
~iz ulus, Amerikaga 
6 borçlarını flermiyt1-

ceklerini bildirdiler 
- 2ncl aayıfada -

Ziraat Bakanı ratlgotla 
memleketimizin ziraat ala
nındaki genişliğini anlattı 

- 9 uncu aayıfada -
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Uluslar Kurumuna Müaracat Etti 
1 evf ik Rüştü Ar as Atinada 

lrıet İnönü 
~akyada 

"Verilen kararlar uluslar 

Fransa ile ltal ya nasıl 
anlaşabilirler ? 

~ Ulua Büyük 1'uru)tayında 
• l1 aaylavı olarak hükUınetten K~ 
~ ~nk~prü dar - demiryolu için 
. lira ıatemiıtim. HükUınet bu 
'ftt,00..y buldu. Sonradan mahkUın 

k unu kurtarmıştır f\nlaşm~ konuşma arın~a it.alya~ Erit-urum '' resı sınırlarının duzeltdmesı 

" saylav aöz aldı: 
~li için verecek tek bir kuru-

"T ürkiyen · n kuvvetlenmesi Yunanistanın da işine 
yarar. Bir gün sırası gelirse iki ulus bir savaşta 

birJikte bulunacaktır" 

liı.ı '~tur! dedi. 
~ düıünüyorum: Büyijk Ata -, 
1iice Baıbakanı C~]leral 1. Önü, 

bir mal .ahibi gibi Trakyamızı 
iilkenin istediklerini an!adı, ıı • 

>ıal'ltaılannın gönlüne au aerpti. 
ite değiımiı t 
t'lkamtara dikkat ediniz: 

ltııpadaki yurt parçası 24,000 ki • 
dörtlemesi yüzündedir; Belçi • 

Urğınki iae ancak 30,000 kilomet
. lletçikanın pek az denizi, ırmak 

'bir limanı var. 
er-s); Trakya iıe bir yanmada • 
, orman, ırmak, maden, boğaz, 
her türlü nimetlerle doludur. 

Marmara kıyılan 3 milyon 
acunun en değerli yerlerinden 

• ll11 ülke yalnız ekimle 10 milyon Bay Rüıtü Ara 
~atır; zanaat, bele büyük za • Atla •,-tL- Tiirki•e Dıt Ba -

otalf O mı yon urli -=s=-e -:-. i~-.,~n..._ 'J 

1.... kanı Bay Rüttü Aru buıün öğ-
~ ~r. 

ı-d~liyliye'!.im ki 1'u çevrede Ho • leden evvel Semplon Ekspreıiyle 
l a re, Belçika ve belki tıkan • buraya gelmi§, istasiyonda, Yunan 
! <'?~ u .. ı." bUyUk bn- iiUıoyo aa- Dıı BakaDı Bay Makaimos, "l'Ur-

'tli • altlı Marmara çevresi Türld-
lciıididir ve baılıca ökonomik am

~İr uluau büyük bir ulua edebi-

1 

kiye, Romanya, Yugoslavya elçi· 
leri tarafından karıılanmııtır. 

iki Dıt Bakan kucaklaımıılar· 
dır. 

Bay Mc.kıimos, Bay Tevfik 
Rüıtü Arası Büyük Br:tanya ote
line götürmÜf, bundan sonra Bay 
Tevfik Rüttü Araı, Bay aMaksi • 
mosu gidip görerek kladisiy1e 
bir ilk görüıme yapmıttır . 

Bay Rüttü Aru burada iki gün 
kalarak Uluslar birliği konutma • 
lan hakkında Yunan bük6metine 
mal\imat verecek, Yunan ricaliy • 
le iki mem1eketi alakadar eden 
meseleleri görüıecektir. 

Yunan ıazeteleri, Bay Rüttü 
Araıı hararetle selamlamakta, 
Yunan hükiimet adamlariyle ya• 
pacağı görütmelerin iki memleket 

t DeT&mı 9 utıC't .sayılan!' S tlnc\\ ıutununda 

üç şarttan biridirJ 

ltalyan Bıqbakanı Bay Muıolini 

Fransız • ltalyan anlatması 
henüz ıazetelerin tefsirlerine mal 
olmuf, Uluslararaıı durum ( vi.zi· 
yet) unda ıerçekliğe girmemiı -
tir. 

Maten gazetesinin Romaya 

F ran.u Dıt Bakanı Bq L""'1il 

gönderdiii özel (buıuıl) muhabf· 
ri, Bay Lavalın ltalya seyahati i
çin söylenilen sözleri kısaca bil • 
diriyor: 

lngiltereyi korkutan si/alı. 

Bombardıman tayyare
leri karşısında devletler . ar toprak aalt Marmara çevre

~ çalıımağa davet ediyor. 
"Jı !erdenberi Atatürkün aai eli 

, tln, vatanm kurtanlmaamda, 
~tilmeainde en dürüat bir prog
~'lllda, yalnız değiıim kaypau 

Behçet Kemal 
Değerli şairimiz Lon

dradan geldi 
Londra üni

versitesinde oku
makta olan de -
ğerli, genç, ulu
ıal pirimiz Beh
~et Kemal, yıl 
!>qı tatillerinden 
ıtif ade ederek 

italyanın 
salgını 

Habeşistaın vazi
yetin vahim oldu
ğunu söylüyor 

Almanlar ellerindeki tayyareleri, harb tayyaresine 
çevirirlerse bir savaşta nerelere kadar yetişebilirler? 

l. l nönü her imi ( = ipret) 
~~ ile, her Jmnıldamıı ile ulu

' Avrupaaına verdiği ehemmi -
ttı. Bu hız ve bu güç ile, pek 

~\rl'Qpanm ucunda bir Belçi -
l' . olacağız. Edirne bir Briıx • 
eltil"dağ bir Anvera, Kırklareli 
e olabilir. Marmara çevreai gibi 

~eti nerede var? 
~ n iıi. Elli yd, yüz yıl, bir İn· 

$Oktur; lakin bir ulua için e -
• bir çağdır. Uluaal banı 
~ aara kalmaz bahai geç~n 

"41.. Türkellerinin nelere kabili -
S: ~nu göaterir. 
~~rınüyorum, gerçeği görüyo
(laa lıınin hu luzı ile, daha bizim 

bn, neail) tarihe kantmadan 

Celll fturi GUn 
1 11CI aayıfanm l lncl sütununda) 

Beh,et Kemal kısa bir zaman 
kalmak üzere yurdumuza dön
müttür. Behçet Kemal, dün Lon
dradan gelmit ve doğruca Anka
raya gitmittir. 

Behçet Kemal, memlekete ye 
ni ve dolgun duygularla, edebiya
tımız için değerli verimlerle dö
nüyor; Meriç'i geçerken trende 
yazdığı pek güzel bir tiirini sıca
ğı sıcağına yarın gazetemizde ba-
sacağız. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Mabet hii • 

kUıneti, J talyan Somalm ile Habe -

ıiıtan araamdaki vaziyetin ıimdilik 

aöaterdiği vebamet üzerine ulualar 

kurumu konaeyinin dikkat nazamu 
çekmiıtir. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Habeıiatan 

Hariciye nazınndan alınan bir tel • 

yazısında Habeı hükumetinin, hal • 
yanın salgını karıııında, uluslar ku • 

rumu konseyinin dikkatini vaziyetin 

ağırbğına çekmekte olduğunu bildi -

riyor. Bu telyazısında, aon olan bi -

tenlerin, Habetiatamn görüıüne gö · 

re, mahiyeti anlablmakta, hem de a

lınıp verilen diplomatik bitilerin tıp • 

kılan aorulmaktadır. 

(Devamı ; inci Nyfanm t llııc..1> llfitunund8 

,•ıı11111ıııııırı111 111rııı1111111ııııı11111ıııııııı1111ıııınıı11 11 ııı mı 

' çabuk değişti 

) Yun anca da =-=-=-_----=== J Tıpkı yeni Türkçe gibi 

~80 yıl önce Yunan o:::ınları (= ıair - ~ 
~ lcri) dilJcrinc yiizdc elli türkçe, ar - ~ l nav;:~::·~:;~~·~"u':'§· J 

ülkemizin her ya
Yukariki lotoğral 

~ Yarınki sayımızda ~ 
\-uııı•"ıuu11ııı 1ııı:uı:::ı•ınııuııuıııııı11111ııııııı11111ııı11111 ı;; J 

Bay Hitlerin treni bir otomobile 
çarptı. 15 k1~i öldü. 

.(İkinci sayıfamızda). 

Alman harp tayyareleri harekete geçtikleri takdirde k&lm çizgilerle g&terilen 
bUtUn saha tehlike mmtakıuıı olur. Tayyareler, bu mmtaka 1çtııdeld beryere yeU,. • 
bilir. Avrupa devletle~ içinde bu tchllke mmtakaııı haricinde kalanlar Ttlrld,ye, Yu. 
ııanıatan ve Portekizdir. ı 

(Yazısı 9. cu sayıfanm 4. cU ıUtununda)' 

Öz Türkçe karşılıklar 
25 forma bir arada 20 kuruş 

çıkan formalan bir araya toplachlr. 
Ekaiklerini tamamlamak, öa türkçe 

karfılıkları bundan aonra sazetmm • 
den keterek takib etmek lati,..ı.r 

bu, ilk 100 saJJfahk 28 forma7ı 20 

kuruı mukabilinde idaremiaclen te • 
darik edebilirler • 

d 



Brem yolunda 
Bay Hitlerin treni 
bir otobüsle çarpıştı 

• ı: 

facia 
1 Amerikaya 

""'-

• Ank~ra,. ıs (Ku~) - Bare • ı nunun netrinden enel taJİll 
mın betıncı maddeıınin son fık • mit olanlardan enelce hul1 ... 

raıındaki daimi ücretli tabir!nin 1 ları memuriyet A •eris:ncleki 
me~~ut memurların mealeki hilıi· recelerden olduiu ve B • 
lerını arttırmak makaadiyle aci · A aeriıine terfi için geçmesi 

Otobüste bulunan yolculardan on beşi 
ölmüş, trendekilere bir şey olmamıştır 

8 Ulus borçlarını 
vermi yeceklerini 

bildirdiler 
Nevyork, 15 (A.A.) - Lehis • 

tan, Macariıtan, Çekoslovakya ve 

1en ve kura mah:yetinde bulunan edeıı 011 bet aene müddet d• 
mekteplerde muallimlrk edenle • mut balunduğu takdirde J. __ • ._ 
re tamil olmadığı, bunların kad • •İndeki dereceye a:t baklan 
roda ıötterilen ücretleri tamamen radan B aeriaindeki bir d 
alacaktan kaydım tafıyan encü • tayin edilmit o1duklarmdall 
men tefsiri umumi heyete verildi. yı haleldar olmıyacajı ,ıt.I 

Berlin, 15 - Brem. ile Verdon l Trenin içindekilere hiç bir fey 
arasında bir tren ile bir otobüs 1 olmamıştır. Tren saat 23 • 37 de 
çarpıtmıı 15 k'ıi öhnü~ür. Bu Berline varmıfbl'. 
çarpııma Bremin otuz kilometre Berlin, 15 (A.A.) _ Alman 
ötesinde olmut~·. . . . Dem:ryollan direktörü doktor 

. . Şan~rst pmımun d.~e an· · Dorpmul1er, Lancweben demiryo
dırılmea ·nde bulunmak IÇJD Bre · lu kazaama ait tahkikab bizzat İ· 
me ıiden Bay Hitler ile hükümet dare etmektedir. 
aza!annı Berline getirmekte olan n__ı d i - · bek • ,., .. a.auan ı ma gore geçıt • 
huaual trenın bu '7.&rplflll&J'I yap • · • ·ı -•-· · · · ı· .. . • • çı11 ı e tl'en maa:matinın ~u ı • 
tıgı zanned:Jiyor. 1 · ki · · Çünkü hl 

hl'n, 15 - Otobüsle çarpqan ' Yd~ eı:ı ı~elereım•~·-L· d • • 
t . Ba Biti 1 b~~l.J.L_et ıseyı roren seçitteaı emır 
renın, 1 ere WU1111 a • • • de . . parmaklıim tren·n ıeçmeaın n 
zalarmı Beıiıne ıetırmekte olan b d L!.1- : ind'-!id•~· -J:. .. '-··im et alllllA'a vnce ını ı .... ı ...,y. 
tren oldugu ana.p lfbr. I . ] d. 

K . • be ld .. .. emıı er rr. nzaya ıısın se p o ugu soy- . 
leniyor. 15 kiti ölmüttür. Tren Alman gazeteleri kaza hak • 
mcmur!an had :ıe hakkmda •Öz kında bir teY bilmemezlik göıte • 
ıöyler.ckten çekiniyorlar. 

. nyor. 

Bay Kazım Öz.alpıo ltalyan kıt'alan 
teşekkürü 

AnkaTa, ıs (A.A.) - Buraa. Sar' a gitti 
Saylavı Emin Eratpm ölümü do· Sanebruck, 15 (A.A.) - Sa.r 
layııiyle her taraftan aldıklan ltalyan kıtaatı kumandanı Gene • 
taziyet telgraflarına ayn ayrı kar- ral Vilkonti Praıka buTaya mu • 
ıılık vermek çareaidiii kaqıam • .....U.t elmittir. 
da kalan ıeerh.-nm amcaaı X.. • KendW htRi• Generali Brida 
rutti.J' Baflsam General Kazım ıibi Uluslararası krtaabnm bura • 
Ozalp ile ai1eıi tqekkürlerinin İ· da bulunduğu müddetçe hükUmet 
letilmea:ne Anadolu Ajanamı me- komiıyonu reisi M. Knokı'un mi • 
mur e"1erdir. safiri olacaktır. 
----~-=------------------) 
İsmet İnönü 
Trakyada 

... (Bapnablect.ll deftm) 
önce Tnkyamn ve bütün Marmara çn• 
resinin yap11ık olduiu A"ft'Upanm mb· 
ıından flırkı kılmadıjmı sözlerimizi• 
ıö~iiz. Türk Avrupuı~ diriltiJme. 
ıine Türkün am ( = üıl), Tirlriiıı SÜ· 
cü ,Wfir. Hifhir yvdıma hacet kal· 
madm içteki ve dıtbıki Tirkler ha il· 
küye 7Ulapbilirler. 

Gene ıö,tüyoruın: Gördüiüm rüJ& 

deii1c1ir, se!eceii Mziyorum: Ta ku • 
runcla Awttnlya, Cenubi Amerib, C.. 
nubi Ahika, JaponJ'a pek hızb ilerle • 
diler. Avustral,ada Mel~e kendi 
(kenl = tehir) yizilncü kuruluı yıl dö
nüminü lnıtlula,.or. Bu, kendin ıimdiki 
nüfu• 2 mllJOM yakmclır! Cenubi A· 
merilnıdaki 81MDoa • Airea, ki nüfuıu 3 
milyoma 1tulu~, bir alll' evvel Rio de 
1a Plata mnafnun layınnda 1ııİr köyce • 
iizdil 

Marmara çevresinin de W,.S. lııir a • 
çıhta •tWa• oldaim im Bam 
iki ıarb var: t. - Esenlik, lailık, 2. -
Nüfus. Baadua ötüriic1ür ki 1. lnöaü 
Esenlik •• ~aal Yardım Bekanı ft 
Esenlik Genel Müdürü ile Nüfuı Müdü
rünl eeyabalte ~al~ 

Declelerimiz, birkaç Ul1' önce ta 
Pette ve Viyanaya dek gitmiıler, fakat 
tret geri dönmüılerdi. Çünkü o ırak ül· 
keİerde ,er!eımenin prelerini düfine • 
memİ§lerdi. Biz torunlar bu çare!er.i dü
ıünüyonız Te de~sime UJWJ'oruz. 

Jıte, bundan ötürü A""-daki idi• 
çük ülkemiz, mederiyet. ilerleme ve nÜ· 
fuı vön~n.a- bü.tilc olaetddır. 

AVRUPA TORKSOZ OLM,AZ. 
TORK AVRUPASIZ OLMAZ. Deli • 
lim hızla" hızlı ,Odiyor. Onan için Mı 
1.,st maııralıta 1uı1dıytz. 

f smet fnSnl1ndn ll1'C1mclaa hıtarhn, 
lıte, ÖS e1lat Tralryada '"1nları dişin • 
diim 

Calal Nari Giin 

Amerlkadan da rey vermlye 
gld·yorlar 

Nevyork, 15 (A.A.) - Ameri· 
kada oturan bin kadar Alman 
Sar' da rey Yermek için bu gece 
Bremen vapuriyle hareket eım:,. 
lerdir. 

Ny Post gazetesi, bunlar ara • 
smda, Veraay muahedeıinin im • 
zuı eanuında Sarda oturduğu i· 
çin timdi rey!ima ittirak hakkı • 
m haiz bir de Japon Baym'ı bu • 
lundujunu bildirmektedir. 

Rey aahibi olanlann toplanma· 
11 murafı ı00.000 dolara mal ol
mu,tur. 

Gldenlerl Amerika geri 
almafacak 

Vq=ngton,15 (A.A.) - Hari· 
ciye Bakanbiı, Amerika tabiiye • 
tine geçmif o1duklan halde rey 
Yermek için Sara ,iden Almanla
nn Amerika m ·myetini alamıya • 
caklarım bildirmiıtir. 
lngiliz kll'alar1 ne zaman 

gidiyor 
Londra, ıs (A.A.) - Sar top· 

rağına gidecek olan bir takım İn
giliz bölükleri, Pazar, Pazartesi 
hem de Sah sünleri Dun'dan Ka· 
le'ye geçeceklerdir. 

Ancak fnıiliz ukerinin büyük 
kısmı, Perıembeden önce yola 
çilanıyacaktır. 

T. bette yer sar sı ! dı 
Bombay, ıs (A.A.) - Rasat· 

hane ıayet tiddetli ve en az bet 
dakika süren tiddetli bir zelzele 
kaydetmiıtir. Zelzele, ıaat 7,32 
de olmuftur. 

Merkezinin 1280 mil mesafede 
tahm~nen Tibet olduju ıamlmak
tadır. 

'ltalya elç' leri de Fransız, ve Bel
çika gibj harb borçlannı ödemi • 
yeceklerine dair olan notalaruıı 
Dıt Bakanlığına vermitlerdir. 
Yalnız Finlandiya ödeyeceğ!ni 

bildirmitlir . 
VartoYa, 15 (A.A.) - Lelıiı • 

tan Amerikaya olan harp borçla

Barem:n terfi ve tayinine dair beı seneden fazla olarak ..-Jl"8ıl 
olan bazı hükümlerinin tefsiri memurluk müddetlerinin 
baklanda encümenlerde hazll'la • nun müaaadeai niabetinde A 
nan bir fıkraya röre, barem de de- ıin~e enelce bulunduk1arı 
receai göıteriten bir memuriyette 
evelce bulunanlardan B ıeriı :ne 

dahil derecelerden birine bu ka • 

cenın daha yüksek c1e--..-ır-m 

terfi edilmelerine ve terfi .-~ 
ri derecenin maatmı alın 
mani olmadığı izah edilnJ 

rım ödemiyecektir. 
va,=ngton, ıs (A.A.) - Lit - S~ok malların istih.ik Ziraat b,akanbğı büt 

vanya hükumeti, ıs· 12 tarihinde vergisi sinde değiş' klik 
vadesi ıelen borcunu ödemiyece· Anlcara, 15 (Kurun) _ Muh • 
• · A k H · · N · Ankara, ,ıs (Kurun) -ğını meri a arıcıye ezaretı • telif maddelerden alın---'- •1..&!L. • 

b~d· . . -.... ""m at Bakanhirmn ı934 bü•-
- •IUUUI Ankara Yükaek Zirat enıti · ne 11 •:ıtıl'. lak verı:ıi kan ..... unun mu--ı..1 __ t ~ 

Vatng n, ıs (A.A.) - _Fran• maddesiyle 2548 1aww)ı L-------- · 
# • a.aumın ne yardım olara" iıtenen 

sız Büyük elçiıi harb borçları ii.rüncu" madd••ı'nı·n tefı;.n· L-ı_ı__ 11 f 1 ~ - naaımı ranın uı lara dajıtılmu 
haklcmdaki F ranıız notaımı Dıt da bütçe encümeninin hazırladıfı bin 500 liralık münakale ya 
Bakanlığına vermittir. fıkraya ıöre, her iki madde hu • ıma dair layiha encümen 

Riga, 15 (A.A.) - Letonya kümlerirle alınacak verJ:lerio çıktı. Umumi heyete geldi. 
hükU!Mti, Amerikaya olan harb tarh •e a-L-ı..1--kunda fat..r!'-- -e Bu d • ... w.ıaımu u 1aa ... yar ım ve nakil tahıı 
borçlannm ödenemiyecejini, fa • imallt'-anelere L- mallan ha.ü- • b' ı· n uu _ .2' nm on ın ıraımı mülra 
kat bu borçlann yen=den müzake· ten getı'rtı·p topt t .. kt • . b'ld' an 1& an mueue- me ehinin Haziran batındall 
resi ümıdınde bulu~duiunu 1 ı· ıeler nezdinde bulunan ıtok mal· r:aci Teıria 934 sonuna kadat 
ren notasmı Amerıka Mulahat • I ü • d • sf ı .::-:t:_--:: ~ .. . • . ar zenn e aynı esa arm .aou ~ puan mawaflannın kar 
guzanna vermıftiT. · 1" ~ı.1- il fi • • • ·ı k b u, m'"'e e ere ibraz, temyız verı ece , 18 in lirası ecne 

Bize göre: 

Diyorlar ki yeni liralardan Cll'taya 

çrlıranlanlann hepıi Hvilip okf&DIDI• ya 
uiurdur diye kıuüaralara, 7& "Hele 
sen gelecek albnlann öndülüıün,, diye 
kuytuca bir kôteJe ablmııbr· 

Büyük ıavq kliıt paralan doğurun· 
ca eıki ti!kiler aeıli .,...a79 dütkünlük· 
terini söıtenneden seri durmadılar. S.
li para, adı üstünde, albn liralar, siimüt 
mecicliJelerdi. Klid paralar bir türlü 
öbürlerinin keyfini vermiyorlardı.. 

o sünlerden kalanlar ıimdi yeni ıG· 
mit liralar karf11mda pne bu keyfi pl· 
maya bilmem e!leri erecek mi? Piyua • 
da görünmez oluıuna Mkıhr .. yukarı • 
ki aön dofrudur demeliyiz. 

Ancak, budunWl yeni paraya el ıür 
meden duyduğu kıvanç ne oluna oban, 
ıa liraların kılığı üıtünde ~söz 
söylemekten kendimizi alamryoras: 

Kabartma reıim yapmak gÜç lııir a
naattır; bunu para üıtGne yapmak daha 
pçtür. Reıim Atatürk n~ olunca o
nun ,.ükaek özlüiünü, eıaiz benlijini 
çisailero .c>yletmelc gÜçlerin giiciidür. 
Bunu biliriz. Böyle iken yeni paralann 
deierini artıran bu resmi ( olmuı bir 
eaer) diye ıayacaflz. Yapanın eline aat
lıld 

Şimdi hu reıim yiizünü hir yana ko
yalım da bir de tersine blılırahm: Yarım 
ayın bu kadar büyük yayıhfı, onun üı -
tünü de koıkocaman bir 100 kuruı ya· 
zıaırun kaplayııı, göze, doğruıu iyi gö· 
rünmüyor. Tırtıllarına gelince bunlar 
parayı bir :randa daha ince, öbür yanda 
daha kalın gösteriyor. 

Sonra 100 kurut! Kanunda da 100 
kuruıluk, 50 kuruıluk, 25 kunııluk 
elendiğini gördük. Ancak, bize ıare, ma· 
llye, iı~erinde, lirayı "vahidi kıyui" o • 
tarak almııhr. Kuruılar keairdirl•· Siı· 
71 yüzüne gelince 100 kurut t lira ola· 
caktı. 

Bütün bunlan da boş eörelim: ya fU 
gümüş bir liralıim eıki nikel 26 ku • 
ratluklarla bir ö'çüde. bir büyikliikte 
ola1u ! 1 f'te valnnı bu hluılıbqma büyük 
bir ekııildiktir; bu ekııik'ik paraJI ..... 

makinelerin kuruluıunda da olsa.. 
Gümüt lirabklann hepsi buıbp bit

nlİt delildir MllD'IL Baıdacak ne kal • 

haklannın tanınmuı tea'bit edH • teha111ılann yanlarındaki 

mip~!; ~_.........,~;:""-1-~~lll~~~W!ta~hıiıatma.. 14 bia r 
inhisarlar büt çesınCle' mirata, 560 lirası mulitac 

değişiklik ye yardrift, !ooo ı=ruı g~li 
Ankara, ıs (Kurun) _ lnhi • borçlanna verilecektir. 

aarlar genel müdürlüğü 1934 ma· Adapazan ban" aS1-
ll yılı bUtçeainde 50.000 liralık iştirak 
münakale yapdmaıı llyihuı en • 
cümenlerden acele kaydiyle ıenel 
heyete ver:ldi. 

Emin Fikrnin çocuklar1nı 
hükumet okutacak 
Ankara, 15 (Kurun) - Olen 

Buna Sayla'" Emin Fikrinin ço • 
cuklan Orhan, Perihan, Neriman, 
Nazanm parasız okutturulması • 
nın hüldimet tarafından temini 

Ankara, 15 (Kurun) -
pazan Tilrk Ticaret Ban 
sermayesine Hazine ve Milli 
kalarca bir mliyon liralık bit 
rakin yapılmaıı hakkındaki 
fi bütçe encümeni 0ha~ine11·ll 
li eıham ve tahvilat 
250.000 lira ile iıtirakini ka 
ti. 

hakkında Beyazıt Saylavı Bay K k J d 111 
Halit Bayrak ile y!nni dokuz ar • UŞ U U a 8 ·:.Mt 
bd&flDm 1ranun teklifi bütçe en· po.Iisleriöldürd~ 
cümenine verildi. P:~ 

Kurultayın dünkü Viyana, 15 (A.A.) _, i!, 
yakınında kutkulu ÜG kitifİ _~• 

toplanbsı lamak iıtiyen poliı memud•·J 
Ankara, 15 (Kurun) - Kurul· tılan roverver kurıunlariJll 

tay, Bay Huanm Batkanhimda mütlerdir. 
toptandı. Emin Fikrinin ölümü Bu iti yapanların BaYJ~ 
kartııında ıuıuldu. Awıturya Lejiyonuna 111...--

Ankarada bir orta mektep bi· dukları ıanı'lmaktadır. 
naıı aypdmuı iç=n Akça ve Kül· d' 
tür Bakanlrldannı memur lalan Yugoslav kab·nesİO 1 
kanunla Uluslar .araıı eıya Ye yo!· değiıiklik olacak 1111 

cu tatnnuma dair kanunlar ı& • Belırad, 15 (A.A.) -
rütüldü. Kurultay Pazarteıi top • novitch kabineainde ya1n11da ..Jdf 
)anacaktır. litiklik yapılacalı .a,t•-;~ 

Ôkonomi bakanı dir. Salibiyettar mebafd kS 
de yapılacak deliıildifİll 

Kayseride Alelraua~ ıüttüiü •'Y • 
Kayteri, 15 (Kurun) - Öko • yanm bidlja.i temio,, ~ 

nomi Bakanı Bay Celil Bayar ve katiyen 1 .,. .. ir et111ı 
Sovyet Büyük elçili Bay Kara • hildirmekte.tfr. 
han buraya ıeldiler. •Jı 

Bu aabah onda Sumer Bankm A'manya-Litvanya 1 

yaptmlıp fabrikaJI ıeadiler. V&l'fO, 15 (A.A.) - ~ 
Fabrlca ıuildikten IOlll'll Beledi- diaeai baldrmdald tlio 

yenin verditi z~yafette 1'alundular. 128 kiıin:n muhakelllethl• 
-=:;: ona . ..,.d'i;G;"' cW'.. ıib:i:''; lanmıftn'. Bunları L~ 
le daha a;rmlnm kola~ yapmak .....ıcı ·Jetine kartı feaad bank 

• • hmduldan iddia ecliliJOf• 



Yedigün,, 
Siınannin baprdıiı aüzel 

( biri olan ( 7 aün) den de • 
'-ıta) karıılıiı kullanılmaya 
~ IÖrdağümüz (yediaün) üze

llQak iıtiyoruz. 

ökonomi ve artırımf 
) farsçadır. Yedi anlamım . i •eren (beft) den çıkbğı bea

dil lrıça:ya baıka bir yerden, bat· 
~ .. mi ıinnit? Bunu araıbr • 
'e UZ yebnez. Ancak, (yedi • 

Yarın oku.Jarda yazı 
yarışı yapılacak 

Uluaal ökonomi ve artırım yedi 
giinünün dün dördün.~ü günü idi. 
Radyoda, okullarda konferans • 
)ar verildi. Yabancı okullarda 
türkçe hocaları talebeyi aydın • 

Takas anlaşması
nın tatbikine 

başlandı cleııJi öz türkçe, anlamma ne 
~ .. oluı-aa olıun, bunun deiit· 

diliyeceğiz. Bu sözü ıerek 
ıea-e\ bizim ıınırlanmmn 

:-ı-Yan Türle nrlrfı &enünae • 
• 

11 reniı varlıkta böyle bir söz 
lcaJ.nıısa bir yol bunun niçi • 
~mıyız? 

bir çağ anlatması Türk tii • 
"-nıi kurundan hatlar? 

. farsçadan bizim dilimize 
iaöyJe bir buluftan mı i!eri gel· 
~ S.ilarn böyledir denebilecek 

olıa iki heceli, kolay ıöylenir 
°'•ıundandrr. Söz araarnda bir 
• Yapmak f~yle durıun, yedi' 

lair çağı, bize açıkça anlatabil • 
dir. 

o!unca, timdi de eene d yolu 
rerektir. 

()' edigün) de iıte bu üatünlilk • 
• 

0

Yoruz: ilkin, iki heceli deiil, 
dir. Bakınız: Yıl, aün.. hep la· 
.cJ~dir. Bundan batka (ıelme-
hafta var!) cliyeeeiiz. Bura • 

'- Yerine ( yediıün) koymayı 
~-:-: (gelmesine yedi yedipn 
• :"flıaa airecektir. Beienmecliii • 
~iizii aörmeden anlıyorum. 
""':" riin gibi bölükleri canlı, teki 

!attılar. · 

Kadıköy, Beyoğlu mağazaları 

arasında güzel vitrin yarıtmaıı 
devam ediyor. Bu itle uğrqan 
topluluk bakanları, mağazaları 

dolaıarak, yerli malı ile ıüslen

mit olan vitrinleri görüyorlar, 
Vitrin ıahiblerine birer numara 
veriyorlar. Yedi gün ıonunda en 
rüzel vitrin yapanların birinci 
ve ikincilerine altın madalya ve
rilecek, diğerlerine de diploma· 
lar dafıhlacak. 

Bir gün önce tayyareci Bay 
V ecihinin havada dumanla yaz
dığı ökonomi vecizeıi, hava bu
lutlu olduğu için iyi görünme • 
mitti Yann hava açık olursa tay
yarkimiz bu vecizeyi tekrar ya· 
zacaktır. 

Türk - Yunan takas anlat· 
ması dünden itibaren tatbik yo
luna girmiştir. 

Bu anlatmaya göre Türkiye
nin Yunanistana olan ihracat et· 
yası bir kaç gruba ayrılmıttır. 

Bu gruptan birincisini canlı 
hayvan ve taze balık te§kil et
mektedir. Bu gruptan Yunanista
na gönderilen malların bedelinin 
yarısı serbest Yunan dövizleri 

yarısı da Yunan devlet bankaıı 
tarafından verilecek bonolarla 
ödenecektir. 

ikinci grupta yumurta, kümeı 
hayvanları, peynirler, soğan, ıa· 
nmsak, jambon, pastırma, ıu
cuk ile etler vardır. 

Yunanlı tacirlerin bu mallar 
için Yunan devlet bankasına ve
receği para, Türk tacirlerine 
Merkez Bankası tarafından Türk 
paraıı olarak verilecektir . 

Yeni seçim işine Salı 
günü başl;\nıyor 

Jstanbul ticaret odası idare 
heyeti dün toplanmı§, oda büt
çesini görütmüttür. Bütçenın e· 
ıaı noktaları tesbit edilmiıtir. 

Bugünlerde Bakanlığa bildiri· 
lecektir. Duyduğumuza göre, 
bütçe normaldi. 

YENi SEÇiM - Ticaret doa
ıı meclisi azalığı seçimi bu ıah 
günü batlayacaktır. 

Rey atacak tacirlerin listeıi 

hazırlanmıştır. Sah günü de dahil 
olmak üzere üç gün içinde bü • 
tün tacirler reylerini vermi§ ola
caklardır. 

SERGiLER KOMiTESi - Dı, 
sergilere ve panayırlara İ§tİrak 

ulusal komitesi dün toplan
mıştır. Bu toplantıda komite a
zalarından ıanayi müfettişi Bay 
Danİ§, Ticaret odası umumi ka
tibi Bay Cemal, oda tetkikat 
müdürü Bay Hakkı Nezihi ve 
Türkofiıten Bay Hayri Şükrü 
ile Bay Muhliı Etem bıılunmuf
lardır. 

Komitenin bu ilk toplantısın· 

da hazırlık konutmalan yapıl
ı 

mııtır. 

// _ G e z ~ -n t i 1 e r 

Bu nasıl iş? --
f Gazetede gördüm. Bir baba, 
oğlunun okuduğu edebiyat kita
bında Füzulinin bazı §iirlerini ve 
onforın arcuında §arab, aaki •Öz
lerini gördüğü için, çocuğun e

linden almı§ .. Tiksinerek fırlat· 
mış, sonra: 

- Sana emrediyorum bir Ja
ha buna el sürmiyeceksin. 
Demiş. Bir bQ§ka arkadaı ta 

bu babayı Je.tekliyor ve daha ıon 
ra aıra "Nedim,, e gelecek o bü,,.. 
bütün "'kırıJır. Jiyor. Y alnı:.ı ba .. 
ba gibi kestirme gitmiyor ve Ja. 
ha yük•ek yerlerJe okunma.ınd 

izin veriyor. 
Baba ile mektebin biribirini yı. 

kııınJan Jaha acı ne var? O her 
gü11 biraz claha artan bir ayn/ıkla 
bunlar bir teviye birbirinden uzall 
lQfırlar•a, iı nereye vanr?. Aca
ba hiç Jüıünülmüyor mu? 

Bu. baba, kimdir? Bilmiyorum. 
Fakat benzerlerinin olmama.ını, 
qm kalmcuını dilemekten Je ken
dimi iılamıyorum. Çocuğun elin
Jen mektep proğramlarıncla yer 
almıı bir kitabı kapmak, içincle 
ıarab, aaki lafları geçiyor eliye 
alaroz etmek sonra banlar yetmi
yormuı gibi bir ele: "Eline almı• 

yacak•ın!,, Jemek çizmeJen Je 
ğil ta buluttan yukarı çıkmak o
lur. Bıı baba bilmiyor mır ki o ki 
tabın kabınJa "talim ve terbiye,, • 
nin izni olmaaayJı, ne basılır" ne 

~ lcez söylenen söz!erden sene 
IÖ)Jenecek hir beıka IÖz yara. 

olabilirse de, tutmaz sam • 

Bu yedi gün içeriıinde ban • 
lradan kumbara alanlar çofal • 
mııtrr. Yarın bütün okullarda 
hir ,yazı yantı yapılacak! güzel 
yazı yazanlara yerli yemıtlerden 
armağanlar verilecektir. 

Öbür gün de Eyübte otuz al· 
f,.2 ~tıhiı olarak ileriye ı~--+i • ~-cı ilk okulda Eyüblülere bü • 
~ ~nı) ieüa el. ~="4ilf'llllrer111STJ ~;. 6ır mlrRDiere n:rilecek, bıi 

hirincit-nn,' birinciklmm zua 
-s müsamerede "Ökonomi profeaö-"-.'siı. yerine daha i,.illll"İnl ...... 

Üçüncü grupu ise yün, pamuk 
gibi maddeler tetkil etmektedir. 
Yunaniıtandan mal getiren ta
cirlerin aynı deierde bu mad. 
deleri ihrac etmİf olmalan lazım 
gelmektedir. 

Buna kartı satıım aynı tacir· 
ler tarafından yapılmaıı da li
zmıdır. 

iT ALYA iLE - Ticari müna· 
ıeJ;etlerde bulunan Türk tacirle
ri dün Türkofisin çafırması ü • 
zerine toplanmıılar, ltalya ile 
aon ıünlerdeki ticari vaziyet Ü· 

zerinde konutmalar yapılmıtbr. 

aatılır, ne Je mekteplerJe yer ve 
alıcı bulurelu. Bir kitabın ıınıla 
girebilmui iıin uzun süzgeçler -
elen geçmesi gerektir. 

ı'!f.·~dır: IJldılnun, aonlcinan rU,, adlı bir piye. oynanacaktır. Rıhtım şirketinde 
• .h.! - Perde aralarında °'"rmi ki~ilik lı.i"'-'- '""· ~~ ~ 
~(hafta) yerine iidiır ._ lrir cu heyeti lduik ~lar 
~~) den (ikiz), (üç) ten (ii • çalacaktır. 
L. ~llhmz ıibi, haftanın Wzde 

lıt.._~ ~eni bir ıöz yarabp tuttur
l;:"Uiııce, (yediz) olur. Bunan 
( • ltizim sayı adlarmm ara • 
~), (dokuz) p,i iki söz bu· 

• Sekiz ikiz, deriz. Sekiz ye-

• • • 
lıtanbul Ticaret odur tetki· 

kat ve istihbarat müdürü Bay 
Hakı Nezihi pazarteıi akf&JDı 

radyoda ulusal ökonomi ve arti· 
rmı haftaır hakkında bir lconfe • 
rant verecektir. 

Bu şekilde satı! yapan tacir 
mente phad...,.meeini mahalb 
taba heyetine verecektir. 

Dünden itibaren takas heyeti 
yapılan müracaatlan .kabul et· 
meğe bqlamı,tır. 

Rıhtım şirketinin ikinci kanu
nun birinde hükUnıetimiz eline 
•epıai münuebetiJe ıirket mü
dürlüğü memurlanna yıl batın • 
dan itibaren kendilerinden ayrıl
mak zaruretinde olduğunu bil
dirmittir. 

Bugün Türk çocukları edebiyat 
clersincle iki koldan yürürler. Bu
nun biri T ü1".kçe1 ötek~ edebiy~ 
ı.rihi lıoluclar. T arila lıoUuah 
"Fuzııli,, , "Net/im,, dalıan var. 
11Ali Sir Nevai.,, 1'Babür,, Je oku
nur. Banlann yıllar arcuıncla Jile 
getirJiklm varlık ölçülür. Değer· 
leri ara§tınlır ve baıka ülkelerin 
büyükleriyle kaTJıltl§tınlır • Polla haberleri : 

Kaçak et 

KUltUr ı,ıerl 

Şirket bu memurlardan ıirket
te bet yıl çalıımıı olanlara bır 
yıllık, daha az çalıtmıı olanlara 
altı aylık aylıklarını toptan vere
cektir. 

~elailiriz. Dilimize ,üç ıelirıe 
~ la..ım.ı olarak (yecfil) de
~ olmaz? Sözün kr.1a11: Öz 

eaı iyi karfılrğı (yedili) 
) J'a yediye türkçe eklenti • 
~ .. (z), yahut (1), yahut (nç) 
) lı.tara1c bir kartrlık yapmalı, 

....._ ~ <ıün) ii, (Jibyıl) dan 
-.Jzdır: 

~ (bir yüzyıl geçti!) de• 
~~ ·içer-lekteki eki kullanarak· 

Kültür müdüt lükleri tali
matnamesinde deği

şiklikler 

Nitanla§ına ikinci yeni sokak
ta 54 numaralı evde oturan et 
kaçakçısı Tomanm evinde arat • 
tırma yapılmıt, altını' kilo kaçak 
et ile iki koyun deriıi yakalan
mııtır 

.. 
lstanbul barosunda 

lstanbul barosu dün Halkevin· 
de yıllık tplantoısını yapmıttrr. 

Bir yıllık idare raporu okunmuı, 
olduğu Jibi kabul edilmit ti~. 1 • 
dare raporundan ıonra yenı yıl 
içinde yapılacak itler görütül • 
müt, çıkarılacalc: mecmuaya h~r
canan para, aidatlar tesbit edıl-

Şarab, saki ıözlerinclen tiknn
melıten ne çıkar! Bu tiksiniı onla. 
n ortadan kaldıracak mı?. Çocuk 
ıarabı, aakiyi edebiyat Jerıinclen
mi öğreniyor? Y ok•a geçtiği •o· 
kaklar, Juvarlara yapıfık koca. 
man kağıtlar, poli•lerin mrükle
cliği ıarhO§lar ve ana yollara Jizüi 
meyhaneler büyülü bir •iJe onan 
gözünJen aaklanmıı mıJır? Söy• 
l enmemekle Eiir ıey yok olur mu!' 

teçti demek daha elYeritli 
~? 

Duyduğumuza göre kültür mü
dürlükleri talimatnamysinde ye
ni değiımeler yapılmııtır. Bu a
rada kültür müdürlerine liıe ve 
orta okul itlerinin bazı kısımla
n da verilmiıtir. 

~lir) ın katırlığı içine yüz 
_:"nnatc için bizi zorlayan kim? 
\~"Ün türkçe (devir), dev • 
'ıı_,ka. olmadığım dilmenleri • 
~~dan anlıyoruz. (A11r) i · 
1 ıL._): iıte yüz yılın tek kelime 
~ne çıkar? .Y. ~ 
~'ke,,,e/e,.de 
't barı cinayeti 
~~da Kutu barında çal
~ öldünnekten ıuçfu 
~ lcemeıine dün ağır 
. etbesinde devam edil-

Evvelce kültür müdürlükleri 
tarafından görülen itler den bir 
kıımı için de Ankarada ayrı ay
n müdürlükler kurulmuıtur. 

T aJimatnamede ilk okul itle
ri üzerinde de bazı deiitiklikler 
yapılmııtır. 

HAYDARPAŞA LiSESiNDE 
- Coğrafya hocalığına Bay Re
! id tayin edilmiıtir. 

Şimdi lisede, yalnız tarih ile 
riyaziye hocalığı açıktır. 

YABANCI OKULLARDA 0-
KUY AN TALEBE - Yabancı 
okullardan değiıme suretiyle 
gelen talebenin huusi okullara 
armanla (imtihanla) almmaları 
Kültür Bakanlığınca bütün hu
suıi okullara bildirilmittir. 

Vapur ambarına inerken 
Kuımpaf& önlerinde bulunan 

Bartın vapurunda marangoz yir
mi yatında Rizeli lbrahim vapu
run bat tarafındaki ambanna 
inerken ayağı kayarak dütmüı, 
vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır. 

Makinede kınlan kol 
Kazlıçeımede Alhparmak de

ri fabrikasında çabtan Serkiı 
sol kolunu pervaneye kaptırmıı 
ve kolu kmlmııtır. Yaralı, bu 
kazaya ustası Dikramn sebebi • 
yet verdiğini ileri ıürmüıtür. Za· 
bıta tahkikat yapmaktadır. 

TRAMVAYDAN ATLAYINCA 
- Fatihte on sekizinci mekteb 
talebesinden Hasan, Sarachane 
bqında tramvaydan atlarken 
dütmüf, yüzünden yaralannııt· 

tır. 

mi§tİr. 

Dünkü toplantı, yeni yıla gi -
rilmeıi münasebetiyle yapılmıt 
olduğundan idare heyeti olduğµ 
gibi bırakılmı,tır. 

Türk-Yunan muhtelit 
mahkemesinde 

Türk - Yunan mahkemesin· 
de evvelki gün yedi davaya ba • 
kılmıf, bunlar müraf aaları yapıl
mak üzere batka güne kalmıt -
tır. Bu ayın batındanberi elli 
sek:z dava, harçları verilmediği 
için iptal, ıekiz dava reddedil -
mittir. Reddedil~ davalard~ hü
kUınetimizden ıstenen tazmınat 

230,000 liradır. 

Yatı luelerinJe Latince ve Yo 
nancanın okanmcuına "Epikür,, • 
"Anakreon,, gibi aJam/ann izle· 
rine inilme.ine kimse ıafmıyor V« 

hiç bir baba oğlunun elinclen bv 
Jer• kitabını kapmıyor. Biraz U• 

zrın clütünülür1Se, aözün ona bir 
iler i hareket gibi gösterilmek i• 
tenilen bu atılı11ta, ileriliğin tam 
t-ersini görüp ürpermemek elden 
gelmez. 

Oezgln 

lstanbulun rehberi 
&_elediyenin eski mektupçusu 

Bay Osman tarafından hazırla· 
nan lstanbulun rehberi basılmıf, 
belediyeye teslim edilmittir. 

Rehb«in maliyet fiatı bir bu· 
çuk liradır. Rehber çok güze1 
h-ızırlanmıttır. 

Kaldırılan sıralar - -

Bay Mahmut Esat ikinci 
dersini verdi 

ALiNiN ARABASI - Kaba -
taı caddesinde Aıımın sürdüğü 
tramvay arabaıı Alinin yük ara
basına çarparak zarara uğrat • Taksim - Harbiye arasında

ki bulvarda sıralar belediye tara
fından kaldınlmııtır. Bu sıralar 
hem geJib geçmeye engel olmak· 
ta, hem de geceleri bazı serse
rilerin Üzerlerinde uyumalarına 
yaramakta idi. 

Elektrik ütüsü kullanınız 
d\lrutmada tahitler 

• ~ınlmak iıtenilen 
deferi ile gümrük e-

~tılhnur İçin du"lf • 
0 n sekizine bırakıl-

lnkilib enstitüsünde dün iz • 
mir saylavı Bay Mahmud Eıad 
ikinci dersini vermit tir. 

11&7. Meh11111d Eaad dünkü d•· 

mıttır. 

• ""'" ,....,,...111-..- ıır -- azncr•-·--

ıinde inkılabın hukuki kısmm • 
dan bahsetmiıtir. Ateıli hatib, 
talebe tarafından. çok alkıılan
mgtır. 

Alevi, dumanı ve tehlikeli ke>o 
kusu yoktur. Her dakikada hiz • 

mete amadedir. Sarfiyah saatte 

1,5 ili 3 kuru, kadardır. 





r 

'"~========~::; YAZAN: iSHAK FERDi 
1f6 ı? 

~ ı Yere ~üsen ~ir . m;ı~elin namus 
r u senli s m~i ~urtnrıl~ı ! 

(liuma) nın kesik başını (Semra)nın saçlarına 
•k sapanla düşman karargahına fır:atmış ' ardı 

Mazaalların arkuında kurul· 
mut büyük bir ıapanın içine ku· 
rumu§ b'r kurd derisi koyınutlar· 
dı. Şairin batını Semranın uzun 
ıaçla.riyle aardılar ve derinin içi • 
ne koyup ypana ye~Ieıtirdiler. 

----· 
lr, Tandan ıon emri al· 

•n batını koparacak hı· 
lcınından çıkanlmıftı. 
:"ki bajırıtmalar kalenin 
Uva.rJarına çarpan batı 

tibi t&ftantaıa vurarak 
tdu. 
iiıt"' d ·ı d 1 • un e, a11 za e erin ıe1 

· Semra, bu korkunç ve inıafıız 
adamların el· nden nuıl ve ne va· 
kit kurtulabileceğini dütiinürken, 
ıerilmit ıapanı birdenbire boplt· 

tılar .. 
~an tele bir kulak yoktu. 
~da, kara çar,aflara sa• 

kadının iki lran uke • 
barı araıında ıürüklene -

...-c.ı-..'ildit;ı' ... '" ld" 
1 

' oru u. 

Şairin batı, uzakta, gözle gö• 
rülen düıman karargahının tam 

ortasma dütmüttü· 
. t.r Tanı, Tan da Semra· 
!)ordu. 
t"'il d b" • • er en ın: 

ıtedif!in'z kadını getirdik! 
"e kalenin mazgallan a· 
s~~ . h . . , •uranın ınce azın sesı 

i nereye götürüyorsa • 

Semra görüyordu.. Makedon• 
yalılar koıuıuyorlardı. Acaba 
dütman kaleıinden sapanla atılan 
bu kurt derisinin içinde ne yardı 1 

Makedonya cengaverleri pirin 
batım hiç ıüphe yok ki dojruca 
lıkendere götüreceklerdi. Make
donya imparatoru Seoıranm uzun 
ıaçlannı ı5rünce elbette bu baım 
kim olduğunu da an1ıyacaktı. 

Sapan botaldıktan .onra Tan 

-+--·!!llJ!· =e15ilere ıeılendi: 
- Götürün bu kadını evine .. 

t't L 1 • •• tü ~·..1"-
,.11~ •• en1n uı ne neaen 

'nı 'bilmiyordu. Şair Hu· 
~atlar önünde uzandı • 

nce korkudan dizleri 
' l>..,1amıstı. 
ittdrn ıadece aadarmm 
'ııi b'lıeydi ha kadar çok 

)'cakt ı .. 
Otlıuzlannr silkerek Sem· 
•na sokuldu: 

.. rli buına geleceği rÜ • 
torıen inanmazdın, değil 

C ilk önce uzun ıftclarmı 
\· e~.c kadına bir kac ıa· 

1
' ö1ünı azabı çektirdik • 

~a d. ye ıö lendi. •İm· 
, llf1! •at arrnm kesilmesi 

''d ! 
·~titrek b"r ıeJ'le ıordu: 
~~:.~n 11.Hm•z bu emri?. 
F~ Urnclardan .. 
i .. ~1• konu,mağa lüzum 

cellltlaTa itaret et• 

Semrayı bayım bir halde ka· 
leden dııan çıkarmışlardı. 

Sokaklara dölailen aıilzade\er 
Semrayı birdenbiTe tanıyamamıt
lardr. Hükt,mdarm g&zdeal b:r 
kel oilan kadar çirkinletmltti. 
Semrayı bu halde görenler, par• 
maklannı 111rarak sağa ıo!a kaçıt· 
mağa batlamıılardı. 

Arlık herkes öP,renmiıti ki •air 
Humanm ba"ı keıilm=t ve rı:•~,,,an 
'·"'rar.P'fihrna fırlatılmıftı. Bu ha· 
dise dehıf!t vıa. hevecan ;,.;nde bı· 
.. ,.Junıftı.- }-!:;t,;:mrJar, Tana bu 
n:: cuz ve aa!ahiyeti niçin vermit· 

t 
• ., . . 

Hunu tahk'ka vakit ve imkan 

yoktu. 
Kale b lrrlpT•ncl~n ,.i•lr•-len 

bont sesleri halka tunu ilan edi • 

yord ı. 
"lran cr~usu, cH'•!ra'f'1t'l. son 

ne(c,.İne kadar r.rrnı•!'l'~~1' }.-ttrar 
verd:. } sl e,.~ rrzak ve okçulara 
o1r vr!=!'\t'r'n;'2' !,, 

B"" .,na~ ı.1,• '"l'ln Y1 n n: .. tanh 
m'snf'"leT bu hn eri i11itince: 

,_. ., ". 
- hte, Vt"'"C r1·;!'\ .. n nır rn1 ,. ın 

n ... -.,s ve S"'1'ef' ~;Tl"rl; lrurt1tT1l..1t! 

~lirle de ıP!cı ~e me~e D'trerel< T'r.' ve Dnravı tıı.kdir· 
tl lllemurlara emir ver.. le ~1kr"'l mrşlRrdı. 

ı. · , ~ ,1 ... '~nr· 
'lh.ı· ~0?"1J'l" o rtecevt rr -~· 

ı.tt l·-s,·n:z: '· • _ı• ,,.. " ,,..,.· ı_ " ,.,,lu r .. ~·- t..,r,.,. ..,e,.·rrıı.. ' · ... • 
-testt· J • ı · · ·· h.ı n pP 3.9 y ,. •r VU• • _,,:ı.,J, r1•,..• 1..:-c:r'•" ,..nt •t"e· 

·q ._ ,.,, ıu·~ ,, 
ı::- .,.,,, ,.e,. ... "'!•'•r ·; , C! 1 • '' 

1 ·x.·~; l .,. .., ' ml"C"T( U ..,,. ::\•?'!"'" 'V('~ 
ar ,., b~r h•,....Jede 1 , • • • ' r.- 11>5' <> l•-f'•r _,... .. • ,,. .. em·ı.-"'r' ''·· 

't 1ı~n ıaç!arrnı kökün .. ..,·h .. ·· hnJ·;:r- ,,=ıl'tn ,_..,.. .. .,,..,_v1rfar1n 
~... r 

y3nrna nf'!Il r•1.r---"' 1·'ı? 
( ("va.mı var) 

DOCUM 

Tramvay. Tilnel ve Elektr:k 
Sirketleri .f ... rve i!\leri m"tchnı • 

111ı SAMI KAZIM'ın bir oi1u 

dünyaya gelmitfr. 
t1ular, yav· 

zır. 

2602 - Okıak: Muadil, na· 

zır. 

2603 - Ok,aı: Manend, mi-
sil. 

2604 - Okuklu: Alim. 
2SU5 - Oku,lui: Fatin. 
2606 - O kutluk: Alim. 
2607 - Okutan: Mualliın, 

mürebbi. 
2608 - Okuv: Kıraat. 
2609 - O lam: Debdebe, tan· 

tana. 
2610 - Olca: Ganimet. 
2611 - O icar: Haber, harb 

emri. 
2612 - Olcaı: Resmi tazim. 
'.?613 - Olcay: Baht, bahti-

yar. 
2614 - Olça: Ganimet. 
2615 -· Olçar: Haber. 
2616 - Olçum: Marifet. 
2617 - Olgaç: Kinıil. 
2618 - Olgun: Kamil . 
2619 - Olpak: Miğfer, zırh. 
2620 - Omaç: Hedef. 
2621 - Omak: Akraba, ai-

le, ırk. 
2622 - Omay: Güzide. 
2623 - Omrak: Matuka. 
2624 - Onat: Ahlaklı, dik· 

katli, f eysli. 
2625 - Onatça: Hatırtinu, 

makbul. 
2626 - Onay: Aaan, makul. 
2627 - Onaylı: Müıtuip. 
2628 - Onaylırak: Enaeb. 
2629 - Ongan: Bahtiyar. 
2630 - Onklu: Bereketli. 
2631 - Ongu: Kar. 
2632 - Ongun: Arma, :S. 

reketli, feyizli. 
2633 - Onpr: Salah. 
2634 - Onuk: Aziz. 
2635 - Onur: Hayıiyei:, iti • 

bar, izzeti nefiı. 
2636 - Onut: Bereket. 
2637- Opan: Mağara. 
2638 - Opıin: Silah. 
2639 _ Or: Burç, iıtihkim, 

kale . 
2640 _ Oran: Adet, derece. 
2641 _ Orbeyi: Muhafız. 
2642 _ Orçin: Vilayet. 
2643 _ Orçun: Ahlak . 

2644 
_ Orgarun: istihkam. 

2645 - Orgun: Mektum. 
2646 - Ornag: Taht. 
Z647 _ Qrpak: Menfe, ne· 

ıeb. 
2648 - Ort: Nar. 

2649 _ Ortaç: Cezire. 

2650 
_ Ortat: Münaaefeten. 

26
51 _ Qruk: Adetullah, im· 

kan. k 
265~ _ Onın: Ci'billet, a· 

rargS.h. 
2633 

_ Qruncak: Emanet, 

ve ·li:ı. • 
2654 

_ Orunç.ak: Depozıto. 

265
5 _ Oronda9: Meılekdat· 

2656 _Oruz: Mıtkaad. 
2657 - Oaanç: Melal. 
2658 - Oskan: Akıllı. 
26 ... 9 - o~kay: Şlltır. 

2650 _ Otlnın: Kul han. 

2661 _ Otsup: Dikkat. 

2652 _Oval: Muntazam. 
2663 - Ovnamak: Sak;n. 

266
4 _Oy: Akl (akıl), fikir. 

2655 - Oyan: inan. 
2666 _ Oybak: Vadi. 

2667 _ Oygak: Müteyakkız. 

2668 _ Oygur: Hafızalı, fU· 

urlu. 
Z669 _ Oyman: MünhaL 
2670 _ ()ypan: Münhat. 

S - KURUN 16 Birinci kanun 1934 

Oıtün, bir ı ·gara yalanıt, loko
motif gibi duman tüttürüyordu. A· 
rada bir pencereden bakıyor, ara· 
da bir e§yalara ıöz atıyor, kayan· 
lan yer1e§tiriyordu .. 

Aygen bir aralık haykırdı .. T e • 
kin, köprü geçeceklerini söyleme
m' ıti. Demirlerden fazla. ıürül • 
tü çıkınca birdenbire korktu. 

- Ödüm patladı Tekin .... Neye 
haber vermedin?. 

Usulca dizlerinin, Tekinin diz • 
lerine pek yakın olup <llmadıimı 
anlamak ist'yormut gibi baktı .. 

Hayır, dizler biribirine dokun· 
miyordu. Tekin: 

- Aklıma gelmedi, dedi, eğer 
korkacağını:ıı bilseydim haber ve
r:rdim .. Danlmadınız ya?. .... 

Bu suale ne cevap verecegını 

biraz dütündü .. Tekinin gözlerine 
bakb. Dudaldarmı buruıturup ti· 
mardı: 

- Darıldım ... Hem çok danl· 

dım! .. 
Şurdan hurdan konuıtular .. U • 

zun yolculuklardan bahsettiler. 
Tekin bir aralrk blktı. Oıtünle bi· 
raz koridora çıktı, sonra gelip ka • 
nımın yanına oturdu .. 

Ondan sonra, dört kiti araımda 
ae11izlik oldu. Fakat gözlerini 
Aygenden ayırmıyoı:du. Kadın 
hiç oralı delil mit gibi duruyor, 
batını arka tahtaya dayamıf, dıta· 
nımı ıeyred:yordu. Sanki ıigara 
dumaniyle, tekerlek sesleri, tre • 
nin hıziy1e sarhot olmutlu· 

Yaklatıyo1'lardı .• 
htaıyona girdiler. Tren durdu· 

indiler ..... 
OıtUn Mvinç içindeydi: 
- Oturulacak iyi yeri biff, sen 

gösterecekıin Tekin .... 
Eıyaları paylaıtılar .. Yola ko • 

yuldu1ar .. Oıtün gene en önde gi-

diyordu ..... 
Tekin, Aygenin koluna girere1': 
- Hay, hay, dedi ... 
Aygen bir kahkaha attı: 
- Bugün erkek değittird=nı .• 
Oıtün de Zeynebin kolunu tut· 

cağım. 

Oıtün eğildi: 
- Haydi toplayalım. 
Ayıenle Tekin, denize do 

kotar gibi ilerliyor1ardı. Oıtü 
Zeyneb yavaı yavat yürüyor 
gittikçe ıeri kalıyorlardı. 

Yerler nemliydi. Yüksek 
menler eteklerin uçlarım ıa!a 
güzel bir toprak kokuıu ciierl 
doluyordu. 

Deniz kenarında buluttu! 
Ataiıya, dar ve aarp, danem 
bir yoldan inflecekti .• Ostün u 
rumu §Öyle bir gözüne kestir 
Geriledi. Aıafıya atlryacaktı. 

Aygen koluna yapıttı: 
- Sakın ha!. 
O ıtün atlamakta ısrar etm 

Sade: 
- Metdebte men bu.dan d 

güç verlerden atlardım, dedi. 
Biribir1erine yardım ede 

kollarından, ellerinden, baz 
beller=nden tutarak ten cıilıl· 
kahkahalarla &!aöıya indiler. 
çük, çakıllı bir plajdı. Oraya 
raya y«M1P1lu byacııklar ıerpi 
tj.. Kayadan kayaya ıektiler, 
larda tat kayd1Tddar. Soara t 
rar yamaçtan tırmandılar. 

Tekinle Aygen bir ıo!ukta 
kan çılanı§lar, gene tarlala 
koımağa baı1amıılardı. 

Oıtünle 7.eyneb aitfT alır 
rüyorlaTdı. Oatün kadınm be1 
avucuvla dannarak kolay "Ye 
gunlukıua çıkmaıına yardım 
yordu. 

Bir aralık uçunımun ıarp 
verinde ıözüne ean 'bir çiçek i 

........... • ..... 1 .............. ••• ti: 
2673 - Ozajı: Kadim. _Ne güzel, dedi. Yaz&: 
2674 - Ozgan: Mukaddem. koparı''"az, ~ok uzakta .. 
2675 - Ozıl: Esas. _ N•den kopanlmum? 
2676- Ozman: Nemalanmıt- p.,,, ... M:vere1<: çice~e "atlar 

2677 - Ozut: ikametgah. K a 1-"' K dı rilndü. opar ı, ~e 'll· a 
2678 - Öbge: Ced. he,. tled=~;ni v•"'"'~P.a ahd ~trn 
2679 - Öcek: Burç, ıath, ıen1<:i... Krı..Jm bir 'evler iste. 
2680 - Öcüt: intikam, ıar. :stiyor"u. Jsteıin, o d& yapı 
2681 - öden: Mükafat. - Çiçekleri çok mu .eviyor 
:Z682 - Odük: Rica. 
2683 - Ödül: ikramiye. 
2684 - ödüm: Daima. 
2685 - Ög: Zeka. 
2686 - Cc:at: Salih. 
2687 - öse: Akıllı, dahi, un· 

ıur. 

2688 - Ögel: Burç. 
2689 - Öget: Hup. 
2690 - öt: Akıl. 
2691 - Öğdüm: Evvel. 
2692 - Öje: Akıllı, nazır, . re1s. 
2693 - Öğlü: Hakim, zeki. 
2694 - Öğmen: Harman. 
2695 - Öfiredik: Tallın. 
2696 - Öğrek: Cemiyet. 
2697 - Öğrii: Refik. 
26S8 - öğrük: Munis. 
2699- Otrünç: Hotmıt. mem· 

nun. 

nuz? 
Zeyneb ıev;ndi... Günet alt: 

da yaJH" 1r1arı al al olmuııtu .. 
- Çok ıeverim, dedi, bay 

rım .. 
Y ,..m,.,r.tarı kurtuHuktan '"" 

h ~dRv haıı111~'"nnm l'!raıma d 
~ılar. J{!'trlın ;1;.ve etti: 

- Tekin ben; fü•:~;i mi:v• 

..,,.lh·ken hir fle,..,et çiçek getiri' 

Hem~" ,.."""''""'· 
- T,.1dn !I;.,.; ;;~er mi?. iyi 

rlam ,1 .. )m midir? 
_ t.,j'liT. iy:dir ama, an 

~ırad• .. t•ınnz. 
_ D,.,...,,..k v.-9' "n\,Tl!l 1'--.. U,Xn 

el 
.. .. .. uc: ·, • .,. • ..,.sn ıa e"' .. n~•·'"''!l: ,.,., • 

~,,"""""' ,ı,.mekle vakit tr• 
11" f~e.._.,....,ı;? 

Kadın, müstehzi Mr 
baktı, ıonra hatmı taftadı: 
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Soyadları 
alanlar 

Soyadı alanlan )'CIZl)'OJ'llZ: 

Seçim hazırlıkları Kabutaj planı Akıl hastalıkları hastanesinde 
ki.tib Bay HulU.ı (Karasu), mü
bayaa memuru Bay Sabri (Tun· 
ca) , katib Bay Kiznn (Arda), Istanbut kaç mebus Vapurcuiar bölüm işini 
bat mubaaıır Bay Mebmed (Yıl- çıkaracak? konuşmıya başladılar 
ma:!), posta memuru Bay Mut- Mebus aeçimine aid ilk Jıazır.. Vapurcular yeni yılın kabutaj 
tafa (Tomruk), yazıcı Bay HiJc. bk olan erkek ve kadın nüfutun plinım hazırlamıılardı. Dün de 
met (Kızdkaya), tef liboratu, ... r defterlere yazımı dün öğleden toplanarak yollann kendi arala. 
Bayan Naciye (Erıun), mabu • aonra 1'itmif, ve bütün defterler rında bölümü teklini konuımaya 
ıır Bay Ali (Taymaz), eski Bakü • f. be ba•,--ıılardır. aeçmı te lif yetine verilnıittir. ;J"ıcuu 
va.rzi Bay Fethi (0zel), 1'eate • Teftit heyeti dün a1qam ilk Bu konuımaların epey aletli 
kir tanburi Bay Salibacldin ile toplant111nı 7apmq, defterleri oJacajı aanılmaktadır. Cünkii 
kardeıi üniversiteden Bay Hüaa- rıaren yıl lmbutaj hakkının yüz-

dd. (Ça"'lar) T ka~•- tetkike, yaııJanları saymaya haf. ~ 
me ın g ' 0 

.... ,,an de .ıltm!f dok>.ızu Denizyollan 
ı. ··d·· ·· Ba R"f t lamı§tır. Teftiı heyeti buıün de ote ı seyyar mu uru Y 1 a i«-letır.e:Jine, yüzde otuzu da va -

k il Ba c;:._ f k sayım itine devam edec.ektir. ..,. 
arııı, o u 1 '!f'l"re ve ızı purculuk tirketine verilmi§ti. 

Bayan Selma (lnceman), latan· lıtanbuldan ,ıkarılacak mebuı ileri sürüldüğüne göre vapur· 
bul Onivenitesi Tıb fakültesin· aayı11, ancak aaymı bittikten IOD• culuk tirketi, tonajını artırmak 
den 430 Bay Bünyad (Mutlu) ra belli olacaktır. yoliyle lcaltutaj hakkım da artır 
ve 33 Bay Necib (Kutlu), Sümer mak iıtemiı, Tari vapuruıw aJ. 
Bank yerli mallar puarı mu•me- 1 Dilekler - istekler 1 m .. , fakat ıeçen ,.ıı tirbtiıı bu 
lat tefi Bay Hulu.i, tayyare piyan- =-------------:.ı iıteği kaW edilmeaaitti. a. yıl 
go Ui ur ıi!eıi sahibi B~ Ömer, Şehzadebaşıoda da kabul edilip edilmiJKeii • 
lst. liaeai talebesinden Bay 'Burhan Jaa bilinmeaaeldeclir. 
(Ujur), lstanbul ikinci ilk mek· ÇÖpçÜ yok mu? Jki kurum ara1armc1a anlap .. 
teb hocalarından Bay Niyazi Şehıade - Saraçhane caddesinde o- madıkları takdirde kabutaj bö.. 

Posta işleri 

lstanbul-Bahkesir telefonu 
tecrübe edildi 

lıtanbul - Balıkesir telefon 
yolunun tecrübesi yapılmıt, iyi 
netice ahomııtır. Yakında gö .. 
rüımeye açılacaktır. Bu hatta 
ıörüım• yapılacağı muhakkak 
ıörülüyor. 

Yapılması dii§iinwen İzmir -
lıtanbul telef on hattı da kuru
lunca posta idaresinin geliri çok 
artacakilr. 

Zenıin bir ticaret yeri olan 
lzmir ile ıehrimiz arumda ayda 
aeki& yüz Ur.abktan fazla cörüf
m• y&p1lacajı tebmin ediliyor .. 

Eaki bapuiidüriin batb J«e 
ıöıı-..U..i c1o1a,,.u. açık hu.
kınan lıtanbul poata b.,paidiir· 
lüle Yek&letiaİ .mu&VİJÜ 8a,J m. 
met yapmalmulır.. Ş.imdiki bal· 
•e poeta idıue1erimle bir delil&. 
lik yokbar. (Atakıır), Kurun gazet.ai mü • turan bir okuyucumus JUl)"Or: lümünü Ökonomi Bıb.Dbiı YA• 

vezzilorinden Bay irfan (Çevik "~• çöp atanlum cezalandm • pacaldır. Dii• taıaftu., lıOD lraaım ... 
koıııcu), Bay Hakkı (Yelken) lacalı JU11ı7or. Halbuki IUim ......_ --------- layaiyle odaMa lralclınlu ... 
Jatanbul Paket poıtabaneıi harici cadde td ...... w .. Wrkaç a7cbr Acınacak icı: f&, bey, hazretleri, efendi. •la 
Merıu1e dairesi sevk memuru U.y çöpçiiltrin ıeçtiii ıörünmüyor. Belki y pbi tabirlerle, rulqklda 1azıl,. 
Nureddin (Eraua), Evkaf akarat .,.,...... - • ._ ~orJer. • • .... olUI ..tdnblanıa y.erlerim 

Ev._. .mnuaa.r .c1a ıec. 7&r1am4an Bir talimatname DIÇID -
tahsildarı Bay A. Tevfik (Gil .. ...... çöplerini kapılarmm önüne dök. tatbik ediJınez? 1-..u..diii llakJa-cle çdraa 
ney), Eyübte Nipııcı arpa emi· .-ıe mecbur olQ«lar. Ait olduiu ma· p,w.mı ıhCr• -.....;ıaı ii• 
ni caddesinde 15 numen.dama- ı.m.. bu iıt. .ıikadar olmuım rica Belediye, tiyatro binalarmm re..tik. Nd t•hllr, ı..r .. .,.,. 
kinist Bay lsmail ile km Bayan edİJWUm.,, tqunaları icab eden ıartJan P.. le oluna 0ı.m, _.. 8iW ,...1. 

1 
Tuna konfede 

yonu kurma 
miimkünmi 

Romanya nki batbakaıu M. 
ga'nm Frantıua lıtanbul gasc 
bir #'Tuna konfederasyonu,, 

bil ol•p olnuyacağına dair 
çıkm!Jtır. Ktaaca alıyoruz: 

"Tarihi, hatta bugünkü ıiy 
çıeldik!eri dütünmeyeo bir 

kac:ılar. ~enel ıavqtan sonra o 
kan devletleria ııkıatıı.nnı 

bir Avrupa .Utemi yapmak • 
H•babaarılana laükametini 1• . 
mak çaresini gösteriyorlar. 

Bir Ua Hablbarg bm·· n·illl9~ 
mik bir biçimde lmrulanca 
ı.o.fecleraayonu ortaya çdanlt 

•tik Macariıtan komfulann ... 
ittiyemiyecek, Maearlerm ba 

ı.n. kart• kuralmut olan kü 
ma daha baiaız kalacak, bÖJ 

-1•pga jpnde bulunanlar 

t0luk alarak Tuna konfed 
~.Bunu aöy)iyen dip. 

Avuıturyanm Almanya ile 
itte•tiıli ... öaiiade bul 
ra,.,n.ır. 

........ ........_, aaubl 

Ç•eele•U,.. •ld A~ 
t1ı~._.._,.. .. v· 
.... rejimi akmc1a yaıamaktO 
pek fena Anıu (hama) 1ar 
tam. !oma Lelüaten, '-t1ı 

Sürcya (Günenç), Deuizyollan Bitmiven bir teka• teren bir talimatname 1ıazırla • ri• ~· Bununla 
it letme tefliii muamelat memuru .7 ISllf, ıeçen yd tatbik mevkime lteraher. bir ~ Jdi5ik dalpı • o... Au : • lıir Dk.-
Bay Naci (Turan), Küçükpazar iitliik maamef Hi koymUftu. Belediyenin idareain· ide .en mU.wnaır bu.smi mek- ..... ,.....--ve iQin&n ,....lll"l"I 
maliye tahail 111beai memurların- Num...,,.ni7de Muaene sokaim - deki Tepebqı tiyatroıanda tali. tub aarflwı üerialıl• bu ıihi ta,. lu M. Benesin aon yirmi 
dan Bay Mustafa ve .brdeti da ııı.1 1 1 ılı~ iküDci u.ıııite" • matnamenin sast-diji demir birlere Wç rutJ•am.a•maldadır. aatJaımalarla elde etti.ti 1re1~ 
~~ ~ ~ ~,....... - Hi1mi...... perde, ıiıara salonu yapılmadı- pek pçlii ıördüiü kiçik 

·· M i::-ed .-....._. tııiaİlt .u..a;..w.. ... ...... .jl ......... ~ .... Wlı~h~~~~~~~~b~~~~~I~ '911% '.--en, gıı::r~"1 u .. ., ...... mı.mıe17ız Y enm .s.111111 
--.-

1 da'~tdc ..a•er.i .olarak ir m • (9~ ~ (lS~er~,llalkevi Beyoğlu bnu Jelinin bitmeclifini, enelmı ait olduja kendiliiinden geri blmıftır. i o... ~ Tana JcpDfellensyoawaa ,· 

R --• ) Ytklletiaı tekait anMIÜHI• ..lııı ıiiii.. Yenı· t"'-tro "-!n·- ---'Lk. bun üzerinde tôyle bir tekte...-. .Mt..a.J:.-1 •• 7 müdürü Bay qid (KW111&J , -s- - .,,- uı -a 7ımpın.ı• __........ .. ._. 

Fatih belediye ıubeai muhuebe- al .... ........, nwevd•ia ltiran ..,...ı tan sonra talimatname tatbik•· ladıjını ıöytemittir: 
ciai Ba,. Halil, yejeni ~nh& Wtir• ı lilli ......... dilec:ektir. "Bay Mehmet Beyefucliye1.,, 
evlenme memuru BaJ Hikmet, Katdeşlerini anyor 1 
oğlu müheaclia Bay Şa&li, twnma 1zmiı4c Bedava sokalmda ıı numa- ı· GeJe•ler,, 91denler 
Bayan Nermill, gelinleri 8-yan rad.a oturan J>01'I bay ATDinin brm K61tıtir midüri Bay Haydar 
M~Yhibe (Demirbai) soya .... S.yan Bchtye Mijch&n al4ılma du··n -bah Ankarada11 --'-'d• 
almııludır. bir me\tttptam Fatih, Beyoftlu, ]!!min~ntinde per - -s- t--• 

-an 9oı 1 ;na. Be\ - .. ,.... • ...,.. sh'i manenler , ......... ı ıelmiıtir. Bay Haydar OD ııün 
Aakarada mmd, ananım A7pdir. lıtanulda ıc... • 1e>nra ite batlayacakbr. 

Maliye Vekileti m11huehe}IW· gimriikte Altay iiWillıalW•de ... tçi '°" F.Ub .kaza•mda "---:r.amı:am:11_ .. , 
d\irlüiü biri.ad mümenizi Bay lcajında ..wt '- '6krüniia m..i ı.. • a., llınlüm km baJU Saime ile "--;.:;.:::--
., _ __._ (0 ) :L:--· • • yan S.ıııli• ,__.. iken kerdeflerim J _ _, 1~ lan ' .....,, m•ti)I· Saffet, Etnf, iz.ti lraJ'bettinı. Arvo • deais ...mü lt-r ltijeymm Ztld,.., 1 Yerli malı kuTianınak, yurda '-1· 
.zı Ba1 O.. (Oqan), mamur- n1111o Bileıl ._.... aareaime Wldirmeslni -U km bayan Emine ile maranıos ı.., h olmak demek&. Frankları Papanın idaretİ ttf 
lardan Bay Eaia (Kaan), Bay ilerim.,, Sadullah, bay Suad lazı beyan Zahide yı_.,ı Ctırmen hik8ineti ...... 1"" 
Memduh (Oaal), S.,. Aama (U. ile ukert mGtelraitlenla '-7 Mtlae4 On..-. lw'ı:arka b~ kimia C6o P•9eJ'eltlerİ zorla hıri•tlJd 
mala), Ba,. lrf .. (Y.W.), Ba7 -ı 0 • w r lle:r MDf '- ...,_ s.wı. le .... ,w;tim düJiin. JllDifti. • ,_ , 
Huan (Onuk), e.1 Huan (0. Aakerbğe çagırma ;::!il~-~-!':': .. _~~ Yart~ 0 INı'Jiiin hiilıiiD.aj~ 

• ) •- '{----~ ( /ı. ı .. --) Ba - - -...... ~ -r -• ·• T•li malı kuDanmakı, milli a1ltl1a· t....:ıı.11. :..ı: !!/•"--:..•:1;J....,.-:.:::-n~ ' ua'f ~ ~. 1 :y Xaıiıköy aabr.lik ıubeıinden: Aziz, IDr 'Nwi lam ~ laaııl.t ile .-. .. - ---.. --~-
Ali <inak>, Bay n,.. CGünenç), .. -ı.. ___ UA.!11..! ..... &!-l~L.. • L- ._ otmahcbr. < kaide~ llqinkii A ·~ 

I'\.___ N.- el- "1beıni• ihtiyat zabitan defteriain .. _ - -7 -ua. -Y - Yurtdqı ~~ 
~J Huaa (UDC11), .Bay ,_.e 674 1171suada yanlı ihtiyat ıilvari bl • ~ '-':- Z..W,,e ile mii61• _ • ..; MWl Mtibem .ar•na-.. yerli mali dW.,..... ~ 
dm Ot.an), Bar Zira (Erea), ~l m1Ulıbnl 308 doğumlu $1lniW lcltiplennden bay Halid, lle7 baua km ı-..1c1a ı~eıir· .J'eler. .,... ,. 
Bay Mtrldar (1'utluk), mm iem· 2288 kıayıt nt1mJra1ı Mehıned Şmet bayan Hafize ile bekçi bay Osman, bay Yurtdaf: Almanbia ~ ~ 
yiz kami.yonu memurlarından otlu Jltıfit efen41ıtm llhtlaa 24 IMt .Ntıcib luı ._,_ Metline ile tta1slua1 ~ Pwa Wrikc!irmek için ç• bzaa. 1., yqıyahilmek için .,.,,.,-

Bay Meral (Güaey), Maarif Sa· naimda ~adıköy Askerlik pt,eeine mi• ~ .. , Hw. kı&ı l.,u& ~ • dlr. delil, heaaplı •camı1c ._. 'bir aiyııaal hirlii• •ir..,.._ dil' 
kanbiı mııbuelte miiclürii Bq ncaatJ. hariçte he bu1undu~u mahal ıle poli,ı .. mwlaraadıın )lay ,Sa'IMıttia, Cenuptaki lıla.....,. ~ 
C.fer (Altaa) Maarif BakaabjJ askerlik 1111Hıel ftatJMlle ctu:chltu .,,, bay KiMll km bayan Bcbice .U. ima.. ~-=da birik paraJarmm 40 Awut1n7a. ~-- il' 
muhasebe m;murlanndan BaJ n. bildiritme.i. mi takdirde baklanda litı harbiyı wırlanııdu be,. Nw mil,.:nu qtL 50 ın:.oaa nnnalıdır. aiini zaaaedenl• .al~ ı 
Mazhar (Binıül), Bay Hilmi (0.. bnunt .muamele yapılacaktır. 8eyojl11 lc.azaSlada Y..a..: iın çevresinde olpalak tll'•J 
gür) ıoyadmı almqlanlır. Bayma f'at.a ile.-.. 1ııa,. Ali Za· çıkartırDoiu !1..~m ~ lull•eai sariye) ıına day~~ ),,1 

-ıuı, ........ _. •---.ı __ ,_! -X.Jarda Tr•~- _ J KUR, ıar BALOSU im, bayan N ...... ~ .. ı.cı iıar A)t.. o• _.... ~· _.,. ç-. . Sırf 
V l"I ı...-. -cta'· Çomir• ,...,.lıilece- yordu. Altmcı yÜ% yı!d.-: --o' 

K U P O N .• 44 . dun. ba7an lılüresser ile ~ Nwecldm, iin en Wiyük iyilik bud•r. a..: ~---. 
L- -="-!-- İJe atı L- & L lan da eJe alalnn Jrİ .... __w ... .,aa ......,.. nnar s c:ı -:r na .. Yurt•ı: ~ .,_.-

.ra il•.-- kn•p 8Ül•J'•••• m.d, b.-ı)'U Hayriye .ile eeyyar taba Bif ..a,,.. TMc ~ Wıw ira iıtiliunı takıD edb'~ ~ 

.... 
_.-1-~....L: • ıh'J b 18 • 11 • 9S4 ba, Ali, baran Naz111iye ile behsaftft birWn•, ,..w. 12 .-,.. lira bi- lere ve ltalyaya ,,....- f lstanbta! .__ caa A r ,.._------..-----.--11 ..._ 1 ç.·nku .. T··-· ._ ... _ • . -~ ı- ıurahim, bayan Fatma Klınile ile, Dr. • · • tte tllİDet Ml'Wtleıi böyle tap. - ·-•"' _ .....-mualiiıai nukat PJ CftZll•ledatin feıd, r-ı---~--------=I bay Mehmed Muhiddin, bayan Şaziye ve_,.. fOiabr. kollarile tul,.. I .... ~. 

bu adla 8'izel bir ki.tap bastımuıtır. Okııı,ııe11/arınu.%a •or, .. __ :;:.... _ _..,. ·• _-ı 
Kitap son gune kadar çıkan büth ka • hı· •met ile Dr. hay R~ i MIN 11meat ı --..-.- ~ 

., ..-e Taean.f Cemiyeti. c..:.:.,,a,_.:. !:L a-ik ._ .ı.. • ...111 
nuaların, nizamların zabıtayı .ı•...... K. u p o N •• :;,4 Em nönD kazaeında ,....,. n:ı:aı· ______ ,, .... ..-- - - ..... 
dır .. b · ün hiilriimlerilli Wcli"'-irl ~ menıur1---..L.-. 1.-- a.1: L~- ..__ • tir.iDiier .... ,......... -11 • 

... Bekir km MJU Makbule ile 1nüret· .... _ -ı;r na ...---...... - hunı... __. .,._. ....-.; ' 
k .. }ime)eri ....... ,. .. dDPt ICipt ... • E• • ...... 11 .. •• ..·.··~-· tib bay Mehmed Emin, Ahmed km ba- ,.. Nac;,..-.. c . 1 ile l.F lb-Hm, . - _-ak ,._Jlıılll 

1 ... _ '-aa lasa ı-ter• f"' _ _._ ... __ _...._ ____ .; ı L.--- H .. • :1_ • L.-- &.•aca L!- anlatın& yap~--,,., 
sile to ayıp ayna, • .., • 1 

- Y&D F-5ae ile tes-L-eci llaw M..&.-...a -r- IHNY• - teni -r Aluae.t ... .... _ ... 111 -
, • •-~ ""~ 1 ~ leWlir. Tarihle T...-- • -A* 

m kt r. Her bi1nnüa hangi---• ••m•u••· Arif km b:ıyan Hikmet ile potta me. Tevfik, bayan Hatice km bayan Fir. dflJ _.~_ 
ha gi dduiae ~ ...... ila elen ile marangos 1-:r Ahmed Ha:rnt· ~ adi•uji. lıir ' ' a. ~ 

, tur. Kiıa.. 1111 lıeka•11, 9nlna baJ Ali, M.Jaa Ze1ara Jmı '-1• tiıa ı..,.. GA.r Jırıııa ..,_ y..._ ile bu,r- ......... de~~ 
.. _ .... ._.._ M• l 1ı.-..,. • Fllbna lle ba7 A1uned A~ AllUll, .t.miıd V'wL.-& L-- bir~ •er~ it ~ 
~~~- - ın:mJ!ı...:..~L.!l..M!!!l:.......!T.!L..!Jı!!!!!l!!!!'.:~~~~~S~iim~ıer~ı.~nk~fea~m~u-~d~··~-J,_!!LR~·~h~i~!l.Jg~.~.-ı;r......:.ı--a......=--.i__.;_~~::.:::-:;::,,,:A~ne~k=mı=-:ı.:....=. •. ~~~m....i::~~.an~~:..-ı~ .ı ... ub .a'Wm1a~ 1 - . • -~-

MatbamnıMI •elen ama: 

Zabıta klavuzu 



------, .• YAZAN: iSHAK FERDi 

~ yere ~IHI ~ir _ ı;ııetiH HIUS 
H nnli l l~İ kHIHI l~ı I 

(lfuma) nın kesik başını (Semra)nın saçlarına 
k sapanla dü,man karargihına fır!atmış'ardı 

, Tanclan 10D emri al· 

batını koparacak bı· 
~daa çıkanlllllftJ. 

i baiıntmalar kalenin 
••arlarına çarpan batı 
lilai taftaDtqa wrarak 

11. 

Gatünde, aailzadelerin ... 
ttlc bir kulak 7oktu. 
kara ça11&flara 1&• 

kadının ilci lran ub • 
arumda ıüriildene • 

di~ ı&rüldti. 
Tanı, Tan da Semra· 

rcfu, 
~iterden biri: 
tıdiğin!z kadmı ıetirdik ! 
•e kalenin mazıaDan a· 
S....ranm ince hazin 1e1i 

nereye ,atlrilyona • 

arını ıilkerek Sem· 
aokuldu: 

i '-•ına ıeleceli rG • 
inu11nudı11, delil 

MaqaUann arkaamda kurul· 
mut büyük bir sapanın içine ku· 
rumuı b0

T kurd deriıi koymuılar
dı. Şairin baımı Semranın uzun 
aaçlariyle 1ardılar ve derinin içi • 
ne koyup •pana ye~leıtirdiler. 

· Semra, bu korkunç -.e in1afım 
adamların el· nden naaıl " ne n• 
kit kurtulabileceiini dütilnürken, 
ıerilmlt sapanı birdenbire hotait· 
tılar •• 

Şairin bqı, makta, ıhle gö
rülen düıman kararılhmm tam 
ortasına dütmüftil. 

Semra ıairüyordu.. Malcedon• 
yalılar koıu1111ortardı. Acalta 
dGflll&D kale.inden sapanlJ ablan 
bu kart derlılnin içinde ne nrclı'P 

Makedon)'& cenıl•erlerl pirin 
bqmı hiç fÜpM )'Ok ki dojnıca 
lalamdere ıötüreceklerdi. Make-
don,.. imparatoru Smaruun uma 
u.çlarnu s&rünce elhette bu bapn 
kim oldutunu da anbyacaktı. 

Sapan \ofaldıktan IOIU'a Tan 
ilere H1lendiı 

- Gltüribi mı nine .• 
S•ra11 hanm Wr ....._ ._. 

ı.- dıtarı çıkarmıılardt. 

SObklva d6külen uilzadeler 
Semrayı birdenbire tanıyamamıf" 
lardı. H6knmdarm «lzdeal 1''r 
kel of lan kadar çirldnlepnlıti. 
SemQ.J'I 1'u halde ıCSren~r, par• 
maklannı mrarak sala tola kaçıı· 
mala bqlamıılardı. 

Arbk berkeı &;trenmitti ki pir 
Humanıa 1'a•ı keıilm=t ve (t:;,man 
•ıc._rarriluna fırlahmnftı. Bu ha· 
diıe dehtet " .. hevecan ;,.;nde hı· 
nııkmlfb. Hftl.ri:mtlar, Tana bu 
n~~fus " salahiyeti niçin venni.
ti?. 

Bunu tahk"tra vakit ft imkin 
yoktu. 

K,.1e lmrr1pımıJ.an Yi~s~Ten 

1'orn ıealeri halka fUDU illn edi • 
yordu. 

"lran errtusu, dü,mın,1a ıon 
nefe.,.ine 'kadar cP!'Tn~mft~" lr--.rar 
•eTtU. Asker" f'rzak ve ok~ulara 
ok vet'~ttrnhı: ! ,, 

B.. ;)de bu'unt1.n Yunan=danb 
eellltlara itaret et• mitRfl .. Jer bu httheri 1ıitince: 

'11,ıe de ı1tcı ke e~e 
-._.111'Jara emir •~" 

ltanlrlıJmı nn,lta • 
• li11111aıım keıik ba· 
~-= 

U,9 ~ ebnek itti • 
"-' hudur. 
Semnraya dinerek: 
\qı ne TBpacalı• 

drecelcıin! 
~ ad1111 ileri,. 

- iste, vere d';~en ,,i,. m;t~+;n 
n"'-"' •e ı...,.ef" ,;"'"; kıntftTJl-'t! 

D:werek T~"' ve Dlrlvı takdir
le .. ,1u•lamışlardı. 

~·mre. n .,ecevt """"'S"T""'"' Y..nt"· 
1"11u rüv .. l-.T1" "'e,.;,.~i.. C: •• .. l~ri• 
,,; ara"'"'"' 'mn; hıu'""l ... xH;re
mivrrdu ~ .... 1 "T"!tn ı.,.~·y.n~!~; 
"'"'"YT1 .. ,...,.1. ;,.tem·v~r..1.,.. ,:0-t•s; 
,,;_;,..;; hr.l,.;:,.... .1,.t"Tn "~ •""!'avMann 
yanma natıl ,.~ ...... 1ı:•ı? 

( Devamı var ) 

DOCUM 
Tramny, Tüne) Ye Elektrik 

Şirketleri MnUve isleri mütehu -
1111 SAMI KAZIM'm ltir oi!a 
dünyaya plmlft!r. 

Genç ana 1'abayı kutlular, ya•· 
ıt7~ 1IZ'UJl &mür ve mu't'&ffakiyot• 
ler dileris. ' 

R.URUN isim babası Kurun'un edebi romanı: 4 
- ---- --- . - GUL ÜSTUNE Her gün yüz ad · 

7optıyan: Gül Koklıqanlar . 
K•malettln ŞUkrU Orbay ========= Yazan: Selimi izzet Kayacan 

2601 - Okaak: Muadil, DA· 

zır. 

2602 _ Okpk: Muadil, na- motif İibi duman tüttürüyordu. A· hanenin anilncle durdu: 
Oıtün, bir ı'gara yaknııı, loko-1 Yolda Tekin, küçük bir mey• 

rada bir pencereden bakıyor, ara· - lıtah açar, dedi. Birer ka· zır. 

2603 - Olqq: Manend, mi-
ıil. 

2604 - Okuldu: Alim. 
2505 - Olmtlul: Fatin. 
2606 - Olmtluk: Alim. 
2607 - Okutan: · Muallim, 

mürebbi. 
2608 - Oku-.: Kıraat. 
2609 - Olam: Debdebe, tan· 

tana. 
2610 - Olca: Ganimet. 
2611 - Olcar: Haber, harb 

• emn. 
2812 - Olcaı: Resmi tazim. 
2613 - Olcay: Baht, bahti-

yar. 
2614 - Olça: Ganimet. 
2615 __:. Olçarı Haber. 
2616 - Olçum: Marifet. 
2617 - Olıaç: Kimil. 
2618 - Olgun: Kimil. 
2619 - Olpak: Miifer, zırh. 
2620 - Omaç: Hedef. 
2621 - Omak: Akraba, ai· 

le, ırk. 
2822 - Omay: Güzide. 
2623 - Omrak: Mquka. 
2624 - Onat: AhlWı, dik· 

ltatli, f ~li. 
2626 - Onatça: Hatırtinu, 

makbul. 
2626 - Onay: Aaan, malml. 
2827 - Onaylı: MGnuip. 
2828 ,:__ Onaylıralc: Emel». 
.. - Oaıu: Bahtİ7U'• 
wo-a.....ı ••*'• 
2631 - OnKU: K&r. 
2632 - Ongun: Arma, S.. 

reketli, feJbli. 
2633 - Onpr: Salih. 
Z634 ...- Onuk: Aziz. 
2635 - Onur: Haysiyet, iti· 

ltar, izzeti nefia. 
2636 - Onuı: Bereket. 
2637 - <>p.n: Matara. 
2638 - Optln: Silah. 
2839 - Or: Burç, iltihklm, 

ltale. 
2640 - Oran: Adet, derece. 
2641 - OrbeJiı Muhafız. 
2642 - Orçin: Vilayet. 
2843 - Orçun: AhJik. · 
2644 - Orıarun: lıtihkim. 
2845 - Orp11: Mektum. 
2646 - Ornaı: Taht. 
2647 - Orpak: Mente, ne-

aeb. 
2648 - Ort: Nir. 
2649 - Ortaç: Cezin. 
2650 _ Ortq: Münaaefeten. 
2851 - Oruk: Adetullah, im-

kan. 
2852 - Orun: Ciblllet, ka-

rargah. 
2633 - Onıncak: Emanet, 

ye-lia.. 
1654 _ Orunçak: Depozito. 
2&~5 - O?'Undat: Mealekdq. 
2656 - Oruz: Maluad. 
2657 _ 'Oaanç: Melli. 
2658 - Oıkan: AkıllL 
2659 - Oeka)': Şatır. 
Z68Q - Otkun: Kuthan. 
2661 - Otaup: Dikkat. 
2662 - Ont: Muntazam. 
2683 _ <mıamak: Sairin. 
2664 - Oy: Akl (akıl)' fikir. 
266!5 - Oyanı inan. 
2668- Oybak: Vadi. 
2667 - Oypk: Miiteyaklm. 
2668 - Oypr: Hafaab, ... 

arla. 
2669 - Oyman: Müıdlat. 
2870 - O)'pan: MUnhaL 
2871 - C>,tun: Mallarek. 
2872 - ()yur: Viicat. 

da bir 91yalara ıöz atıyor, kayan• deh prab :ruvarbyalım. 
lan yer!ettiriyordu.. Oıtünle birer kadeh attılar .• 

Aygen bir arabk haykırdı .• Te • Kadınlar b:Ter tite bira içti. T e• 
kin, köprii ıeç.eceklerini söyleme- kin sene Ayıenin koluna ıirdi. 
m'tti. Demirlerden fazla ıürül • - Şimdi deniz kenarına gide· 
tü çıkınca birdenbire korktu. lim .• Jyi bir yer bulur, otunır, kar• 

- Odilm patladı Tekin •••• Ne10 nanızı doyururu. 
haber vermedin?. Oıtün de Zeytebin koluna ıir• 

Uıulca dizlerinin, Tekinin diz· di: 
)erine pek yakın olup clmadıimı - Dört taraf ta ıelincik, pa· 
an•amak iıt'yonnut ıibi baktı.. patyJ. dolu •• Ben bir demet yapa• 

HaJll', dizler biribirine dokun· cağım. 
miyordu. Tekin: Oıtün elildiı 

- Aklmıa gelmedi, dedi, eğer - Haydi toplayalım. 
korkaca8mızı bilıeydim haber ve- Ayıenle Tekin, denize Cloiru 
r!rdim .. Danlmadmız ya?· kopr ıibl Uerll)'odardı. Ottünle 

Bu ıuale ne cenp vereceğini Zeyneb Ja•&f Jaftf JiiriiJ'orlar, 
biraz dtltündü •• Tekinin g&zlerine gittikçe ıeri kalıyorlardı. 
bakb. Dudaklarını bunqturup ti- Yerler nemliydL Yükaek ~ • 
mardı: menler eteklerin uçlanm ıalatıyOI', 

- Darıldım ••• Hem çok danl- aüzel bir toprak kokuau ciierlere 
dım !.. doluyordu. ! 
Şurdan burdan konuıtular •. U • Deniz kenannCla buluflular •• 

mn yolculuklardan bahaettiler. Atafıya, dar Ye earp, d8nemeçli 
Tekin bir aralık b\ktı. Oıtünle bi- hir yoldan inftecekti .. Oıtün 11Ç11· 

ru koridora çıktı, ıonra ıeHp ka • nunu ıöyle b!T ıBzGne kestirdi •• 
mmm )'&IUDa oturdu.. Geriledi. Af&lıya atlıyacaktt. 

Ondan ıonra, dört kiti aramda Aygen koluna yapıfb: 
1e1ıialik oldu. Fakat gözlerini - Sakın hat. ' 
Aygenden aJ1111UJoı:du. Kadm 'Oıtün atlamakta mar etme.dl. 
b~ oralı delil mit Bibi dmaJOr, Sade: 
batmı arka tahtaya dayannf, dqa· - Mddebte i1Cen 1nidan Claha 
nımı ıeyred!yonlu. Sanki ai;ara süç verlerden atlardım, dedi. 
dumanlyle, tekerlek ... 1er1, tre • Blrihlrlerlae )'Udım edere!c 
ala lmdJle ....... olmQfbL liollannclan, ellerinden, 1'uan 

Yak1af1yorlardı.. bellerınden tutarak ten c;ılbl·'"r, 
lıtaıyona ıirdiler. Tren durdu· kahkahalarla qaaıya indiler. Kü• 

indiler.... • çük, çakıllı bir plajdı. Oraya l>u-
Oatb enine içinde,.di: raya ,....hı byaclklar aerpilmit-
- Otunalacalc iJi 7Wİ bm., acm ti.. Ka,.adan kayaya aektiler, IU· 

ıöaterecekıin Tekin ••• • larda tat kaydmlılar. Soara tek· 
qyalan paylatblar •• Yola ko • rar yamaçtan tırmandılar. 

yuldutar •• Oıtün ıene en önde gi- Tekinle Aygen bir to!ukta JU• 

diyordu •••• • kan çılmııılar, gene tarlalarda 
Tekin, Aygenin koluna girerek: kopnaia baı1amıılardı. 
- Hay, hay, dedi... Oatnnle Zeyneb alır alır yG • 
Aygen bir kahkaha attı: riiyorlardı. OltGn bdınm be!ine 
- Bugiln erkek deiittird=m.. a'ftcuYla da:nnarak kolay •• yor-
Oatün de Zeynebin kolunu tut- pn1ukıu çtkmaaım ,.ardaa edi-

tu: yord~ 

- Ben de kadm !.. • Bir aralık ~un IUP ~ir 
Zeyneb de bu f&kap ıüldG. •erinde slsilae IUI m ç~ ilit-

~..-....................... " .. ~ .......... ti"·. .•.... =·· 1111 -

2673 - Ozap: Kadim. -Ne tüzel. Cledi. Yaıdi kl 
2674- Ozıan: Mukaddem. 1coparr1:w.az, ~ok uzakta.. 
2875 - Ozıl: Eau& _ N•den kopanlmum? . 
2676 - Omnan: Nemalanmıt- y:..,,~1!verek çke~e kadar ıU • 
2677 - Ozut: lkameı,lh. ri1ndü. Kopardı, geMi. Kadının 
2878 - Obıe: Ced. he.,. ~ec1;";ni ~,,,.,a*a ahd etmi•ti 
2879 - Ocek: Burç, sath, ıan\i... K.-'1m bir te•1er lsteım, 
2880 - Ödlt: intikam, .ar. ;stiyorrlu. fateıin. o da ,.apıın. 
2881 - Oden: Mülclfat. -Çiçekleri pk anı MriJ'or..-, 
2682 - Odük: Rica. 
2683 - Odül: ikramiye. naz? 

Zeyneb ıev'ndi ... Cünet altın· 2684- Odüm: Daima. 
da yan,. '~lan al al olmuıtu .• 

2685 - Oı: Zeki. d d" ı. Jı. 
2888 _ Cıat: Salih. - Çok aeverim, e ı, 11 . 

2687 - 0.e: Akıllı, cllbi, UD• 

aur. 
2688 - Oıel: Burç. 
2689 - Oıet: Hup. 
2690 - oı: A1uL 
2691 - Oidimı Evvel. 
2892 - Oieı Akdb, DUO', 

reis. 
2693 - Oilüı Hlkim, seki. 
2194 - Otmenı Harman. . 
2895 - Ojredik: Talim. 
2696 - Öğrek: Cemiyet. 
2697 - Oirii: Refik. 
2698 - Oirülu MUDİi. 
2699 - OtrGnc: Hotmt, ..... 

nun. 
2'100 - OIGllüc Meclhe ta.. ,.. 

rnn •• 
Yamar.tan lmrtulduktan lf'IWa 

hu~day lta••"'"nnm •ruma dal•, 
~ılar. K""ın ;ı~ve etti: 

- Tek;n ben; ü,.;.ıü miiv~ü, 
• ek ..&" • ' ""'irken hir cıe~ çıc; gc:ı.ırır •• 

1 HemP" ı.._neınm. 
- T ·'dn ,_; .. ; nJıer mi?. iyi a• · 

"111111 ıt .. ~;1 midir? 
, 

_ t.;""'· trdlr _., anda 
' ıırad• •twtltTTZ. 

- o ... ,.",,.." """11 Jre'-'•""
~··u• ıade'"• ;; .. :;.;;n: ••~nl ae-
~-.wtöfG •• , ır1tı.melcle nldt aeck' 
~ ....... ""-'•' 

Kadın, mltteb.t Mr ... 
baktı, Mm& 1lqmı 1&lad11 

(l>mlm var) 



Gaziantepte 100 bin gizli 
doğum ve evlenme çıktı! 

Hal yapıldı- C.H.F. kongreleri-Trahom dispanseri 
yapılıyor - Kilis'in kurtuluş günü kutlulandı 

Gaziantep, (Huıuıi) - Vila -
yetimiz dahilinde on üç aylık ıizli 
nüfuı kaydi töyledir. 

74436 gizli doium ve aaklı nü
fuı, 19164 gizli evlenme, 34728 
ıaklı ölüm meydana çıkmııtır. 

Vilayetimizin ıeçen ıene ba -
tında genel kayıtlara göre 260 bin 
olan nüfuıu bu yıl üç yüz bini aı -
mııtır. Kaza merkezi nüfusu 125 
binden 131 bine fırlamııtır. 

Devam etmekte olan mebuı ha
zırlıkları sonunda vilayetimizden 
sekiz mebuı çıkarılacağı anlqıl -
maktadır. 

Hal 
Pazarteıi ve ıalı günleri topla

nan belediye encümeni, son içti -
maında hal talimatnamesini tetkik 
ve müzakere etmittir. Çok hara -
retli geçel) müzakere sonunda: 
haf n dııar111nda kaaab, kelleci ve 
ıe'>zeci dükkanları açılma11 karar 
gir olmuttur. Halin yapı itleri bit· 
mit olduğundan belediyece dük -
kanlar müzayedeye verilmiıtir. A
çılma meraıimi sene bqında yapı
lacaktır. 

C.H.F. ocak kongreletl 

Şarımızda ve b2alarmuzda 
Cumhuriyet Halk Fırkaaı ocak 

koqreleri toplanmağa baılan • 
mıttır. Bu hafta içeriıinde bitiri -
lecektir. Viliyet içinde fırka kaza 
konıreleri bu aym sonunda bitmit 
olacaktır. 

Saihk ltl•I 
Husuıt idarece Mehmed paf& 

camii brııımdaki etki tekke bi -
nasmın trahom dispanseri olarak 
yapılmasıpa karar verilmiı, bina • 
nın evkaf idaresinden iıtimlik iti 
hitirilmittir. Bina yapıldıktan 
sonra trahom mücadele tetkilitı • 
na kira ile verilecektir. 

Trahom haatalıimın mektep. 
lerde teveuü etmemesi için alma • 
c:U tedbirleri öiretmek üzere açı
lan trahom kurılarmdan aonuncu
au da bi1ımif ve yinni iki muallim 
muvaffak olarak kiiıtlanm al .. 
mıılardır. Bu aon kurı ile tehri. 

mizde trahom kursunu bitirmemit 
muallim kalmamıttır. 

Memleket haıtahaneıinde ye • 
niden yapılmakta olan poliklinik 
pavyonu bitmek üzeredir. Pavyon, 
asri bir klinik pavyonu olarak ya
prlmııtır. 

Belediyece yapılacak olan umu
mi tebhirhanenin krokisi bit.mittir. 
Resimleri ve keıifnameıi yapıl • 
maktadır. Binanın yapılmasına 

baharda baılanacaktır. 

Klliain kurtulut gUnU 
7 ilk Kanuna raıthyan Kiliıin 

kurtuluı günü merasimle kutlu • 
lanmıı, Halk büyük bir heyecan 
ıöıtermiıtir. Öğleden ıonra halk 
fırkası binaımda yapılan ordu ve 
halk yurdunun açılma merasımı 
yapılarak akıam da muhtefem bir 
balo verilmi,tir. 

A. Enver 

Emed ka dınlannın sevinci 
Emed, (Huauıl) - Büyük u • 

lua kunıltaymm Türk kadınla • 
rma saylav ıeçme ve seçilme hak· 
löıım vermesinden ötürü Emette 
sevinçle karıılandt. Emet kadmlli· 
rı Cümhuriyet Halk F ırkaaı salo-

nunda toplanarak bu en büyük 
bayramlarını kutluladdar. 

Fırka ve Belediye Bqkanınm 

karı11 (Aliye Hamdi Erten) peçe 
ve peıtemalı atarak medeni kıya· 
fetle kent kurmnuna ittirak et • 

miştir. 

Kent kurum Bqkanı Semiha 
Raıit medeni kıyafet hakkında 

güzel bir nutuk ıöyledi. Tam bir 
örnek olarak Aliye H. Erteni ita· 
ret edip inkılaptaki önayaldrğmı 
kutluladı. Sonra büyüklerimize 
ıükran duyguları için telyazıları 
yollamağa karar verildi. 

Atatürke ıu telyazı11nı çektiler: 
"Yüce buyruiunuzla bizlere 

baiıtlanan ıaylav seçme ve aeçil· 
me yaaaaını candan kutlulamak i
çin toplanan Emet kadmlarmm 
aonıuz aayıılarını ıunar ve u1u 
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Burlıan Calıit Köroğlu 
• ·-····· •• ····--···· 1 ••• t ....... 

düiülliinden bahtedeıken: 
- Hanımlar ıörmeiiydiniz, ••••• 

nin hanımı bir tuvalet ıiymifti. Ar 
kuma bel bmiiine kadar açık. 
Fakat b.dmda öyle bir endam 
vardı ki, htittin davetlilerin ıözü 
takıldı. Kaldı. 

Delikanlı ii~ bir ıüzellilde 
... .., .... Yan slzle (Ergin) e 
l ...... YOzü •apıan olmu9, al • 
M ıözleri alevlenmİftİ. O kuman 

da etmele abtmıı aeai odada çm• 
ladı: 

- Kalk, ıidiyoruz. 
Ve kimaenin yüZilne bile bak -

madan, ayaldarile yeri döver ıibi 
adımlarını açtı. Odadan fırladı. 
Ben, annem peıine takıldık. 

Bir teY aöyleaem parlıyacaktı. 
Bunu bildiğim için ıuıuyordum • 

Fakat annem de ıinirlenmiıti. E -
ve ıeldijimiz zaman •Jrf ona hak 

• 
MI 

Bir çocuk 
Demir kapı altında 

kaldı, öldü 
lzmirde Çorakkapıda Vali Ge

neral Kazım mektebinin ön kapı· 
11nda bir kaza olmuf, küçük bir 
çocuk ölmüttür. 

Belediye tanzifat arabacılan 

toprak taııyaraık mektebin ön ku-
m~ doldurmakta idiler. Araba· 
cılardan biri arablann kolayca 
g;ç;;;eıini temin İçin demir kapı• 
nıQ kanadarmı çıkarmıt ve orada 
bir yere dayamıftı. 

Fakat demir kapı duvara ta • 
mamen yatırılmadığı için, orada 
oynamakta olan bakkal Hüseyi • 
nin oğlu ıekiz yatlarında kü • 
çük Cevdetin an11zm üzerine dev
rilmiı, demir kapının altmda kal
mıfbr . 

• r 
Y etıtenler kapıyı kaldırarak 

çocuğu çıkarmıt1arsa da zavallı 
çocuğun ağzından kan gelmeie 
bqlamıfbr. Cevdet memlelcet 
hastahanesinde can vermittir. 

lngiliz sefiri Bergamaya 
gitti 

lzmire ıiden lnıiltere hük6 • 
metinin Ankara sefiri oradan Ber-
gamaya gitmif, akpına kadar o • 
rada kalarak Bergamadaki iairı· 
~-..Mfri tını Ye harabel.i 
geztır. 

Sefirin refikası lzmirde mual
lim Vedide Baha ile birlikte Kız 
liseıini, Gazi Pata ilk mektebini 
KarfıyalCada ıaiır, dilıiz ve kör -
ler müeıaeseaini, Kız muallim 
mektebini ve belediyenin çocuk 
yuvaıını ziyaret etmiftir. 

lngitiz .efiri terefine Bucada 
F orbe köfkünde bir çay ziyafeti 
verilmi~r. 

Sefir trenle Cellat gölü civan • 
na giderek orada avlanacak, refi· 
ka"';; Efese giderek Efes harabe
lerini tetkı°k edecektir. Sefir ya • 
km da Ankara ya dönecektir. 

wawww u • ._, ____ _ 

önderimizin izinde yürümekliie 
ant içeriz. 

Emet kadınlan namına (Aliye H. 
Erten) Fırka ve Belediye Batkan 
Bayanı, (Semiha Rqit) Kayma • 

kam Be.yanı .. 

vermek fikri il~: 
- Görsüaüz çocuk itte, dedi. 

Lifmın nereye varacaimı bildiii 
yok. 

Bu lllmdı (Ersin) in içini bo • 
taltmaia fmat Terdi: 

- Neresi çocuk efendim, nereti 
çocuk, diye baylmdı. Atemin ka· 
rumm bel kemiılini diline dola .. 
yan kazık kadar herifin nereıi ço
cuk. Kabahat ıizde ki beni böyle 
terhiyetiz, seciyesiz, ablikaız he .. 
riflerin olduiu yere pıürüyonu • 
nuz. 

Ve hırela dayanclıiı butonu fır· 
lattı, attı. 

Annem ilk defa ufradıiı 1Mı a• 
iır hareketten ıduldı kızardı. Fa· 
kat yine onu ve Jteni dütünerek iti 
kapatmaia çalqb: 

- Bilseydik sk:ler miydik •• Gar
medin mi Mahmureles .ı. -~r 

Bir adam sokakta 
hiddetinden öldü! 

Üç yaşındaki çocukla yedi yaşındaki 
kavga ettiler, haminne işe karışb, komıu 

lzmirde Dolaplrkuyu mahalle
ıinde garip bir ölüm hidiıeıi ·ol -
muftur. 

Seyit Ahmed ile lbrabim iı
minde iki çocvJc kavga ederlerken 
o ıırada oradan ıeçen kunduracı 
Ali, çocuklardan Seyit Ahmede 
bir tokat "VUrmuf ve çocuk ağla • 
mafa batlamııtır. 

Seyit Abmedin feryadını iti • 
ten büyük anneıi Zübeyde ıoka
ia fırlamıf, çocuğun döğüldüiü -
nü anlaymca Aliye: 

- Sen ·bu çocuğu her vakit dö
iüyonun. Onun ekmeğini sen ver
miyorsun, edepsiz herif .• 

lzmirde yakalanan hır
sızlar kimler? 

latanbulda ve batka tehirlerde 
ıoyıunculuk eden, bir iki yerde 
bir kaç btıkçiyi de vurup öldüren 
iki haydudun lzmirde yakalandı • 
lım yazmııtılC. 

Bunlann biritlin adı · Hasan 
'.Ali, ötekiainin adı lamail Hudai -
dir. 

Demit ve aizmı bir 
mut tur: 

- Ali Zübeydeye: 
- Sen kocakantıo. 

gebin hen onunla ko 
Cevabım vermif, ora 

detle ayrılıp bir kaç a 
dıktan ıonra yere dütil' 
tür. 

Atinin aaabl bir nR.Jı•-
teli bulunduğunu brd 
lemiflerdir. Alinin aaab" 
ceıi kalp aekteıinden al 
timal dahilinde görülüfG'' 
kikata Müddeiumumi 
Bay Şevki el koymufhd'• 

Kadın hanı C. fi 
Kurulta)'I 

Kadmban(, (Hususi)~ 
hanmCla Cumhuriyet tıa* 
ıı kurultayı Ydd~ 
salonunda köy m ·· • 
ittirakile toplammf, 
Atanın ıeçen aene 
hakkmda verdiii iza 
dikten •ma Tilayet 
ıönderilecek dilekler 
tır. Kaza idare heyeti 

Bu teheke 21 birinci T eırin ıe
ceıi Odemitte kuyumcu Fuadın 
iP' 1 • olu , ' 1 Is' . .Ata..H,udafL _lfü~ 

~k111e .. nıl.!ıd.,il-enn-.~i..,...._,,,.ıy .. a..,.k~a-lam--ak ..... lil'!!iı..ıl!l-sıiyıc-e-.n,-4 Niyazi Mült&Fa, Oı 
bekçi Hüaeyinle Murad çavutun lerdir. Kurultayın 
Üzerlerine atef ederek yara1amı~ deierli itler içinde 
lar, hu ıuretle kaçmıılardı. Ayni 
adamlar 20 l•kinci Tetrin ıeceıi 
sabaha kartı lzmirde Çorakkapı 
mıntakaımda cam tüccarı Abdur• 
rahman oilu Muıtafanın evine 
girmiıler; dönüfte kendilerini ya• 
kalamak iıtiyen bekçi lbralıimin 
üzerine ateı ederek iki yerinden 
ağır ıurette yaralamıı1ardı. Bu 11· 

rada latanbul zabıtuı, bir hırıız· 
bk meaeleıinden iki bekçiyi yara· 
lıyarak kaçanm da bu iki pbıı ol
duğunu ve bunlann lzmirde gez• 
dilderini bildirmittir. 

Hınızlar yakalanır yakalan • 
maz iıticvab edilmitler, yeni yeni 
itiraflarda bulunmuılardır. 

Zühre aokaimda belediye mu· 
liaaebeciai Saminin; Kemalpqa 
müddeiumumisi Seyfinin, Bucada 
Aydın demiryohı memurlarından 

ııkıldılar •• Herkesin iç yüzünü kim 
bilir yavrum ... 

Ben hemen pce yatmazdan ev• 
Yel İçtİiİ IÜtÜDÜ tetirdim. BatJra 
Wmch kanttırdım.. Fakat ıi • 
nirleri fena OJD&mıfb. ikide bir· 
de: ' 

- Ahlaksız herifler, terefıiz 
herifter.. Aile içine almmıyacak 
namua dütkünü herifler .. 

Diye IÖyleniyordu ••• 
- Bırak artık bunları Ergin ü .. 

zülüyonun •• Gene hasta olacak • 
llD.. 

Bu sefer bana abldı: 
- Siz zaten benim huta olduiu· 

mu İ9tiyonunu ... Ben baatalana • 
yun._. Ben ıebereyim, ıiz konu 
kolllfUDUD, etin, dostun ıece ei • 
le-cıcelerinde safa IÜrÜD ••• 

Bu ıibi oldum .• Dizlerim titri • 
f<'rdu. Bu kadar haksız ve bu 





Hlilt\AYE 
Cinal}elten sonra 

- Zaten buraya, katili hepini
ze tarif etmeğe geldim. 

Katil:n kalbi, göğsünü parçalı • 
yacakmıı gibi atmağa batladı. Jan 
darma çavu§u de..,am etti: 

- Rençbermiı, İsmi Piyer Pi • 
kar .. 

- Kimi öldürmüı; 
- karısını. 
- Vay haydut vay!. Neye öl· 

dürmüş? 

- Kadını dövdüğü zaman, bi -
çare sessiz ağlarmış ... Yalnız ba • 
zen meyhaneye gider, çocukların 
açlıktan ölmemesi iç;n biraz yiye
cek parası isterm:J. lıte kadının 
bütün kabahati bu.1ıte bunun için 
perşembe gecesi kadını b!çakla öl· 
d!;rmüf. Kadın yirmi bet yatın • 
daymış .. Öldürmek de~il, on.un a • 
yak!armı ÖP.meliydi. Ömrünü ko· 
ca:;ilc ~ocuklanna vakfetmiş, on • 
lanı. bnknrmıı ... BuQa mukabil de 
yall'ız dayak yemıi§ .. 

Bir genç, masaya bir yumru'lt 
vurdu: 

- Haydut canavar! .. Hani eli -
me geçir.sem yez'ti vururdum! 

- Onun bu civarlarda dolat • 
hfjmı öğrendik. Size tarif edeyim 
de, rast gelirseniz yakalayın. 

Derin bir seas:z}ik oldu. 

Katil de beynini yakan hum • 
mayı yenmek için inıandan üstün 
bir kuvvet harcayor, dikkatle din
llyordu: 

Çavuf. bir kağıt açtı: 
- işte kati1in tarifi. Orta boylu 

kısa boyunlu, geniş omuzlu, elma· 
cık kemikleri fırlak, bumu büyük, 
göıleri ı~yah, sakalı kırmızı, du • 
dakları ince, alnında esmer bir 'e· 
ke var. 

Sonra kağıdı katladı. 
- Rastlayacak olursanız tanır· 

sınız ya? 
-Tanırız artık. 

- Ben artdc g;diyonım. 
Katil nefes alamıyordu. CaYU • 

şun uzaklaftraını gördü. Huduttan 
bir kaç taat ötedeydi. Naısl o\sa 
kaçıp kurtulacaktı. 

Başını kaldıracaiı zaman, ıene 
ayak sesleri duyuldu. Jandarma 
ça VU!U masasmm biraz ilerisinde 
dumıut ona 'bakıyordu. Birdenbi • 
re: 

- Bu adamm amma da derin 
uykı,su "ar, dedi. 

Omuzuna vurdu: 
- Kaldır 'burnı \,e ... Ben me • 

raklı adam c!e~ilim ama Hnİn yü• 
zünü bir P,Öreyİm. 

P'yer Pikar ba~ın' ka1dırdı. Du· 
dn!darı t;trivordu. Gözleri kan ça• 
naeı gibiydi. 

On kisi birden haykırdı: 
-hte o. 
ç,.vW! ~un~ uzatmağa vakit hu· 

lnmadı. Gözlerinin orlaama bir 
yumruk vedi. K~t'I kendini pence· 
re·J ,,..,_ fırlatıp kacb. 

Biran ne varıacaklarmı ıal'P-la· 
yan yirm · dc1ibmh. şa9kınhklan 
gc,.;nce peşine diiştüler. 

Pikar karnmı .ınvurd 1kte.n sôn • 
ra C"'nlanmııd• R=r lul1nl,.de h11h • 
çenin crhru atladı. tarlalara dal~ı 
on rl~l .. ;J•ada lc:öyden yanm fer.ah 
'.ızcı Hastı. 

~rkasmc~ i>"ktı. Dü~man1::.rı r,ö

rrnrıivordu . Duru?l biraz snluk d
dı. Oturc1u ... O anda feryatlar du· 

uldu. ı dinledi. 

Çev:ren : 1. Kayacan 

timde. 
Hem söyleniyor, hem de üstünü 

başım temizl'yordu... Biraz evvel 
kaçtığı köye yüri!meğe ba9ladı. 
Bir saat sonra ayni meyhaneye gir 
di. 

Köylüler haykırdılar: 
-Katil! 
- Evet ben~m, Piyer Pikar .. 

Teslim oluyorum. Jandarmaya ha· 
ber ver'n. 

Bil' iskemleye oturdu. 
B'raz sonra iki jandarma geldi. 

PiyeT bileklerini uzattı. Kelepçe 
vurdular ... Belediye dairesinin bir 
odasma götürdüler. 

Kapıyı kapadılar. Mahpuı ken· 
dini yatağa attı: 

- Oh!.. Dedi, nihayet dinlene· 
bileceğim ... 

-Bitti-
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Çemberlita~ta Dizdariyede Şa
tır sokokta, köşe baıında elek
trik, terkos suyunu havi 7 odalı 
13 No. hane acele satılıktır. Gör
mek için müıtecire, pazarlıiı için 
Kasımpaşada Dr. kütüphanesi 
Mdr. Bay Tahsine müracaat edil
meaı. 

~16~EtlE11iiilıiiilliiimimiim,s~~B1:~-' 

1
' Kadınlar dası ! 
ı Va•an: Ci rnard Hau~Jmann 
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ikinci ~e üçüncü bir se• 
takip etti, öyle b:r aada 
ne Miı Laurence, ne de a 
kadınlanmızdan biri çı 

muktedirdirler. Sevgili rei• 
ifraf ederim ki hen bu nı" 
danın tarzmı ve haır1 ettiiİ 
layık olduğu veçhile izaı.
dir değilim. 

O fevkalarz zafer nid~ 
nidasının, aşk nidaamlllf 
feryadının, neı'e ve iıtira' 
sının, hayat ve ölüm "'-
korku, endi~ ve ezelr ... 
lflDb~---~~ 
kadı idi. 1 

...... '(Devamı; 

Fatmayı yakan kidl 
Mamıariıin Söğütlü" 

Cafer kızı Fatnıanın e~ 
yin yanmıf, Fatma da b 
rak eviyle beraber yaDIJ' 
tü. 

Yapılan aoruttumıa 
evi gene o köyden Ulah 
kanii Zeynebin yaktığı 
mı§, Zeyneb tutulmuf, 
verilnıi9tir. __ ... __ 
Bahkesirde ş~hir ııt, 

beled
. • ot' BahkesiT ıyeıı, 

tehir klübü açılmasına 6 
muştur; hazırlıklar bi 1'1' 
Balıkesir yakında güzel 
lanb yeri kazanac&ktrt• 

TEPEBA•o 
ŞEHİR TIYAT~11 , 

TEMSiLLi 
• de Bu gece saat 20 

HAMLE f '\'~"" t ------
5 perde 

Yazan: 

W. Şekspir 

Çeviren: 
Ertuğrul Muhsin 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Re§İt 

.Besteliycn: Cemal 
Reıit 

Sıhir 

ıım 

I~ 
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d b• l Aras Atinada 8 b Yo a ır söy evi .- ..... ..,., .... d .. yd•... om ardıman tayyare~ 
doıtlµğunu daha ziyade kuvvet .. l • k d d 1 l 

' llıanlı imparatorluğu memleket lendireceğini yazmaktadır. erı arşısın a ev et er 
il) Bay Tevfik Rüıtü Aras, Seli. 

Al~anlar ellerindeki tayyareleri, harb tayyaresine 
çevırırlerse bir savaşta nerelere kadar yetişebilirler? 

eğini bile dışardan alıyordu ,, nik iıtasyonunda kendisini kartı· 
hyan Yunan gazeteciler;ne şu 

·" IS (A.A.) - Ulusal ı de bir örnek yoktu. Batında Ata. 
~~rtrrma yedigünü müna- türk Türkiye yeniden daha yeni 
lraat Bakanı Bay Muh - doğuyordu .. 

rad)'Oda §U söylevi 

kıvandığım 

d' lloıni ve artırıma kuru • 
•
1
1eii, buyruğuyla, radyo 
diın. 

.. ökonomi üzerinde bil . 
~~lev yapacak değilim. 

ın dı§ındadır. Ben yal • 
t\>te (Ormanlı, Cvmhuri· 

l ökonomisi arasında 
ttrna yapacağım. Kar -

dedim, bu, tüm yerinde 
! olmadı .. karşıla!llrm~ 
\raaında olur. 

. lda.r devresinde ulusal 
d" I 'Ye ortaya çıkarılacak, 

' llıa.ca·k bir nesne bir var-
ki .. 
CSkonomi o devrede an -

)\)'fltraamış, değeri anlaşıl

"- nız yabancı dillerden 
·~lk bir iki bitik de tek 

lan kuru bir terimlik -
•~lınemitti. 
~lginleri söylüyor: 

ı imparatorluğu) ilk 
illik alanda erkini, gü • 

İ§, yitirmİ!, ulu§ var • 
kurumunun, yapısmın 
ce bir kez -t•nlmca 

-.. ~ökmüş, ~öK:müş 
4' barı§ konufmasında 
lnlatır: 

a.,. l..önü, kendilerim Oı • 
.,ratorluğunun iyeleri 
\~'!~ıf, ahftırılmıt otan· 
."'ca öyle aayan1ardan 
~ gökerek, kopan.rak 
d • geçici iğreti diyen .. 
0ian Ti!rkiyenin de er • 

l\)· ik sılpntı!ar karşısın -
'P, aldık'annı geri ver
eyeceğini söyliyenler 

On on iki yıl içinde yapılan, 
ba,arılan İf leri sayacak değilim. 
Ben yalniz sizlere iki devre ulusal 
ökonomisinde tarım bakım~ndan 
bir iki sağış okuyacağım: 

Osmanlı imparatorluğunda (bu 
giinkü Türkiye sınırları içinde) 
ancak 47-48 milyon dönüm tahıl 
ekilirken şimdi 65-70 milyon dö • 
niim ekilmektedir. 

909 yıııncla 24 mtlyon dönüme 
karsı 931 de 38 milyon dönüm 
buğday. 

909 y!lında 13 milyon dönüme 
karşı 931 de 1515 milyon dönüm 
arpa . 

909 yılında O, 7 milyon dönüme 
karşı 931 de 78 milyon dönüm yu. 
laf. 

909 yılında 2,5 milyon dönüme 
karşı 931 de 3,6 milyon dönüm 
çavdar ekilmiştir. 

909 ek!lişi 100 sayılırsa 931 de 
bu3day 160, arpa 117, yulaf 163, 
çavdar 142 ye çıkmt demektir. 

Bir de Cumhuriyetin ilk yı1la -
rile ıon yılları ekitlerini karıılat • 
la~hralım. Görülür ki: yıldan yıla 
bityiik 'bir artış. i'erileyiş vardrr: 

Buğday 1924 de 18.318.836, 
1931 de 38.109.305, arpa 1924 da 
11.540.809, 1931 de 15.593.659, 

çavdar 1924 de 1.245.142, 1931 de 
3.601.619 

Patates, keten, pamuk, tütün 
ekilitlerinde büyük bir artıf var • 
dır. 

Patates 1909 da 148.631, 1931 
444.645, keten kendir 1909 da. 
127.608, 1931 de 30.043, pMnuk 
1909 da 1.636.374, 1931 de 2 mil· 
yon 162.688, ~ütün 10909 da 418 
bin 55, 1931 de 689,497 

Bunlarda da 1 S09 ekili tini yüz 
sayarken 1931 ekili~i patateste 

•~"-} k d d 300, keten, kendirde 237, pamuk-._ oyu!u anığ ay ı: 
l.. lcurtulut aavafını ka • ta 132, tütünde 165 e çıkmıştır. 
~dı?ar. Ancak yıl • Cumurluk §ekerini kendi yap • 
hil' aavattan öbürüne, makla Türk köylüsüne de çok ve· 
, bitkin düttüler. Şiın- rimli, gelirli, yeni bir bitki, §eker 
le 1 1 1 pan-:a.rını da kazandırmış oldu. a an, en güze yer e-

hlt '- Osmanlılık devresinde 11f ır o • 
1.. 11111ıf, birçok yeri ço-
Qır ülkede kendi baı • lan !eker panc;._arı ekimi 1926 da 
ıı l k k 50.000 dönümden ba~lamıı, 'bugün 

) Pu ıuz, niti siz, e-
? 'kbilirler, naııl ban .. 250.000 dönüme çıkmıtlır. 
toıc daha zengin yer. Bak1a 1909 da 366.659, 1931 

\ daha çokluk, daha de 473,328, nohut 1909 da 405.835 
ı._hı>ahilmitlerdi?.. · 1931 de 575.939, fasulya 1909 da 

llaratorluk ülkeıinde 468.146. 1931 de M4.095, merci • 
0larak ne göıterebilir- .mek 1909 da 202.387, 1931 de 

259.374 

\ ~~r iki iş yapılmışsa 
~ı kendilerinindi? 

t relip de ıurada bu
'i.... tlidük dem:r yolu ya
~la.rdı lstanbuldan 
'? Öıeklerine kaç gün-

• ll)Jiz. ... d k h t " ı·· ~; rı:"' e er ur u ge· 
,~ler yapıyordu, kim 
'4ltdı? 
lel'· b. 

' 
1 ıralun, oırakın, 

.1~klarda kendilerini 
~'Yarlar mrydı? Acun 

Hayvanlarda da artış vardır: 
1933 d~ 1923 koyun sayımına 

göre 1.700.000 fazlahk görünü • 
yor. • 

1923 de 4,5 milyonu bulmayan 
sığır 1933 de 5 milyonu geçmiştir. 

Osrnonh imparatorluğu mem -
leket ekmeğinin bile büyük bir 
parçasını dı~arıdan ıı.lıyordu. 

Genel savattan evvel yabancı 
ellerden bir yılda 80 milyon kilo 
buğday, 165 milyon kilo un ıokul· 
mu§lur. BuP.iin ise bunlan biz çı • 

ili)> b" l" l . ıten, ge ıp ge - karıyoruz. Yedi ay içinde dı~arıya 
~~ dü"i;nüfleri ye • yaptı~ımız buP.day aatı§ı 115 mil

•lt u. Onlann yanıl· 1 von kiloyu bulmuştur. Bu yalnız 
~ gelecek, ola • buğ ·fayda unda cleail, öbür ürün· 

a._ da oranlayamaz- lerde de böytedir. Yediğimiz pi • 
tkaydt, 6rılerin - rincin üçte ikisi düp.rdan geliyor-

sözleri söylemiştir: 

"Atinayı ziyaretten maksadım 
dostum Yunan hükCımet adamla. 
:zn.r görmek ve. hariçte edindiğim 
ıntıbala.rr kendılerine anlatrnı1.k • 
trr. 

. Paı-is Yunan elçisi Bay Politis 
ıle beraber Milletler Cemiyeti 
konseyinde Balkan anta.ntmr tem
sil ettik. 

Cenevrede göıii§ülen mesele • 
Ierin ehemmiyetinden dolayı va • 
ziyet ciddiyet kesbetmişti. Veri • 
len kararlar, Uluslar birl"ğini kur. 
taıımş, sulhii kuvvetlendirmiştir.,, 

Bay Tevfik Rüftü Aras mü • 
him sözleri arasında, resmi top • 
lantılar ile Yunan genel fikirleri • 
ni !afırtan dini giyim kanunun • 
dan ıöz açılınca demiıtir ki: 

• 
" Kesf rilen kanun Türkiye 

laikliğiyle uluslaşmasının ta -
bii neticesidir. Ulusla~mak 
<lemek, Türkiyenin kuvvetle~me
si demektir. Dostlannın lnwvctli 
bulunması Yunanistanm da işine 
yarar. Çünkü bir gün sırası gelir
se iki ulus bir sa.vaşta birJ;kte bu
hınacaktır. 

Bu kanun için yapılan güıiiltü
ler daha çok duyguların yap -
tığı mübalağadan çıkmıştır. Dil • 
şünmeli ki, bu, ne azlıklara ne de 
kiliseye karşı yapılmıştır. 'Bunun 
amacı (Hedefi) geneldir. Bütün 

medeni acunda böyledir. 
Soy adr kanununa gelince ; bu 

azlıklar için mecburi değildir. 
Yalnız kimin soy adr yoksa bir ta
ne edinecehi.1r.,, 

Ankara, 15 (Kurun) - Türki· 
ye ile Yunanistan arasında imza
lanan takas anlaşmasını, ikamet, 
ticaret, ıeyriaef ain mukaveleleri • 
n: Bakanlar heyeti tasdik etti. 

YUksek MUhendia m~ktebi 
talebe cemiyetinde 

Yükaek mühendiı mektebi talebe ce· 
miyeti yıllık toplanbıım yapımı, idare 
h~y~ti raporu okunarak kabul edilmiı, 
nı.zamnamenin tadiline karar verilmit 
yeni idare heyeti seçilmittir. Bay Ke • 
mal baıkanlığa, bay Muhiddin genel ya
zıcılığa, bay Faruk, Sadullah, Fakih, 
Methi azalığa seçilmiılerdir. 

Göz Hekimi 
Dr. Sükrii Ertan 

Babıali, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •• --
·du. Şimdi dııarıya gönderebilmek 
yolundayız. 

Unutmamak gerektir ki, karşı· 
laf tırmada örnek olarak aldığımız 
909 yılından ıonra Türkiye bir • 
çok savaşlar geçirmiş, birçok ye • 
rini yağı basmış, son yıllarda acu
nu ba~tan ba~a saran, çiftçiliği 

zorlaıtıran evrensel, genel ökono· 
mik sıkıntı ile karşılaşmıştır. Bü • 
tün bu zorluklar karsı::and:ı rerı· 

~ & 

kalmamış hep ileriye doğru yürü-
müştür. 

Tarım işleri verimini çabucak 
göstermez. Ondan ötürü yukarda
ki örneklerde görülen artıslar i • 
lerleyişlerin değeri büyüktür.' 

Bu, uluıal ökcnomiyi ber} .. let· 
direcek b:r ilerleyişin çok um"u· 
rucu başlangıcıdır. 

Son yıllarda hatp tayyareleriy· · zak gcti:en vasıtalar, onun şeh~r
le yapı~~n tecrübelerle alakadar lcri, müesseseleri, tersaneleri, tay• 
olan mutehassıslar !U neticelere yare karargahforı, tözün kısası 
varmı§lardır: onun her §eyi tehlikeye maruzdur. 
. 1 - Bombard~ma~ tayyareleri, lngilterenin maruz olduğu bu 
ınsan kafasının şımdıye kadar ya- tehlikeyi her devlet duyuyor. Her 
rattığı en kuvvetli, en tesirli, en devlet düşünüyor onun icin her 
hızlı harp silahlarıdır. devlet ona göre t;dbir alıy~r. 

2 - Bunların masrafı, diğer Bugün İngiltere Fransa Al • 
her hangi silahın masrafmdan da- manya, Amerika v; diğer devlet· 
ha çok hafiftir. ler hep bu yolda hazırlanıyorlar. 

Bombadırman tayyareleri bir Hep bu yolda hazırlıklarını tek • 
tarruz silahıdır. Bu tayyareler en milliyorlar. 
uzak mesafelere kadar uçar. G · b d ı tl · h b . . erçı u ev e erın ep om· 
Harbı, dütmanm kalbine kadar b d t · .. .. .. .. .. .. ar ıman ayyaresı yapmaga, 
goturur. Onun yaptıgı, duşman t .. 1- l 1 ··k . ... .. yap ırmaga Koyu ma arı, o ono • 
tayyareler:ne kartı degıl, duşman · k d d f mı aygusuna a ayaruyor, a • 
topraklarına,. düşman donanma • k t ··k · f"kri b · t 

k d 
a o onomı ı u ış e en ıon • 

sına ar!ı ır. k 1 raya a ıyor. 
Hava bombaları, mermiler gi • 

bi, tayyareleri sarsmaz. 
Onlan ağır bir kılıf içinde mu· 

hafazaya lüzum yoktur. Tayyare 
bombalarının taşıdığı patlama 
maddeleri, niıbet daires~nde, 
mermilerin taşıdığı patlama mad· 
delerinden pek çoktur. 

Asıl mesele ıudur: 
Bugün münakale yapma:ıi için 

kullanılan tayyareler, icabında, 

son derece kolaylıkla, harp tay • 
yaresine çevrilebilecek bir şekil • 
de yapılıyor. O halde 1ru biçim 
tayyareler ne k~d1'.r co.k yaTJı1ırsa, 
hava kuvve~leri ~çin en mülı:er
mel, en ucuz ihtiyat hazırlanmı' 
olur. Hele bu tayyarelerin süratli 
olmalarına da dikkat edilirse ile-

Tayyarenin bulunuşundan ve 
bir harp silahı olarak kullanılma· 
ıından sonra denizaltı gem:leri 
geride kalmııtır. Denizaltı gemi • 
si, bir gemiyi bel,tlemek, torpille • risi namına tasa çekmeğe yer kal-

mek mecburiyefndedir. Onun 
batka bir ite yaramaıı çok az 
muhtemeldir. 

Halbuki, bir bombarduman 
tayyaresi, en hızh giden sekiz 
misli hızla hareket eden deniz 
muhriplerinden altı kere süratli • 
dir. Bir torpilin dütmana zarar 
vermesi iç~n bir gemiye isabet et· 
mesi lazımdır. Bir hava bombası· 
nın zarar vermesi için isabet şart 
değildir. 

Çünkü hu bombalar·b:r gemi· 
den elli kadem ötede de patlasa 
o gemiyi batırabilir. Gemi, deniz· 
altından z~yade, atyyare için mü· 
kemm~l h:r hedeftir. 

Onun için bugün bcmbardı • 
man tayyareleri, deniz devletleri 
için, denizaltılardan daha çol: 
tehlikeli bir silahtır .. 

Tayyare silahının kuvvet ve 
tesir bakımından bu vaziyette ol· 
duğunu göz önüne getirince bu • 
gün Avrupa devletlerini derinden 
dü§ündüren, ve der"nden tela~lan· 
dıran, harp korkularını alnbildi • 
ğine yanan sebepler kendiliğin • 
den aydınlanır. 

İngiltere korlmyor; çünkü bom· 
bardıman tayvareleri, denizaltıla• 
rından fazla İngiliz münakalatmı 
tehdit ediyor. Bu münaka1it lngil
tereye gıda maddeleri taııdığı için 
İngiltere, bu silah yüzünden aç 
kalabilir. 

maz. 
Devletlerin bu yolda nasıl ha· 

zırlandıklarııu gösteren bir örnek 
Almanyanın halidir. 

Beş yıl önce Almanların hava 
kt~\ .. \·eti yoktu. Fransa, hava kuv· 

.. IV'(J 

veti ba.krmından en ileri devletti. 
Çok neç.meden Almanlar en sür -
atli münakale tayyarelerini yaptı• 
lar. Bu tayyareler, harp tayyare· 
terinin en hızlısından daha hızlı 
gidiyor. Bu tayyareler münakale 
işlerinde denenmif ve hız bakı • 
romdan efsiz olduktan anla§ılmı§· 
tır. Almanyanın komşuları iıe bu 
yolda galiba geri kaldıkları için 
hep telat gösteriyor ve hep korku 
içinde bulunuyorlar. 

Almanyanın bu tayyarelerle ne 
iı göreceklerini anlamak için 
koyduğumuz haritaya bir göz at· 
mak kafidir. Şayet Almanlar, el • 
!erindeki tayyareleri harp tayya -
reJer'.ne çevirecek olurlarsa bu 
tayyareler çizgi içine alınan bü • 
tün sahalara yetişebilir, ve bu ıa· 
halar i~inde isted'k1eri işi görebi· 
lirler. Almanya iç.in hareket ede· 
cek her hangi bir bombardıman 
tayyare kolu butün bu mıntakayı 
harp sahnesi sayar, bu sahneyi al· 
lak bullak eder. Avrupa devletle
ri iç.in.de bu sahnenin haricinde 
kalan devletler sayılır. Bunlar 
Türkiye, Yunanistan ve Portekiz· 
dir. Di~er bütün Avruoa devletle· 
ri bu tehlikeye maruzdur. 

lngiliz donanması, İng"ltereyi ~ "' "' 
müdafaaya yele::ek bir kuvvet ol- Almanya hakkında böyle ol 
maktan çıkmış bulunuyor. Cünkü duğu gibi diğer devletler i~in de 
bu kuvvet enğinJerde, sahillerde böyledir. Onlar da ayni vasıtalar· 
tayyare hilcumuna maruzdur. O· la cihazlandrldarı takd"rde buna 
nun için lng:lizler, öz yurtlarmı benzer bir ı;aha dairesinde son de· 
tayyare ile müdafaa etmeyi. dü • rece tehlikeli bir mahyiet alırlar. 
şünüyorlar. Çünkü bcmbnrdıman Bugünkü harp korkularının en 
tayyareleri en mükemmel müda - esa5lı sebebi budur. 
faa ve hücum vasıtasıdır. Kara Her de'\ı'let kom§u devletlerin 
orduları bunlara lı::arşı çı.- resiz ka· kuvvetler"ni bilmed;ği ıçın 
lıyor. Bunları hazırlama~n sivil ' onıardan korkuyor Her devlet, 
halkın emniyet;ni korumağC\ im • kendini tehlike mıntakasında gör· 
kan bulunamıyor. d:>~ü icin hazırlanmak ihtiyacını 

lng'ltere havadan hücuma acık d.:yuyor. 
olduğuna onun her tarafı, ona ~r- ô. R. 



Dün ve Yarın 
Terc.üme Külliyatı 

SAFO 
Alfonı Do de - Haydar Rif at 

100 Krş. 

Aile Çemberi 
A. Mauroia - f. H. Aliıan 

100 Kr,. ...._ _______ , 
n-~•--------~• Ticaret, banka, borsa 

:kt. Dr. Muhiis Etem 
75 Krı. 

-~----~--· 
Deviet ve ıhtilô.l 
Lenin - Haydar Rif at 

75 Krş. 

• Sosyalizm 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

75 Krş. 

• ------11 
}. Ra&1n Külliyatı I 

Ahmet Reşit - H.Nazmı 

· 75 Krı. 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar İlifat 

60 Krş. 

~ il 
Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 Krş. ---------- ~--------..-.-~, 

lsfehana doğru 
Piyer i~ti - 1. H. Aliıan 

100 Krf . • --· 
·------]. Rasin Külliyatı il 

Ahmet Reşit - H. Nazım 
75 Krı. 

·----•----111 Gorio Baba 
Balzak - Haydar Rif at 

100 Krı. _ .......................... 
Deliliğin piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

50 Krş. 

ilkbahar Selleri 
Tütgenyef - Sami z. Süreyya 

75 Ktş. ·------
Engerek düğümü 
F. Moryak - Peyami Sefa 

60 Kr!. 

/. Rasin Külliyatı ili 
Ahmet Re§İt - H. Nazım 

75 Krş. 

----------~~Ml!:'ı~riı----5 ------

Samimi saadet 
T obtoy - 1. H. Alişt ... 

50 Kurut 

istatistik 
Andreles - Huphi Nuri 

30 Krt. 

Dağıtma Yeri: 
VA CIT Matbaası 

6 er Hukuk Hakimliği: 

Zeliha vekili Avuıl{at Rifat ta
rafından Y eşilköyde bamya tar • 
!asında güvercin sokağ!nda İbra • 
h:min evinde ve halen ikametga • 
hı meçhul bulunan Süleyman a .. 
leyliine 934 • 788 No.lı doıya ile 
İstanbul Asliye mahkemeıi 6 ıncı 
Hukuk dairesinde açılan boşan • 
ma davasının gıyaben icı·a kılın.an 
muhakemesi sonunda: 24 - 10 • 

Tc:JC. KiYE 

l\R~AT 
BANKA51 

1 Devlet Demir yolları ilanları ( --------................. .............--~ 
lzmitte ~daremize ait iskeleden geçirilecek alelfunum eşyanın be -

her yüz kilo ve kesrinden alınmakta olan 12 kuruş ücret 10.12.1934 

tarihinden itibaren 5 kuruşa indirilmiıtir. "8454,, 

16.12.1934 tarihinden itibaren; avlanma ruhsatnamesini ve av tü • 

feğini taşıyan avcıların, beraberlerinde götürecekleri ağızlıklı iki av 
köpeği ve nizami bağaj hakkında ayrıca istifade etmek üzere, vur -
dukları avların 30 kilosu paraıız tqınacaktır. "8455,, 

934 tar:hinde hoianmaya karar Meyankökü nakliyatı; 2.12.1934tarihinden itibaren ton başına; 100 
\Ter:lmit ve Hukuk usül muhake · Km. ye kadar mesafelerde beher kilometre için "3 kuruı" 101 kilo-
meleri kanununun 407 inci mad • 
deısine tevkifan bqıkatip ihbarna· 
mesi mahkeme divanhanesine ta· 
l:k kılınmış olduğundan tarihi i • 
lamdan itibaren on beş gün zar • 
f ında asıl ıuret ilam harçları ile 

pul masrafı olan 750 kurut verile
rek temyizi dava edilmediği tak· 
d:rde müamelei kanuniyenin ifa 
edile:eği malum olmak tizere keY/ 
fiyet ilan olunur. (4215) 

iLAN 

Borsa ve Osmanlı bankası komiser -

liğinden: 

Macaristanda tedavül etmekte olan 

koyu kur§Uni renkte (elli) pengölük 

kağıt paraların piyaıadan alınarak ye -

rine fınd1k renginde eJli pengö!ükler i · 
kame edildiği ve eski elli pengölükleı·in 

31 mart 1935 tarihine kadar piyasada 

tedavül edebileceği, bundan sonra 31 

mart 1938 tarihine kadar da ancak Ma • 

1 
car Mil!i bankası gi,eleri taraf mdan ka· 

bul edileceği alakadarlara malUm o~mak 

üzere ilin olunur. 

metreden fazla mesafelerde de 100 kilometre ücretine ilave edilmek 
ıuretile beher kilometre için "2,5 kuru,a" indirilmiştir. Bu ten:.t:ilat, 

asgari 5 ton olmak veya bu ağırlık ÜzP.rinden ücret verilmek ıartile, 

tam hamuleli vagonla yapılacak nakliyata tntbik edilecektir. "8·156" 

l LAN İstanbul Altıncı lcra memurlu
ğundan: 

Çubukluda İskele 
numarada Odun Tüccarı Ali zade 

Bay Ali Rizaya: 

Mu~eg Kamburyana 1400 lira 
borcunuzdan dolayı lstanbul Al • 
tıncı icranın 34-4705 numarasiyle 
yazılan ödeme emri arkasına mii
baş!rin yazdığı yazıda Bursada 
bulunduğunuz ve ne vakit döne -
ceğinizin belli olmadığı bildir :lmiş 

Davacı: Nebile Küçük Ayaıof
ya Kasap Osman sokak 7 numara
da tarafından Çatladıkapı toprak 
sokakta 1 O numarada O aman a • 
leyhine açılan hoşan.ma davasına 

mütedair davetiyenin mezkur ha· 
neden çrkmış olduğu ve ikamet • 
gahınm meçhuliyet"ni mebni teb
liğ edilmediği mübaşir tarafından 
verilen meşı·uhattan anlaşılmış ve 
on beş gün müddetle davetiyenin 
ilanen tebJ!ğine ve tahkikatın 20 -
ı - 935 Pazar günü sat ona taliki bunun üzerine ödeme emrinin ila· 
ne karar verilmiş ve bir 21ureti de nen yazılmasına karar verilmittir. 
mahkeme divanhanesine asılmış 1 ltbu ilandan itibaren 30 gtin için
bulunduğundan ilan tar'.hinden İ· de bu borç iç~n bir diyeceğiniz 
tibaren on be~ gün içinde cevap olduğu takdirde dosyamza söy ~ 
verilmesi veya muayyen günde lenmeai ve bu gilnlerin geçtikten 
hazır bulunması lüzumu tebliğ sonra diyeceğinizin kabul edilmi .. 
makamına kaim olmak üzere ilan ye-:~;: ötleme emri yerine ilan o· 
olunur. lunur. ~(4218) 

GtıJıdellk.; ~lyıut aaı.eLI 

lstantıul Ankara caddeSJ, (V~; 
TELEFON NUl\IA~ 1 

Yazı l§lerl teıeto11u: 2ıtS711 I 
tdaTe telefonu : tı:r:O ' 

\'j\6fl' 
Telg-raf adres!: lataııbul - 1 

SeiıtWk 

8 •J'lık 
8 aylık 
1 aylık 

Poaıe ııutuau No. •e 
AUONE HEUEU.ERI: 

NlrkJye 
ıtoe Kr. 

16Ô • 
tOO 
l.jO 

• 
• 

CLAN Umtl!:'11-ERI : 

t.rJ-' 

. rıtıd5 
rtcaı1 UAJı!aruı llAD ıı.ayıfal& ;I) 

t1m1 30 kuruştan başlar. hk sa'fd 
kuru§B kadar çıkar. 

rı!lrt 
BUyUk, f&Z!a, cıevamlı Uan •ere 

ayn tenzilat vardır • 

Restm!J UAnlarm btr satın ıo I< 

KU<,;UK lLANLA1'1 
dtıtl' 

Str detaoı 80, lk1 dc#aeı 60. Uç r'" 
d/Jrt defası 7:1 ve on detası ıOO ıt1l 
Oc; aylik litö veretııertn bir cıefil'I l 
oenc!lrı Dört latm geçen uruııa~ 

ııatırıan beş kuruştan besaP 

:::::::=:n:::zınnsr.tc:u: •••• --

nur. 
_, 

ceff' 
Doktor Hafız 4 a. 

1 " tenı:ısSı; ,u ~. 
Dahiliye l\ u "Jlıtr'vı 

· Cumadan başka~ dP1~ 
leden sonra saat (;.., .,.~> . 
kadar tstanbnlda pı~ ıcı1'V: 
(118) numaralı hUSusı Jel"· .ı 

. bul ev n'" 
de hastaJanm ka f Jlıı V 
·uenehane ve e1f tele 0 

~ t9 Kışlı~ telefon 225 · 4~ ,,,, 
••• .:=•' 

..... • ..... ··ı::::=··· 1 R:r. ..... s:KllllH: .. -:ı.. '"' il' 
~ Diş hele ttıl' ~ 
5; U•• •• J,,ftıS el 
ıi cıusnu 1•0e .. V•' p lst. A"saraY dll .,4 

1: karşı!lln JJf?' 
1 •• .,,ı:tll 
;:::::::::a:::1:1:;::::1:IH•• 
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Dan ve yarm 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 

ı• • ·····················===---···-..... ·······-· .... ···-··-·-······ .. ···-·--- ..... o ···-··· .. ::::::::::::::::::::::a=:er::::::.a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::=:::==::::::maa. 
Denizyolları 1 i i 

---- reni Kitaplar----

Go iO BABA 
H. de Balzak 

Haydar Rif at 
370 sayıta 100 Krş. 

ıŞLETMESı 

~ccntelerı KarakOy KöprübaJ. 
ı el.4236~ - Sir~eo Mübtirdarza\lt 
' Han f clcton :l2740 

/5kenderige Yolu 
ANKARA Vapuru 18 Birin· 

ci Kanun SALI günü ıaa.t 11 
de lskenderiye'ye kadar. 

(8512) 
' 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 18 inci eseri 

Çocuk Düşürtenler 
ROMANINI OKUYUNUZ! 

H. GONZALVE - MENUS/ER 
1. F'IK~I - R.~SiM 

Dağıtma Yeri - Yakıt Matbaası - 60 Kuruş 
Dağıtma Yeri 

Yakıt latanbul 
MEDDAH veya KUKL.ACI 

ARANIYOR 

. 
~========---==-·'·==---==-==--- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!!!.-::::.-:::::::::-:::~ ....... ---·-:=·-· ..... -..... ·==-······················-........... ;;;;;;;_ ...... - ... E··· .. .... _ __......... . --·····---.... -· ... ····-··········-·--.. ··-·--···········- .... 

• 
ıversite Arttırma, Eksiltme 

Taırada, bu iıle dolgun pa
ra ile çalıımak iıtiyenlerin, Sir
kecide Osmaniye otelinde iz 
mirli Bay Hakkrya acele ola-

Holivut'un beşinci yaşına basışı 
dolayısile hususi fovkalade sayısı 

Holivut be~inci yaşına girmesi dolayısile okuyucularına fev
kalide bir sayı takdrm ediyor. işbu sayı ( 52) bOyUk aayıfadan 
ibaret olup bir çok lnlişeler ve üçer renkli ön ve arka kapak
larla ıtislüdür. Bu aayıda meıhur yazıcılar1n roman Ye biklyelui 
ile Yesari Mahmudun ••Marıeo Oıtrihe., ail ( G6'ge AYcılan ) 
isimli bır de tefrikas• vardır. Bunlardan maada ıioema mef'ıimine 

rak müracaatlan. ( 4208) 

ve Pazarlık Komisyonundan: 
1--. Ü ı ivusite Tqriiı, Eosaç binasında yapılacak olan t•di
ııur•t ve ubit, müteharrik mobilya itlerıle Jioolyom döıe· 

'l>larna işleri olbaptaki ıartnamesine teYfikao toptan Ye 
larf uaulile eksi tmeye kooulmuıtur • 

ait en son b::ıberler Ye ıehrimiıde gösterilecek bDynk eserlerin 
son tafırlit arıDI da bulacaksınız. 
Bu fevkalade sayının bedeli gene {On iki buçuk kuruıtur). 

• ' Talipler bu iıe dair dosya f'e resimleri Üniveraite Mi-
3'ı1ndau tetkik ~debilirler. 
t' Eksiltme günü olan l3/12/934 P .u:artesi günü saat 15 te 
"• komiıyoııuada hazır bulunmaJarı. 
ıi' Taliplerin yukuda yaulı itin bedeli keıfi olan 20474 
t kuru,uo yüzde yedi buçuk teminatlarını ihale gilnll ıaat 
t kadar Üoit'ersite Mubaaebesine yatırmıı olmaları lazımdır. 

(8149) 

Beşiktaş tcra dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

kararlattırılan bir kanape, iki kol-
._ ___________________ ..... .,., tuk ve altı adet hereke kumaım -

Yeni Eserler 
DUn ve yaran kUlllyatı: 18 

dan keten örtülü ve yaldızlı ıan
dalya ve bir adet yaldızlı J,oy ay. 
na11 ve 1 adet yaldızlı ve ta§iı altı 

Kitabı satııa çıkanldı. Dünya edebiyatından seçilmiş 
özlü hikayeleri için de bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi merkezi: Vakit Matbaaıt - İstanbul 

L. T O L S T O Y aynalı bro ve 4 adet Hereke ku- !••••••••••••••••••••••••• 
\ 

Alişan zade lsmail Hakkı maımdan boy perdeıi ve korne -

Kiralık Daireler Samimi Saadet jin 20 • 12 • 934 tarihine tesadüf 
eden Pertembe sünü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul Sandal Be • 
desteninde satılacağından talip o
lanlarm o yerde hazır bulunacak 
olan memuruna müracatlan ilin 
olunur. (5874) 

Fly ab SO kurut 

Dağıtma yeri "V AKIT,, matbaası 
lstanbal Ankara caddesi 

'-= 
Öz Tnrl<çe nrııhkla~ . 

.._etmek, 1. Ardımak, 2. Kon · 
~ak, 3. Yonnak, 4. Yükletmek. 
at.t~amle, 1. Arbılma, 2. Atılma, 
"" 3. Atım 4. Bezenğ, 5. Çıkı
lıı~6. Çıpkağı, 7. Çüvme, 8. Ka • 
~~'-u, 9. Kıv, 10. Saldırış, 11. Sıç· 

)ış, 12. Yumulma. 
~ ~i, t. Attlgan, 2. Kürekçi, kü • 
~.çeken (hamlacı man.) 8. Mon-

htt::-~· 1. 'Atılmak, 2. çum • 
ltı~ 8. Oplamak, 4. Saldrr -
,~ S. Sıçramak, 6. Sürsalmak, 
~ &bretmek, 8. Teğmek, 9. Ye -

:ek, 10. Yopunmak. 
~-.nal, ı. Araca, 2. Arkacı, 3. 

~~ 4. ~le, -~~ek~~~ şelec!, .5. 
8.çr, 6. Yukçu, ı. 1 uk çekicı • 

' ' Mmeri, 1. Ar kalıç, 2. Arka -

\. ~r, 1. Çakır,, 2. f eld. 3. Kur, 
1t eti, süci, 5. Şagır, 6. Yılağı. 

l. ~le, 1. Ağnık, 2. Dirmeç, 
t. ~~ı.urge, 4. Köt.erim, 5. Sığıç, 
ka~k,7. Yığm,8.Yü~ 

~ ~' 1. Epsem, 2. Sessiz, se .. 
1t az, 8. Susan, susmuş. 

S" 1. Kom, (Küçük. adi ot.el 
~d) 2. Konak (Menzil, yol üs -
l. ~ dunıp konacak yer man.) 

}! , tüm. 
~~~er, 1. Bıçak. 2. Böğcle, S. 
~@Us, 4. Kama, 5. Tinte, 6. Yö-

~~ere. 1. Bağurdak. 2. Bo -
~ Ba~zfat?:t. bo?!azfam1. 4. 
s::lak, 5. Dit<lük, 6. Emik. 7. 

• 8. Gntlak, 9. Hirtlek, 10. .__ 

Hörlük, ıı. Hurtul, 12. lmik, 13 . 
Kemirtlek, 14. Kızrl öğürtlek, 15. 
Kömüıtlek, 16. Mümük, 17. Nü • 
nük, 18. Ozek, 19. Somak, (Ko-

. çan man.) 20. Tamgak, 21. Üm • 
mik, 22. Ümük, 23. Unük. 

Handan, 1. Gülek, 2. Gülen, gü
ler, 3. Şen. · 

Hande, 1. Eğlenme, 2. Gülme. 
- nak, 1. Güleğeç, güleğen, 2. 

Gülen, güler. 
Hane, 1. Dam, 2. Ef, em, ep, 8. 

Ev, 4. tv, 5. Uy. 
- berduı. 1. Çölle, 2. Evi omu

zunda, 3. lnde konak, 4. Yersiz 
yurtmız. 

- halkı, 1. Çoluk çocuk, 2. Ha· 
zan. 

- itt;haz etmek. Evsinmek (t
kametgih edinmek man.) · 

Hanedan, 1. Belevi. 2. OcP" 8. 
Ocak, 4. Soy. 5. Soydan. 6 Tös 
(Aile man.) 7. Uruk, (Nesil, soy 
man.). 

Hanek. 1. Ai?ız blV:.1nt. 2. n~ -
mak, 3. En, 4. Ek. 5 tğ·, iyek, 6. 
Tcı Mao-. tamak. 

Hanen-le, 1. Avdımcr. ?. p,,h c:ı, 
(se,rvar hmırnr11) man.\ R Crr.,v, 
J . na{?ı:rrr fi Inlcr ~ TrlanP'T" 7. 

t•·lavıcı. 8. f.r.l f!vıcı. 9 Oknv;\n 10. 
Ymı;;,.ı. 11 Yırav, 12. Yrrlacr. 

H~nP,ar. Aran. 
H~ ;, o1ma~. An~~mıpk. 

HanHm n 1. B.,rı.r '> F.v h~rk, 
8. n"2k. 4. ~ov r:on 1'. V;ır vok. 
H~ n 1. n~·h1ı ? TT •kıt. 
- (b) 28.h, 1. Yatacak. 2. Ya .. ' 

Poıta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin
de Orhanbey hanmda Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda aahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim
lere, gazete, mecmu~ idarelerine mükemmel daireler ••• 

•. VAKiT idare evine müracaat -

Öz türliçe liartılıklar 

tak, 8. Dünek, tünek 
- (b) ide, 1. Usnk, 2. Uykuda, 

3. Uyumuş, Uzuğlu. 
Hapı (Hapis), 1. Kısığ, 2. Tut

~klık (Esaret man.) 
- etmek, 1. Alıkornnak, 2. Be -

ketnıek, 3. Bekletmek, 4. Kapa • 
nıak, kapatmak, 5. Krsmak, 6. Ko
yuvermemek, 7. Peğümek, 8. Pe • 
kitmek, 9. Tutmak, 10. Tutkun· 
lamak, 11. Yığmak. 

- hane, 1. Dam, 2. Kamak, 3. 
Pekteğ, 4. Tereze, 6. Tünek, 6. 
Yarguç. 

Har, (Sıcak man.), 1. Isçak, 2. 
Isı, 8. Issız, 4. İ5.5i, 5. !$ıcak, 6. 
Istık, 7. İssi, 8. lti, 9. lzik, 10. Kız
gın, 11. Kızu, 12. Sıcak, 13. Üzük, 
14. Yakıcı, 15. Yangal. 

Hir, 1. Azgan, 2. Batan, bat -
kan, 3. Cöğür, 4. Çakana, 5. Çö -
ğ"iir, çöğül, 6. Diken, 7. Kinkav, 8. 
Tiken. 

- iatan, 1. Çetrez, 2. Çort, 3. 
Dikenli, 4. Gerdengiç. . 

- ü haı, 1. Çalı çırpı, 2. Çör 
çöp, 8. Dalmık. 

Harabe, 1. Balat, 2. Bozuntu, 3. 
BP\bat, 4. Kavsak. 5. Oren, ( A-

' sıl hisar ID:\n.' Hisar hara}>(l~·: Ke
çi ören = Küçük hisar) 6. ören -
cek, 7. Orene. 8. Örenlik. 9. Sınık, 
10 Tan, 11. Ytkık, 12. Yıkıntı. 

Harac. 1. Birgii, 2. Birt, 3. Di -
rlk kavdı havat şartjvle alman 
VP.l'1!'İ mRn.) 4. Kesim ( "~ ktu v~r
pi mnl<""f-~.a man.' 5. K:~;k. 6. . 
Vergi, 7. VirgÜ, 8. Yasak, 9. Yav • 

laktar, 1 O. Y etül. 
Haram, 1. Ağırbş, 2. Ansız, 3. 

Dokunulmaz, 4. El . sürülmez, 5. 
Katgan, 6. Tryığılığ; 7. Yasak, 8. 
Yığuk, 9. Yığlık. 

- t, 1. Almancı, 2. Ayakçı, S. 
Basımcı, 4. Kazakçr, 5. Uğruğ 6. 
Yol kesen, yol kesici. 

Harap, 1. Bitkin, bitmiş, 2. Bo
zuğ, 3. Bozuk, 4. Bulgağ, 5. Cimri
rik, 6. Çahşak, 7. Çarkıt, 8. Doğ • 
şan, 9. Eski, 10. Harkıt, 11. Höstü .. 
riik, 12. Kepinti, 13. Koromel, 14. 
ören (Hisar, hisar harabesi 
man.) 15. Yatur, 16. Yılok, 17. 
Yıkkm, 18. Yıpnk, 19. Yıpran • 
mrş, 20. Yümrülğü, t21. Yoz. 

- etmek, 1. Art.atmak, 2. Boz • 
mak, 3. Buldırtmak, 4. Eskitmek, 
5. Tokucun etmek, 6. Yaypatmak, 
7. Yıkmak, 8. Yılop bozmak, 9. 
Yıpratma~ 

- olmak, 1. Artmak, 2. Bozul • 
mak, 3. Bönmek, 4. Çağşamak, 
çakşamak, 5. Doşonlamak, 6. Es "' 
ginnek, 7. Eskimek, 8. Kağşamak, 
kavuşmak, 9. Kül olmak, 10. Pu • 
zulmak, 11. Tozulmak, 12. Yab • 
lak bolmak, 13. Yıkılmak, 14. Yıp.
ramak. 

Hararet, 1. Ates, 2. Cağı, S. Co
ğaş, 4. Çoveç, (Güneşin harareti 
man.) 5. Issı, 6. lssıhk. ISSicakhk, 
iss'lik, 7. Kızgı, 8. Kızgınlık. 9. 
Rrcak. src?klrk. 10. Susuzluk, 11. 
Y &n1!J. 12. Yanma. 1 

- Ji, 1. At.esli. 2 G5reJi, 8. Knv
nar, 4. Kızgın, 5. KIZik, 6. Sıcak, 
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TAKS 
CUMHU 

SAT İ E'nin· 
Elektrik Sergisini 

ziyaret ediniz. 

1 

~----~ ................... ... 
1935 Matbuat Almanağı çıktı 

içindekiler 
1935 de neler olacak? • Yarınki harb • Eıki ve yeni gas 

• lktıaadi buhran ne zamana kadar ıürecek? 
Ablclln Daver, Ahmed JDclayet, Erctımend Ekrem, Muharrem F~l, Betli' 

SellJn 8ırn'ıım yazılar. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, ıpor, sanat bahiıleri, 
hayat bilgileri, faideli maliiımat, hanımlara el itleri ve saire 
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur• 
Bu sergide elektrik aletlerinin en son seçilmiş 
çeşitleri ile zarif avizeler ve faydalı bayramlık 

hediyelikler bulacaksınız • -!.. __________ ______.! 
• :r-:::m::: MOBiLYA, KARYOLA ve SANDAL YA .11.uwm!! 
ll Alacaksanız lstanbulda Rıza Paıa yokuşunda 66 No. h il C İ C 1 DUDAKLIK 

Tesis tarı hl : 1888 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Gafı 
TUrklyedekl Şubeler: 

n A A M b·ı Mağaiasına uiramadan almayınız. iı il Srl 0 1 ya Tel. 23407, AHMET FEVZl il 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::.-:::=:::::::::::-.::::--..... .:::=·--·-.. ---=== ...-

Dllnyanın en aabit 
dudak boyU1, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdır. Hiç bir te• 
maala ıllinmeı. Yı· 
kana 1ıile pkmas. 
24 ıaat dudakta kabr. 
T ecriibeal kolaydır. 

Istanbul, ( Galata Yeni - Cami ) 
lzmlr, Mersin ı 1935 Yılbaşı Piyangosu 

Büyük ikramiye ( 500,000) liradır. 
• Depoıu ı Sultanhamamırıda 

FARUKi GOZEL KOKULAR Yunanlstandakl Şubeleri : 
~--. mağazuıdır. • 

...... ~ u. 
Keıidesi: 31 Birin~ Kanun 1934 akşamı olacaktır. 

~iletler: f 2,5 ), ( 5 ), (10) liradır~ 
Hemen bir bilet alınız. 

.................... ! ........... ..,. 

Neıriyat müdürü: REFiK AHMET 
VAKiT Matbaası - Tıtanbul 

SelAnlk • A tlna • Pire 
Her neoi Banka mııanıelmt. 

Oz Türkçe 1'arııhklar 

7. Susuz. 8. Uçkun, 9. Yanan ya -
nar. 

- lenmek, 1. Ateşlenmek, 2. 
Göyünınek, 3. Isınmak, 4. Kızmak, 
5. Otlanmak, 6. Yanmak. 

- verı;nek, 1. Ateşlemek, 2. Ço
galmak, 3. Ismıak. 

- ini kaybetmek, ıoğumak. 
Haraıet, 1. Ekincilik, 2. Göbek, 

S. Tarançlık. 
- etmek,, 2. Ekmek, ekip b1ç -

mek, 2. Pusalamak, 3. Sabanmak, 
4. Taıımak. 

- görmemit (arazi), Bor. 
Hrırbe, 1. Artuç. (ardıç ağacı 

nıan.) 2. Bükte, 3. Sapkın, 4. Siim
be, 5. Süme, sümö, 6. Süngü. 

Harç, 1. Babet, 2. Birim, 3. 
Gez, 4. Harç, 5. Şillez, 
(Yapı harcı man.) 6. Taşut. 

- (c) etmek, 1. Bozmak, 2. 
Dökmek, 3. Elden çıkarmak, 4. 
Harcamak, 5. Saygaınak, 6. Ver -
mek. 

-(c) ırah, Yol akçası 
Hare, 1. Çizgi, 2. Dalga, 3. Dal

gır, 4. Kıvrım. 
- lenmek, 1. Dalgalanmak, 2. 

Kıvır kıvır kıvTılmak, 3. Yalpur -
damak. 

- li, 1. Dalgalı, 2. Menevişli. 
Hareket, 1. Aylaş (Fırdolayı 

·ao1aşmak, çepeçevre dolan -
mak man.) 2. Çırpınış, çırpınma 
(Telaş ve sür'at ile hareket man.) 
8. Davranma, davranış, 4. Depren
me, 5. De;.vinme, 6. Gid·~. gitme, 
7. İ!5, işleme, 8. Kalkma, kalkın • 
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ına, 9. Kımıldanma, kımıltı. 10. 
Kımrrtı, kıpırtı, 11. Kıybık, kıy • 
mık (Kıymık= küçük yonga par
Çaları.) 12. Koskalr, kozgalan, 
kozgalgr, 13. Köç, 14. Oynama, 
oynayış, 15. Mang, 16. Talkasa, 
t.alvasa (Şuraya buraya kımılda • 
mş man.) 17. Talhak, 18. Tavuş
tavış, 19. Tekreş, 20. Terpeniş, 21 
Yelim (Sür'atli hareket man.) 22. 
Yola çıkma, 23. Yöriiyüş, yürü -
yüş. 

- etmek, 1. Bıcmnak, 2. Bm -
gıldamak, 3. Cılmak, 4. Çaymak, 
çaYiamak, 5. Çemremek, 6. Çi • 
renmek, 7. Çıpmmak, 8. Davran -
ınak, 9. Deprenmek, teprenmck, 
10. Depreşmek, 11. Gitmek, 12. 
Irgalanmak, .ıs. Irganmak, ığran
ınak, 14. İpinmek, 15. lşleınek, 16. 
Kalkmak, kalkınmak, kalkışmak, 
17. Kmuldamak, kımıldanmak, 
18. Kıpırdamak, kıpırdanmak, ın. 
Krııuaşmak, 20. Krybıhiaınak, 
kıybıktamak, kryhıktanmak, kıy
bıyburamak, kıybırmak, kıyınan

mak, kıybırdaman, krymındam:ık, 
krmıkt:ımak, kıymıramak, 21. 
Kozgalamak, 22. Mıdramuk, 23. 
Oynamak,, 24, Söküm11ek, 25. Şi
remek, 26. Talbmmak, 27. Tav -
ranmak, 28. Tebrcmek. tihremek, 
29. Iebrenmek, 30. Terpenmek, 
31. Yekinmek, 32. Yeltemek, 33. 
Yollanmak. :yola cıkmak, 34. Yorı
ınak, 35. Yiirümek. 

- ettirmek, 1. Ağıtınak, 2. A -
kıtmak (1\faiyat hakkında), 3. 

o·z Türliçe liarııhklar 

2. Karmak, 3. Katmak, 4. Saçma
lamak. 

Haluk, 1. Çağrrnmı, Çağımdı, 2. 
Catık, 3. Geçimli, 4. İyi tutumlu. 
5. Sevimli. 

Halvet, 1. Oğ, 2. Yalnızlık, yal
nız kalma, 3. Yavlak. 

- gih, Avlak. 
Ham, 1. Acık, 2. Açılmamış (A

cemi, tecıiibesiz man.) 3. Ambak 
:<ham ceviz man.) 4. Boş (Bihude 
man.) 5. Çala, çağla (ham mey -
va man.) 6. Çakıl, çakıldak, 7. 
Çamrş, 8. Çtel, 9. çiğ 10, Dalık, 
;(Ham kavun man.) 11. Donbul 
:(ham meyva man) 12. Ermemiş 
:(henüz olmaış man.) 13. Gart, 
'(Ham tarla man.) 14. Gen (ham 
toprak man.) 15. İşlenmemiş, 16. 
Ham, 17. Hazık, 18. Koruk (ham 
üzüm. 19. Mavra, 20 Mazak, 21ı 

Olmamış, 22. Pişmemiş, 23. Tas .. 
lama, 24. Yeşil, (Ham meyva 

) ') ... y·~ 
ınan .... o. ıg. 

Hamail, 1. Bötöy, hütöy, 2. Ci -
ril, 3. Komar, 4. Silkincik, silken -
çik. 

Hamakat, 1. Alıklık, 2. Bönlük. 
3. Kulava, 4. Şaşkınlık. 

Hamam, 1. Cimecik, 2. Çimek, 
3. Çimecek, 4. Gaşgaz, 5. Illı su, 
yılı su, 6. Issı dam, 7. tç pınar, 8. 
!ssi, 9. Kızgın dam. 10. Monça, 
munça, munçak, 11. Saluk, 12. 
Serep, 13. Sıcak, 14. Şıpıldak, 15. 
Yıkak, 16. Yıkanacak, yıkanacak 
yer. 17. Yunak, yunaklık, yunluk, 
yunat. 

- keseıi, Sürgüç. 
Kudret- ı, 1. Ilıca, 2. Kaplıc3-
Hamaıet, 1. Batırlrk, 2. Yiğit .

lik, 3. Y ılmazhk. 
Hamd (etmek), 1. Maktaına}c, 

2. Oğmek, 3. Okmek. 9' 
Hamız, 1. Acı, acığ,, 2. Ası, 

'p1" Buruk, 4. Bınıışku,5 . Ekşi, ekşl 
tirek, ekşirek, 6. Ekti, eyli, 7. J{el\" 
,re, kekremsi, 8. Kıç ktltiın, 9. J{tl'" l 
cur. 

. B•'" Hamı, 1. Arka, 2. Baskı, S. 
sutçu, 4. Dayanacak, 5. Eğe (5';, 
hip man.) 6. Kayırcr, 7. Koldagtl .. 
8. Koruğcı, 9. Koruyan, koru~ 
cu, 10. Sallağan, 11. Tayanç. GD" 

Hamil, 1. Biıiiçi, 2. Gebe, S ... U. 
türen, 4. Taşıyan, 5. Yük götiitllc ı 
6. Yüklü, ., s. 

Hamile, 1. Aylr, 2. i\ğırltg. 4. 
Botlayıcı (hayvan hakkmda)B 1 .. 
Boyaz, boğuz, buvaz, buaz, 5. G~ .. 
gat, 6. Evinliğ, 7. Garğm, 8. 1'• .. 
be, 9. İki canlı, 10. lnçliğ, 11· ~' 
nmeğ, 12. Kanndu, ıs_. ~y ı6' 
14. Kunnayıcr (Hayvan ıçın),daıci 
Talgak (Aş yenne zamanı;iil<ıil 
gebe man.) 16. Uzerli, 17. ~ 

- olmak, 1. Avunmak (}la ıeıı: 
için) 2. Çeldemek, 3. Ge~e1' 
mek, gebe kalmak, 4. tke 1') 
(Kısrak için) 5. Korsaklan1t1

3 

Hamiyet, Yeğinlik. 
I• y ve 2 y•v•t /İ - •, 1. egın, . 1gı . cuıc.,,. 

Hamal, 1. Ağırlık, 2. dtJr" 
Gebelik, 4. Götürme, 5. K~ıc)• 
ma,, 6. Yomıa, (Hayre yo 
7. Yüklü olma, 8. Yük. 

1 
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