
sıni dairelerde çalışa11 
daktilolar bir örnek 

giyinecekler 

Celal Nuri Gün'ün 
güzel bir yazısı 

Başka yerlerde dil değiş:mi 
nasıl oldu? 

- 2nci sayıfada - Bugün 9uncu say.tamızda 

• Say.: 6088 • ~ 6 Yazı t1ıeri Telefonu: 24379 Pazartesi, 17 Birincik3nun (12 inci ay) 1934 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

'' 'Her yeni kurulan bir 
düşman kaf şısına dikilen 

fabrika, 
bir kale,, 

ltalya, Habeşistandan 
tarziye, tamirat isliyor 

yedi günü 
~il Yıl artırım ve yerli mallar yedi· 
tıü açarken Başbakan İsmet İnönü 
•izından ülkemizin yatellere ba • 
• Çok daha iyi bir varıma ulaıtığını, 
~iıe göre gelecek yıllarda bu İyili· 

ll' kat daha artacağını öğrendik. 
~tlu muıtuluğu (müjde) dinler • 
~Çİtnizin sevinç, övünç ile dolduğu· 
"QYduk. 

~tr Yönde olduğu gibi sözlerinde 
al~lü olan ismet lnönünün Türk 
. karıı böyle bir mu§tuluk ver -
. batlıbaşına yüreklerimiz için bir 

(rahatlık) kaynağı olabilir. Bun· 
~de (fazla) olarak ökonomik İ§ -

deki düzenin gerçekten bizi se • 
tek bir kertede bulunduğunu an· 
İçin gözle görülür, elle tutulur 

'stlc belgeler (deliller) de var -,. 
il' Ulus için en mutlu muıtuluk, bir 
... lllu§ bütçesinin denkliği bozulmı· 
!Ilı sözeri olanların dilinden İ§it -
. · Değerli Baıbakanmuz bize ver· 

leçen altı aylık gelirlerine daya· 
. hunu güvenle (emniyetle) bil -
, lir. Bu ise uluı (devlet) ile ahı 
,0lan her kİ§İnin, her aylıkçmm, 

tilıı.delikçinin parasını gününde a -
Öğreiım~i demektir. Böylece 

"n bütçede cranlanını§ (tahmin 
\) olan ıayılannı tutması bir 

da onlan verecek olanJarm alıı 
0

lldc dirlik düzenlik bulunması 

~ ---~- --
düşmenüzin kökü (esas, &ebeb) 
>ı.in, tiftik, pamuk gibi mallan -
'-tdamaması, satılanlann da öz • 
'ni (maliyet) bulamaması idi. 
iki liraya kadar satılan tütün -

· t 0rı be§, yirmi kunııa kadar in • 
lif ~kiden iki, iki buçuk liraya gi • 
~tiklerimiz yirmi, yirmi be§ ku • 

daı- düımü§tü. Yün ve pamuk 
~t (fiat) da böyle idi.lıin kötüsü 
~ düıkün artamla bile bu mal -
~ok idi, milyonlarca liralık 

\lıtt (mahsullerimiz) ambarlar
lı~liye bekliye çürüyüp gidi -

) U Yıl arbk bu ökonoınik iğim 
~rı..dan kalkmııbr. Tütünleri • 
'-erimiz, tiftiklerimiz, pamukla-
~ Yanda alıcılar bulmuı, değer 

~atılnuştır. Bugün o yığın yığın 
tıı, arı 1>ir kınntı bile fcalmamııtır. 

l'lirkiyeden, bir kilo buğday 
d ken bu yıl buğdaylanmız da 

~~ e İyj alıcılar bulmuıtur. 
~ bugün stoklanmız bitmemiı 
~!ağı yirmi dört milyon li · 
't >., z daha satılabilecekti. Cum
~ erkez Bankasındaki kliring 

. bunu açıkça göstermektedir. 
l • 
ftııı bu alıcılar bankadaki bu 'I çıkarmak için gelecek yı -

~.erini beklemektedir. Ulusal ö· 
~'tlerirnizin bugünkü bu düze • 
~aıl'alc gelecek yı1m daha iyi ola· 

'ıı. dea~ca anlıyabiliriz. 
ı Paramızın alım gücü (iıtira 

d" 
1\ ~rtte bir kadar artmıştır. 

~, _;, Çiftçinin malların değerlen -
'll ~." kazancı paranın aynca 
·,~'1llden dolayı bir kat daha 

\di~ r, Onun için İsmet lnönü· 
~ ~İ~i önümüzdeki yıllar için 
r~- ~ ., elden geldiği kadar bü

çlolc mal çıkarmağa çalışmak· 
ele · ili l"lndc para ile kapımızda 

~·. 'tılara bu malları değeri i]e 

\ı."~d: budunun (halk, nüfus) 
~ ' 0:; köy]ü ve çiftçi olduğu i

), ~r para kazanırsa kentler 
•le şarlar (şehirler) de 

lıa~!ayacaktır. Öyle sanmz 
u •• 

1c;ın bundan daha mut]u 
olamaz. • 

Asım US 

iç işleri bakanı 
Radyoda 

Bay Şükrü 
söz söy edi 

Kaya 

Yurtdaşlar lıarıl 
harıl kumbara 

alıyorlar 
Ankara, 16 (A.A.) - İçişleri 

Bakam baş Şükrü Kaya, artırma 
yedigünü için Ankara radyosunda 
şu söylevi söylemiştir: 

Bayanlar, baylar, 

f 

Yılın artırma ve yerli mal 
yedigününü kutlularken biriktir • 

me ve yerli mal sözlerinin geniş -
lediğini de görüyorm:. Bundan beş 

yıl önce yerli malı kullanalım der- • 
ken yiyecekten başka mallarımız Bay Şükrü Kaya 

pek azdı. lusal değeri daha iyice anlaşılma-
Bundan beş yıl önce para birik-

tirelim derken para artırmanin u- J <Devamı 7 inci sayfıınm 8 ünctı stıtununJa 

Ba·y Rüştü Aras Anka
rayla telef onla görüştü 

Yunanistan baş piskoposu "Rahiplerimiz Avrupaya 
ve Amerikaya gittiklerinde cübbe giymezler, 

ayni şey Türkiyede de olacak!,, diyor 
Bakam ıerefine bir çay ziyafeti 
vermiıtir. Bu münasebetle iki 
D-huu uzunccı.. bir aöril~e yap _ 
mıı ardır. Bay Peımezoğlu da 
görüşmelerde bulunmuı, her iki 
ülkeyi alakalandıran bütün itler 
bir arada gözden geçirilmiştir. 

Gece, Bay Çaldarisin verdiği 
bir ziyafetten sonra konu§malar 
ı:Ieç vakte kadar sürmüştür. Ko
nuşmalardan henüz bir §ey sız • 
mamıştır. 

Yunan gazeteleri, görütmelerin 
'ıenüz bitmediğini yazıyorlar. 

Bay Rüştü Ara.s dün gece An • 
kara ile telefonla görüşmüştür. 

Bay Rüttü Aras, buradan ayrıl
mazdan önce görüşmelerin neti -

Roma hükumeti,_ hakem meseles:n·n 
ileri sürülemiyeceği kanaat·nde •• 

Had·se italyan toprağında o:muş! 
Roma, 16 (A.A.) - Habeı hüku -

metinin uluslar derneği yanındaki te • 
ıebbüsü, İtalyan hükumetinin Wa!wal 
badisesi hakkındakf hareketini değİ§tir
memektedir. 

Durum, diplomasi bakımından §U ıe· 

kil dedir: 
Habeıistan 6 ilkkanun tarihinde 1 -

talyarun Adisababa'daki maslahatgüza· 
n nezdinde protestoda bulunurken ay • 
nı zamanda Habeıistanın Romadaki 
maslahatgüzan da 1 tal yan hükumetine 
verdiği protestoda WalwaJ ve warderin 
ogaden vilayeti içinde bulunduğunu ve 
800 kiıilik kuvvetli İtalyan kıtasının ln· 
gilii • Habeş muhtelit komisyonuna ta· 
arruz ettiklerini bildirmekteydi. 9 ilk • 
kanun tarihinde Habeşistan hakeme 

müracaat isteğinde bulunmuştur. Adi • • 
sababadaki ltalyan maslahatgüzarı, hü· 
kUınetinin tarziye ve tamirat istediğini 
bildirmiıtir. Roma hükümeti, hakem 
meselesinin ileri sürülmiyeceği kanaa • 
tindedir. Çünkü, bu hüklımete göre, hi.· 
dise İtalyan toprağında olmuıtur. Ya • 
n resmi 1 tal yan gazeteleri, ltalyan • 
Habeı mukavele!erinin İtalyanın Wal • 
wal üzerindeki hukukunu isbata Jt:lte • 
nen maddelerini neıretmektedirler. 

Cnevre, 16 (A.A.) - Havaı ajan11 
bildiriyor: 

Habeı hükumetinin bu kez uluslar 
derneğinde yapbğı teıebbüi, 1926 da 
ilkkanun 1925 tarihli İngiliz • İtalyan 
antlaşmasına karıı yapbğı protestoya 
benzetilmektedir. 

-~---~------------------------------~~~~---
Şeker kaçakçılığı qapan 

bir şebeke qakalandı 

Gümrükler muhafaza umum kumandanlığı iıtihbarat bürom 
Bulgaristandan gelen muhacirleri alet ederek memlekete kaçak 
Bulgar §ekeri sokan bir §ebekeyimeydana çıkarmııtır. Buna aid 
yazımızı üçüncü ıayıfamızcla bulacaksınız. Resimde, kaçakçdıkla 
suçlu olarak dün muhafaza bürosunda sorguya çekilenleri görüyor-
sunuz. 

M irisostomos ~~ihak~ndab~~bliğne~ed~ ,~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~-~ 

Atina, 16 - Dün akşam Bay 
Maksimos, Türkiye Dış lıleri 

lecektir. 

Devamı 4 cü "'"''"ı'::ınm 1 lnct sUtununda) Meriç'i geçerken 
lstanbulda 2000 kadın 
Halk Fırkasına girdi! 

-14- 12 • 34-
Meriç, uysal bir mysa ben ülkümle bir selim! 
Onu bizdenayırmak kimin haddi görelim? 
Bilenmi§ bir kılıcı kından ayırmak gibi! •• 
Dolanıb aranmasın o Kızılırmak gibi; 
Ey Türk genci! Bir avuç olmn gel, myundan iç; 

Büyük Önderimizin açtığı in -

kılap ve medeniyet çığrmın en 

büyük eseri olan Türk kadınının 
Türkiye siyasal ve soysal yaşayı • 
şında erkeklerle bir hakka sahip 
olmaları yurdun her yanında se -

vinçle karşılanmıştır. 

•• 
Oztürkçe 
karşı ıklar 

Hergün verdiğimiz öztürkçe kar 
şılıklar (yeni lugat) yüz sayıfayı 
buldu. Okurlarımızdan bir kısmının 

On yıllık Cümhuriyet yaşayışı· Her yeni Türk gölgesi gördükçe CO§ar Meriç! •• 
mızda Kültür !kabiliyetlerini par • Coğrafyayı mektebte okutsunlar bilginler; 

Bir gün de Türk çocuğu bana ıorarsa eğer: 
lak ıurette göstermİ§ olan Türk - "Söyler misin bana mansabını Meriç~in?.,, 
kadınlığı bu yeni hakların kartı - Derim ki: Gözlerine bakarak için için-
lığı olan ulusal vazifeyi baprmak - Kitapta kalan için aradığın bilgi var; 
için büyük bir istekle ve toplu o- Gönlün bilsin: Onun da kaynağı Dumlupınar! 
larak Cümhuriyet Halk Fırkasına Araı'tan ve Tunca'dan sulha akar "Kemalizm,, 
müracaat ederek fırkaya yazıl - Jferiç te Fırat kadar ve Seyhan kadar bizim! 
maktadırlar. "Nice nehirler gitti - diyesin - §una buna,,: 

C. H. F. İstanbul ıubeleri bir Hep bir soydan gölgeler görür avunur Tuna, 
kaç gündür kadınlarımızın bu mü- Belki de bQ§ka ıular hasretle ağlar bile! •• 
racaatlariyle rneşğul bulunmak • Süt emilir, kan gider, gözytı§ı çağlar bile! 
tadır. Fırka teşkilatı bayanları bir Damar koparılamaz, candan ayrılmaz damar; 
an önce kendi arc:.::mda görmek Yurdun ana daman Meriç Menderes kadar! 

isteg·ini kar,.ılamak, kendı'lerı"ne bı'r , ,.. Merir in yatag"'ı da Türk akınından izdir, kolaylık gö:ıtermek için §İmdiye ka • ıçın yazma ışını kolaylnşhrmış - :r 

t K b 1 · "d h tl · Merir'i de Sakarya kadar haketmişizdir! dar çıkan aayıfalan bir nrayn topla _ ır. aza şu e erı ı are eye erı :r 

dık. Hazırlattığımız bu yüz sayıfa - seçiminde kadın üyeler de seçil - Belki yan gözle bakan gizli dü§man bulunur. 

l lık öztürkçe karııhklan oh:ırlarımız lmektedir. Türk kadınının ilerleme Her avuç toprakiçin bir damla kan bulunUT!. 
20 kuru§a idaremizden alabilirler. işinde Fırka kendisine düşen yol Behc;et Kemal 

L ~ !'---.......... ------------------------' (Devamı 7 inci sayıfanın' Oııcll ııUtununda 



ay Şuşn · g anlatıyor 
Avusturqa, kendi evinde1 ~ gi!'ı:: 

kendi hakim! Hangisi? 

Budapeşte, 16 (A.A.) -Avus: j dolayı mutlu olduğunu bildirmiş -
turya başbakanı bay Şuşnig Bu • tir. • 
dapeşteden ayrılmazdan önce şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- İç sıyasamızı yalnız olarak 
idare etmek istiyoruz. Bunun için 
herkesten daha iyi mevkide bulu· 
nuyoruz ve kendi ev:mizde haklın 
olduğumuza ir.anıyoruz.,, 

Öbür yönden bay Berger Val • 
den de, Macaristanın, Avusturya 
ist'klalini barışın devamı ve Tuna 
havzasının ökonomik teşkilatlan. 
ması için <;art olarak tanrmasından 

Budapeşte, 16 (A.A.) -Aşağı
daki tebliğ neşredilmiştir~ 

Avusturya başbakanı bay Şu -
~nig ile bay Berger Valdenneg'in 
Macar hükumetin~ yaptıkları iki 
günlük ziyaret esnasında, iki ülke· 
nin devlet adamları peık dostça 
görüşmeler yapmışlardır. Bu gö -
ı:üşmeler Roma anlaşmaları ru • 
hundan ilham almış ve iki ulus ü
yelerinin tam görüş uygunluğunu 
tesb •te imkan vermiştir. 

Almanyanın silô.hlanışı herkesi 
k u ş k ·a l iı n d ı r z y o r 

Roma, 16 (A.A.) - Stampa 
gazetesi, Almanyanın tekrar si -
lnhl:ınması hak1un.da ~u satırları 
ynz yor: 

Bu yeniden silahlanma o dere· 
ceye çıkmıştır ki, artık belli belir
siz olanları da kabul etmek lazım
dır. Fakat bu kabulün batı boş 
bir silah yarışına çevrilmemesi i· 
ç.in de şunlar lazımdır: 

1 - Tedafüi emniyet tedbir • 
lerinin zaif düşmesi kimse tara -

tmdan istenmiyecek olan Fransa· 
nın endişelerini azaltmak. 

2 - ~lmanyayı silahların tahdr 
d1 hakkında bir mukaveleyi im
zaya teşvik ebnek lazımdır. 

Konferansı tekrar ele almak 

belki çok lüzumludur, fakat daha 
evvel dörtler an!aş.masını metin 

ve bil~.assa ruhi itibarla ele almak 
lazımdır. Sar müzakerelerinin ne· 

ticesi nümune olabilir. 

1n - korunması kon·gresı 

Paris, 16 (A.A.) - Ban§ın ko· 
runması kongresi, bugün uluslar 
derneğine yardım kurumlan F ran· 
sız federasyonu bakanının baş • 
kanlığmda açılmıştır. 

ğunu anlatarak demiştir ki: 

"Acınmaya değer ki, artık si· 
lihıızlanmayı değil sadece silah 
yarıtını durduran bir mukavele -
yi dileyebiliriz !. 

Bay Bonkur, silahların uluslar 

. da müzakere başlamış ve Bay arası statüsünü tesbit eden b:r mu-
Bonkur, Bay Pier Lavalin mektu- kavele için müzakerelere yeniden 

bunu ckudukt~n sonra, silahların J başlanmas~m istiyen bir karar su • 
kontı·clü ta,mamen mümkün olclu- reti kabul ettirmiştir. 

Bay Pol Bonkur'un bakanhğm~ 
da uluslnl' arası kontrolu hakkın -

Yarım milyon insan Malaryalı! 

Kolomb 16 (A.A.) - Bir müd- hastalığa tutulanlardan bir çok -

detten beri adada hü·küm sürmek- Iarı ölmüşlerdir. 
te olan Mnlarya hastalığı diğer Hastahaneler ve klinikler ağız-

larına kadar doludur. Pek müt -
mmtakalara sirayet etmiştir. 

hiş olan bu hastalık 20 günden be· 
Bilhassa çocuklar nezdinde bu ri devn:n etmektedri. 

ökonomi bakanı Ankaraya döndü 
Kayseri, 16 (A.A.) - Okono- tan ve çok alkışlanan söylevler 

mi Bakanı Bay Celil Bayar ve söylemişlerdir. 

snyg!n misafirlerimiz Sovy~t bü • Büyük Elçi, söylevinde Türk • 
yük elçisi Bay Karahan bu ak~a~ R · b' l'w* · ·· 1 b"' "k ~ us ış ır ıgırun guze ve uyu 
fabrik~nın l~kantasında şerefleri- , bir eseri olan Kayseri bez fabri
ne verılen zıyafette bulunmuşlar· kasının başarımından doğan 
dır. memnuniyetini söylemiştir. Say -

Ziyafette vali, Kolordu kuman- gın kon~klar, ziyafetten sürekli 
danı, Cümhuriyet Halk F ıtkası alkışlar ve candan sevin~er ara -
Ba;?kanı ve Kayseri Saylavı Bay sında ayrılmı~lardır. 
Reşid, Sumerbank genel çevirge· 
ni bulunmaktaydılar. 

Yemek sonsuz bir ne§e içinde 
geçmİ§ TÜrk - Rus gençleri milli 

oyunlar oynamışlardır. Yemek ·_ 
ten sonra ÖJconomi Bakanı Bay 
1'.elul Bayar ve Karahan karşılıklı 

.tlarnk, çdk kara günlerde başiı

yan Türk - Rus dostluğunun ma-

Aıhhm şirketinin satın 
ahnması meselesi 

Ankara, 16°i.Kurun) - lstan -

bul rıhtım şirketinin satın alınma
sı hakkındaki kanun layihaları He 

yeti vekilededir.Burada meclis ka

panmazdan evvel çıkarılarak mec, 

listen geçirilecek ve kabul edile -

nasını ve sornıuz kıymetini anla - cektir. . -

Yemeli mi, yememeli mi? 
Ortalığın sıkınbsı paralıların para -

aını sımsıki tutmasından ileri ge~iyor; 

ökonomi - arhmn yedil ( = hafta) i i · 
çinde elegüne para top!aymız demek -
le kalmıyalım; "Toplanınız, yeyini:z!., 
diyelim) diyen Akşam ba§yazmna kar 
§1 iki yazlCJ ba§ı aykmsı ( = muhalif) 
boy tuttular. 

Dün de, Şükrü Esmer Londrada i -
§İttiklerini anlatb: Her iki yöne çeken· 
ler meğer orada da varmıu bunların bir 
ttstası demi§ ki: Sermayesi çoğalıb da 
bunu saklayan yerler yemeli, sermayesi 
kıt yerler dişini sıkmalı! 

Şükrü Esmer, bizim sermayemiz az 
diyor; Fransaya benzemeyiz; biz ken
dimize bakalnn! 

Önce kıssasını söyliyelim, sonra bir 
ıesinit 

Biri hekimine sormuş: Şarabı ne va
kit içmeli? Karşılık: Yemekten öncel 
ikinci bir hekim gene bu adama - Ye· 
mek ortasında içiniz! demiş. Üçüncü bir 
hekime sorduğunun karşılığı da: 

- Yemekten sonra! olmuş.. Şarap 

düşkünü, e,ine, dostuna dermi§ ki: 

- Ben her Üç hekimin sözünü tu -

tuyorum: Şarabımı hem yemekten önce, 
hem yemek ortasında, hem de yemek -
ten sonra içiyo~m! 

Biz de burada iki gazetenin dediğini 
birleştirmeli, diyoruz: 

Parayı biriktirmeli, tutmalıdır, pa -
'"""ın biri_ktlı:ilmesi, tqtulması, yeme. .
mekle degıı, ,.~ •.. _ ..._,,....:.!.•tintmaKaıı. ~· .. 
bilir. Atalar sözü: tşden arlöıaz, aişden 
artar. Bu, kişisel yönden baliıştır. · 

Bir de, bütün Türkiyelileri tek bir 
kafa, tek bir kese sayan ulusal varlık 
bakımından görelim: 

Bunda da )ıüküm değişmiyecektir; 

yurddaşlann yabancıya, sınır dı§ansma 

verdiği para oralarla yaptığı işin geli 
rinden ne kadar artık olursa, artacak 
da, artırılacak da işte odur. 

Ancak; bu bakımdan görenler diye -
ceklerdir ki bütün Türkiyeliler bir e -
vin çocukları olunca, parayı kim kim -
den saklıyor? Artık yemekten neye çe • 
kinme1i, neden yurdda§lann bir çoğunu 
sıkmtıya düıürme?i? Kişinin kendi e -
linde bir şey birikmez ama para bir 
teviye döner, devreder; ortalığın bolluk 
içinde yüzü güler, 

Hükumet de kolay kolay vergisini 
alır, başaracağı büyük i~lere harcar. O 
para da gene ortada döner, dolaşır, ke· 
kah .. 

(N. S.) de, sanırım, bunu söylüyor 
ve doğru söylüyor. 

Yalnız bir eksiği var: 

Topraktan çıkaracağımızın değeri sr 
nırdan sokacağımızın değerinden üstün 
ise .. demeyi unutmuşlar .. 

Te~aüt müddetleri 
değiştiriliyor 

Ankara, 16 (Kurun) - Akça 
(Maliye) bakanlığı tekaüt kanu· 
nunu tetkik etmek üzere yeni bir 
komisyon te~kj} etmiştir. Haber 
aldığımıza göre tekaüt müddetle
rile tekaüt ikramiyeleri hakıkında 
bazı değişiklikler kabul edilecek -
tir. Şimdiye kadar 25 sene olarak 
kabul e:lilen tekaüt müddfltİ 20 se
neye indirilecek ve tekaüt ikrami· 
yesi almak icin de 35 sene hizm~t 
laznn gelecektir. 

55 yaşına girenlerin mecburi te
kaütlüğe sexkedilmesi de Jcomis -
yonda görüşülecektir. 

Denizlerde münasip yerlere nöbetçi ko~u/acaki 
kaptanların ehJiqnfi kontrol altında tutulacak 

Ankara, 16 (Kurun) - B. M. ·nığer bir la;iha ile 
0

de deniı 1~ 
Meclisinin yarmki (bugünkü) culuğundal..:an, mal koruınası i~ 
toplantısında görü~ülecek layiha • denizlerde münasip görülen ~jeı t' 

lar arasında adi iskana tabi mu· re nöbetçi konulması, ıeyrı• . 
h • 'bİ' 

acirlerin ellerindeki sanat ve eden vapurların, merakı e1 
mesleklere göre verilmiş emval • . can kurtaran tasımaları, patlfl11

, 

den gayrisinin istirdadı lazım .ge- ~ad del<' taşıy:nların .kontrol~· 
lip gelmiyeceğinin tefsiri hakkın · dilmeleri, umumi emniyetin te 
daki layiha ile mübadil, gayri mü~ ni. kaptanların ehliyetlerinin 1'0 

J. . 

badil muhacir ve sa:reye kanunen ı·· tet" trolü ve 1-..na dair her tür u • 
telviz veya adiyen vedlmiş mal - birin alınmasında Ökononıi ~,. 
larına tapuya raptı kanununun ô j ı kanlığına salahiyet veriJıııes 
m.cı maddesinin tefsiri layihası ve tenmektedir. , 
Kocaeli Say lavı İbrahim Süreyya· . Jet 'I ı 
nm teklif ettiği "Atatürk,, adının Ökon.omi Bakanlığı bu ıt ~ 
hiç bir kimse tarafrndan öz ve çin hususi nizamnameler yaP' t' 
soy adı olarak kullamlmamasına ve sa!ahiyetli deniz maka1111"

1
'.. • 

ait layiha bulunmaktadır. rafından kontrol net;cesintle ~o' ~ 
Meclise gelen bir layihaya gö- rülecek noksanlıklar zabıt 11

•'' 

re. hkan teşkilatı bulunmıyan ve- kalariyle tesbit edilecektir. ti' 
ya bulunup ta bitmiyen yerlerde, - Seyrifesere ait n·zaırınall'lei, 

. "t 
vali ve kaymakamlar tarafmdan uygunsuz hareket e~enler, 1'1 ,r 
oralardaki devlet ve hususi ida - lan tamamen tatbik etmiye11f~, 
reler, belediyeler memurlarından çin liman ic':'\reJeri · şten ınetı tfıı' 
münas;p görülenlerin muhacir İs· rarı verecek ve bu karar }le t' · 
kan işlerinde istihdamları hakkın- yerine getirilecektir. AyrJ'jı' 
daki kanunun adliye me!"!mrlarma gibi gemilerin sal • _ta ı kaPt 
tetmil e•rlme~i :stenme1'-teclir. rr mahl:e..,..,ev _,:•)· . .:"<L;r. 

Ankarada soyadı . alanrar ,, 
- - . , s~~ 

Ankarıı. 16.JKu.nın) ·- l~R.a.n· ı -----r=:r= P·:tı~ JC"~_: .. ln: ... :~\ y\ 
n;c:ııtı 11ukuk mu a-vır, iifUa'(lnt:!BaJ'i ~ muha•el>at iieaalh lt1atl ~ • 
Edip ve Meclis poıta müdürü Bay. de B~y .R~mazan, karde§İ ~ p;1" 
Osman (Meltem), Maliy:e müste- lar tetkik memuru BaY 
şarı Bay Faik (Baysal), tetkik (Dinç) soyadlarını aldılar·Jtıl~J 
bürosu müdürü Bay Ihsan {Yet • Samsun Saylavı - Bay '/."~ 
kin), kanunlar müdürü .Bay Müm- Özbek soyadfüI almıştı. ll1'~ 
taz (Tarhan), muavini Bay Fevzi kabile isimlerinin soyadı 0 ,~ 
(Magat), bütçe müdürü Bay Fah- alınmasını menettiği için b1J ~ 
ri {Kutluk), Maliye müdürü Bay Barkmla değiştirmiştir. ti 
Ka,if (Kinikli), Maarif müdü~ ~ 

Daktilolar bir örnek elbise giyecelı'e~ 
• 1 ib1 

• 1' e 
Anakara, 16 (Kurun) - Reı. vazife baştnda bir örııe ~ 

mi dairelerde, bankalarda çalışan giy~eğe ·mecbur tutul" 
daktilolar için huşusi bir kisve ih- söylenmektedir. 
das edileceği, bütün daktiloların 

Makarna, şer-i_veler kapah 
sablacak 

Ankara, 16 (Kurun) - Buğda· 
yı koruma layihasını tetkik eden 
muhtelit encümen makarna ve şe
riyelerin paketler içinde kapalı o· 
larak satılması hakkındaki hüku ... 
met teklifini kabul etmiştir. Ma -
karnacılar bu kayda itiraz ebniş -
ler, Ankaraya murahhas gönder • 
miş1erdir. 

Buğday koruma kanunu encü -
menlerden geçmiş meclise gönde
rilmiştir. Yarın müzakere edile • 
cektir. Encümenlerde kabul edilen 
esasa göre nüfusu 10 binden fazla 
o:an şehirlerde bu vergi alınmıya
cl"ktrr. 
Havai sevrifs~fer kanunu 

Ankara, 16 (Kurun) - Hüku· 
met~e hazırlanma!da olan yeni bir 
havai seyrüsefer kanunu layihası 
yakında bitirilecekt;r. Layibadaki 
bazı esaslara göre Ti;rk tayyarele· 
rile, icabında gelecek ve geçecek 
yal:>~ncı tayyarelern tabi tutula ~ 

. caklan uçus ve sefer şartlan ayn 
ayrı g.ötserilmekte ve muhtet:f ni
zamnamelerle bunların tatbiki is· 
tenmektedir. 

,,., 
Edebiyat komisY0 1· 

dün de topıand• ed'' 
Ankara, 16 (Kurun) --:-1ıed~ 

biyat komisyonu bugün 1~ .ıt d ' 
. d iJfl" "' sonra maarıfte toplan ı. e D t 

. . rse 1/ ·~~ 
inkılabının aldığı hız, 1 de~''· , 
mekteplerdeki türkçe,; Jeı1 

program!arında yapı'~ .. dii· 1° 
şiklik1er üzerinde göri}'tJI erile' 
lantxda eski edebiyata 1/. ett" 

• • etı 
okutma mevkii ve vazıY 
f mda münakaşalar oldtı· ,. J"~ 

ıar•11 ; Komiısyon, toplantı ele• _ı 
bir müddet deva111 edeC )(tft'' I 
cak kararlar neşrolun•~" .,,ır1 

·ıer• '' CHz•enmiş verqı r11i~el .. 
verenlerin lkra ) .,...,, ~; 

Ankara 16 (Kut11l1 b:,.te 
' d "'ı .. ' 

encümeninin hazırla ıgjleti jıı 
re göre gizlenıni' "er~·~' 

·ı ek •~ '' vereceklere verı ec .. tı'l)ı'l ıe~ 
. . d .. ürıı :ıa ·~e , 

rin tevzıın e mur .,, "tı'' e~ . k ,~r ··t 
kabul ve yPrJ lere J ıt'iJ 

'kclar a ' hazineye giren ın' )<te~ıt· 

sib olması izah edilıııe "'"'" J" 
Meclis ne ~.2nn3" ) .,...,, ~ı.1P 

Ankara, 16 (l<uf\1
11 tı'ı,e J't 

• .. . . .. deki perıe . ..tli ' 
sın onumuz . , .... t~e· .. h. ıı~.,. 
~apanmast ı tı111a .. 
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Konuşmal~_r ~ 

Benim papazları~ 

6ııicla bir ünic>er•ile, iki 
S~ıfıyor. Yakında Ankara
l~rni, tarih, coğrafya, hu

teleriyle ula8tll bilgiler 
~ ~bir araya gelmesinJen 
Wilt üniverıite mahallesi 

• Ankara, ilerinin, ileri 
~ ileri ıoyıol atılqları~ 

n ta kendi•idir. Anka
~inin bayrağı bir ' '""nan 

Kaçakçılık! 1 

Şeker kaçakçılığı 
yapan bir şebeke 

.ııakalandı 
Gümrükjer muhafaza umum 

kumandanuğı istihbarat bürosu 
teker kaçakçılığı yapan büyük bir 
ıebekeyi meydana çıkarmıştır. 

c. H. F .. 

Eminönü kaza 
kongresi yapıldı 

C. H. F. Eminönü kazası yıllık 
kongresi Şehzadcbaşında Letafet 
apartmanındaki kaza merkezinde 

toplanmıştır. Eminönü kazası na
hiyelerinden seçilmiş olan mürnes
sillerlerle fırkaya yazılı her sınıf • 

IOdun,kömür. 
Bu f iat f a1 kz 
nereden 
geliyor? 

· Bugün olmuş gibi anımdadır. 
Erenköyde I htiyat zabit mek

tebi karargahı... Sulusepkenli, 
çamurlu, soğuk bir kı§ geceıi •.•• 
Geç vakit, posta neferim kapımı 
vurdu: 

- Kalk bey, potsa geldi 
Kalktım, a§ağı indim. Karırıma 

bir alay "labisi libası katr~ni 
" papa• çıktı. Yellim yelcilim, to-

Uerinin bayrağı gibi dal -
>or. j 

tıda, •oy•al iılerde ilerle
bir yerde kültür kaynak-

ı İiniver•İtelik bilginiTf:_cle 
'tltıaı gerektir. 

Evvelce de bilindiği gibi, Bul
garistandan Türkiyeye gelen mu· 
hacirler iki memleket arasındaki 
anla§ı'lllalarla gayri menkul eşya-

tan kadın erkek birçok ';(imıeler 

toplantıda bulunmuşalr~ır. C. H. 
F. İstanbul vilayet idare heyeti · 
baıkanı Antalya saylavı doktor 

Belediye lktısat müdürlüğü ta
rafından odun ihtikarı üzerinde 
tetk"kat yapılmaktadır. Odun ıa .. 
tan depo sahipleri, kendilerinin 
ihtikar yapmadıklarını, satışı an • 
cak çeki başında 2~-30 kuruş gibi 
az bir karla yaptıklarını iddia et
mişlerdir. Depocular, orman ıa • 
hiplerin·n çeki başında 80-90 ku
ruş kar etmeden odun satmadık -
larmı söylemişlerdir. 

puklara değin simsiyah cübbeler, 
upuzun, kalla"i kara kavuklar, 
arkaya topuz eclilmi§ kınalı gi
bi uzun •açlar, gaytan bıyıklar . , 
sıvri •akallar ... 

Hep•inde, ağlar bir hal vardı. 

~ıılun, bizim bilgi ve kültür 
& '~ele büyük bir yed var
lı Yer hiç bir zaman unu
~cıktır. 

• larına kartıhk olarak bet bin li -
ralık mal getirebilmektedirler. 

Bundan istifade etmeği dütü -
nenlerden Varna ticaret bankası 

müdij'"Ü Kristeff, yumurta ticareti 
ile. mefğul Af yan, memleketimiz -
. den Bulgaristan& kaçmıt olan Sü
ren Arabacıyan isminde bir Er -
meni bir araya gelerek bir tirket 
kumıutlardı. Bu tirket Bulgariı -
tandan Türkiyeye gelecek Türkle. 
rin gayri menku: efyalarına kar • 
tılrk bet bin lira tutarında teker 
verecek ve bu §ekeri Türkiyede 
ıattıracaktı. 

Cemal, vilayet idare heyeti aza -
ımdan Ali Rıza, Eminönü kay -
makamı R..if, Fatih kaymakamı 

Haluk Nihad, İstanbul umumi 
meclisindeki Eminönü kazası aza-

Odunun çekisi depolarda 300-
350 kuruş arasında satılmaktadır. 

Mahalle aralanndaki !kömür -
cülerin ise odunun çek;sini vere -
siye ve perakende 450-500 kurup 
kadar sattıkları anlatılmııtır. Bu 
gibi kömürcüler he.kkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

Hep•inin gözleri yQflıyclı. Uıtleri 
çamurluydu. Tirtir' titriyorlar
clı. 

Kayıtlarını yaptım. Bölülılere 
ayırıp yollamak kabil olmayacak- · 
tı • 

.. ıiya•anın, ileri gücün 
tı Yerde bir de üıtün Jü
~e kültürün ele yer latmaaı ... . 
~ bir •iyaaanın yan;nJa 
~ kiiltifr, ileri bi r bilgi bi
fiirnleıtirir. .. 

ları Dr. Ali Rıza, avukat Hasan 
Fehmi, Raşit, Selami izzet k~nuı-
maları sonuna kadar takib etmiş .. 
terdir. 

Polis haberleri : 

- Şuralara uzanıp •abalaı etli· 
niz, Jedim. 

Biri yalvardı: 
- Bize yirmi dört •aat iiln ve

riniz. Gidelim, temizlenelim, 
ef yamızı alıp gelelim. 

.. ıiyasa ile bilgi ve kül· · 
rtliiğü biribirinclen ayrı 
er cleğilclir. 

Eminönü ıkazası idare heyeti 
reisi belediye baş miifettiti Tev .. 
file toplantıyı açmıt, İstanbul u • 
mumi meclisi azasından Refik 
AJıemd kongrenin birinci bat • 
kanlığına, umumi mecli11 aazsın
dan Feri dun ikinci b&§kanhğa, 

Muhsin ve lbrahim yazganlıklara 
seçilmitlerdir. Refik Ahmed, kon· 
greyi idare ebnittir. Tevfik, ida • 
re heyetinin geçen yıl yapbğı it • 

leri ve hesaplarını anlatan raporu 
okumuıtur. Aynlan heaab encü. 
meni, idare heyetinin hesaplarını 
ve yeni yıl için teklif edilen büt -

Bir ev yandı 
Papaaları, Heybeli mektebin • 

den po•ta edip getirmiıler, ya:n
larına bir mendil almalarına büe 
vakit bırakmamıılardı. 

~it, clüıünmek, yapmak 
, 'birinden bıçakla kesil

th.,Qynlamaua kültür, bil
"·~a Jnm~ri~irine öylece 

r. . "ra. 
il ela bu ihtiyoc.;;ı cluymuf-

) 

~ın bu canlı aiyaa luıy. 
~~ı. 1t;" Jri.ilfür yıı_ua

raepımu:ı ıeııın .. 

~daki üniversite bir lıol
~ aradaki üniversite bir 

'iltriyi kavrayacaktır. 
. tilerg • 
. Coğralya, hukuk, siya

~ .. ~ ve ökonomi lakültele
~~,a havt161nı içmeıi, o-
Q @ doğmaaı aluf iıleri ba
" da çok değerli olacak-

" tt!>u ıayclığımız lakülte-
'11clen yetiıecelı gençler 

d •onra doğrudan cloğ
"rı ıoy8tll itleriyle kar

,,., yurclun can Jama-
t~ onlar avu~larıncla cluya 
~lerini onlar verecek-
. olacaklar, idare iıle-
• ~ alacaklar, kültürü ya-
0korıomiyc yön vere -

~ ~nkara gibi ileri aiya
' tri ahlmaların, ileri a, 

erirain e•tiği bir kale -
;f' altında yetiımeleri, 
~. "1e..: • L- • l "" #,. •• dJUZ, yarınRı •! e-

ııı ayrıca ıevindiri-

Si"dri Ertem 

'11 l'a trenlerinde 
llcuzluk 

) . 
t~ hududu içindeki is -
ld' iı . 1P gelmek ve yolcu· 

't..~ 1~1Yen talebelerimize 
ı~I •reıi Noel yortusu 
\.ı •e Paıkalya zaman -

e elli eksikle bilet ve-

........... ~ti ._,,., __ 

· Bu makıatla kurulan, tirket 
Türkiyede satıf itlerini gördüre -
cek bir tetekkül kurmakta da ge -
çikmemittir. 

Şehrimizde kaçak Bulgar ıe • 
kerlerini satmak için kurulan bu 
tirket, tanmmıt tüccar ve fabrika
tarlerden Baıiret hnaında it sö • 
ren Bay Salahattin Rif at, Cagfe -
• •., ....... "'da Bay Galiı> ve Bay 
Burhandan mürekkepti. 

Bunların makıadı gümrük res
mi vermeden Tü~kiyeye Bulgar 
!ekeri ıokmak ve üç kuruta aıal 
olan tekeri satarak para kazan -
maktı. Bundan üç sene evvel bat
lıyan teker kaçakçılığı gümrük 
muhafaza umum müdürlüğü istih
barat bürosunun gözünden kaç • 
n.:.amıth· Bununla beraber ıebeke
yi ele geçirmek bir türlü kabil ol
mıyordu. 

Gümrük muhafaza bürosunun 
devamlı çalı§nlasiyle en sonunda 
suçlular meydana çıkarılmıılar -
dır. 

Şebeke ıon zamanlarda Noter
den kağıt çıkarmak gibi bahane .. 
ler1e, teker paralarının evvelce 
verildiğine dair sahte senetler de 
yapmağa batlamıttı. 

Bu çifte ıuç meydana. çrkmıt 
ve lıtanbulda bulunan ıuçlularla 
Bulgariıtandan gelen ve ıebeke -
ye ilet olan muhacirler dün, güm
rük muhafaza istihbarat büroıun
da geç vakte kadar sorguya çekil
mitlerdir. Hepıi de suçlannı in -
kir ebnektedirler. 

Şimdiye kadar kaçak olarak 
320 ton ,eker müsadere edilmit • 
tir. 

cev; tPlcilr ot.n1 • tetkiklerini kon -
rreye bildirmittir. Hunun üzerine 

rapor kabul edilmit, dilek encü • 
meninde toplanan dileklerden bir 
kımunın yeni idare heyetince ba • 
tarılması, oraca batarılamıyacak 
olanların da fırkanın vilayet kon-

gresine gönderilmesi kararlaıtırıl
mııtır. 

Gizli reyle yapılan seçim so -
mında kazanın yeni idare heyeti 

§Öyle olmuttur: Belediye bat mü -
fet•iti Tevfik, Dr. İsmail Hurıit, 
umumi meclis azasından Ratit, 
istiklal lisesi müdürü Agah Sırrı, 
Dr. Fatma Şakir, dit hekimi Hü .. 

ıameddin Fuad, latanbul liıeıi 
felsefe muallimi Halil Nimetullah. 

idare heyetinin yedek azalık • 
lan na §unlar seçilmiıtir: Belediye 
müfettiılerinden Hüseyin Necati, 

Dr. Hulusi, Dr. Mustafa Hayrullah 
Aktam kız sanat mektebi müdürü 
Ayşe, orta mektep muallimlerin .. 

den Şadiye, muallim Esad Hami 
' 

eczacı Hüseyin Hüsnü. 

Vilayet kongresine Eminönü 

kazası namına ittirak edecek mü· 
meuiller de seçildikten ıonra kon
gre başkanı Refik Ahmed, kısa 

bir söy]evle toplantıyı kapamıştır. 

Çocu~ bakımı hakkında Çocuk Es:rgeme Kurumu 
parasız öğütler ba~osu 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Hi- İstanbul Çocuk Eıirgeme Ku-

Eyüpte Bahariye caddesinde o • 
turan bayan Adviye, evinde ütü 
yaparken elbiseyi temizlemek için 
aürdüğü benzin, parlamıı, bu yüz
den yangın çıkarak ev tamamen 
yanmıttır. 

H epıinin hüviyeti tubit olun .. 
muıtu. H epıinin resimleri var
dı. izin vermekle mahzar gör. 
medim. Sevinerek gittiler. 

Yimri clört aaal, kırk sekiz •a
at, dok.an altı aaat geçti. Ne ge
len var, ne giden. Papa•lar git
ti giJer, dalai gider. 

Kaçak eroin 
Küçükpazarda Araksinin üze -

rinde arattırma yaprlmıf, üç pa -
ket kaç.ak ero:n bulunmuıtur. 

Çırağın mektepte 
işi ne imiş? 

Kunduracı çıraklarından Muı • 
taf a 48 inci ilkmektep bahçeıinde 
top oynarken talebeden on bir ya
!mda lrf ana çarpmı§, çocuğun ko
lu kırılmıttır. 

Kavganın sonu 
Unkapanında oturan kalafatçı 

Süleyman oğlu idris ile Arif oğlu 
Muhidd:n Galatada Arapoğlan 
sokağında atçı Bodosun dükki. .. 
nında kavga etmitler, Bodosu ha
fif surette yaralamışlardır. 

Elini makineye kaptırdı 
Haliç §İrketinin 7 numaralı va

purunda makinist Mustafa elini 
makineye kaphrmıf, eli ezilm:Jtir. 

Kalp para 
Galatada Kemeraltı caddesin

de sütçü Vasilin dükkanında kalp 
bir on kurufluk sürülmüştür. Za .. 
bıta tahkikat yapmakta.dır. 

Kadın meselesinden .. 
Galatada mantocu Yusuf bir 

kadın mesel es· nden garson Ahme
di çakı ile yaralamıthr. 

Müddeiumumiliğe 
çağırılan hakim 

C. Müddeiumumiliğinden: 
35 lira maatlı Gazianteb müd

deiumumi muavinliğine tayin e

dildiği yüksek Adliye Bakanlı • 
ğından telle bildirilen hakim Re -
şadın 934 - 6463 numara ile me
mu~·iyetimize gelmesi. 

inkılap ders'erine 
gidecek talebe 

lıtanbul kazan, merkez kıı
mandanlığı kepçe oldu. P.apcula
" bir clalaa ele g~iremediler. 

Karargah yaveri Kazım Bey 
laer gece oJamızın kapısını açar 
alaylı bir ıe,/e ıorarJı: ' 

- Selcimi efendinin papaaları 
l .J• ., ge uı mı •.. 

Nihayet, senesine yakın, biri .. 
kisini yakalaJılar. Ne cübbeden 
eıer var, ne kavaktan... Saçlan 
keımitler, bıyıklan traı etmifler, 
aetre pantalon giymiıler; keyil 
k~lıa, ;.,·eclikleri yerJe rahcıt ra
hat clolQ§ıyorlar. Şekilleri ruim-

• !erine benzemiyor. T arile, lolof-
rala kılıkları uymuyor. Tanıya 

bilirıen tanı ••. 
Dün Abidin Deverin bir ycz.. 

zınnJa, metrepolitlerin ayali 
cübbelerini çıkarıb, aaçlannı, g .. 

hollatmı traf ed(p Avrupaya git .. 
tiklerini okuduğumuz zaman ak
lıma benim papa•lar geldi. 

Onlar, a•kerden kaçmak için 
ele elini kiıvelerini atmaktan çe· 
kinmezler. 

Sellmi izzet Kayacan 

Halkevinde tiyatro ve 
dekorasyon dersleri 
~alkevinden: 

1 - Temsil ıubemizin birinci 
tiyatro kursuna orta tahsilini bi
tiı mit Bayan ve Baylar alınacak
tır. 

2 - Güzel sanatlar ıubemizin 
tezyini sanatlar koluna da Bayan
lar için giyime ve ev süslemeğe 
yarıyan el i,leri için tezyini re
sim dersleri verilecektir. 

Bu iki kurs ta parasızdır. ls
tiyenler her gün saat 16 dan 22· - ~t deri alıyor 

~·~- bir haftadan be· 
.ılttıı;den ehemmiyet • 
~~t .. 
~ cl,ha~maktadır. Bu 

mayeietfal) annelere çocukları- rumu bu yıl kıtlık balosunu geçen 
nın bakılması usullerini gösteren yıllarda olduğu gibi - kılıklı -
öğütler hazll'lamıttır. Bu öğütler olarak vali ve belediye batkanı 
süt çağındalq bebeklere birinci Bay Muhiddin Ostündağın k~ru
aydan bqlayıb on ikinci aya ka- ması altında 21 ıubat 1935 per· 
dar ne tekilde bakılacağını bil- ıembe günü ak§amr Maksim fa
dirir. lstiyenlere her ay için bir lonlarında verecektir • 
öğüt parasız olarak gönderilir. 
Ankarada Çocuk Esirgeme Kuru
mu Başkanlığına bir mektubla ad

Balonun güzelce başarılması 
için bu işlerden bilen ıeçilmit Ba
yan ve Baylar ıimdiden çalışma
ya bqlamr9lardır. 

İnkılap enstitüsü derslerine de- ye !tadar Gülhane parkındaki A. 
vam eden ve dinleyen talebelerin lay kötkü lç lıleri Çevirenine 
d_e devam karneleri alamaları f • bat vurarak yazılabilirler. 
çın bütün fakülteler kalemlerine ı · 

ra bildirmek kafidir. 
emir verilmiııtir au• ... --····

11111

--· il 

D
. 

1
. .. • lemlerine giderek devam karne 

ın ıyen talebeler faki1lte- ka· leri almag"' a batl . l d • amıt ar ır. 

~ 'bir miiddet sil -
dır. 
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Dilimiz üzerinde 

Yanlış - Doğru 
Bir arkadaıuruz matbaaya (baıın • 

evi) dcmiı. Basın kurumu, matbuat ce
miyetine verilen ad olduğuna göre bu 
kökten çıkarılan bu .söz, matbaanın de· 
ğil matbuatın karşılıiı olur. Matbuat 
ise matbaa demek deiildir. Buna buım 
evi denildiği var; ancak, bizce, baıım 
evi denecek yerde (basak) gibi, (baı -
la) yahut (baalak) gibi, (basıt) gibi bir 
kelime olmalıdır; demek uteriz ki (baı) 
köküne, bir anlamı verecek bir ek kab· 
larak, bir terkip deiil t,ir tek kelime 
YDJ?ılmalıdır. 

Gene bir arkadaı bir yazıımda ikh • 
sada kar§ılık (ökonomi) yi kullanıyor. 

Sonra ökonomi ile uiratanlara (ökoao
mist) diyor. Okonomist! Ne türkçe, ne 
frcnkçe. Güzelce (ökonomucu) diyemez 
miyiz? Ö.z dile dönmek, yalnız ıırapça • 
dan farsçadan &İrmİ§ sözleri bırakmak 

demek değildir. 

-.. -- -
Halkevi yerine ulusevi yazanları •ö· 

rüyoruz. (U!us) miltet, (budun) halk 
lcar~ılsğıdır. 

Meselenin türkçeıi nedir? Bir yazıcı 
(sarak) demiı. Sorak der8'ide yoik. Ora
da (Soruk), (soru) var. Bunlar da da· 
ha çok okullardaki aruamile ınetelenin 
karıılığı Olabilir. Bir hendeae sorusu 
gibL. 

A:ı~ak, (ak) bir yer ekidir. (Sorak) 
'(soru iıtiyen yer) demek olur ki (mese· 
le) ye az çok yakındır. Ama gene ara· 
malı, ern!hrmafı .• 

Mahkemelerde ( 

Bay Mahmut Saimin Vila
yet aleyhi ne açtığı da va 

Baaın yaıa11na uyğun olmıya-

rak gazete çıkarmaktan ıuçlu 

Bay Mahmud Samin, vilayet a · 
leyh:ne ~lığı davaya di.in dör· 
düncü Hukuk mahkemeıinde ba
kılmıtbr. 

Soyadı alanlar 
Soyadı alanları yazıyoruz : 
Kurun gazetesi hekimi bay Sa

lim Ahmed (Çalıtkan), İstanbul 

61 inci ille.mektep müdürü bayan 
Şükriye (Serkut), ile aynı mekteb 
muallimlerinden bayan Dürdane 
(Ataç}, muallim bayan Cemile 
(Ülgen), muallim bay Ahmed 

Bay Mahmud Saim, vilayetin, (Oğuz), Akça bakanlığı oaı mü· 
idarehaneıini kapattığı için zara· rakipl' ğinden mütekait bay Ömer 
ra uğradığını ileri ıürerek viliye· Lütfi, kar11ı bayan Meıture, kız • 
ti dava etmekte ve yirmi bin lira ları bayan Servet, bayan Saffet, 
iıt.eıııektedir. bayan Saibe, oğlu bay Enver, (A. 

Dünkü durutnıada viliyet vel<i- talay), emrazı akliye hastahaneai 
li Bay irfan Em:n, Bay Mahmud ·kiler memuru bay Mustafa (Güçlü) 
Saimin matbuatı ittimıar ettiğini, Üsküdar baytar müdürü; bay Mu
'baıın yaauına uyğun omadan ga. harrem, oğulları bay Yumu ile 
zete çıkardıiını .öylemit, ıözleri- Asma altında <tüccar bay Tahıin 
ni töyle bitirmittir: (Güney), belediye merkez da\re 

- Mahmud Saim, gene bu ıuç- müdürü Kayserili Abdurrahman 
lardan ikinci ceza mabkemeı:nde (Babacan), belediye yazı iıleri 
iki defa, birinci ceza mahkeme.. kalemi odac•sı Şükriye (Engin), 
ıinde b:r defa mahkU.m olmuıtur. lstanbu1 kumandanlığı otomobil 
Üçüncü ceza mahkemeainde de • bölük lkumandanı yüzbaıı bay 
-yam eden br muhakemesi vardır. Bahaddin (Bayüleken), Beyoilu 
Bu muhakemeler, vilayet kararı • halkevi kıaan müdürü bay Rqid 
nın dofruluiunu gÖltermekte • (Aktu), lıtanbul üçüncü llk ---------------1 dir.,, mektep ın.uallimi Bay Nazif Ali 

Bay Rüştü Aras Mahmud Saim, buna karıı ile karde9i bay Vahid (Tunıa • 
tunları aöylemiıtir: maç) aynı mekteb muallimlerin· 

-- (Bao tarafı ı inci sayıfada) - Bendeniz buna itiraz etmi· den bay Muıtafa (Atabek), latan· 
Türkiye Dq Bakanının Sellnik yorum. Gaıetem matbuat kanu - bul 21 inci illanektep baı mualli"' 

ve Atina •azetecilerine aöyledi~ ... J d · t 
e e• nuna uygun oma an nqrıya mi bay Salihattin (Kurt) lstanbul 

aözler Yunan uluau araımda pek t · '--pa1ab'l" 1 d" H lb yap ı He aa ı ır er ı. a u- üçüncü mektep hocalarından ba • 
iyi izler bıralanıttır. ki, idarehanemi kapattılar.,, Ik 

Bay Rüttü Araıın &aradan çar· yan Güzide (Dağlı), 21 inci i • 
Neticede, vilayet vekil:nin e - mektep ha! ımuallimi bay Can 

•amba günü Deniz itletmesiniu h kk dak" ··ı l l 
ır •• a ın ı mu a ea arını ya • (Bora), poıta telgraf müfettiti 
vapurile ayrılmuı mahttDMldir. ·ı Lild" • • • h k 

u ı~e.. ~ırmuı ıcın mu a eme ı._. Ua.aiQ>_, oğlu a Abidin._.karı· 
Yunanl•t~n .,.. pl9kopcp- batka ıüne bıralulmt!lll'· sı bayan K"l.lt!Y asgut) ' D rı 
suna göre cUbbe meselesi Bir beraet kararı Kayan çarşısında demirci bay 

Atina,· (Hususi Muhabirimiz - h d B d K b nda Belediye mühendislerinden Me me , ursa a aya atı 
den) - Atina gazetelerinin pa. Bay Galib, İnfaat ustalı Bay th • kardeti bay Ahmed, Uzunköprü-
paz cübbesi meselesi etrafında H · ·1 

san haklarında aç_ılmı• olan da - de Tornovada bay üıeyın 1 e kopardıkları gürültüls Yunan - ~ 1 b" ) K 
va diin ag"'ırceza milhkemesinde bay lbit (Sezen), n ısar ar 0 • efkarı umumiyesini ıinirlendir - k .. ·· 

L- b·.'tirı"lmiı, karar bildı'rilmiıtir. Bay caeli baı müdürlüğü yapra tutun mittir. Halk, bazı p.zetelerin PW dd" 
mesele etra.fında hu kadar süriil· lbtan ve bay Galib Unkapanı ıube amiri bay Yusuf Ziyae ın 
tü koparmıı olmalarını bir türlü köprüsünde çalıtan ameleleri hu- (Tuna), aynı de.irede muhas.ebe 
anlamıyor ve bu hücumları ma· ıuıt itlerinde çalııtırd!kları halde mata amiri bay Kazım (Çetın), 
nasız buluyor. ücretlerini Köprü İDJ&ah bürosun· Ortaköy Yuıufbalı sokağında otu-

Bu hususta fikrini sormak için dan vermekle suçluydular. ran mütekaid yüzbafı bay Meh -
Yunanistan ve Atina '1af piıko - Şimdiye kadar ıah"tlerin ve med Ali ile oğulları Ankarada aa
poıu Hriıtostomaıu ziyaret et· eYlerde salıtbrdıklarını iddia e - keri fırın müdürü bay Fazlı, Be • 

L_ :!11 _ .ı• k. yojlu Aı"' acamii kart ııında Ahu -tim. Hristostomoı 'Ut1na aeat ı: denlerin ifadeleri alınmıştı. Bu ifa 
- Bu meıeleae doıt Türkiye- delerinde, itçiler, mayıı ayı için - dudu aokaimda dit tabibi bay 

Türk Mebmed, Üsküdar tramvay• nin hüınü niyetini göıterecefin- de Bay Ga1ib ve bay İhsanın evin- f"k 
A ları kontrol memuru bay T ev ı "den eminim. Ralıiblt?rimiz v- de çahtarak paral~nnı Köprüde ak.b. 

rupcıya ve Amerikaya gittikleri 1 ·b bel a· d · d (Ayaan), Sümer Bank Mür 1 
•
1 

ça lfllllf gı i e ıye i aresın en bay Abdullah, kardeşleri bay Alı, 
.zaman cübbe giymezler. Şimdi aldıklannı tÖyelmitlerdi. b o 
'de TürkiyeJe ayni •ey olacalı.,, bay Zeki ~le oğlu Doçent ay r • 

:ı Belediyeden gelen cevaptayıa, B ~1 
Dıf bakanımızın Yunan Mayıı ayı içinde Unkapanı köprü· han, yenğeai İt bankası ;y~g u 
gazetelerine •iSyledlklerl sünde İfçi çalı§madığı, kimeıeye tubesi müdürü bay Tabi~ ür a. 
Atina - Bay Tevfik Rüttü para verilmediği bildriilmişti. neddin, bay Hakkı, bay asa~ ve 

~raş. öile yemeğini Türkiye Et- Muhatc.emenin dünkü ton celse· bay Mii'min (Okyay) soya ını 
rı·ı,· x.·ınde yedikten ıonra, Atı· na · 1 d atmışlardır. 
"' r; sinde iddia makamını ıığa e en 
ga2.elelcı ine qajıdaki bildiritnde Bay Ki.ıif, bu noktalara İp ret e • 
bulunmuttıtr: derek dava edilenlerin l:eraet"ni 

"- Kendi yurdum gibi telalıi istem:~. "~ muhakeme uzun bir gö 
ettiğim bu ülkeye gelifimJcn ~olı rüımeden sonra beraer kararı ver· 
ıe:Jindim. iki ulunzmuz ayrıla- ıni!tir. 
mayacak dostluk bafrarile biri. 

Bayan Nelli'nin ölümü 
davası 

birine bağlar.ml§tır. Aramızda 
hiç bir anla§amamazlık yoktur, 
olamaz da. Dini giyim, bir içeri Geçen yıl Baynıtta bir çarpı§ • 
itidir ki dostumuz Yunanlıları ma ol11Wf, tehrimize ııelen lnıiliz 

Matbaamıza gelen uerler: 

Yeni Adam çocuk 
kitap'an 

"Yeni adam,, mecmuaaının çıkardığı 
"Çocuk hikiye~eri,, adlı kitapların be • 
ıincisi çıkmıştır. Bu kitaplar bizde yeni 
bir çocuk neıriyatı tefkil ediyor. Hika
yeler hep öz türkçe ile yazılmakta ve 
ahlak, ulusal, terbiyecilik mevzular tatr 

in~itmemelidir. seyyahlarından bayan Nelli bu mohtnd:r. 

Doslluğıımuz bütün ayrı düıün- çarpıgma eınuında bindiği oto - Foto Süreyya 
celerin üıtündeclir. Bu denemede mobil parçalanarak ölmiiftü. Bu 
de muzallcr 'ıkmııtır. Türk ulu· kazadan ıuçlu olarak otomobil tö· 
ıu dostu olan ve daimi menfa- förü Kegam ile, vatman Mehmed 
aıİeri biribirine daha ııı1rı bir ao.ı. muhakeme edilmekte idiler. şim-
1u1r ile bağla11mıı1ı buyuran Elen.. diye kadar kaza hakkında malu -

Bu Tesimli Hlon mecmuuımn 3 üncü 

sene 36 numaralı nüıhası hidiselere, 
artistlere ve Şehir Tiyatrosuna ait rr · 
siın:erle ç.ık:nı§br. 

Tavsiye ederiz. 

lPri incitmeyi bir dakika bile clü- matları olan bütün tahitler d;n - Sinema, Tiyatro 
fÜnmez. Elen uluıu, gerek oldu· lenmi,tir. Dva, iddianar.:enin müd On bet günde bir çıkan bu yeni mec· 

fu. bir nraıla Türle ulıuunun ken· dei umumi tarafından aöylel1'Jleıi muanın üçüncü aay111 ltol nümli olank 

Kısa -
Şehir 

''~ •• ~ ' - .. • ~ .. •• • - ı. 

Haberleri 
§ BiR POLiS BEŞ iNSANI KUR

T ARD 1 - KaS1m!)aşnda 3204 numara

lı sandalcı Rizeli Ali, ev\·e!ki ak!nm 
Kasımpa~n i:sk~lesin~n Fenere &Ötür • 

mek üzere, Eteni, Uranya adlı iki kadın 
Yoni ve Apostol ndlı iki erkek yolcu al

mııtır. Sandal tam deniz ortasında çok 
yakın geçen Haliç vapurunun dalgalan 

lesiri!e devrilıniı, ıandaldakiler den.ize 
dölriilmüılerdir. Hasköy poliı merke • 

zinden 163 numaralı bay lımail, fer .. 
yallan duyunca hemen sandalla yetiı • 

mİ§, büyük bir f edakaı hkln kaz:aya uğ
rıyanları kurtarmııtır. 

§ ODUN, KÖMÜR NAKLlY ATI 
OCRETLERl - Şark demiryollarile 
yapılan odun, kömür nakliyatı ücretle· 

rindeki tenzilatlı tarif enin gelecek haf• 
tadan itibaren tatbikine ba§lanacaktır. 

§ GOROLTO lLE MÜCADELE -
Belediye, ıürültüyle mücadele talimat-

namesini önce kendisi tatbik edecektir. 
Çöp arabalarına taktıracağı lastikleri 

bazırlamııtır. Yılbaıında çöp arabalan 
listikli tekerleklerle faaliyete geçecek· 
lerdir. . 

§ ŞEHRiMiZ GOMROKLERlNIN 

GELiRi - Mali sene baıı olan hazi -

randan ikinci teırin sonuna kadar geçen 

altı ay zarfında lstanbul gümrükleri ıo

liri 25 milyon lirayı buJmuıtur. 933 yr 

lının aynı müddeti içinde elde edilen 

celire göre, sekiz milyon Jira kadar faz. 

lalık olmuıtur. 

Bay Haydarın maaşı 
artırıldı 

b-L •• 1 lt'~~1Hil" ; 18 .; _ .-.-.• -

nı y Haydarın ası maaşı 90 Ji· 
raya çrkmıştır. 

Ticaret odasında seçim 
başlıyor 

lstanbul Ticaret oda&ı mecliı 
seçimi bugün başlıyor. Ticaret o
dası tarafından hazırlanan listede 
reyi olan tüccarlar odaya konulan 
rey sandığına reylerini atacaklar· 
dır. 

Rey atma müddeti üç gündür. 
Bu müddet bittikten sonra seçim 

komisyonu tarafımlan reyler tas • 
nif edilecektir. 

Otomobil plaka resm\ 
indirilmeyor 

Bir gazete otomobil plaka reı • 
minin indirileceğini yazmıftı, Be • 
lediye reiı muavini Bay Hamid 
bunun doğru olmadığını söylemit
tir. 

Gara.ilara girip çıkan 
otomobiller belli olacak 

Garnjlara girip çıkan otomo· 
biller hakkında beyanname veril
mesi mecburiyeti tatbikn haf lan· 
mıştır. 

Bütün garaj sah:pleri bastırı • 
lan beyannameleri doldurmakta 
ve belediye ,ubelerine vermekte -
d1rler. 

Receb Peker 

Türk ofisin hazırJalll .. 
o~duğu· kitab bitmek ıJ. 

Oık . . . -·f1.•1' 
emızın ticaret ve -· ~ 

babını tanıtmak ve yabancı. 
lerdeki tic~ret, sanayi evle~il 
lenildiği zaman tavsiye ede 
için Türk Ofisi tarafından . 
lanm:ıkta olan adres kitabı bı 
üzeredir. 

Türkofis adres kitabı~' .. ~e 
mamlayınca memleket ıçın 
ri yarı retmi müesseselerle ' . ,. 
Ticaret ve sanayi evlerırıe 

dereccktir. t1et' 
Bu kitap ulusal men.faA b' 

zc faydalı olcrak kul!anılıJ .1 

icin yabancı dillere de çeftı 
- f C .ve dış üfüelerde ticaret ate 1 

mize, sefaretlerimize, kon'
0 

rımıza, fahri konsoloı;la: .. 
b''tV" yabancı memleketlerin u d; 

rense} ticaret müessese ve 
}erine daf!ıtılacaktır. 

Bugün yurdun bir kÖfe · . ıe 
belli bir işle ug~ rasan tacır .ı. 

. • ·c,1P" 
bu kitapla adını, samnı, tt ~ 
vini memleket icine ve 
masrafsız bir yold~ tanıtın'' 
ca:ktır. ~.jt 

Bazı tacirlerimiz adre• , 
na adreslerini yazdınnava bit 
nirken vo.bancı tacirlerdeJl ~ 
~u sırf Türk Ticaret ve sası' ... 

1<'t•,,,... lerine mahsus olan bu .,~rJ 
reslerini gecirtmek dile~1 ~ 

Tür'kofis bu ta.rzd:ı hır fO 
racaatlar karsısındadır/ 

En uzun ge'~ 
Bu gece, eski takviJ!l ti>: 

(tebiyelda) run ilkidir. ~
akşam bahtı ile sabah d 
rum~A 14 saat 39 dakilf 
cek •• Tu uzun aecel&.1". 

sürecektir. ~,,Jf -
(Şebiyeldayi mün~ o 

va~it ne bilir?) mıtr• 

(müptelai gama ~~r ~:1ı 
kaç saat?) demek ıç:n tO 

d·ı . ııaP • Okurlarımız, ı erız, u .1·oı 
ri, keyf içinde, nasıl geÇtı 
mesinler! ~ 

Matbuat atınat1~~ 
Matbuat almanağınııı l• 

. kar• 
yısı bugün satışa çı d1-b' 
Almanak her yılkinden t,,~tif' 
zel olmuştur. Şimdiden 
deriz. 

Matbuat balo~~ 
Y ılbatından sonra .. . 

. . ba•1•• a matbuat balosu ıçın . ) 9;st' 
(= matbuat ceuıiyetı pi 

1 ..tır· 1' 
hazırlıklara bat ~ı~. bİ~o 
parlaklığını te.m=n ıçıııclit· 
nilikler düşünülmekte 

111111111ı.~11tt111ıııttttttıuıaıaı111 zar 
Geçmiş Kurun, ı 
..;...~-·-~~ ..,,.t 

17 Birinci t<J"d fitle 
b
. e 

ltalyada ır .~~ 
· bri " 1'if 1 talynda Napolı ıe eıetet 
lan at11 cJir· 

bir evi yıkmakta o ·,ıer " 
içinde define ke§feyle: Oçil" 
altın mezkukat araısn Pifad1

1:f' 
· d .,e ·ıııP' 

Dördüncü F erdına" . .,e t1 

ı • İ haYl '!ıl 
linanın resim erın k arıt• 
d h . .. "1 ıni§ pe nr ıç goru me 
ihtiva etmektedir. ıııtlllHHrıtl~ 

ıııııı1ııı111ıınıınıı11111ıııı11ııııııııııııııı 
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KURUN B . J~ 
Kup o N .. ~··f 

C. H. F. Genel yazganı Bay ru kuponu ke•
1
P
9
9f 

Receb Pelter, Çarşamba ak~amı 17 • 1~ • 
Ankara.dan hareket ede:ek, Per • ıl' 
ıembe aabahı lstanbula gelecek • Okuyucufa~ırtl t 
tir. hiztrıe • jJ 

Bay Receb Peker, Perıembe K U p O fJ_a~,,"& 
ak~an:ı Onivcr~İte ko:ıferans sa • -

Jı••'P lonundaki derslerine devam ede· Eu kupaao 
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116 YAZAN: iSHAK FERDi 

ı U er, O ar iY ı ~iri n ~ a ı anı a ~ 
ıamanı YB~lastı ~ i yor~u 

KURUN isim babası .. - ,,_, ~ ,.-,, _,,., ~ 

Her gün yüz ad 
1oplıyan: 

Kemalettin ŞUkrU Orbay ı 

2701 - Ökke; Hıtım. 
2702- Öklü: Akıllı. 
2703 - Ökmen: Hasat. 
2704- Öksüm: Arzu. 
2705- Öktem: Azametli, ba • 

hadır cesur. 

s - KURUN 17 Birinci kanun 193! -

Kurun'un edebi romanı : 5 

GUL ÜSTUNE 

Gül Koklıqanlar 
---------Yazan: Selami izzet Kayacan 

- Sahi, ıiz de bir aylık evli-
. . ' sınız .. 

tıgin!erin erzak ambarlarını boşaltarak, kalede 
'na göğüs geren askerin karnını doyurmanın 

yolunu bu. muştu 

2706 - Ökten: Kahraman. 
2707 - Ölcer: Harp emri. 
2708 - Ölçer: Mühendis. 
2709--Ölçüm: Adap, eda. 
2710 - Ölez: Fani. 

Üstünün, bir §ey iorarmış gibi 
bakan gözler:ni görünce izah et
mek mecburiyetinde kaldı: 

- Karı kocanın arada bir kav· 
ga etmesi, meıut olmalarına mani 
teşkil etmez.. Kavga, ailenin tu· 
zu büberid:T.. Kavgasız hayat o· 
lur mu? ..• 

Aygene, bir tarafta yirmi bet lira 
saklıyah.n dediği zaman, kadın 
biraz darılır gibi olmuf: Para sak-.1 
lamaktan ne çıkar?,, demitti... 
Kocanın vazifesi h er §eyden ev • 
vel karısının gönlünü hoş etmek -
t:r ... Karrnın:n her istediğini al • 
maktır.,, B'Undan sonra c!a iıte • 
miftİ. On be~ yatından beri bir 
aynalı dolap istiy.ı:;rdu. Evlendik -
ten sonr.ı. da bu isteğine kavuşa ~ 
mazsa dünyanın ne .zevki olur • 
du? .. Ve tıpkı Tekin gibi omuz 
si km işti: ilerisini daha sonra dü-

san l eş'eri ka'e 1 çerken. Tanın muharipleri düt· 
Oyunu bu'unca.. manı nasıl püskürtüyorlar? 
d h Bu aırada uılzadelerin aofra-
er ta tında ate§ püıkü· ıında bulunan Yunanlı bir filezof, 

li Dara.'ya fu ıözleri aöylemitti: 
~-~a'nın ba!t Makedon· "-Vakt"yle Yunanistanda bir 
'lilrar Ah trld .. ·· · h·· .. ga ına a ıgı gun· papağan bes emit ve ona konut· 
\ltun ordu harekete 2eç· mayı öğretmi,tim. Bir gün bana 

· k . .. j kafes içinde küfür etmeğe batla· 
~ a.lesınden yagan ok ya- , dı: Ben de senin gibi ıerbeat ol • 
akedonyalılar da muka· sam, elbette ıeninle böy ölçüfme· 

:tla.rdı. ıini bilirim! Dedi. Papağanı mu • 
er kumanclanlanndan· zun yıllardan beri kaf eı içinde 

. ~eraepclisde (Arzames) 
-ldrktan ıonra, ikinci bir 
e luzum görmeden tehre 

edecekdik .. Semranın bizi 

ya§adığının farkında değildi. Onu 
bir nbah ıerbeıt bıraktım: "Hay
di, meyden ıenin:,, Dedim ve 
kafesin kapısını açtım zavallı pa· 
pağannn ! Yerde sürünmekten 

a. meydan vermiyecek- baıka bir §ey yapamadı. Halbu· 

. 

., di, lı:;kender, Babil önü· 
'~i gün ateıe ve kaleyi 11· 

~~- ba,Iaaaydı, lranhlar 
ı.~ıı alamıyacaklardı. 
... -tin kumandanları bek
·'ftarı değillerdi. Şehri 
L ııkı!tırmağa hazırlan

, "!tender (Semra) ya ıü· 
0

tmi gün Babil önünde 

~et için.de harah o1ma
l 

!id l~n iki taraf ta biri
~~etli hücumlar yapant

t, bu hücumlar ıeçi
'iizrirları kadar ıürek-

· ~ (Semra) nın ıaçları 

1 
anlayınca, bütün pi· 

~r düıtüğünü tahmin et
~k çekmemitdi. ilk Ön· 
P•ıma gönderdiği a· 
~ hücumuna tutulduk-
\i. 

'ttiaırlmı!dı ki, Semra' 
~i nöbetçiler kateden 

ııtı. 

• ~ cenup kapısından i
~··ie kara vermitti. De
llcum alayını bu kapı· 

~Önderdi.. Seyyar ai· 
•na ırğınarak kale ka· 
~ Makedonyalı mu· 
't le~en atılan oklarla 

•er:yorlardı. lskender 
..,~ ölenlerin yerlerini 
;
1
J>lerle dolduruyordu. 

dan umid kesilince, 

"" d-.yanmıfh. 
kr-.tor: 

ki o, aer~t kalınca kanatlarını 
çırpıp uçacağını umuyordum. 
SiMôndi.. Hopladı.. Uçmak değii, 
yürümeani bile unutmutdu ! Kor
karım ki, bu muhasara uzana, Ba· 
bil halkı, uzun muddet kafeste ka
lan ve günün birinde uçamıyacak 
bir hale gelen papağanıma ben· 
zemeıin! 

v.•n•n filezofunun sözleri Da
ri.'nın zihnini kurcalamıyor değil. 
Muhuara uzarsa halk ne yiye
cekti? Nuıl yqayacaktı? 

Bereket verain ki, Tan, iradeıi 
zayıflayan hükümdann cesaretini 
kırmıyordu. 

Erzakla dolu am·barlarmı bo!al
drkça, Tan, aıılzadeleri ııkıttır· 
mağa batlamıf tı. 

Zenginlerin erzak anbarları 
(il.bil) i bir yıldan fazla doyura· 
bilirdi. Tan bunu anlayınca, Di
ri. ya: 

- Erzak tedariki vazifesini de 
bana veriniz, hapnetmeap ! .. 

Diyerek hükümdarı kandımııt 
ve bu iti de kendi üzerine almıftı . 
Şimdi erzak tacirlerin:n botalan 

ambarlarına zenginlerin kaçırdı -
ğı yiyecekler yerlettiriliyor ve u · 
kere de asilzadelerin yediii ye • 
meklerden veriliyordu. 

Kalede düf1Dana gogu• geren 
muharipler bu vaziyetten çok 
memnun görünüyorlar. Gece sa· 
bahlara kadar uyku uyumadan 
dütman karargahına ok yağdrrı • 
yorlardr. 

Babilde halk ikiye ayrılmıfb. 

2711 - Öncel: Piıva, rehber. 
2712 - Öncül: Pitva, rehber. 
2713 -- Öndef: Rehber. 
2714- Öndül: Hedef, 

Üstün çeking:ıliydi.. Ne diye· 
ceğini kestiremeden, adeta alık a· 
lık Zeyneb· n yüziine bakıyordu. 

2715- Öndün: Akdem, evvel. 
2716 - Önel: Mühlet. 

Kadın, tatlı tatlı gülümsedi: 
- Ben de ne diye size böyle 

feyler söylüyorum?. Bal ayımzm 
tadını kaçırmak istemem.. Hem 

.. .. .. ' 
şunuruz .... 

Bu düşünceyle Üstünün kulak· 
ları çinladı, laf o1sun d !ye, Zey . 
ne be mukabele etti: 

2717 - Önelge: Takdime. 
2718 - Önen: Hak, sadakat. 
2719- Öney: Bali. 
2720 - Önge: Heykel. 
2721 -Öngen: Zafer. 
2722 - Öngüç: Delil. 
2723 - Öngün: Gayrı. 
2724 - Önğüd: Kanun • 
2725 - Önkol: Pittar. 
2726 - Önler: Evail. 

2728 - Önür: Evvela. 
2729 - Önürt: Mukabele. 
2730- Öpöz: Nefes. 
2731 - Örde: Alev. 
2732 - Örge: Süreyya. Şahin. 
2733 - Örgerim: istihkam, ta-

biye. 
2734- Örgev: Süreyya. 
2735 - ÖrikJi: Seciyeli. 
2735 - Örk: Kayt. 
2737 - örıki: .Ali, bala, Celil. 

2738 - Örkün: Feyezan. 
2739 - Örnek: Mial, Model. 
2740 - Örtün: Nihani. 
2141 - Orüç~ 'M·..-•01.c. 
2742 -Örük: Ali, bent. 
2743 - Örüm: Melce, vüı'at. 
2744- Örün: Adet, beyaz, ha -

sılat. 

2745 - Örüng: Beyaz. 
2746- Ös: Hakikat. 
2747-Ösme: ltili.. 
2748 - Österiş: Fantezi. 
2749- Öaüm: Faiz, nema. 

· 2750- Ösün: NeJvünema. 
2751 - Öründü: Güzide. 
2752 - Ötme: Memba. 
2753 - Ötegen: Nafiz. 
2754 - öteleı: Mücavir, mü -

ıa.ık. 

2755-öter: Fani. 
2756 - ötgen: Mazi. 
2757 - Ötele§, martebe, taba-

ka. 
2758 - ötnü: Rica. 
2759 - Ötün: Mağfiret. 
2760 - Ötünç: iltimas, manı -

zat. 
2761 - Övet: Şukür. 
2762 - Övaeme: Tahassür. 
2763 - Övüç: Şeref. 
2764 - Övür: Akran, emsal. 
2765- Öyekçin: Memba. 
2766 - Övke: Ciğer. 
2767 - Öyken: Rie. 
2768 - Öykünç: Mukallit, 
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sizinle bizim aramızda çok fark 
var.. Siz, karı koca b'ribirinize 
uyarıınız. Birbirinizin sözünü an
larımız.. Birbirinizin küffüsü • 
nüz ... Siz anlatmıtıınız.. Biz öy· 
le mi ya?... Tekin okumu§, yaz· 
mıt adam ..• Çok para sarf etmeğe 
alıtmıf.. Ben ilikçiyim.. Yelek 
iliği açanın... Tekin çalıtlığımı 
iıtemiyor .• Amma gene de arada 
aırada it bulmağa mecbur kalı • 
yorum. Bazan meteliğlmiz olmu· 
yor.. Ben kekeliyerek okurum, 
hemen hemen yazmam yok ıayı• 
lır.. Sonra da tasarrufu ıeverim. 
Çok tutumluyum. Çok kira ver· 
mek, lüzumsuz yere para ıarf 

etmek istemem. Ayda bir sinema· 
ya, tiyatroya gidilir. Kahvede, 
meyhanede para aokağa atılmız .•• 
Hutalrk, sağlık inanlar içindir .• 
Bir kötede yirmi otuz lira bulun• 
malı •• Bunları ıöyledim miydi be· 
nimle alay eder.· istikbal umu• 
runda değildir. Geleceie değil 
bulunu§& bak der. lnıan gençken 
hayatın zevkini kaçırmamahymıf. 
istikbali ileride dütünecekmi!··· 
Benim hiç hoıuma g:tmiyor ..• 
Ama gene de çok iyi adamdır •. 
Ama ne de olsa insan biribirinin 
küffü o1maymca .. 

Kadın sesi boğuklaftlllfh .... 
Söylememesi lazım gelen şeyler) 

söylediğini dütünüp, biraz daha 
kızanb teı1edi. Alnını ıildi. 

Üstün ciütünüyordu. Hayatın 
basit ıztırablan kaJ'fısında derin 
b:r dütünceye dalmtftı. Anlata· 
mamazlık... Bu anla§&ılDamazlık 
neden doğuyordu?. lnaanlan biri· 
birine katan, ıaadeti bir hayal 
haline koyan bu anlqamamazhk 
nedendi? 

Aygeni düşündü. Saadetini dü
şündü. Mesuttular. Saadet gönül· 
!erinden taşıyordu. Buna rağmen 
karısının bir sözünü hatırladı. O 
zaman ehemmiyet vermediği bu 
söz, şimdi gözlerinde büyümüştü. 

2782 - Özkeı: Kati yen. 
2783 - Özle: Felek, münbit. 
2784- Özlen: Huıuıi. 

- Evet, hakkınız var. 

Zeyneb, bir eliyle ıemıiyesini 
tutuyor, bir eliyle yerden, baıak· ı 
ların arasından gelinc:k toplıyor
du. Üstün kadının elinden temıi • 
yeyi aldı, açtı ... 

Biraz ıonra, tekrar yürümeğe 
koyulduklnrı zaman, gözleriyle 
etrafı ara,tırdrlar. Tekinle Aygen 
meydanda yoktular. 

Üstün dikkatli dildcatli etrafı . ' 
gözlerıken gülümsedi: 

- Buralarda bir yere saklan • 
dılar mutlaka.. Bizi korkutacak • 
lar. 

Zeyneb ta uzaklara, ti öte!er -
deki yıkık bir kulübeye doğru 
bakıyordu. 

- Bana kalına, C:l~di, fU yıhl 
kulübe etrafındadırlar. 

Oıtün öksürdü, gırtlağını te -
mizledi, sonra var kuvvetiyle ıeı· 
lendi. 

Z b , " li ~ llD 
eyne ıyı ta min etmiıti. Ko 

caıiyle Oıtünün kar111 harabeden 
çrktr. 

Tekin, uzun bir liu .. liuyla mu
kabele etti. Ses, dalgalana dalga • 
lana onlara lkadar geldi. Aygen 
de, Tekin gibi haykmuk iıtecli .• 
ince bir çığlık kopardı, fakat ae • 
si, baıaklann araıında kayboldu. · 

Tekin, fapkaırnı ileri doğru u
zattı, yürüyecekleri yolu İfaret et
ti. Gene kol kola girdiler, kuytu, 
dar bir yolun yırtmacında gözden 
kayboldular. 

Ostün: 
- Hele yürüyetlunmm, tf et:li, 

nasıl olsa yonılacaksmız, o zaman 
yet: tiriz. 

Zeyneb dalgmch. Bu dalgınlığı 
Üıtün farketmiyordu. Kadm: 

-Tuhaf ,ey, bir papatya bile 
koparmamıtlar? diye söylendi. 

Ve gene, papatya koparmak i· 
çin durdu. Toplamağa batladı. 

~} (l>&ri) yı yakalamak 
~\tdr 

--~iyirdu. 

Bir kısmı Tan'ın peıinden gidiyor
du. Diğer kısmı da Tan'ı ortadan 
kaldırmak ve tehri bir gün evvel 
dütmana teslim etmek için fırsat 
arıyordu. 

taklit. 2785 - Özön: Deryadil 
2786-Özsu: Nüığ. 

Üstünün kolu koltuğu papatya 
doldu. ilk demeti mendiliyle bağ
ladı. Genç kadınla, zaranız f&ka· 
Ia,ıyordu. Zeyneb, n°qeıini bul • 
mu,tu. Eğleniyor, eğlenirken da
ha da güzelle§iyordu. 
Gözleri fıldır fıldır ıııldıyor"du. ' 

~erı nasıl olsa günün 
~· ll bezecek, yorula· 

1
t'de açlık yüz göste· 
c°11Yalrlar elbette gü-
8a.biJ) e girecekler· 

O güne kadar bir1birlerinin gö· 
zünü oyan uilndeler bu tehlike 
karşısında yavaf yavaş birle!İyor· 
lar ve erzaklarını saklıyacak gizli 
mahzenler arıyorlardı. 

(Devamı var) 

YENi ÇIKTI 

Gor:o Baba 
Fiatı 100 kurut 

Tevzi yeri • V AKIT Matbaası 

2769 - Öylek: Zaman. 
2770-Öz: Asıl. 
2771 - Özbek: Cesur. 
2772 -Özdek: Asıl, beden. 
2773 - Özdel: Hediye. 

2774 - Özden: Akraba, bedi· 
ye. 

2775- Özek: Can. 
2776- Özekeı: Ciddi . 
2777 - Özel: Ezel. 
2778 - Özen: Dikkat, heves. 
2779 - Özenç: Gıota, ittiha. 
2780 - Özgerit: Tabavvü1. 
2781 - Özit: Mevcudiyet, tah -

siyet. 

2787- Öztop: Aul. 
2788 - Özüt: Vücut. 
2789 - Paçal: Filiz. 
2790 - Paçım: istical. 
2791 - Padak: Belağat. 
2792 - Padrr: Kahraman 
2793-Pahsa: Sur. 
2794 - Pakna: Mertebe. 
2795-Parıldar: Müta§a. 
2796 - Parıltı: Gurre, i~ia, 

lem'a. 
2797-Parrm: A:?imet: sefer. 
2798- Parm: Daima, tama -

men. 

Tekinle Aygen uzaklqıyorlar
dı. Gezer g~bi değil, yol yürür gi
bi hızlı hızlı unklatıyorlardı. 
Amma maksatları vardı. Tekin, 
ta ötelerde. küçük bir tepecik gös
termitti. Tepecik ağaçlrklıydı. O • 
raya gittiler mi •gözden kaybola • 
caklardı. Oradan. Zeyneble Oı • 
tünü gözetlivecekler, kendilerini 
nMll aradı~lanru görüo alav ede· 
ceklerdi ... Eğer 7.eYMble Üstün 
onlaTı bulamaz da uzaklamıa~a 
ha~ll\rlaT~a. o "'aman arkalarından 
!lesleneceklerdi. 

'(De'f'&Dll ftr), 



• 
Mızo ... 

Köprüler 
Istanbul- Edirne 
yolunda hazırlık 

Çorumda yol, su ve 
elektrik işi düzeliyor 

Konyada şehitler abidesi 
dikilecek 

Konyada istiklal harbi şehitle
r :nin hatırasını unutmamak için 
bir ş.eh:tler abidesi yapılamsı ka -
rarlaştırılmıştır. Bu iş için vilayet 
bin, beled·ye 300 lira tahsisat ver
miştir. 

Say lavlı 
Seçim hazırı 

h.er yanda ile 
Tekirdağ 16 (A.A.) - Mem. 

leketimizle Avrupayı bideıtiren 
Edirne - İstanbul yolunun T e -
kirdağ vilayetine düıen Çorlu -
Silivri yolu arasında betonarme 
olarak yapılacak 25 köprünün 
yapılması bu hafta ihale edile • 
cekti, fakat köprülerin münaka
sasına giren mühendislerin iste

nilen vesikaları, ihale §artlarına 
uygun olmadığından vilayet dai
mi encümeni bu köprülerin ema
net suretiyle yapılmasına karar 
Vel'miştir. 

Soylav seçimi hazırlıkları - Tutum ve artırım 
günü - Halk yakacak odun bulamıyor Şebin Karahisar, 16 ( 

Saylav seçimine aid esa.5 

ler son değişikliklere go 
larak kadın erkek nüfll 
kik için gösterilen güııd• 
gözetleme kurumuna 11e 

Çorum, (Hususi) - Saylav I sözü, işi olmuştur. Herkes öz dili
seç.im İşi, şarımızda başlamış bu- mizden güzel adlar seçerek öz ad
lunmaktadır. Yeni seçime Ço • larına eklemektedirler. 

Bu işle bizzat General Cemil Ca
hid Toydemir meşgul olmaktadır. 
Halkevi gençlerinden bir grub da 

bu iş için bir müsamere tertib et -
mektedir. Bu temsilde geçenlerde 

Midye kasabasına iskele 
yapılacak 

Tekirdağ, 16 (A.A.) - Kırk
larelinin Midye kazasında bir is

kele yapdmaaı düıünülmekte ve 
'hunun için ye.rinde tetkikler ya

pılmaktadır. Bu iskelenin iyi 
i!liyebilmesi için her türlü nakil 
vasıtalarının her mevsimde geçe-
bileceği muntazam bir yol ile T e

kirdağının Saray kazasına bağ • 
lanması gerekli olduğundan bu 

hususta da İcab eden tedbirler a
lınacaktır. 

Saray - Çerkezköy, Saray -
Vize ve Tekirdağ - Hayrebluo 
yollarındaki ailindiraj. işi devam 

etmektedir. 

Romanyadan gelen 
göçemenler 

Tekirdağ, 16 (A.A.) - Ana 

vatanın Trakya eline kavuşan soy· 
daşlarmuz gündengüne çoğal -

maktadır .. Son yedi gün içinde 
de Roıiıanyadan şehrimize 664 
göç.emen gelmİ§ ve hemen yerleı
tirilmitlerdir. Yerleştirilmeleri 

için ayrılan yerlere gönderilmiı
lerdir. 

Yoksul çocuklara yardım 
Muğla, 16 (A.A.) - Bu gece 

Halkevinde toplanan Halkevi i-.. 
da re heyeti, okullu fakir çocukla-

ra sıcak yemek vermek ve bay -
ramda yoksul çocuklara giyecek 
yaptırmak için çalıtmağa baılan
ma,.na söz kesmittir. 
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rumdan bir kadın say'lavm da 
katılacağı duyulmuştur. 

Yollar düzenleniyor 

Açılma işi önceden bitirilmiş 
olan ATATÜRK caddesi ile, 
Halkevi önündeki bozuk yollar, 
yeniden düzenlenmeğe başlan • 
mıştır. 

Çok yıllar, bozuk olan Çorum 
yollarının yavaş yavaş düzenle -
neceği umulmaktadır. 

Suboruları geldi 
Ana yolları, önceden döşen -

mit olan Mürsel suyunun semt • 
lere de verilmesi için çalışmakta 
idi. Öğrendiğime göre, ye· 
niden boru alınmış ve şa

rımıza getirtilerek döşenmesine 

başlanmıştır. Yeni su boruları 
Samsunda kaldığı uzaca, belediye 
hac almamış ve bu, duyum ken -
dimizde genel bir kıvanç doğur • 
muştur. 

Elektrik kurumu 
Çorumdaki elektrik kurumu -

nun ışığı azdır. Bundan ötürü çok 
zorluklar olmaktadır. Çorumda is· 
tenilen ve başarılması umulan di • 
le\t'ler arasınaa, e\c'\u .• '>\~ .. _ \.!.!.o-!!.\.. 

yer kaplar. 
Yapılan tasara göre, elektrik 

kurumunu yenilemek ve aydınlığı· 
m çoğaltmak için belediye, bele • 
diyeler bankasından ödünç para 
alacaktır. 

Bu işi başarmak üzere, kenti -
mizin başkanı Ankaraya yollan • 
mıştır. 

Tutum günü 

Şarımızda tutum günü başla • 
mıştır. Halkevi ve biriktirme ku -
rumu elgüne öncülük ederek öko· 
nomik biriktirme ve tutumların 

faydalarını sunacaklardır. 
Ocak toplanbları 

C. H. F. Y.ıllık toplantılarını 
bitirmek üzeredir. Halk, Fırka • 
mızın bu toplantılarına istekle gi
derek dileklerini dilemektedir. 

Çorumda soy adları 
Kentimizde soy:ı~larr, günün 

~Yarası 

Burhan Cahit Köroğlu ...................................................... 
O geceden aonl'a biraz dü .. hak verdi ... 

zeldi. Gözümün önünde damla damla 
Artrk ba·hai u.zelemiyor.. Fa. akıp giden yarım bir adamın ar -

kat ıimdiye kadar Mahmurelere zu etmediği hareketleri yapmak , 
gidemez oldum .. Onun i:zni olma- gizli de olsa elimden gelmez .. 

Doktorlar onu Peneumathorax te
dan bu ziyareti yapmama imkan 

davisi için iki ayda bir lstanbula 
yok.. aldırıyorlar. Her gidişinde on, 

Haber verecek olsam belki o ge· on be§ gün kalıyor .. Bu fırs?.tlar. 
ceyi hatırlıyacak buhranlar taze - da bile olsun Mahmurelere gitmi
lenecek, bunu Mahmureye yazdı - yorum .. Gitmiyorum, çünkü gide
ğım bir mektupta anlattım. Bana cek olsam önce ona söylemem la· 

Kültür çevirğeni Bay Mahmud, 
soyadı olarak Koçak seçmiştir. 

Yeni bir nahiye 

Sungurluya bağlı Yekbaş na -
hiyesi köye çevrilmiş ve BOGAZ
KALE köyü nahiye olmuştur. 

Çorumda odun yok 

Çorumda kış belirmiş bulun -
maktadır. Kentin etrafını çevre • 
leyen dağlar, aklara bezenmiştir. 

Buyıl, burada odun yokluğu 

göze çarpmaktadır. Bundan ötürü 
odun araba ve yükleri değerinden 
çoık olarak satılmaktadır. 

Orman çevirgeninin sıkı bir 
buyruğu ile dağlarda odun kesil -
mesi yasak edilmiıtir. Orman kol
cuları yön yön köylere yayılarak 
odun kes.meğe alan vermemekte -
dir. 

Bunun amacı maden kömürü -
nün yakılması ise de, halk 20-30 
lira verip de maden kömürü ya • 
kan soba alamamaktadır. Bundan 
ötürü resmi kurumlar maden kö • 
mürü yakmakta, elgün bir kucak 
odunu yüksek fiatlarla almakta. 
dır. 

Uına 

lan orman çevirgeni bu, işe bir 
genlik katar. 

Cevdet Baykal 

Çorlu muallimleri koo
peratif yaptılar 

Çorlu, 16 (A.A.) - Çorluda 
resmi ve hususi okutucuları ve 
çalışanlarının birleşmesiyle mah
dud mesuliyetleri Çorlu kazası 
muallimler kooperatifi adiyle bir 
istihlak kooperatifi kurulmuıtur. 

Çorlu kazasında bulunan oku
lun maaşlı ve ücretli okutucu 
ve çalışanları ortaklığa girebile
ceklerdir. 

öln Jnh:sarlar Baş müdürü ihsanın 
hazırladığr Kılıç aslan piyesi oy -
nacaktır. 

Gaziantebte sarraflar 
mahkemeye veriliyorlar 

Gaziantepte kırk kuruşa geç
mekte olan bir gümüş mecidiye 
birdenbire 45-46 kuruşa yükseltil

miş ve yapılan araştırmalarda bu
na birkac sanafın sebeb olduğu 

anlaşılmııtır, Müddei uınumilikçe 
takibat yapılmış, tutulan evrak vi
layet makamınca meni ihtikar ko
misyonuna verilm;şti. 

Defterdar Bahanın başkanlı • 
ğında toplanan komisyon, sarraf· 
ların mecidiye üzerinde ihtikar 
yaptıklarına karar vermiş oldu -
ğundan muhtekirler hakkında ka
nuni takibat yapılmak üzere tah
kikat evrakı mahkemeye verilmiş-

tir. 

Antalyada krom madeni 
A-.... t-sıılv;-111n Tekh: ... ıw_..,ı .. l.: 

lö'om maaenıerını tetKIK ıçm ma· 
den mütehassısı Belçikalı mühen • 
dis M. Leon Dövez ile M. Chabot 
ve maden sahibi Mehmed Kiraz 
oğlunun vekili Aristidi Rehbani 
Antalyaya gelmşlerd!r. 

Mütehassıslat "Bu tetkikatmuz 
sondur. Maden sahasında on gün 
kadar kalacağız, sonra Ankaraya 
gideceğiz. Ankrada resmi ve hu -
susi muamele ve mukaveleler ya
pıldıktan sonra tekrar Antalyaya 
gelip işe abşlıyacağız.,, demişler • 
dir. 

Muğla Halkevinde 
Fransızca ders 

Samsun, 16 (A.A.) 
seçimi anık1ıkları viliY1 

yanında çok ilerlemiştir· 
çimde, Samsundan yed 
çıkacağı oranlanmakta.d• 
raya yerleştirilen Da.rdet 
cirlerinden 105 kişiniıı 
yiyecek ve içeceğini s~ 
lüleri, evlerinin yapt l 
da Bafra tüccarları iiZet 

mışlardır. 

Kayseri, 16 (A.A.) ~ 
seçiminin ana defterler• 
mış ve dün gözetleme 1'ıl 
verilmiştir. 

Aydın, 16 (A.A.) -
rultayı bu akşam fe11kl' 
toplantı yaparak saYI~ 
gözebne kurumu üyeler• 

• e 
mıştır. Kurum yarın ıf 
caktır. 

Siird, ıs· (A.A.) - 5' 
çiminin bir günde yapıl l 
buyruk vermek üzere ~ 
da Halkevi başkanı ol 
de Eruha gitmit ve a1' 
gelmi!tİr. 

Muğla, 16 (A.A.) --:' --,.-
mesinden ötürü tanı d~\ 
mnmamış bir çok k• f 
.. ... . k dil . veretl ornegı en er1ne ~ 

l•'' sevinçle yazılmaktadır 
e 

Köy okullarında 
biçin:ı ,ı 

Köy okullarında ho'&Jl 
helerinin yardmıiyle o1' ri 
lerinde ziraat tecriibele 

caklardır. \et 
Bu bahçelerde tale~~de 

nın gösterdikleri şel<•. ıııeı 
caklar ve fidan yetittır. · 
fidanı, çiçek, sebze Y~0 
larm iyi yetişmeleri iç~ 

d ... •ııt pılması lazım gel gı 
Manisa Belediye seçimi Muğla, 16 (A.A.) - Bu gece- rak göreceklerdir. .. 

1 yenileniyor denberi Halkevinde Fransızca Ayni zamanda k0~.,ut1 
ı D d }(o,-, 

Manisa, 16 (A.A.) - Belediye ders veri meğe başlanmıştır. er- hocaları tarafın an. Jil 
seçiminin yenilenmesi hazırlıkla- se ençok gençler istek gösteriyor- ve ihracatını gösterır 
rımı. başlanmııtır. lar. defter tutulacaktır. 

znn .. Söyleyecek olsam belki gene ı - Söyle, bu eksiği de tamam • ı hayatına girecek a~"'~: , 
sinirlenecek ••. Benim bir iki aaat. layaynn... düm ... Bunu bilseydı~eıı 
lik ahbab ziyaretinden alacağım Başını .öteye çevirdi: Canım sıkılmıştı .. 
zevk onun bir saniyelik istirabına - Ne yazık ki ben artık partiyi düm: 01,. 
değer mi?. kaybettim.. Senin hayatını dol • - Peki bilseydin ~e ~ 

Onu hatta yanımda olmadığı duracak, senden daha bir çok şey· - Seni üznıeıneJ1' i i~i 
zamanlar bile bu kadar küçük nok ler bekliyecek halden kaldım. üvey babalık etnıeıtle51'g.J1. 
talara kadar düşündüğümü his~ Söylesem de ne çıkar?. racaktım ... Boğazıtıl ~ıJ ;~I 
sediyor mu?. Bunu aklrmdan bile Arasıra dilinin altında çozülüp lerim doldu ... Fakat e~iı'l 
geçirmiyorum... çıkan bu yarı aydınlık iç düşünce- gun halimde gösterecp,.I" 

Ç · k - 11-· b k 1 d 1 · ı· d b b" ·· hır im ü en saa:1n, en ana ya m er onun ne o u, ne gız ı uygu • onu üs utun 
111 

olduğu zamanlarda bile gözlerinin larla yü:klü olduğunu gösteriyor •.. Zehrimi içinıe akıttı bir ti 
altında inanmıyan, güvenmiyen Ve anlıyorum ki bu adam maddi öğretilmiş rol yaP3~0,rJı1JI 
kuşkulu bir .bulut var.. kudretini kaybettikçe düşünceleri tisti gibi başımı k'-' erle' ! 

Bir gün ilacını, sütünü hazırla - vahşileşiyor.. - Böyle saç~~ ;e5e1'e1 

mak için etrafında dolaşırken ko- Gene bir gündü.. Üzümlerini ceğine üzünılerıııı f:tgi~.~ 
lumdan tutu... getirmiştim... çe cocuk oluyorsuıı, o1' gil 

Y.. ·· b kt U ·· ·· b kt G·· B ·· lenıek ç ,,fe uzume a ı: zun uzun yuzume a ı.. u• unu soy p 11e• 
- Aysel, dedi, çok candan ka - lümsedi... Bir kelime ile ce~~y-Je . 

dınsm .. Fakat bir erkeği bütün - Ne var? dedim. şanacaktıın.. Bo gib' 
manasiyle mes'ut etmek için bir Dudaklarını büktü, acı acı gül - bahsettiğine kıztıııf . 

}ctıııı· 1 
şeyin eksik.. . dü: düm odadan çı . pilı'l 

Güldüm: -Merak bu ya ... Benden sonra Nereye gitiğiııt• 
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"Her yeni kurulan bir fabrika lstanbul Semtlerinin 
düşman karşısına dikilen bir kal 

Yazan: 
,.iyazi Ahmed Okan 

Tarihi Tefrika No. 

-5- -- (Başmakaleden devam) · cümüze uygun olması gerektir. Onu açmak, iıletmek 

Kadıköqün Kuruluşu 
mıftı. Yıllar geçtikçe bu sözlerin Ve bu böyle olacaktır. Bunun çı • özlediği ve gözettiği kutlu 
anlamı, çevresi geniıledi, ulusal kar yolu bir yandan genit halk yı- maç ohnalıdır. Yerli mal 
bir değer ve bir öz kazandı. Acun· fmlarının ve hele köylülerimizin yerli ilk madde, yerli it güc 
da bundan yıllarca önce liberal ö- alım gücünün arttırılması öbür li para, yerli demiryolu, yer 
konomi denilen düzen yaprken yandan da fabrikalarımızın verim- gibi bütün ökonomiyi ıara 
pazar prtları uluslar arasmdaki ö-1 ıi çalıtmaaıdır. Bu fabrikalar bu - dar genit olmalıdır. Artmn 
konomik denklefllleği aJJÇok ko • günkü iç pazarımıza göre kurulu- tının bu genitlik içindeki 
rurdu. Satın alma gücü azalan bir yor. Bugünkü iç pazarımızın iti geniılemek yolundaki yeri b 
ülke ya az satın alır ya da az sa· dar, gücü azdır. Ulusun ıatın al· ne kadar büyüktür. Bankal 
tın almazsa parasının değeri düter ma gücü arttıkça iç pazarımız ge· küçük küçük azar azar biri 
ve yahud da dıtarıya borçlanır. nitliyecek, fabrikaların verimi ar- paralanmız yetmit milyon 
Böylelikle dıprıya sattığı değer· tacak, bu fabrikalar bize yetmi • astı. 1922 yılında ancak bir 
lerle dııarıdan aldığı değerler a • yecektir. Soysal ülkümüz olan ulu· lirayı bulabilen bu biriktiri! 
rasında aıağı yu]'an kendiliğin • ıun ve Türklerin iyi yemesi, güzel ranmm 12 yıl içinde 70 k 
den bir denkleıme doğardı. giyinmesi esenle ve genlikle ya • maıı oğünçlerle anılmağa v 

bul fetihten sonra lalim· ı panorama gibidir. Bol günetli bir 
~rsaadet, Deraliye, Asitane, ıemttir. Gök yüzünden dümdüz 

hilife isimleriyle anılmıttır. akan güneş, deniz yüzünde bin bir 
Çelebi lstanbul ismının 

elif lisanlarda kullanılııları
)}e kaydediyor: 
"tincede Mekedonya, Sür· 

Yankoviçe, Frenkçe Y eg • 
e, Moskofça. T ekfuriye, Rum· 
andoye, Macarca Vezendu • 

lehçe Kanatorya, Çekçe Al -
laveçce Harkliyan, F e1e
e lstefaniye, Arapça Kos

. İyei Kübra, Farsça Kayseri 
, H'ntçe Tahtırum, Mogol • 
odurkan.,, 

'hin fethinden sonra latan • 
eya, lılambol ismi alması ta • 

Yitlere göre ıöyle olmuttur: 
bul muhasara ed.ldiği va· 

iirk askerleri sur dıtında 
"ylülerine rastlamıılar ve 
tlar: 
tfereye gidiyorsunuz? 

lüler, muhtelif etya tatıya • 
' iyor'larmıt .. Türk askerle • 
~ sorgularına Rumca "tehre 

z,, manaıma gelen: 
inpoliı ...... 
cevap vermitlerdir. 
t askerler bu "lstinpolis,, 
ini "lıtanbul,, ıuretinde 
tlar ve tehrin ismini öy1e 
'tlerdir. 

bol kaydi evvela üçüncü 
devr·ndeki paralarda gö • 
ür. Üçüncü Selim zama • 
a paralarda "la!imbol,, 
ı kulalnılmııtır. 

Kadıköy 
bulun sev :mli Kadıköyü, 

alnına ilk kara damıa ~ • 
tt:.r. Bizansın kurulu· 

daha eıki olan Kadıköyü· 
ne "Körler memleketi,, 

• Bunun manası açıktır : 
un güzel, sevimli yerleri 
buraıını üstün görüp yer
ancak kör kimselerdir. 

tarihin kıymet verdiği 
asında Kadıköy sahiden 

nıuhittir?. Buna çak eski 
an aldığım bir kaç aatır· 
-.ereceğim .. Bu satırlann 
i tudur: "Burası tehrin 
a.neai gibidir.. Mutedil 

ayif, haıtalıklı insanları 
tibi kucağında büyütür .. 
a.n, hele Osküdarın Bağ-
aflarmdan Kadıköyü • 
ütü eti bulunmaz bir 

renkle kaynqır .. Çok bakamazsı • 

nız ... Gözleriniz kama§ır .. l,te Ka· 
dıköyünün bir tanecik kusuru ... 
Ancak bu, günet, denize bat uza -
tıncıya kadar sürer. Bundan sonra, 

etraf kararıncıya kadar gözleriniz 
denizden ayrılmaz .. Seyrine doya· 

mazsınız.,, 

Bununla beraber tamamiyle 
şimal memleketler iklimine benze· 
tilen Kadıköyünün rütubetli ol -
masın.a kartılık, ıağlık yönünden 
daha çok faydaları sayılmaktadır. 

1326 yılındaki kolerada lstanbu • 
lun 1326 insan ölüsüne kartılık 
Kadıköy 37, 1327 de yani birse

ne sonra lstanbulun 9225 ölüsüne 

Bu yüzden Türkiye Sultanlar tamaaı gerçekletince en uzak ve en tılanmağa değer ıanırmı. 
çağında yabancılara kartı borçlu küçük köyümüz bile alııverite biriktirmeleri verimli ve ka 
bir ülke oldu. Sultanlar da yaban· güçlü ve canlı olarak katılınca, bu it kaynaklarına akıtmak u 
cıların bqı taçlı kölelerinden hat· günkü fabrikaların yanma yeni büyük bir özenle güdeceği b 
kabir ıey değidiler. Türkler boğa- yeni ve daha büyük caplarda fab- yasadır. Uluaumuzun demi 
zı tokluğuna çalıtrrlar, arttırdrk - rikalar kurulacaktır. Bu duruma rına ve fabrikalara kartı g" 
larını sultanlara verirler, sultanlar bir gün önceden eripnek gerektir. diği candan bağlılığı gönençl 
da aldrklarınm büyük bir parçası· Çünkü her kurulan bir fabrikamız mak gerektir. Demirvollan if 
nı yabancılara haraç olarak verir· ülkemize göz diken düsmanın kar-

i rikalar işi bu inana de~er. Sa 
lerdi. Ulusun yalnız geliri değil, şısına dikilen bir kaledir. c paza -

1 )ef!De itimizi bir gün önce 
kartılık ta 51 ölü vermiştir. Kadı- bütün varı yoğu düyunu umumiye rmuz bundan cm yıl önce it enme- mek bu inanı artırmak icin ol 
köydeki rutubetin burasının, bü • kanalı ile yabana akıp giderdi. Düt- mit bir ormandı. kadar yurdu düşman aaldırıt 
yük bir tat tabakasının üstünde j manlarla beraber sultanlardan da '""2--o·--00-k;dı';'Halk korumak, kendilerimizi ve ç 
kurulmut olmasından doğduğu kurtardığımız bu güzel ülkenin çok lanmrzı yabanlara ve yabane 
ıöylenmektedir. çalııkan ve düzenli Türklerin 15 Fırkasına girdi kul kö1e olmaktan kurtarmak 

Kadiköyünün ilk ismi, (Kalke- yıl önceki göze ça.:.,an bakımsız. d kt' 
il 1 1 _.. <Bat tarafı ı mcı eayıtada) e gere ır.,, 

donya) dır. Yunan tarihleri, bu lığı ve yokı~ uğu yanız v~ Y~ nız _... 
ıehrin, lstanbulun Megarahlar ta- bu y'l_zdendır. Cumurluk Turkıye • göıterme vazifesini büyük bir ün D6rdUncU gUn 

f d kurul d 
0 

yedi yıl sin;n ilk ve bashca kaygusu ulusal duyarak batarmaktadır. ı Uluaal Okonomi ve Artnn yedi 
ra ın an d ut un an nakt d geliri ulus içi.; faydalı kılmak ıı • Şimdiye kadar tehrimizde Halk nünün dün dördüncü günüydü. 
önce kurul uğunu yazm a ır. .. k ld B .. . Fırk••ına yazılmak i~in müracaat Tayyareci Bay Vecihi dün de yasasını gutme o u. ugun ııya· - :r 

lar 1 1 l' eden kadınlar iki bine yaklat • mania havaya (Yerli malı) kullan · aamızm amacı budur: u usa ge ı· cizeaini yazdı. 
Kalkedonya, ilk defa, ayni iıim rimizin ulusça ve uluıça tutumlu maktadır. 

verilmit olan bugünkü Kurbağalı ftl'İmli ~yerinde kullamlmuı; Se~lm haz1rh§ı Dün aene bir çok okullaida 
kl d mereler verildi. derenin etrafmcla lcurulmuttu· aanayilepne yolunda büyük bir Mebus seçimi hazırlı arı e • 

Şehirliler aularmı buradan teda • hızla ilerlemekteyiz. Sanayileıme vam edyior. 
rik ederlerdi.. Sonralan Acı badem demek ökonomik bütünletme ve intibah teftit heyeti dün de 
suyunu tehre getirdiler. llk za • iç pazarm genitlemeai demektir. sabahtan aktama kadar toplan· 
manlarda buküçük tehir, Fenikeli· Kurduğumuz ve kuracağımız fab· mıf, defterlerde yazılı bulunan ka

. id' Şehre rikalann kamusu yalnız kendi bat- dmlarla erkekleri aymıtlar, ve lerin bir müıtameresı ı. 
}arına yeni birer it kaynağı olmak· defterleri tetkik etmişlerdir. Tet • verilen Kalkedonya iıminin (ye· 
la kalmıyacaklardır. Bütün bu kiki ile sayımın birkaç gün zar • 

ni şehir) manasına gelen Karki • fabrikaların ilk maddelerini, kö • fmc:la biteceği anlatılmaktadır. la-
dondan geldiği söylenmektedir. mürü, itçiyi, ustayı, bu yurt yetit- tanbul vilayetine bağlı kaza1ar • 
Diğer bir rivayete göre de bu iıim, tirecek, bu ülke verecektir. F abri- dan da def terler gelmeğe batla • 
burada bakır madeni çrktığı İçin katara giren ve çıkan mallarm ta· mıttır. Dün Yalova defterleri gel-
veri!mittir. tıma itini demriyollanmız ve ge • mittir. Bugün de Silivri ve Şile 

(Devamı var) mileripıiz yapacaktır. Fabrikala • defterlerlııin ge1eceği umuluyor. 

KELEPOR ACELE SATILIK 
1800LIRA 

Y eşilköye yaya 45, araba ile 20 
dakika meaaf ede Safra köyünde: 
4 odalı bir ev, bir dükkin, 200 ko
yun alır büyük bir ahır, 1 dönüm 
bahçe, 6 parça 40 dönüm tarla 

Görmek için: köy imamı Tah
sin, konupnak için lıtanbul poıta 
havalede Hilmiye müracaat. 

rın kredi ve ıigorta itlerini kendi Rertembeye kadar bütün defter • 
paramızla kurduğumuz bizim ban· lerin tetkiki ve sayımı bitecek, ge
kalar göreceklerdir. lıçi, usta, mü- lecek hafta defterler asılacaktır. 

hendis gibi binlerce ve binlerce namzetllklerlnin konulma· 
yurttaılamnız çalıpcali:, ılmzanç • aını isteyenler 
lı it bulacaktır. Birkaç yıl içinde Bayan Ayte, Bayan Nuriye, 
yurdumuzun it çevresinin ne ka· bayan Lutfiye Bekir, bayan Efza. 
dar genişliyeceğini ve dolayısile u- yit Suat mebua namzedi gösteril • 
lusal gelirimizin ne kadar yükse • meleri için fırkaya müracaat et • 
leceğini biz kendi gözlerimizle gö· mitlerdir. Teftit heyetine henüz 
receğiz. Kurulan fabrikaların çı • resmen mebuı namzeffğini koy· 
karacağı mallann bizim alım gü- mak üzere müracaat eden yoktur. 

Kadıköy, Beyoilu ve latanbul 
iaza!an araunc1a ~J.İlriD Pflt 
aı devam ediyor. hli!lllMtmeı-UI 

dün de matazalan dolqarak n 
verdiler. Bu it aon güne kadar dev 
decek ve aon günü bir defa daha do 
ııldıktan sonra akfUD aaat dörtte 'bi 
ci ve ikinci aelenlere &ıbn madalya 
diierlerine de diplomalar claiıbla 

br. 

Okonomi ve arbnm yedi sün·· ~ 
aon günü büyük 'bir geçit reami yapı 
cakbr. Bu seçide bütün 

malı aatan maiazalar yerli malı re 
limlannı taııyank iıtirak edecekler 
Takıime aidilecek, meraaimle Cümbu 
riyet &bideıine çelenk konulacakbr. 

Busün tehrimizin bütün okullann 
yazı yarııı yapılacak; aüzel yazı yaza 
lara yerli yemiılerden armaianlar v 
lecektir. Bu yarııtaki sorgular ka 
zarfla bütün okullara ıönderilmiıtir. 

Yedi ıün içinde, hankaclan 
ra alanlann aayıaı çoialmııbr. Yedin 
ci gününde kum'bara alanlar araımcl 

'bir kur'a çekilecek kazananlara müki 
fatlar verilecektir. 

'bahçenin en uzak köte - ' lstanbula ilk gidip hastalık ra- \ Şimdi bqını göğsüme koymut 
dum. Kızarmıt iğdeler poru aldığı günden beri babası o- dinlenir gibi auıuyor. 

mi belki kızım anlar. ı dünye. tarikelerine benzetiyorum 
Annemin ıesi pencereden ye· Üstümde her zaman i9in ko 

sarkıyor. Mevsimin bu na sokulmıyor. Zavallı Meral ilk Altm batı parmaklarmıla ok• 
·fen yemiti artık yazın gün daha merdivenden çıkarken tıyorum. 

ııber veriyor. Havada babaıının kucağına atılmak iste - Birteyler söylemek iatiyor, a • 
Ürük bir yapralt koku - diğ i zaman bana itaret etti. na kız içimizden geçenleri aöyle • 

yrkık tatlarına otur -
dum bir yardan uçmu§, 
ltında ezilmit gibi acı • 
e öyle bir mutsuzluk var 
iliklerimden çekiliyor -
llya artık tükeniyormut 
l', 

Koluna yapıttım: meden anlamıt ve paylatmıtız gi• 
• • 

- Haydi Meral, babanı rahat- bi. Onunla burada unutulup kal • 
sız etme §İmdiden. mak istiyorum. Hayatın acılıkla • 

O kadar taıırdı ki, bunu ben - rına dayanacak takatim kalmack 
den batkası yapsaydı ağlıyacaktı. artık. Batıma düten yapraklar gi· 
Fakat eski coşkun sevgilerini kay· bi beni tutan çürük mutsuz bağ· 

betmesi onu babasına daha fazla lardan kopup gitmek iıty:orum. 
dütürdü. ş·mdi babasının oda11 • Meral içimden geçenleri anla-

e çıktığımı gören Me - na sık sık girmemesini, yanında mıt gibi ve tıpkı o, daha yatına 

e, ben de geliyorum! 
anıdan kottu. 
~ri, barut kokulan i • 
-Ya. gözünü açan bu E
etrafmda parlayıp ıö· 
etin pek te farkmda 

ilip büyüyor. 

oturmamasını, rahatsız etmemesi- ~ebnediği zamanlar göğıümde du
ni söylediğimiz halde kapının ö· daklarmı gezdird~ği gibi altm ba-
nünden ayrılmıyor. tını sürte ıürte mırıldanıyor. 

Biz alt katta çalııırken onun Bütün !kuvvetimle onu göğıÜ· 
kapı aralığından babasına bakıp me bastınyorµm. 
liakıp ağladığını babam görınüt. Bana teselli, umut, arzu vere • 

Mektep zamanı gelse belki bir· cek bafka nem var, kimim var. 
az avunacak. Babasına inandıramadığnn ıevgİ-

tiıti: renk bir elbise var. Bazr aylar g 
- Ayıel .. Neredeıin, Ergin ıe· çiyor, sokağa çıkmıyorum. 

ni arıyor. . (Ergin) in pinömatoraks te • 
Meral ve ben ayrılıyoruz. Bu davisi için lstanbula gittiği za • 

ıeı ve bu iıim ibadete benzer bu manlar an~ ıırar ediyor. Ma. 
bqbaıa, içiçe sevgimizi yarıda hı- niaada yeni açılan ıinemaya ol • 
rakıyor. atın beraber gitmemizi ıöylüyor. 

Onu elinden tutup ıürükliyo • Jç:mde arzu yok. Hislerim dur -
rum. mu,, kunımuı gibi. O Meralı alıp 

Anlıyorum.ki, hayatın artık dıt gidiyor. 
yüzü ile çekitmek bir borç oldu. Manisada fena bir kıt baıladı. 

• • • Ergin latan:buldan yeni gelmişti. 
Günler ve aylar birbirine ben· Kar, kar ve iyi muhafaza edile • 

ziyen bir reıim albümü gibi çev - miyen, iyi ı11tılamıyan evler:mi • 
rile çevrile geçip gidiyor. zin fenalığ1 heoimizi hasta etti. 

Gördüğü iyi ve ııkı bakım Er· Fakat tehlike asıl (Erg:n) i 
gini yatatıyor. Bazı düfkünlük geldi buldu. Şiddetli bir (Grip) e 
zamanları oluyor. Fakat haıtalık. tutuldu. 
durgun bir halde. Hayatım artık 
makineletmit gibi, kendimi beyaz ( Devamı v3J1/: )" 
bqlıklariyle kliniklerde çahtan 
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Kadınlar Adası ! \Hlllt\AY IE 
TAKViM 

Pazartesi SALI 
iT ıcı KAnnn 18 tel Klnnn 
10 Ranıuan ı 1 füımıızan 

7.'10 7.70 va ,an: Gt rhard Hau~tmann 

Bir Mek-tup 
Gllu doıtuşır 
Glln bausı 
Sabah aanıu• 
Oğlc namazı 

ltlndl namazı 
Aksam namazı 
Yatsı namazr 
ımsat 

t6.4l 164.l 
6 

47 
6 
l!.10 u. ıı 

14.30 ... 30 

Geçenlerde eski Mkadaşım, 
müddeiumumi mu"vinlerinden 
Ahmet Berteme gitmiştim. Şura • 
dan butadan konuşurken Bert~m: 

Yazan: S. İzzet Kayacan 
Şimdi ne yapacaktı!. Ne söyli .. 

yehilirdi? !. Bir şey söylemedi .. Yılın grçcn fıila1crl 
J Ytlın talan ı.:.llnlcrl 

16.4ı! 

18. ı 

5.94 
351 

14 

16.$.! 
18.'12 
;.33 
350 

15 

.Bana gelnce, ben ta baıtanberi 

gözle görüleıniyen bir mabudun 
varlığım daima duyar gibi olu • 
yordum. Bunu duydukça kalbim 
şiddetle çarpıyordu. Bıma öyle ge· 
liyordu ki kayalıklar, nebatlar, 
dalgalar, hava ve ziya canlanmış
lardı. -. Bir roman konguıu ister mi

sin? dedi. 

- Anlat bakalım, dedim. 

Anlatacak bir şey yokmuı .• Ma· 
sanın çekmesin.den bir kağıt çı -
kardı: 

- Bir gece, bir genç kadınlar 
de.nscttim. Güzel kadındı.. Dans 
ru.nnsmda kur da yaptım.. Ertesi 
güııü F.U mektubu aldım. Al oku . 

J<eardı açtım, okudum: 
Müclclciumumi Bertem Beye: 

"Efendim, 
''Dün gece benimle dansettiniz, 

B?.na ıkur yapbnı.z ... Bir miiddeiu· 
mumrilc dansetmek bana vazife
mi hatırlattı. Geç kaldığım bir 
i~i icte şimdi yapıyorum. 

" Ben zannettiğiniz ve bir çok 
kişinin de zannettiği gibi Cevat 
Beyin karuı değil, metresiyim. 

Kocam Mehmet Tevfik- isminde 
bir tüccardı. Evlendikten sonra, 
benim paramı da sermayesine 
kattı, işi büyüttü ve bütün paraları 
batırdı. Ondan sonra Cevat Be • 
yin yanma katip olarak girdi. Ay
da yüz lira kazanıyordu. 

"Yi:"z lira ile nasıl geçinildiğini 
size söybmeee hacet yok... Hele 
benim 3ibi bol paraya, heıapaı'z 
harcamağa çalı!an hir kadın için. 
bu iefo1M dem-ekli. Bütün hid .. 
dctinıi kocamdan alıyordum. Hor· 
lıyor bahaneaivle odamdan da at -
hm .•• Kocam beni çok .everdi •. 
Bir erke~in bir kadını bu kadar 
sevece;;i tasavvur edilemez .. Oda· 
ma girdi~i zaman, duvarda aııh 
duron elbiselerimi okşardı .. 

Ben pa't'a istiyordum, lüks isti -
yoıdum. Nihayet Cevat Beyin 
metresi oldum. Ondan sonra ko • 
cam hem beni, hem de Cevat Beyi 
rı-.h?.tsız etmeğe ba~ladı ... Onu ha· 
sımızdrın at:nanm çaresi?. Bul :
duk ... Cevat Bey üç yüz lira ma • 
aı;la kocamı seyyar komisyonculu· 
ğa vereli. Ayrıca l<azançtan da 
yüzde on verecektir. 

Memnun gitti. Geldiği zaman 
ona elimden gelen l<omisyonculu -
3u yapıyordum.. O ıes çıkarını -
yordu. 

L--~~-~~~~~~~--Makbuza Cevat imzası attı, pa• 
rayı aldı, deli gibi eve geldi, o ak
tamki hali gözümün ön.ündedir • 
Ertesi gün Cevat Bey postahane • 
ye gitti •. Havalesini istedi. 1§ 
meydana ~ıktı.. Kocamı tev1cif et
tiler. Muhakeme neticesi dört se
neye mahkum oldu .• 

-,-_J! ,A D Y O 
Ahenktar bir musiki olgunluğu, 

cennete benziyen bir gramofon 
borusundan çıkarak teshir edici 
bir zifaf şen1iğine doğru yükseiJ -
yordu. Ha!ı:ikaten şiddetli hara
ret :nsanda garip hülyalar uyan -
dırıyor. 

"Müddeiumumi bey,, daha her 
şeyi söylemedim... Bunu da biz 
yapmıştık .. Kocamın o kağıdı gö

rünce, postan.eye gidip beniln Ce • 
vada yazdığnn nıektubu arayaca • 
:ğına emindik. .. Oraya üç yüz lira • 
lık bir havale gönderdik. .. Kocam 
bu tuzağa düştü .. 

''Bıu gün o hapiste inlerken, ben 
Cevdla beraber keyif sürüyorum. 
Fakat artrk kafi... Arbk bu vic • 
dansızlığa nihayet vermek lazım • 
Ben kanunu bilmem .. Siz ne yap • 
mak lazımsa yapınız .. 

Ben kendimi öldiirmek istedim. 
Sonra vazgeçtim .• Öldürsem kur • 
tulurdum. Ben de hapiste inleme • 
liydim .. Fakat Cevat Beyin söyle· 
diğine göre buna imkan yokmuş .. 
Beni hapsedemezlenniş.. Şu hal • 
de kocam benim cezamı versin .. 
Ona gideceğim, herşeyi itiraf ede· 
ceğim ... "Beni öldürür elbette. 

Peyman Tevfik,, 
"Hami! - Hayır, kocam beni 

öldürmemelidir .. Onu yine hapse
derleT. Ben tıu.dbır:ıi.öldürecei.im. 
Yalnız bunun için de onunnıü aa-
desini beldiyeceğim.. Ne zaman 
izin verirse kendimi o zaman öl • 
düreceğim .. Eğer emrederse, met
resine hizmetçilik edeceğim. 

Her halde siz bizi hemen tev-

kif ettiriniz .... Biz serbest kalma·-
malıyız - P. T.,, 

~ ~ ~ 

. . . Mektubu kopya ettim. Ar • 
kadaşım sordu: 

- Ne dersin?. • 
-Acı ıey •••. 
- Romanını yaz ... 

Bugün 

lSTANBliL : -
ı8 P'rıı.nsızca der&.· ı8.30 PlAk, orkestra. 

l0.30 Dtınyu habcl'lcrl, l.9.40 Tasarrut ve yer· 
ll mallar bnftası, Jtoııfcrl\DB, 20 'OnlverSite na
mına ::Contcrans. 20.30 P!.lk, rıeş'ell muslld. 
21.lli Anadolu ajnnsr, bor&1lar, 21.30 TUrkı:e 
sözlU dana havalan, Bayan Bedriye Rasim, 
radyo caz vo tango orkestrast. 

828 Khr;. BtlllREŞ, 861 m. . 

13 - 16 (GUndUz ne§11yatı.) ıs S6zler, 
18).5 Sarvas kuarteti, ıs.4~ radyo orke.'ttrası, 
10.20 Piyano fantcfilerl, 20 Üniversite, 20.20 
Pirı.k, 20.45 konferans, 21.05 Sollat konSerl, 
(UnWı eserlerinden piyano lle). 21.45 Kon
ferans. 22 Şarkılar, 22.20 Viyanıı sclırnm • 
met kuarteti, 22.50 Haberler, 28.05 Kahve • 
bıı.ne konser\. 

828 Khz. \.'ARŞOVA, ıs.ıs m. 
18 Piyano - keman konseri, ı8.2!i Slizler, 

18.35 Salon musiklsl (pltık), - s6zler. 19.15 
Piyano konseri, çoculc neşiyatt, 20,21 PopU· 
ter ııen!onlk konser, haberler. 22 Klt!.slk I.eh 
musikisi. (15 inci asra. alt musiki). S6zler • 
23.15 Dous dersi, 23,35 Dans muslldıd. 

51n Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

17 Operadan naklen: Gounod'nuu (Faustl 
operası, '20.U~ Şen nc§t'fyat, 21,15 PlA.k, 22,25 
Sözler, 23 Ofkestra konseri, 24.10 Almanca 
(Ugnrlsc.be sUmmwıgcn) acJII konferans, 

24.80 Farkns çingene orkestram. 

IS92 Khz. Vll'ANA 50'7 m. 
18.45 Ha.f'if ı:nusikl, sözler, 19.40 Derıı, 20.05 
ııdbcrıcr, 20.25 Cosifo.n tutto isimli Moz.artm 
operast, 23 Sonradan bildirilecek, 23,80 Hol· 
zer radyo orkutrası, 24,50 Dans plAklan. 

KURUN' 

Fakat hare.ret:n şiddetine rağ • 
men ben arkamdan bir buz parça
sı ind•ğini ve sonunda benı bir 
kütük gibi kukatı yaptığını duy • 
dum. 

Yukarıdan işidifen o ses bizim 
ada mucizesi üzerinde ayni teı:ri 
yaptı. Onun ağzı acıktr, hızla ve 
derinden derine nefes alıyordu. 

Mucize batını sesin geldiği ta -
rafa doğru çevir~nce, Mis Lauren• 

ce dive tavsif ettiğimiz havalin 
kayah k basamağın.lan kayalık ba-

samağına sıçrayarak sanki bulut· 
tan bufota uçuyormuf gibi yürüdü· 

ğünü •ürdü. Bunun üzer.ne mu
cizenin bir §eyler söylemek iıtedi-

if n1. fakat cdcarmak istedii!i ke -
ı:melerin boğazrnda tıkanıp kalır 
gibi olduğunu gördüm.,, 

Ressam hannn dedi ki: 
"- insanları kızgın b;r tZP"a· 

ra üzer"nde vavaş yavaş kızart • 
mak i~in ıizdE bihri;k bir ;stidat 

·~~~~~~~~~~~1M~w~nt~··rifUıl1,iev~nı ~~r 
lstruıbU1 ı\Ilkara ,caddesiı. ,cv-ARJT~ yurdu , "' l-" •ı 3• , ~ 

rEl..EFO:'ll r.;UMARAl.ARJı RodDerl cevap ver ı: 
Yıızı ıeter1 telefoou: 24s1u "- 1ht1rnıa1ki öyledir.. Fakat 
Idare telefonu : t-t:no ben b;zzat o anda kızgm bir ızga• 

Telgraf acıresı: lstanbUJ - (VAUI') ra. üstünde oturuyor gibiydim •• 
Posta ırutUBU No. te Kendimi hen· f\hnernek irin oldu· 

ABONE BEDELLEBlı ;;um yerde hic knntldamadan 

beklemelte mecburdum. TUrldye B:Cnebl 

serıetıtr 1490 li.r. 1700 &6 

6 aylık 750 • ıuo •• 
S aylık &00 • 800 • 
ı aylık uo • 800 • 

Evet o kızgm jzgsra üterinde 
oturuyordum. Evvela ilahi bir 
,.,~tuk dinlem,..:Ye ~ecbur oldt1111. 

tı.AN U<mETUCRlı 
BövlP. karıMk bir te•~düfe tıahit 

ncar1 UADlarm UAn aaydalannda eau· 
umı ıo ıcuruştan başıar. Dk eayıtada ı:ıo olm,.k h;ç de ho11 ~e~ildi. Çünkü 
kuruşa .kadar çıkar. h~ç bir 7.sııman g;zlice kulııtk verip 

Düşündüm, roman yazmadım , BOyQk, ruıa devamlJ l1AD verenlere alt ı,;r tıev d;nle?Y"elden y,,,ııılrnrlıc;nn, 
fakat Peymanm mektubunu da ayn tenzııAt vardır • bilmiyonım .. Hem böyle bir teYi 
h~rkese okutmak arzusundan ken· Rc8im1J ua.nıarm bir satm ıo lnıru§tur namuımn1a ~" uvgun bı,lY!"~m. 
d. · l d ı KU<,.'UR tLANLABı B"'huıuı atesli b;r rnabuden1n he • 
ımı a ama ım. sır defa!ll so. lk1 dc"ası 50. Oc; defam 8~. • .. b 1 b. nıabut 

............. ___ .................... --·-·-···.. d"rt detft .. 1"' ve ou a-··- ıoo a..·-··tur niız nesvunenıa .. mu" 1r 
•eaaeeaeaaaaee .. aa•a•a•••aaaaaaa ····-·····-·---·---- ı U U .CH U ~GOie .. ~ U4J 
ı: :: vavrn1111mun nea=nden ik~",,.,ası, il· H Yurtdq: :: Uç aylık llAn verenleı1n btr defaaı mecca· 
:: :: nendir. Dört eatm gecen U&nlarm fazla cak ö;yl,.. va'L-+i,...~e en rn'h nkşayıcı. 
:::: Yerli mah ku.llanrnak, yurda bağ- •1·:. ımtırıan beş kuruştan besap ed1llr • 1" b" d "" 1 " ~ onu ::rı olmak demekdır. H ll•••••••••••••ıf en J!•'P 1 ır a${ ara "n"aa 

Şimdi size cinayeti anlataca • g Yurtdaı: :: T E p E B A Ş 1 va.k~ la,,.,asr mevzuu baJı111h!!'a .... 
ğmı, cünkü cinayet i~ledik.. ii On para harcarken hile k;min ce· !! ŞEHİR TIY A TRQSU Rir ile. hir ela~" l'~ı:;ne ııetir:l"Desi 

Kocam nihayet bir şeylerden Hbine girdiğini diişün. İi T E M S 1 L L ER i kab:l olmrvan ;l~M l.;r •llati bo7. • 
ŞÜ!lhelenmiş oalcaktı. Dolaplarmıı Ji Yurt.dnş: . . • H Bu gece saat 20 de muş ol1'11ydım, kendimi lıiçl:-ir 2a· 

~ .. h f t h f :: Yerlı malı kullanmak, mıllı ahlakı.:: man af.fe~..wıezd_im. FIJ<at biitiin 
karıstırıyor, yuzume tu a u a :: 1 , d !: HAMLE f ~~ 

• .. I :anız o maıı ır. :: 1 " 1 • ı.ı·-· ,_ , 1 ı__ • ld ... bakıyordu ... P~n korkmaga bu a- g Y~rtdaş: :: \IJnııu ut .. ı ... ı ntı ri.iıünce er 11GD". o uırnn ver• 

d Ce t B b da bl·r ko •• li ı :: 5 perde '"hı·r~UJ· ~+l'OSU _ı .. d .. '-a zı·.., .. .;ıe aizlenmekt,.,, hıu· mı... va ey unun • :: Milli istih:ıalin artması, yer ma ı :: -1~ 'il ull " c".,.t• ırJ.& .-

layını b"ılacağını söyledi. H1nı1İanmakla gerçekleşir. ~~ ııııııııııııııı J<a h1r seve ~rütem~zdi.. Cfrr~ki\ 
Bir gün kocamın eline şöyle bir !~ Yurtdaı: U Yazan: k"''ldmi.b~!li etuYc!im, selecPk 

k ~ ... t• :: Para birikdirmek için çok kazan· :: w. Şekspir 1111111111 tP\likeye düı~cec;ne şüphe yokfıt. a r,rt geç 1: :: y• ı· :: 
O 1 • b .:ı kk ::matc degıl, hesaplı harcamak azım• :: Neyse 1..u ;.1• a~abn• ,..,ga mu•af • 

U te \1 tll'ana YO en: • ad ii D '" "' • 

Cevat Bey, . i~ ırYurtdaı: H Çe\riren: "1 fak ,..1dum. O sahne bende 11van • 
Yün ve ipek fabrikatörü ~! Bankalarda biriken paralarımız 40 g Ertuğrul Muhsin mmm c1trd1'$iı ze't"k;" hatrrannr bugün 
Beyoğlu (Postrestant) İ milyonu aıh. 50 milyona varmalıdır. H dünvada hiç biT seve değ:flllem.,, 

b •1 Yurtdaı: :: ---------------ı R 1 r1 
H Pr perseın e .. ,, 5· 0 y y •• f k . :: Eski Fransız Tiyatrosunda eis ""'"'"'sor u: · . .. ı! ogan çocuguna nu us tez eresı H d 1 
B · "' kt Bagırıp •• ·· "- O halde .nö~ üi!ünüz_,,.u '"r enı sorguya çe ı.. ' :: çıkarbr eibi, bankada bir tasarruf :: Bu gece saat 20 de a:: _ 

ça~ırdı ... Ağzından tek söz alama• ii hesabı açbr. Çocuğuna yapabilece· ii htJn,ul Bıtt4i"'si valnız bir 1'1\yalden .ibar~ değil • 
dı. o gün de perşembe idi. Hid • tt ğin en büyük iyilik budur. ii Delidolu ~ehirTıUJ· atrasu di. nvle nıi?.,, 

detle evden çıktı. EE YB~rtd~lş: T .. k d b. l" ii ol 111111111111111 Ro~hert atıldı: .. 1 •tt• :: ır mı yon ur ay a ırer ıra :: Operet: 3 perde "-Re·,. h .. nım. 0 ... ~r·~,,··klen"-Doeru B ... yof! u postasına gı 1. :: . . . . . . :: .. ... ,,.~ n "' 
... D • • :: bırıktırıeler, yılda 12 mılyon lıra hı· !i Yazan: F J b h 1 

- Cevat Bey ısmıne mektup ::rikir. Iıtc millet servetleri böyle top· i: Ekrem Reıit \ 111111 J b=r havaldi. akat öv e ir ava 
var mı f liifanır ve böyle çoğalır. !i di k;, havretin ateşini, ibadetin 

A ~··l b kt 1 B' t hhiit j! :: B 1= C l ateşini, lıayranlı~m raşeler:ni bü • r: ~1 ar, . a. 1 ar.. 1.r ~a - İi Milli İktisat ve Tasarr .f Cemiyeti. 5~ este ıyen: ema 111 

lü ve üc yüz Jıra kıymeth hır hava· l111tmnmm:muc:::ı::::::::::::::;m1&11aı•aaNu: Reşit lllllflll tün uzuvlarımı uvuşturacak tarzda 
le vatdı. duyduruyordu. Düşününüz, düşü • 

d• 
nünüz reiı hanım, ben o esna • . r ,ır 
adamızın en yüksek, en gız 1 

rına tahit oluyordum.,, 
~ ~ ~ . 

Kadınlar adası, p ·" nıa~ ~ 
d · · k b. · -ı .,e,
ersın z, yo ıa ır IDJ-CIZ~ ua tff 

habis ruh mu dersiniz, her ~y iO' 
esrarrngiz bir münasebet ~ayetlO' 
de gittikçe nüfusu artan bır ko 
ni haline gelmişti. 

Her nt: kadar "iyi ümi~ .d•;: 
si,, nrle ressam kadın reıshk b~ 
zifesini görüyorsa da adanın r.1if 
rah ·bel~~i vazifesini gören r> 
Laurence ondan daha ziyade 
fuza malik bulunuyordu. dıl 

Vaktiyle Rodberte taraffll 1" 
verilen bir fikir üzerine ka~ıll". 
adadaki fikri eserler için bı~ 
yım yapmıtlardı. Bu müna•e.,... 
bütün kadınlar fikri bir inıtı lı' • 
na tabi tutulmuşlardı. Mak•a! bil~ 
dınlann ayrı ayrı sahalard•k1 eıİ 
g·lerini, hünerlerini öğreti 
tesbit etmekti. 

Bu imtihan bir seneden f-:. 
sürmüı. hatta bazı noktalard• , 

nuna ~ile varılamamıttı. . d' 
Her imtihan hakkında bır fi' 

ya tutuluyordu. Bazı 1cad: .,
rın dosyaları müth·, bir det!' ~ .f, pn 
lini almıstı. Bu da ekser• I~ 
bir sey bilmed.kleri z~1' .. 9 ~d: 
kadmları9;-dosvası idi. Btı ..ld .. t, 
hanla taki}l e..-.ıen mak•• Jc.ıt • 
kült'•r ve nıedf'!niyetten ne ed'
tarı1ab;Hrse onları tesb:t 

saklamaktı. -~~fi' 
t ...... n -··...1-'-----1-1 ... - ı.:r'· 

!keler Akademi namı "'er' ,,,.~ 
bina içinde saklandı.. Otf~ 
müdürü Rodberte idi. Dö~_,~ıt' 
keıilen mika levhalarını~ ;.,Jd'; 
k '.f.Jlann bütün b"lı!·Ierı 1"1' 
Adanın bir ıkrs-mı mika tab% • 
rından rn•iteıekkll buı,~11 ';er!_,~ 
Burada bulunan uygun bi~1" ~" 
istenildiC7i kadar gijzel ıııt 
ha1an çıkarılabffyordu. ga;riitttl 

Bu evrak haz"neıinde J<~d't 
int•zam nUrnune o1abilec~1',..1ı,.1~ 
mükemmeldi. Yazı elefti1 

1• fi •. . yer " kuvvet 1 ra ar uzerıne • biJ 
di. Ka~ınlarm ebveyt'1' 'r a~ 
ebeveyni, kardetleri ve ~'~r. 
baıı tarafından meslek 0 :d~,.1 
pılan sanatlar hakkınd• b ~ ; 
rm hafızaımda kalafl ;,1JI': 
toplandığı zaman ada : ,fbİ .-;, 
marangoz, araba yapıc~~ ııtıtı1 , 
an erbabı yetiıtiriJecegı a ) 

· ( Devalll1 
.,,.ı 

.-

YENi çıJCfl • 
ilk bahar seıter• 

Fiatı 75 ku~~.t~ 
Dağıbpa yeri· Vaki~ 

=====---~.ıı-çocukları koruY fi~ 
... 11'.,d.ıt ,, 

Kı ıeJcli. Kııın soP d-" 1"' .. i 1 ..... baıtabJdaal' ~ ,,J 
ıoiuiun getirdıgı ak lı'pP'"I 
ım yuttaıJarnnıZI kor11~0 tJ0"'1 
zin boynumuza borÇtur~· ~~ . . ıcull• 
demit olmak ıçın Jf" L 
etki çamaıırlarıous't "'"" .. • eıo• p- -~ 
eskilerini Çocuk Eıırı t. ~et'~ . ., . .,, 
"Himayei Etfal ceını,, 
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il değişimi başka ye-T
erde nasıl olmuştu? .,UNDAN BUNDAN 

Macarlar, Çehler, Yunanlılar ve 
Bulgarlarda ulusal dil çalışmaları Bir saat içinde iki kaplan vuran kadınl 

~ 

- 1 - 1 lar. Petöfi gibi. 1,te, bu sözler, 
d .. rı on yıl önce basılan bir timdiki dil tarafından büs·bütün "Parçaianmış öküzün kokusuna gidiyordu, ateş ettim; 
dan b!r kaç satırı günün hazmedilmiş, e&kimit bile! 

llydurara l ıaygılı okuyucu- Çehçe bir ~ralık Cermanlığm vurdum: Bu dişi bir kaplandı, çok acındım! ,, 
•unu yorum: 
riıtanda Türkçe okutan 
Prof. Julius Germanuıdan 

'~ .~alumata göre Fransa -

1
11Yuk değişim günlerine de· 
789), Macarca yalnız b!r 
dili imiş. Bilginler, o tar~he

lllt Latinceyi kullanırlar. 
lltul'larmıf. Bunun için Ma· 

~ .. birçok Latin ve komıuluk 
İyle Alman ıözleri girmif. 

. da ulusallığa pek artık e-
1Yet verildiğ:nden ve yük • 

lar (şair) yetiştiğinden 
Ylrnan bir tem"zleme işi 
'tlk yabancı sözler kovul · 
~e Yeni sözler (eskilerin yar
Ue) bulunmus. 
t f • 

1:1 tıöre sordum: - Demek 
"ifün oldu ve yeni yeni •özler 
ldu. Halkın dili bu sözleri 
lti mı·? 

1 • 

!lf eıör buna onay karşılık 
~"-carca ıu yüz yıldan beri 
~~ ilerlemir. Bugün Franıız 
"'~il edebiyatlarını olduğu 
~r:ay:ı çevirmek müm • 
)'ormuş. 

dt1• : - Böyle çabuk b:r 
gösteren Maca!'cadan 

bi_. dil biliyor uıusuiıuz? 
~hçe de böyle bir yoJ tut~ 

~ 

'~4 an Macarlar telefon, ti -
M, .;;zı~re vl\rmcava ka • 
:"\ncı sözleri bcşna1dar ve 
ı·lldeki kelimelerin yardı • 
~nların kanılıklarını bul

t\ 1792 !'edck ;,lusal dil. Ma· 
de. resmi dil deiilm" ' 
ti Yıllarda Parlamento bir 
~ererek Macarca da nutuk 
~bilcce~ini onay oolmu9. 

~ ~nce bütün nutuklar hep 

1&(1Ylenir ve kanunlar o dil· 
t 'l'llt 
~ ·~· .ı t"-naız değişimi Maca • 
\ izlerini gö~ter:r.eden 
~ ~İtiler ülkenin dilini ko • 
·b~an utaııu-larmış. Ded;iH • 

\,._
1 hu dili yalnız köylüler 

,·~ış. 

il ~iatanda de~i§rm ulusal • 
, lı\ı'et) prensibinin ar.ılma· 
\\f) demektir. Martinoviç 

4
11aci büyiik bir sivasal ve 
'"ekete ön ayak olmu5lar. 
kiıHer imparatorun za • 
~ u~rıvarak asılmı,lar. 
.,.~ket ileri gitmil'. Cere • 
\ lla aanıltrken ıiddetlen • 

~\l körükliyenler e.ruın;!a 
1 ~f ıene z:ndanda kal • 

• ıo ...... d"" .. ' • • .. :4111' ... uşunce erını yaz -
(b· (Dili temizleme) den 
\~li Yenileme) demek da· 
~ Ur. Cermen ve Latin 
ti) bırab)mıf. Halk dilin-
~ •özlerle yeni ve Heri 

'-nlatılmı•. ti) 'S' 

ller yaratılmıt. İlkin 
~ çok muterizler çık • 

1 illa beraber sözlerin ço· 
~)edilrni,. Hatta dizici 
l/'nlışı olarak yapılan 

\ 1le olduğt~ gibi kalmış. 
tarcada Latin sözleri 
1tltr 

~ac~rcanın edebi bir dil 
~ ~ <> ııralarda Macaris
~~İplerin çekilmesi ha 
\~İt·''Ylaştırmıştır. Profe • 
'~e göre bu ediplerin 
-~da:ı Macar olmu,-

. . 
zoru ile kend (tehir) lerden büs- ,.., .. .._....__,,,_._...~-.. ,.,.,.,.,,.,,__""!',""'' __,,..,,_..,.,..-.--- ._,_...._ 

bütün kovulmuş imiş. Çeh memle-
ket :nin başkendi olan Prahada 1 ,,. 

yüksek hal~dl~ ~ilgi~ler. v.e orta 
1
• 

tabakalar busbutun dıllerını unut· . 
muşlcr,r, salt Almanca konuşurlar 
ve yazarlarmı§. Asri çehçe söyle · 
yen kjmseler, bundan 75 yıl ön
ce, ancak bayındırhklar (mamu . 
reler) den öte v~ ırak bulunan tek 1 

tük köylerde bulunurmuş. Bu dili 
onaran, «Yıllan Palaç.kidir. Bu zat 
unutulan ulusal tarihi yazmış ve 
bu g'.diş ile Avusturya İmparator· 
luğunun Almanlığa karşı Çeh u · 
lus!uğunu uyandırmı,tı. Cereyan, 
pek çabuk oldu. 

1848 de başlıyan edebi ve ulu
ga\ hareket hala sürmekte (devam 
etmekte) dir. Büyük savaşın 

Kaplan avcısı ı.a; an, ormanda vurduğu kaplanların önünde 

\ 1914 • 1918) sonunda Çeh mem- .. 
· ikı·ı· · ç h ı hu··r Kaplan avına çıkanlar bılırler leketi ııt a ını ve e u usu • . . . 

· · · l t E k" b" köy kı avcc ne kadar ıhtıyat ederse et-
riyetını gerı a mış ır. s ı ır - · . . . . k 
l d

.
1
. 1 h · ·· 1 · yeti·· sın, netıcede gene ıhtiyatsızlı e • ü ı ı o an çe çen·n soz erı 'S' 

mediğinden yeni ve yüksek fikir- dilmiş olduğu mutl_:ıka anlaşılır. 
leri anlatmak için ozanlar ve e • Fakat kaplan avcıltgında daha a_z 
dipler lslav ve Çeh köklerine baş tecrübeli olanın daha az n:uktedır 
vurarak yeni kelimeler bulmakta· olmasr lazım gelmez. Danımarka
dırlar. Bugün bu d"l pek zengin - lr Madam luger lllum bu yıl nisan
dir ve ifade hususunda bir lastik- da Hindistan onnan1armda avla -
liği vardır. Edebiyatları hem ge· <lığı iki müthiş kaplan ile bunun 
niştir, hem türlülük (tenevvü) böyle olduğunu gösterebilmiştir. 
gösteTir. Yalnız bunu değil, bir kadının bir 

- il - erkek gibi kaplan avcılığı da ya • 
Bundan bir kaç e.y önce elime pabileceğini, onun için erkeklerle 

bir kitap geçti: (Yeni Yunan kah- müsavi haklara nıalik olması ıa · 
ramanları ve ozan (şair) ları). Bu •zım geldiğini de ispat etmiştir. Bu 
kitap seksen yıl evvel basılmıştır. çok rneraklr av hakkında 1\fadam 

Bahıi geçen kahramanlar şun- tngeıin arkadaşı şu taf silatr veri
lardır: 

Çavellas, Boçaris, Amiral Mi· 
avlis, Kolokotronis. O kurunda o
lan biteni yazanlar ise Zalakoıta, 
Orfanid=, her iki Suço, Zambelio 
ve Rankavidir. 

Zalakosta'nın destanları pek 
güzel, pek ince, bununla beraber 
her cümlenin içinde avuç avuç 
Türkçe ve Arnavutça. sözler ... Bu· 
günün incelmi~ Yunanlılarına gö
re bu dil az çok barbardır. Yanya· 
da Türkçesi olmıyan Müslüman • 
lann yazdıkları mevlud manzu .. 
mesini andırıyor. Size b:r tuhaf • 
hk olmak üzere bu manzumeden 
bir bevit sunayrm, töyleyin, türk
ce midir, Rumca mıdır: 
Opios pini to ( şarapi) ke ksevri 
apo (kitapi) i; 
Sto ( JilJani) tu ( rabbi) po• teli 
na dosi ( cevapi) ? 

Tercümesi: "O ki Jarap içer 
ve kitaptan anlar, (Rabb) ın di • 

k .? 
vanında nasıl cevap verece lır." 

işte Zalakostanın destanı da 
bunun g"bi bir ıey ... 

Lakin aradan otuz 'yıl geçiyor, 
Atina ozanları dillerini büsbütün 
değiştiriyorlar, törpülüyorlar. lfa· 
de ba~kalaşıyor. Yabancı sözler 
ve terkipler kalkıyor; eski Yunan
cayı bozan izler silin:yor; bus.~ün 
edebi yunanca tarihteki saff e • 
tine dönmüştür. Vaktiyle Gramer 
kurallarına çok1uk bakılmazdı. 
Bundan böyle sıkı bir Gramer di· 
le ve yazıya hakimdir. Yunanca a
henkli bir :fade vasıtası olmuştur. 
Eslti dil hazinelerinden her gün 
yeni yeni ıözler alınmakta ve zen
c :d;k artmaktadır. 

Zalakostanın menıup olduğu 

edebiyat okulasma (avam mekte· 

yor: 

Bu baharda kaplanlarile tanı -

lan Hindistanın Saptura Range 
dağlarına vardık. Bir gün karar • 

gahımızdan birkaç kilometre u -
zakta bir öküzün bir kaplan tara -
fından parçalandığı haber veril • 

di. Bunun üzerine Madam lnger 
o kaplanı vurmak istediğini söy • 

ledi. Güneş batmadan evvel Cun. 
gel dahilindeki yere gitti ve Ma -
hana yerleşti. Mahan ağaçların üı-
tüne çıkılarak pusuya yatılan ye • 

re denir. 

bi) diyorlar. Halbuki ondan biraz 
sonra gelen lzmirli Orfanidi şekil, 
söz, renk, tasvir tutumlarından 

büsbütün başkadır. Her ikisinin 
ilham kaynakları birdir: Ulusal -
lık. Oyun bir, evet, şu kadar ki, 
tiyatro ve sahne deği~iyor. Sahne.. 
ye k-0ymada büyük fark var. Or • 
fanidi ahenge dikkat ediyor, sö • 
züne düzen veriyor. 

Adları geçen ozan ve yazanla
rın yazılarından parçalar oku -
dum :•Gerçek! bunların kurunda, 
(muasır) frenk 02an ve yazanla • 
rından ayırım edilecek yanları 
yok. 

Zalakosta, Yanya dağlarında 

yetişmi~, bütün d '.rim (hayat) m
de pek çok Türkçe ve Arr,avutça 
söylemi~ biridir. Halbuki, öbür 
tarafta kendi dilinin örtülü kal • 
mış, belki unutulmuş hazineleri 
vardı. işte, kend"sinden sonra ye
t:şenler hu hazineyi açmışlar ve 
gi~nden güne dillerini hem arth.r
mı~lnr, hem inceltmişler. 

Bu bahislerimizden bir netice 
çıkarabiliriz: Gerek ulusallık, ge: 

Aydınlık bir geceydi. Fakat ay 
batıp gittiği halde kadından biç 
bir ses çıkmadı. Ortalık ağarırken 

gidip kendisin buldum. Çaldığım 

ıslığa ıslıkla karşılık verlidiğini i

titince tehlike olmadığını anlıya -

rak ilerledim ve mahana yaklaş • 
tını. Taşlar arasında ölü bir kap -

lanın yere serildiğini gördüm ve 
Madam lngere: 

- Ya, demek ki kaplam vur • 
dun, öyle mi? diye sordum. 

Madam lnger bir değil, iki kap

lan vurduğunu söyledi. Biraz ileri· 

de yatmakta olan ikinci kaplanı 
göstererek hadiseyi bana fu suret
le anlattı: 

- Saat yediden bir kaç daki • 
ka sonra güneı dağlarrn ardında 

kayboldu.Ay dolğundu, hemen her 
tarafı aydınlatıyordu. Saat yedi • 

yi yirmi geçe uzaktan kısa bir 
Aong g~bi çıkan bir ıes İ§ittim. 

Bu ses yaklaımakta olan kap
lanın sesi idi. Artık tüf eğim1 hazır 

bir halde ve yer:mde hiç kıpırda

mıyarak beklemeğe başldım. Se -
kizden bir kaç dakika evvel ayni 
sesi tekrar işittim. Bu sefer ses 

daha yakından geliyordu. Hemen 
ayni zamanda bir kaplanın göl -

ğeaini gördüm. Kaplan ağaçların 

rek ulut (devlet), gerek din hu • 
suslarında yabancı nüfuz altında 
kalanlar, o yabancı nüfuzun çürü· 
meai, erimesi ve kendi uluslukla • 
rının (milliyetlerinin) açılması ü
zerine benliklerini ıeziyorlar. 

Sanki bir ruyadan ayrılan, uya • 
nan kimseye benziyorlar. Y ava~ 
yavat kendilerine geliyorlar. ı 

İşte Macarca da, Çehçe de, Ye· 
1 

ni Yunanca da böyle olmuştur. Bu 
dillere bulgarcayı da katabiliriz. 1 

Ba, hemen hemen bir kanundur. 
1 

1 

Y 3?nız edebiyatları eski ve olgun ; 
olan dillerde bu hadiseye rastgeli· 

nemBe.z.d d'l d ... · · · · t il 1 
ız e ı egışımını eme en- ' 

direcek, ona bir güzeliik verecek 
ozanlardır. Atatürkün bize açtığı 
yolda ozan ve yazanları bekliyo -

ruL 1 

Yeni İtalyancayı parlatan bir 
tı~k ozandır: Dante. ! 

Belki her gün bir Dante yeti · , 
şemez. Fakat biz, daha küçük 1 
boyda olsa öz dili yerleştirmek 

için irili, ufaklı edipler beklemek-
teyiz Celal Nuri Gün 

arkasından sıyrılarak sol tarda 
doğru gitti. 

Boyur.un ince, uzun clı.:ıas:n -
dL.n bunun bir dişi l:tıpfo.n olt1 u • 
ğunu anladım. Buna çok acmdım. 
Çünkü öl:üzlcri parçnlıyan kap • 
lanın erkek kaplan o!duğunu tÖy· 
lemi§lerdi. D:şi kaplan yarısı bit
mi~ ve parçalanmış olan öküzün 
bulunduğu tarafa doğru giderken 
nişan alarak ateş ettim. Kaplan 
bir lcaç defa yuvarlandıktan son • 
ra yerde serilip kaldı. Ölü g'bi 
görür.en b:r kaplanın çok defa öl· 
meden öylece yattıği aöylendiği i
çin ikinçi hafif tüfeğimi alarak'. 
kaplanın enseaine b:r kurşun da • 
ha yolladım. 

Aradan bir saat geçtikten ıon· 
ra ayak sesleri işittim. Dişi kapla
nın geldiği yoldan ş!mdi koskoca 
bir erkek kaplan çıktı. Bu kaplan 
ölü olarak yerde yatan kaplanı ' 
görmeden öküz leşine doğru yürü· 
dü. 

Orada bir müddet durarak et
rafını dinledi. Ondan sonra ba~ı
m eğdi, yarı öküzü b:r ucundan 
ditlerine sıkııtırarak sürükleme • 
ğe ba§ladı. 

Ben hemen niıan a1dım. Kap
lanın öküzü bir aralık ağzından 

koyuvermesini ~kledim. O anda 
derhal ate§ edecektim. Kaplan fil
hakika b ir aralık şikarını bıraka
rak gene etrafını dinledi. Ben de 
o ande kurıunu yolladım. Erkek 
kaplan ard ayakları üzerinde şa -
ha kalktı, ondan sonra, dişi kap • 
landan bir kaç metre ötede sırt 
üstü yere yuvarlandı.,, 

Madam lnger'in izahatı bura· 
da bitti. Bu av hak!katen 24 ni • 
ıan 1934 tarihinde vukua gelmit 
ve bir kadının bir saat fasıla ile 
iki kaplanı birden vurması kadın
lık tarihinde ilk defa olarak gö • 
rülmüştür. Yukarıda görülen fo • 
toğraftan 'baıka o ormanlıktaM 
lngiliz orman memurluğunun Ma
dam İnger'e verdiği bir vesikada 
kaplanların o cesur, cesur olduğu 
kadar -da güzel ke.dm tarafından 
öldürüldüğü tasdik edilmektedir. 

. .·.. . .. / . .., 

Yeni ESERLER 
Dlln ve yarm 

Tercüme küUlyatı 

Sayı 14 

L. Tolstoy 
Alişan ıade lsmail Hakkı 

Samimi Saadet 

Fiah 50 Kuruş 

Dağıtma yeri: V AKIT Matbaaıı 
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İst:mbul lkncl icra nemurlu -
ğundan: 

Hac::en pımıya. çc-:·ri:ır.csinc 

'kart.r verilen \•c t~ırnn:nr.:a ycr.:!in· 
li ehli vukuf tnrafmdnn yü:: yet . 
mİ5' ::ıeki2 bin sekz yüz 21 lira 
kıymet takdir olunan Kasımpt.şa
da Gazi Ha5r.n Paşa mahallesinin 
Değirmen ao·kağında eski 6, 94 
yeni 8, s·ı No.fo.rla mürakkam 
maa müştemilat ve teferrünt Un 

fabr:ka:;ı açık arttırmaya konmui 
olup 20 - 1 - 1935 Pazar günü 
saat on dörtten on altıya kadar 
dairede açık arttırma sure~iyle sa
tılacaktır. Arttınne. bedeli mezlWr 
gayri menkule takdir edilen kıy· 
metin yüzde yetmit beti ve kay • 
dmda yazılı ipotekli alacaklıla • 
rın miktarı alacağına kafi geldiği 

surette müş.terisi üatünde bırakı • 
lacaktır. Aksi halde son artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 4 -

2 - 1935 Pazartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar yine dai -
remizde yapılacak olan ikinci a • 

çık arttırmaımda arttırma bede • 
li takdir olunan kıymetin yüzde 
yetm:ş beıini bulmadıiı ve üıtün· 

de mevcut ipotekli alacaklılarına 
alacağına ıkif ayet etmediii tak • 
dirde ıatıf (2280) No.lr kanun ah· 
kamına tevfikan geri bırakılacak
tır. Arttırmaya girmek iıtiyenle • 
rin takdir olunan kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niabetinde pey akçe· 

sini veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu vermeleri lazım • 

dır. Hakları tapu kaydında yazılı 
olan ipotekli alacak~rlarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı 
ıahiplerinin bu haklarını ve husu-

siyle faiz ve ma•rife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba • 
ren 1irmi ıün içinde dairemize 

bildirmeleri iktiza eder. Daha çok 
malumat almak iatiyenlerin 22 -
12 - 1934 Cumarte.i ıününden 
itibaren dairemizde asılı bulun • 
durulacak olan arttırma tarlna • 
mesiyle 933·391 No.lı dosyasında 
mevcut ve mezkUr ıayri menku • 
lün evsaf; mesaha ve sairesini 
ıC';s.terir vaz'ı yed ve takdiri kıy .. 

met raporunu görilp anlıyabile • 
~eklf"ri ilan ohınur. .(4241) 

·-----
•• . Denizyolları 

IŞLETMESi 
İstanbul tapu idaresinden: Acenteleri Karaköy . Koprüba~ı 
Süleymaniyede Hoca Hamza ı el.42362 - Sirkecı MühUrdarzaJı 

mahallesinde ıekerci ıokağmda f••• IJao Telefon 22740 

Halil efendi hanı namiyle maruf /şkenderiye Yolu 
handa Adil bey hiaaeai Nafıa ha. ANKARA Vapuru 18 Birin· 
nıma o1an nafaka borcumdan do- ci Kanun SALI günü ıaat 1 l 
layı mezkur handaki hisaeai için de lıkenderiye'ye kadar. 
it' arı i.hare kadar bir muamele ya· (8512) 

pılmamaaı 17 ağuıtos 304 tarihile 1•----------.-----...-.,;.._----

defatiri müdevvere kaydına iıaret Karadeniz Yolu 
edilmittir. Bu hususla al~.kadar o· IZMIR vapuru 18 Birinci ka-
lan varsa bir ay zarf mda idareye nun SALI günü akıamı saat 
müracaati aksi takdirde kaldırı • 20 de Rize'ye kadar .(8524) 
lacağı ilan olunur. 
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BANKA~~ 

Dün ve yarın 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 

1 
GORiO BABA 

H. de Balzak 

Haydar Rif af 
370 sayıfa 100 Krş. 

Dağıtma Yeri 
Vakıt lstanbul 

Is tan bul Ziraat Banl<ası Satış Kom~syonundan: 
Sıra Semti SokağI Emlak Cinai • Hissesi Hisseye göre mu-Mahallesi 

No. ıı No. aı hammen kıymeti 
1361 Beyoğlu Tozkoparan Mezarlık 16-1 B-20-22 Ahıab üç ev ve bir dükkan 2,50/ 14 1500 T.L. 
1366 Fener Abdiaubaı1 Kireçhane 3 Kargir ev 1/ 2 1500 ,, 
1368 Beyoğlu Yenitehir .Kasab 42 Ahtab ev 2/ 3 600 ,, 
1370 

" 
Hüseyinaja Valdeçeımeıi 34 Arsa metre3i 115 " 320 ,, 

1373 Ayvanaaray E. Muatafapafk Çınarlı çetme 59 Karair ev Tamamı 2000 
" 

1430 Beyoğlu Kaınerhatun Tevfik 60 Ar&a metresi 50 
" 

100 ,, 
1984 Fener Gül cami Ayakapı iskelesi 2 

" " 91,50 
" 450 ,, 

2007 Üsküdar Yenimahalle Vangınbağı s ,, " 173,75 ,, 150 ,, 
2040 ,, lcadiye Kar:abetkalfa 10 

" " 
1148,50 " 1148 ,, 

685 Tarabya Tarabya Kolçiyarı 52 Ahıab hane 43 480 108 ,, 
Yüzde yedi bu~k pey akçalarile ihale bedelleri nakden veya gayri mübadil bonoaiyle ödenmek üzere yuhnda evsafı yazılı gayrı 

ı!Jenkuller açık ~ turetiJle satıta çıkarıllQltlır. lhaleleri 25 -:- 12 - 1934 aalı günü ıaat on dörttedir. ~,(8372) 

n ve 

1 ercüme Külliyatı 

GO kre 

• lsfehana doğ1' 
Pj:ın•,. Lnti - 1 H 

100 l\rş 
~---------- ---~ 

/. 





Şişman YANKO 
MAGAZASI 

Yeni Postane caddesi No. 39 

M A N 1' O L U K ve R O P L U K 
Şık ve sağlam yünlü ve ıpekli kumaşlar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renK.li kumaşlar 

f u ha~iye dairemizde en zengin çeşit. Hazır ve ölçü üzerine 

Gömlek, Pijama, Ropdöşambr, Kuandöfö 
CiHAZ TAKIMLARI 

Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterilerin teşriflerini 
hassaten rica ederiz. 

• • • l ~. • • ' . J -

1 • • • - ' • • ' ~· ' 

.................................... 
1935 Yılbaşı pjyangosu 

Büyük ikramiye ( 500,000) liradır. 
Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşamı olacaktır. 

Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (10) liradır. 
Hemen bir bilet alınız. 

oz ur 
En son usullerle terbiye edilmiş gayet 
sağlam ve güzel derilerden yapılmıştır. 

Beykoz Fabrikasının son moda kadın iskarpinleri 
en çok beğenilen ve aranan şık kunduralardır. 

Istanbul, (Galata Yeni - Cami) 

lzmir, Mersin 
Yunaolstandakl Şubeleri: 

Dr. iHSArt SAMi 
Tifo ve paratifo bastalıklanna tutul
mamak için ağızdan alınan tifo hap
tan dır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

Daireler 
Posta ve Adliye binasına er. yakın yerde Ankara ~d J' 

de Orhan bey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu 1ı" ~· 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, b 

• 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. 

~~~··,~~ıere, zen:r, 'Ul.curaıua ı\lıırcıenne muıtemmeı aaıreıer 
SeU\nik . Atina. Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 
Ne§riyat müdürü: REFiK AHMET 

VAKlT Matbaası - lstanbul 

.. V AKIT idare evine müracaat •• 

Öz Türkçe kartılıldar ' 

vaı:, 8. Oguv··nt. t k - a ı, aş ar. 
Harkafa, 1. Bezdüm, 2. Canbas, Hars, 1. Biliğ (Bilgi man.) 2. E-

~. Kalça kemiği, 4. Mıkın, 5. Ona kim haraset man.) 3. Ekin, 4. Ta-
kemiği, 6. San, sanak. rıma, 5. Tarla işleme. 

Harman, 1. Boğul, 2. Harman, ı Has, 1. Bolgr, polgr, (mutat 
3. fndır, •1. lyertin, 5. Oğmen, 6. man.) 2. tnak muhtar (Özbey ka
;Yfü,gün. hilelerinde) • askeri kumandan 

Harp, (Muharebe man.) 1. Bo - (Buharada), 3. Vergil, (verilmiş 
şo, bo~r, 2. Bozuk, 3. Cav, 4. Ça - man.) 4. Verilmiş. 
bavvul (Taarruz ınan.) 5. Çalış 6. Hasar, ı. Artak ( Artamak-= 
Dagar, 7. Döğüş, dövüş, 8. Kav - bozulmak, mahvolmak, kifayet et
ga, 9. Savaş, 10. Soğış, 11. Sögüş, mek. arda kalmak, evlat ve ayali-
12. Tokuş, tukuş, 13. 'I'utuğ, 14. ni kayberlerek yaşamak survivre 
Ugraş, 15. Uruş, 16. Uruşgu, 17. man). 2. Ek~eme, 3. Eksüklik, 4. 
Umşunç, 18. Yav, 19. Yov. 1 Puşman (Zayiata uğramak man.) 

- (b) etmek, 1. Boğazlaşmak, 5. Yazık, 
2. Boğuşmak, 3. ağılamak, 4. Çar- - a uğramak, Uzatmak (Yenil-
pışmak, 5. Çert~mek, 6. Döğiiş - mek, mağllıp olmak man.) 1 

mek, döviişmek, 7. Savaşmak, 8. - dide, Artak. 
Söngürlmek, 9. Söngüşmek, 1 O. Hasat, 1. Algı, 2. :Anız, 3. Bice-
Siilemek (Asker sevketrnek man.) ri gün, 4. Biçim, 5. Biçme. ekin 
11. Tokuşmak, 12. Tudusmak, 13. biçme, 6. Erileme, 7. Oruş, 8. Ok· 
Tutuşmak, 14. Yağlamak, 1!). Yu- men, 9. Yolma. 1 

laınak. yavlamak. - etmek, 1. Biçme 2. Orakla • 
- (b) e teşvik etmek, Yilte- k 0 O a 1· 4 Oı111ak ma , o. r ma \' . . 

mck. - ınev~iıni, 1. Biçim, 2. Dergi, 
- şiddetlenmek, Tutukmak. de1111e, ·aeyirgi. deyirıne, 3. Orak. 
- ten fariğ olmak, Odalanmak. Hasbıhz.l, 1. Danışma, 2. Konuş. 
- elb1sesi, Çuk:.ı1. ma, 3. SövleşU, 4. Tokuld:.ı~ma. 
- malzemesi, Carasun. t ek 1 A 1 k 9 D "" - e m , . çı ma . -· _ anı ... -

- meydanı, J. Tokuşlağ, tokuş- mak, 3. Dilleşmek, 4. Konu~mak, 
lak, 2. Urtıf; :reri. '5. Söyleı:}mek. 

- aafı, Yasal. Hasen, 1. Etldi (Edgü, etg{L ez-
- aanatı, Uran. gÜ. eygü, eydi şekilleri vardır) 2. 
- safını yaran. ~ökme k. •Eyi ( eyu, eyü, ey, iy, iyi şekilleri 
- narası. liran. vardır). 3. Ezgij. 4. Geler. 5. Gök-
- silah. Yat yarağ. çel{, ô. Görklü. 7. Görüklü, 8. Gü-
- emri, Olcer, olcar. zel, 9. lyi, 11. Yakşr. 

-1~-
l •• 

Öz Türkçe l<artılıklar 

,__ at, Eyilikler. ürün (Asil ak renk man. Süt, a1) .. 
Hesap, ı. Değer, (Zati kıymet ran, yoğurt gibi ağartı denen a1' 

man.) 2. Dolayı (bihasebillüzum renkli mahsulattan teşmilen). 
=gerekliğinden dolayı) 3. Otürü - almak, Onmek. 
'(Bihasebilkarabe = hısnnlıktan Hasır (Yere serilen,) 1. Ba~ 
ötürü). 2. Cara, 3. Çıpta, 4. Geri, 5. suı11e, 

-(b) iyle, 1. Dolayı, 2. Oçürlü. 6. Yanak, 7. Ycken, yiğen, 8. )."ii .. 
3. Otürii. ğen. 

Haset, 1. Çabı (Hırs, tama Haais, 1. Azgar, 2. Azın1~r 
man,) 2. Çekememezlik, çekemez- (her şeyi az göriir man.) 3. Bal .. 
lik, 3. Ducuklama, 4. Eğeşme, 5. tay, 4. Cıgan (Asıl fakir rnanl 
Günü, 6. Günüleme, 7. !bileme, 8. 5. Cındr, 6. Cimıi, 7. Çağn1ar, · 
lrdemek, 9. Kıskançlık, 10. Kızır - Çağımr, 9. Çukmar, 10. ~hti, e~ ... 
ganma, 11. Köni, küni, 12. Külün, di (Zavallı, malfıl man.) ıı. E;~: 
13. Kün, 14. Küne, 15. Künü, 16. 12. Elgin (Garip, bikes ıuan.) 

1 
.. 

Sok (Hırs, tamah man.) 17. Te - Eli dar, 14. Eli pek, eli sıkr, .. ~· 
bizlik, 18. Yavuz dileme, kin. Gınrk, 16. Girgit, 17. GümÜŞ g~~ 

- etmek, 1. Azlanmak, 2. Çe - 18. Hımız, 19. Hmaza, 20. Jiı~ı 
kememek, 3. Guçınmak, 4. Giin - (Fakir man.) 21. lzgar, 22. tn;3 : 

nemek, 5. Günülemek, 6. Kaygan- 23. tskipçi, 24. Kadryak, 25. 2g. 
mak, 7. Karıncnnak, 8. Katınkal- lız, 26. Karan, 27. Karçanak~ rn1', 
mak, 9. Kıskanmak, 10. Könçöle - Karık, kerik, 29. Katı, 30. I{ ı3ç, 
mek, Könnemek, 11. Künnemek, 31. Kepici 32. Keser, 33. I{ıç g6. 
12. Küyünmek, 13. Künergemek, 34. Kıyga, kıygas, 35. J{ısını2. 39 
14. Tebsemek, 15. Tebzeşmek, 16. kmtık, 37. Kıntıma, 38. J{ın :, 41· 
Yerinmek. Kımaz, 40. Kıskaç, kıskançı ~1u1<r 

- ettirmek, Tebcsctmek, tcb - Kıskıs, 42. kısmık, 43. _K~~. J{ı .. 
zetmek. 44. Kısırgan, 45. K1vırkak; .k 49. 

Haaıl (olmak) 1. Bitmek (Neş- zan, 47. Kinetir, 48. Kirpını '5z. 
YÜnema man.) 2. Çıkmak, (Yer - Kurkut, 50 Mıkıs, 51. l\fık~ıflll1' 
den çıkmak mahsul ve netice Oğumsuz, 53. Pıklız, 54. }{UJ'ı 58 
rnan.) 3. Ele alınmak, •1. Gelmek , 55. P:nti, 56. Puhluz, 57. ~ar. 61· 
5. Kopmak, 6. Olmak, 7. Yetiş • Saran, 59. Sıkçıl, 60. 5~ sı10'3vtı 
mek. Sıkra, 62. Sıkrağ, s(kragı, 'fetl'" 

- ı kelam, 1. Söz öğüş, 2. Sö - 63. Snnsır, 64. Soğumsı.ız, 65
· 

zün kısası. gir, 66. Zıh-ra. elli .. 
.. Hasılat, 1. Bitki, 2. Çıkar, 3. 0- - lik, 1. Cimrilik. 2. D~;nu, ~. 

nuın, 4. Surgal, 5. TaYşut, 6. Oıi.in, ı lik, 3. Eli darlık, 4. Kryga .,,.., _ ıo'l 


