
2523 - Matyar: ş;kiyet. 
2524 - Mavuk: Haıret. 
2525 - Mayda: Narin. 
25?6 - Maynık: MuzaffeT. 
2:27 - Mayta1man: Enfes, 

- Olur, gideriz ... Eğer nip.n· 
im da muvafık görürse ..• 

Yan gözle kıza bakıyrdu. oAy· 
gen rülümsedi: 

- Hayhay efendim •• 
Kararlaıtırdılar.. Nikahtan 

sonra, iki kadını tanııtıracak 
Jar ve bir cumayı aymb gezmeğe 
gideceklerdi. Kötede ayrıldılar. 
Tekin esmer kızın elini sıktı, ar
kadatının omzunu oktadı: 

- Adresimi unutma .. 
Niıanhlar kol kola girdiler, 

uzun bir müddet setlİZ yürüdü • 
ler. Nihayet Oıtün seııizliği 
bozmak için: 

- iyi çocuk değil mi? Dedi. 
Aygen likayd cevab verdi: 

- Evet. 
Biraz ıonra ilive etti: 
- Arkadatın hiç üıtünü ıil· 

pürmez mi?. 
- Artisttir o, öyle ıeylere ku-

lak asmaz. 
Atalı kCStede Aygen baımı çe· 

virdi. Yukan kö19den sapmak 
üzere olan Tekin de ba,ını çe • 

virmitti· 
<"e:ni1, muhte§em. Göz göze geldiler. 
2~?8 _ Mavuk: Gonce. -2-
25?.9 - Mede: Alamet. ni,an. Cuma günü iki kan koca Sir· 
2530 - Men: Çehre, gıda, ne· keci iıtasyonunda buluttular. 

vale. Tekin, gidilecek yeri kendisi· 
2ı;31 - Mendq: Acele. ne bırakmalarmı istemiıti. Yetil 
?..5~2 - Mend:: Selam. köyde Fener gazinıunda otura • 
2'i33 - Menek: Naıiye. caklardı 
2534 - Mengl: El-edl. Tekin tembeldi. Verilen itleri 

2535·- Mengiliğ: Mesrur, me günü gününe yet'ttirdiği vaki 
ıud. değildi. Halbuki bir aydır gece-

2536 - Men{Ü: Ebedi, mu • \\ gündüzlü çalışıyordu. Kendi-
hal~d. · ne açık renk bir elbüe, btuma 

2537 - Meniz: Mansar, man • beyadı maviH bir e1bi.e J'apbr .. 

zara. dı. Henüz eT kiraaını Tereme • 
2538 - Mengü: Ebedi. dikleri halde böyle muraflara 
2539 - Mel'al: Gazal. giriımesi kanımın canmı ııla • 
2540 - MerpvUI: Kahraman, yordu. Fakat kocuınm her de-

ıecaatli. diğini yapmağa ahıık olduğun • 
2541 _ Mergen: Mahir. dan 1e1 çıkaramıyordu. Kendi· 
2542 - Mıngır: Külliyetli. ne mümkün olduiu kadar ucuz 
2543 - Mızmk: ihtiyaç. bir kumat aldı, kendiıi dikti. 
2544- Milii: Servet sahibi. Amma, Tekinin yeni bir hasır 

2545 - Minaz: Bünyad. ppka ile yeni bir çift 1&r1 iskar· 
2546 - Minez: Huy, metl'eb, pin alması üzerine kendini tuta· 

mizac, seciye. madı, ıBylendi. 
2547 _ Menıül: Muhalled. Tekin de çdu9b. Eter evli 

. 

2548 _ Minisker: Mahir. olmasaydı böyle adi bir ... "\lır 
2519 _ Mokum: Tekmil. ppka defil, en iyi cim bir ka-
2550 - Mol: Fidan. notiye alırdı.. Evlendi diye her 
2551 _ Mo1dur: Şebnem. ,eyden malınım mu kalacaktı? • 
2552 - Molo: MuzaffeT. . Sonra, kan11na ters cevap ver• 
2553 - Monguı: Hamlecı. 
2554 

_ Monuı: Kahraman, ,e-
r1r. 

2555 _ Möngü: Ebedi. 

2577 - Nerse: Şey. 
2578 - Nıbat: Maı'l 
2579 - Niğiz: Temel. 

2556 _ Mönün: Sim. 
2S57 _ Munar: Serab. 

2558 
_ Mo~ui: Mücevherat. 

2559 - Mungan: Sahi. 
2560 - Mungdak: Kader. 
2561 - Murçah: Muhafız .... 
2562 - Mutlu: Betaret, muJ· 

de. t 
2553 - Mut: Baht, meymene . 

2564 
_Mutlu: Bahtiyar, hot · 

baht. "'kA 
2565 - Muyan: Hayır, mu a 

fat. rahmet. 
ı56S _ Mücek: 8•11e. 

2
-:57 _ Mii.ide: Betaret. 

2~6g _ Müldür: Berrak, saf. 
25S9 _ Narın: Husuıf. 
2570 _~'art: CP11ur, kahraman. 
!511 _ Naı: iffet. 
2;12 - Naycı: Doıt. 
25"73 - Nayır: Doıt. 
2574 - Nei?iı: Zafer. 
2575 - Neiiz: Keyfiyet. 
2576 - Nenı: irade. 

2580 - Nom: Akide, din, ka· 

nun. 
2581 - Noyan: Serdu. 
2582 - Noyın: Serdar. 
2583 - Obut: Ar, ıeref. 
2584 - Obuz: Memba. 
2585 - Ocungan: Muhteriz. 
25e6 - Oflaz: Ala, cesur-. 
2587 - Ogur: Devlet. 
2588 - Or.ut: Berel,et. 
2589 - Oğan: Allah, feza, 

katl'r, kavi. 
2590 - Oila.ğu: Hoı, narin, 

naztk. 
2591 - Oilu: Feıahatli, faıih. 
2592- Oğrağ: Azm, niyet. 
2593 - Oiraih: Ragıb. 
2594 - OğTa9: Mücadele. 
2595 - o;;ur: Esas, fal. 
2596 - OJ.kay: Aferin 
2597 - Ohtak: Nazır. 
2598 - Ok: Akıl. 
2599 - Okan: AUah, febim. 
2600 - Okkan: Fehim. 

diğine piıman oldu. Kadınm yaılı 
ıözlerini öptü .. Kadın biraz yatıı· 
tı. Fakat gene kocaıını fazla 
masrafa ıokmamak için, ıapkanın 
en ucuzunu aldı. 

Buna rağmen, hiç de fena git • 
mit olmadı.. Giyd;klel'ini yakıt -
tırdı. Şapkanın gölgelediği ıol· 
gun yüzü, çok sevimliydi .. Hele o 
ıabah neı'eıi yerindeydi. 

Aygen in üstünde, ıeffaf, ipince 
açık güm ütü ipekten yapılmtf de
kolte bir elbiıe vardı. Teyzeıinin 
düğün hediyes:ydi. O gün, güzel 
nesi varıa giyinmitti. Kırmızı ye
tilli atkısını da omuzlanna atmıı· 
h, iki ucunu beline kupk yapmıf-
tr. 

Bu z;yafet çingografm pek lio • 
ıuna gitti. Bir mt1ddet esmer, ya· 
ğız kadına baka kaldı, hattı hir a· 
ralrk, O ıtüne cevap vermeli unut· 
tu ••.• 

istasyonda tektük inıan Tardı. 
Onlar ilk trene yetitmişlerdi. Gi • 
tder açıldı. Kalabahlm çoiu aT• 
cılardı .... 

Aygen gülüp s3yliiyortfu. Ogün 
çok eğleneceklerine emindi. Ç1n • 
gografm kanımı da kendi kadar 
ıüldürmek için gıdıklıyor, krrJC 
yıllık ahb:ıptarmıf gibi: 

- Benim canım Zeynebim ... 
diyordu ... 

iki avucu ile ağzı puta dolu 
olduğu halde, gene: 

- ~nne paıta iıterlm ! diyen 
çocuklara benziyordu. 

- Artrk böyle 11k sık beraber 

gezeriz değil mi?. 
Oıtün ıitti, bi!etleri aldı, ondan 

aoma, darda de, içindi mnki 
vasonlara dolra htarak 
yüriidüler .. Ustün anden, Tekin 
biraz dalıa onun arkumdan yürü• 
yordu. iki kadm da _. arbday • 

dı. 
Aygen lrocaımr ıBstnlı 
- Şuna bakm nurl hoplıyor r 
Tekinle 16z ,ase ıeldiler. Te • 

kin ıddığma tU•eni,orcla. ICadı • 
mn, kendiıiyle kocall anamda, 
kendi lehine bir an1byeee J&pb• 

fmı aesdi ... 
Aygen, itk gGnG Lelendlli, fa • 

kat biraz ıüfii huldula Tekini Jna. 
gün çok daha fula betenmiftl ... 
Tekin çok hOfUD& ıitmlttl•• 

lıminin .a1lendilini duJ&D Us· 
tün batmı çevirdi. ICanıt,.I• ıB• • 
leıtiler. Ayıen kızardı .. 

Oıtiin: 
- Buraya b!nelim, ~edl. 
iki kadın gil'diier ... Dört k;,mı< 

bir yeri tuttular. Tekin: 
- Ali., dedi, evimisde 11'hi hat 

baıayız .... 
Oturdular, ıepetlerini yerleştir-

diler .. Biraz ıonra çan çaldı .. Dü • 
dük öttü. Tren ıaraıldı .• 

Gal'dan çıktıktan sonra, tieniz, 
kırlar göz önüne yayıldı .. Telgraf 
telleri, yeknaıak hir hısla 1&nki 
inib b:niyordu. Güneı etraf, tat • 
h tath aydmlaby01'du .. 

lstanbullu1ar araımda, Adayı, 
Yeıilköyü, Çamlıcayr hilmiyenler 
vardır. l!te Aygen de hunlardan 
biriydi .. Sil'keciden, hiç trene bin· 
memifti. Etrafma l»alonlJOI', IMr 
seye tasıyor, her yeri IOnlJGr, ,0-
lüyor, el çırpıyordu. · 

Zeyneb onun bu hayretine p.p 
katıyordu .. 

Tekin, Anene tsüat ..n,_ı.., 
anlatıvnrdu. latuycmlaim {timle • 
rlni a67l1iyorcla.. 

1 
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Dünkü mühim maçın neticesi --
F enerbalıçe: 1- Beşiktaş: -0 

Dünkü maçta F enerbahçe güzel bir oyun çıkardı. 
bitebilirdi Oyun daha büyük bir sayı farkile 

Şampiyonanın en çetin maçla
rından biı-isi dün yapıldı. Fener . 
bahçe ile Heşiktaş Şeref stadıncl~ 
bu stadın ilk defa kendine çekti . 
ği büyük kalabalık önünde karşı-
1attrlar. 

Maç dün,kü sayımızda ileri sür
düğümüz kanaate tamam:yle uy -
mıyan bir netice ile, yani Fener -
bahçenin kazanmasiyle bitti. 

Maçın resmi neticesi 1 - O dır. 
Fakat biz buna kendi görüşümü . 
ze göre 2 • O diyeceğiz ! 

:(. :./- J(. 

Beşiktaşla Fener bahçe ancak 
tam kadrola:riyle karşılaştıkları 

vakit birbirlerine denk bir kuvvet 
oluyorlar. Ne yazık ki, hemen ıbü
tün takımlarımız için ayni hesabı 
yüı-ütebiliriz. Usta futbolcu o ka
dar: az; nazlı yetişiyor ki, yetişen -
Ierle bir takım kadrosu ancak dol
duı·ulabiliyor. Bu kadronun için -
den her hangi bir sebeple bir iki 
oyuncuyu çekerek yerine başka 

bir oyuncu getirdiniz mi takım 

çok sarsılıyor, ade•a başka bir ta
kım manzaraıma giriyor. 

Dün de öyle oldu. Beşiktaş ta
kımı bildiğimiz kadrosundan bir 
hayli eksikti. Dün haber verdiği • 
miz gib'i Nazım, Eşref, Adnan 
yoktu. Kalede bile Mehmed Ali 
yerine Şevket vardı. Eksiklerin 
yerine konan çocuklar vakıa el -
lerinden geldiği kadar çalıştılar, 

fakat boşlukları hiç doldurama -

-

Şeref ırtadile maçtan bir görüniiı. 

d~!ar:. Me~ela .•ey~rciler pekala J 1 • O değil belki 4. O bile olurdu. 
gorduler ki, Befıktaş dün hemen ~ "" :t-

hemen sol açrkaız oynadı. Buna Birinci devrenin ba,Iangıcında 
diğer oyuncuların, takımın umu - kuvvetler taze, ümitler yerinde ol
mi havaımda esen isteksiz ve duğu için ikf takım birbirine denk 
tutaraksız oyunlarını da katın, Be. gibi görünüyordu. Bu çekişme 
şiktaş takmumn dünkü manzara- devre orta1arına kadar bu halde 
smı görınü§ olursunuz. sürdü. Fakat Fener ıağiçi Namı. 

Buna kartı F enerbaıhçe güzel ğın iki beki çalımla geçerek ka • 
ve son saniyeye kadar hızlı, ne - le ıköşesinden tutulabi'lir bir gol 
fesli bir oyun çıkardT. Vak1a aene çıkarması, Beşiktaım eksik taraf· 
takim halinde beklenen oyunu ve- Jarının a saklıgmı ---ı>em etme:K 
remedi ama Ferdi maharetini, noktasından, vaziyeti değiştirdi. 
ustalığım, topa hakimiyetini a .. Bir kere beyaz - siyahlılar hele ika
damakıllı gösterdi. Eğer takım le önierinde lüzumundan fazla 
halinde de olgunlaşmış olsaydı ağır davranıyorlardı. 
dünkü maçta emeğinin tam hak • Sonra sol açığın acemiliği yü· 
kını alır, maçın resmi neticesi zünden, Hayatinin de iyi bir gü -

nünde olmamasından takımları • 
na üstünlük ve hususiyet veren a
çık oyun şeklini bir tür'lü ortaya 
koyamıyorlar, ister istemez F e -
nerbahçenin kısa paslı oyununa 
kendilerini kaptırıyorlardı. Bir a· 
ralık F enerbaıhçe a~ncılan model 
olacak bir güzellikte üstüste iki 

1 

akın yaptılar. ikincisini Fikret 
hazırlamıştı. Top Beşiktaş kale -
si önlerinde dolaştı. Kaleciye git • 
ti, geri geldi. Niyazinin topu yaka
lıyarak Beşiktaş kalesine aktığını 
ve yarı yere yatmış bir vaziyette 
topa vurarak Fenerin ikinci sayı
sını çıkardığını gördük. Bu güzel 1 

Maçtan sonra dönüf şekli. (Devamı 9 ancu saytfanm 5 lncl slltnnunda) 

KURUrt'un Milll Roman.: 41 ........ .._. ........ _. ... _ ......... ___._., .•.... için kendini topladığını yazan Er
gin yakmda döneceğini· de haber 
veriyor ... 

Ona emniyet gelmit ki hastalı -
ğm önüne geçilecektir. 

Bütün mektuplarında bu koku 
var. 

Burhan Cahit Köroğlu 

Veremlerin hastalığın derecesi
ne inanışları daima yanlıştır, der -
ler. Onlar kendilerine bunu kon· 
durmak hile istemezler .. Bir ÜfÜt· 
me, kansızlık diye aykırı isimler Hayatıma bir rüzgar gibi gi . 

ren Ergin, gençliğ~mi bir fırtına 
gibi dövdü, hırpaladı. Şimdi de 
durgun bir k~r havaaı gibi sönü-
' ., 70r, soguyor. 

Tarihi pek eıki olmayan bu ev
ilik hayatında bed te3elli edC"n 
!>lr ışık vardı. O;ie ıamyordum 
ki Ergin yaflandıkça beni anla
yacak, anladıkça sevecek. SükU
n~t bulacak ve o ·zaman beraber 

baş başa, biribirini anlayan ve 
sırasına göre sevgili, arkadaş, 

hatta kardeş ohn insanlar gibi 
ihtiyarhyacağız. 

Bütün umutlarımı bu ışıktan alı
yordum. 

Yazık ki oışık da karardı. 
.y. ~ • 

İstanbul mektupları hafta geç -

üstünde dolaşırlarmış .. 

(Ergin) her teYİ olduğu gibi 

görmeğe alışan bir askerdi. Bun· 

dan ötürü onun kendini aldatma -

sına imkan yok... Fakat hayat 

kayguıu insanın görüşünü, du • 

yuşunu, her teYini değiştiriyor. 

meden geliyor. 
Gülhan~_e ~ iyi 

''Hastalığın önüne geçmek im

bakıldığı kanı vardır. ~t o.n~an sonra 
••• .,c .. t e. ı'li - ... ~ ....... :. .. ........ .. - - ... .. ... 

Vefa ile Istan bulspo 
berabere kaldılar 

Birer sayı ile biten bu maç he11l 
hemen favlsız oynanmış sayılabi 
Şeref stadında Fener le Beşik - ı ki taraf da çok fırsat kaçır' 

taş karşılaşırken Kadıköy stadın - dı. 

da da iki ateşli rakip karşılaşıyor- Birinci devrede ortal~ 
lardı: lstanbulsporla Vefa.. pu Muhteşem kafa ile besle 

Sporla uğraşanlar bilirler ki leciyi atlatarak lstanbul 
bu iki takım arasında kendini dai- soktu. Buna lstanbubporlıı~ 
ma ortaya koyan canlı bir' rekabet kinci devre ortasında kart'.~ 
vardır. Bu rekabeti arasıra bera· rerek beraberliği elde etti 

here ~almak neticesi de körükler devre sonuna doğru Vef~ ftııı 
durur. kimiyeti artl!, akıncıları 1 ~i 

Dün de böyle oldu ve iki takım spor yarım sahasında, }' 
birer aayı ile berabere kaldılar. Fa spor kalesi önünde çok 'ı.l 
kat maç güzel, heyecanlı bir maç f stanbulspor çok sıkıştı f"· 
oldu. lstanbulspor kadrosunda ka sayı çıkarılamadı. ~,f 
Samih, Aziz, Vefa kadrosunda berlikle bitti. . ~~di 
Yahya, Namrk, Mustafa, Hüseyin lstanbulspor takımındj 1'2-t 
yoktular. . Lütfi, Sahih, Hasan, Te , ~t\ 1 

İstanbul takımı: Iahattin Enver Vefada iJıı, d' 
L f . h ' , ~ ıy 

üt ı, - Sabi , Ali - Sami, Hasan dan başka diğer oyuncul.S l\l\ 
Fahri - Enver, hmail, Salahattin, nadılar. dıı 
Nevzat, Tevfik'den 

Vefa takımı da: 
Haluk - Saim, Süleyman -

Latif, Lütfi, Hahid - Adan,, En
ver, Gazi, Muhteşem, Hüsnüden 
kurulmuştu. 

Oyunun en belli hususiyeti az 
liatalr, gürültUsüz, zevkli oluşu i
aı. »umn oyun esnasında ancak 
5 favul olmuştur ki bunu güzel bir 
rekor saymamız lazım gelir. Ge -
lenler de memnun oldular, hakem 
de, oyuncular da. 

Evvela iki tarafın oyunları biri
birine denk gibi görünüyor, Vefa 
biraz daha üstün görünüyordu. 1-

Diğer maçlar 
Kadıköy stadında: f 

spor - Vefa genç takıınl~ 
lstanbulspor takımm.ın 1 
gelmesi yüzünden gene o 
dan kaldı. 

1 
Vefa, Beykoz B takıJJ'f,t 

~~ 

Y~t 
''"t> o ..o. n-., ı·--'-'--- l , 

bitti. ~ tr, 
Hilal - Beylerl>eyi 111aÇ' ''~1 

im T urgudun idaresinde ~. qij j 

Hilalliler birinci devrede* dil'() 
cide bir sayı yaparak 4-0 ~ 
lar. 

(Devamı 9 unc·ı .ııayUan.u t uncıt> 

Vela - lıtanbulıpor maçınclan C 

çok ıakin, bal ışıklı ve bol gıdalı 1 talık dediği gibi durdurıl~~~ >1ır •• 
yaşayış ister.,, O halde iş gene bana dıt~ \~ 

Bunu Manisadaki aile doktoru- Ben zaten kendimi onuıı;, ~1 .. 1 d' . . . b ., l d ., ·ı 11' & muz soy e ı.. tı ıçın agış amış egı ·J'~ 

(Ergin) İn hastalığın önüne ge - Sağlığından ne esirgiyeb• 
1 \~ 

çildi diye verdiği haber, belki de Ergin on· beş gün soıtr'.. [) 

doğru ... Fakat buraya gelince, ona llk bakışta canlanınıt ~~ l 
bir kılık hayatı verebilecek mi • yor .. Yüzüne biraz re p lı 

1
• 

yiz acaba?. gelmiş ..• Yalnız bizden, bt1, t: 
Bir kitapta okuduğumu hatırlı - den çok çekiniyor. Dokt0:ıı i4: 

yorum. Verem tehlikeli bir has - her tehlikeyi söylemişler ~ t\ 
talık olabilir. Fakat onun, tehlikesi Gelir gelmez: ı ~ ~·il 
sefalette, yoksullukta, bakımsız - - Benim çatalımı, katl ~ ~1

1tı. 
lıktadır. Vaktinde hissedilmiş rı koyun Aysel, dedi.: ~\l~tf ~~ 
bir veremi para kuvetiyle boğmak }erken sesinin titrediğını bı y 
kabildir. .. Gülümsemeğe çalıştı: 1'' ~11 

Ne ağ1r şartlar: Acaba (Er- - Malum ya, biz artılc 
gin) in hastalığı vaktinde mi an - ı· Id k ne ı o u ••• ... bıS 

latıldı.. Şakaya kanştrrdıgı . y 
Kan, bu "devrin geçtiğini an • acısı bir kıvılcım gibi içit11

1 

latmıyor muydu? Sonra eğer has· tı. 





Hi~AYE 
Cinayetten sonra 

Çev;ren: l. Kayacan 

TAKViM 

• Gb dotuıu 

Camırtal PAZAR 
15 ld IUnaa 16 lcl K&aa 
7 llamuu 8 Ramazan 

7.18 7.19 
GOn batısı 16.41 16.41 
Sabah namazı 6 6 

Kadınlar Adası 
Yuan: Gt rhard Hauptmann 
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Mrtiılll-.: 

- BeJlmde akit b,.Weris. 
Atlarmı ailriip maklafblar. 
Katil nefes aldı- Yeniden haya· 

tadamnit 111ftJdi- Füat ha azap
tan lmrtaldaktan .......... bir 
uabadtlttl: 

- Açtıktan llceiim.. 
Kırk eekb .,--beri hir .., 

: .. · yemem,.. .. ı •• 
Disleri titriJorcla ... Glsleri ka • 

rartyorclu.. •• Kalakları ola)dayor • 
da. Faltat bana ralmen kiye P. 
m~ecuareteclemirordu.Jaaclal'" 
malar! •• idam 1ehpau!.. Ba ld 
..,. skJerlnln 8alndea sitmi. 
yorcla. 

Kalaldan ~ al•allandan 
aene boluk m .. d117da. 

Kentin çam hir aıa.;çm phJor • 
.... ICatH, l&pl&ft ....... Wl1d 
.... çam blbiai .. , ....... sibi 
dialiJonla. . 

Ga'1eri ,..anlı •• Gla ,..lan,.. 
11.Warmdan lidld&. .. Şu •atte 
... ka Wr kemi• kiliwl.. blyle 
pa çabyorda.1Gt8n &lrilloe ;m. 
raptan lmrtalmam'I olan ~ hir 
bdımn ceMdi tahta komılu,.. 
da. Celedin ho,aanda bir 1nça1r 
yarumm bi Yardı. 

Tabat maara ......,_da. 
Tahataa arkumcl .. ~ aarqm 

çocuk ylrti7orda. ıt.d-. .,.,_ 
kal.., analarını bu tahta aandıta 
ko:rmutlardı? •. Neden babaları 
mtydanda yoktu?. 
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Gene çan ıealerini dinledt .. 

Her ı'eı b"r ...... Jı anclmycmla .. 
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ita. ... Toprala. s&nlla Mr kadm 
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Hattı havai ve del<ovil 
malzemesi satışı 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

928 aenesi sonuna kadar gümrük a.nbar ve antrepolarında top. 
)anan C§yalardan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerden hat· 
tı havai malzemesi 22/ 12/ 934 tarihinde kapalı zarfla vagoten aksamı 
29/ 12/ 934 tarihinde açık arttırma suretiyle ve gümrük resmi ara· 
nılmamak üzere satılacaktır. Her İlteyen satılan eşyanın cetvelini ve 
etyayı görebilir. Sah§lar 7/ 12/ 934 tarihinde tatbik edilecek olan 
2490 No. lr lmnund:ıki ~erait dahilinde yapılacaktır. Satı~ şartname· 
leri her isteyene meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif 
mektp~lnrinm müzayeed saatinden bir saat evvel Başmüdürlükte top. 
lanacak olan komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatı muvakkate ak. 
çasinin daha evvelce lstanbul ithalat Gümrüğüne yatırılarak mak-
bunun da bu zarf iÇersine konulması lazımdır. (8288) 

SATILAN ESY ANIN .. 
Kıy:n~ıi Miklnrı Eıyanm cinsi Müzayede saatı 
Mu':.ıom:.nesi 

7325 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 15 
vesair aksamı 

1281 60 Kı.lemde Dekovil hatlı malzemesi 15 
vesair aksamı 

7 üksek iktisat ve Ticaret 
viektebi Müdürlüğünden 

1 - ! 933 34 Ye daha cnclki ders seneleri nihayetlcrinde 
Mektebin en~lcc ·Kısan sani ve ali isimlerini taşımı, ve şimdi 
Yüks:k ikt isat ve Ticaret ismini almış bulunan kısmıoın altı 
devrelik tedris mcddctini doldurmVf o!up mezuniyet imtihan· 
larıoı vermcmit olan caki 1alcbeoio 1 Birinci Kanun 1934 tari· 
hinden itibaren altı ay zarfında bir istida ile mektep idaresine 
mürıc;rnl ederek mekt~p vaıiyetlcrini ve adrulerini ve imtihana 
girmek i~tediklerini bildirmeleri Te istidal1r1Da d6rt tane fotoiraf 
iliJtir ne .er;, 

2 - Bu suretle mliracaat edenlerin 1936 ıcneıioia Eylül ayı 
niluyet:ne kadar imtihaıalannı behemehal Yermek •ecburiyetinde 
~ldu'~larh 

3 - Bu imtibrtauın alikadarlarıo tedriı devrele.rioi doldur· 
du'darı tarihte mer'i olan talimatname bükümleri dairesinde 
yapı!aciğı, 

4 - l numaralı fıkrada yazıla altı aylık müddet içinde mek· 
t p iclar esine müracaat etmiyenlerin •e müracaat edip le 1936 
senesi eylül ayı nihayetine kadar imlihanlarıoı her ne suretle 
olursa o!ıun bitiremiyenlerin bilihara imtıhana girmek hakları
nın düşeceğ: ve kayıtlarırnn bir cialıa yeoilen:Dcme" üzere ıili· 
neceği ilin ohmur. (8047) ~PA ~ARJ(A 

Müslalnara.lı 

. linhi.sarlar U. Müdürlüğünden ·! 
idaremiz için şeraiti veçhile ıekiz bin kilo gazın pazarlığı 

17- 12- 934 tarihine müaadif Pazartesi günii saat 15 te icra 
kılınacaktır. Talip olanların şartnameyi almak üzere hergün ve 
pazar1ık için de tayin olunan ıün ve aaatte Cibalide Levazım 
ve mühayaat Şubesine müracaatları. "8336 - ,, 

"50" tane ' 'lstimare ölçüsü" ıatın alınacaktır. isteklilerin örne· 

ğini gördükten sonra pazarlığa girişebilmek üzere '' ~o 7,5" pey akçe 

leriyle beraber 17 1 12/ 934 Pazartesi günü saat "14" te Cilialide Leva· 

zım ve Miibayaat Şubeıi Müdürlüğüne müracaat etmeleri 

' (8290) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

l\ccntelcn K:ır:dtOy • Kôprüba11 
1 cl.42369 - ')İrse..! .Mühürd21zaJ~ 

11.:ın feldm ~740 __ .. 

Mersin Yolu 
ÇANAKK:ALE vapuru 16 ı. 

inci kanun PAZAR günü saat 

10 da Mersine kadar. (8501) 

--------------------------Karadeniz Yolu 
KONYA vapuı-u 15 Birinci 

kanun CUMARTESİ günü ak • 
şamı saat 18 de Hopaya kadar 

(8502) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapur-.:. 15 1. nci ka. 

nun CUMARTESi günü saat 
18 de lzmir'e kadar. (85{)3) 

MEDDAH veya KUKLACI 
ARANIYOR 

T &Jrada, bu itle dolgun pa· 
ra ile çalıtmak istiyenlerin, Sir· 
kecide Osmaniye otelinde lz 
mirli Bay Hamdiye acele o)a. 
rak müracaatları. (4208) 

İYiLiK SEVEN KARDAŞ ! 
Kıı geldi. Bir çok yoksul çocuk

lnr, çocuklu anneler aoğuğun aman 
vermeJ'tn §İddctinden inliyorlar. 

Bu iniltileri dinlemek hepimize 
dü§en insanlık ve \'alandaşlık borcu- ~ 
dur. E \'İnizde eıki, artık, ku!Janıl· 
mayan çamaıırlarınızı, elbiselerini· 
zi (Çocuk Esiqe.ıne Kurumuna) ve
riniz. O, her gün müracaat eden 
kimsesizleri sizin bu yardrmlannızla 
haıtalıkdan kurtarabilir. Lütuflan· 
nızı esirgemeyiniz. 

HlJBUBAT UhLAR! 

StHHAT 
v r. 

KUVVET 

PEKTORiN 
Fıntazi bir mustabzar değil 

Bir Devadır 
YALNIZ 

öksürüğü değil 
E~babım da 

iule ve tedavi EDER 
Kutusu 35 kuruıtur. 

Beşir Kemal·Mahmut Cevat 
eczanesi, Sirkeci F. T 645 

1 LAN 
Osmaniye kariyesinde Cami 

sokak nihaycti'nde kadastro harİ· 
tasında mevcud bila numaralı ar· 
sa satılıktır. lstiyenlerin mal mü· 
dürüne müracaat etmeleri. 

(4209) 

Sahibi: Asım Ua 
Ne§riyat müdürü: REFiK AHMET 

YAKIT. Matbaaaı - İstanbul 

1 
Değeri 

Lira K. 
300 00 Hırkaiterif Akseki mah'allesinde ve caddesinde 7 

rafı bütün bir ev. 
96 00 Kadırgada bostaniali mahallesinde Tülbentçi hanı ~ 

kağında 35 No. it 23 metre bütün bir arıa. 
600 00 Ortaköydc Dere çıkmazında 20 No. h bütün bire'' J 
80 00 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Macar caddtf 

104 - 106 No. lı 46 metre arsa. . vl 
Yukardaki ev ve arsalar satılmak üzere yirmi gün rnW' f 

artırmaya çıkarılmıştır. Artırması 26 - 12 - 1934 çar§alllb' f 
nü saat on beşte yapılacaktır. lstiyenlerin yüzde yedi buçulı 
a_kçeleriyle beraber mahlulat kalemine gelmeleri. (8291) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: . . Ae~ 
Muhammen tJe"' 

Lira 
Bakırköy: Küçük çekmece karyesinde 139, 

140 numaralı 2217 arşın miktarın· 
daki ana 100 Mübadil bO' 

Fener: Tahtaminare mahallesinin Tahta. 
minare caddesinde eski 145 ve ye
ni 141 numaralı kargir dükkanın 

nosu ile 

tamamı. 1200 ,, ,, ,, 
, Eminönii: Şeyh Mehmed Geylini mahallesi

nin Lüleci sokağında 6 numaralı 
dükkanın 7,5/ 120 hisaeai. 94 ,, ,, ,, 

1 Eminönü : Şeyh Mehmed Geylini mahaJlesi · 
nin Lüleci sokağında 8 numaralı 
dükkanın 7,5 1120 hissesi 125 ,, ,, ' ' 

Eminönü: Şeyh Mehmed Geylini mahallesi • 
nin Lüleci so1<ağında 1 O numaralı 
dükkanın 7,5 120 hissesi 125 ,, ,, " 

Kocamustafa Hobynr mahaJlesinin Kocamuıta -
paşa fa paşa caddesinde eski 83 ve ye· 

ni 77 numaralı dühkanm tamamı. 450 ,, " '' ıı 
Yukarıdaki maUar hizalarındaki kıymetler üzerinden 19-:' 

1934 tarihinde açık arttırma suretiyle satılacaktır. lsteldilerı~ 
hammen bedelin yüzde yedi buçuk n isbetindcki pey akçe 
lmüracaatları. (B) (8155). 



Hadise yapan kitap 

AVRUPADA 
Otomobil ile 9000 
Kil<;>metre 

Yazan: A. ŞOKRO ESMER 

Satış yeri: Ahmet Halit 
Kütüphane•i 

Fiyatı 50 kuruş 
ZAMAN 

Kitap battan ıonuna kadar 
adeta bir bardak tatlı IU ıçer 
gibi okunuyor, 

CUMHURiYET 

Ahmet Şükrü Eımer arkada· 
trmız bu yorucu fakat faydalı 

seyahatten bot görütler ve İnti
balar haıd ve bunJan muvaff a· 
kiyetle tesbit etmitdir. 

AKŞAM 

Kitabı okurken in~an bu 
memleketleri geziyormuf gibi 
bir his duyuyor. 

KURUN 

Elektrik Radyatirl 
TAM SICAKLIK 

Şilte, yorıan, yaıhk hepsi kuıtayfl yOıle 
rile 25 lira yutak 75 kunq. Bir kiJo kuıtDyO 

75 lnar111. Kuıtuyu kam•ıleraaın her rengi 
ftrdar, lJcus fiatla ıabbr. Yılb•fl hedi1eJik 

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

HABER 

Kita~ı okuduğunuz dakika· • 
Jarda kendinizi seyahat etmİflİ• 
niz zehabına kapılacaksınız. 
Aynı zamanda istifade edecek
siniz. 

Fi aflarda Tenzif at 

..ıoa 7ubldan 4 lir•mr· 

laraot,uı, ÇmnıkçıJar Bali zade KaştfiyO fabrikl11 Tel. 2S027 ••" 

VERESl'ıE SATJŞ 
MiLLiYET JJ~S Yılbaşı PJyangosu 

·.,.~le i/eramige (500,000) liradır. 
1d~~= 31 ikinci Kanun-1934 akşamı olacaktır. 

Biletler: (2,5), (50 ), (10) /i,adır. 
Hemen bir bilet alınız. 

Her aile kütüphaneaini süıli
yecek olan bu notlar, büyük, kü
çük, kadın, erkek herkesin elin· 
de gerekli zarif bir kitap olmut
tur. 

Akay işletme Müdürlüğünden : 
idare için defter, cedvel ve sai"re gibi basım iti yaptınlacaktır. 

Pazarlığı 16 - 12 - 1934 saat 14 d~dir. isteklilerin örneklerini 
8'Örmek için her 8'ÜD Levazım Şefliğine, pazarlıia airmek için o 

Öz Türkçe liartılıklar 

"------------------------------------------------l> ar gu c u, 14. Yancı. 
.._ iyet, 1. aşlık, 2. El, il (Mülk 

\1(e saltanat man.) 3. Enigü, 4. Erk, 
l<:udret man,) 5. Kut, 6. Tap. 

l - olmak, 1. Başa geçmek, 2. Di:k süıınek, 3. Elbilemek, ilbilemek 
• Ele almak, 5. Erksinmek, 6. Ka
~tnak, 7. üste çıkmak, 8. üstte 
ll

1unmak, 9. Yarguci olmak. 
a l-f akir, 1. Alık, almk, 2. Aşağı, 
t' ~~şak, 4. Basık, 5. Basıbcak, 6. 
lrıeJersiz, 7. Düşkün, 8. Horsak, 9. 
(i··&"iı-, 10. İni, 11. lril, 12. Onu~dan 
'l' llşnıüş, 13. Onuru kırılmış, 14. 

0laz, 15. Yalmu a!cak, 16. Soy -
~' 17. Yirdik, 1a: Yirilmiş, 19. 
l.Unşak (Mütevazi man.) 
:-- görmek,, ı. A~nğllrmak, a· :gr tutmak, 2. Azırg:ıına!:, A~~~ • 
ak, 3. Küçüklemek, küçük gor -

:ek.ı. Ki.içüksemek, ıt Paysm · 
ak, 6. Pazıncıktamak, 7. P[!zm • 

:ak, 8. Sma!'lumak: 9. YeyniJe -
ek, 10. Yevsindinnek. 

h :- olmak,' ı. A.<::ağıla.şnıak. 2. 

1 . 1egersizle~mek 3. Düşmek, 4. E -
,.. \llıek, 5. Kücülınek. 6. Onuru kı-
•ıl . , 
aı mak, 7. Sayılmamak, 8. Yalrım 
Çalın ak. 

0~1il\kk (etmek), J. Kazıma~. 2. 
... 1n1n.k, 3. Tas toktmak (Ta.~ uze-
cın . . 
~ e hak man.) 4. Tas urmak (T~ 

celik, 13. Nitelik, 14. Oluş, 15. Tu
rak, 16. Turuş, 17. Uğum, 18. Ya -
hm, 19. Yoruk. 

- ve hareket, 1. Gidiş, 2. Tu -
tum, 3. Yürürkü. 

- i hazır, 1. Anıtı, 2. Od, (za
man man.) 3. Şimdi, 4. Ş'mdiki, 
5. Kalı, 6. Şimdilik. z 

- en, 1. Amtı, 2. Bugün, 3. 

şimdi 
- nekahatte bulunmak, Küste-

mek. 
- i ihf zar, 1. Ölümsek, 2. O -

Iümcül. 
- i nez'e gelmek, 1. Can çekiş • 

mek, 2. ücükmek. 
- siz, Çelimsiz, Çilimsiz. 

- i tabii, 1. Bayağı, 2. Kek, 3 

Kendülük. 
- i tabiiye avdet, Usukına. 
Hi.I, ı. Ben, 2. lsik, 
Hala, 1. Ata.ge, 2. Aya, 3. Bih~, 

4. Bibi, 5. Bübü, 6. Cice, 7. Cici, 8. 
Çice, çiçe, 9. tb:, 10. Pike. 

- cocuğu, 1. Bele, böle, 2. Pöle, 
3 .• Yeğen (Asıl kardB .çocuğu 
man.) 

Hala, ı. Bwriin hile, bugün da-
hi 2. Daha, 3. Şimdi 

'Hala, (Helii), 1. Ayak yolu, 2. 
Bilü, 3. Çarnk, 4. Kolluk, 5. O:ıii, 
6. Pösmük. 

Hal.is, l. Boşuğ, 2. Keciş, 3. Zerine hak man.) 5. Yontmak. 
:-- 5.k, Yoneu, yonucu. Kurtarış, kurtuluş, 4. Kutkam. 

' ., c··' ....... ~,. 9 '{·· ... ... !"~p_".: .. , • r - 'D , '-l l •, ı. ~~, .::.. car, S. _..,o.:re. . 
~e~ dı!7, ~. Bttlnn~ ~. Gitv, 7. fr • 
l lk. S. !ş, .9. Kerte ( r'l2rece rnan.) 

- etnı~ft, .... ... ..... ..... . ~, -· ....... · 
tftrmak, S. :rcut'frn.rmak, 4. Ozman. 

- olmak, t. Bomnmak, 2. Kur• 
ak a. Kutnılmak, 4. Kutu!• 

zaman idare Encümenine 8'elmeleri. (8407) 

Öz türkçe 1Carşı1ıklaı 

mak, 5. Ozgurmak, 6. Yanmak, 7. 
Yolunmak. 

lak, 4. Bpş, 5. Dekin, 6. Eriğ, 7. 
Huzay, 8. Issız; 9. Kimsesiz, 10. 
Kobr, 11. ~oğus, 12. Kofuz, 18. Oğ 
14. Tekin, 15. Tmlığsrz. 

- kir, 1. Culuncu, 2. Kurtarıcı, 
3. Oskur&.cı, 4. Pojo-doçr, 5. Ut • 
sukarcr. - arazi, 1. Bor (İŞienmemiş, 

gayri münbit man.) 2. İşlenme -
dik, işlenmemiş, 3. Posalı, 4. Yar ~ 
da. 

Halavet, 1. Tat, 2. Tatlılık. 
- li, 1. Tatlı, 2. Tatlurak. 
- peyda etmek, 1. Sücümek, 2. 

Tatlrlanmak, Tatlılaşmak. 
Halayık, 1. Guna, günçacr, 2. Ka 

ravaş, 3. Kırnak, 4. Küng. 5. 
Yundaz. 

Halbuki, 1. Ancak, 2. İse, 3. Oy
S!lm ("O ise,, den bozma). 4. Oyu, 
5. Öyle iken, 6. Şu var ki, şuraSl 
var ki. 

Hi'le, 1. Ağrl, 2. Avla, 3. Ay 
ağrlr, 4. Geren, 5. Kotan. 

- i teme, Gi.in ağılr. 
Helecan, 1. Alkasan, 2. Azbuy, 

3. Çarpmtr, 4. Evsime ( (ist:cal 
man. 5. Grdılma, 6. Telernıe. 

- !anmak, l. A lkasam2 k. 2. E
fil emek, 3. Talabımak, 4. Titre -
mek, 5. Yürek çarpmak, 6. Yürek 
oynamak. 

- la uyanmak, Sirkinmck, sis
hinmck. 

Halef, 1. Gelen, sonradan .~elen, 
2. GeFkli, 3. Giri kalmış. 4. Yerine 
geren. 

Haliç, 1. Boğaz, 2. Budak, 8. 
Deniz kulağı, 4. Dere boydağı, 5. 
Derim, 6. Koy, 7. Uıiicük. 

Halik, 1. Bulduıı.ıcu, 2. Çayan, 
çayaçr, 8. Epikli, 4. tzi, 5. Türüt -
gen, 6. Y aratrcı, yaratan, yarat -
kan, 7. Yasağan, 8. Yayan, yay. 
gan, yayucu. 

Halim, 1. Amd, amal, arnul, 2. 
Arkun, 8. Asrak, 4. Aşak, gönüllü. 
5. A~aklrk eyleyici, 6. Basık, 7. 
Basmçak, 8. Basrnkr, 9. Bayav, 10. 
Çatık, 11. Cıvaş, 12. Çabas, 18. 
Diniz, 14. Dölek, 15. Ergun, 16. 
Güç .g-ötiiren, giic götürücü, 17. 
Köniilşök, 18. Tüzün, 19. Uzü 
yumşak, 20: Yavaş, 21. Yıvrık, 22. 
Y1Jhoş, Yobaş, 23. Yumuşak, 24·. 
Yüngeviş. ı 

- Ie,mek, l. Yavaş:rmak, 2. Ya
vaşlaşmak, yavaşlanmak, 3. Yu. 
mu~:ımak. 

Halis, J. Anarat, 2. An. 8. An 
Halel, 1. A<'rkhk. 2 Boşluk, 

Bozukluk, 4. Eksiklik. 
3. duııı, 4. An sili, 5. Am, 6. Cik, 7. 

- vermek, Bozmak. 
He!'--t???~k. !. Sr.'"ırgamak. 2. 

Sf\'·mak. R Snstmak, 4. Yerinnen 
fnrHrmek 

Hali, I. Ağlak, 2. Avlak, 8. Ay • 

Cnmrrk, cnnçrk. 8. Crk, 9. Çrkla , 
10. çrlk, 11. ~m 12. Çin. 13. Çün. ' 
14. Der. 15. Dnıtru, 16. Esen. 17.' 
Kanrlrsr:r.. 18. J<':m~nray, 19. K:ıfT~ ' 
srz. 2n. ?>.Tak, 21 . OPüz, 22. Oz. 23.' 
sağ, 24. Som, 25. Sum, 26. snzüIC. 
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Kurlu ş ~a 

Bar ka.-a, 
Bir ıllllltır 

a Size iyi Bir Nasi 
Evinizde lambalarınız hergün 

BEŞ SAAT YAN 

Yurddaş ! Yerli Malı al! 
Y ·ERLi MALLARIN 

En 
En 
En 
En 

sağlamı, 
• • • 
ıgısı, 

güzeli, 
ucuzu, 

Sümer Bank 

Yerli Mallar 
Pazarlarında 

BULUNUR 
Yalnız 1 utum Haftası için 

Öz Türl<çe karııhklar 

- ane, 1. Doğruca, 2. Doğru • Bucw·a, 5. Isırga, sırga (Küpe ve 
lukla. yüzük halkası man.) 6. Kangal, 

- doıt lnak. 7. Kasnak, 8. Kııpçıma, 9. Toka, 
Halit, Menkü kalığı. 10. Tiğrek, töğrek, 11. Yüzük. 
Halita, 1. Ka11şık, 2. Katmgı. Hali, 1. Açma, 2. Çözme, çözüş, 
Halk, (Ahali man.) 1. Aymak, 3. Eritme, 4. Kutkaru, (Davayı 

2. Budun, but, budun, 3. Çıma, 4. hall man.) 
Çon, 5. Dürük (mahluk man.) 6. -etmek, 1. Açmak (Düğümü) 
El ulus, 7. El, il, 8. Ellik, illik, 9. 2. Çözmek, 3. Desmek, desistir • 
11 - kün, elgün, il.gün, 10. Karabu- mek, 4. Düzeltmek, 5. Emiştirmek, 
dun, 11. Kara, 12. Kara~anuğ, 13.

1

6. Eritmek, 7. Kutkaıınak, 8. 0-
Karal,, kıra), 14. Kamug, kamu, narmak, 9. Ozelemek, 10. seşmek, 
kamuk, kamığ, kamıh (Amme, u- şeşmck, şeşivirmek, 11. Şüretmek, 
mum man.) 15. Kişi oğlu (Beni be- 12. Tabalatmak, 13. Tepsetmek, 
şer man.) 16. Koduru, 17. Ko - 14. Tjşmek, 15. Yargılamak, 16. 
r:un (askeri kıt'a man.) 18. Köl - Yarmak, 17. Yasmak, 18. Yaz -
ınök, 19. Kün, 20 Orta, 21. Töpö, mak, 19. Yoluna koymak. 20. Yör-
22. Tuıınuş, 23. Türi.i (mahluk mek. 
man.) 24. Ulus (Kavım, kabile - olunmak, 1. Açılmak, 2. Çö
man.) 25. Umek, 26. Yaratılmış, zülmek, 3. Deşilmek, 4. Emi.şmek, 
27. Yığın, 28. Yilü, 29. Yon. 5. Eritilmek, 6. Kotanlmak, 7. Şe • 

- içtimar, 1. Çeliğ 2. Çığlığ, 3. şilmek, 8. Uyaşmak, 9. Yazılmak, 
Kurultay, 4. 11 topluluğu, 5. 1m- 10. Yörülmek. 
rem, 6. Topluluk. - H müşkül iş, 1. Çetrefil, 2. 

Halk (Yaratma man.) l. Bul - Çapraşık, 3. Çepreşik, 4. Karışık. 
dım, 2. Kurma, 8. Var ettne, 4. Ya- - li mütkül olmak, Çepreşmek, 
ratış, 5. Yaratma. 2. çitilenmek, çitirlenmek, 3. Kar· 

- etmek, 1. Bartnimek, 2. Can- maşmak. 
}andırmak, can vermek, 8. Düret - Hallaç, 1. Atıcı (Pamuk v. s.) 
mek, 4. Kılmak, 5. Oldurmak, 6. ı. Atımcr, 3. Ceyöçü, 4. Çapçı, 
Törümek, 7. Törüzmek, 8. Türüt - çapgan, 5. Tımacı, 6. Titüci. 
mek, 9. Var etmek, 10. Yaratmak. - tokmağı, 1. Ataca, 2. Tok· 

- olunmak, 1. Kılmmak, 2. Ku- mak. 
rulmak, 3. Pi.itmek, 4. Var edil- Hallak, 1. Yaratan, yaratıcı, 2. 
nlek, var olmak, 5. Yaratılmak. Yaratgan, 3. Yavlak, yaradıcı. 

llalh, 1. Bakan, (Ger<ianhk -ı maani, 1. Söz yaraştıncı, 2. 
an.)!. Bakla, 3. Bal~k, (kılıç- Söz yaratıcı. 
ta kemerin geçtiği halka man.) 4. Halt (etmek), 1. Karıştırmak, 

-100-

811 aama• ..mlldi E N A Z 
Elektrik Mlfetmek iater•ni& 
EYinizi• H ER TARAFINA 

Öz Türl<çe 1'arıtlıklar 

Korkak, 4. Odlek, 5. Ürkek, 6. 
Yüreksiz. 

Hail, 1. Böğet, 2. Büt, 3. Çatma, 
4. Çeper, 5. Engel, 6. Geretli, 7. 
Pölümüş, 8. Tiltağ 

Hlit, Korkunç. 
Hain, 1. Alçak, 2. Alçı, 3. Ar • 

• kuk, 4. Asız, Aysız. 
Hait, 1. Bölme, 2. Kıyı, 3. Tom. 
Haiz, 1. Bileli, 2. Taşıyan. 
- olmak, 1. Taşımak, 2. Tuta • 

gelmek. 
Hak, 1. Bayık, Z. Çın, çin, 3. 

Doğru, doğruluk, 4. Düz, düzce, 
5. Gerçek, 6. Girti, girtü, 7. Kerti, 
8. Kirtü, 9. Könü, 10. Pay (istih • 
kak hissesi man.) 11. Sın, 12. Tü • 
re, 13. Toğruluk, 14. Onen, 15. U
nan, ong, 16. Yargılık, 17. Yön. 

- gu, 1. Döğru söyliyen, 2. 0-
züt. 

- (k) ıyle, 1. Doğruca, do&ioğ
ru, 2. Gerçekten, gerçek olarak, 3. 
Key, 4. Onat, 5. Yerinde, yerin • 
de olarak. 

-h, 1. Doğru, 2. Düz, 3. Ger • 
çek, 4. Kolu, 5. Köni. 

- ıız, · ı. Çüıiik, 2. Düşük, 3: 
Eğri, iğri. 

- ıız çıkarmak, 1,, Çürütmek, 
2. Tayındmnak, 3. Oçbe. 

- ıız fiipbe, Calağ. 
- yolu, Ak yol. 
Hak, 1. Toprak, 2. Toz. 
- t renk, Boz. 
Hakaret, 1. Capa, 2. Mun, 3. Pa

zınç, pazmçak, 4. Pazımğ, 5. Yağ
linmek, 6. Zehir. 

- etmek, 1. Alçalmak, 2. Aşa .. 
1 ğdamak. 3. Onuruna dokunmak. 

Hakem, 1. Ara bulan, 2. Aracı, 
3. Arayıcı, 4. Cazlar, 5. Orta eri, 
6. Seçkücü, 7. Yargıcı. 

Hakeza, 1. Böyle, böylece, bu• 
nun gibi, 2. Bunculaym, 3. Gen• 
öyle . 

Hakikat, 1. Ak (Beyaz rnan. 
Bu renk doğrunun, iyinin, güzelin 
rengi sayılır.) 2. Bayam, 3. Cüy • 
rük, 4. Çin, çın, 5. Gerçek, gerçek• 
lik, 6. Içın, 7. Keıtilik, 8. Kirti, 9. 
Olmuş, 10. Os, 11. Sağlamlık, 12· 
Sın, 13. Uşun. 

- en, 1. Bayık, 2. Doğrusu, doj• 
rucası, 3. Düzcesi, 4. Düzü, 5. Ger-
çekten, 6. Kirtten. • 

Hakiki, 1. Cön, 2. Çın, 3. Doğı'Ut 
4. Gerçek, 5. Gerçekçi (Sahte ol
mıyan man.) 6. Kerti, 7. Kertif, 
8. Kiıti, 9. Kirtil, 10. Mağat, 11· 
Oz,12.Sağ,13.Sınnığ. 

Hakim, 1. Ayık, 2. Bitçi, 8. Bi " 
len, 4. Bilge, 5. Bilgelik, 6. Bilgif. 
7. bilikl1k, 8. Bilimli, 9. Böğü, b5 .. 
kü, 10 Bütünişlik, 11. Geçen, çiçell 
(Fasih, beliğ, natuk, 12. Oğlü, ıs. 
Oküilmüş, 14. Pilge, 15. Taytı. 
(muharrir, müellif), 16. Tedü. • 

Hikim, 1. Ata, 2. Baş (Reif 
man.) 3. Beğ, 4. Bi, 5. Buynıc~ 4!
Buynık, 7. Daruga (Belediye reiS1t 
nahiye müdürü, polis şefi, çarşı ~
mini man.) 8. Savcı, Savcu, 9. Şı
düci, 10. Şin (Mogollarda dava • 
lan görenlere verilen unvan.) ıı. 
Töreçi, 11. Yargıcı, J&l"lJIÇI, ı& 


