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Seferberlik Denemeleri Yapıyoruz 
- - - - - - -

~rk-Elen ulusları arasındaki müna
sebet daha s1k1liışf1r1lacak 

(Devamı 9 u.nc·ı eayıtann a Unctı stltununc!a 

Saylav seçimi ii.rlJanilerin Patrik ve
kili kzlzCiznı Je•Ciz.şlirdı· Kadınların Fırkaya .~azıl-

~' u~ o 1 malarına devam edıhyor 
Fırkaya girmek Ü.Zere müracaat eden 

bfrçok ünlü kadmlann yazılmalarına 
devam olunmaktadır. Teıkilit idare he· 
yetleri her gün toplanarak müracaatlan 

Ankara, 18 ( A.A.) - Alaylarımrzda yer yer tatbik edilmekt 
olan seferberlik denemeleri dolayuiyle civarda bir alaya efrat aev 
vazifesini almlf olan Ankara askerlik ıubeıinin bu gece saat 12 el 
tıldığı emri bu sabah saat 9 ela ikmal etmekle va.zile.inin nihay 
bulmuı olduğu ve diğer bazı §Ubelercle seferberlik denemesine mü 
teallih faaliyetin üç gün süreceği öğrenümi§tir. 

Bu aakeri denemt:lerin müli talim hareketleri olup •İyct8al v 
ziyet ve ihtimallerle hiç 6ir münasebeti olmadığına Anadolu Aja 
sı dikkati çeker. 

Haaiıeae yaralananlardan: r- Marahg@ Bay • Osman Turan, 
· 2 -.· Süıç_ü Bay ŞeQkPt, 3 - · Bay.Kara Tahir Hüseyin Bey oğlu 

· tskenderoridan ga'zeteniize ya-· li~~·. Antak~alı Kü~d Mehmed 
zılıyor:· . adlı bir yobaz yerletmiştir. Me!-

Buraya nerede!l gelmiftİr, bi. <Deva.mı 9 •mcu sayıfanm t tınco lliltununda 

·öz ~Tüfkçe ·karşılıklar 
kararlaş~ış değildir .. 

Bunlar daha süzgeçten geçiri.liyor, 
yanlışları düzeltiliyor .. 

Yalnız . bunu söylemek için gazeteleri bir hakka 
dokunmuş gibi göstermeyi acı bulduk! . 

-

Anadolu Ajansının 17 birinci 
kanun günlemeciyle verdiği bir 
telyazısı "Os.manhcadan Türkçe • 
ye söz kartılıkları tarama derği .. 

si,, nin ne olduğunu, değerini an
latmakta, şimdi bunun üzerinde 

(Devamı 10 ncu sayıtanm ı tncı sUtunımda) 
• 

netice1endirmektedir. C 
Bu defaki nylav aeçiminde ikinci 

ıeçiciler arasında birvok hrkalı hannn 
bulunacakbr. 

Dışarıya eroin kaçıran 
bir şebeke yakalandı 

q'l'l 
~i"i 1 ~rin Patrik vekili Bay Abdülahud, mabed dı§ı kılığiyle, me-

l'tııze duygularını anlatıyor.. Yandaki resimde Patrik vekilini 
~.. ruhani kılığiy le görüyorsunuz .• 

)~)anilik ne demektiı'?. Bi- rnan kesilen Süryani pannaklar:r
a~l' devrinde Süryanilerin mn tam sekiz kayık doldw·duğu-

11ıi ~ ları niçin kesildi?. Patrik nu söylüyor. Buna aid yaznmzr 
lltıdan bahsederken, o za- 3 üncü sayıfamrzda bulacaksınız. 

Saylav seçimi için hazırlanan def • 
terlerin tetkiki dün de gece yansına ka· 
dar sürmüıtür. Seçim teftiı heyeti bu
gün öğleye kadar bu sayım ve tet • 
kik itini bitirecektir. ,,---------------... , 

Yarınki sayımız 
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Spor - Sinema - Güzel 
san'atlar - Eğlence -
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Eroin kaçakçılarının çall§tıkları eQ 



Kend.tyum ~run\1' 

Trakya. komitesi çalışıyor Ziraatçilere kolaqlık 
1 rakqa, bogundurukfan16ay Yevtiç çekildi Tohumluk ve yimeklik olarak köylii 

k t l , l Yugoslav dış bakanı Ce- bir milyon lira tutarında ödünç ur arı ma ıqmış nevre dönüşü soğuk buğday verilecek 

Bulgaristanın her yerinde mitingler 
yapıldı; dıvarlara afişler yapıştırıldı 
Selinik, - Burada çakan bir 1 parçalarm ana vatanla birleıtiril· 

gazetenin aldığı habere ıöre, kal- mesi konuşulmuıtur. 
cıırılmıt olan Trakya komttesi ta
rafından Bulıaristanm her yerin· 
H, Birinci Kinunun on ikiainde, 
mitingler ye.pılmlflrr. 

Bu toplantılarda Nöyyi antlat· 
munun yeidea tetkiki, prld "f'e 
ıarbi Trakyanm gene Bulgari• • 
tana dönmesi, Türkiye •e Yunan 
boJUDdurulu a1tmda i>oplan IMa 

Komite, Bulgariıtanda divar -
lara yapıftırdığı büyük ilanlar ye
tiımemit ıibi bunlardan bir kıs • 
mını da ımır dııma, Yunaniıtana 
dağıtmıftır. 

Bundan çok incinen Y uııanlı -
Iar Bulgar sınırı üzerinde karıı1ık 
olarak bir aöaerit hazırlamakla 
airatmaktadırlar. 

Fırka grupu toplandı 
~ B '(il.) - Camha- 4 - M•niea Saylavı Refik lno 

;...:tı Ha• Fnbar l'llP.'I idare he- cenin ormanların itlenmesi yolun· 
ı.]C.,.tk•nlıtmdan: daki müracatlara kanunlara ay • 

- 6.mı.miJet Halk Fobu Sn&· . km olarak izin verihneai hakkın· 
piı bay Cemil UJ.bednin bııltınlı- daki mal takriri üzerine Ziraat 
iında toplandı. " Bekam ormanlanmızm n.ziyeti, 

1. - Ruhani kiJafet liiıama • meleketimizin riaatma niıbetle 
nun dahil w hariçteki teuileri •e ulılım, Ye sünclen aüne harab 
Bulgaristandu bçıp YaDaa ille- olmakta olduiunu rakamlara, mü· 
melen Türkiyeye e•elc İltİyen taıı ... 11 nporlanna Ye tecrübe • 
Türklerin Yam ~· 1er. .._dm U1ID uwli;r-. izah 
Bulgarlutanfmdan taMl.la-... etlldtı---·nlMln ~.__ ~ 
ruz 'kalmaları ~alda~•. M~ itledifıfteti butuaunda almmaıı 
aaylavı bay Refik Jnce nm takrir~ dü§ünülen tedbirler, katiyatm 
üzerine Hariciye Balwı vekili ,,_y ~tahdidi için Ziraat Balc•nlıimca 
Şükrü Kaya her iki mesele hak • b" 1 • b bl • · L--ı__d_ı..!. L---L • .._ --.:L l alınan ted ır enn se e ermı, uuu 
:am mu ~•ti uwnu q unmuı • · · 

~ • Iamı kanunlara a"'1rt olmadığmı tur. 
anlatmı!lır. 

2. - lntil:ia1>ı met;uaan ikanu - Bqbakan lemet lnönii Cle IÖz 
nunda yapalan cleiitiklik üzerine alarak Orman itlerinin artık cezri 
ıriintchibi aani intihabına esaa o • 
k.n ,250 nüfu nitbetinin 500 e ib- bir surette ele alınması zamamnın 
1 .:ına ve lradtnlarm ı...t idare. ıeldiiüıi Te buocla yapılacak ih • 
lerde umumi mecliı azahldanaa mal ve müaamahanın memlektin 
int\ba.plarlDlll kanuna ilavesine su ihtiyaciyle topraiın muhtaç ol· 
karar veTildi. dulu kuvvet maddeıinin nihayet 

3. - Buğday anim& liaaun11 • mahrukat yerini alacağı ve netice• 
nun hükumet tarafmdan ıetirilen nin memleket için felaket hazırlı· 
·..,e kurultay umumi heyetince 'büt.. yacajını aydmlatmıt ve bunun 
çe, maliye ve lctısad endimenle • ıelerek orman kanuniyle başarı • 

lrinden tetkif edilen malttelit en • lacağmı 'Ye timdiden bir ıelahi • 
~e mü-kere •e kabul edilen · yete lüzum olup olmadıima ika • 
tadilab üaerine ıniizakere açılmıt- rar verilmeaini i1temi1tir. 

bT · "" ~ Fırka l.met ln&nünün mü-
Ba ...,._ amhtelif hatipler t.. tal~=b eedrek yeni orman 

rafından dermeyan edilea fekille- z· . kanunu çıkıncaya kadar ıraat 
re malrye l»ak&m bay Fuad 'Ye a_1 ... -.1... •-tbik ec1·1 t el. 

htel" .nc:&lnea 'batlranı ba Şe- ~ ıg,mca ... ı en e 
hı~ Ô~ tarafmdan Yerilen 'iza • birlerin ~nde ve doiru ol<haiu-
te t.... • • 
hat dinlenm.iftir. nu kauul etmıttır. 
, Geçen altı a1hll 41enenin dart 
aylık yaftcW ve murafı üz.inde Japonya kabinesinde 
.e ,,_ ...ndat ile --ım fahri • bir içtima 
~a - ....1-s· .. ....ı.+nJer herine Ua!.et · • ..... uva 1'1111111 Tokyo, 18 (A.A.). - 8qbabn 
eden Jmnnlan üzerinde mulra19 • ile Deniz Ye Dıtitleri Bakanlan 
aeli nribakereler ppdd*tan Ye 1MıaUn uzun süren bir toplantı 
ileri eGrillta flldr'"' mltaleakr Japmıılanbr. 
anlatrldlktan...,. tet.riiz eden Otrenildiiine ıöre bu toplan
bnaatler Guriae yerilen takrir • tıda tana karar Yerilmiftir: "Lon· 
lerden KMlıb,a Sa7laft BaJ So • dra el•• konupnalarınm lnsiliz 
mer'in kaaandaki tıaclil&tm ~. teklifleri ..ut içinde devaım me
Claf eyledili on bin nilfaetao eksik nilecektir. 
olan b•ba Te ........... ftl'Iİ • 
ımnıaamclan aarfı nuarla alelt • 
,... r 1 a •1•rm ,...-ı.n .. 
)Ardaa ..,.i ahrw •• " bütün 
kara deliımenlerin "'fi mnm • 
undan~ tutuhnatt hakkındaki 
..miri ekseriyetle onayl~ 

Japonyamn ietedili deniz Iİ • 

llhlanndaki beraberlik bbul • • 
diline Japon hüktlmeti lnıiliz 
Amerika 'ff Japon gemileri için 

konulaeak müıterek had hakkın
daki ıöriifünü bildirecektir. 

karşılanmış Ankara, 18 (Kurun) - Uzun· larm nakiller"ni, ve çuvallarJJl 
Belgrad, 18 (A.A.) _ Dıt it- köprüde bulunan 1100; Kütahya, suretle tedarik edileceğini ar•f 

Ier Bakam Bay Y evtiç ile Ziraat Bozöyük, Balıkesir mmtakala - mıştır. 
nnda mevcut 400 ton kadar ve o·... b" fik .. de ve Adliye B&teanı Bay Koviç isti • ıger ır re gore 

fa ebniılerdir. diğer taraflarda görülecek lüzu • verilecek buğdayların tekrar-~ 

Bay Y evtiçin istif ası, kabine 
üyeleri arasında ilk T e§rin eonun· 
da Adliye Bakanı S.y Maksimo-
viçin çekilmesine aebeb olan gö -
rüt ihtilaflanmn neticesidir. 

125 saylava dayanan Bay Yev
tiç ile hükUnıetin yalnız Parla • 

ma ıöre değeri bir milyon lirayı ·ı kte nen alınması da düşünü ıne 
bulacak buiday, tohumluk ve 1 "° 

Bu ıuretle zürraa daha faz a yemlik olarak köylüye verilecek· 
laybklar gösterilmit olacaktıf• tir. 

Bedelleri maliyeti üzerinden, 
ve bir kaç la.bitle ve zincirleme 
kefalet auretiyle alınacaktır. 

Tohwnluklar verilmeden önce 
kalburlanacaktır. Encümen, bun -

I A "bşlİ 
Buğdayı koruma ayı 

tohumluk dağitma layiha• 
11 

Meclisin Per§embe topla~~~ 
görütülmesi ve neticelendırı 
si umulmaktadır. mento üyesinden tetekkül etmesi

ne tarfar olan Marinoviç gnıpu 

araımdaki ihili.fların hakiki ma· 
hiyeti belli olmama.kla beraber, 
bu illifanm Bakan Cenevreden 

önümüzdeki hafta yarıdan fazla 
yetimizde seçim defterleri ası!abile~ 

Ankara 18 (Kurun) - lç!9le- karacakları anlatılmalttadıt• _,; ı döndtiiü 2aman arkadatlan tara· 
f mdan soğuk kal'§ılanmasından 
ileri geldiği zannedilmektedir. 

Avrupadaki öko
nomik sıkınti 
~ (Bapnableden devam) 

l tal ya &ununla da lralmıyor. ileride 
İtalyan dı! ahıveriıi için batka ülkeler 
duı herhanai bir kılıkta (= tekilde) 
ödenmesi gerekli olan alacaklar 1 tal yan 
ldjıt para .._,,.PM Ylltm1acaktn'0 

~Bundan baıb ~lar Jie • 
yeti ikinci iir yasan daha ~ıkarmıtbr• 
Bununla da 31 ilkklnun 1934 den ev· 

•el her t talyan yabancı ülkelerde olan 
her türlü alaeaimı n her tiirlü Mtirli 
kaiıtlaiım hüldimete 'bt1dincektir. Bu 
lna,.ruldara mar selenler olaha 'bia, 
pek alır w.. ~ •111wıldır. 

Almanyaya selince, oraclada 1Rana 
banzer ~ak dÜJlealer vardır. Bu ülke 

;;; zamanlarda 'bir 7ua ( = kanüa) ile 
tu yönclem komnaıtur: Bwadaa aonra 
Almanyada hiç'bir firketin kazancı (o/o 
6) ,.., (% 8) i ıeçmiyecektir. B•ndan 

arbiı ( fazluı) hiikUmetçe alınacak, 
hükiımet IMı paralan ödüqç aJııuı aa11 • 
lacaktır. Karıılık olarak ıirketlere ala
caldanm P.terir birer kiiıt ftl'İlecelr 
tir. Şirketlerin bu yolda ihükumete ö -

dünç verdik!eri paralar ancak dört yıl 
sonunda seri ~ecektir. 

Öyle aanıyona:ıı: ki ba iki örnek Av • 
nıpanın en bayındmk ülkelerinden olan 
halya ile Almanyamn bUgünkü ökono-

mik durumunu ı&termefe yeter. 

Aeım US 

ltalya-Habeşistan işi 
Avam kamarasında 

Londra, 18 (A.A.) - Bay Con 
Simon İtalyan ile Habe§İ•tan ara
aındaçıkan hadi.eyi ayan kama -
rasında anlatarak bu hadisenin 
bilinen tafailitını hülaaa ettikten 
ıonra demiıtir kt: 

" Bu it ikinci Kanunda konsey
de görütülecektir. İngiltere hükil
meti bu itde kendine düıeni ya -
pac&ktır.,, 

Japon hükUnıeti !" kanattadır 
ki, Japonya yalnız nazari değil. 
fakat bilfiil beraberlik verecek bir 
formül bulunmalıdır. 

Bu takdirde Japonya bu bera
berliiin elde edilmeıi için seçecek 
zaman hakkmcla yapılacak konuı· 
malarda çok UJI&) dawanacak • 
tır,, • 

, -1,,.. 
ri bakanbiına ıelen haberlere ıö- lan cetvele göre Burdur •il• 'il 
re memleketin birçok yerinde ae • fazlaıile 3 Trabzon 2 fazl••1 

çim defterleri bitirilmiftİr. Tokat 2 fa~las:Ie 7, Saınsuıı 2 ~ 1 

Önümüzdeki hafta içinde ya • lasile 8, Seyhan 1 f azlasile 8, ,,,,. 
ndan fazla vilayetimizde defter • niıa 2 fazlaaile 11, Malaty~ ~ f, 

lerin uılabileceği mnulmaktadır. (asile 9, Kattamonu 2 fa1~ 
Seçi~in on beı ~ubatta baJlıyaca- Gümüthane 2 fazlasile. 5, . • ıı, 
iı söylenmektedır. ı fazlas"le 5, Bursa 2 fazl.,~ 

45 vilayetten ıelen malumat - Aydm 1 fazlaıile 6, lzmir 2 
tan bu viliyetler:n geçen devre "°" l ıile 13 saylav çıkaracaktır· 
çimine nisbetle 32 fazla saylav çı- . .. . 

oya ı nızamnames,i ~:tasdi edi~ ttl .. 
:Ankara, 18 (Kurun) - Soyadı dır. Nüfus Genel müdürlii~~ 

nizamnamesi Bakanlar Heyetince b:kata ait her türlü hal~· 
taadik edildi. Nizmname yann iç. bitirmiıtir. Hallan kaydı dtflf' 
itleri bakanbiına tebliğ edilecek- da kalabalığı önlemek ~~~ i • 
tir. kayıtlarmı aüratle yapabı~t' 

Soyadı kanunu ikinci :kanunun çin icab ederse yedek, :,.ı, 
ikinci günü tatbrka baılanacaktır. yardımcı memurlar kull 
Kanunun müddeti bir buçuk yıl - tır. 

Şartname tormulU 
talimatnamesi 

Anbra, 18 (Kurun) - Artır
ma, ekailtme ve ihale kanuna gö
re dairelerde umumi ve müfterek 
yiyecek, giyecek, yakacak ihtiyaç• 
lariyle intaat itleri için kullanıla· 
cak ıartname formülleri hakkın -
da tertip edilen yeni bir tartname 
formülü talimatnamesi Bakanlar 
heyetince tasdik edHmiıtir. 

Sovyet re•••mlarının 
eserleri 

Ankara, 18 (Kurun) - Bura
da bulunan Sovyet re11amlarının 
eaerleri yarın aut 14 ten itibaren 
Halkevi salonlarında tetbir edile
cektir. 

Bulgarlar Plevne harbi 
hatırasını yaşatacaklar 

Sofya, - Söylebdiiine ıöre, 
Bulıarlar .. 1877 Oımanlı - Rus 
muharebeleri hatıratını ihya et • 
mek iç.in Pilevnede yapılan zabi • 
tan yurdunun açıht merasimi mü
nuebetiyle heyecanlı tezahürat • 
ta bulunmaia karar vermitlerdir. 

Zora gazetesi bu muharebe • 
nin belli batlıı aimalarmdan olan 
Pilevne müdafii Gazi Oıman Pa
ta ile Pilevneyi muhasara eden 
Ruı orduları kumandanı General 
Skobelef'in fotoğraflannı ve har
bedilen tepelerin musavver resim· 
ferini neırederek Pilevnede yapı-. 
lacak olan teza.hnrata alt prorra· 
mm bir ıuretini yazmaktadır. · 

"' Samaun hatu"cl• 
"uıt .. yatakh vago _ S•'° . 

Ankara, 18 (Kuruıı) )ılı V•. 
sun hattına i§liyen "Y ~· dei•tll" 
gonlann günleri yakın " 
rilecektir. •ıı 

Ankarada ge~ç)er 
mitingı oıco" 

Ankara 18 (Kurıın) ~~ Jllii .... 
, d" güll"" el• 

nomi ve artırma :,e 1 Anki'" el' 
nasebetiyle bugun. ·ıiııf t 
gençler tarafından bır ~· ftlill~ 
. H,. ki.Ôı i yetı ..... ııı 
tıp edilmit, a b ~Jıı---
meydanında kalabbk r .ı-ıtu1:' 
ittrakiyle tezahürat yaP cldiO 

.General f shre k 
baka gidece •" sur• il!':' 

Tahran (Kurun) -
(T bran) ııı fJ 

zetelerinden • ··re it.O ~. · _ • .; 
aldıiı haberlere 1° ' oı ı.oJ,-. 

· · 'le me!I ıan hudut ıtı 1 hudut 
General Fahreddin, diıta1' ~ 
bitirdikten ıonra !4'11 s.ıd•t~ 
ile lraka gidecektır.. e Ge ~ 
ktimeti Basra eyalettDk '~io 1'" 
F ahreddini kartılaoı• • .ıir• 

bildirllılt· 
bk yapılmumı tti 

Şahd istifa~ grıaP:: 
Berlin 18 (A.A.) ··•·ooo " 

, bt'ın o~ ~ 
Bohlen, Doktor ~a ıasrıılaJI ~' 
teıkil~t kanunu ıle., dall ~ 
yi Gurubu BakanbgıD ~ 
liiinden çekilmittir. .,-ı_ .. uJ! 

Yerine Alman oı:ı ... ~.,..~ 
ve Hanover Ticaret. 
Ewltecker ıeçecekti"• 





~ 4 - KURUN ı 9 Birinci kanun 1934 

Kılı~ yusonı~z 
Bir Belçika gazete

sinin sözleri ve 
alkışı 

"Belçikanm Liyej şehr~nde çı -
kan "La \Vallonie,, gazetesi 28 
sonteşrin tarihli sayısında Tiirki • 
yedeki kılık yasasından bahseden 

bir yazısında Belçika'da da üni -
fonna1aıın yasak edilmiş olduğu
nu ve fakat Ti.irkiyedeki kılık ya
sasının çok daha hoş olduğunu 
söylüyor Ye diyor ki: 

"Türkiyedeki kılık yua.aı ile 
ıbizde ün:formaların men'i karar -
ları araıında bir benzerlik oldu • 

Mahkemelerde 

Afyon kaçakçılığı 
Afyon kaçakçılığı ıuçundan 

sekiz nwnaralı ihtiıas mahkeme • 

ıinde duM1fD1a11 yapılan Filip, 
Koço ve lspironun muhakemele • 

rine dün de devam edilmittir. Ba
vulların üzerindeki etiketler göz • 

den geçirilmif, bir ıahid dinlen . 
mİ§tir. 

Dunııma, kaçınlmak istenilen 
afyon değerinin anlaf!lma11 için 
bu ayın yirmi üçüne bırakılmııtır. 

iunu ıiz de görüyoraunuz ya? Gü· Ticaret odasında seçim 
zel pazar aabahlarmda her kö,ede işi bitti 
ve her meydanda bizdeki papaı • 
)arın kılıkları gibi inıana keder lıtanbul Ticaret Odaıı mecli
duyguları aıdıyan kılıklar gör • ıi azalıiı ıeç!mi dün alqa.m bit • 
mekten iıe ahenkli adımlarla ya- mittir. Ticaret oduma yazılı bir 
radılıfa, neıeye ve hayata kavut- çok tacirler on yediye kadar ocla
mağa giden mavi buluzlu arka • ya gelerek reylerini vermiflerdir. 
ôaılardan mürekkep gruplar gör- Reyler bugün ayrılacaktır. 

menin daha hoıa gider bir görü. BugUn yapllacak toplanta 
nüt vücuda getirdiklerini hep bir- lıtanbul Ticaret Oduı meslisi 
likte itiraf etmeliyiz. 

bugün öğleden sonra toplanac.ak-
Bu da, h·ç fÜphe yok Türkle • tır. Mecliı, bugün oda bütçeaini 

rin, bir türH! yerinden oynamıyan lastik _ deri raporunu ve zeytin 

lı itler bakanımızdan daha emin ihrac nizamnamesini gözden ge
ve ince bir zevk sahibi olduklannı çirecektir. 

_g_ö_st_c_ri_r._,, _________ 
1
TUrklye Ulusal komlte•lnde 

j'Kurun'un Avukab/I 
Nafakaya bağlanan 

çocuk için 
H. F. Tura ( lmaa) il el 

yazısına: 

Çocuk kendiıiM verilmemiı olan ta· 

raf, kudretine göre onan infak n 
terbiye masraflarına iıtirak Ue ariikel • 

leftir. Yeni aile vaziyetiaize söre seli· 
rinizin yitikler olmamuı bakımından 

nafaka mikdanmn yeniden tayini yahud 
çocuk, anasına bir mahkeme kararile 
verilmediiine göre çocuğun size teslimi 
için dava açabilirsiniz. Çocuğun fikri 
tekamülünü tehlikede 'bulduğunuz za • 
manda da böyle yapmak hakkımzclır; 

ancak geç de olsa ilkmektebe verilmiı ol 
ması sizin itirazınızın kuvvetini kırar. 

Nafakayı nereye yabnyoraamz oradan 
makbuz kağıdı almıt olmabsmız. Bunu 
yerine ulaıtınb ödüyorlar mı? Aramak 
ela gene aalahiyetinizin •lindedir. Bu da· 
vayı kadının bulunduiu yer mahkemr 
ainde açabilininiz. Sulh hakimleri ba • 
kabilirler. Bir vekile hundan vekayet 
youl yapabilirsiniz. 

Uluslar ara11 tice.ret odaları 
Türkiye ulusal komitesi dün öğle. 

den evvel Ticaret Odasında top
lanmııtır. Ökonomi Bakanlığına 

ıönderilecek olan rapor okunmut 
uyıun ıörülmüttür. 

'hndUl 90ftr&, &n&n6-telıd ~
im haziranında Pariste toplana • 

ca:k olan uluslar ara11 ticaret oda
lan büyük mecr sine gitmek iti ko
nuıulmuı ve Bay Nemli zade Mit
hatin reiıliiinde bir heyetin gön
derilmesine karar verilmittir. 

Dün, bundan batka bir de top
lantıya selmiyen azalarla beyne}. 
milel ticaret odalannın açtığı an
kete verilecek cevaplar konutul • 
muıtur. 

Geçmiş Kurun/ar 
19 Birinci Klnun1920 

Şanıbaydan 'bildirildiiine ıöre üni· 
formalı üç Rus ıenci tarafından mu • 
halaza edilen iki tabut Avrupaya sevke· 
dilecektir. Bu tabutlann bütün Ruıya • 
Y1 ıeçerek Çine gelmek üzere iki aene· 
dir seyahatte olduklan anlaıılıyor. Ta· 

1 
butlann birinde Grand Düıeı Elizabet 

__ f_o_p_l_a_n_t_ı_. J_a_r __ , Teocloruma diğerinde çarın ecaedi olda· 

C. H. F. Kasımpa9a oca§ında iu söylenmektedir. 

Soyadları 
alanlar 

Yeni &oyadı alanlan yazıyoruz: 

PoHs haberleri : 

Et kaçakçıları 
Şehiremininde Kaaab mahalle

sinde Türbe sokağında llyasın e
vimle on üç kilo, Tallı kuyu so
kağıncln Raşidin evinde altı kilo 
kaçak et ile altı deri ve dokuz 
canlı koyun bulunmu§tur. Ka -
çaleçılarm ikisi de yaltalanmıştır. 

Sıcak sütü başından 
"' . . 

aşagı gıymış 

Ortaköyde Zincirli kuyuda 8 
numaralı dükkanda oturan ibra· 
him oğlu Rahmi dün sabah kay· 
nattığı bir güğüm ıüdü rafa ıkor
ken güğümü başına dü§ürmÜ§, sı

cak sütler vücudünün muhtelif 
yerlerini yakmııtır. Rahmi, Bey
oğlu hastane~ine kaldırılmııtır. 

ÇALINAN EŞYA - Bebek
de lsmailin ve Osmanın evlerin • 
den yatak, yorgan, battaniye, çar
taf gibi eıyalar çalınm;ştır. lddia 
üzerine Filova ile oğlu Jozef hak
kında tahkikata batlanmıştır. 

Kadıköy erkek orta mektebi müdürü 
bay lsmail Hakkı (Karabet), muavin 
bay Recai ve bi:itün ai!esi efradı (Şe • 
ren), türkçe hocası bay Ihsan (Balkır) 
türk~e hocası b3y Niyazi (Akkan), fen 
hocası bayan Fahriye (Bilgin), fen 
hocası bay Halid, (Avan), tarih hocası 
bay Zekiıi ( Kanrapa), tarih hocası ba • 
yan Meryem (Emircan) riyaziye hocuı 
bay Sun'ullah (Tokay), riyaziye hocası 
bay Kenan (Can), fransızca hocası bay 
Şehab (Öner), biyoloji hocaıı bay Sa· 
dullah (Diren), almanca hocaaı bay 
Kemal (Mani), liseler muhasebe me • 
mUrıı bay Münür (llgay), Cibali tütün 
inhisarı fabrikasının kıyım ıubesinde 

bıçakçı bay Rıdvan, (Attila), Kadıköy 
ıiloau tesviyeci uıtası bay Ömer Yusuf 
(Çelil4y), Kadıköy lisan dersleri idare 
memuru bay Hilmi, Aksaray Tamburi 
Cemil aokak 34 numarada bay Tevfik, 
kardeıi bay Hüsnü (Türkay), eski itam 
müdürlerinden bay Ali Rıza ile oğul • 
lan bay Hikmet, bay Fazıl, bay Talit 
(Atak), dahiliye mütehaum Dr. bay 
Emin Şükrü (Kunt), Belediye zabıta11 

batmeurluğı.tndan mütekaid bay Halid, m--~-_,-! 
oğullan Bursa askeri hastahanesinde _ 
binbaıı Dr. bay Suad, harita müdürlüğü 

dördüncü ıubesinde yüzbaıı bay Kad· Fatih kazasında: 
ri, Buna Osmanlı' bankası memurlann • 1 
dan bay Neşet, İzmir orman amenaj • lmlatı harbiye memurlanndan bay 
man mühendisi bay Nevzad, torunu bay Abdurrahman Nafiz ile bay Kazım km 
Halük (Mengü), Burdur vilayeti mah· bayan Behİ\fe, polis memuru bay Meb • 
kemesi asliye hukuk zabıt katibi Dinar med Celalettin ile bay Hüseyin kızı ba· 

yan Zeliha, bakkal bay Arif Hikmet ile 
it Ziya (Dilmen), Şehzadebaşında Hor bay Necib kızı bayan Medeniye, bekçi 
kadem mahalesinde bakkal Mehmed _L: bay Osmanla Hüseyin km bayan Han• 
Sezai (Türkoğlu), Selimiye topçu bin· ze, lstanbul müddei umumiliği katiple· 
baıısı bay Ömer Faruk, oğunları bay rinden bay Mu•tafa Halid ile bay Ali 11......_ 'ba7 Nejacl. .U..i '-yan Mu·_· ~-..,..... __ .._ ~·.,.._._ ~ 
nevver, kardeı erı bayan Servet, ay bay Mehmed Salahattin ile bay Nuri 
Muzaffer, bay Muammer, (Güney) so· kızı bayan Saadet, tütün ekı;peri bay 
yadını almıılardır. Hüseyin Ziya ile 'bay Mehmed kızı ba• 

DUzeltme yan Emine Pakize, turşucu ba~. Şa~ir 
ile bay Hüseyin ktzı bayan Hunnuz, 

Halkevi mecmua memuru bay Ali, dökmeci bay Niko ile bay Yuv.art kızı 
oilu Tuncay ailesi bayan Sabibamn so· bayan Eleni, bay Halid ile bay Abdul· 
yadı 7UJ}ırtren bir yanlııbk olmuttu· lab kızı bayan Hikmet, kömürcü bay 
Düzelterek aile aoyadınrn (Gümüı) ol· Alile bay Hikmet k•zı bayan Mukaddeı 
dulunu telcrarbyonaz. ı;ümrii.k muhnfaza memtı!'u bay Muıta· 

{aite bay Eıad Süleyman kızı bayan 
Liitfiye, bahçavan bay Yuvan ile bay 
Petro kızı bayan Elemo, hammal bay 
ldriı ile bay Ali kızı bayan Fatma, 
kunduracğı bay Ekrem ile bay Hasan 
kızı 'bayan Nadide, berber bay Ahmed 
ile 'bay Mu•taf a kızı bayan Gülıüm ev• 
lenmiılerdir. 

Halkevindeki konferans 
ve temsil 

Halkevinden: 20.12.1934 per. 
tem be tünü Mat (17 ,30) da Gül • 
hane parkı içindeki Alaykö,künde 
Bay Refik Ahmed Sumerlerden 
kalan ın' at eaerleri hakkında bir 
konf eranı ve bu konferanatan 
10nra temsil amatörleri bir temı:l 
verecektir. 

Bu konefrana ve temıile gel
mek iatiyenler davetiyelerini her 
gün saat 16 dan aonra Alaykötkü 
iç i§leri çevireninden ala·bilirler. 

BeyoAlu kazası=tda: 

................................. C.H.f. Kasnnpaıa Mrelcez ocaiı 

baıkanlığından: 

Ocağımızda her on beı ıünde bir 
yapılm:ıkta olıı..n "kültürel toplanblann,, 

Eu aktam S U M E R Sinemasında 

Bayan Cemile ile amele bay Muata· 
fa. bayan Fatma ile bay amele Mebmed 
Ali, bayan Servet ile ameleden bay Fa· 
zıl, bay Ebmura ile ile bayan Jan, bayan 
Münire ile amele bay Cemil, bayan Me• 
li.hat ile bay Zeki, hayan Hatice ile bay 
mühendis Hüsamettin, bayan Eleni ile 
gömlekçi bay Kosu, bayan Nazmiye ile 
bay lbrahim, bayan Rabia ile bay Ki • 
nıil 

EmlnönU kazasında: 

ikincisi 20.12.1934 perıembe akıamı sa· 
at 20 de baılıyarak ataiıdaki program 
)apd:ıcaktrr. Toplnhya herkes gelebi • 
Jir. 

Program ıudur: ' 

Kazak Kalbi 
Şarkı, dana ve mua"ki filmi başlıyor. Oynıyanlar : .. ..._._... .................. ._ .. -...................................................... ., ....• .._ .. .. 

Bayan Saime ile esnaf tan bay Oı -
rnan Hilmi, lııayan Sirpohi ile bekçi bay 
Sevkis, bayan Berta ile bay Salamon, 
bay Agop kızı bayan Tclı:uhi ile bayan 
E1eni, bay Mustafa kızı bayan K.evser
le bay İbrahim, bayan Fatma ile esnaf• 
tan bay Abdülvahid, bayan Reheka ile 
yumurtacı Yasef evlenıniılerdir. 

Kısa 

S TAŞLA YARALADI - J 
litaıta kahveci bay E§refi, ı,.y 
adında biri taıla batından aitr .. 
y~~·alamııtır. Hadise, bay la~ 
ği kahvelerin paralarını verın 

doğrnuıtur. tt1' 
§ TAKSi SAATLERi Ml11'ıtıı' 

EDJ LECEK - Ökonomi l>:-~~e ,ı1 
tomobillerdeki taksi ıaatlerının ~ 

Jı ve fenni bir ıurctte kontrol ~1" 
• · d .. •• kt d" Ole" ı-.ycnesına U§unme e ır. · • 

ayar müdürlüğü bu İ§le yftlond110 

dar olmılktadır. 

§ YiYECEK, IÇ~CEK .. flı\~ 
- Belediye her "Y bırer bul~.eıı-" 
meğe karar vermiıtir. Bu büll 
erzak, ıebze, meyva, mahrukat ..,,,, 

Ol ... 
toptan ve perakende olarak ı 

melctedir. 
1
1' 

§ KOÇUK ÇEKMECE "O · 
RiNDE - Küçük çekmece .,. . 

köylerinde ilk tedrisat müfet~tJ 
Bay izzetin yardımı ile köy ~ 
bahçelerinde .ziraat tecrübeleri 1' 
mıya baılanmııtır. ~ 

Bundan ba!ka ilk defa ol~ak •tJ 
köyün bir aylık ihracat ~e ı~ 
köy hocalan lal'afından hır deft 

zılmaktadır. Bütün köy hocat.ı'J~ 
tiyar heyetlerine yardım etıl'el 
köyün 'bütün islerile alakadar 0 

• otJ 
da bildirilmi§tir. Hocalar bet 
güncle bir aıbh: konferanılar ~• 
dil'. ,_,. 

§TELGRAF MUHABEJV.1
1 
.. ' 

Ti _:_ Ticari ,,aziyetin inkitaf• 
Avrupa ile yapılan telıraf 11111 

da ziyadele~miıtir. 

Birinci teırin ayında -r: ~ · 
ecnebi memleketlere ve ecn~ ~ • 
ketlerden Türkiyeye telaıJ 13' fi 11. 
bin 494, kara hatlanndan 14· ~ 
niz kablolarından 3285 telgraf ,,.fi' 

~ r 1.• 
olmuıtur. Aynı ay zarfında~~~. 
-- -m1e1c-.ı • ..oı. ~ 6507 ~,. 
rü§mesi yapılmııtır. Jstanbôl ',,.p 1 

telefonu ile de aynı müddet ,-

hin mclıabere yapılmııtır. ~I~ 
§ DEVLET DEMIRYOL ~ 

GELiRi ÇOCALDI-P.~ 
yollan hatlannda yapılan t iitiit' 
re varidatını arttmnıfbr• B .,.. 
üzerindeki üçer aylık te~t t 
sonuna kadar devam ed~;İ. ti' 
ayındaki varidatın geçen ...-. bit t' 
yesesinde fazlalık gayet A ~ • • 

kilde sörülmektedir. Eylul ~ 
ki devlet demiryolları battat1 oJI ,,ı 
2 milyon 345483 liradır. BoJI ._of 

d ·-, lirası yolcu nakliyatın ao. ııd'_.ı 
933 senesinin eylul ayın.~G~ell 
ridat ise 1.607.099 lira ıd1• Jds 
ye na.zaran bu eyluldeki f~• 
lirayı bulmuıtur. 1trAf, 

§ 2 BtN cocuM ~ıt . ~
et - HILALtAHMER ;lıiı'~'" 1' 
nun baıında iki bin~. 
meğini nrmeğe batlıyacakl" 

§ DENiZ YOLLARI ~~...:..e ..,t 
• "bafed ~t~, 

- Yılbaıından ıb . yoa-._-.kl 
lanacak olan yeni denlS ~ ~ 
program ham'laftJllJf• ök 
lığına gönderilmittir. 

FJTRE - zEJ'A1. e(i 
c_dJ•1 fi 

Bu ayda Tayyare ktJf• 
vinize zarf bırakac:ı' ·1iıı' 
ve zeki.tınızı bunun ıçerıy•''' 

nını:ıı yunuz, adınızı, ıa 
ı - Ökonomi savaşı: (Sadi Abaç), 

2 - Ökonomik yükseli~imizdc tutumun 
ve yerli malın değeri (Yusuf Şınl), 3 
- öz türkçe (tuyuğ) lar (Salahattin 

Aslan) 

Jose 
Mojika VE 

Mona M.aris 
Rosita M.oreno 

ri veriniz. 

rr~~~=----------------~ ·~_ô_L_O_M...;,.___ı =------~.osV 
Mülga zabtiye nezareti mua. KURUN gAL 

4
7 

Anadoluhiaan idman yurdundan: 
Yurdumuzun yıllık toplantısı bu a • 

yın yirmi dokuzuncu cuma günü aaıt 
oncla yapılacağından uyclerin Anadolu 
hiasrında yurda gelmelerini dileriz. 

Milli Türk talebe birliii ıenel yazr 

cılığından: 

ıı U.1934 Cuma gll a ıaat l4 de 
birlık merkezinde yıllık toplantımızı 
yapac ımızdan arkada.1ların ıelmeleri 

vini merhum Bay Ahmed Ragıb N · · . ..-
oğlu askeri kaymakam mütekaidi K U P O•P ... ~,,,.. 
ve cenub demiryolları müdürü r u kapoau k•• ' 

...... Yaran aktaqı SARAY Sinemasında Bay Ali Raif, uğradığı hutalıktan 19 • 12 • 9S 
Kadıolano ıevimli artiati: RONALD COLMAN ku l 

rtu amıyarak Meninde vefat ıJ# 
ve güıel yıldız: LORETt:A YOUNG etmi!, cenazeai dün Haydarpa!a· 1 Okuyucu/arırtı 

PRENS AHMET ya getirilmittir. Bu sabah latan- hiznıet ~1 
buıa nakledilerek namazı, ağte 0 N · .7 

f iminde görüneceklerdır. Bu film, UNITED AR 1 ISTS'in vakti Beyazid camisinde kılındık- f( U P ~ . ., 
Fıao11ıca miikilemeh mühim bır ıabeıcrdır. m•••IJI tan sonra Merkezefcndideki aile ru lıapo•a k••P .-

__... ...... .....-.......-.--..-.. - ... --..-...._. __ _.••••••••••••-• .. ••••n•n•• .. •• 
lllveten : F O X J O U R ft A L 
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ııı n s·s er Semrnnın nyn~lırın~ ve 
Döisün~e ~oınsıvor~u! 

, .. D"' A - d ... k , aranın goz esını ış ence ile söyletmeğe 
uğraşıyordu. Semra cellatların önünde . 

hali bayılmamıştı 

~i~ ediyordu: • ı y&Y&f geberteceğim. Sana ölümü 
. . hükumdann sadık hır göıtereceğim.. Her ıün onunla 

toYıflJ.. Dütmanı memleket naaıl arkadathk yapacafını göre
lcup da ne kazanacaiım? cejim •• Ve ıeni nihayet Liji'nin 
bu .iftiralan uyduranlar, göz~ri önünde öldürtecei!m ! 
~z::lere kd?f&D, bende · ıö- Dedi .• onra cellatlardan birine 

ır. döndü: 

8eıı seni .CSyletmeaini bili· 
IJ.di herteYi bülbül ribi 

ın! 

:erek ellerini biribirine vur
e: 

. !Çeriye ıeliniz ! 
~bağırdı. 

ra.'nm rengi aa~n ol· 

llltı . . . d·ı· . . ann ıçerıye I"' ı ını ıo· 

lltırdı: 
8en muumwn, Tan! Bana 

)aptinna... S.na merba· 
'l! v, 

)erlere ablarak yalvarma-
ı: 

Ş-. çıplak hatuna bak Tan! 
libi ,Uzel bir kadmı ne 
~le soktun 1 Bana acBDI• 

? 
Jeıketime, dul Te .efil 
ıhtıyar babalara, göZü 

kulaiı iıitmez hastalara, 
~. ninelere daha fazla 

• Sen ·bunlarm hiç biri
edin .• Ve yarın genç 

~ah imparatorun koynu· 
ı için, memleketine her 
~lriı yapmaktan çekin· 

Niç.in Aklıyoncm? Ben 
~ h.ptıklarınızı ve (Huma) 

1.! konutnıalarımzı biliyo
~ııder Babile ıirerae, (Li
.._den ayırtıp (Huma) ya 

- Haydi, millerin kızdı mı •. ? 
Kızmıısa, evveli altınlarla be -
zermıit bacaklanna yapıftınr •• ls
tedikler:mi ıöylemezae göbeğini, 
kollarının altım ııra ile dalarsı

nız! 
Semra inkir yolunu tutım19tu... 
lıkenderle gizli muhabereıi 

olmadıiını söyliyerek Tana itimat 
Yermek, bu suretle de itkencedeu 
kurtulmak istiyordu. 

Sarayından dııan çıkmayan 

bu adam, ıairin evinde konutu· 
lan gizli ıözleri nereden duymuf· 
tu?! 

Celllt, elindeki kızgın demirin 
ucunu Semra'mn ayakları altma 
yapıttırnken, genç kadm hala bu 
gizli muhaverenin itidilmediğine 
kaniydi .. içinden: 

.. _ Tan tahmnlle eSylOyorclu. 

Ben onu da kandıracağım!,, 
Diyordu. 
Odanın içinde kızgın ve iğrenç 

bir iman yağı kokusu dalgalanı -
yordu .• 

Tan bumunu tıkadı ve ağzın
dan nefes almağa ba§ladı. 

Cellat ,Tan'ın gözüne bakı
yord•J. 

Semra· 
- Olüyorwn .. Bir ıey bilmiyo

rum... Merhamet... Merhamet ... 
Diye hayk1rırken, Tan cellat

lara emir veriyordu: 

Çiçek bir evin en ıüzel aüsü olma · 
lıdır. Bahçesiz avluda veya apartman • 
tarda oturanlann odada veya balkon • 
tarda yetiıen çi~ekler dikili saksılar ol· 
ma~ıdır. Odadaki aaluılar mümkün ol • 
duğu kadar pencereye yakın bir yerde 
bulundı l'ulmahdrr. En güzel yer cum· 
badll'. Çünkü orada birkaç taraftan bir 
den l!!ık alır. Odaya fazla ııık giriyorsa 
saksılan biraz geride bulundurabilirsi -
niz. Fakat herhalde güneıin aakıılara 
kadar iriımesine dikkat etmek Jiznn • 

dil'. 
Çiçek~eri naııl yerlerine koymalı? 

Evvelce bunun için demirden ve aaçtan 
yapılmıı bir takım ayak!ı çiçeklikler 
yapılırdı. Çok §Ükür bunlar ıon zaman· 
larda ortadan kalktı, onlann yerine a· 
ğaçtan, rafa benziyen g6zel çiçeklikler 
meydana çıktı. Bunlann muhtelif çe • 
şitleri vardır. Tahtamn boyası odada • 
ki eıyanm rengine uyduhılabildiği için 
de çok pratiktir. 

Çiçek ıaksılarma gelince, bunlann 
en güzel ve aynı zamanda en faide1isi 
bildiiimiz kmnm toprak saklılancbr. 
Bunların görünüıü güzel defildir, diye· 
ceksiniz. Halbuki çiçeiia ve yahut 
fidanın enine boyuna uygun bir 
toprak saksı, hele kenarlan temiz 
tutulursa etrafındaki yosunlar temizle· 
nirse hem ~içeği daha iyi be.ler, hem 
de odaya bahçede bulunuluyonnut duy
gusunu verir. Hatta son zamanlarda 
odaya bu bahçe binini vermek için top
rak sakaılar etnfmdaki yosunlar silin • 
meden ye!İl yoıunlarile salonları ıüı • 
lemiye bile baılanuılarcbr. 

Herhangi bir nebata toprak saksı 
lizımdrr. Cünkü saksının içine ne kadar 
çok hava -girerse çiçek de o kadar iyi 
büyür. Gayet ıüılü ve fayans 1'ir taksı 
içinde cılız hir fidan ıörmektea ı .. lm
mtzı toprak aak11 içinde güzel büy\i -
mü§ boylu, poslu 'bir çiçek fidanı gör • 
mek tabii tercihe değer. 

Od• çicclderi yaıamak ic;in ııığa ve 
havaya muhtaçhrlar. Şayet odanm için· 
de soba veya petrol lambası yamyor ve 
odadaki havayı harcıyorsa çiçek için te· 
neffüs edilecek hava kalmıyacağmdan 
odanın ihavaınu ııkıık tazelemek la • 
znn gelir. Yazin balkonda iken laf için 
alman çiçeklerin kıt devrini Şteçirme!e· 
ri için 3-6 derece hararette bir odaya 
ihtiyaçları vardır. Fakat yazık ki bu çi· 
çekler çok defa ışık eönniyen kiler ve 
mahzen gibi yerlere konulur. Kııın din· 
lenmek iıtiyen bir çiçeğin 1ıığa muhtaç 
olmadtf,ı san1lmamaltdll'. Çünkü o çi • 
çeğin büyümesi kışm büsbütün dura • 
maz. Kı~ın da ll!ık ve havaya ihtiyacı 

========Yazan: Selami !zzet Kayacan 
Tekin kolla~~dan t_utup kaldır- ! yamaçtan aıağı indiler.. Gölğelik 

dı ..• Ayg.~n, ... ~lın~.kalbıne göt~rdü: bir kumluğa yerletti!er .• Biraz ev· 
- : ure.gmı 0.yl~ ~rptı kı.. vel kahveciye bıraktıkları sepetler 
Tekın hıç çekınıksız elini uzat- açıldı .. Ne de çok ıey almıılardı .. 

tı: B ka Söğüf, yumurta, sardalye, salata, 
- a ynn •·• peynir, böbrek, neler ne!er yok • 
Kadın mini olmadı. Tekin bun- tu Y emı' ıt.e kada h d 

d 
·· :ı: r er ıey vz.r ı. 

.. a~.cesaret aldı, boynuna sarıldı, Bütün bu~rlar, tektük sözlerle 
optu .• Kadın çırpındı; ortaya kondu.. Dördü de acık • 

- Bırakınız, kuzum bırakınız. mıılardı ... Yemeğe baılayınca bir 
... Kadının kurtulmağa çalışma· çeyrek karlar derin bir se11izlik 

dıgını anladı .• Fakat Tekin bırak- oldu Yalnı "' rt 'l 
O 

. z &CJıZ §apu usu ı e, 
tı... zaman gördü, ki kadın gö- catal brr ... k J • d Jd A •• ~ :r"' ıea erı uyu u. ra • 
rulmek korkuaiyle istememi§ .• En- da sırada b ğ k b' d ı b' 
d

. ı· d' 
1
. d o u ır ses, o u ır 

ııe ı en ıfe ı, ört tarafına bakın- ... d .. ı··kJ k b' · · a~ız an guç u e çı an ır ses ışı· 
dı... diliyor, bu ses, su ve ya ekmek isti-

Kimse görmemiıti.. Yürüdük • yordu .... 
leri yol çukurdu •• Sollarındaki ya· En fazla ekmek viven Üstündü. 
maç bir insan boyundan fazlay - Kendini toplayan Tekin, elmıeği 
dı. Oıtelik.bir de buğday ba§akla- bahane ederek söz açtı .. Ü!tiin': 
rı vatdı. Zeyneple Üstünün göz- - Ben çok ekmek yerim, diyor• 
!erinden uzaktaydılar •.• Biraz da-

h 
du, kan yapar .... 

a ilerleyecek olurlarsa, dünyanın Tekin itiraz etti: 
gözünden uzak kalacaklardı. Fa • _ Cok ekmek yemek iyi bir 
kat ilerlemiyeceklerdi. Aygen 
kendine ıelmiıti: 

-Tek dur, dedi, amma da ace-

leciıin?. 
Tekin kadını kolayca elde ede· 

bileceiini sanmııtı. Mukavemet 
görünce pp.ladı .• Bütün kan bey
nine ııçramıf, f&kaklan zonklıyor· 
du. Her zaman ıoleun olan ya· 
naldan kıpkırmızı olmuıtu. içine 
biraz çeki düzen vermek mabadi
)e, dıtma çeki düzen vermeğe 

kalktı. Ne yapacağını bilemedi· 
ğinden evveli kolunu eliyle sü • 
pürdü, ıonra iğildi, paça.sının kıv· 
rnnlarmı düzeltti. 

Doğrulduğu zaman heyecanı 
biraz yatıpnıfb .. Tatlı tatlı baktı 
vaziyeti tuhaf bir hamleyle kur • 
tardı: , 

- insanın ömrü kısadır: Bu ö
lümlü dün.yada acele etmeli.. El -
bette aceleciyim ya ... 

Aygen güldü; Tekinin kendine 
bili. yiyecekm1t gibi baktığını gö-

rünce: 
-Ne de çapkın 

var!. dedi. 

bakışlann 

"\ey değildir. 

Çok ekmekle çok etin maza.rra· 
tından bahsetti. Bir iki sözle Ay
geni bir kere daha kendine hayran 
ebnek istiyordu. 

Filvaki ~ ygen dikkatle onu din
liyordu. Yemeği bırakmıştı. Zey
neb memnundu. Kocaaının bekçi
liğini beğeniyor, hem çekiniyor, 
hem dinliyordu .. 
Oatün hem kutuyu açıyor, hem de 
imalı sözler söylüyordu .• 

Sıra sardalye kutusuna geldi •• 
bir kaç kadeh prap yuvarladığı 
için kafayı tutmuttu .. Keyfi ye • 
rindeydi .. Bir aralık açık bir söz 
yumurtladı .... 

Tekin açık şakadan ho,lanmaz
dı Dudaklarını kemirdi. ltitme • 
mezlikten geldi .. Fakat Aygen: 

- Şu benim kocam ne h1nzır 
heriftir! 

Diye gülmekten katılıyordu. Öy
le güldü ki, bir müddet yerlerde 
yuvarlandı ve ıonunda, yarı u -
zanmıt kaldı .. ~ecektin, değil mi? Hay

L~ fenalıktan itiraf et •• 
.. ~an senin aizından da 

"'. lltiyorum ! 
Senıraya kartı insafsızca 

: la karar vermifti. Cel-

Haydi .. Bir daha .... Bir daha.:. 
Ve Semra'ya dönerek: 
- Yalan söylüyorsun, kaltak! 

Dedi, hila yalan söylüyorsun! Be
ni de aldatmak iıtiyonun ! 

vardır. Yoksa saranp aolar. 
Bl"lkonda yetiıtirilecek çiçekler için • Şimdi güne§ tam tepelerindey • 

en mü--.asib k~b bir metro uzunl ~nda di. Birdenbire acıktıklarını his • 

içlerinde kam ıkaynıyan, canı 

oynıyan asıl oydu.. içtiği şarap 
damarlarını biraz daha fıkırdat • 
mıı, gözlerini biraz daha parlat -
mıftı. Attığı kahkahalar, kaya
lıklarda yankılar uyan.dırıyordu .. 
Gözlerini de Tekinden ayırmıyor

du. 

~ duruyorsunuz? Haydi, 
llflen çrkartıp kızdırmız ! 
~ tlar derhal odanm bir kö
~!d":kları atef yiiim içine 
-~attılar. 

g bunları g6rilnce, kor· 
\ t ıleri dıpnya uğramıfb .. 
~~ldarma kapanıyor: 
~ ' affet, Tan! Beni Hu· 

~itti .... 

~ •ilıyordu. 
&.. u l&zleri ititince hidde· 
~u-...... •auU7 .u. 

İ!kence ocaiı kart11ın· 
• llan söylüyordu. Zaval· 
'lltrı 'batını ıövdesinden 
ı 0 ihtiyar kalenderi kan· 
~!lkete ıürükleyen Sem· 

1 lJdi? 

~ ·-·1 .. .. .. ö .. d ~u n gozunun nun e 
~ 8en Huma'yı akıllı bir 

Ordum .• Sana uyaca.iı· 
\ °httun. Miskin pintin'n 

'- l& gözü olduğunu 
Q.Ja.smı kopartmakta 

~edim. F~kat, ıenin 
'lcoyal koparacak de
ltorkma ! Seni ya•at 

Cellatlar kızgın tiıleri birer bi
rer genç kadının göbeğine, kol
tuk altlanna götürerek yapıttır· 

mıılardı. 

ve 25·30 santim yüksek1i3'inde tRhta • 
dan kutulardtl'. Bu kutuların altmda, 
saksılarda olduğu gibi suyun akması 
için delikler bulunmalıdır. Muhtelif 
cinslerde obn çiçeklerin bir araya di • 
kilmesi münasib değildir. Çünkü öyle 

Semra inadında sebat ediyor- çiçekler vardır ki bazılan az, bazdan 
du: cok suya muhtaçtırlar. Biri su!anırken 

Beni öldürmeyiniz ... Ben yarın diğerinin ıu!anması !azım gelir. Aksi 
hükümdara hizmet edeceğim. Ba- · takdirde çiçekler haataldclr, cılız, insan· 
na acıyınız! Ahhh ... Ahhh ... Bana lara benzer bir hal alırlar. Halbuki çi -
merhamet ediniz! çek yetiıtinnekten maksat balkonumu -

... • • za veya salonumuzu süslü ve göze hoş 
Tan, Semra bagırdıkç.a sınırle- görünecek bir şekilde buluttdurmakttt. 

niyor Ye cellatlara: Odada, pencere önünde, ya ba'kon· 
- Ne duruyorsun? Sıramı bek- da çiçek yetİ!ltinnelc merala İstanbullu· 

liyonunuz, Şimdi de göğsüne, 

1 

lann _en eski iti.'atlanndandır. Yalnız 
memelerine yapıştınnız ! Haydi.. teeuu~. olu·r.ır ki bunlann bedii bir man 

Vak
't gec·rmed bu . . 1....!&. • • , zara costennesine ehemmiyet verilmez ı _ ı en ıt • UKtrınız. Ek · · .. .. · 

A • • serıya pencerelenn onunde, balkon • 
Cellatlar tekrar tıılerı ateıe larda e;21 ... tenekelerine, lconsel'Ve kutu • 

aokmutlardı. larma dik;lrniş d..Jri,, manzaralı ~ey -
Semra hala konuıabiliyordu.. leTe rast ,..elinir. Cireğe merakı olan a

Tan kendi kendine: rada sıra<ln beş on kuruı vererek h:r de 
- Bu kadının dokuz canı var toprak sPksı al.,,ağa menk etmelidir. 

galiba .. ! Hala bayılmadı.. hala 1 nı11ınııı1""""'"'1"""1''""""'m111"""""1ıı1"0ıımttftttı1tHllPntl 
müvazenesini kaybetmedi. 1 FiTRE - ZEKAT 

Ve Ayaklarını yere vurarak: Fitre ve zekitmızı bir ki~iye 
- Hala bir tey söylemiyecek vermekle, olıa olsa onun en çok 

misin? - Diye haykırdı - bili üç beş günlük yiyeceği çıkar. Anr 
düpnamn hangi kapıdan girmek cak bunları Tayyareye veriniz. 
Mıtedit:ni anlatmıyacak mıem? Ulusal iıler:miz baıanhr. 

"tun : ıııı ı.11••,••"'"_...._11111111 
(Devamı var) 

ıettiler .. Aygenin kamı zil çalı· 
yordu. Tekin, parmaklarının u -
cuna basarak doğruldu. Ta öte -
lerde, sahile çok yakın bir yerde, 
gölgeler seren top ağaçlara baktı. 

Bu esnada Üstünün sesi duyul
du. Sesten pek uzak olmadığım 
anladılar. Aygen fazla acıkmış· 
h, saklambaç oyununun zevkini 
feda etti. Cevap verdi. Tırma • 
narak tarlaya çıktı .• Üstün, tarla· 
nın öbür ba,mda, yüzü gözü kı • 
zarmıf. soluyarak terini siliyor -
du. Onları aramak için ko§mU§· 
tu. Zeynep yorulmuıtu, daha ile
ride yere otumıuf bekliyordu. 

Birleıt;ler. l<t"l\ bir yoldan a
ğaçlrfia gittiler. Tekin: 

- Burası kahve, dedi.. Rahat 
edemeyiz .. Aşağıya inelim .• Bakı
nız, ıu kanapeye oturup yemek 
yivPlim .•• 

Bu teklif hrı~a ~·tmedi ... t\vgen 
yüzün:\ ektitti. Tekin iarar etti · 

- Ta lstanbuldan buraya bir 
kahvede yemek yimeğe mi gel
dik?. Aşa~111 hem gölge, hem se -
rin. hem güzel.. Su başında yemek 
yimek dunırken doğrusu burada 
otun1'maz ... 

Nihayet ikna etti. Ağır aiır 

Çingograf nihayet açıldı .. O da 
bir iki ~aka yaptı .. Zeyneb gülüm
siyerek dinliyor, kocaaının fazla 
ileri gitmemeaini için için temenni 

ediyordu. 
Bu ıarapları Tekinin zoru ile 

almışlardı .. Ü ç şiıe kırmızı, üç ıi
şe de beyaz ıarab getinniılerdi ... 
iyi ettikleri meydana çıktı .. Yiye
ceklerin var111 olduiu gibi dur • 
du~u h~ lde. beyaz ıarab biti ver • 
mişti .. Tekin: 

- Bir iki kadeh te kırmızı şa • 
rab içelim,. diyordu ... Telaş etmi
ye1=m. aksama kadar acıkırız. 

BardaC7a dolduruyor.. Aygene 
uzatıyordu .• Sonra tatırmı§ ve 
da11YrnlılYa gelmit gibi, kadının 
bardııı.1Ymdan iciyor ve yan gözle 
ona bakıvordu •• 

Bir ıı,ralık Aygen de avni şeyi 
vaoh. Dalmış göründü ... Tekinin 
~u.laklarm~an henüz çektii!i bar • 
.ıa~ı 11.blt ~,,~aklarına götürdü •• 
Tekin güldü: 

·cnevamı nr) 
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Kültür bakanının 
RadlJodaki söylevi 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -7-

Kadıköqün malıalleleri 
Ankara, 18 ( A.A.) - Kültür 

Bakam Bay Abidin Ozmenin ö • 
konomi ve artırma yedi günü için 
radyoda söylediği söylev şudur: 

Çok aay11lara deier yurttatla· 
nm, 

a..ııa inanmamak için bize tüp· 
•erecek bir tey de yoktur. lı -

un fethinden sonra kadıla- Bugün ökonomi ve tutum ku-
tebirdeki büyüklükleri de göı· • rumunun betinci yıl dönümünü 
or ki, bir ıemt, kadının iımini kutlulama yedi gününü bitirmit 
· ir. bulunuyoruz. Bu uluaal kurumun 

Sontan kendilerine latan · önayaklıjiyle batbyan savatlar 
efendiıi denen kadılar ( ı) lı- yurdumuzun ökonomik kalkınma· 

un bütün esnafına karışırlar 

1 
ımda uığh olmuttur. 

kendiıi Arap camiinc:le oturan Budunumuz biriktirme yolun -
ta kadıımın, bütün Rumeli da az yılda çok ileri gitmittir. 
• ile Bandırma civarındaki Ka Öbür yönden uluıumuzun yerli 
illa kadar hükmü geçerdi. yapısı neınelere, kereçlere gittik· 
ar bdıaı, Boğazın Anadolu çe artan bir istek ıöstermekte ol-

i ile İzmit hududuna, oradan KadıköyUnUn bugUnkU görUnUtU maıı kıvançla aöylenebilir. 
eye kadar karqırdı. Bu ka • Fikri ruhsari ile yandı tenim bilmez toplamıt, fakat vaziyeti idare et- Türk köylüıünün yetittirdiği 
&ayılan kadılardan birinin, mi? meıi lazımdı: ürünler, davarlar eskiıiyle ölçü • 
hayri .wer, iyi kalpli bir ka· Acep 01 mah Fener bahçesine gelm~~ - Sayei tahanenizde.. lemiyecek kertede bollattı, anlq-
kadılığını es.ki Kalkedonya • mı. Cevabiyle mukabele etmit ve tı. Delil yalnız iç ıataklarda dıt 

. ülkesine bırakmaıı çok ye· Fenni Efendi "Mah,, ını Fe • hemen 0 gün yapılmakta olan ha- avdanlarda da ıürüm kazandı. 
eclir. nerbahçede beklediğini söyle· mamr camiye çevirtmiı. Günden güne artmakta olan fab. 

8llııun fu ıuretle olduğu da ak- mekle, F enerbahçeyi anlatmıı l OSMAN ACA MAHALLESi rikalanmızın, itevlerimizin yetit • 
te1ebilir. lıtanbulda oturan. oluyor. tirmekte olduğu nesneler yaban• 
1 .l\adıköyünden bahıedecekleri F enerbahçeai ıimdiki Belvü o- Birinci Ahmedin babüaaade crların eline bakmaktan bizi kur-

ağuı 01111an ağanm kurduğu bir v d. • • d b" k telinin ·bulunduğu yerden Kala. tanyor. a e ı gün ıçın e ır ço 
......_,,Kadı Mehmet,, Iiler, demit· ~ıt koyuna kadar uzadıiı sıralar- mahalledir. Osman ağa burada komtularla kartılattıtmız bu IÖy" 

l'e bu aöyleyif, ıemti (Kadı • da, lıtanbulun en büyük tenlikle- Bir cami yaptırmıttı. onradan levler önümüzde bir çok 
) Yapmı,tır. mahalle de ayni ismi aldı. Os • iatatietikler serdi ki, birer birer ö· 

,,. ,,. • ri burada olurdu. Kalamııta bir d konomı· ..::ıl.-e)ı·tı·nı·n anıkıdır. 
'- man ajanın burada bir ica ı •e • 7..-
""1-ayburnunu 2 25 mil uza ..,gın- ayazma vardı. Burada senenin 1 Bili•oruz ki, ulus erkinin da • nelerce devam etti. cad, her se- J 

~lunan Kadiköy, zamanla muayyen aylannda ve bilhuıa uh , -n•cağr en giirlü desteklerden 'De, Haremeyni m teremeyne J- -:ı-
ler memleketi,, damgasını pazar günleri yapılan eğlenceler, biri de uluaal ökonomidir • • Uluı 

d 0 .-1_ d h lla (Mekke ve Medine) buhur ve 1&• rmuf, (Şehrin haaathanesi) bütün Ka ıköy ve ımaü ar a • olsunluiunun ölçülerinden biri de 
bile almıftt:-. Kurbajlıde • nı buraya çekerdi. ire ıöndermektir. Bir babüaaade kendi buhmduiu ve kendi yaptı • 
iki tarafında kurulan tehir, Bmalar için tarih ıu satırları aiumın akıma eserek bir defa iı ne.nelerle ıiderebilmeaidir. 
ıayılı büyük ..mlerden kaydediyorı için yaptıp biT itin yılar ve yıllar- BüyGk Türk ul1IADllWI hunu 

ca sürmeai, o dnir için hiç ele "LebiderJada hir ayazma vardır ki çok iyi anladı, bu amaca erdi, da· 
.ı;-. lk K d'I" K hayret edilecek mesele değildir. a "41cbköy, i önce uş ı ı, a • beher sene vakti muayyen olub hayli ha ilerisi için pek büyük a nnlar-

körfezi ve Yeldeğirmenine cemiyet o!duiundan hatka anamı Osman ajanm fikri 0 kadar mak- la yürüyor. Türk ne kadar art'ya
aeniıliyerek huıünkü ha • sayfda hergün ve alelhuıua pazar sün· bule ıeçmiıti, ki idet eeneler ıeç· radıbtlı ise o kadar da çalııkan • 

\lmıttır. leri cemiyet olur •. Ve hir mahauı kule dikçe dini bir mahiyet de aldı. dır. Az kurun içinde yarattııfı it-
~ d L _ l vardır ki sefinelerin secelerde mürur ""- ianm -pbrdığı ca :~a a Rum uey eri tara • vmuan a J- • terdeki üzelliliğini görüyoruz. Bu 

etmeleri için baliımda kandil yanar..,, • • takmd 1 d yapbrılan kaleler, lıtanbu • mının a f1I aatrr ar nr ı: bize yarm için en parlak günler 
f~inden sonra yıktırılmıf, Feneryolundaki camiin yapılı· Kim cenabmda bpu apar ol Osman adıyor. 

l>arüsaaade ağalanna (hu) ıı oldukça meraklıdır. Burada ata Ulusun tutumlu olması, ona de-
l M "f N z ··hd"" b. h SahibUlhayratı lıt clmiülihaandır. veri mittir. aarı azırı u u paıa ır a- ier verm-ı· o·'konomik kallanma. Emri ıultam cihanla yaptı ol bu H 

- 1 - mam yaptırmakta idi. Abdülha- camii nm yolunu tulmut olduğunu göa· 
MP. hal!eler mid bunu haber alınca memnun Hazreti mevlldan ana btial terir, daha ıenit ölçüde verimler 

FENER ol~dı. Fakat: gufrandır. almak, bu itte en yükıek kerteye 
t'-'erbahçe Kadııköyünün bir - Pata, burada hamam yap- Bu camiye Muırh Omıan ağa çıkmak için bir değil 52 yedi gün 
• lesi yerinde idi. Burada bi- tuma, cami yaptır.. i•minde, ıene babüıaade afa•ı bizim tutum kurumumuz olduiu· 
Sultan Mahmud devrine ka· Demeği de muvafık bulmadı. ·çepneler yaptırdı. Çetmelerde nu unutmamalıyız. Yalnız büyük-
~ ıneydan vardı. Kadıköy Bir gün Zühdü pqa mabeync:le fU beyitler vardır: lemıiiz dejil, ana kucağından 

&rlndan denize girmek, gez- iken Abdülhamid birden yapıl • Mmrh Osman ata hayra mail baflıyarak çocuklarmnzda da bu 
İç)u ıelenler haftanın muh. makta olan hamamı hatırlamıt·· Çil yaptı bak i~in bu çqme un duyıu yaratılmalıdır. Bundan ö • 

t.rt
lGnlerinde burada eğlence. Derhal Zühtü pqaya: Geçip nQıeyliyen her tepıe cana türiidüt ki, Kültür Bakanlığı tu • 

.,_ CAnan da ibı kevaer vere bari 
ıu ediyor, karllda, denizde - Pqa, demiı. Feneryolunda tum itine okullarında ıerekli ye-

·-,~-.. - lar yapıyorlardı. bir cami yaptrrıyonnuııun. çok ______ <_D_ev_amı var ) · ri vermiftir. 
ilnune adlı uzun bir man- memnun oldum. Yerinde bir ha- (1) lstanbulun ilk kadISI HıZir Öiretenlerin okuttuklannda, 

)&zan meıhur Fenni Efendi yır itliyorıun... Beydir. Bundan vakti ~lince ve öğretme kurallannda ulusal ö· 
1-hçe için ıunu yazıyor: Zühdü paf& birden kendini bahsedeceğiz.. konomi için deyi,ler olduğu gibi 

kooperatifler satıf ortaklan a 
çocuklarmuza ökonomi itini ör • 
neklerle ı&termektedir. Şu ıeçen 
11 yıl içinde Atatürkün anderli • 
iiyle bafardıiımız itleri yer yü • 
zünün bütün uluılan, büyük ulut 
adamlan büyük bitikler yazarak 
övmektedirler. Türk ulusundan en 
çok verimi yolarmı üzel ıören A· 
tatürkümüzün ökoaomik alanın • 
da da gösterdiji yolda sailam a • 
dımlarla yürümeıini bilen iç, Dit 
ökonomi iılerinde doiru ıiditi 
gösteren töriimüzün amacı bulun
duiu kutkusuzdur. Ulus ilerleme 
yolunda güvenle yürümektedir. 
Böyle uiratbkça bütün yönden 
yükaeleceiimize kamumuzun i • 
nannnız vardır. Ulusa büyükleri • 
mize aağlrk dilerim. 

lzmirde saylav seçimi 
hazırlığı 

lzmir, 18 (A.A.) - Saylav 
seçimi ıözetleme kurumu beledi· 
yede doktor Bay Behçetin bat • 
kanlığı altmda toplanmıt, hazır • 
lanan saylav ıeçim kütüklerini 
okumaya batlamıttır. Bittikten 
sonra bu kütükler yerlerine uı • 
lacaktır. 

Tekirdağ yollan 
Tekirdağ içinde ve Malkara • 

Hayrabolu yollan üzerinde ya • 
pdmakta olan parke tafı döten • 
mesi bitmek üzeredir. 

Bu yol üzerinde çalıf&D üç si· 
!indirin faaliyetine bir •ilindir 
daha ittirak edecek, bu suretle 
döteme iti daha çabuk bitecek • 
tir. 

1 zn t 

_Nezib'de elektrik 
Naip elektrik fabrikası ve 

tesiaab bitirilmiı, kütat resmi va· 
li tarafmdan yapılmııtır. 

Valiye belediye tarafmdan 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

Sofyada Komünist 
şebekesi 

Sofya, 18 - Hukovoda orta• 
ya çıkarılan komünist teıkili.b, 
ıittikçe ıenitlemekedir • 

Şimdiye kadar 325 ıiville 175 
asker tevkif edilmiftir. Bir çok si
lah, mermi, bomba elde edilmit • 
tir. 

Bu türüm' ün (teıekkül) ama· 
cı ıu idi: Askerler kıtlalarda a • 
yaklanacaklar, zabitleri bağlayıp 
ıilihlar.ı ıivillere vereceklerdi. 

Y akaanma aıralannda hiç bir 
hi.diıe olmamıştır. 

'~~-;-------------------------------------..... ----·--------................ ________________________ ._.. __ ...... ______________ ..... 
-.~ bahçe µ.tündeki odayı lara gidiyo~ Maaiıanın çay bqı ı vermİf: J cotkunlukla kotUP oynarken ben J Bütün canlılık, tazelik aruın-
-..e atelye yaptıım. Bütün adam almıyor. Hükiimet önünde - Terbiyeli adam. Tam er- de oynaJltlanmı hatırlıyorum. da iazlerimin önüne Erginin çu-
. burada ıeçiyor. Gelen yeni açılan park her aktam dolub kek. Elbette kızar. Foçada ıeçen çocukluk ve genç kurlarına gömülmüt acı balatlı 
ıı arkaclqlarım takılıyor· tatıyor. Diye kabahati o ıenç misafir- kızlık mev•imi ömrümjin en mea-

4ıiık dünyadan vaz geçtin 
~llraımı da manastıra çe

.L. -· Yüzünü ıören yok. 
"~ı baıta olan kendini 

r mı? 
iL Ure de alay ediyor: 
-ı&l'aaı murad kuyuıuna 

• Ayıel.. Bir yer gördü
Günah mı çıkarıyorıun 

kuzum? 
de takaya boğuyonmı: 

~iil mi ya... Dıtarda H
L kadar günah itleyin, 
1~ çıkarayım. .. 
.. .,.,.....,_ bahan çok lanvet-

e hakan pençerem 
. oldu. 

akm akm kırlara, hai· 

Bu haberleri gene arkadaılarım lerinde bulmuftu. ut bir paıçuı oldu. Akdeniz &· 

getiriyorlar. · Mahmure beni, beklettiii yay. yaklanmızı, zentin kokulan içi-
Mahmure bir gün erıken geldi: lıya bindirdi. Şehirden çıktık.. mizi yıkardı. Ve o layılann ye
- Bağlara gidiyoruz. Hiç i· Aylardanberi görmediiim bu yer· mitlerini ballandıran kızgın günet 

nad etme, aeni de götüreceğim.. ler ne kadar deiitmit. Maniaa &• bizi de etüvden geçer gibi yakar, 
Ellerime yapıttı. deta eski yerinde yeniden fqılmı. kızartır, kavururdu. 
Meral da mektebten gelmiıti. yar. Baalanda yanıb yık:ılan bu Saibk, ne,e, ıevinç kıyılan. 
Annem de ısrar etti: güzel Maniıa eski.inden çok aü • Meral, çiçekler, yabani otlar• 
- Hava alırıın. Yüzün biraz zel doğuyor. raamdan kotub kotub yorulunca 

günet görsün. Hem Meral da ha- Hava da o kadar güzel ki renk, kurtun ıibi kucajıma dütüyor. 
va almıt olur. Çocuk bizimle ıtık ve koku imanı aarhoı ediyor. Onun nemli uçlarını, günef
eve kapanrb kalıyor. Mahmurelerin bağlardaki ev- ten kızamuı yüzünü seviyorum •• 

Küçüktenberi tesadüfle hemen lerine aittik. Men.I için bu bir Havada bayılbcı, yump.k bir bal 
her yerde beraber bulunduğumuz bayram oldu. Ne zamandır böyle kokusu dolqıyor. 
bu aile ile o kadar içli dııh idik açıklık görmediği için kozumd1111 ötenler kendi ilemlerinde eğ • 
ki bir aralık Erginin hakaretle yeni çıkmq kelebek ıibi kop.cak lenceye dalaıken kuruüzüm kü • 
evlerinden çıkıb giditi bu dostlu- yer arıyor. tüklerinin yığıldığı bir köfede ot
ğu kıramamııtı. Mahmurenin an- Gençlik, çocukluk itte. O se- lan ve fıtkmr gibi yeteren, çiçek
wi hatta o zaman Erıine bak vinçten ve zevkten kablac:ak bir lenen topraiı .,.,ediyorum. 

gözleri ıeliyor. Dudaklarmı dua· 
ya benzer bir mırıltı ile hareket 
ediyor: 

- Yer, bava, ot, ağaç her ıey 
tazeleniyor. Ne olur, onun da ci
ierlerine bir yudum bahar ıelse ! 

• • • 
Herkesin ıülmekten yorulduıı;, 

güneıten yandıiı ve neıeye ~ 
rak tehire döndüiü bugün, ben 
tqıdıiım acılann bir damlumı 
akıtamadan, batti daha ajD' ve 

karartıcı hialerle boiularak eve 
ıeldim. 

Mahmure artık alıttJ. Hafta 
ıeçirmeden ıeliyor. Beni çıkar• 
mala çalıııyor. 

"(Denmı I\' . ftr.1, 



HİKAYE 
Kedilerin Cenneti 

Nakleden : Selami izzet Kayacan 
Bir kedim var.. Ben hu kedi J - Neden, sokak bizim deiil 

kadar senem hayvan görmedim . mi?. Sokakta rahat rahat ıezip 
Bakınız kedim bana bir alqam ne- dolqamaz mıyız?? Karnımızı do· 
ler anlattı: yuramaz mıyız?. 

O umen iki yqınckyc:hm.. Ko • • • • 
caman, ymyuvarlak, toetopulak Kapı önlerine çöpleri yıimıılar· 
bir kediydim .. T eeadüfen aizin ~ dı .. 

vimze ıeldim, yer~ .•• Bana iyi Aralarını araJtırdmı.. Bir iki 
ı,.~mız. Et 1ayu, 9iit içiyor, et ;ri- kuru kemik buldum... Yağmur 
yor, yumutak tikede yatıyordum • iliklerime if liyordu... Donuyor .. 

dum ... Amma bu rahata rağmen hir iı · 
teğim vardı .. Pencereden atlamak, 
yollarda, damlarda ıerbest, hür 
gezmek ... Bütün gün evde canmı 
11kılıyordu. 

Sabaha kartı arkada§rm sende .. 
lediiimi rördü: 

- Pi§man oldan ıaliba? 
- .Evet ...• 

- Gene eYİne mi dönmek isti -
yonun?. 

- Evet... Amma evimi nasıl 
bulacağım?. 

Bi., Pil, pencereden 'bakarken, 
damda kavga eden dört kedi gör -
diim .•. Karanmı verdim, kanaat 
aetirdim. Kedi için en büyük aaa -
det damlarda yaıa.maktı .. 

- Ben senin evini biliyonnn, 
Bir aabaıh, açık bıraktıkları gel de götüreyim ... 

mutfak penceresinden dama ırç • Yürüdük, evin önüne geldik .. 
radım... - Güle aüle, dedi .•• .... 

Damlar ne güzeldi!. Ne ıeniıti .. 
Oluk kıyılarından yürüdüm, ko -
kular geliyor, llCak IÜDef ilikleri
mi eritiyordu .. 

Amma korbclan da titriyor -
dum .. Üç kedi, acı acı miya-.lıya -
rak yanıma geldi. Benim ödüm 
patladı.. Onlar taka ettiklerini 
sdyiediler ... Ben de onlarla bera • 
her miyavlacbm ... 

Oluklardan au içtim. Hiç l>ir 
süt bana o,,.Q)sadar tatlı gelme -
di. Her ter iyi Ye ıüzeldi.. Uç 
arkadq boplıyordu'k .. Kartımıza 
bir arkadq dalıa Çlkb •• Ben onu 
da kartılamak istedim.. Beni ııır-
clı. Yüzümü pençeledi. Arbdq • 
lardan biri: 

- Aldırma, dedi, bunun gibi 
daha neler olacak!.. . ... . 

Bir iki uat .onr~ acıktım, aor • 
dum ... .. 

TAKViM 

• Çarşamba Peışcmbe 

19 lcl lı:hlııı 20 lef Ktnun 
12 Ramataıı 13 Ramazan 

Gllıı doğuşa 7.21 7.'U. 
Gllo batısı lfi.42 16.4.1 
Sabah D.amuı 6 6 
ogıe namazı l!.I 1 itil 
ikindi 11maz1 14.30 H.31 
Akşam namazı l6.4l 16,$3 
Yatsı namazı 18. 2 18.J! 
imsak 5.33 s.u 

1 Yılın crçu ıllaltri ~3 3S4 
Tılıo talaıa ıe nler a 11 

• Londrı 6t:ı. 

* NCYyort 126. -
• Parts 170. 50 
• Mllbo ?16, -
* Britacl 118. -
• Atl111 24, so 
• Ctııcvre 818. ·-
• Soryı f.f, -
• A1111tırdım 84. -
• Prıg 10!, -
• ~tnt1ıo'm '"· -· 

Kadınlar Adası 
Ya7an: Gt rhard Hauotmann Dilimize çeviren: 

-----... •49 
ve gayretinden ileri geliyord 
dmlar ıehri artık tarihi bir 
hükmüne ginniıti. 

Daha yüksek ve ııhhi yer 
yeıil tepecikler üstünde, ıu 

membalarm kenarında ha 
güzel yurtlar İll§& etmiılerdi. 

Kadmlat adasından 
dünyanın bir yerini görıneJll 
lan yeni nesil yetittikçe kad 

daki ebedi metrukiyet hill 
günden güne zail olup gidiy 
Y etiten çocuklar da ne gtiı 
gürbüz §eylerdi ya!. Kiımbilir 
gi gizli seçim kudreti he 
umumi bir doğum esaleti t 
etmiıti. Sanki Avrupadaki 

lar bir araya gelerek yeni, 
yüksek bir tip meydana getir 
lerdi. 

Bütün o yeni yetiıen mahl 
da görülen farklar arasıııd• 
ve göz renğinin bir olmatı ıı 
dikkati celbediyordu. 

Burada ıunu söylemek .,e i 
etmek lazımdır ki adada ol~ 
ten ıeylerin hepsi daimi bir pU 

ıüzlük içinde gelip geçmi1° 

Meseli Bihari Lal'in doğudlu 
bir ıeoe ıonra bir gün onun 
güzel Babette boynundan 

halde bulunmuıtu. 
Kazazede kadınlar içiod' 

dört tanesi de acıklı bir 
.. ı d' .. k- b ı ço1' mu§ er ı, çun u un ar, 

htıp çabaladıklan halde, r 
mucizesinin lutfuna nail 0 

:m'tf la~t. Ayni sebepten 
kadmlarilan bazıları d• 

getirmiılerdi. Yabana a ~ 
bazı ıayialara bakılacak o 
hadiselerde doktor Egli ti 
parmaiı vardı. 

Dlln ,,, yar11l 

reretbne ktUllYatı 

Sayı 14 -
L. T olstoy kk• 

1 ıoail f-1• 
Aliıan zade 1 

.... Saade 
Samımı 

Pt•t• 80 tcll'~ 
Daiıtm• yeri: V AICrf 



ışarıya eroin kaçıran 
İr şebeke yakalandı 
akçı/ar takma adlarla çalışıyorlardı 
erde bir de fabrika meydana çıkarıldı 

iyet müdürlüğü kaçakçı -
i ile uyuıturucu madde

' p bürosu tarafından uzun 
'ndan beri gözlenen bir 
kaçakçı ıebekesi meydana 

lf, suçlular yakalanmıı ~ 

bulumnuıtur. Apostol Kiryakidi -
ıin Kri~iller isminde bir ticaret -
hane sahibi ile Kri!iller:n ni~n -
lısı Dora ve itçilerden Sara vası· 

tasiyle dıtarıya daima eroin ka -
çırttığı öğrenilmiıtir. 

iktaıta oturan d
0

eniz itlet· 

1~ılbir vapuru kamarotların
<orahimin lstanbuldan Yu • 

la Mıiıra eroin kaçırdı • 
tııiıtesi marangoz Kemalle 
t.!ehmed, Ömer "Ve Kamil 

üç kitinin de bu kaç.ak -
alakadar olduğu anla,ıl -

lstanbulda geçen yıl yakala • 
nan bir eroin tebekesiyle alaka -
dar görülerek tevkif edilen ve 
sonra serbest bırakılan Baklacı 
Oğlu Y orginin de Yunanistanda 
bu kaçakçılarla it yaptığı da mey
dana çıkmı!lır. • 

Apoatol Kiryakid~s sorguya çe
kilince lbrahime verdiği eroin -
leri hüviyetini bilmediği fakat 

tlıiınin Betiktaıtaki evin · Fener civarında oturan bir a -
ttnna yapılmıt, otuz gram damdan aldığını aöylemit. he -
huıunmuıtur. Bundan bat- men takibata geçilerek Fenerde 
ıxıed, Ömer, Kamil, ma Cibali caddesinde 330 numaralı 
kemal de 9ehir içinde evde oturan Dimitri Arılanidis 

k. "~r~e~ yakalan~ıtlardır. evvelki gece sabaha kar•ı evinde 
'hımın lskenderıyeye se · yakalanmıttır. 

b vapurda bulunduiu ' Evin alt kabnda da ça.lıınia 
_ . .....,. •• , İzmir vapuru Cuma halinde bir eroin imalathanesi 
'nımıza döndüğü bir sı- bulunmut, 50 kilo da esrar ele 
~bıta memurları Y e9ilköy geçiril.mittir. 

da vapura ıiderek ibra- Dimitri Arılanidis esrarları 
~alamıılardır. Kamara · Büyükadada Babkpazarı cadde -
~tırma yapılmıı, ipekli sinde İtalyan tebaasından Y orgi 

la bir miktar eroin bu - F aço oğlu Mihal F açodan aldı • 
- l.·~ r. jmı söyleyince bunlar da ele ıe-
·~im Yunanistan& ve Mı • çirilifmtir. 

- ~~Çok defa eroin kaçırdıiı- . EYinde fabrika çıkan Dimitri 
~ .. ~ittir. Tahkikat derin- Ars1anidjs zabıta ve takip büro · 
, · , lbrahimin lıtanbul • au memurlarına üç bin lira rüş -
l 1 kaçakçılardan mal al • vet teklif etmit, zabıta kaçakçı
~kçıların takma adlarla tık fUbesi ıefi ile uyuıturucu 
. 'yle it yaptıklan teabit maddeler takip bürosu mütehas· 

· • lbrahimin buradan ım bunu kabul eder görünerek 
t\i malları Pirede Sotiri bit- cünnümeıhut yapılmıttır. 
birisine verdiği de mey- Parayı Dimitri verirken sak • 

~rdmıthr. lbrahim ero • lanan zabıta memurları meyda -
~tromalli isminde bir a - na çıkarak rütvet verme itini bir 

· •ldıiını söylemitse de zabıt varakasiyle teshil etmiıler· 
de bir adam bulunama - dir. Zabıta bu büyük kaçakçı ıe-

~İti etkil üzerine Apostol 
ia ismindeki bir kaçakçı 
da Miı sokağında Ha -

nında sekiz numa · 
etinde yakalanmıtbr. 

'UÇ ortaklarından Ha-

. İllde b~ ki% da ele ıeçi -
1ı,.' Bu kızın korsesi içinde 1 
~aya mahsus yerler 

Sel inik 

bekesi hakkında tahkikata e • 
hemmiyetle devam etmektedir. 
Bu yüzden yirmi dokuz kitinin 
ifadesi almmııtır. Elebetıları 

mevkuf tur. 

Beşikla!la lbrahimin annesi 
Eminenin kömürlüğünde de 600 
gram eroin bulunmutlur. Sdçlu · 
lar bugün, olmazsa yarın Adliye
ye verileceklerdir. 

J~ 

Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

,.e merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
'fUrklyedekl Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Atine • Pire 

' ' - ZEKAT 

' ~tnuzı Tayyare Ce-
\ ~iz. Bunlar Hilili

aa...:veietfal cemiyetle-

Jc.ı.de,çe payl .. rlrr. 

muamelatı. 

----
FiTRE - ZEKAT 

Oruç ayındayız, fitre ve zekat 

\•ereceğiz. Bunlan kimseye ver

me, Tayyare Cemiyeti toplaya -

caJrtır •. 

1 

1 

Bay Rüştü Aras 
Atinadan geldi 
~ cuao t.Kralı ı Uıd aaydada ı 

gÖtürecek ve hüklımetinin tetki • 
kine arzedecektir. 

Yunan noktai nazarı cemaat, 
kiliseler ve mektepler meselesine 
taalluk ediyor. Yunan mehafili -
nin zannına göre, Ankara hüku • 
meli tarafından beslenen samimi 
duyguların ilk tezahürü Papa 
Eftimi Galata kiliselerinden uzak
laştırmak olacaktır. 

iki dost memleketin tezlerin • 
deki uyğunluk beraber çalıtan 
iki hükumet arasındaki dostluk 
bağlarını daha ziyade kuvvetlen· 
direcektir. 

·Tebliğ 
(B&I taralı ı lncJ eayıtada) 

devlet adamı, memleketlerinin ve Bal • 
kan blokuna dahil diğer memleketlerin 

faaliyeti, barııın korunması ve Balkan 
blokuna dahil azadan her birinin men • 
faatlerinin muhafaza11 için vaki müda _: 

balelerinin faydasını müıahede ve teb· 
yin etmiılerdir. 

Oç devlet adamı, geçen aene eylulde 
Ankarada imza edilmit olan antant kor 
diyal misakı ile Atina misaknrm tevsik 
etmit olduğu müşterek siyasete bina 

ettirmi, oldukları ümitlerin bu sıaretle 
vekayi ile teeyyÜd etmiı olduğunu 
memnuniyetle gönnüılerdir, -ve ellerin-

deki bütün vaırtaJarla bu siyasete de • 

vam etmek ve l:tu ıiyueti inkişaf ettir 
mek huausunda mutabık kalmıtlardır. 

Türkiye ile Yunanistan araamda ve 
teyemmünen mevcud olan münasebet -

leri ıılalattmnak meselesi de huıuai 
bir tetkika tabi tutulmuıtur. 

Jki millet araaındaki mukarenet l~in 
mazide oldufu gibi bu iki milletin bü • 

tün faaliyet sahalarında gayret sarfedil· 
mesine devam olunmau lüzumu ka~I 
ve teslim edilmiıtir. 

iki memleket arasında bu kadar ıılu 

münasebetler mevcud olmasına binaen 

üç devlet adamı, iki memleket araaın • 
da mevzuubahı olacak bütün meseleleri 
ve keza mütekabil ekalliyetlere teal • 

luk eden meseleleri bir anlaflll& zihni • 
yeti ile tetkika hazll' olduldann1 beyan 
ebnitlerdir. 

Bu meseleleri tetkik eden üç devlet 
adamı, iki memleket arasında mevcud 
ola~ ada dostluk münaıe'betleri ıaye • 

ıinde, iki hükumetin haklan muahede • 
lerle zıman albna almmıt olan müteka· 
bil ekalliyetleri haldondaki muamele • 

)erinde daima bu münaaebetlerden mül
hem olacaklannı tebyine muvaffak ol • 
maılardır. 

Bay Tevfik Rüttü Araa, arkam.ı 

Yunan dıtiıleri bakanına bu ayın 14 Ü 

tarihli telrrafımn mubteviyabm ve ru· 
hunu tayin ebnekle bahtiyar olmuıtur. 

GOndeUk, Styuıı Ouet• 

lat&ııbuJ Allk&ra caddeli. (VAKiT) rurdu 
TELEFON NUllABALABlı 

!'rw tflerl telefoıua: !4871 
tdaı'e telefonu : '4870 

Telgraf adrell: I.tubul - < V A.KJT) 
Pa.ta lıutwıu No. 4e 

ABONID BEDELLUh 

TUrkJyt Ecnebi 
8enel1lı 1400 Kr. t'ZOO IU. 
8 aylık '7~0 • HM • 
S aylık tOO • "°° • 
ı aylık l:IO • 100 • 

O.AN C<1Rl!:'l'LUh 

Tlcar1 U&nlarm Uln aayıtalarmda ean· 
tlmJ 80 ktlrUltan başlar. nk ıayıfıtda 2fı0 
kuru§& kadar ttltar. 

SOyUk, faı.Ja, devamlı UAo verenlere alt 
ayn tenzilAt vardll' . 

Re8lm.U U&nlarm bir utın 10 kUl'Uft ur 

KUÇUS D.ANlAK: 

Bir detuı SO, Ud dc•afı &O, Uç defuı 6~. 

dört defam 115 ve OD defuı 100 kuruıtur. 

Uç aylık Ut.o verenlerln blr detUJ mecca· 
oendlr. rnırt eatm geçen Ulnlarm tuıa 

aatırıan bet kuruştan tıeaap edilir 

__ 9 - KURUN 19 Birinci kanun 1934 l!!!!e!!! 

ıskenderunda bir 'Dün v~ yarın 
yobazın hezeyanı 

-- (Baı tarafi 1 inci sayıfada) 

hur mürteci Saidle akrabalığı 

söylenir. iki yıl önce camide ye
diği herzeler üzerine halk kızı§ -
mış, cotmuf, aylarca evinden dı
tarıya çıkamaz hale gelmiftİ. 

1 ercüme Külliyatı 
SAFO 

Alfons Do de - Haydar Rif at 
100 Krş 

Aile Çemberi 
A. Maurois - l. H. Alitan 

100 Krş 

18 birinci kanun pazar günü 
bu yobaz· gene camiye çrkıb vaız 

1 

etmek cüretini bulmuştur. Çünkü I'. - - ----.-

burada hükumetin kendilerine 
memuriyet inhatarını verdiği bir ·--------===----------Ticaret, banka, borsa 

!kt. Dr. Muhiis Etem 
75 lırt ----- ----------

Devlet ve ıhtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

'25 krJ ·----------- ----------· 

aileye ıokulmutlur. Yobaz bu 
vaızında da 1skenderonlulan ge -
ne yenilikten, medeni kılık, kıya
fetten uzaklaştırmak istediği için; 
yatsı vakti hezeyanını itilenler 
caminin önüne toplanmıf, ancak, 
gerek zabıta kuvvetlerinin, gerek 
memlekette bir gürültü olmasın 
diyenlerin yatııtırmasiyle yobaz 
yakasını kurtannııtı. Bununla ı11----"W!!""'o-syalizm 
beraber, halkın kaymakamlığa, K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 
kazanın müftüsüne gidip söylen .. 
mesi üzerine ertesi günü kayma· 
kamlık odasında kadı, müftü, h<>'" 
ca, hepsi toplanmış, telefonla mu· 
tasarrıf bulunup konutulmuş, kürt 
hocaya vaizlik yasak edilmesine 
ıöz kestirilerek kendisine polisçe 
resmen de bildirilmittir. 

Bu ıkarardan, kaytak (mürteci) 
yobazdan artık, kendisini tutan 
Kayıeri zade Mustafa Ağa adlı 
birisi ile karde,leri alınmıı, cami
de gördükleri yobazı, kararı tanı· 
mayıp, künüye çıkmakta te,-vik 
et.iniıtir. Bunun üzerinedir ki 
camide bir karıııklık olmut, ho • 
canm ağzının payı verilmitıe de 
bir kaç Türk genci de yaralanmıf· 

75 krt ___ .____ 
J. Rasin Külliyatı I 

Ahmet Retit - H.Na21m 
75 krt ·-----------J ------

işçi sınıfı ihtillili 
Lenin - Haydar Rif at 

60 krt ·------------ ~----------·· 

Ruhi hayatta llişuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 krt ·---------- ----------· 
tır. itin aeıl acınacak yanr, hükG- /sfehana dojra 
metin bu hadise !karşısında elini Piyer Loti - 1. H. Alitan 

O 100 Kr~ 
kolunu bağlamıı olmasıdır. r .. ••·----- ----------
tada yaralı gençler varken !ahsi 
dava açılmasını bekliyerek hiç 
bir ıey yapmamaııdır. · 

Burada ( 4 numaralı karar) 
diye anılır bir suçların önünü al· 
ma kanunu vardır. Bu kanuna 
göre bir kimıeyi bir kimse üzeri
ne kıikırtmak cezaların en ağırı· 
m mucib olur. Hele tahrik edi .. 
len bir zümre olur, bu da bir züm· 
re aleyhine tahrik ediline.. San• 
cağın Türkleri kendi tabii, ahdi 
haklarını isterlerken onların kar· 
tısına hu ( 4 numaralı kararna • 
me) çıkar. Ama, bu yobazın, ca· 
mide, hükUmet memurları göre 
göre yaptığı tahriklere ve kanlı 
sonunçlanna kartı hükUmetin hiç 
kımıldadığı yok. 

Yeni Eserler 
DUn ve Yarın 

T ercüme ktUllyatt 

S:ıyı 17 

• 

Andre Lieue 
Suphi Nuri 

istatistik 

btaııbul - 19H -----· ... -Dajıtma yeri: Vakit Matbaası 

]. Rasin Külliyatı il 
Ahmet Reıit - H. Nazım 

75 kJ'I 

Gorio Baba 
Balzak - Haydar Rif at 

100 Kre 

----------~ ----------
Deliliğin piskolojisi 

Dr. Bernard Hard - lzeddin 
60 krt ·----------- ------------

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami z. Süreyya 

75 laf 
·---------~ -----------· 

Engerek düğümü 
F. Moryak - Pey~mi Sefa 

60 krt 

/. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reıit- H. Nazım 

'13 tut ·-----------. --------
Samimi saadet 

Tolatoy - 1. H. AlitF 
60 krf 

' . 

istatistik 
Andreles - Huphi Nuri 

IO krt 

Çocak düşürtenler 
H. G. Menusier l. F. Rasim 

80 kıt 

Daf ıtma Yeri: 

V AKIT Matbaa•ı 

• 



.-wıo-KURUN 10 Birinci kbun 1934 ------~~-~---------------~----------------
Ôz Türkçe karşılıklar 
kararlaşmış değildir .. 

Bunlar daha süzgeçten geçiriliyor, 
yanlışları düzeltiliyor •• 

Yalnız bunu söylemek için gazeteleri bir hakka 
.Jokunmuş gibi göstermeyi acı bulduk! ---------

... (Baı tanlı ı inci •yUda) cemiyete brıı bir takdir, tiikran 
de naııl çalıtılcltitnı bildirmekte- borcu hlld:kti. 
dir. Tekrar edelim: Biz (sözlük) 

T. D. T. C. -el katipliği bu bumıyoruz. Türkçe bu kelime. 
telyazıımda "hu dersinin telif lerJe örülen bir dildir diye ked"rib 
hakkı lcanub yolu ile T. D. T. C. atan ~azete vana o biz değiliz. 
için ah1'dıiı,, nı söylemekle bat • Batka yerde de görmed:k. Verdi .. 
layarak d'yor ki: iİmiz, karıılrk diye ileriye ıiirü • 

Tarama derıiti dillmizde kullaru • !enleri kıaaca toplayıb andaç ıibi 
lan yabancı sözlerin türlil kar§Ilıklanıu aöetermektir. 
birçok kaynaklardan toplamıt, bunla • Nud ki cmai,.ıin tara • 
rm heftUı ıeçlml yapılmamq oldufun • d . 
dan, fimdideıı derıideld ICWcriıı hepli ma erıııi b6yleclir. Halla f&flr· 
dilimize almmıt gibi ıöaterilmeai doğ- bcı ~ir feJ ohnachlı tarama der • 
ru deiildir. Derpden alarak sözlük sieinin de baaılmıı, aatıbja çıka. 
yapmak çalı henlU ırlmemiftfr. Cemi· rılmıt bir kitab olmumdan anla • 
Jtt, dergideki sözlerin yanbtJıklantu tdır. 
dlizeltmek, ekılklikterirti tamamlamak, 
teçimini yaparak (brplıJdu Jalavuau) lu eaJıfalamDmın. oa ı:ra oldu
nu hazırlamak yolunda çalqmaktadır. Padaa tlolayı tarama derıiaini 
Bu kılavuz 'ıkmadan ince bütün karp • alamıyan birtakım J'U1ttqlan 
lıklar karatlıtmrı aayılmu.,, onu almak, anunaldaa mJC. 

Telyuıaı, 'btatün içia ıazete _ lafllrdılma delil, belki me • 
lerin b · rtakım lhlillder çıkarma • raldarmı artıncı, ııyancbncı bir 
ıını, bunları kltab lalıima aok- it llrdillUne inaamaiqq. H• • 
maya kalkıtmuıaı, birtakım ba • le laea bir aamaac:la herbaUt ö• 
11eılarua bta yolcla kitaplar ı....... lwqe bit eoyacb ahaa. iatenilcli
•ını doiru bulmuyor; "Bu,, bem iti hir •noacla, bir Tirk tözlQG i
cemiyetin telif Wrkma Drfl, çin dundub ltisilmeaait •• oı.., 
hem de lıalkı f&lll'bcı Ltr it olur.,, biltin bu lııelillleiein prariı ol
clemekle, bunu lh önüne koy • dutmM& aDldıa•=alr ı9Nldlr. 
malda biti1or. Bunu ülkümüze bir hizmet hi • 

T. D. T. C am J.a -1JAnı aı liris. Bir auetede h tlilrl aJ'lla· 
1•fi'ill•iti Wr " Japtliı •• , • 
dir. Tarama derıiainin mahiye. 
tini yanlıı anlaJUlar vara aö • 
ritl•rini tlüaeleecıelderdir. Ba. 
atinleriıa 4U üaeriacle toP1•••n 
kıonuımalan daha İJİ Yem.itler v~ 
recektir. 

., •zar 

Ancak, aw1 k&ailria, "Bir ta· 
lam eiSzlilder cıkaran, banlan ki· 
ta'b kıbima aokmaya kaHatan,, ıa 
ateler 1ıanıilerl • on1-m ara. 
sana - bir a:rd• 0.manlıcalara 

:AC2A 
BiRiKTiOE 
RAl-IAT-coc; 

Bizim ıariitümüıe a3re huıln 
halkta bir f&tma& olaWline o, m 
tarama derıiainl, ne ona 1Mımerle
ri alıh o~ ıehnbm, 1'an. 
lan al•nlar lmndllerhıi ud Pf1r • 

tan hareketleri lçlnde'-Ddhtze --------------...;_-----------------------------------------: 

kartıbll olarak u.n,. ... ._ 
llzleri obrlanaa Mt.rlatm.k isia 
yapllfı •Jlfalarala - auetemi. 
zm de kanttınlmalt letenmeditini 
auu:roru. 

KURUN elalük Clhı• ... ~ 
......,... 4a.. SlalGk tibl 11 Wr 
ltsat lcitüı de_.tlr. Bizim ıap. 
tllnnız, JUkarcla a yudıJı. O.. 

...... - bDamlant, ... 
ı.timelere 8s ttiftçe olenk ne ai· 
hl brtdıklar ileri aürlll&,or? B.m
lm ~ aawtth. Tep. 
Wııldarmmı mt.ılt J&pıb abNık 
da ı..m.mdua l'P'Hi. w .. 
ICURUN obJanJann, l>ualan 
llNr yazılan l>omaaclan ayıfa • 
lardan ayırabilm ıl ini temin için 
a....,i• içiade .._ •u111d Ü 

tertib tekli ...nldi. Ga-.lerin 
butıklan romaukam bir talmaı. 
nı böyle verclilderi de aörü:lmüt • 

cloinı :rol aa.terir, olcadald--.. 
sı, itittlderimlzi anidir, M. Wr 
kılavuz olur dlJe hanlara kOfQJorw 
lar, bunlara aanltyorlar. Şiladl .. 
lik lıerkeain birlettili nokta, a. 
rapça, fança damıumı taf1Jaa 
kelimeler :rerine Anadolu clllintn 
Y&f&1aD brtJlddarmı ko,maldn-. 
Ö1lür keım..leri mektepler, otori
teler 1:.elki ele pzetlerbı ya • 
mlan kabul ettireMlecelds .. 
Hem &z dil bmm Jatatmalt, hem 
'-Da f&tU'IMktaa •: rlr igia 
ıuetel•I• Dil cemİJetİDİn biri• 
te yapacalı Ws 1.sr it bilaü: 

Y ahancılıldan açık kelimelere 
llararlatmıt kartıblduua laer 
tün beter onar olsun taaek! 
Vaktiyle ajana ile naad derleme 
JıDklamuı :rapddı İle timdi ele ya· 
pdacak budw. Cemııetin ver. 
•dili karplıklar o uman kul • 
lanılmaz, kimae de f&tmnaz. -----

Söz bu kadar uzaaııtken tunu 
.. katalım: 

tilr. ~ü VAKiT, buıünkü KU· 
KURUN .. , 4ietil T. D. T. c. RUN, bütün uluaal inkılib {•)la· 

Nmzda olduiu ıibi öz türkçenin 
•

!LI• ,..ad,••k L!.. kunmhm telif ı_ _ _ ı On 
• ,_ .,... .-ruıUfUDda da deri Atatürkün 

1935 Matbuat Almanağı çıkh 

• 
içindekiler 

1938 de neler o1ac:ak? • Yarmld laarb • Eaki Ye 7eai P•tecilik 
• lktnadi buhran ne zamana kadar lirecek? 

A1ı1c11a l>aftr, .&Ja-.. Bidayet, .. tM Dftm, lfaJaarrem Fepl. Refik &lmlll .....91m'mn,....... 
KG1tür, sıhhat, ~v, ilim, dGn1a, ipOr, ıanat bahiıleri, ameli 

hayat bllıfferl, faidell malOmat, laa•ımlara el itleri ve aire ve ... 
ire, mtlkennnel INr tabim ve mabt:ıra 

Her kitapçıda bulunur. 
halrkma, en küçük Wdara bile ne bılncle kotmaktua 1-tka bir ıe1 

kadar saygılı old ı I u, batta bu Alpinmüyor. F.lki bir ıazeteci la,ıb bubiı btrılddar, keli • talıia yaymayı, açıkça aöyliyelim, I •----~~::~ 
c-.iyetia bath-Wn, ilJ'elerl .ı. olan ıenel kitib, bilir ıd, bu ııra· wler delil midir?. hd taraf da acı bulduk! lı 
daiu halde bilmi:ren yoktur. Ta· 7& 'wblıtl•r, Wr Pn hir ıuete1e a:rnı iti b&fU'ID&da bir cephe Jap. 
rama d•ıi."ni abb olduiu aihi - lnıs&n için de olsa - maddt 11111 delil midirler?. Ba1te iken (•) tnlaıtb kelimealrıe brpllk ba • 
haımnk ile lrislm llatmmıza pi- fedaklrbldar bbal .al:elailir.. Wr .. iiltelik ...-.a--•-ile ncla (d&aea..e), fCada (.._), ltr 

d A-- t-t-.llıllr LI ..11-L.__ •• DJt-)e ele olna L. L.J--L..... :-ı.. L.t...-a-...... --.ı • .. (Milfim) 79qnlır bisim blfırtnms mes 1. um iÇiiftl u, ...... ı _,, 1111 ~ ..-... OJRUoı m tazııı::qıaer - ceın·Jetin lııiqıbldan 
sün, tarama ~ fa,a • dar. Tu •• •ua'tial cWdaran • Wr •• k.._. tlebı ,.ıu .-,a. Eldeyae ;!;-~=~~:t. 
Jandılıamı l!S•kta• -~ .. ~_j·~-~-~-~· ~la~·~-~Yl!!--..... ım.Jl.Jılıı-mt....blllın....ıa.......;..· -ı.-ı...__...;.....ı___....:.._ ___ ....:...::....----.. _ _.. 



ı-.-- reni Kitaplar---
ve Yarın Tercüme Külliyatının 18 inci eseri 

Çocuk Düşürtenler 
ROMANINf OKUYUNUZ 1 

H. GONZALVE - MENUS/ER 
1. FiKRi - R.~SIM 

iıtma Yeri -Vakıt Matbaası - 60 Kuruş 
·... .. -

DOn ve yann 
Tercüme külliyatı 

Sayı: 11 

ORiO ABA 
H. de Balzak 

Haydar Rifat 
370 aayıfa 100 Krt• 

DıRJtma Yeri 
Vakıt l•tanbul 

.. - ••. ,_ --- ~.- - , . . ..... 1-:.ı .. ,,,,. ..... -~ .......... ~ . '""'"" l LAN ·~Ti 

Ozümün Amuya aancaima tibi Me· ııe•·trı•· Radvat•rı cit özü kuumm camü kelair mahalle· .. il. J U 
sinde 134 numaralı hanede 1389 teni· . 
lütlü imam Murat zade MeJamed Akif 
mahdumu Ahmet Memduh ~na _. 
harrer nüfuı tezkerem, 1 

Borsa menkul kıymetler ıubeıi fiat 
memun Memduh namına bir merkez 
banlraaı h.iue senedi, j 

Memduh kerimni Maalliya ait tı · 
tanhul Yilbeti Fabn kaza11 Gül camii 
ıerif mahalleai A,..bps caddesinde 19 
numaralı hllfte7• mukayyet 11 eylül 

1926 tenllütlü niifuı talrsal, 1 
Haziran 1338 tarihinde nfilmm Ma· 

adil ile akdinııidn icra lahnchima clai:
Oskidar mahk ..... iaden alma m-.-
me, . 1 

lıtanhl mayeti Fatih a..ı Gül 
camii ıerif mahalleai Ayabpı caddesin
de 19 No. hanede mukayyet 1311 teftl
lütlü Tahir bey kerimeai Hatice Muadil 
ismine muharrer nüfue takereıi. Ha • 
tice Maaclil iımine mubarnr 1Nr adet 
mühür 

Kadtköyünde derici Zeynel aob • 
ğında 10 numaralı hanede Muadil ad • 
resile Emniyet aanchima tefti edilmit 
olan parama 38518 namarah maklnaa, 

Kmm Nenninin enelee ...W 1la • 
lunan hiiyük ...Udeai Ane Mahman 1 
hammm ZI huiran 1927 tarihinde"· 
fatile ama 7Sİne nlld..ı Muach1 • • 
mma Olldldar ..-ır...a1a-. a1mm! 
bir kıt'a fttl hücceti. 

1AM SICAKLJK 

~-------------------·ı 30.10.1934 de nİmİu siren luruz Fiatlarda Tenzi at tarafından plmmqtlr. 1 

Adretı 
Kadıkö:r derici Ze,..ı aobimcla 10. Kiralık Daireler 111 

l'oata Ye Aclli1e bina11na en yalan 1erde Ankara caddeıin· 
0..hanbey banmda Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
ct.Jıi kiraya Yerilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekim· 
tazele, mecmua idarelerine mükemmel daireler ••• 

......... c1a lılemdala 

İst.anbul üçüncü icra memurlu
ğundan: de 

•. V AKIT idare evine müracaat " Mahcm ye panya semlmeti 
mukarrer 1970 liralık p.yri mü
badil bonolan 22 - 12 - 1934 
tarihinde cumarteai annı eaat 14 
ten ıs e kadar birinci ~ arttJr. 
ma aareti7le eeham " tahYil&t 
bona kapııı 8n0nde aatılaeatm • 

VERESl'tE SATJŞ 

F otogralları latan bul E: ele diyesi llAnları 1 
' ketlf WeH 179 lira 19 kanıt olan Büyük Çekmece inhiaar-~ ut.il~-· çakan ..... hadi•eleriae ait fo· 

..ı'tlarla •P.Or mecmualarmda gördüğlinüz spor hare· 
~e alt fotoıraflar yahu latanbalcla V AKIT 
~hanesinde .. 11ımaktad1r. 

dan talihlerin yevm ve mahalli 
mezkOrd& hazır bulunacak memu 
ra müracatlan lüzumu ilin o-

lar binası pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talipler 9eraiti anla
mak üzere her tun, puarbia ıirmek için de 42 lirahlrto
'1(ninat makhuz ye mektuba ile 20- 12 - 1934 peqe.ınhe 

tritme, 8. lkaime, 4. llime, 5. Sı • 
~ 6. Sifirme, 7. Şiğiftirme, 8. 
Sindirme, 9. Siniklik, 10. Sbılrik -
!l\r. 11. Sinirmeklik, 12. Sinme, ıs. 
Shiürme, 14. Yobna. • 

- etmek, ı. Ekaetmek, iksimek, 
l Eritmek, 8. Ot(itmek, 4. Sindir· 
ı.ıeıc, 5. Sininnek, 6. Sünürmek, 
'· Yotmak. 

- edilmek, 1. Sinmek, sinir -
1'tk, 2. Sinipıek. 

- ı kolay, 1. Singi, 2. Singin. 
- aalık, Kargmlık. 

ın.!!aam (Hazim), 1. Saygı, 2. Te
~~ 8. Uran, 4. Uyanıklık. 

llehe, BOf, boşuna (Arapçada 
laeba 'ıoz,, demektir. Bu minayı 
~lenıe de bizdeki kullanışta 
... lblna yoktur.) 

._ olamk, Boşa gitmek. 
...... etmek, B()fUD& kullanmak. 
lteca, (Hece), 1. Ujak, ujik, u-

2. Uçük, üjük. 
- lamak (hecelemek), Orenle
k. 

Hedef, 1. Amaç, 2. Belgi, 8. 
U.ta, 4. Çaptuk, 5. Emeç, 6. Erek, 
• trişek, 8. Güt, 9. :May, 10. O -
~ 11. öndül, 12. Puta, 18. Te-

14. Ufrak, 15. Umaç, 16. U1 • 
17. V~ 18. YöntB. 

...... İttibu etmek, Emeçlemek. 
""inden ı•paak, 1. Kelemek, 2. 
lt 8. Yaymmak. 

eder, SaVSI. 
etmek, Yoymak. 
elmalr, ı. Araya gitmek, 2. 
litmek, 8. Elden varmak, 

lunur. · (4294) günü ıaat 15 de LeY&Zmı Müdürlülüne miiracaatlan. (8514)' 

4. Kıcımak, 5. Yazık olmak, 6. Y o
yulmak. 

Hediye, 1. Açı, 2. AnCiaç, an • · 
dıç (Yadiğar, hatıra man.) 3. An
tlaş (Yadigir man.) 4. Angı, 
(Yadigar man.) 5. Aratma, 6. 
Arça (Geline verilen hediye 
man.) 7. Armağan, 8. Artut, 9. 
Başlık (Geline verilen hediye 
man.) 10. Belek, 11. Belen (Geli • 
ne verilen hediye man.) 12. Bele
yik (Geline verilen hediye man.) 
18. Benek, 14. Benne, 15. Bıra • 
kmtı, 16. Biğü, 17. Bilek, 18. Boğ, 
19. Bölek, bülek, 20. BU§Uğ (Bir 
elçinin huzura kabülünde verilen 
hediye ve caize man.) 21. Caba, 
22. Cabba, 23. Çaba, 24. Çeki çek
ki (düğün hediyesi man.) 25. Çe
kim, 26. Çölük, 27. Dala, takı 
(Geline verilen hediye man.) 28. 
Dürü (Geline verilen hediye 
inan.) 29. Emence, 30. Ertit, ertüt, 
31. Galın, kaim (Geline verilen 
mihri muaccel man.) 32 Gonce, 
konca, SS. Görüşük (Düğün hedi
yesi man.) 34. Halta, 35, Holat, 
S6. tye, 37. Kadak, 38. Karın, 39. 
Kılıvan, 40. Kırkın (Geline veri •. 
len hediye man.) 41. Kişilik, 42. 
Kolatıçı, 48. Kümet, 44. Küybet, 
45. Muştuluk, (İyi bir haber geti
rene verilen hediye man.) 46. ö • 
kelge, iikelge, 47. Ötüğ, 48. Oz -
del, Özden, 49. Peıil, 50. Saçı (Ge· 
line verilen hediye ve düğünde 
koltuk merasimini müteakin da • 
ğıtılan heyi deler man.) 51. Saçık 

tiz türliçe 1iarıılık1ar 

----------------------------------------~1 3. BasıCI, 4. Haydut. 5. Kadran. hayrat, hasenat man.) 8. Uğur, 9. 
6. Karak, 7. Karacı 8. Karakçı Yahşı, 10. Yeklik, yeğlik, yeylik 

9. Koldur, 10. Kazakçı, 11. (Ruçhan man.) 
Koypakçr, 12. Makkaçı, 13. Ogn, - iatemek, 1. Ayamak ·(Koru· 
14. Pasnncı, öletçi, 15 Serker, 16. mak, sıyanet etmek, esirgemek 
Yol basar, 17. Yol kesen. man.) 2. Eyi sanmak 

- luk, 1. Koldurluh, 2. Yol kes· - b, 1. Eyi, iyi, 2. ldgü, itkü, 3. 
me. İzgi, izgü, 4. Uğurlu, 5. Umulu, 6 •. 

- luk etmek, 1. Dağa çıkmak, Urundu, 7. Yahşi, yak§ı, 8. Yeğ· 
2. Koldurmak. rek,, 9. Yekrek, 10. Yey, 11. Yiğ, 

Hayf, Hayfa, 1. Ele! (nida) 2. 12. Yiğrek, 18. Yikrek. 
Isız, 3. Vah! Vah vah! 4. Yazık. - sız, 1. Andır, 2. Eyiliği do • 

Haylı, 1. Beri anan (öte beri kunmaz, S. Kötü, 4. Ufunruz, 5 .. 
man. "Onan beri,, şekli de var) Yaramaz. 
2. Birçok, S. Buta (Çok ve uzun - en dit, 1. Eyilik düşünen, 2. 
·zaınan man.) 4. Epeyi, epi, 5. Ol- Eyilik sanrcı. 
"dukça, 6. Oğüş, üğüş (Çok man.) - hib, 1. Ak sanataJu, 2. Eyi-
7. Pilde. lik i&ter. 

- ca, 1. Çokça, 2. Epiyce. - kir, iyilikçi • 
- zamandan, Çoktan. - ü p, 1. Eyilik kötülük, 2. E-
Hayhilet, 1. Araya girme, 2. Yol yi kötü . 

~kapama. - Dua, 1. Alkış, 2. Alkama 
- etmek, Arkunnak, 2. Araya - a yom1ak, Uğurlamak. 

girmek, S. Yol kapamak. -Tannıı, 'Vlgen, ., 
Hayme, 1. Alaçık, alaçnk, (Ta· H•JT&n, 1, Kat (ylnız "katkal-

tar çadm man.) 2. Avut, 8. Çadır, mak,, mürekkep fiilinde), 2. Sa• 
çatır, 4. ("ıenketir, 5. Çerge( çadı- nık, 3. Şaşakalmış, 4. Şaşalamış, 
rm en küciik türlüsü man.) 6. Çö- 5. Şaşkın, 6. Şaşmnış. 
dUrük, 7. Derin, dirin (Tiirkmen - kalmak, - olmak, 1. Çiğ• 
çadtn man.) 8. Kara.ev, 9. Könük, remek, 2. Donakalmak, 8. Esi ent-
10 Oba (Halı ve kilimden yapı - mek, 4. Satakalmak, 5. Kerke • 
lan ~adırman.) 11. Sitit, 12. Otağ, mek (vecde gelmek, gaşyolmak 
otak ( çadırlann en büyük cinsi man.) 6. Keresemek (vecde gel • 
man.) mek, ~~olmak man.) 7. Sanıt • 

Havr (Hayır), 1. Cftkm (masta- mak, 8. Şa.qakalmak, 9. Şaşala• 
n - Calc~lamak, 2. Fı~oü. 8. ~t- mak,. 10. Şaşırmak, 11. Şaşmak, 
J<;;1;;tc 4 F.nnfk. ivilik. 5. tm 6. tz-1 12 TaTmuklamak, (Be~erek hay
güliik, 'T. Muyan, puyan (Sevap, 1 ran olmak man.) 18 Tanızpmak, 

' -tıs-



Eğer evinizde bir 

FRIGIDAIRE 
yoksa, bütün kış sıhhi gıdadan 

mahrum olacaksınız demektir 

FRIGIDAIRE 
yalnız size buzlu içki temin 
eden lüks bir eşya değildir~ 
O, bilhassa kışın sıhhatinizi 
koruyan sadık bir bekçidir. 
Eninde de sonunda da alacağınız 
F~iGiDAi~E'i 

· şimdiden tedarik ediniz. · 

Fri ida 
ELEKTRİKLİ 

Bourla Bira~erler ue ~ sı 
lsta.nbul 

Ankara 
iz mir 

Sahibi: Aann U a 

I Tenviratınız i~in en birinci nevi 

=--== 
Limbcsını kullanmakla hem ışıktan kazanır hem de cert' 

yandın yani parndan tasarruf edersiniz. 

Philips Limbal arı 
Türkiye umumi mümessilJiği : 

Helios müessesatı Galata, Istanbul 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonundal1 

· Muhammen bedeli 22500 lira olan 50 ton ham Adana 
alınacaktır. Bu pamuğun pazarlığı 3 lkinciki.nun 1935 . 
müsadif pertembe günü saat 14 de Ankarada Askeri fal' 
Umum müdürlüğü Satmalpıa Komisyonunda yapılacaktır. 1• 1 

ticaret odası vesikası ve 1687 lira 50 kuru§ muvakkat teınin• 1i 
birlikte ayni gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazıınd~~· .. 
ler ıartnameyi parasız olarak Askeri Fabrikalar Umum M07 
Satmalma Komisyonundan alabilirler. 

lllblm ııao 
lstanbul ticaret ve sanayi odasından : 

·b•· 
Yeni ve eski senelerden odaya borcu olanların sen~ 11~-· 

yetinden evvel g~lip ~da vez.nes~ne b~rç~arını Y~~melerı ~bOI 
mu Ye aksi takdırde ıcra daıresı mırıfetıle tahsıhne teşe 
olunacağı son defa olarak ilin olunur. 

işbu umumi ilin resmi tebliğ bllkmündedir. 

Düğün Tehiri 
Kıiımız Emine Dür iye ile kar derıim Al pullu Şeker ı 

Doktor Hafiz Cemal 
Owrurdan başka günlerde öğ -

leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 
kadar 1stanbulda Divanyolunda 

(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalarım kabul eder. Mua
yenehane ve ev telefonu 22398. 
Kışlık telefon 22519. 

Neıriyat müdürü: REFJK AHMET 

VAKiT Matbaası - İstanbul 

Müdürü Şefik Uner'in düğünü kızımızın rahatsızlığı Ola:1"' 
Birinci Kanun 934 Per~embe gününe tehir edilmiştir. fert°..~ 

Öz Türkçe karşılıklar 

(Beğenerek hayran olmak ınan.) man.) 3. Ep (Mülahaza man.) 4. 
14. Tonuklamak. Onur (Şeref, itibar man.) 5. Ubut 

Hayret, 1. Çeçeleme, 2. Dan, (Ar, haya, hicap ınan.) 6. Ut (Ar, 
tan, 3. Danalama, 4. Dannama, 5. haya, hicap man.) 7. Yasıt, 8. Yüz 
Kayıkku, 6. Sankur, 7. Sürensuk suyu. 
8. Şaşakalma, 9. Şaşalama, 10. Şa- - siz, ı. Değersiz, 2. Kişiliksiz, 
şıp kalma, 11. Şaşırma, 12. şaşkın- 3. Onursuz, 4. Şakalak, şaklak. 
lık, 18. Şaşma. - §ikenlik etmek, Satkamak 

- baht, - engiz, 1. Şaşırtan, (hakaret tahkir man.) 
şaşırlıcr, 2. Şaşkınlık artırıcı·, 3. H ı G · ·J J{ n k ay§um, . enız, -· a rr . 
Tarurkalu. H t ı·ı 3 T' ayt, 1. Eriş, 2. p ı <, • ıre, 

-etmek,:- te kalmak, 1. Al - 4. Uşluk. 
dıraınak, 2. Angalmak, 3. Anıt - H c l c:> C lık ayvan, 1. an ı, -· an , 
nıak, 4. Aptırmak, 5. Çapsamak, candrk, cenlik (canlı man.) 3. Da-
6. Donakalmak, Tonakalmak, 7. var (si.it verir ehli hayvan man.) 
Danğlamak, tanğlamak, 8. Dansa- 4. Diri (Zihayat man.) 5. GöHik, 
mak, 9. Donaklamak, 10. Elikmek, 6. llkr (Hayvan sürüsü man.) 7. 
11. Haymak, 12. Haysmmak, 13. Ta var (Davar gibi). 8. Tebrenik
lçkmmak (methuş olmak man.) li, 9. Tirikli, ıo. Tmarlık, ıı. 
14. Kakkmıak, 15. Kaykamak, Tinli, tınlı (Ziruh, zihayat ınan.). 
'(Kavıkkamak) Kaykalmak, 16. - atı bakariye, 1. Almaşık, 2. 
Nanğnamak, 17. Sanğııtmak, Sığn-, 3. try. , 
18. Şaşakalmak, şaşıp kalmak, 19. - gübresi, J. Fışkı, 2. Saçkı. 
Şaşalamak, şaşırmak,'20. şaşmak, -sürüsü, Yılkı. 
21. Tarurkamak, 22. Tankalmak, - yarası, Yağır. 
23. Tmklamak, Tanlamak, 24. Hayye, 1. Emicen, 2. Yılan. 
Tanmak, 25. Taşlamak. Hayyen, 1. Canlı olarak, 2. Di-

- te bırakmak, 1. Enktürmek, ri olarak, 3. Öldiiı111eksizin1 1. 
2.Şaşırtmak. T1riley. 

T · ı or· a· · " le temap. etmek, 1. anız - - ve meyyıten, . u ı rı, -· 
k 2 T vı k Olilsü dirisi. gama , . ang ama . 

_zede, Epesek. Hayz, (Hayız), 1. Aybaşı, 2. 
- ! ( yida), 1. A ! 2. Aha!. 3. Boygir. 3. Görüm. 

:Aparı!, harı!. 4. Beh ! 5. EnP !, - bezi, kersif. 
eni!, 6. Hat, hı!, 7. Obi !, 8. Şaş!, - görmek, Yanşnnak. 
I T r -6'anı Çara. 
· Hm • et 1 B· k ( "'oktai na- Haz, 1. Gi.irelik, 2. Kmdurma, 

aysıy , . a ım S · r:: C"- • t• 6 
) D v (it baı· ı·adr • 3. Kıvanç, 1. evmç, u. ~vın ı, . ~r m:ın. .... eger ı , ,, 
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Mazhar ve refikası 

Öz Türliçe l<artılıklar 

Sot. 
- aver, ı. Sevinç, serici, sevin

dirici, 2. Sücik, sücük. 
- etmek, 1. İçine ılıştırmak, 2. 

Sevinmek. 
Hazakat, 1. Ustalık, 2. Uzluk. 

Hazan, 1. Dökülgen, 2. Güz, 3. 
Ki.iz. 

Hazar, Bar1ş. 
Hazaret, 1. Göverti, 2. Yeşerti, 

3. Yeşillik. 
Hazer, 1. 'Çekingenlik, Çekin

me, 2. Kuşku, h·uşgu (Teyakkuz 
ve şiipbe man.) 3. Sakınma, 4. 
Saklanu. 

- etmek, 1. Çekinmek, 2. El 
yunmak, 3. Geri durmak, 4. K1p -
hnmak, 5. Krypınmak, 6. Sakın -
mak, 7. Yacanmak, 8. Yocunmak. 

Hazf (etmek), 1. Aradan kal
chrrnak, 2. Atmak, 3. Düsürnwk, 
4.Gjdermck, 5. J<emiRmek, {), Sil -
1rn:ık. 7. Unreınek, R Yok etmek. 

Hazık, 1. Çalak, 2. Usta, 3. Uz, 
~-Uz kişi. 
Hazım, 1. Eriten, eritici, 2. tk

sicUci, 3. Sindiren, sindirici, Sinir
ci, 5. Y otan, yotucn. 

Hazır, 1. Amk. anuk. 2. Am1t -
gan. anutkan (Hazırlanan ŞPY 

ma11.) 3. Bulunan, 4. Çemck, 5. 
Dayar,, 6. Dmı.ılan. 7. Pe1en. 8. 
Say, 9. Sayılı, 10. Tayar, 11. Ta -
:vın, 12. Yetiz (Hazırlanmrıs man.) 

- lamak, 1. Anıklamak, :ınuk
Jamak, 2. Anıtmak. anutmak, 3. 
A nraıncık 4. Bulunrlunnak. 5. 
Kuı mak, 6. Ölçümlemek, ('Me:.:..1-

ha, mukayese, takdiri kıyın~t, et
rafiyle hesap suretiyle hazırla
mak man.) 7. Sepmek, 8. Taysı' .. 
Iamak, taymlamak. 

2 
- lal\l1lak, 1. Anuklanmalcı ~ 

Anunmak, 3. Bacanmak (tdn1a
6 

yapmak man.) 4. Çemrenmek~~ 
Çımrmmak, 6. Sığapmak, sıv 1' 
mak, 7. Sırlanmak, 8. Tı}d.a11n13 ' 

9. Yeykinmek. 3 
- hk, ı. Anukluk, 2. Kaylı~at: 

Kurlu, 4. Yakak, 5. Yarak, 6. 
yat yarak, 7. Yaz..1.m. 

- ol!, Anık dur!_. 
2 

Ant .. 
- olmak, 1. Anaınak, · ek , 

öl"'ürn1 
mak, 3. Hamkmak, 4. gd rınak· 
5. Tekinmek, 6. Tum1ak, 

1 
u 9 Ağ ;;.ı,r u .... 

- cevap, 1. Ağzı U5~ l , ağzt 

zı yüğümli.i, 3. Ağzı yuı~; u,çelikli, 
yümlü, 4. Dil .~besi, ~· Dı Tevgc .. 
6.Dizlek, 7. Soz ebesı,CS. l r cabıl<, 

Hazin 1. 13cyrct, 2. a J ' Tl'a~1 .. , .. 4 ~· ,1 

3. Cana, işliycn, işleyı~, (.ınüesSir 
gılı, 5. Koyuk, koya Son1sur, s. 
man.) 6. Koygun, 7· 
Süren, 9. Yanık. . . püseil 

- hazin, 1. İçli 1çh, 2' 
pilsen, 3. Yamk, yanık. 

- söz, Yan~r. G'zlenci, 3. 
Hazine, 1. Agı, 2. . 1 

6 l{oırı· 
G.. ·· 5 trkın, · ) Gömü, 4. omuç, · . i 111an· 

çi.1, 7. Suvat (su hazınes s. 'J'ut-
A~ •) ıınga. . 

- dar~ 1. gıcı, ... : defterdnt, 
knvul (Muhasebecı, sahibt 

d 'b' l . . ınakaın vezne ar gı ı m ' 
man.) 

_yeri, Ağılık. f,kt=<.>111e, z. 
Hazm, (Hazım), 1. 

6 
_.,,. 

_ıı 


