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Bir ittifak mı? Türkiye ile 
iiştü Arasın Paristeki konuşmaları Karmen operası için 

,hazırlıklar çık sıyasa isteriz 
~lnıın bir -1 •• T" kiye ile old ;, u. once ur 
~h kliring anlaımaımı ha· 

lıQ1 .... Yolunda duyulan acı aöz • 
lllıtan 1 • clir B dJı '"!k ıene ıılerinden • u I 
~ 11 

• ele .. den getirilecek her tür-

Battıktan Kara ve ·Ak
denize uzanan ittifaklar 
İngiliz gazeteleri Pariste mühim konuşmalar 

yapıldığını haber veriyoı ]ar 

Rejisör Münir Hayri nasıl hazırlan
dığımızı, nelerimiz olduğunu anlatıyor 

İçiı. eti •da bir kontrol albna al • 
1ıo teni l..! • • k mik .. ku ca11 ~r o ono reıım r • 
!~ rejime göre Almanlar iı • 
• lllkelerden istediklerini alı • 

1 ···--- • t. • --.ıecıilderini .nm...ük kapıla • .... ~ ·-·--
~'Ye bırakmıyorlar. O kadar 
a..., f11 te,_ flltcdann, aabcrlarm öz • 
"""'"'-' bu kitiler olmamu bile g&: 
~~ ~ tutmuyorlar. 
_"'11e r Y'•run ökonomik balamdan 
l ~ ~I bir yöndem tutmasına k8: 
~ İle ? Ancak bu yeni kontrol du· 
~ ~daki kliring anlaımaaı • 

olarnıyacağını söylemekten ge-
l._; ~. 

lı.. ~. ~dıu- Almanlann da bize 
.tiirlu ıöz: ettikleri yoktur. On
Ye ile aralarmda ldiring an • 

' •ıt ba.ıka bir yöndem (uıul) Hariciye Bakanımız: Tevfik Rüştü Aru 
hldiıc nı ve tanımıyacaldarmı at• 
~ ~ i?eri sürmektedirler. Bu • Londra gazeteleri Hariciye ba· 

liğinde müıterek siyaset esasları • 
na dayandığını anlatıyor. 

(Taymis) muhabiri bu malu • 
matı verdikten ıonra Fransa ha • 
riciyeainin bu haberleri teyit ya • 
hut tekzip mahiyetinde bir 'ey 
söylemediğini ilave ediyor. 

Deyli Ekspres gazetesi de Ce
nevre muhabirinden buna benzer 
haberler almı§tır. Muhabir habe
ri verdikten sona bunun çok mü· 
him oldu~unu ve tahakkuk eder
se Fransa ile Türk;ye arasında 
taarruri ve tedafüi bir ittifak vücu 
de getirectğini, bu suretle Fran • 
sanın Baltık Denizinden Kıua ve 
Ak"enize kadar uzanan ittifaklar 
s;11 :te-.i ya{)mış olacağını söy1iyor. 

Tevfik RU,tU Ara• Berlln 
~bu adamların sözleri ile kanımız Tevfik Rüttü Araam Pa· 

ihhine uymamaktadır. Sözün rute yapbğı konuımalar dolayı -
.. .\Jnıa-'ar 1.1:..:.-.. --'-·maa ile ı makta ,.l.ıı IU aunue ....-, siyle bir takım y&ZI ar yap • 
...._lda1't antiarrm tumıamakta • 

yollle Cenevreye dönUyor Çekoslavakyadan bale çalışmalarına yardım için gelen Matmazel Loret diııı 

>.lnız ant!ann:ı bozcluldannı dırlar. ParU, 1 (A.A.) - Tüıtiye Hariciye Halk evinde gösterdiği gösteri$ dınslaı ında 

Çabfll'aktacbrlar. 
(Taymiı) in Pariı muhabiri Bakam Tevfik Rüıtü Aral, Berline Ankarada oynanacak olan malarına yardım için gelen AY ;' 

gitmeden önce Havas Ajanımm bir mu· Karmen Operaıı için yapılan bü- rupanm en tanınmıı balerinlerin ... 
habirine beyanatta bulunarak ıahsi 

l'L.. ki bu it böyle ıürüp gide- (Tan) gazetesinin inanılrr bir 
tün hazırlıklar bitmif, bu opera· den Matmazel Loret dün lstan -

doıtlan ve aynı zamanda memleketinin 
dosttan olan Fransız devlet adamlan ile mn memlekette en iyi şekilde ıah· bul Halkevi konferans salonun • 
~t~dm ~ ~ neye konulabileceği anlaıılmı§ - da danılarından bir kaçını göıte11-

~!eye aatıı yapan Alınaiıya membadan aldığı haberlere da • 
,.._ ..... ~ ... _.na antJapnaımdan gereği yanarak T evfk Rüttü Arasın, 

elde ederken Türk üriim- k ·ı f dak" "" F 1'1lDI& He küçü itı a araam 1 

... -aWa1 • •ll• W • ..... ..,. ...... ~ a.,11ae 1 .ne. . çe1ro.io._rrpc:1a1J .. ,. ~lıt • föMıi.i •...,. ~ s ._. .eeaıawm) 
"'"' ~&manyaya aat:ııma· ~~it'~• birçok zorluk. itilafa benzet 'bir .itili.f j)rojeaiııi 

·'- . ~ aöz yumula • mOzdere ettfİ1al litrdlfl;.t Bli • 
--. •eı.e AJ nun mütterek fıaricf •İ~, iki 

M Wr ameliyat yapılDUJ olan nYC99İnİn , ____ .....;. ___ .,..._..-_________________ _ 

yanma gibnektedir. Oradan Cenevreye 
dn"ec:efctil'. 

e lo.._ nı.ıı,, ·ı ah • • tarafı alakadar eden meseleleri . 8 -.,.~ ha ı e fvenf Jf" iri 
tu 11 ~~Al !fca yönler de var • peıinden müzakere ve u•ualar ·r-

:U1•ıı hir lnannda aon 11ylar için· .:.::::=·.:....::=---------------:----·---
) ~l'a .. 1c ~d~~töriüfü (fi. Fransa neler isti.qor? 
·~ ~•e..Jeri • ennın (mallan • 

) ko~ ~ diitiirecek lrunllar 
· aı..,. ı:• . batlama.ıdrr. Buna 

de knic: ii diktatörlüğün bugün 
.\d•tıa ç lcuruıa kadar danı 
~ ~uğq ç f o-

la) Pa.,. ~ kııic kuruıtan ar-
törterj verıl111erneıini Alman 

ne bildi 

Fransız HariCiye· Baka
nının mühim sözleri 

lça bq __ ._
1 
__ rnıeıidir. Bu türlü F S 

>eı- tta~d·\l ~<QJ'Jll •cunda ökono • A nın şarkında müzakere!er - ransız- ovyet 
d •gı, heııı d vrupa d b k' ·ı 1 eğjll Y•P•la.n de tutmryacafr beraberliği-Almanya an e .enı en er 

, . a ı...~... .. enemelerden 1 • l 1 • te d ğ ~~ d~ Turk it adamla. Paris, 1 (A.A.) - Dıt it en n~ma ann ;emnunıyekt ~der 
ı ........... L!r nnı. aktadır. • k 1 rken mebuaan bır surette evam etme e o U• 
' ~~ ..... uı bütçesı onufU u ' 1 al .~,. "'- ılk eten (iptidai mad • • • d • I · bakanı M. La. ğunu kaydeden M. Lav , bu mü--, "IQl• mechsı 1! •t erı I · 1 1 ·1 kü. ""k · "l"f 

. 8, ilci -nra ise salt fabrika ül- • '.. • bir söyleyini dinle • zakere erı ta ya ı e çu ıtı a 
Oicoı.c,ıni;.lke. ~nıda daha çok va!ı~ nıu~m L lin Franaanm ve bilhassa Yugoslavya ile ya • 
l>.ıııtııı içi: ~;l~lderi kurulabilir. mıttir •... • b;:•m faydalan ile J kmhğı temin etmedikçe büyük 

ı1 .. ribi :1.· .. 1 onc:e klirina ant- menafıının f . b · kıymeti olamıyace ~·m söyle-
~ l.lll ulke b. ld ~nnu kaydettıkten sonra, ır 

dö..t ell araamdakj aluıal ır o Ue-,:· bir surette tensi· mittir. Zira, bi~bir tey bizim 
11' hlllJ e. 1Bnlmatrtadl1'. Bu, banflD ~glam1 l asında bir müttefiklerimizle olan bağlılığı • 

)eı-ıetİni ~ hır Yakaıun itine ge- ki yolu ıle u uı ar ar 
)olr İnri lllııeyip te, öbür yaka- dana getirmenin her mm bozamaz. 

..\1... "'-' bu&'ibi aa-~•- de~•.ı!-. uzlatma me~ d ....... rf olduğu. - M. Laval Avuıturyanm istik -
·~-O&tq' •uuaa 15uQU, zamandan zıya e _... - . • k .. Jc::ı __ , ( b · • bıa•arma - lalini temın etmeyı ve mer ezı 

h" ._neı esaıh) türe:. F u ıtı ~ . lı.."a ı,· R'a gelirlerse Türki • nu ve ransanın . . k deceği· Avrupada barıt·ı perkittirmek ül-
'' titttt~ ... ~fılık vermek ~~: ya vasi mikyasta ıttira e 

tir, ni aöylemiıtir. fDevamı 9 unc·ı ırayıt&DD 2 ine! stııw:ıuncıa 

~~U~S:_~--~l:ta:lya;.:.ı~·ıe~ya~p~ı.lm•a•k•ta_.o.la•n•k-~--;~::~----~~~~~~ 
~10\ra günden güne güzelleşiyor r Tahranda 

Yeniden sekiz 
kişi daha asıldı 
Tahran, 1 (A.A.) - Askeri mah • 

Paylaşıla ıiııyan ad 
Çubukçu oğlu hangisinde kalacak? 

· Yeni soyadı alanları yazıyoruz 
~---~·----~~ 

Çubukçu oğlu ıoyadını üç ki- ı dia et.miıt:r. belediye zabıt ve 
tinin alınası yüzünde~ çıkan m.ü- mu~~lat tubeai mü~ürü Zühtü 
nakqaya devam edıyor. Onı · buna ıtıraz etmektedır .. Dün bir 
vers:te edebiyat fakültesi bat muharririmize demiıtir ki: 
katibi gazetemize bir mektup ı -Ben Çubukçu oğlu diye anı
göndererek Çubukçu oğlu ıoya-
dıpm kendisine ait olduğunu id- fDevamı IJ uncu Sl'•ttanm ı tnc! stıtwıwıda) 

Biri otobüs diğeri kam· 
yo:11 altında can verdi! 
Cevdet adında bir tacirle, Suzan 
adında bir kız zedelenerek öldüleı· 

keme dün vatan hiyaneti ve iıyan me • Sürpagop ,\1ezarlı~ı önündeki kazadan sonra tahk ıkat - Suzanı ezen otobüs 

'f •llo~adan bir 9&UnUf 
j 

ae•eıerinden sekiz kiıiyi ölüm cezasına 
mahkum etmi§ ve ceza hemen tatbike- .k. ~ün ı;h~imi~de yürekler acısı Tünelde. Kule dibinde mavili 
dilmiıtir. Mahkeme bundan baıka ha • ı ı aza a a o muş, bir tüccar handa oturan Salamonun kızı 11 
pis, hidemab ıakka, müebbet kürek ce. kamyon altında, bir küçük kız da YA§ında S\!zan Sürp Agoptaki bir 
zalan da vermiıtir. Sekiz kiti beraat et· otobüs altında can vermitlerdir. -o·-

.(Yazt8r J. üncti aayıfamıı~) ~· . lki kaza fÖyle ofmuttur: (l>eftmı ' llnctl .,.ranm' Onc1l IOtunUlllla} . 

' 

• 



Ken Cl i. a rıınıı uyum l 

Mısır Parlamentosu dağıtıldı ft .. dliye bakanını~ hikiın o, 

l k !! • beyanat ld 

Kral, teşrii ve icrai sali- l Mecliste e: .. , ~(~~)~~an ~:~~millerini emPl•i• bir ~d ~ 
h. 1 . .. . ld A 1 t te il >İi iyot erı uzerıne a ı Ajansın on senelik muka- buldan gelen Adliye ~kanı ga. retl~ ?aıarırken Vekahe kiki iblİ ~ 

~ ıt veiesinin yenilenmesi zetemize şu beyanatta bulundu: teşkılatımızı vatabn~n ~ilde ... ı lf 

-----------:-- d - Hikimler kanunu bugiin. yaçlarına uyguıı ır ıe ta ısı ~ 
Mısırdan gelen haberler Kral Ahmet 1 Yeni kanunun hazırlanması birkaç kanunu kabul edil i meriyet mevkiine girdi. Kanunun için uğraşacaktır. Bu husus ıı eJI ! 

Fuabn tqrii icrai bütün salahiyetleri aylık i§ olduğu için bu müddet Mısırda Ankara, 1 (Kurun) J Anadolu l I ı.·ı k · · yat•P1 • 
muvakkat maddeaine ve fıkra a • vaffak o avı me ıçın :.,ı • U"zenn' e aldıgıv m, Mmr kanunu esasisi bir me<11rutiyet fasılası yapacaktır. A' o''n"muz" dekı' Martta bı' ı..- ' 

;J ıanıınm u • rına göre 2000 kadar hakimden aali.hiyetli evlitlarmın, · ile earlamentosury.a kaldırdığını bildi • Yeni Mısır hükUıneti 1931 kanunu tecek olan mukavelesi on sene i - 91e 
rl 92 sinin vazifeden affedilmesine bana vereceğiniz doğru, .. }>il yor. esasisi ile onun doğurduğu meclisi fes- çin yenilenecektir. Buna ait ka • Bu l d l ku k ıaıe"' 

llk bakımda bunlardan Mısırda mut- hetmelde va.ZiEelerinin en mühimlerin • l km karar verildi. n arm ev et - pıi malumata dayanın~ . fet ~ tıl, 
Jakiyetin ilan olun4uğu anla§rlırsa da p.un Mec isten çı ı~tır. tumu içerisinde göremiyecekleri riyetindeyim. Bugün hakını1 ..... ı ~ıQ. den birini yapmış, yeni kanunu esasiyi B d h .. · f ı""ır 
lıakik•t öyle değildir. un an sonra avaı seyrıse e- \aler kanunda turilh edilm\ştir.,, nununun tatbikine dai.r tea.de" ~ , ' yapmak için yol hazırlanut oluyor. I hh x 111 

Çünkü ilga olunan kanunu esasi re mahsus u uslar ar!ll sı i mu • Adliye intihap encümeni itini nameyı· ahyanıınuı. Sızl f 
111

1" &
11 1931 kan • 'd' B ka k Kahire, 1 (A.A.) - Yeni kanunu k l · · k' • h kk d k' " il!' 

unu esa1111 ır. u nun e se· ave eye ıştıra ımız a ın a· ı bitirdi. 170 kitinin yeniden tayin, tediğim esaslar burada ya~ -•' 
riyetin ittemediti, beğenmediği bir ka- esasinin ilanına değin Kral Fuat, teırii kanun ile askeri memnu mmtaka· b ) hh"' be fi I b'r kj.JlY. ~ 
nuQCfu. Çünkü bu kanun halkın hakimi- ve icrai kuvvetlerle parlamentonun haiz te di , ıı ı se pten a arını ne- fakat herfeyden eve 1 • İfil' "it 

lar kanununa göre istimlak edilen t'ıcelendirdi. yeni hukuk mezun • evvelde mahkemeleriınizın. ,... t yetini bir sürü kayıtlara tabi tutuyor • olduğu kuvvetleri üzerine almıt olup tl ,- " 
du. lla pnunun ilgasmdan maksat, ye - bun!an kabine vasıta.sile kullanacakbr. gayri menkullerin ödenmiyen be- tarından ~oğunu tayin etti. Hu • pariyle vaziyetini bilnıek 1 J'. ~ 
.rri, h•llnn iıtediğine uygun yeni bir ka- Bütün kanunlar ve kararnameler, yeni dellerinin geri kalan kısmının ve· k'1k uıulü muhakemelerine ait ta• rum. Bu sebepten bütüıı t J )ap 

n.un hazırlamaktır. parlamentoya veri1ecetkir. rilmesi için olan kanun layihası • dil li.yihaımm tetkikini encümen- ihtiınallerini göz önünde .. tıır J &~ 
----~--... ---ııııımıımııı .......... _ ... __ ,___ nm ikinci görü§meler yapılmış ve ler b:tirdiler. Meclisin bu devre • tertip e~ilmiş cetvelin nıJdl~ ~ ' 

I<irof Leningradda Melburn şehrini onaylanm11tır. dı>kı toplantısı çerisinde çıkarıl - ni talimatnamenin doku~. 
O •• ldu·· ru·· ıdu·· b Mecliı gene bu toplanbda Ana· maır ll}Uhteme1dir. yıfasında bulacaksmız. ııer 

SU 8Sh dolu Ajansı ile on seneye kadar Diğer taraftan Adliye Balıanı !erini• kendiliğinize ait•~, 
Mc»Mov!lt l ( A.A.) - Resmen bil -

diriJdiline göre Sovyet merkezi icra ko-
miteai riyaıet divanı azaaından Kirof 
Leıaiıııratt-. öldiirülmüıtür. Tebliğde 

katilin itçi sınıfı düımanlan tarafmdan 
gönderildiği bildirilmektetJir. Katil ya • 

' kalaıunııhr. Fak•t hüviyeti henüz be1Ii 
deJildb-. 

Avusturya, komşu]~rile 
dostluk içinde yaşamak 

ısteyormuş~ 
Viy~ 1 (A.A.) - lia§vekil M. 

Şuınii, diyet mecHıinin açdıı toplan • 
bamda hükılmetin beyannamesini oku
yarak demittir ki: 

"- Avı.ıst~ya. bütün k~ıulariyle 
banJ ve dostluk içimle ya,ıamayı ıami
ıni olarak istiyor. lbtiJaflar aramıyoruz, 
sükun ve hanı anyoruz. Avusturya İs· 

minde Alman manası vardır. Yeni A • 
vusturYa bir Alman toprağıdır. Ve öyle 
kalacaktır. Yurtta barıım muhafazası 
için icap eden teçhizata ihtiyacımız 

vardır ve ban! isteğine herkes tara • 
hndan riayet edilmesi için orduyu, jan. 
danna ve polis kuvvetlerini icap eden 
hale ıokmak istiyoruz. Gençliğin üni • 
forma altında talimi ve vatan için ter -
biye edilmesi devlet tarafından başan • 
Jacakbr. Yurt ıever cephe ile spor cep· 
hesine A vuıturyanm genç cephesi katı
lacaktır 1d bu cephe düzeltme işinde 

çok mühim ola?-khr. Keza, manevi ter· 
hi:reye de ehemmiye~ verilecektir.,, 

Tayyareci Helen 
düşüp Öldü 

Parla, 1 (A.A.) - Meıhur kadın 

ta7yareci Hdene Boucher, dün öğleden 
tonra tayyare alanında bir antrenman 
~ıu yaparken düıerek ölınü!tür. 

811 ölüm, Fransız tayyareciliğini ye
M dütünnüt ve hava itleri nazırı tay • 
~are alanına gelerek tayyarecinin ölüsü
nü ıelimlemııtır. 

"Düayuun en ıüratli kadmı,, diye 
tanınan tayyareci daha geçenlerde sa -
atto 44S kilometre 28 metre ile bütün 
bdm nkorlamu kırmııtı. 

Bulgaristanda 12 ölüm 
cezası verıldi 

W,.., 1 (A.A.) - Oriın kurumu • 
DWI ~etle itham olunan 12 azas1t 

• Bulp, Makedonyaamdaki Nevrekop'a 
naldedilmit bulunan askeri mahkeme ta· 
nfmclaa ölüm ce:ıuma mahkiim edil • 
mı...-dir. Buna bemer baıka mahke • 
mel• cleTam etmektedir. 

Berutta bir patlamada 
13 kişi öldü 

Bena~ t (A.A.) - Patlayan madde
Jer deposu hangarlarında çıkan bir pat· 
lama üzerine 13 liman memuru enkaz 
altpw!• ve yanarak almüı ve 8 kip de * ~tbr• Bi~ vazifeye baı • 
..... e.r. .._,.. ,tnnekte o!an me-
murlarm Gzerine yrkılmı!tır. Patlama 
birkaç ~ ıonrl' olaaJdı ölenlerin 
adedi tliiı1 misline çıkacaktı. 

Melburp. 1 (A.A.) - 30 saat dur. taahhütte bulunması için harkiye Beyin hakimler kanunu müqAse .. aımları bir Kanunuevveld vfi 
madan yaitn bir yağmurla, saatte 50 vekaletine s!llahiyet veren kanun betiyle teıkilata bir tamim gön • ziyete gör~ dolduracak ~e 
millik hızla esen bir yelden sonra, Mel- layihasının da onaylayarak pa .. dermistiı·. Bunda deniyor ki: Jete göndereceksiniz. . 
burn kasabası, tarihte 1rörülmedik bir l k .. d ·· k 1 k b"t•• ff·-··-zartesi günü top anma u~ere a· - Ha im er anunu u un Elde edilecek muva ıu baskınına uğrarru,tır. Beı kiti ölmüı, 1 ,.~ııt 

ki · gwılıpı .. tır. haklarınızı en doğru bir görüş e bütii"n aeferi sizlere aittir.~-' birço arı yersiz, yurtsuz kalımı, ağaç.. x ':f ,.,, 

Jar köklerinden ıökülmüıtür. Ankara, 1 (Kurun) - B. M. . ve en adilane bir surette temin et· keaine liyik bir adalet rııv J 
Kıyı boyunc. pek çok yazık olduğu M. Meclisi Rafet Bunanın ba§ • miş bulunacaktır. Filhakika ·ka • ması ... İ§te arkadaşlar! ıl"ııl 

bildiriliyor. kanlığında toplandı. Raf et, top • nun meriyete girdiği tarihten iti- miz bu hedefin tahakkuld 
Filipinde tayfun lantıyı açarken bundan böyle ka.. haren ilmi kudretlerinizin, mesle· ıarfedilecek mesainin k 

Manilla, 1 (A.A.) - Geçen gece, bul yerine öz Türkçe olarak onay, ki liyakatlerinizin çok doğru bir elbette takdir eders:n~. ..~ 
patlak veren bir tayfun yüzünden Fili - red yerine de Aham denilmesini neticeşi ola!} terfi haklarmzı ka .. muvaffakiyetler dilerke'R ,.~ 
pin eyaletlerinden birçoğu altüst olmuı- ileri sünnüş ve bu onanmıştır. nunla müeyyet tabii bir hak şek· da hedefe ul'1Jın&ktan d 
tur. Bir adam ölmüı, on yedi balıkçı Gizli nüfusun kaydi müddeti • linde elde etmit bulunacaksınız. ~· . · 
kaybolmuştul'. Yazık, birkaç milyon do- · • ıevinciq verecegı samımı ' 
lardır. nin uzabldığma dair olan kanu • Hakimler s•nıfının istilzam ettır· ..Un; ... ; t..P.brik edeç~ifüni ~ 

... _ ı. .. ,-ı • ...._ ı;.;.:;\hCli. @U'üsü~ tlıgı ııJt:~,,~ ıt:n nur.r; ~ı"':ı•y.,v.; ·~ ümit eylemekte olduğum~i( 
Ankarada soyadı alanlar sine karar verilmistir. Radat kanunun· k:endiıin~ 'terdiği ve etmekliiime nıüsaadel\ 

hakların mutlak ıurette elde edi • ederim değerli arkadaşlar Ankara, 1 (Kurun) - Harici
ye protokol müdürü Şevket Keçe· 
ci Divanı muhasebat reisi Seyfi 
Oran, Balıkesir avukatlarından 
Sadık Deniz soyadlannı almışlar
dır. 

Tasarruf haftasında miting leceğini bilerek artık bu~.n ve Bu tamimden ba!ka 
Ankara, ı (Kurun) - Tasar· yarının indi ve şahıi takdır ve hak'm!er kanunu tatbika~ 

ruf haftası münasebetiyle lktısat /mülahazalarına değil, belki mad- bir de talimatnameyi t 

ve tasarruf cemiyeti önümüzdeki di ve mane~i liyakat ve kabiliyet- tebliğ etmiştir. Ala~dar~ 
14 Birinci Kanunda her yıl oldu· lerinin verimine istinat edecek ve göre temyude ve adlıye ~ 
ğu gibi Ar.karada büyük bir me - bu va~yetin temin eylediği bir vic· rinde a~ıl1?ı' olan .. ~us:1şi ~1' 
ting hazırlamaktadır. dan huzuru icinde çalışmak im • gönderılmıt formu lerı ~;{ı 

d H. • tfal kanını bulacaktır. . . . rak göndereceklerdir. P Ankara a ı maye:e b k d Ik t fj 
itte kanunun tat ! ın. e 1 .a- hizmetin~en affedilmiş e f . 

balosu dmı olarak gayr~t ve lı!ak~tı. ~ bet yılı doldurmuş alanla.( 
Ankara, 1 (Kurun) - Hima. niz nisbetinde terfı ve taltıflerm;.z 1 üt edilecekler, b1.1 kadar lf 

Yei Etf al cemiyeti tertip heyeti meselesi halledilirken kı~et 1 t i olanlar istekleri1 
ük k d e emenıı -~ıJ son toplantısını yaptı. Toplanb • ~hşmalarmız:ı en Y &e erec • k' l'k veya müddeiv ~ 

• r 'k b' mes eK ert ~ d'" 

Matbuat umum müdürlüğü is
tihbarat şefi Bay Sürur İskit, mü· 
şavir Baıan Şirin Şiber, müşavir 

Bay Şekip Dikener, Bilecik me • 
busu Bay Hayretin Karan, maa • 
rif cemiyeti merkez müdürü Bay 
Rüsnü ve kardeşleri Çorum zira • 
at bankası müdürü Bay lhrahim, 
Cümburiyet Merkez bankası Sam· 
sun §Ubesi müdürü Bay ismet, Al
manyada tetkikat yapan doktor 

da Alman, Yunan, Macar. Polon· lere kadar eriştirmeğe ve bu S\l • ı ımlı ' ·I . dı•mda d'g~er' 
ya sefirleriııin refikaları hazır bu· retle d.e Gazi ülkesıne ayı ır 1 d kullanılabilecekler ı 
lundular. adalet ülküsünün bütün icapları • er e 

1
_

1
_

1 
. clol ı;.t 

k 1 ~ Fak at mes eK erı " Balo komiserliğine Hariciye nı temine muvaffa o-acagınız - . ıııb' it 
Bay Ahmet ve Y eıilköy tohum ıs· 
lah istasyonu ziraat mütehassısı 

Bay mühendis Zeki Akkoyun, 
Konya mebusu Konaltan, Konya 
iktıaat müdürü Bay Zeki Aksın 

ıoyadını almışlardır. 

Istanbulda Halkevi 
binası yapılıyor 

Ankara, 1 (Huhuaut) - lstan
bulda büyük bir Ha1kevi binası 
yapılacaktır. 

B'nanın Üniversite yakınlarm· 
da olması muhtemf'!dir. Bundan 
batka Kadıköv ve Üsküdarda da 
b;rer Halkevi binası yapılacak .. 
ıtır. 

Halkevlerine ver~lecek isim bu 
hafta zarfında beUi olacaktır. 

Alınacak dem9r malzemPsl 
Ankara, 1 (T e!efonla) - Ma

liye Vekaletiyle Kurup fabrika • 
cı mü-~ıeı;silleri arasında fabrika .. 
dan almac;ak demir malzemesi et
rafındaki müzakereler bitti. Mu • 
kave!enin bugünlerde imza edil
mesi muhtemeldir. 

protokol müdürü Şevket seçildi. dan zerre kadar ıüpbe etmiyo • çıkarılmışlar buna gır i~ 
Ayrıca bijyüklerimizi baloya da • rum. Sizler adliyemiz'n muvaffa· dir. ~At' )if 
vet etmek üzere Hiınayei Etfal • • z9V' 
reisi Fuadın başkanlığı altında bir Askeri fabrikalar ikramı ye nı ' 
heyet seçildi. Balo için cemiyete namesi• tasdik edildi .. .d~. 
verilen armaganların miktarı ve .. ,... 

değerleri mühim yekiına varm'f • Ankara, 1 (Kurun·~ _Asker! 1 ~~k .. ~~.ere fa~rikal:: ::~ı ~f 
tır. fabrikalar ikramiye nızamnamesı durlugunce hır hey . ııı'~ , ~ 

Bu e•valar terl1p edilecek bir kt' . . Eh . tli ihtıtal tıı' 
'3' yüksek tasaika ·i ıran ettı. cektır. emıye ,. o 

piyango ile baloya gelenlere ve • Buna göre, müteamil usul ve tindeki buluşl~r Dlüst~s01'if1e 
rilecektir. imalatı ıslah ve genişletenlere üzere bir sene i~inde bit rı 

Burdur vallll~I tehlikeli müşkül ima~at tecrübe • ·ı k ikraıniyeler tul~ tı1' ~ ~ 
Ankara 1 (Kurun) - Değerli leri yapanlarla s~rfiyatta tasarruf ~ı ece ıniyelerin ~y. 

1, · · d k" lzmir . · ·ı ucret ve yev ıo• Dahiliyeci erımız en eı 1 temin edenlere ıkramıye verı e • . linİ geÇ 
vali muav'ni Saip Bur.dur valiliği- cektir. tarlarının bet ınıa 
ne tayin edildi. lkramiyeleTİn m:'ktarmı tavin P-t - tir. 
ittif aksporun adı de§ işti 

Ankara, 1 (KtınlL) - Anka· 
ra ittifak spor klübü senelik ku • 
rultaymı yantı. 

nenç konuldu. 

Klübün adı Gü-

Toros genCjler birli§inin 
Ankara şubesi 

Ankara, 1 (Kurun) - Merke· 
zi lstanbulda bulunan T oros genç· 
)er b:rliğinin Ankarada bir §ubeai 
açıldı.. 

Olomatlk telefon kanu· 
nunda del'tlklik 

Ankara, t (Kurun) - Ankara 

otomatik telefon kanununda de • 

ği1iklik yapılarak p'oata ve tel • 

graf, telefon ic\arotinc:e liinm gö

rülen yerlue telefon lconulmuı 
layihaaııu bütçe encümeni kabul 

etti.. 

h . ..,etlilet' 
Kısa 1Z••JI 

ıı) ,,.,,. • 
Ankara, l (Kuru . te'itli 

. · • bitirnııt tep tabıılerını ıııeJSI 

I& hi:ımetliletden A bi ol 
· · eoler de ~ _,,, 

sirmek ıttiY lbi .~ 
n dopmhılarm c• . 1 kP 
. : kendi wıekler?Y e. hş1'~ 
sıa.n . eler• 
nıektebo gön_de1~1~a geldi• 
da Mediıe bır 1.. . 

.. 
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Yalovada yapılacak yenilikler 

~ - Gezintiler [ 

imrenilecek 
örnekler 

"C I · on erencıa,, nın aon •4)'1· 

' eJtö . 
~ " : nce ona funu ıöyle· 

Mütehassıs ilk projesini hazırladı. Bunda Y alovadaki 
tesisatın bir kısmı kaldırılarak yeri.ne başkaları konuyor 

•ıntla "Colomba,, için ıöylen
mif bir konleran• gördüm. "Mi· 
rimie,, eyi bana aevdiren, bu e

serin gönlümde hiç eakimez, tap
tae bir izi uar. Ben, bu büyük 
adamı "Kolomba" ile tanımıt, 
onunla •evmiı ve bu )'iUclen bü
tün yaz.ılannı okıımuıtum. Gene 
bu CO§kun ıevginin •ürükleyifi 
içindedir ki halime bakmadan o
nu Türkçeye çeuirmif, yani ba-

...... ,~ 
't . 0Zcrrı ol 

)ti lıikQ 
Yalovanın planını yapmak ü • / Cemil Beye verdim. j temiyenler, yahut uzun müddet 

zere çagırılmıt Fransız ıehir mü· Martta M. Proıtla birlikte gene Y alovada. oturmak iıtiyenler hu • 
tehassısı M. J. Royer dün Franaa- buraya gelerek projeyi b;tireceğiz. susi evler yapabileceklerdir. Bun• 
ya doğru yola çıkmııtır. Bunun bir diğer nüshası üzerin· dan başka gerek hastaların, gerek 

'l)i Yeci ol 
'1t; ;?rrıcıncı ol! 
~oy/emek gerek çünkü, 
' • 'iıru, hikayeci laik8 • 

, rom 
QJ, cıncı romancılığı • 

Gitnaeden önce kendisiyle bir de Pariste M. Prost ile görüıece· onların yanında bulunacak aai • 
muharririmiz konuımu1, memle • ğiz. lam adamların hoı vakit geçirme· 
ket'.mizdeki çalıtmatı hakkında Hazırhyacağımız büyük pro • leri için de, eğlence yerleri, tiyat· batetmiftim. ~ gibi oldu. 

~ Or~elle çirkini ayıran 
ta .. iti ~Qn kalkmıştır dene
lf~ ~rı böyle olmaıtur? 

malômat e.lmqtır. jeye göre, Yalova hakikaten aıri ro, sinema, gazinolar açılacak, kı-
Bu işle uğratacak olan diğer bir su tehri olacaktır. Bugünkü saca, yeni bir mülki tetkilat vü • 

bir ıehir mütehauıaı M. Proat'la müesseselerin bir kısmı kaldırıla- cude getirilerek tamamiyle asri 
da görüşmek, hazırladığı kroki • cak, bir çok yeni müesseseler bir su şehri yapılacaktır. 

lıte ıimdi aradan yıllar B* 
tikten •onra, aaatler var ki gene 
Ko11ikada, yalçın kayalar, ku· 
kin tepeler, ve Qfdm,az luncla
lıklar içinde dolaııyonrm. 
Karıımcla kızd dudaklan, için
den yaldu:lanmıf gibi ıolgun yü
zünde daha •iyah , daha parlalı 
daran gözleri, yuvarlak, beyaz, 
gergin kollariyle Kolomba YGfl· 
yor. 

•eb b• e 1 olmak gerektir. 
Ceıeti4 '$ o\t ~ 

ekolle • b •• b. • • .. l 1'14, rı ırı ırını oy e 

nin bir nüıJ.aıını aldığı fotoğraf. meydana konacak, bilhasaa hal • Bursa, yal ovaya rakip bir va· 
larmı göstermek üzere Pariıe gi- kın her türlü isteğini karıılıyacak ziyette olduğundan projemi yap-
den M. Royer demittir ki: kurumlar vücude getirilecektir. madan önce Bursayı da görmek ' .1 Yor ki .. .. el -.,,,,. .. ..eye guz , neye 

• ege adanun dili uara· 

4'4ot 
"Yalov.,.da lazım gelen tetki • "Yalovada oturmak için husu· iıtedim. Oraya da gittim. Yarın 

·ık . • h 1 si evler yapmak iıtiyenlere de Yalovanın Buraadan daha ••ri bı·r 

6i,. 6 Yerlefmetlen, onun ye-

e Qfkcıaı alıyor. Şu 10-15 
ekol, ekol üıtüne bizim 

kab yapar&.k ı proJemı azır a- _ 
dmı. Bu projeyi bu akJam Anka· projede yer ayrılacaktır. tehir olacağına kaniim. Şimdilik 
raya giderek olan Akay müdürü Bu suretle, otelde kalmak is • vaziyet budur.' 

~cı çcıclır kurdu. Ede- Kok kömürü safJşında 
e ~ blln/arın güzel çqit- yapılan ihtikar 
,,rorebiJiriz. Fakat bu e- Kok kömüründe ibtikir ya • 

' ır~ktıkları izler bir kq pıldıaı etrafmda belediye lktuat 
lb....~· ··•b· k b kal o l,..,._,~tcoı 1 pe ça u an- müdürlüğü tarafından yapılana-

t.". 1
• Bir parladı, bir rqtırma devam etmektedir. Bu-

Bankadaki 400 
liramı veriniz! 

DoJandıncıJığa davranış
tan bir kadın yakala.ıdı 

Mebus seçimi için def
terler dolduruldu 

Mebus seçimi için hazırlanan 
defterlerin doldurulmuı dün ta
mamlanmıştır. Birçok mahalle • 
lerin defterleri dün belediyedeki 

11 ~t ı nunla beraber kok kömürü fiat • 4-1-. e11, ut etiğe .geç.en a- lannda yüzde kırk niıbetinde bir Fethiye iıminde bir kadınla İ· 
~ dcı •arsdan bır toprak fazlalık olduğu timdiden anla • ki erkek, dün polisçe adliyeye ve· 

seçim teftiş heyetine gelmittir. 
Bund..,n ıonra yapılacak mua . 
mele hakkında Ankaradan emir 
beklenmektedir. '!4' fQ,va tutulmııı ağaç gi· ,ılmı§tır. rilmi9lerdir. 

~ J d iddiaya göre, Bayan Fethiye, 
~~~iileıi ~atladı. Tramvay Kurba 1 ereye "Ziraat,, Bankasının latanbul ıu· 

i4 inançları kasırgaya uzatılacak besine giderek, kendiıinin Fethi-
• /QPraklar aibi koptu Kadıköyünde Kurbağab de • yeli Saniye isminde olduğunu ve 

•,.ı.,, "' ... ~ ~"" .... r •• L,,. vr• .... ;ı. •'-VS\1"1n• tramv•v i,l.tilme. ba:akanın İzmir !Ubesine yabn • 
\ '1.zt .....,_.., •· Böyle toz " ıi etı-aiuıda,. Oıküdar Kadı.köy J.n dört yüz liranm ..bibi bulun· 

• 
0~y0,. E -.ıetik ler- tramvayl.:rı ıirketi taralmdan dufana .SyJemif, ''J>&ıi yüz Jiram 

r • cle4 biit:. Popeden ıür· yapılan tetkikat bu .... y zarfında acele lazım oldu. Fakat, hesabı 
12 6ıraı.1 "c11 ekoller birer J cari defterimi kaybettim. Size Fet cıyQ d ~ r. ö bitirilecektir. Bu yer ere tramvay 

·· e4 lle/ z açıp ka · dötenmeıi itinin kısa :zamanda biyeli Saniye olduğuma dair No • 
&ft, ~. er olJu? Neler baıarılacağı anlatılmaktadır. terlikçe tasdik edilmi! bir kağıt 

uır Yol Udi getirdim. Parayı bana buradan 
'iı-,~ ' ikinci, e~ebı·yatla Belediyede maaf ver • • d • . ··• ~ " verınız,, emı-+ır. .. ~111 • J S"· cırctaı.,.,d ert11, ulu111n Belediye memur arının ve u • 
etfebı\. a bağ.-ızlıktır mumi bütçeden maq alan me. 

.. .,cıt b· . K 1 Yeti ile ır köyii murlann Birinci inun maaf arı 

Bu müracaat, füp·he uyandır -
mıf, yapılan arattırma neticesin· 
de bu bayanın, bankanın lzmifı .. 

I 
,.,, ile b. n, ne 1 

erde bet• ır u/ııaun dili- dün verilmittir. Memur ara ma • 
tf " lf l ki l ·· deki ıubesine para yahran Bayan 
ı er/eri._ e? çiçekler gibi --ları yeni gümüt lira ı ara o -
~lld' lfe11J1 he J• ~ Saniye olmadığı neticesine varıl • 
C ı kend' n ıne yeti- denmiıtir. 

"1...0frncııtcı ıne lliinlerini ge- """"~""""''"-"'""'"'""''""__.. .. ---- mııtrr. 
~'"'lfldcın b" •cıkQJlanJı, diş· nu: F · eUeril olan tlö • it, poliıe bildirilmİf, polis, ban• 
~ ··~ b• Uracrd1• füımeler değildir. Ha kanında kaya müracaatte bulunan bayan· 

Taşıma vasıtaları mua
yeneden geçirildi 

Otomobil, otobüs, kamyon, bi
siklet, motosiklet gibi motörlü ta· 
tıma vuıtalarmın fenııt muaye • 
ne cüzdanı oJmıyan bu sibi lafı -
ma vaaıtalarımn it lemelerine mü· 
ıaade edilmiyecektir. · 

Evlerden, apartmanlardan 
bot arsalara ~tip atanlar 

cezalan darılacak 
Bot arsalara evlerle apartı • 

manlardan piılik, çöp atmak ya • 
ıak olduğu halde buna uymıyaı\. 
lar çoktur. 

Son günlerde yapılan 11kı tef • 
titlerde bine yakm ev aahibi hak· 
kında zabıt tutulmuıtur. Bunlar • 
dan para cezaıı alınacakhr. 

Uyuşturucu maddeler 
>Q(J ır .Vol; cıcunJa d.. .. yeni ile e•kinin ~nı yap· la, bu bayanın bayan Fe\hiye Sa-

Yo lııziyl uıun- mııu;. Unauya tutulmllf adam • niye olduğuna Noterlikte ıahitlik 
L.~ir. D .. .. e i/er/emai, 1-n .Ju"ııı"'nm•kte gu"r/iik rektik· ak ~~ "ftın l ... .. cı .. • · • eden iki bayı y alamııtır. 
it ele" b• ce er ülkele- l·n· Baturlalılan yapmııız, lakat . '11.... •r uçku O:b· • ... _.J Adliyece tahkikata devam o -

"''llfi ea4· 0
• ' geçı • b: .. -tık epope ve Baturluk ccıe· 

ht.~lı . itlen bu yollar .... .... lunuyor. 
, "'li;w;,';:r~illık Çarıklı adamla- biyah yapamaya· ----------
~ ı ... e e1· Bizim için reali.t ve realine o-. Ü 

Uyu9turucu maddeler inhisa
rı namına Belgrada gidecek o -
lan heyet dün akıam Belgrada 
doğru yola çıkmıttır. Gidenler 
inhisar idaresi müdürü Ali Sam~ 

. İstanbul ticaret odası ikinci reiıi 
Habip zade Ziya ile lktısat Ve
kaleti müıavirlerinden Ulvidir. 

"o... ._ g ır bir "-.J· aı· _J f..j ç aylık maaşlar ·•lllflcırJı. ,,. .... cı'5 lacalı gercekleri itle ıu euen uır . 
\' ~ o\t edebiyat normal olabilir. B~n~n Üç aylık maq alanların alh 

Qc#CllJarna b • • ölçü.a bizim tarilı lıımınlan ıçı~· aylık yoklamaları dün bitmittir. 
'\. ırnıın ıçın ön- _, • ·1to1oı•imUtJır 

' tle olpnıllfan P"' Jl · Üç aylıkların perfembe günün • 

1 
>oQ~ cıdcırrıı ol diyoruz. Dolacak etlebl~n leb'? eı· ı den itibaren dağıtılmaaına bat -

.• , • alı #"elt olan ır uar-'4-IQ ancı h 'k.. • • • maı anc ger~ ]anacaktır. Maqlar gene eaki 
l 1tlı ol , ı ayecı ıçın l ..:ıı: tlayanmaiyle olacaJıtrr. 
~ °'"'a. mcı.k cıclamın göz. ısa Sadri Ertem yerlerinde verilecektir. 

tq ( gıbi ,,. tı• 
~04 llQt J ır ıey ır. 

İıt• a cımınJan bizim 
,1 'Yecekleri-. c,

11 
.. .ız var· 

fclt:Qt d 
' " lclra a cımı olman! °'Q't ~~tımı bizde TO • 

o. , rllnki; b. • l 
1İl'lli ızım u UI· 

z rok reali•ttir 
)il~ • 

&q,'fı lrcdc1 erJe )'ı/ aramu:-
• ~ l> e bu tlÜn • ~k 
,~ ırQkrıı mısu 
e İJi~ 7'··°"1rftrr. Daha , '"°"' tır.~ ulusu içinde 

bile realiıt ol-

ı - Opera temsilleri hazırlık
kOfmu! lan münasebetiyle bale çalışma • 

e· 

Bu heyet Belgradda iki inhi • 
sar idaresi arasındaki anlqma 
da yapılacak deiitiklikleri ko • 
nuıacak, ve Belgrattaki afyon 
fabrikaaını gezecektir. 

Bir zamanlar bu güzel Ko
lomba, Mu•a'nın öksüzii Bibi 
cigaramın dumanlarında, kaJehi
min camında, odamın lOflufunda 
yanıp sönmiiftü. Yoluma çıkm11 
bir çok kadın yüzlerini •İlen yıl
lar, ona dokunamadı. "Merime,, 
ye ne mutlu! ••• 

Sa.1mayrnız ki bu, bir gençlili 
kaynayı11nın ifidir. lıte ka
nım •ofuduktan ve baıım clurul
dulıtan ıonra da göğ•üm ilk gün

lerin urııncııyla çarpıyor. 

1840 ta çıkan bir kitap ıçın 

böyle bir konleran• çok geç diye
cekıini%. Fakat bu, bir sanat ten
liicli değil ki •.• Seçme bir kalaba
lıA 6nüntle Merim.'yi kınayana
Jam, yalnız y/nJuna vurgun bir 
göıtiille lıonupyor. ;;ıercle ger· 
çek Kor1ikanın, öz Ko11ikalının 
yG§amaJığına yanıp yakılıyor. 

Kartal yuvası kayalıklardan 
tutunuz, o laf uçrmımlıuda puaı 
kurmııı haydutlara varıncrya ka
dar her yer ve her ıeyde ayn BÜ· 
zellikla, baıka ertemlikler gör
mek istiyor. Romanda Kor.ika
nın rengi yok. Kolomba, yerli 
kaJınlarımu:a az beuiyor. Hele · 
içyiizü bizim Kolombalanmu:tlan 
hiç bir iz IQ§ımaz. Diye aızıltla-

· a-.sın 



~!~p d~rsJerine Perşem
be günü başlanıyor 
tJniversitede inkılap dersleri -

ne altı birinci Kanun Pertembe 
gününden itibaren ba§lanacaktır. 

Bu aenler için Kültür bakan -
hğı bir program yaparak Oniver· 
siteye göndermİ§tir. Geçen yıl ol
duğu gibi bu yıl da derslere Üni • 
versite Fakültelerinin son ınnıf 
talebesiyle yüksek mektepler ta • 
lebesi devam edecektir. 

Kültür bakanlığı bu derslerin 
Üniversitenin diğer dersleri gibi 
okutulmasını, derslerde alkış gibi 
hallerde bulunulmama:sını bildir -
miştir. 

Devama mecbur talebeden 
gayrisinin derse girebilmeleri için 
kartlar verilecektir. 

Bu kartlar talebeden -kalacak 
yer kadar dağıtılacak, clinleyici • 
ler talebeden ayrı oturacaklardır. 

Birinci ve ikinci dersleri Halk 
Fırkası umumi katibi Receb ve • 
recekttr. Eski maarif bakanı Hik
met te derslerine . yedi Şubatta 
batlıyacaktır. 

Ders verecek diğer profeıörle· 
rin isimleriyle ders güıilei tunlar· 
dı: 

llk Kanun 1934: 
8 Per§embe 'Receb, 8 cumtll'tesi Re

ceb, 13 perıembe M. Esad, tS carna? .. 

teri M. Eaad, 20 perıeınM Receb, 22 
cuır.arteıi Receb, 23 pazar Y. Kemal, 
2S anlı 'IY. Kemal, 27 per,embe M. E • 
ııad, 29 cumartesi M. Esad, 
Sonkanun, 1935: 

3 perıembe Receb, 5 cumartesi Re • 
ceb, 1 O pcrıembe Receb, 12 cumartesi 
Receb. 
Şu'bat, '1935 

7 perfC211be M. Ead, 9 ~ flik. 
mot, 11J pazar Hilunet, 12 aalı Hikmet, 
14. 'Pe:.-:ıembe M. Esad, 16 cumarteşi M. 

Eu~ l 7 pazar Y. Kemal, 19 aalı M. 
Kemal, 21 perteınhe M. Eaad, 23 cu • 
martesi Hilanet, 24 pazar Hikmet, '26 
ealı Hikmet, 28 perıembe M. Esad 
Mart, 1935: 

2 cumarteai ~ EIM, 3 puar M. Ke
mal, S ıalı ii. J'emal, 7 perıembe Re • 
ceb, '9 <ıumarteıi Rec:eb, 14 perıenil>e 
M. Esad, 21 perşembe Receb, 23 cu • 
martesi Receb, 24 pazar Y. Kemal, 26 
salı Y. Kemal, 28 perşembe M. Esad, 
30 cumartesi M. Esad 

Niıan, 1935: 

4 perşembe Rec:eb, 6 amartea Hik· 
met, 7 pazar Hikmet, 9 salı Hikmet, 11 
p~ M. Esad, 13 cumarte8İ Y. 
K~ 16 aah Y •. Kemal, 18 perıembe 
M. Eud, 20 cumartesi Hikmet, 21 pa -
zar Hikmet, 25 perıembe M. Esad, 27 
cumartesi M. Eıad, 28 pazar Rilcmet, 

· 30 ıalı Hikmet 
M111yıa, 1931: 

2 p~~ Hikmet, 4 cmurteti 
Hikmet, 5 paur Kemal, 'Z aalı Kemal, 
9 perı •,. E....ı, U cumarteai Esad, 
19 pazar Kemal 

Vapul'ların pratike 
vu.iyetleri 

Deniz Yolları itletmeai idaresi
le Vapurculuk Türk anonim tir -
keline mensup muntazam sefer 
yapan yolcu gemilerinin aerhestçe 
ihtilat ile yolcu ve yük alıp vere-
ceği limanlardaki sahil adıb.iye it
lerini yapan memurlara pratika i
itibariyle vaziyetlerini anlatmak İ· 
çin bu gemiler tarafmdan: 

A) Gündüz; Beynelmilel (ıer· 
best pratikaya malikim) manaaı • 
na gelen ( T. O. ) bayraklarının 
kullanılması; 

B) Gece; ıerbeıt pratika al • 
mak .i.tiyen gemilerin verdikleri 
aralarındaki .azalık ( 6) kademi 
geçmemek tartiyle üstte krrmızı, 

atta beyaz iki fener itaretiae 
gösterilmemesi alakada!lya l»il -
iirilmlıtlr. 

Bülbül deresindeki öldürüş davası ! 
Adliye yangınında 
Ağır cezada dün 

dosyası 
yeniden 

yanan 
karara 

bir dava, 
bağlandı 

7 - 11 • 933 tarihinde Beyoğ -
luna. Bülbüldereıinde Mevludun 
kahvesi önünde bir cinayet olmuş, 
ogün kahvede oturanlardan Ham
za oğlu Süleyman, orada bulu -
nanlardan Saimi kavga ve döğüf 
sırasında bıçaklayıp öldürmüttü. 
Muhakeme neticesinde, yedi sene 
altı ay hapse mahkum olmuştu. 

Suçlu, bu kararı temyiz etmiş, 
fakat o sırada Adliye dairesinde 
yangın çıkmış, dava dosyası 

temyiz istidasiyle beraber yan -
mış. dosya. sonradan yenil~nrrıiş
ti. Bir müddetten beri de lstan • 
bul agırceza mahkernes=nde yeni
den mahakeme görülüyordu. 

Muhakeme, dün bitmittir. 
Müddeiumumi Bay Kaı;f, müta • 
leasını bilclirerek, şÖ'ırle demiıtir: 

- Vaka günü, kahvede oturan 

KilltUr i9lerl 

Köy mektepler,inde 
latanbul civarındaki köy mek· 

teplerini teftiş etmeğe giden kül • 
tür İfleri müdür yardımcılarından 
Nurullah ile Adil Baylar dün dtsn· 
milflerdir. 

Nurullah, Adil Baylar köy mek
teplerinde bulunan hoca yardım· 
cılarını imtihan. etmiıler, kağıtla
nnı bakılmak titeTe Kült&r lı.a. -
kanlığma göndermişlerdir. 

Tef tit esnasında mektepleri 
çok iyi bulmuftur. Köy çocukla -
rmm mekteplere muntazamn gel
dikleri kıvançla girülmüftür. 

Yeni sınıflar açılacak 
Bu yıl ıehrimizdeki ilk mek • 

tepler oldukça kalabalıktır. 
Hele 1, 2, 3, 5, 36, 44 numara· 

lı mekteplerde talebe sayısı 800 • 
900 çocuğa varmaktadır, her sı -
nıfta en az elli çocuk bulunmak • 
tadır. Bazı semtlerde 70 - 80 ço • 
cukluk sınıflar da vardır. 

İstanbul Kültür işleri bakanlı • 
ğı yeniden tedbirler almış, ay.rı 
ayrı sınıflar açmağa kararlaştır • 
mıthr. 

· Lutfi Fikrinin dilekleri 

Hristo isminde bir Rum çocuğu • 
nun men3aini, suçlu Süleyman e· 
linden çekmiş almış, Saim "Ver 
mendili çocuğa!,, diye müdahale 

448 inci maddesine göre ceza ke
silmesini isterim. 

Suçlu 'ekili kııaca tahrikten 
bahsetmiş, müekkilinin kır'k ay • 

etm!ş, arada kavga baş göstermif, dan beri n:.evkuf kaldığını ıöyli • 
sandalya, çekiç vuruımaaı geçmİ§. 
Bu arada Saim, küfrederek kap • 
tığı ıandalyayı Süleymana doğru 

savurmağa davranırken, Süley • 
man bıçağını çekerek Saimi öl • 
dürmüştür. 

Suç, Süleyınanın ikran, Çem .. 
tit, Hasan ve Nuri isimlerindeki 

tahitlerin !afdeleriyle, bu suretle 
sabittir. Yakada haksız tahrik 

yerek, mahkemeden merhamet 
isteiiyle müdafaasını ıonuna bağ
lamıştır. 

Reis vekili Bay Kemal, aza 
Bay Sakıp ve Bay Abdürı-ahman 
Şeref, müddeiumuminin isteği • 
ne uyğun olarak, sözler birlikte 
on beJ sene ağır hapis cezası ka· 
rar1aıtırmıt1ar, bu cezayı tahrik, 
'Af lktnunu ve yaş küçüklüğü do
layrsiyle üç sene üç aya indirmit· 

vardır. Suçlunun 1326 tevellütlü lerair. 

olması itibariyle yaı liüçüklüğü, Suçlu Süleyman, kanr bitiri • 
bundan başka cinayetin affı ka • lince sevir.mİf, "Mahkemenin a • 
nunundan bir gün evvel· itlenme- daletine teıekkür ederim,, demit
si J?"Ö:r.et:krek. Ceza kanununun tir. 

Şahitler anlatıyor Devlet matbaa 
Vaşuva ile lsak Behar kar - müclÜrİİ çekildi 

deşlerin duruımasına dün seki • DMilet Mat'haaaı müdürü Ham· 
zinci ihtisas mahkemesinde de • di lE.min mücUirlülden istifa et • 
vam edilmiştir. Çağrılan tahit • mit, it &ıakuıllda bir vazifeye 
lerden Çankaya vapuru kaplam tayin edilmittir. 
Salih ile Nazım, çarkçı Dafi Arif Hamdi Emia, istifası hakkın -
dinlenilmi,tir. Üç tahit de he • da demittir ki: i 
men hemen aynı ıeyleri söyle - " - Hizmetlerim takdir edil-
mİ.flerdir. d. · .Jıa.!.r • me 1 lnn• -eltim.,, 

Salih ~.ki: ..:;....-~~-r ~~'W.J'IW ... ...:&..t.-4.!-! •• "'"'Ul 
" r en Romant :vaııtaaile se'kizjnci yıl dönümü 

Çankaya vapuruna alındım. Ro-
manyaya birkaç eefer yaptım. Mülkiye mektebinin S8 icin yıl 
Gene Romanyaya giderken va - dönümü dört birinci Kanun Salı 
purda -yangın çıktı. Koruma me- günü merasimle kutlulanacaktır. 
murları benzin ve motorin tene - O gün saat 14 le mektepte nutuk
kelerini mühürlediler. &adan lar söylenecek, bir çay ziyafeti 
sonra Ömer yerindea Haydarpa- verilecek, saat on altıda T o katli -
şaya büyük kabotaj için alınan yana& danslı çay verilecektir. 
motorunu böylece küçük kabo • Ankarada oulunan Miilkiyeli • 
taj,:la kullandık. Bu emri Yaıu - ler de ayni gün Ankarada me'k -
vanın kendisi vardı. Biz de kul • teplerinin yıl dönümünü kutlula • 
landık.,, yacakla1'dır. 

Burada Y aıuvanın vekili söz 

aldı: 

" - Madem ki, mühürlü bir 
tank vardı. Ne için Yquvanm 'bu 
emrine itiraz etmediniz.,, dedi. 

•ıınn11 .. nwıırwtınu11111H11mM1H1U1111Mmmr11ıll'lıl1tllMWll..,. ............. _ 

Otobüs ve kamyon 
kazaları 

_... t fJq tarafı 1 tııd. ayı:tada ı 
Salih kaptan da ıöyle dedi: ....,. 
"- Biz her sefer Romanyaya akr.abunaa ıitmek Ü.Zere dün •a • 

giderken mühürleri çözerdik. Bu at on ikide. TüneWen 618 numara-
Liitfi Fikrinin vaaiyetnameıin- emirleri de Yaşuva verirdi. lı tramvayın romorokuı.a binmiı-

deki dileklerini yapmak üzere bir Haydarpaıaya bir sefer yap· tir. Swan Sup Aıop meı:arlığı' Ö· 

heyet toplanmıştır. tıklan eonra ben v~purdaa ay • nünde traa.aydaıı atlamıt. bu 
Bu heyet vasiyetnamenin birer dd sır-aile. Betiktat• Bitmekte olan r un->, 

nüshasını ııit olduğu yerlere gön • !kinci kaptan Nazım da ayaı Tr ... vay ~ 2 numaralı o· 
dermiftir. Oniverıite rektörlüğü • şeyleri söylemiıtir. tobiiai:inün ÇHlttl'luğu kendiaine 
ne gelen vasiyetnamede Üniver • Çarkçıbaşı Arif Haydarpaıa çuparak yere dütiirmüttür. Kam-
ıite heyetince arattırılmaktadır. ile Umuryeri arasında 11 sefer yon utma ..Wıiı kızı çijneyip ez· 

Yakında heyet tekrar toplan • yaptığını, bu seferler için tank • dikten ...,. clıaınnattar •• 
rak karar verecektir. taki mühürlerin bozulduğunu, Kaa üııerimıe tramvay da dur-

KUltUr bakanhAı levaztm mühürlerin bozulması için de mu8, vak"udan 'hemen zabıta ha· 
memuliarıltdan Recebe Yatuvanm emir verdijini söyle- 1teniv edilerek talakikata baılaa-

me111urlı.etı geri verilecek mi§tir. llllfbr .. 

İstanbul kültür bakanlığı le • Dijer §&bitlerin dinlenilme.i- Sana otobüs altmda can ver· 
vazım memurlarından Recep kül- .ı____ _;,.ir. c.-tör y ......... tevkı'f edil • 

ne devam edilmek üezre 1n1n1f • ----s"· ~, -

tür bakanhimca ıörülen lüzum ma bucüa saat 14 e bırakdmııtu. mittir. Müddeiumumflik ile zalu· 
üzerine kültür bakan!ıiı emrine ;;;;;;;;;;;;;;;;;.;.;;;;;... ____ .... 

1 
taca ,.erinde .tahkikat yapıldıktan 

almml§tı. Recep için yapılana· 1 ı IOlll'a SuM.nm ceeeii be.buma 
ra••ırma iyi neticeler vermittir. EVLENENLER --=•-: ... : 

r- 1..1.--------------1 ~~·· Kendi.ine memuriyetinin geri V4'- Pertembe siinü Beyoilu kawmda tkiaci facia da dün akpm aa. 
rilmesi için kültür bakanbima e..-lwnler ty.nlardır: at on aekiz 1nıçukta T..,laaDede 
yazılmqtrr. Saime i!e teni•eci a.-ı..: H__._ '----

J _ _, -ı··~ OWWWfCV• 

Selim Sırrı Tarcan ile atçJ Bekir, De.piaa ile ı.Woaaa s.. Emaiyet midürlüiü istihbarat, 
zai, Sebahat ile polis memuru Hasan 

Yarın akıam lstanbul radyosunda Tahai~ Jalide ile Zati. Emine ile Mu.. dairesinin verdiii maldmata gö • 
vcrec~ği konferansta (Pie.rre Loti) nin tala, Sev&'İ ile kunduracı Atattin, Mü • re, Gel:likpatada oturan zahire 
hayabnı, yazılarını ve avantürlerini zeyyen ile Sali.hattin, Nihal ile telefon tüccarlarından Cevdete, dün ak • 
-,.~ firketi memurlarmclan Mehmet Rui f&Dl Tophanede, Fmclıklıdan Ka· 

. uıntsi 
İstanbul Müddeı Unı 

· kadro_.-Adliyede yenı lıJI 
biki dolayısile ortara. ~1 

• t t f d lstaPDU' zıye e ra m a, d''O ~ 
dei umumisi Kenan 11 

hah vermi§tir: 
- Yeni kadronıtP tJ &et' 

layısile icraaan otuz Jdtİ 
müdürlüğünden bet lıf': 
üzere bütün lstanbııl • 1'ii 
rosundan yalnız kırlı bil 
kalmıştır. Buna nıuk• 
kim kadrosunda bafi . 
varaır. Adliye enciirl1~ 
toplanth, vaziyeti te~ 
hakin kadrosundaki 
tespit ederelc, icraBaıı 
)anların yirmisini, it,
lüğünde açıkta kala . 
sini bunlara tayin ettı' 

Bugün açıkta k 
lriti vardrr. Bu on aiti 
nu b•selsül yapılmak 
L-11 .. ___ • -1:1--> 
lan altı kişi de ilk 
zifeye alınacaktrr. 

Bugün icradan o.
çıkarıldığı ve bunlar~~ 
yin edilecek kırlt h~ 
namzet henüz ge~ 1 

. 1 . . . k bllliJ ra ış erı, ıtıraz a . 
ihtiyati gihj müstacel 

1
, 

sar ettirildi. Bu 'Suret 

lenin durCluruhna-" 
lundu. · 

t • l .. . skifl 
u~ra 'iŞ erının e 

~azam yürümesi içiıı, ~ 
bütün tedbirler aJJJ111' 
kuk mezunu nanı~ 
ye kadar, şimdi·~~ 
lup ta bugündea 1 ıt 
ikim kadrosuna ah~f 
mua·lat', \İcradaki ""'

1 

vam edeceklerdir. 

raköye -;::.=- ,;I, 
mür yüklü karnY011 ;_, ~ .. 
yuvarlamIJ, burnu~ · 

T/' pıı~I J& 
gelen Cevdet ~• d• 0,,,,., 

ne kaldırılnııt•• 

tür. . fır.itl 
Cevdetin Seyrııe ıııJ' 

1-rından olduğu d• 
söyleniyordu. ile,. ·f'.. 

Bu arada •er l<•d't' 1 
göre, Cevdet üç ar 1toı•fl 
müdürlii2ünden çı ~ 

ld ..... 1~da ~ 
neye ıe ıgı s ,r1'' 

- .1. ··zere simit ahnaA u 
dan ayrıhnıştır. d•t' df 

Diğer bir ark~ cii1e 
k 

.. e tütuıı • 
a1m"' uzcr gı 

Cevdet f ırıJ19 ll ,e .. ~ 
d clui"ıı ..• tJ, 

tramvayın ur r&JIY 
ki bir zabıta rnelll~ tl4 
keıicivi indirıııe 
görmüştür. ı,..1'"-r~ 

Cevdet buna c 
k .:lisine • -"' / ansızın en ıı Jel" . 

_.. n41tnr. JCaıtt1° ... i,,e 
!urm rn etw ;ff 
ra yolun• deva alıt'P 
hnmal nuınaraııOJ 
fak obnuıtur. 
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Almanyaya ihracat Baaalb Tarab Bn, 
YAZAN: iSHAK FERDi DüşürüJmek istenen fiyat

:.1 illi IİZİB klJIBlllf H Blllk 
ııııdi, din ~aiırdı 

lar eski haligi buJdu 
Bu yıl ~yaya olao ihraca. 

hınız çok artmıttı. Almanya hü • 
kUmeti, Türkiyeden yapılan it .. 
ha~ ciiiny• pina.aı fif.tlann • 
dan ~bek oJdufunu, ileri aü • 
ruek, itlaalit fiatJaruu inclinaek 
üzen bu itiD bir komiayonda tet

- Bu manaaızhk olur. 
Nakleden.: Selami lzzet iiji 

- Hata ed!yorawıuz. 
- Ne olur• olsun. Aacak 

tofra bq~ ~ la~ falan 
verd:ğiniz zaman teıekJcür ede • 
rim. Ondan bqka tek kelill\e •ÖY· 
tiyec'1c deiiJina. 

- Neden?. 

- Çünkü oau laili haata telak. 
ki ediyor""1u~ u_Jb .. ı,· ak · ~ ..,...ı onun • 
lı tamamiyle hatında. Biraz bek. 

• -~~~~~ .... ..-----ı-~~-
t 1n Jsaris) e iti;;Jı vardı. Fakat, Semranın 
• tf\I mellıur kgma.-daıu, yere vuracak 

- Obnaz böyle feY· 

- Neye o'fmaarn ?.. Kuzum bu 
kız •İzin hep=nizi dı: mi büyüledi? 
Tuhaf fe1 l>u !.. O kadar tuhaf ki. 
Yoksa ... 

leaeydiniz rörü,ürdün •. 

v• - f{ay~ bekfiyeme\D, gidec~ 
aım. 

.kadar kuvvetliydi r 
~ '4dq-cJJm ~;.: j 0 t~. J>erşepoliıte ıöııül eğlendir~ 

kikiui iatem;ıti. Bu ko.lllİl,:oa 24 
biri.IKi tetri.ıde lnı ..... ~. Al • 
~ piJ'.-alarmcla, TWk ~~ • 
nnua fiab yij3de en bet Dİlbe • 
tiatle 41\ifüriihn~ir. 

- Geç kaldmız, itto ıeliyor. 
Amca Murat sıvqamadı. Şefik 

yaldatmca iti takaya bozdu: Selnıa kızıııın ııö:r:lerine b-1..&1: 

Y , CIU\' - Çok tükür görüttüm"imüze ~1' lıfıka bir kadıl\ bulamadın 
~- ~lqpıız.. mı, Saria 1 

- oksa?.. Ş fik o-

- y o!.csa hepinizden budalaıı e ... Her halde beni burada 

Semra, imparatorun can alacak 
Fiatlum ba ...ıe ~üriil .. 

meai yüzü11den TürkiJenin Al -
... yaya olaa ihracatı baa bU 
müddet durmıwtur. fakat bq c{u -
M Tiif~ ~"-r~Q fia~ cJü. 
fÜrmemittir. Çijnkü anu ~n
da anıı fiatlarJa ltalya ile lsviç
reye mal gönderiyorduk. 

• . bulacafınızı ümit elm' du ben mıy·nı?. Bu da dütünülmeğe . ıyor nuz. 
değer .. Her hatde teninle, l>eaimle Katıyen. damarım buJmufhı: 

- Saria: "Ben imparator koy· 
DQQdan ~caj1111 kadınlan Mr • 
mak, cpdarla eileMJek iıtifo
rıng !,, dedi .. e,n ana bq itin fena
ya varacağıaı söyledim ... "Bu yap· 
bğın hareket hükümdara kartı 
büyük ve çirkin bir ihanettir!.,, 
dedim... Ayaklanna kapanarak 
yalvardım. .• Dialemedi.. Ben de 
M"8 kollar~ atılJDadıiıaı için, 
ta.Pi boi4Pi• kafar Terdi.. 

Sa.r4a: 
- Yalu ... iftira. .• H•P•İ iftir• !. 
Diye bağırarak g~ bd.ı~ \i· 

,erine atılm.k iş~çl~. 
58'11ra ne gii.ıel çfe uydurmu§tu .. 
lakonderi hid(fetlendirmek için 

k11kançlık damannı ki$rüldemek • 
ten batka ne yapılabilirdi! .. 

hkender hu IÖJlferi itWiılce: 

Bu arada Türkofiı Berfin ko -
lu vuıtaaile Almanya hükümeti
le konutmaya riritmif, .... Jr~ 
ma i)Jİ neticeJe, vermİftİr. Fiat
lar, tahdit kaldırıldığı içia tok • 
ru Jii9'telaıittir. 

Romanya Ticaret anJaı
malarını yeniJiy«:çek 
R~a matbuatı büroıu • 

hiç alakadar olmayaD hir baba a- - Filvaki be.o ~ü~eli~ olmuı 
ı aaında hntmnn çareaiııe bakma • feyJerden ~otlanmam. Fwt b"'
ğa karar verdim. Her halde hu- radaki mallann ~ok ı>ahalı oldu
rada artık pineldemiyecejim... ğunu ıöyleclilfr de Qaerak edip 

Benim matem tutmağa bora.a geldim. 
yok.. Ben evle11111ek istiyorum... - iyi ettin. 
Kaç param •ar.?.. Evlenirken k· - tie ~~ua""'~9rdqına? 
na ne verecekıiniz? Bunu iti~ - ~yli i~c:Ja ye\ .. t': 
istiyorum ... Ö..üme ilk çıkanla ev· 
leneceğim. Somaama dütin.ifüa. 
Olmazsa aynhm. ... 

-6-
Bir aün Sühey{4, can 11kınb· 

ıından lıtanbula indi ve gene can 
aakıntuından aıar{ atika müezaine 
ıir.li. 

Orada ~datırken Murat amca 
iw kartıf<t,tı. 

Amca Bey tatlı: 
- Burada ne itin var Nermin? 
- Her halde kimM ile rande· 

vum yok. 
-Demek ben ·m gibi değilain? 
- Sizin randevunuz vana ben 

- Hiç... Eıkilerle yeailerhl 
yapı tarzmdan ltonuıuyoJChak. O. 
fupta ne mühim clej:ıiklilder •I -
muı. 

~urat amca ucuz brtulduiu
na seyinerek müsaade fıtec:li ve ,,. 
kıp gitti. 

Şefik u-kaaınc{aıı baka blc{r: 

- Me8"1\lll gidiyor. Ona ıaıü • 
knıımıa! bir d~d~edu mevzuu ver .. 
~l\k. 8q ~e ~ıma aal•tocak 
MJ var demeh,ir, A" ! ~i ıa. 
rw ~~ te.J tor•ayacağn. Çün)cil 
y~ lÖl'~b°~iini biliy9rum. 
Y ahıµ: ıau bit iki zehirli ıwih•t 
vetdiime em~ ... 

- Semra yalan ıiy}iyebilir .. )h 

kmnza yabancı bir kadındır •• Fa· 
kat bir inaan darağacına asıldık • 
tan aonra, doğnı:JQ aöJfemekten ve 
en Wiytik kabahatlerini en hayaiı 
cinayeUennttbllc nırat eundt.ı~ 

nwı rand hir tel»Uiine a(ke, Ro
maa_ya ~tinia ökonomilc 
komiqoma 7abaacı devletlerle 
yupılımf olan bütün ticaret ... 
l•pnalarJDin fahiw, IOIR& tim • 
Jiff Jradar Remaa,,.tlu yapıl • 
mıı olaa ihracat bMellerinin 
yibde 60 ı nisbetinde ithalat ya .. 

pılması, esası üzerinde yeni an • 
lauııalar yapıhoauna karar v~r • rahatsız etmiyeyim .. .... c .. i: ............. r.. 

- Randevum var ama, kadim 
••tWrlarla.- :y..~ ı... - lnkir etme... Falirikayı ta· 

Su bu ı~c ..,._ClflujumNn im· 
için ftdo ,derek bu ~el bdnu koy • 

pumdan a!~a~ i•tedin, değil mi? 
Saria tattladı .... 
Bir tem şö~ hile ıö1laıeden ba • 

filli .-lladı .... 
fakat imparat"r çok hicMetliy • 

di. Kamçraını .. llıyarak Sariıin 
fiiJü.-e vurdq: · 

_ Haydi, itirf.f et, .• Ru'fıun, bu 

Mr taflaıiJta.. ,._,_ clu,.U.. ,,. ..... .... 
- Ha, anladım.. te pldf. S-. ,_._ ..... -.. 
- !eni harada hW.fvma da cffm. J:Yde .. ._.meNb. Xa• 

aevindim. Biliyornn ili seainJe pılardan dinleeli•terıne em· 
çok afikadanm. Karar ftrİltli Selma rGJa ........ 

Yumurta itleri • - Tett?kkü:- eJerim. ~-itleri iclareetmiı Hal-
• hafta ,_.un. ~ ni • - Mahlm ya, b'a dört bet kiti im tt1 ona latedilrleri ılW kafe.e 

zamname.inin tatbik eclileceii 
il k haftadır. Ba hafta ~eminde 
yalnız Almanyaya )'Wllurta IJin-k~dına P'fl"' koyacak kadar bayağı• 

lqtı mı? Niçin ıqauyonun?. • derilmittir. Gönderilen yumur -
Semra inci gibi beyaz ditlennl ta mikdan bin iki yüz tane ka • 

aiJ~nin l>üyülrleriJjz. M..ı...f koymutlar. Her uatdan lbeye 
pek .. .Hr.a fiıa;..Jai ~&.r, basmış .. Ama ne yaptm7 O ya)mz 
sorduktan ıoma tla dial..aiywlar. b:zferden tUpheleniyor. Yalnıs, 
Half,uJri ~ atalı ,..bn dolılto. bizlere itimadı yok. Her yabuc1o 
rum. J(üçük bir aiv:Jcen;n bti.Jııii. yı dost te1&kki edi10r, hem tanı .. 
memelİ içia ewel'- teclaYi edil- madıfı ona sevimli gel:yor. BUi • 
IDelİ tanfta.,,_. yor musun bupn en çok neye ıı • göstererek gülüyordu. dardır. Bu ~urtalarm maaye -

!ariı, böyle !tir taza~a ~~ • ıi yapılDllf, bozuk yumurta bulu. 
ı·ni habrından hile ~ı,.....ifl•·· namamıp.r. Onüıuüzdeki hafta 

- Yan~ beai böyhco mi t.wdri kılıyor? Yeni ahbap hlamadığı.. 
edi:roraunuz? na. Yoksa o hiç bir feYdenpitma• 

1 kachnfamnn l>u katlar eolr 
ran 1,-1 d' yuıQUrtA ilarace.tmm artacajı ev-

teytan ve zeki 0~~· 1·~ ı, Yelce olduiu fibi iki bin het yijz 
gece, ıçadırı yırhP ıçenye rne - sandığa çıkacağı umulınaktodD', 
lfr mfydi?. 

- Konutuyoraz. Hayatta he· hk duymaz.. Neyse, haydi ~ılra • 
nüz tecrü'*' ,ok. Güelıin Bu lım, J)U'kta dofatmaiı tereila e • 
güzeHifin batma dert olalttlir. Bu- Jerim ... 

fsk~n.der: 
- Zahitlerim ,;111di dara"'aem

d• Se~ra 7erine Sarisin saHa~dı-
., "riince Jatıracaklar, dedı .. 
Rını gO Jcf Jri 
Fakat. oot.r ,ıa an'•;aca ar ' 
1 kender affedifm1yecek kadar 
• ' ., ' "b"'" te-büyiik ve bav"~' auc a • . ı..·ı· 
· 'ni herkesten tY1 uı ır. 

mızlenme11 ıt:k!YIUD' -r' 

Tercümanlar için 
kurs açıldı 

IJk büyük seyyah bf'ıloainin 
önümüadeki tubatta lıtaabula 

ıeleceii anJaflbııtır. Belediye 
MJYahlar ıubeai, tercümanJar İ· 

• yirmi denlik bir laıra ~ • 

-----==~=--'!'!'~~=-=-=-ı br. Kursta --.,.ret .aclabt ile ta
'L!Bir hakim in tekaütlüğü nı.t wrı.r ı..wnnda .... 1ı '" • 

_ L ,_ h1mat Yeril..ırtir. Bundan ha, • 

'.
- .. bul albncı hııkuk D1&DA~ 
..... ek ka tercümanlara rozetle yeni hü-

...... 11ndan Sabri Bey, t a • 
.... - d k Yiwet varablan nrilecektir. 
üt e.difmittir. Bu ı.u-, ÜD en· ~ 
elitine bildirilmiftir. 

na timdi k•vraJ'&m&aJQ... Çdctılu, Sühe,Unın koluna gir-
- Ne gibi dert, anla,,...daa? di: 

- Şakfr aranızdan ~·lnp •itti. - Şöyle 11ğır ağır yürüyelim .. 
Farkına varmadan Şefiği karısın. Serbest olduğumu hiıaediyorum .•• 
dan uzaklatlırıyoraun.. Bilira;n Oh!_ Ya~ılar iç:ude ıezmek 
ya, b n r.üzünü ;ekinir adam do. ve on?arJ:ı "likadar olmamak ra
iilim.. lnaanlarm yapbklarmda hat ı.ey •• : ~en yanımdaaın ya, baı
her zaman mantık aramamlllıdır.. ka hıç b1r ıatediğim yok ... 
Malum ya, l>ir de tahtenuur der- Siihe li anladı c.._r. • • 
ler h;r fey vardır. imanların f e • n k y. · ~ık Çin yal
libtine itte hu h ız endaı 9•"dı. Bu parkı tüzel 

v ta ltlff1lm'lar ae • bulayorclu. Çiialrii odan koluna 
bep ofur ÇOCUfU'ln. Artık senin • · . 

8
. 

için bir kati karar Yemtenin l11'aaı '~:;ı~ı.. d ıraz ~~rktu, biraz da 
geldi. .. Evlenmelisin. g ! d~Y u: Şef ge hayrandı, o-

El. . . nu ta" ır edıyordu O h'' · 
- ınızın altmda yeni kramet d B . . · na unneh 

var mı? ilki pek parlak değild' ~~r '· eiendığı, takdir ettiği, 
Hayd' itiraf ediniz.. ı... E ~nnet ~e~led~ . Yerine erkekti. Madenleri tetkik için 

geJen AlmanJar 
Türkiycdeki madenler hakkın· 

da tetkikat yapmak üzere Al • 
manyada Rademıaken ile Vey. 
ıet adlı iki Alman gehnittir. 

- Ne l>ekliyonu bilmem H ger dutunceaını ifade ebnelr 
n · er kudrti olsayd • 

halde "undan bayJe Şefik seninle '· 
metıu' olamaz. O bitkin bir hal- - Sana hayranım? diye hay. 

Anbraya, oradan Erıani ile 
JDeml~keti~ difer maden bulunan 
yerlerine aıdeceJderi aö7leni10r. 

d . . •-- kırırdı. e ıenı aevıyor . .runa eroiatçeıine 
ıeviyor. Bqkalan naııJ COfUp: 

- Peki, kendiıiyfe konataanr- - Seni •eviyorunı ! 
za.. Derlerae, o da Şefğe: 

- Hayır, ommfa bu lnnusta - Saı:a fıayıanım! .•• 
lronUfmaft iatemi,.orum. Dıy .. , ekti. 

(Devamı var) 
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Burhan Cahit Köroğlu .......... -.......................................... . 
Babam bunu bir akıam masal 

gibi, (Meral) in baş ucunda an· 
lattı: 

- Sen de belki bilmezsin Aysel, 
dinle bak. .. Eski Türkler inanırlar
dı ki her şey gökten gelir. Gökten 
yere inen aydınlık, konduğu yere 
sevinç getirir. Bu ıııktan güç a· 
lan eski Türkler her zorlukta bat· 
tarını gök yüzüne kaldrrır ve bek • 
!erler .. Soy 11kıntıya düşünce böy
le bir ııığın gökten yere indiğini 

görür ve kurtulduklarına inanır • 
lar .. 

Atalarımızın umduğu ve bekle· 
diği bu ışık umutsuz ve zorlu gÜn
lerde gönüllerinde buldukları bir
lik duygularının kaynaşmasından 
doğan bir kıvılcımdan başka bir 
şey değildi. 

Türkler kurunun her dönümün· 
de böyle bir yıldızın, bir ışığın ay· 
dınlığında yol alarak, doğudan 
batıya doğru aktılar. Amma bir 

• 
MIZD 

gün geldi ki Türk varlığı karanlık· 
ta kaldı. Adımlarını şaşırdı. Y o -
lunu, izini kaybetti. Bu uğursuz 
karanlık çok sürdü .. Türkler gök 

yüzünde ışık, doğuda iz görmek 
için gözlerini yordular.. Bir gün 
<Jeldi, o gün artrk Türk varlığı 

umutsuzluktan kırılıyordu. işte 
ogün bugündür. Öz Türkler yü -
reklerinde atalarının töresini 

saklayan Türkler gene başlarını 
doğuya çevirdiler .. Gözlerini o ya· 

na diktiler ve gördüler ki doğudan 
taze bir altın yıldız yükseliyor, 
Gönülleri o altın yıldıza bağlam • 
verdi. Yıllar ve hin yıllar doğ

mıyan bu ışık en zorlu pir günün· 

de gene Türkün yolunu aydınlat • 
tı. Karanlık çöken gönlüne bir 
şimşek gibi çaktı .. işte bu ışık, bu 
altın yıldız Mustafa Kemaldir. 

Babamın ağır, ağır gö:dcrini 

- Arnavut deli lbrahimin evi 
neresi? diye sorınuttur. Fakat 
sonradan pişman olmalı ki, cevap 
almadan dükkandan uzaklaşmı§, 

ÇoruIJl~ 
Mustafa ()istik) adlı bu1dok kö • Bir katii öldiif 
Peg"'ile peıı.ini güdmüştür. Hırsız ç (H ") / 

:r orum, ususı 

peşinden gelindiğini görünce 11ra altı ay evvel Çorum h 
çeşmelere doğru koımıya başla • ni delerek ve bir j 
mış, hırsız önde Mustafa ve köpe- şehit ederek kaçmağJ • 
ği peşi sıra bir müddet sokaklarda olan Sungurlulu l(öt4

1 
~~ 

koşmuşfaı-, en son köpek hırsızın uşakları namiyle mıı.rıl, t 
ceketi. den yak .... lıya ·ak bir daha, dannamızm müteınJJı ,.ıı 
b re kmamrşhr. ticesinde Y ozgaaın JI'' 1' 

Hınız bu suretle tutulduktan yünde gebertilmiştif·. 0e 
sonra çartı karakoluna getirilip arkada!mın izi üze1',ıı 
zabıtaya teslim edilmiştir. mektedir. b1' 

Katil Mehmedin üzerinde 27 Çorum, jandarıııe.s;ıtır.5 
lira ile Halil lbrahimin üzerinden rifin ortadan kaidıtJ ~ 
çalındığı anlaşılan bir yüzük, bir ğerli bjr muvaff aldfet 
altın kordon çıkmıştır. olmaktadır. 

(Meral) in berrak yüzüne baka -
rak an1attığı bu masal büküle, bü· 
küle, kıvrıla kıvrıla kalbimi ke -
miren acıları dağıttı .. Sildi ... 

Şimdi zindandan, işkenceden 

kurtulmu~ gibiydim .. 

nıyor ... 
Erkekler silahlanıyor.. Kaza 

hudutlarında muharebe oluyor . 
Kadınlar omuzlarında cephane 
sandıkları, ellerinde toprak su tes-



KURUN isim 

ad -Hergün qüz. 

Kısa 
Şehir 

/it , ·• .._.1 .. , T HaherLeri 
ŞUPHELl öLOM - Fındıklıda A

bidin apartmanında kapıcı Muttalip 
iki gün evvel ölmü§tÜr. ölüm ıüpheli 
görüldüğünden ceset morga kaldırılmıı· 
tır. 

Ariyen Dillerin 
Bölümlenmesi 

• verıgoruz 
s ~~~dı, küçük ad olarak bunlardan birini beğe~e-

llıtsirıiz; KURUN, bu adlardan birini b.eğenıp 
alacak olana şimdiden uğur diler 

MAHKOM OLANLAR - Davut • 
paşa taraflarında esrar kaçakçılığı yap
maktan suçlu Rıza ile Abdurrahman 
sekizjnci ihti.:as mahkemesinde alb§ar 
ay hapse, yüz !ira para cezasına mah • 
kum olmuşlardır. 

-2-
Bu düze!tiıler onanırsa, görülür ki 

Avruparun bütün eski budanlan Is -
18.vlarm geliginden önce Kentum kepin· 
de diJler konuıurlardı. lslavlar iıe A -
rien oymağının Aıya kümesinden kop· 
nuşurlardı. Böylece iki küme ayırt edi
lebilir: Batınal küme ile doğunal kiline; 
bunlar çağ~ar ıüreğine kartılrkh ola • 
rak birlbirlerine girmi~ler, ancak eıki Soı 1 oplıyan: Kinıaleitin Şükrü Orbay 

~2 - Eğlenen· M" 'h 1 556 - Ergin: irfan sah .hı 
"IJ 1:' • un§er. r 
SQ3 - ı:.ğlenti: Sefa 557 - Ergun: Ha ım 

HAYVANLARI KORUMA - Ce-
miyeti belediyeye bir tezkere gönder - bir uçurda Rusyamn doğusunda, tün • 
miş, hayvanlara ve arabalara fazla yük yönden günyöne giden bir "denkdilli • 
yüklenmemesine memurların dikkat et· ter,, çizgisiyle açık açık ayrılmıılardı. 
melerini rica etmiştir. Bu belli başlı iki kümede ayn ayrı ikin· SQ

4 
- Eğüz: Ali 558 - Erikli: Kadır 

So 
- Ekdi. M · 554 - Erim: Beşaret 

5 • unıs h ~I\. "-:- Eke· Al' F t ' 550 - Erincik: Ma cup 
TiCARET ODASINDA - lıtanbul cil kümelenmeler de ayırt edilir. Böyle

ce Hint ve lran di!leri arasında, onlan 
"illi • ım , a ın. 
So7:. Ekelik: Deha 561 - Er~şek: Gı:ı!e 
Sos_ Eke.men: Azametli 562 - Er~şe~: Fa:I . 
509 Ekren: Cür'etkar 563 - Erışkın: Kam11 
Sıo - Eksen· M'h 534 - Erişiş: ldrak . ı ver. .1 
s1

1
- Elbi· M·· · 1 t 565 - Er"şmiş: Naı · uessır ,{uvve . . , 

Sı2 - Elbir: ittifak 556 - Erk: Hakımıye 
sı·· - Elcik· M·· · 567 - Erke: Eda 

;$ • unıs Sı4 ==Elçim: Deste 558 - ~rke!c; Mert 
Sıs _ Elç'n: Demet 564 Erkış:. Kar~an 

ticaret odası memurlan arasında kuru
lacak olan tekaüt sandığı için oda umu• 
mi katipliği taraiından çab§ıhnakta, di· 
ğer mem~eketlerdeki ticaret odalarının 
tekaüt sandıkları nizamnameleri gözden 
geçirilmektedir. 

lYILlCE KöTOLUK - Vefada 
oturan çingene Fatma ile kızı Dilber 
Langada dola§ırlarken yoldan geçen 
ve kendilerine sadaka vermek istiyen 
Nimetin elindeki çantayı kapıp kaçmıı· 
larsa da biraz sonra yakalanm19lardrr. 

lslav dillerinden ayıran 11kı bağlar var

dır. Babnal kümede italokeltik denilen 
bir birliğin de varlığı onanmıştır, buna 
birkaç bilgin; özgülükle Kamil Jülyan 
(Camme Ju'lian), büyük bir değer ve • 
rir, ileride de gerçekten bunun ertek -
lik rolü sörülecektir. 

Değerleri daha az bagka denkdilli • 
Jer çizgileri imlemiyeceğim. Kimi diller 
oymaklan içinde &örülen bir ayırb üze
rinde dunnağı yeğ buluyorum; bunun 
ayutıanı coğrafik o!maktan artık ertck· Sı6 Eldek: Basiret 570 - Erkı: Atık 

Stı - Eldem: Munis 571 - Erkliğ: Şevkeı 
Sıs - Elgörmüş: Cihandide 572 - Er~~v-~n: Ec!ah 
Sı9 - E:lgün: Alem, dünya 573 - Erküvun: Nazlı 1 

likt.ir, çünkü çağ içinde bir evrilim bil· 
f O P l 3 n t 1 l a r . girtir. Aytııın nereesi: ilkin Hint • Av • 

TOBERKOLÖZ CEMiYETiNDE nıpa dilinde damak • dudak ıeılerlnin 
S<o - Elibol: Sahi 574 - Erıneç: Meşekkat 
S2ı .._ EUek: Mizacgir 575 - Eıım~t: lr~ . 
s
2 

- E.Jpe: z:rve 576 - Ermıt: Mudr·k 
k.. 2 - El D 577 - Eroğlu: Bahadır 
'1 peze: este. . 

- fstanbul Tüberküloz cemiyeti aylık 
toplantı11nı 5 birinci kanun 1934 çar • 

ıamba günü ıaat 18,30 da Cağaloğlu e· 

bbba oduı ıalonunda yapacaktır. 

uiradığı deiişim yöndemidir, bu ıes?e.r 
kimerde damak seıi ayıttsanmı ıakla • 
ıiuılar /latince kviı ( quiı) kim gibi/ 
ki.merde ite dudak teıi olmuılar / oskça 
pis = kim gibi/: Bundan pli diller, k lı 
dil~er ayırtı11 çıkıyor. Bu ayırtı keltçe ~ - Elüstü: Amade 578 - Ers~~: Asıl 

•,,.. - Elv K•f' 579 - Ersu: Fazla 
o"il eren: a ı g,,. .._ E:ın. Ç d 580 - Erte: Seher 

Belediye reis ıi~.nln tamimi ile ltalya dillerinde açık açık bellidir 
(k li diller: Latince, İrlandaca, gaelce; 
p li diller: Oıkça, ombrca, golca, galca, 
bretor.ca). Fi!ipon bunu eski tllereli 
(Ulirya) dillerine ulaştmnıf, öz lllereli 
(Illirya) dilinin p li dillerden, Venedik 
ya tünyön tllereli (llliryaaı) dilinin k 
li dillerden olduğunu göstermiıtir. An
cak birkaç yer, kigi adlanndan türülen 
dil bilimi belgelerinin azhğma · bakmıya· 

'1) • are, erman .,, • D • S'I .._ Eın A h d f 581 - Ertegı: asıtan · Belediye reisliği dün bütün •u· 
~1 eç: maç, e e Ed f ·ı ~ 

S
, .. - 1:- k C h t 582 - Ertem: ep, azı et belere bir tamim göndererek bun-
'-G c.eme : e t, gayre S'I - E · H t 583 - Erten: Şafak dan sonra resmi kag"ıtlarda ag"a, 
<::9 ınen: aya ı:, .._ ı:- M" t h•t 584 - Erterek: Akdem efendi, bey pa•a, hazretleri gibı· 

".SQ c.ınengen: uç e 1 • M ı k ~ s~ - 1:' N t 585 - Ertık: ese • kelimelerin kullanılmam"""ını bı·ı. 
lll ı:.ınerce: evza . .. F k 1"' d IMJ ı: • .._ E 1 k M h ti" 586 - Ertıngu: ev a a e dirmi•tir. 

"V( l!ll e : er ame ı . ed' ~ 
saa .._ Enıre: Aşık, dost 587 - Ertı~: H h·ye la ·---· •w•w_, __ _ 
~').- E-- A ,. · d 588 - Ertuk: Ba a, ymet Bulug, Buluk Timur, Bulungiray, 
.~ ···•en: sayış, eva .. b..' - Eın"l• S k" . . 589 - Eruş: Mebzul Bölügiray, Bulut, Burakçın (ka), 
.~ u • a ın. E ş h•1_ 

rak, bilgirtiş inanvericidir. 

Bu kx1ının Kentum kepinden alan 

öbür di~lcrde de türülüp türülmediğini ~tı ~Ene· E . h 590 - rzene: a l 1Ka Buran ulu, Burkay, Burtakuçin 
11 ... • mın, uzur ~- 'E:nç1'\h Sükun 591 - En:i: Zabit (kr.) Burtaı Giray, Burul. Buru. $~ - E.nçu: S .. '-.., S92 - Erzik: Aıil, ceHor day, Butakin, Boyla•, Bozaba, ..-aıbrmak gereklidir. 

S 
~ - End lt~un 5g3 E ı·k S 1A B B Bo B Grekçe, kli•ik kepinde, bilem bu • 
~9 _ t:o ea: ı.,; . - se ı : e am ozaa - uzacı, zan, ozancır, ı:. d ''l'4aavı H ı· dun ağızlannda, dudaklaıbncıclır. Grek-

540 ll irce• A 594 - Esen: a :a Bozkurt, Bozkuf, Bozul~han. Bo-- t · &gar .. ippoa ( at) rolca epo•, lalin .. 
S4ı llc• li 595 - Eser: Rüzgar zoyla, Boztemür, Bozyiğit, Böc • (equuı) (ekvus) ile karşı!aşır. Böyle iıe 

- '-" • ayret 596 - Esgı"n.· Ru"zgar B kü' k B .. B" · b S42 c.ııeç M güm, ör yaru , öru, oni arı de kimerde p yerlno t kullanılınıım: 
S-ıa -1".be/ I<:·~tl 597 - Eıim: Nefha Börühan, Eörütağtekin, Börüte • Latincede (qu;nque) lcflnkve ( b•ıl 
~ - Epik: li~ eylan · 598 - Esin: Nesim çene, Börye kuçin • Börçin (ka), oskçada pompe, grekçede pente vardır. 
846 - !".pli: 'M ~~er 599 - Es!rgence: Nazenin. Buttann, Buyançuk, Buyankara, Ancak ıırekçoy; en e•lrl beMledyle ta. 

- l".r· C a ır 600 - Eıirkiş: Merhamet. Buyantemür, Buylabağa, Buyla. nnmyonız. Yalmz IHıluç izden dudak· 
ı._ ~~rt •sur, kahraman, • • 

4 
kutlug Yargan, Buyruk, Buyun • damak mled.Un damak ..,; olarak :"6 I::' ~ saklandığı ilkin bir bu]unumun varb • 

~?:::: ~at: lıtinadg&lı Ankara, 1 (A.A.) - Türk Di· h~, Bu~kan, ~~""'..0 oğl~ • .Bud~'.' jpm .. dyonız. E•lrl Tarent dmnin ı,;, 
rdenı• F ..... 

1 1
. urumunun soy adla • oglu, Buçge, Bucgum, Budüt, Bu· sözü, ikkos ( at), klasik grekçenin i-

t... " • -....ı et Hüner 1 araşbrma k B'"k' B" Jb.. (k ) B" • :'il ""'1tat ' ' h kkmdaki liateniıı üçüncü kII· •Y, u ''" u un, a umeı, po•'• yanonda bunU gö.ıooir. Kla,;k 
~·..._ E:rdetn.l'" rı ad B ::nül, Bü.tçün, Büre, Bucuga, Bu- grekçede de Jatince lupuı ( kurt) 

~ ..._ ı::ord g: F a.zıl mı f U ur: d B d '- B k d (l'k ) kl H ı:. en• B"k .., Bo" t'm r Bog"unkan· d~k, Bu a.a•, u ancamunax, u - llJltSm a ı os sa anmı§tır. omer 

\ıs ı::o • a ir Bogaç, ga ı u ' ( Bud ..._ ı:.rd d • B d b k ) ise pios ( kim), pos ( nasıl) yerine 
l enli .... c· B .,, k' B ldaz Bolukçu 1 ancır, u ay e a , raç • ıı.. .._, t:od g • ıranbaha km, ogute ın, 0 ' ' B d 1 B h kios, kos kullanmaktadır. Greklerin en 

~~ ı:. ime· M" B 
8 

ak Bürke Bo· ı Bükebudraç. u u ıgan, uga. an, kı.:' ..._ ?:o•ek· • ucevherat Bolun, or, or azı, • • B L R .., B eski adı olan Greki sonradan Beotyada ~ ı:.r u d I B 1 k Borul • Bugatekın, ugrarıan, ugu, u- . ~. _-.... 5; • ne ef, gaye raoı, Bora an, or u çu, • • • h &ı B I B GreiP yerine g• •;,,. y,rei olarak bulun· 
ıı~ ~ ;en: Bahadno bu··r d B Boıtasun Bovatekin gutogrul, Bu an, an, u at, u- muştur. yerine bir dudek sesi geçen da-
~S -- ı:.r-. u, ay osuguy, ' k k s·· k'"k B" ı··k ._ r:.- ....... Ceıur, fecı·. 'd E 1 k Bulgu (ka) Bul· tak•n, Bür e , ur u ' ur u ı mak ıesi k . k:ıkende, bir damak. dudak 

Yazan; Ahmet Cevat 
Trakya • Frlgya dili, ıaym az eıld 

dil kmnblannda kendisini tanıdığunı:.ı 

beniz altında, dudaklaştmcı keptendir. 
Ancak unutmamalı ki, Trakya • Frlg • 
yalılarla akrabalıktan olduğu anlaşılan 

Etilerin ) Hitiler) dudak • damak ıes· 
)erini ıaklamıılardır. Latince ( quiı) 
kviı ile karşılaıan kviıte olduğu 

gibi. Trakya • Frigya dilinin Eticeyi 
(Hititçeyi) içine aldığı onanırsa, orada 
da gene art arta iki dil tabakası ayrılı • 
mmm varlığı kendisini gösterir. 

Ardı erteye 

Yeni sözler 
Uçur - Devir, zaman (epoque) 
İmlemek - İşaret etmek, (signaler) 
Yeğ bulmak - Tercih etmek 
Evrilim - ( evolition) 
Bilgirtmek - İzhar etmek, (ottes • 

ter) 
Bilgirti~ - İspat 
Bulunum - Etat • 
Aytış - Bahis: ayu§xn nersesi -

mcvzuubahs. 
Gelişmek - tnkiıar etmek (se dcve

toppcr) 
Türü1mek - Teşekkül etmek 

TEPEBASI 
ŞEHiR TIY ATROSU 

TEM S 1LLER1 
Bu ııeco saat 20 de 

Madam 
San Jen 

Komedi 3 l!erdc 
ve 1 batlangıç. 
Yazanlar: Vik

toryen Sardu 
ve Emil Moro. 
Çeviren: Seniha 
Bedri H. 

Son haftası 

hT~ııbul 8dtdhıul 

SehirTiyaf l'osu 

111111111111111 

l lııı..ııı ıı nmnu 
4 Birinci Kanun 

HAMLET 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu ıece ıaat 20 de 

B U B 1 R foJ11&ut Sc!tdi;nl 

R<J YADIR ~ehirTUjaf l'OSU 

111111111111111 

111..111 

Operet üç perde .• 

Beateliyen: Ferdi 

Yazan: 
Selma Muhtar 

Son haftası lltlll111 
Pek yakmda Cemal ve Ekrem 

Reıitlerin 
DELi DOLU 

Büyük opereti •• 

SOREYY A OPERETi 
Komik Fahri beyin iıtirakiye bu aktam 
saat 20,30 da Bakırköy Miltiyadi ti • 
yatroıunda KARIM NAMUSLUDUR! 

Operet 3 Perde 
Sab ak§&mı 20.30 da Şehzadebaır 

Ferah tiyatrosunda 
KAJ.AMIS PANSiYONU c:.r Hoy aş, u ga ' ' p,·;.,.1;~•-,-:ııı,. ... R·· ..,,.:;r.,. tıı!"'; -:-1 ..... ı, ;.ıt 

.ı Ren: Bakir BuıınllS Bu'su. Bnluv, Buluc. ,. 
11el\ L gav, • · ~· "llll~etli b. k d' ın • it verdi.. Küllük limanında dıta·J Zaten tenha yerlerden hoşlanıyo-1 yeni ordunun t kT t 1 
1 ..... ır haber var.. lmın ne olduğunu en ı yaıın • ·ı·hl eı ı a ma a mıılar .• "~ı· ... lı cephe•ı'nd... du" •man l k rıc:Jan gelen cephan.elerı ve aı a a· rum.... Şimdi eski vazifesi • H d 

' ' <> • ~ ' tarihini okuyup an ayaca •• . d k O d b. Akd • • kr •. nı aymana a 
' Iı,,d~ atta Balikesire Bur • • rı içeriye gOn erece . ra a ır enızı te ar gormek, kıyı • yapıyormuş •• 
1 

r :Va"1Jd • .. • • • • d • küçük kuvvet kendiaine yardım e. sında büyüdüğüm bu mavi, bu ılık Tam ce hed 1 . ı~l'ttk (A k ıgı ıoyleniyor ••• (lnönü) muharebesı (A: ınki)·ı decek... Baba·ıı böyle işlerde bu- denize kavuşmak, ezgin yüreğimi ke ktupb eKyazkı mıt hır as. -
. ~! .. O dn ara) da hükilmet aki d" ıırttı .. Gerı çe • • • ı d' r me u... up uru ve demır 

hl hucu-ır u toplanmış ve ilk d • ~şmalnı ta F lı:at kovalanıp lunmadığı halde dakıka geçınne. tazHe e ı. gibi. Tekmil haberi veren bir,. 
llq t .• -. ar ha•J....... mek ıslıyor ar.. 8 ak den hazırlandı.. ava çok sıcak.. (Meral) in nı ·f d . S • :ra • q llo,.1 ~ -..ış . b" kt d toplananııyac • b k • , d k ş 1 

a esı... onunda bır satırla t~ •e ol k ·· yenı ır no a a K"ll"k (Milas) ın iskelesi anyosunu artı engm er en o • (M 1) • ~~t~~t~heaini ;~:dükiAdtüşk~lan !arından korkuyorlar. A u um ve ben artık ,.f;rber pup gelen Ak~enizin ak dalga. ·;r•. ı ~~ruyor •. rtı,.. l Yok •. r ı ı e· Babam sevinç içinde.. b l ,nn~ Son be• altı yıliçinde larrnda yapıyorum.. 1· enım ıçın bile okşayıcı bir ke-
t> .. teaı • •. b ı r a c:eyı:.z:.. ~' ıme kat kt k. . ,r;o.~Lt erı kesı'ldı' Ankaradan taze ha er er ge 1 • l . . d l d ... k'' • Sava~ haberleri gün gectikce ma an çe ınmış •• ~ zınırın 0 aşma ıgımız oşesı ' ~ ~ l · • b 

11
1 Sete h ••• yor.. l I ~ G r' yollardan hep be· yü'i'müzü gi\ldi\rüyor.. Düşman ıının aşında aevgisi, evi ve ço-
~~'i" ~er k nıu arebeleri eksik 9 ... bamın ata masalrndaki anlat· m ına(;; .. ))"ek)ı . k 1 . • d'k s~,·"-rva.:fa bozgtms ,,::rramış cuğu bile geri kalıyor .• 
V ~d~k,.,,.ah:nde kuvvetler fır - .. raber ,.,.i! c ıs ·e esıne m ı • .• O 11t 1 '\' ... uc d . tıg"ı altm ıtık konuşuyor: .. ~ .. k k l"k b. B &..1 haberin ne§'esi il~ sevinirken nun tabiatini bildiğim için 
.. e,)'

1 

... l um e iyorlar. Ya- _ Otuz ır ev ı ır yer... uraya (E . ) d ~1 b" k "t\ t '"sır erı' .. k . • ''- J)üşmanı öz yurdun gogsun· . b' . d b' • 1. ~,..ın en re ır mektup geldi. me tubun bu donukluğuna sıkıl .. 
~ı-.. rıer D" h gorme ıçm gece=ım ırın e ır gemı ge ıyor B kt b h • ·11~ ı:.Un ilk" de boğacağız!.,, ... h l k b' k h u me u u al-amın yem va· madıın .• Yeter ki sağ olduğunu öğ• 
(~ .. umet önüne çı· Bu müjde dalga dalga en kü • ve der a araya ır ço cep ane zifer.ini ö:!ren.dir.i iç=n o VP.sıta ile rendik •. 

r~t~t'e.l) ttıijL çu"k kahramanlar karakoluna ka. - çıkarıyor ve bunlar tez elden geri· ~föı..1 ... rmi~ .. Mavma11a~a rlep:>o ku· Babam bu yolda t k 1. 
'N. •e.111. ... 1 • • .. areke acıları, bas- 1 Il 1 , l , 1 • n ar r onun a ,' lt, • •~ınde d'· .. .. dar yayılıyor. imanlar taze en?r- ye yo ::ınıyor, meı· cezc en ır.er :eze mar..~ ""'!'lf,.. .=ıu'I ... l'.~ "' fier rabamm mekt 1 k k 1 1 'ıl~b Şittıii d bunyava ~o:-;u· k T~hlar catırdr·or.. Türken A .. k~raya Itadar gidiyor. va1l!·~ı ;§:n bir u~u ' 'a t1 ..Anl(.._ra. 1 udp aıma o ay o duğunu 
~·, •ea] • e arut kokuları en sı - - J H "tf "'. b k J k b söy e i. • ~ erı • • büyük savaşı yürüyor.. er gt ıgı yere ça u ça yer e- ya ya m 1l' verde ve (Ercrin) nin 
t\ ol l'al' ıçınde büvüyor . 1 b" k k • ' d M k "'11 ... rq kızı hüyüd""'" (Ergin) den bil& haber yo~·. şen ve a ışan ır aı er arıaı ıçın yanın a... e tup pek k11a .. (in. 
~---1ll_i_n_a=nlattığı a"':!":ı,7:'.;. Milli hükUınet babama. yenı hır yerini yadırgamak meaeleıi yok .. önü) muharebeeinden aonra onu 

(Devamı var): 



-- . . .... . --- -- - -- -

iş Adamı 

Qğlu. ilk me~eıbi ~itirdikten 
toP!a orta tahsilini bitiremedi. 

> 
Babası marangozdu. Oğlunun da 
marangoz. olduğunµ istedi. Mağa· 
zada çalı!tırmağa başladı. Ken • 
disi de marangozluğu babasından 
öğrenmişti. Onu babası yetiştir • 
mişti. O da oğlunu yetiştirecekti. 

Yetiştirdi. 

Küçük Hüsnü büyüdü, asker 
oldu. Evlendi. Bir gün }labası: 

- Evlat dedi, ben artık ihti -
yarladmı. Mağa41:ayı sana bırakı -
yorum. işler iyidir. Daha iyi çalı
§ınan daha iyi olur. 

Adamcağız evvela işten, son -
ra dünyadan çekilip gitti. 

Hüsnü mağazaya sahip oldu. 
llk günler mağazayı düzeltti. 

Asri bir hale koydu. Eldeki bütün 
işleri bitirdi. Teslim etti.. 

f'u~an onra ~snemeğe hMla· 
dı, te~ tük" iş geliyordu. Hüsnü -
nt n canı sıkılıyordu. 

- - Böyle olmaz, benim gibi iş 
cı.::J~.ıı-~n.a ayda yılda bir çalışmak 
yaxışn~az .. Marangozlukta it yok. 
K::n~in:e başka bir iş bulmalı -
yım .. l§sizlikten canım sıkılıyor •.. 
Dedi. 

Aradı ve buldu. '.Ar1iadaşlann· 
dan birjnin zeytin yağı fabrikası 
vardt .. Onun seyyar komiıyon.cu
luğunu aldı. Perakendeci esnafa 
yağ satmağa başladı. Arttk her 
gün mahalle mahalle geziyor ve 
akşam geç vak[t ev~ girmeden 
evvel meyb,aney~ uğrıyor, arka· 

1t ' 
daşlarma dert ıanıyordu: 

- Bu seyyar komisyonculuk 
yorucu iş .. Amma tasavvur ede -
ırıezıiniz .• Bir kere her dükkanda 
bir saat ~ene çalmak lazım geli -
yor .• Hele bazı bakkallar var, in
sana ya kahvede, ya birahanede 
randevü veriyorlar.. iki tFneke 
zeytin yağı "çin, iki saat zaman . 
geçıyor ..• 

Arada, sıra'd,, marangozcu~a 
tamir için iş bırakanlar gelip eş • 
yaların ne oldffi~nu soruyorlar • 
dr. 

Yazan: Baysal Değer 
Şerbetçi dükkanına yeğenini 

koydu. 
Zeytinyağ tenekeleri, çoktan

dır bodrumda acıyıp duruyor. 

Maran~oza bırakılan aşyalara 

gelince, sahipleri onlardan çok -
tan beri ümidi kestiler, artık ara· 
yıp sormıy.ı>rlar. 

Hüsnüye gelince.. O ensesini 
katmerliyor, göbeğini şişiriyor. 

Her gece meyhaneye gidiyor, mü· 
him işler gören, sabahta.n ak,ama 
kadar. işten göz açamryan yorğun 
bir adam gibi ceketini çıkarıyor, 
kollarını sıvıyor. lnl:yor, sıl(ılıyor, 
rakıyı yuvarlıyor: 

- Öf diyor, yorğunlu~a 

bakmayınız... işsizlikten yorğu -
nuın .. Benim gibi 'bir iş adammm 
~abahtan akıama kadar kollan 
bağlı oturması fena şey .. Çok fe
na şey .. Eğer çalışmak kabiliye -
timi sarfetmesem ölürüm .. Bere· 

ket versin bunun ehliyim ... Çalı • 
şırım .. Durmlildan çalıımasım bi • 
lirim .. 

Ve işin asıl tuhafı söylediğine 
Jtendi de inanıyor!. 

Asliye ikinci Hukuk mahkeme
sinden: 

Rusw.ıat ınü~üriyeti umumiye
sinin Kmalıad!da 4 numaralı ha· 
nede mllkim ve Galatada Hauar 
Hanında 64 numaralı yazıhanede 
licaretle inüştegi! Mehmet Ziya 
Bey aleyhine ikame edildiği ala· 
cak qav~~ından dolayı adıiie ıa· 
rayı yangınında yanmı! olan dos· 
yasının yenileme muamelesi bil • 
ilanal mahkememize tevdi edil • 
miş ve 1 ft - 11 • 934 tarihli c~lcei 
muhakeme için hakkır..da ittihaz 

- ~- ------~~------------ - . -~ - - - -~--~- -----

Güu doğuşu 
Gün batısı 

Sabah ııamazı 
Oğie namazı 

l'rlndl oımazı 
Akşam namazı 

Yatsı namu1 
imsak 

7.6 
t6.4l 

6 
t'l.03 
14. i 8 
16.41 
18.19 
Ui 

7.7 
16,4( 

6 
12.0~ 

14.28 
16,4! 
l8. l9 
5.'lı 

Yılıo g~çcn g\lolerı 336 335 
Yıho kılan ~ünleri 29 28 

L.~~~~~~~~~~ 

=il_ R A D _Y_QJ J_ 
Bugü-1 

82S Khz. BUKJU!;Ş, S46 m. 
11,45 Din! nşriyat, 12 d1n1 musiki, (koro) 

12,30 öğle konseri (radyo orkestra.SI) 13,30 
haberler, 13,45 hafit muslki, 14,15 haberler, 
14,40 pla.k, 17 tıbbl bahisler, 17,15 Romen 
musikisi, 17 ,30 köyJUye konferans, 18 hafit 
neşeli musiki, 19 haberler, 19,15 Jean Mar
co orkestrası, 20 konferans, 20,20 rıa.k, 20,415 
hafta haberleri, 21 musiki, 22 spor, 22,10 sa
lon radyo orkestrası, 23 haberler, 23,35 or· 
kestra.nm devamı. 

22S KJız. VARŞOVA, 1S45 m. 
17,.0 Piyano yardim!yle şarkılar, - skz

ler, 18 şarkılı dans parçalan, 19 piyano mu
sikisi, 19,30 plG.k - sözler, 21 popWer orkes· 
trıı.sı 21,45 haberler, sözler, 23 reida.m ve 
konser, edebiyat, 23,30 plf.k, 24 sözler, 24,~ 
dans musikisi. 

M15 Khz. BUDAPEŞTE, 1550 m. 
18 Çingene orkestre.sı. 18,25 sözler, 19 

p!yano konseri, 19,40 ma.<ıallar, 20,15 spor 
haberleri, 20,30 Kalmanm (Zsust kLsa.sseyn) 
tslmll Uç perdelik opereti, 22,45 haberler, 
23,05 oda mustklsl, 23,45 Çingene orkestra
m, 24,30 Mandtts cazbandı. 

B0RSA 
r Hiz1lannda v1ldız işareti olanlar "üzer
lerinde l - 12 de muamele görenler 
dir. \ Rakamlar k ap:ınış flatlanN ıtösterir-

rtukut (Satlf) 

1 * Londra 6'l7, - * Vlv:ıını 
* Nn·yort • 12 .~. - * Madrh 
* Paris 169. - * Bcrllo 45, -
• Mlllno :us. - * Varsova 24. -
* Briilı;sel 117. - • Budapeşte Z6, -
* Atloa 24, 50 • Bülı:rcı ı1, 50 

• Ceoene 818, ·- * Be1grat !i8, -

• Sorya i4,- * Yokohama 36. -
• Amstcrdım 84,- 931. -

• Prag ıot. -
* ~tothol1t1 

• Loodra o:!8.~0 • Stolthlm 3.0887 
* Nevyork 0.791174 • Viyana 4.~993 
* Paıls 12.03 • Madrll ~7872 * l\11\tııo 9.ıs ı i' • Berlln t,971 ı 
* Brüksel 3.3!11 3 • Varşon 4,19 
• Atla• S3.60SO • Bndıpeşte 4, 18 
* Cenevre 2.4973 • Rnkrcş • 79.li90 
* Solya 6Ş,61~!' • Bclgrat 34.0461 
* Amstcrdam 1.1713 • Yolı:ohamı 'l.6725 
* Pra~ • Moskova 1090 75 

iş Bankası ıo.- 1 ramvııy 7'1.~0 

• Aoıdolu 27.~0 • Çimento u. 13.10 

Reji 2110 ü11yon oee. -.-· 
Şlr. Hayriye ı:-.:-o Sark De~. -.-

Merkez Bankası !iti,- Ralya -.-
U. Sigorta -,oo Sark m. ecza -.-
nomontl tl,SO Telefon -.-

Vuan: Gerhard HauP-tmann 
r .......... IİIJİIJIJll.-32 6 R 

medeniyetinin temelleri ve 
111 

.. ·· üyorl 
messilleri gibi gorun 
Kadının ismi bile geçıniyord:~ 
dm ·onların nazarında kıyıtı 

• "I" "d" KadınlatıJl mıyan bır ı ave ı ı. . t 
kekıizi de başlarının çareıırıd 

• • lsaY 1
' kacakları saat erışmış 0 

• Jİ 
vaziyet böylece de'Vam ed.~P 11 
cekti. Dünyanın artık dönU~ dd 
tası gelmiş çatmıştı, bu da 

8iııı 
lar adasının mukaddes toprı ~ki 
da olmuştu. 

Bu 1 b.. ··k bir · Ç 
suret e ne u~ b'" ~ 

sıı:lığın sonu getirihnış, ne ııf1 ~la 
bir haksı~lığın ve :nıantık~ı~ jf el'ııı 

B:hari Lal'in doğumunun ikin- önü alınmıştı! Evvelce er t. 
ci senesi daha bitmeden tab:at sandan sayılırdı. Erkek ."eki 

Tabiat üstünde kalan bu büyük 
hakikatin devamlı tesiri, çocuk 
doğurtmaktan baıka yeni ve yük· 
sek bir düşünce doğurdu. Adad• 
yaşayan kadınlar nasıl olurdu da 
kendilerini!) nefyedi!miş, terk o· 
lunmuş, kayıplara karışmış, mat· 
rut, bir kafile olduk'arını söyliye· 
bilirlerdi? Onlar, kendilerini seç• 
me insanlardan telakki etmesey • 
diler böyle bir düşünce tabiate 
~ok aykırı düşe~eği gibi semanın 
mechul kuvvetleri tarafından gÖs• 
ter:len büyilk lütfa karşı nankör• 
lük etmiş olurlardı. 

üstündeki tenasül fikri, bütün, 
saadet verici ve yükseltici kıyme· 
tiyle takdir edilerek yegane mesut 
kıluu bir muvaffakiyet olduğu İ· 
çin el sürülemiyecek bir kanun 
halinde kabul ve tasdik edildi. 
Bunun böyle olmaat da pek haklı 
idi. Çünkü kadınlar şüphelerin· 
de hüküm süren fikir ve kadınlar 
şehrinin inkişafı bunun doğrulu -
luğunu kayıtsız ve ıartsız tasdik 
ediyordu. Hatti adadaki kadm
lar biri veya diğeri bir daha et • 
kekle görülen suç halinde yaka • 
lansa idiler bile, o kanunun doğ· 
ruluğuna gene inanacaklar, on • 
dan hiç !Üphe etmiyeceklerdi. Ka
nun, artık kanun hükmünü al • 
mıştı. Onu bozmağa imkan, ih
timal yoktu. 

Mademki lterkese seçme mah • 
lukat olduklan kanaati gelınişti, 

bu seçme mahluklar, vızıldıyan, 
ve yahut sahnçaklarmın içinde 
bir taraftan öbüt tarafa sallan'n 
'ocuklarını mucizenin lütfuna 
mu;har 0Jc1;1k1arına dair birer 
canh delil olarak Ş"fütereb:len ka· 

dınlardan ibaretti. Yaratıcı kuv· 

birdi. Fakat §İmdi insan ıle 
bir olmuştu ve kadından 
insan yoktu. Bu hakikate 
kim göz koyabilirdi? 

• • ~ . J 
Kadmlar kolonisinde h" 0 

lan bu umumi fikir Ta~•~ 
lonideki mekviini kendi • e 
olmak üzere deiittiriyordo. 
çük çocuklar araamda ve . 
da ona karşı gösterilen es~ 
azaldı. Kolon.inin içine g 
kendisinden çekinilmeıııe:, 
raher onunla evve1ce o1~ 
mPşğul olan çok kimıe b ;J. 
yordu. Fakat Tavusun g 
u~seli kayıtsızlığı bunuıı , 
sebebini ara.ştırmağa nı.-ı 
y(_..rdu. 

Tavus tam insan olar~ 
duğu mevkiini kaybetmi§ti' 
kadınlar arasında haaıl o 
fikirlerin tabii bir neticeıi 
~ adMlJ~e2ine~ 

an ıııfatiyle yalnız umuı0t 
$İzHğin mühim bir lasın~~ 
lenmekle kalmıyor, aynı 

da milyonlarca erkeğin 
rına yükletilmesi lazım g~ 
relin bütün ağırlığını da 

ğa mecbur oluyordu. 1'~ 
ahvalden dolayı yava! Y.f 
dınlar adası merke~inClel' 
laşmağa başladı ve nihaı~ 
kezffen büsbütün uzak 1' ' ~, 

Bu suretle, Mis W.ar~~I\ l "'e 
mevcut bütün terbjy~ t;"' ~'1 
na müracaatla ~orla t~if1~~ 'l\ 
jsted=ği bir ıey keııdi}i,~ li O zaman Hüsnü ellerini hava· 

ya kaldırıyordu: 

- Siz benim yerimde olsanız 
çıldınrsınız.. Çektiğimi bir ben, 
bir Allah bilir ... Marangozluktan 
ekmek par~ıı çıkniıyor··· Benim 
gibi bir it adammm elinde bir çok 
iti olmalıdır .. Zeytinyağt~ satıyo • 

olunan gıyap kararına rağmen 
mahkemede isbatı vücut etmemiş 
olduğundan ilanen tebliğat ifası· 
na rağmen gelmiyen mü~deia • 
leyhlerden Melhmet Z1Y,a Bey h~.k· 
kında H. U. M. K. 402 inci uıad· 
desi mucibince gıyap kararivle 
tebliğ ettirilmes~ne ve gelmediği 
veya itir(\Z etmedği surette vakıa• 
latı kabul ve ikrar ~tmiş sayıla • 
cağınm ve mahkemeye kabul e • n:~=='"===~==~======ll 

vetin kendilerine t<ınlas etmed\ği 
kadınlar ise, kendilerine biraz 
o'şun ehemm;yft verdirmek husu· 
sunda çok gü~l:;k ç~kiyorlardı. 

sıl oldu. ~J ~ 
Vazifesine çok s~~ ı,;.~~ ~l~ 1 

kadın, esrarengi24 tabi"' ~; ~ 
re rağ\Den 1"avusu ~~ F~ ~ 
kusursu~ bir centilmen ~;,eSl,.J l\c 
çin tuttuğu hedeften kt te191"' · . ~"bl 
dönmedi. Şiındiki -ve eJ1 ıı "ti~~ 
inkişaf devrinde Ta~ıııt"g~ ~ ~t 
ve u~anmak istidadı~ı Md•f" ~ ~ 

rum ••• 
On beş günde topu topu iki te

neke yağ ıattığından şikayet e • 
den arka.datına da kızıyordu: 

- Sen de tuhafsın .• Marangoz· 
culuğu seremem ya.. Benim de 
dükkanım var yahu ..• 

Bu sıralarda aktar Ali Efendi 
o"'ldü. Dük.kanım pazara çıkardı

lar. 
Hüsnü Efendi aldı. 
- Ne yapalım, ben işsiz dura• 

mam ... Marangozluk karın doyur• 
mıyQr ... Zeytinyağı da kapış ka -
pıf gil!niyor .. Aktar dü~amnda 
lfıet !ey; var. Beş o~dan, beş ondan 
epeyi satış olur ... 

Bu iş te yetişmiyormuı gibi bir 
§erbetçi dükkanı açtı. Yaz günü 
ıerbetçilikten karlı iş yoktu ... 

ister inanınız, ister inanmayı • 
nız .. Hüsnü Efendi gene memnun 
değil. 

Aktarlıiı lianst yapıyor. 

~ilmiyeceğinin karara dercine ve 
işbu kararın ilanen tebliğine ve 
ilan için de 20 gün müddet tayi • 
nine ve duruşmanın da 24 • 12 • 
934 Pazartesi günü saat 13,~0 a 
bırakılmasına mahkemece karar 
verilmiş ve bu husl{sta~i gıyaR 
kararının da mahkeme divanha • 
~esine talik kılınmış olmakla 
keyfiyet malQmy olmak üzere H. 
U. M. K. 141 inci maddesi muci· 
\>ince tebli~ makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (3906) 

Be~iktaş icra dairesinden: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
si kararlaştırılan iki adet ta:hta 
masa ve lir adet camlı rnostora 
ve 10 lira kıymetinde üç. tarafı saç 
ve teneke ve müstamel galvenizle 
kaplı bir adet barakanın dellaliye 
ve ihale pul resimleri n;ıüşerisW,e 
ait olnıak üzere 2 - 12 • 934 tarihi
ne ın,üsadif Pazar günü saat 10 
dan 12 ye kadar Beyoğlu abideyi 
Hürriyet cad.:lesin;;le m:'!zkur ba • 
raka yerinden satıla:::ı3ıı:dan ta ~ 
lip olanlaJ:ın o gUn ve saatte ha. • 
zır bulun~calc olan µıemurine mü· 
racaatları ilan olunur. l(328) 

• 193JTilrk Eor.I 27.t.O Elclctrllı: -.-. n 26,2 1 Tramvay 31 7S . .. • nt 26. S~ Rıhtım 17. 'ıO 
f stlkrizıDahll! I 97, • Anadnlu ı 45 20 

ıt lr~anl lsiıı.:razı CJ7. • Anıdolo il 45,:!0 
1928 A. Mü. ,00 Anadolu m -.-

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 
Malbkeınesinden: 

Melek Hanımın Adapazarın -
da Kozlukta mukim Saibe lsrpet 
Hanım aleyhine ikame eylediği 

tashihi kayt davasından dolayı 

mumai\eyha Saibe ismet tl:anı • 
mm ikametg%hı meçhul olmasın -
dan dolayı ilanen tebliğat icrası· 
na karar verilerek muhakemesi • 
nin 24 • 11 - 934 tarihine tayin kı
hnmış ise de gelmedir,inizden 
~aşi hakkmızda muameleli gıyap 
kararı verilmiş ve emri m~hake • 
me 18 • 12 • f)31 tarihine rnüs~dif 
Salı günü saat 14 de to.!ik kılm • 
mış olduğundan y:evm ve vakti 
mezkurda gelo:ıediifn·z ve itiraz 
etmedia"n:z takdirde H. U. M. K. 
nun 4m iı:ci maddesi mucibipce 
muame1e icra olunaca~ı teH~ğ 

:ıra~-{pınına kaim olm~k üzere 1\"n 
olunur: :(3901) 

Bu gibiler kabul ve wdik edi· 
len mucize kanununa iki ~at e • 
pemmiyet )'ermek ve bikim olap 
mucize fikrini mahsuu surette ok· 
şamak suretiyle kendilerine kıs -
pıen ehemiyet verdirmeğe muvaf

Kadınlar adasında en ziyade halleri mümkün oldui;ıır..,~ t'l~, 
bahsi geçen, kadınların iftiharını yuşuk bir halde b~l~ iı .,e L.

1
l\ 

fak olabiliyorlardı. 

. . k yıl• o "l~~ 
gıdıklıyan ve batta zafer der~e - tıyordu. Bır ~ence a ı,.rl• ~l d 
sine çıkaran şey, Jupitervari ço - sız bir surette sen~ ~ııf*l~ f ' 
cuk doğurmaktan ziyade kadın - arkad_şlıjı yaptıra~ b~~ir11~ ~~ 
ların kocasız dahi anne olabile • bu saflık ve ~ocuk~~ olaft 1 · ~ 
diklerinin itiraz kabul etmiyecek tık oldukça büyiitıı1l!··crii1' ff~ ~ 

hakk ı d 
n bu,,, . 11 • • 

surette ta uk eylemiş oma • ıun nazarın a e;~ ..,. ıib• lı· ~ 

Siydi. . d' ş· d" .. ., bebeı• b' ' ı ı. ım ı &o.. . te bıl 1 ı 

Filhakika, bu iş bu suretle sa • nılmak istenen ~f ~!~ıı e~e ~ 
bit olduktan sonra erkek artık giinaha doğru ·~~~ ~u~e 0 ~· 
tahtmdan indirilmiş ve cihanın şıl olan vaziyet 1 l• rfıoi•f'~ 'i 
biricik hakimiyeti ltadmlara dev· nenin en küçük biı ':,.ğıJ'.' t ~ ~. 
rohmmuştu. le tahammülü olııı•Y~e ı,.ıst ;~ 

Onhrm nazarında metrük ka- he yokt\ı. Radberte 
1 

.. uyorl iı 
lan medeniyet alemi orada beyhu
de yere ekseriyeti teıkil eden· er· 
keklere göre ayar ve hesap edil • 
tnit oluiordu, o bir: erkekler me -
deniyeti mixdi ! Kral, şovalye, 
hemteri, köylü, işçi ve amele ev 

. zda düf1lJ1 . ·ıl 
dahi aynı tar keııd• 1 • 

Onun için Tavu~u~eıı uıır.1'1~1 ı 1 

le kadınlar tehrın 111eııııı\I~ ~ ,.nt bu üç kadın ) ~ t 

~ar,ıladılar. coe~ ~ " 
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~aylaşılamıyan Ad 
~tar •• S ıttı 1 tncı ıayttada) demir) ıoyadım seçmıtbr. UN AN 

a nllııa rt~ 1\esnyeli diye tan.ılır- Sübakan 
rd &'os~~~ :Ski imzalı yazılarını Ankaradan bildirildiğine gö- !fransada bı•r soysuzdan c·nayetlerı•nı•n 
, ~ ~, Srt~'lln. Bundan da anla- re M)]li Müdafaa Vekaleti Süha~ 
i ı Sotıradarnın Çubukçu oğlu bakarı adını almıştır. Sü, eskı h b J 
~l n takmadır; ben Turk\ede asker demektir. esa JDJ soruy r ar 
aııenı· l'Ylnı. Bandırmada bü - Muvafık, red, dikkat 
%ı ll~fefradı, gelrnjş, geç • . kelimeleri yerine Bir zaman Fransada gozune 1 mamııtır. Meğer Hodoyer ismin • 
. Oğlu Us kağ1tlannda Çu • Bunlardan ba§ka Bakanlık kestirdiği kadınlarla evlenerek deki bir kadını da Bone elleriyle 
'llndeIQYazı~_ıdrr. larda muva,.fık kelimesi yerine onları evindeki fırında yakan boğarak ö)dürmüttür. 

o ~ ~·azılrd lltıfus kağıdımda. ONAY, ret kelimesi yerine ~ · Landrü isimli ve mavi sakal la • Monbeliyarda bir gece bir fa -1 hı'r rr. l(esıiyeli Sıtkı BAM,· ·, dikkat kelimesi yerme 1 F d ııı k kap ı bir cani vardı. ransa an tonun kapıları tiddetle açılarak 
~.1., aydi İsbat edebilir ABAY .. 0··zJeri kullanılacaktır. b b ~ a gelen ha erlere göre timdi de U• Liyonlu bir kadının var kuvvetiy-

arkaa Soyadları nasıl tesc~I nun bir ikincisi meydana çıkarıl- le kaçtığı görülmüt, fakat kendi • 
." CubUk aşrrn, benim kırk d 1 k? mııı.tır. Bu adam Bone adında bir si bulunamamııı.tı, Bu catoda Bo-

kalkt çu oğlu adımı kap - e l ece :r :r y 

" rk~- k 2 kA u••ni avukattır. Eski Landrünün usul • ne oturu7ordu. 
ı,·" . ~.ataı- ,. ı.c. ••. n .so. nra bana soy.- Soyadı anunu anun - -

, 1\ ·s h k'' 'recektir lerini olduğu gibi tatbik ediyor. Avukat nerede bulunmuı, ne-
~ l'rııek. U tu Uztın. sözlen- de meriyet mev nne gı • 

ıst· ·' h b'k d'Jmedigyi Yaşlr kadınlar, yahut yaşh kız - reden geçmi• ise muhakkak bir l'akt· lYor. Fena değil.. Kanun enüz tat ı e ı :r 
ı.. lYle b' . . eni soyadı alanların kayıt / !arla evleniyor, sonra bunları ho· cinayet izi bırakmıştır. Bu kur • 
"'de ı. ız kendisiyle bir ıçın Y 1 b' . . . boy b 1 b d • ı,;erab · t .1 I 

5
• yapılmamakta ğaz arına ır ıp geçırıp guyor, an ar ir mü det onun evinde 

~-~iıı. b'Ii , er çalrBmrştrk; o • ve esçı muame e ı k ! 
·~ ~tı' ı rım: Şimdi soyad'l i _ dır. BunClan baıka kanunun tat- yahut ya ryor Cani avukat oturduktan sonra ya pek kanlı bir 

lllıl b biliatını kolayla§tıracak ni2aın • ilk cinayeti 1933 senesi ikinci tarzda öldürülüyor, yahut krmd -
a~kad e oy ölçüşmek isti - Ş"" • • 9 · · d kadn§ı olmadığı cinayetten evvel d b' h ld k 1 ] 'daşnn benden beş san_ name de henüz Devlet urasın - Tcşrının uncu giınu mey ana ama:ı: ır a e a ıyor ar. 

•daha Ur; "Sıtkr Uzun,, de _ dan çıkmamıştır. Bunun için çıkmıştır. sekiz gün onun evinde kaldığı öğ- Boneyi itham eden müddeiu • 
ı.. l•e,.; d nu··fus dairelerine yapılan müra· Sent Etiyen ile Liyon arasında- renildi. Avukat öldürdüğü kadı • mumt onun bir vahıt hayvan ol -
''akı- .. n e olur· ben o -'tıı l\Il1ı al k ' d caatlar resrni bir muameleye ta - hi yol üzerinde bir ceıet bulun - mn iki yüz bin frangını cebine İn· duğunu, in1an cesetlerini zaç yağı 
:akkını~1:; ~~=~:;:~ ~ a bi tutulmamaktadır. Vali Mua - mu~, ilkin bunun bir otomobil ka- dirmiş. içinde eriten caninin bunun ya .. 

Y ... ~~Yadı alanlar vini Ali Rıza dün demiştir ki: zasiyle öldüğü samlmıfsa da, a • Bu vakadan kutkulanan poli• mnda bir talebedn batka bir ofey 
"ili ı "Kanunun on dördüncü mad - raştırma sonunda boğularak yol idaresi ara,tımıayı daha ileriye olamıyacajrnı söylemiştir. 
b .... -OYadı alanların isimle . I J B .. .. ... b 1 lk' 1 ş· d'k" h ld b \.~ll'oruz. desine göre, kanun 2 Kanun~ ~ üzerine atıldığı an aşı mıştır. u goturmege at amr§tır. ı yı ev- ım ı ı a e u müthi! cant 

:\~dire ·. N . nide meriyet mevk:üne gi:ecektir. bir kadının cesedi idi. Tahkikat vel Verrerde bir kadın kaybol .. yalnız Mari Mulin ismindeki kur • 
._ reıs nıuavini urı k d B d b k ld .. b' .. 1" l 1 b . . ... k'l kt d' 1' , h l d Soy adını alanların bu ?.amana ile bu a ının one en a§ a ar· muı, ne o ugu ır tur u an a§ı a - anı ıçın sorguya çe ı me e ır. 

S ~ e e iye daimi encü • kadar tescili yapılamaz .. Anc~k -------------------------------·---------
t.! ~~ndcın Naki ve Elgün, o taı"l'hten sonra Nüfus daırelenn- K o • • h ) k 1 
i~;an:;~~:ı:~~:anu:::; dekayitvetcscilişine başlana- armen perası ıçın azır 1 ar 
"·· l'e f'k D Ad caktrr. Pek acele edenler olursa lJ1ls \t ı ve oğlu r. : 
Sıı11 1 tııüfettiş Osman Nurı eski kanuna göre mahkemeden 
'"ıij~' tnüfettif Necip Er • karar atrr :ve soyaalarıru tescil et

.... lBaf taralı ı inci ayıtada) { ğer~er de bunJa? en iyi bir bakımdan ı t.~ olan ~çok ıençleri bu yolda el bir-

mif, şehrimizde bulunan genel çevırecek haldedır. lıgmc ~eli~ekl~ y~rtta b~lunan ul~ • 

~~ ~~i~ Osman Refet Yü~- tirebilirJer.,, 
t~ .h tütün fabrikası makı· ---=--::--:::-~=--=---------=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-
~~ ~ tltiidür muavini Fikret -F·ansa neler 

( i) .. ·· M'" · H · 3) Koro· Musiki muallim mektebi sal degerlenn bırçogunu bırden bu ışe umum reJııor umr ayrı, • w • 

k 1 bak 1 
~ ... ··f t' yedi sekiz yıldanberi aiizel bir koronun bagJarnı,tır. Yapılan tiyatro bakımından 

ü tür an ıgı umumı mu e ış· b' ö · . • , • • yaratıcısı olmuıtur. ırer adım olan (Akın), ( z soy) pı -

,~~ t t~~!leri Balıkesir orta ı ·, 
~~(.tıeılızce muallimi Feri • ~ • t• 

lerınden Selım Sırrı, musıkı cemı· 4) Ork tr B'li k' A k yeılerini görenler, unutmaını§lardır ki. 
• , • es a: ı yoraunuz ı n a• 

Yeti umumi katıbı Receb ıle ga • fil •w• T" k 1. • k' .. halkevleri amatörlerinin bu yoldaki ça-. ra ı annorugı ur e ının en es ı mu- .. . . 
zeteciler bu gösterı§te bulunmuf• zils. kurumlarından birisidir. Ve çok ün- · lıımalan, profesyonel ıılerden hiç de l>b., ,~r~ k~raeşi Haydarpaşa IS 1 yor 

~,,, eoea1nden. n • O .~ da) 
!ti_ ' 2.8.de lhr . &'\.aCJ fit -- (Ba~ tarafı l jnci uT .. a 

tur. 
Göateriften sonra, Karmen o • 

lü bir dünü vardır. 
5) Bale: Bu bakımdan yetitmit gen· 

cimiz çok azdır. Ancak bir baleyi yara· 
tan üç parçadan, baJe koro için Ankara· 
da, halkevinde bat!anan kurslar, göı • 
tennittir ki Türk kızının bu bakımdan, 
inanılmıyacak denlü üstün bir varlığı 

vardır. Solist balerinler için de yetiımif 
birkaç krzmuz vardır. 

geri lialnwnııtı. (Öz ıoy) oynandığı 
gün Ulaıun (Hakimiyeti miJJiye) bat -
yazr11nda deniyordu ki: ı~ ~Mya.1 lise . ahun Dayan, küsünü güden bu müzakerelere 

,.~1P hl\I. 
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lllüdUrü Edip müvazi olarak A vrupanın tar • 
" • ~ lllUa\>i "'d b" 

peraaı etrafındaki çalıtma ile o • 
peranm sahneye korunası hakkın· 
da Münir Hayri gazetecilerin sor· 
duğu sorgulara kartı şu etraflı söz

leri söylemiştir: 

(İıte, milli operamızın kurulduğu 
gün ve milli musiki tarihimizin bır sa
yıla baıı) ... Aradan geçen aylarda, ileri 
giili!mi,tir, Ve bu kez daha geniı bir 
anlamla iıe giriıilmiıtir. Operada, bizim 
eksiğimiz olan bale için demin gördü • 
ğümüz ve orta Avrupada çok tamnmıt 
bir balerin olan Matmazel Loret bu İfte 
ki eksijiimizi tamamlamak İçin el uzat. 
mifttr. Operanın büyük bir rutin istiyen 
bağlantıları için de, La~enski it alrnı§lır. 
Bu, yabancı değerler de ha'kevlerine 
yalnız yardım etmekten başka bir ,ey 
beklememektedirler. 

i~ t!Y&.ıi:re n ffatmet kında aynı ülküyü gu en •. •r 
j f Yaıiye ınuallinıi Talha karıılıklr yardım uzlaımaaı ıçın 

~h Utanı, ed :rn~allimi Hafız de müzakereler yapılmakta ol - • 
1· arı Seyf Öhıyat mualli ~ duğunu bildirmi~tir. "- Ha!kevleri, müzikin yenilenme 

işinde üstüne düteni baıanrlıen yurtta, 
bu bakımdan yetiımiş gençlerin, el ele 
vermesile ilk opera denenmesine gİrifmİt 
bulunuyor. Önce, size, bir opera için 
gerek olan nesneleri •ıralarsak ve _bun
lann ne gibi yoJlardan gidilerek ortaya 
çıkanlabileceğini ıayartam, sanıyorum 

ki, çok iyi düıüncelerle, olduğuna i~kil 
olm:ıyan korkulan, gidenni§ olurum. 

'tQi ~IuJ" ı., rhon, k:-ya dik' l ~ 
r. u D OL&.U M. Laval, ıim ı smır __ ar.uo 

:taıı·-· l~ı ofian, fen bil - ld - 6) Teknik elemanlar ve sahne: Bili
riz ki: Ankara halkevi sahnesinde otuz tt\u "ı• .1 titfi T .. l .. korunmasının zanıri o u~~u 

\ a hıni 1 l•h U~l"U ' cog - bu"tu"'n ülkelerle kabul etmes~ la • tabloluk piyesler oynanmıf, en ileri de
kor oyunları göaterilmiştir, ka~dı ki, bu 
iti gene batı ellerinde okumu§ ve yetit
mi;ı genç!erimiz de yurda dönmüş bulu • 
nuyor: Cevdet Ziya bunlardan bir ör -
neklir. Ankara halkevinde Denizli me-

~ca nı 1 • • -amı Cebeci ld -
ı:' u~ linı. N , zım gelen bir prensip o ugunu 
~~l~iJo J 1 urulla Ata 
l''~ katibi SIİ .. eh. alt, Beyoğlu söylemiştir. 
4'i Okt a a attin ve oğ- M. Laval, çıkacak herhangi 
~ 'l\ •ak ... a"V, Şişlide kuyum- bir karg:ışalık ve savaşın Avru -
~ liaı,·-a.gCında 38 No. da o - h"'rhangi bir kısmına mun· , ~ k panın - .. b · 
,., durağı:~ ' Etyemezde hasır kalaınıyacağının tecru e ı-
~ 'tt Sa.it N a. 94 numara : le sabit olduğunu beyandan son
~ I~ il ' . ecıp Nedim Na- ra demiştir ki: 
,.,. e aılel · f b ı·.,, · 

~··~altıda erı e radı Kaç- Fransız - Sovyet bera e~ ıgı 
1 l\.~a 40 n kuyu1111cu irfan kamunun faydasına ?lmak ıcap 

oç E: Utııarada oturan d Almanyaya gelınce, o ela . !!~~: . lnniyet ınüd'• I"' v.. e er. 1 ~ti~h tıı Esa.t Ertü k ur ugu bu karııhkh yardım ant a!ma~ -
al'"'t r , emni- J ... r ve çag • l!t ~ k • ğe çağrı mı§u 

~ 1 ..\li Ö~ oı:ıiserlerinden nal gırkı;; Almanya, antlatmaya 
il l ~~tlı\l çehk, emniyet rı aca . d'"' d " 

"l!t·l~di~edl'\l Necmettin Alça- girmekle buna giren ıger e • 
ıl\ e \ral' . Jetlere verilecek temina.tta~ ~y • 

l. Sa)( ının odacısı • t yo 
''11!h ay, bel d' . f 1· 'le teyit etmesını ı ıı • 

1 .l tlıet Dı'k• . e ıye vesti - nı e a.ı ı .,,. de oldu • 
'l • ti B Hitler barı§ iıtegın . . 

f ~1te,· ı, eyoğlu ev- y .. ı··yor Biz kendısınden 
~'th 1 odacısı Eyü T g-Jnu soy u · .. 

~ ),,,, Uat " • P llf- d .. tınekte oldugumuz 
~ "<t\idu J·· e ıstihbarat eski Avrupa ~ gu ·ı sö ... Jeri-
ı'lJ.,~dii~: Uğü rnathaa kısmı siyasaya girmek suretı c. . : 
1'f~,.~.ı ~" lnülk' n"ı efa) ile teyit et!l!esinı ıstiyo -
, • "&.11 •• ıye kayma -
1 1 "~ ı. lllntekait s· 1 

ıt1~ "Qll'de • • ınop u 
~ lll\taU· §tnın oğlu latan-
'! '"itn·'tn mektebi Fran • 
~lh~~'lar~ F ua~, Tosun soya • 

"<Qı ır. Nıy • • ~ >'~t S azının oğul-

~d ~'t "e a;.dığı memurla • 
~.I!~ f'l •caret liıe:;i ta -
'~r eeati ve ··t ı . h 

~t de h o e a ma • 
~i l 11 ad ı almıtlar-

l 'l\llhuı 
d,~1 ~li S·· rtıehuslarından 

1 'l~ .ulcrü (Ugusluk) 
"~ •ttır. 

"~• ~,ı,... c:~11ıa Cahit 
'-e~·ı 1 Cahit, Tosun 

ruz. •ıAh 
Almanyanın yeniden sı a •• 

'hd tm'c oldugu 
ıanınasının ı as e •:r • 

d ··h· hır fili vaziyet karşısın a ~u .ım • . 
he ile bas eğmiyecegım1z gıbı 

veç . 1 kt 1 
bu durcınun bize ytik eme e o -
clu... mükellefiyetlerden de kaç-

gu d "'l' mah niyetinde egı ız. 
Bizim Almanyaya yapmış ol 

d ... muz davet ha]isanedir. Fran 
u~ Alnıany:ı arasında bir top-

sa ı e z· Sarre 
··~k meselesi yoktur. ıra, 
• , • · rmal bir surette hal -
~c::~-=sı no • 
!olunmak icap eder. 

Plebissitin normal bir tarzda 

"Türk yurdu, bir operanın salıneye 
konması için her ulusun geçirmeye borç 
Ju olduğu, dünü, geçirmittir. Yapdan 
ara§trrmalar, çak açık olarnk ortaya 
koymuştur ki, bir opera için istenen ele
manlar, istendiğinden ve umulduğun • 

dan çok vardır .. 
"Bir opertıya gerek olan nesneler 

dığım bütün varhk~an ayrı ayrı araıtır· 
malarla bulduMan sonra opera itini ba· 
ıanlacağını anlmıt, Cumhuriyet halk 
fırkası umumi katipliğinin tubtıt içinde 
sahneye konma11nı istediği KARMEN 
operasını monte etmeği tasa.rlamıtbr. 

Ancak, bundan önce yukarda ( 1) sayıla 
bölümde söylediğim kompozi!ör genç -
!erden üçünün, bizde olan elemanlar 

ıunlardır: göz önünde tutularak, ö!çü üstüne diye• 
1) Kompozitörler. Yurdumuzda ayn 

bilece~im yap';. :an üç yapı (beste) ile 
ayn çağlarda yat el~erine gönderilıniş 

işe başlanmıttır. Böylece üç ayn bab 
\'e bu itin yüksek okumasını en iyi bi· elinde yurdun yüzünü ağartacak, ünler 
tirmiş Avrupada yapılan (besteleri) pri busu Necip Ali ile, halkevi başkam Na

almış ve bugün müzik parçalan, ev - fi Atufun ba~danhldan altında toplanan 
ren.er müzik dinleyicilerince beğe:ıil 

bir komite yukarda saydığım ve aayma-
miş, Türk gençleri var<lll'. Bunlar, yıl - kazanarak yetişır.it olan arkadaşlarımız 
lardrr, yurt içinde birçok küçük parça • Adnan, Uhti Ccmnl, Necil K.aznn srrasile 
Jnr yapmı~Jardır. Arbk, bu lt'Cn!;lerin (Taş bebek), (lfü ülkü yola), (Bay ön
d!tha büyük ö!çüde bir müzik yapısı 

der) İn müziklerini ortaya koymuşfor. 
Y

npmalAn çıtğı tüke) (tamam) gelmiş· 
drr. 

ti. · . .. 1. ".27 ilk kiinunclıı Ankara halkevinde 
2) Solistler; (yalnız ezgın ıoy ıyen 

d 
. ·ı • ) Yurtta bn j .. frin we. bunlar oynan:ıc:-ktır. Ardından Karmen 

opera eyıcı erı.. "" • • "" 
il • d ;·etHirihni" hi"viik 1 operası "!lhttrı sAlır.eye konncaktır. ne batı e crır. e • 

Avruoa müzik vcr1c.rfoe reğerle~·ini ta- . . "- Bt~ işler iç~n. mütehnuıılardan 
nıtrnı~ !"en"Ie-de.,..d'r: Ni...,et Vı-hit, I ıstifade e.dıle~ck mıclır? 
Vahcl'!t Nuri, Nurııllrth ~r· ket r ı:arını 1 "- Önce şunu unutmıun:ıhyız ki ta-
h·m 'arın l::aınnda "n.srı- . t ~t~ .. ı-.• 1 lcon- sr.rlanan iş bir P.matör işidir. Ha!kcvleri 

scrvatunumrn ye!Hİr!li;;i bii.ri'k de - gÖğ:ıiinde toplanan, asıl i~leri pek deği- 1 

"En sonda ıunu diyeyim ki. bu ha. 
zırhklara bakan mütehaısrı heyet ra • 
pot"Unu töyle bitiriyor: 

"Elde bulunan bu varlıklarla Kar • 
men opcraı:ının bir amatör gruptan bek
lencbile:ek en iyi şekilde oynanabile _ 
ceğine inanıyoruz.... Unutmayalım ki, 
bu kağıdı imza'ayanlar. ulusun bu isi 
en iyi bilenleridir.,. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre lstanbul konservatuvarına 
Viyanadan üç muallim ge)miıtir. 

Bunlar, konservatuvarın yatı 
kısmı, yani şehir bandosu içindir. 

Ayrıca iki muallim daha eele· 
cektir. 

İstanbul musiki cemiyetinde 
de cemiyetin alaturkacı azası için 
açılmast düşünülen kura, Pazar -
tesi gün:inden itibaren derslerine 
başlıyacaktır. 

Bu kursa Matas, Pavla, Jzzet 
Nezihe, Refik ile Karlo Kapoçelli 
muaUim olarak seçilmiştir. 

Kursa şimdiden kırk kişi ka • 
dar yazı]mı,tır. 

yapılmasmm Almanyanın hare -
ketine bağlı olduğunu beyan e -
den M. Laval, elde edilecek neti-
ticeyi önceden kabul eden Fran

sanın Plebissistin serbest bir su-
rette yapılmasmım, reylerin giz-

li olarak verilmesinin temini ar -
zusunda olduğunu ve uluslar a • 

rası çevresine girmiyen hiç bir 
geyi yapmıyacnğmı söylemittir. 

M. Laval, netice olarak Fran-

sanın evrensel çalışma beraber • 

Jiği prensipine sadık olduğun=;,' 
u fuslar kurumunun da istediği 
lıu prensibe f ngiiterenin de ıa _ 

~fakat göstermekte olmasından 
dolayı memnun olduğunu söyle • 
mittir. 
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Lakapların, unvanların geçmişe 
karıştığı Meclisin unutulmaz celsesi 

Istanbul Tramvay Şirketi 
Gidiş - Geliş Programı 

1934 yılının 1 Birinci kanunundan sonra 
• ilk 

-3- - Zabıtların bütününü yazıyoruz - No. SiNiR KALKIŞ Ara kalkıf 

3 6.JO 
7 6.30 

Nipn motele.ine gelince: Ta- , dalyalann buna dahil olmadığı
pnmıyan bir niıanı ne diye alım, m arzetmek isterim. Bu §eklin 
almmumda ne gibi fayda vardır, encümenin itirazına uğramamaaı 
buyuruyorlar. Alan adamın vazi- lazım gelir. 
yeti huauaiyesi itibariyle, bir za- Bir de okunan takrirlerde -
man, mecbur olursa reddetme
mek içindir. Hariçte bulunacak 
memurlarımızı bu gibi vaziyet~ 
lerde korumak için konulmuı bir 
ıeydir. Maamafih yüksek mecli
siniz hakimdir. 

Ziya Gevher (Çanakkale) -
almmam-3ım temin etmeniz da

zannederim ki Refet arkadaıımı
zm takriridir - hoca kelimesinin 
de bu kelimeler arasına korunası 
istenmektedir. Hoca asıl olarak 
Türkçe bir kelimedir. Ve nihayet 
bir talim ve tedris vasfını ifade 
eden bir kelimedir. Verdiği bir sı
fattır. Bilmem bunu ithal etmek 

ha doğrudur. A vrupada bazı sa- doğru bir §ey olur mu? 
ray adetleri nitan verdiği adam
ların nipniyle orayagelinmeaini 
emreder. Böyle ananeler vardır. 
Eğer aiz sefirinize o devlet tara
fından niıan verildiği halde tak
ma salahiyetini vermezseniz me
rasime ittirak etmepek gibi fena 
bir neticeye intikal edilebilir. 
Kanun vardır, kanunda alamaz 
dersek daha doinı olur. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
'(Muğla) - Bu meseleyi burada 
müzakere edenlerin hiç biri neni
tanı almak ve ne de takmak he· 
vesindedir. Bizim dütündüğü

müz, İleride bazı vazife erbabına 
bir külfet tahmil etmemektir. A
ma Büyük Meclis böyle bir külfet 
tahmil ederse, hükUınet de bunu 
tatbik ile mükelleftir. Mesele kal· 
maz. 

(Müzakere kafi se31ei} 

Reis -Takrirleri okutuyorum. 
Yük.ek Reisliğe 

Hacı, hoca, hafız sözlerini de • konmaamı teklif ederim. 
Urla Refet 

Yüksek Reisliğe 
Ağa kelimesinin maddeye ila

vesi~i teklif ederim. 

Rei~iğe 

lıparta 

Mükerrem 

Yabancı nipnlarmm almmaaı 
yasak olduğunu maddeye kestir
me olarak yazılmasını dilerim. 

8Qfkanlığa 

Giresun 
Tarık u. 

Molla unvanının da yaaak edi
len unvanlar arasına yazılmaıını 
dilerim. 

Balılıair 

VaJi 
Re, .. - Takrirlerden biri ağa 

kelimesinin de kaldırılması hak
kındadır. 

Dahiliye enciimeni M. M. Şük
rü (Çanakkale) - Encümen de 
buna iştirak ediyor; evelce de ar
zetmi§tim. 

Reis - Encümen İftirak edi
yor. O halde '->unu reye koyma
ğa lüzum yoktur. Mad~ye ağa 
kelimeai de konacaktır. 

Diğer bir takrir de bacı, ha
fız, hoca kelimelerinin maddeye 
ilavesi hakkındadır. Takrir oku
nacaktır. 

Yüksek Reialiğe 
Bey, beyefendi, ağa gibi üı

tünlü ve soysal özgü anlatan la
kaplar kaldırılm!Jhr. 

Birinci maddenin birinci f ık
raaının yukarıdaki şekilde yazıl

masını te..klif eyleriz. 
Mut: Hasan Re§İt - lıparta: 

Kemal. 
Tarık Us (Giresun) -Takrir

ler reye konmadan evel bir iki 
nokta arzedeceğim. 

Nlpnlarm tamamen kabUl e
dilmemesi hakkındaki takririmi 
yazarken sergilerden alınan ma-

Reis - Şimdi bu ağa kelimesi 
hakkındaki takriri reye koymağa 
hacet yoktur, encümen de kabul 
etmiıtir. 

Bundan sonra hacı, hoca, mol
la kelimeİerinin de kalkması hak
kında bir takrir vardır. Bunu da 
reyinize arzedeceğim. 

Hacı, hoca, hafız, molla keli
melerinin kalkmasını kabul e
denler ... (gürültüler). 

Salih Cimcoz (İstanbul) -
Hoca müstesnadır. Hocayı kaldı 
racağız da yerine muallim mi di-

... ? 
yecegız .• 

· Süreyya (Tokat) - Hoca ke
limesi buradan çıkmalıdır. 

Reis - Kelimeleri ayrı ayrı re
ye koyacağım (Bravo sesleri) 

Hacı kelimesinin kaldırılması
m kabul edenler... etmiyenler ..• 
kabul ıedilmi§tir. 

(Hacı) lakabı kalkmışbr. 

(Hafız) lakabının kaldırılma
ımı kabul edenler ... etmiyenler .. 
kabul edilmi,tir. 

(Hafız) lakabı kallmıııtır. 

(Hoca) kelimesinin kalkınası
m kabul edenler ... etmiyenler ... 

Bu anlaşılmadı, tekrar reye 
koyacağım. 

Ziya Gevher (Çanakkale) -
Bir kelimeye müsaade buyuru-
nuz. 

Reis - Reye konurken söz ve
rilmez. Usulü bozamam. Siz 
söyliyeceksiniz, batkaaı ıöyliye
cek, mesele uzayacak. 

Ziya Gevher (Çanakkale) -
Hocadan maksat mektep hocası 
değil, ıarıklı manasına gelendir. 

Reis - Hoca kelimesinin kal
dmlmasını kabul edenler, etmi
yeıiler ..•• 

Anlaşılmadı tekrar reye koya
cağım. 

(Hoca) kelimesinin kaldırd
masını kabul edenler ayağa kalk
ım ... Kabul ~tmiyenler ayağa 

kalksın. (Hoca kelimesinin kal
dırılması kabul edilmiştir. (Al
kıılar) 

Molla kelimesinin kald.ırılma
Kabul edilmittir. (Molla) kelime
amı kabul edenler .. etmiyenler ... 
si de kalkmıştır. 

O halde (Hafız, hacı, hoca, 
molla) kelimeleri lakap olarak 
paıa ~e saire gibi kullanılamıya
caktır. (Uğurlar olsun sesleri.) 

Reis - Kanunun birinci mac1 
• 

desi şu şekli almış oluyor. 
Şükrü (Bolu) - Hatip te ay

nıdır> efendim. 

Reis - Bir teklif daha var. 
Hatip kelimesinin de buna ilave
si isteniliyor. 

Dahiliye Baıkanı Şükrü Kaya 
(Muğla) - Efendim, hatip bu
gün bütçeden maat almakta olan 
bir vazifenin ismidir. Müezzin de 
böyledir. (Doğru •esleri). 

Reis - Maddenin aldığı en 
son tekli okutuyorum, lutf en din
leyiniz. 

10 Şitli - Tünel { Şi.?liden • Tü~el~ 
----------- f unelden • Şışhye 

11 $itli - Beyazıt { 
Şiıliden • Beyazıta 
Beyazıttaa • Şiıliye 

12 Harbiye _ Fatih { HaTbiyeden ·Fatihe 
Fatihten • Harbiyeye 

12 7.02 
26 7.44 

5 7.04 
10 6.20 

Birinci madde - Ağa, bacı, 
hafız, hoca, molla, efendi, bey, 
beyefendi, pafa, hanım, hanmıe
f endi ve hazretleri gibi lakap ve 
unvanları kaldmlmıştır. Erkek 
ve kadın vatandaılar kanunun 
karşısında ve resmi belgelerde 
yalnız atlariyle amlrrlar. 

12 A Harbiye - Akqrav{ Harbiyeden. A. saraya 
A. saraydan • Harb. ye 

14 7.18 ' 
15 6.35 

14 Maçka - Tünel { 
Maçkadan • TDnele 
Tünelden - Şiıliye 

23 20 2 
20 23.40 Reis - Birinci maddede ge

çen ve sonradan heyeti umumiye
ce ilave edilen kelimeler· öteki
lerden ev el yazılmıttır. Encüme
nin bu hususta bir diyeceği var 

15 Taksim _ Sirkeci {T~ıi~den • Sirk.eciye 
--------- Sırkecıden - Takaıme 

8 7.30 :, 
9 1.50 

mı? 16 M=:l:a _ Be azıt { Maçkadan • Beyazıda 
---~----•Y__ Beyazıttan • Maçkaya 

1~ 
5 -13 6.~ 1' . rıı.r 
20 7. eııı 

Dahiliye encümeni M. M. Şük
rü (Çanakkale) - Bir mahzur 
yoktur. Muvafakat ediyoruz e
fendim. 

Ziya Gevher (Çanakkale) -
Gidenin 11raaı olmaz. 

Tarık Us (Giresun) - Reis 
Pata müsaade ederseniz bir şeyi 
arzedeyim. Burada (Hoca) ke
limesi lakap olarak kullanılamaz, 
bu demek değildir ki talim vazi
fesini ifa eden bir adama denile-
mez. 

Recep (Kütahya) - Tabii, 
öyledir. 

Hasan Retit '(Mut) - Pqa 
hazretleri (paf8. da yoktur, baz. 
retleri de yoktur sesleri). 

Arkadaılar; bu kanunla gerili
ğin son serpintisini ortadan kal
dırıyoruz. Etelendikçe • bunun 
için bendenb "içtimai hususiyet 
ve üstünlük ifade eden aia, p~ 
gibi,, cümlesinin maddeye ilave-
sini istiyorum. 

Ziya Gevher '(Çanakkale) -
Madde hepsine tamildir. 

Hasan Ret it (Mut) - Efen
dim, mesela tarkta "Mir,, kullam
lıyor. Bu hiç mevzuu bahis olma
dı. 

Ziya Gevher '(Çanakkale)
Biz mir mür bilmiyonız. 

{ 

Şlıliden .. Emin«Snilne 
J 6 A Maçka -Emialnli Maç.kadan - E. Onüne 

E. Önünden • Maçkaya 

17 Şifli - Sirkeci { 
Şitliden • Sirkeciye 
Sirkeciden • Şitliye 

9 610 tk . o J t l 
19 7.1 

6.40 

7 7.00 l 
9 7,35 

17 A Mecid. k&v- Emin. Emi~.dea • Mecid.~ö. ne 21 174·.~: ı
Mecid.ka den· Emin.M 6.47 

--------- Mecıd k6.den .. Emın.ne 
Emin.den - Mecid.kö.ne ı4.S6 

18 Taksim -Alcaara {Tabimden. Akıar~ya 
. 1 Abaraydan • T akııme 

19 Kumdu _Be azıt(Kurtuluttan • Be7azrta 1 Y \ Beyazıttan - Kurtuluıa 

ı 
Şiılideo • EmiaOollne 

19 A Kurtulus - Eminö Kurtuıu,ta.n • E. Onüne 
• E.Onilnden • Kurtuluıa 

1 
B. Tqtan • Bebele 

., • E. Onüne 
22 Bebek - Eminönü Bebekten • .. 

{ Eminön • den • e eie 
l Belielden :-s: aıa 

23 Ortaköy_ Aksar { Ortak8yden- Akıaraya _______ _.._.•-.Y Abaraydan- Ortaköye 

34 B !1-•-· il:' tih t Betiktqtan • Fatilie 
eııa.-y - r a F &thiten • B. T ata 

. J A. nraydan ·1:· ka~ıya 
32 Top)lapı - Sirkeci ,T. kapıdan . Srrkecıye 
·~~------- Sirkeciden • T. kapıya 

T. kapıdan• Aksaraya 

A.kıaraydan Y. kuleye 
Y. ktileden . Sirkeciye 

-----~---4 Sirkeciden · Y. kuleye 
Y. kuleden • Aksa.raya 

{
Akaaraydan-E.~apıya 

S'f ıEdirmkapı. Sirke'" E. kapıdan · SirkeciYf' 
---- Sirkeciden : E. kapıya 

E. kao1dan ~ksarave 

- -- -

6 
12 
19 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
(Muğla) - Bu kaydı koyacak o
lursak tef si re yer bırakır, ileride 
vr,ıLndaılarm rahataız olma.Hna 
sebep olur. Reımi unvan olarak 
kanunun h11Zunmda, ilamlarda 
kullanılmıyacaktır. Yoksa ben bü
yük kardeıime hususi olarak ağa
bey diyebilirim. Bunlar hususi ah-

valde kullanılabilir. Lisanunız - ,..-----------------~~" 9ll 
dan bunları tamamen kaldırıyo. Metinlerle muasır Türk edeb•1 
ruz değil. Yani lisanımızda ap, 
bey, hoca tabirlerini tamamen T A R i H i ~ 

· kaldıracak değiliz. Bu gibi keli • liiee ve Muallim Mekteplerinin ıon ımıflarında P eJe'ııi~ 
meler arzettiğim gibi badema res- t;ı elan Mustafa Nihat Beyin "Metinlerle muaıır Tii~•t1""' 
mi ilamlarda ve kanunlarda geç- tı "tarihi,, iki cilt bir arada olmak üzere Devlet ~ 
miyecektir. ca ye•lden ba-.lmqtır. F.iatı 3 liradır. cJdeti' 

ifank Us (Giresun) - llim Umunif aabf yeri: ıVAIGT Matbaası. Ankar• ~ ~I 
yazılırken bir ad•mm b~m ken • Jttıl 

disine, hem karısına ait hüküm- 11•••••••••••••••••··--.....
leri ihtiva edebilir. Bu gibi ilim • 
larda soyadının karısına veya ko
casına ait olduğunu nasıl ifade e
decektir?. Erkişi veya hatun kiti 
gibi tabirler mi kullanacaktır? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
(Muğla) - Kanunu meaent kan, 
koca kabul etmiştir. Katı us, koca 
us denir. Bu mevzu ile alakası 

yoktur. Bu kanunun teki ine a
ittir. 

Reis - Madde bir kere daha 
okunsun da reyinize arzedece • 
ğim. 

( 1. inci madde tekrar okun
du.) 

(Sürecek) 

.. 
Belediye Sular ldaresinde:1; 

Fatihteki Halkalı ana su yolunda yapdacak ~ "9&-' . 
rım dolayılile 2/ 12/ 934 tarihinden 12/ 12/ 934 tatibıo 1>1t8 
'h -•---' H "--·ı ·ı · .,. kaııııır- ''8 h ve -arı~ a ..... ı auyu werı emıyecesı ~ 

Kiralık Dairele~dd' 
Ankara ._ ... t 

Poata ve Aaliye binasına en yakın :e~d~&IDdujıı ~· 
de orbanbey hanında M«übuat .Cem~etınııı ptlar"• ıb 
oda .dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, •

1
"':Jaireler • •' 

~ere, pzete, mecmua idarelerine mükeın~e caat .. 
.. VAKiT idare evine nıura 



Yeni Eserler 
DUn ve y r1n kUIUyatı: 18 

Peni2!yolları 
iŞLETMES• 

Acentelert KarakOy Köprübaşı 
fel.f2362 - Sirkecı Mühürdarzade 

Han T~lcfop ~740 

Jskenderige yolu 
IZMIR vapuru 4 Birinci Ki.· 

nun SALI günü ıaat 11 de la· 
kenderiye'ye ka"dar. (8195) 

Y cniköy sulh hikin:ıliiiııdcp: 
Boyacıköyünde tebdileıkiıi soka • 

~da 16 numaralı hanede variıi olma· 
dıjı halde 6.11.1934 tarihinde ölen Er• 
meni milletinden Zarohi hanımın mira· 
ımm hazineye intikaline mebni kanu • 
nu medeninin 558 inci maddesine tev • 
fikan alacaklı ve borçlulanmn bir ay i· 
~de ve mirasçıla~n da üç •I içinde 
vesaikle müracaatlan ve akıi takdirde 
kanuni muam~lenin ppılacail ve 9le· 
nin ve e§yanın ela 5. 12. 934 çarıamba 
günü saat 10 buçukta mezkur 
hanede açık arttırma ile satıla-
cağından almak iıtiyenlerin 
bulunmalan ilia olunur. (53Şl) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Bahıilit Ankara caddesi No. ~ 
Telefon: 22566 

Salı ıünleri mecç&nfndir .. 

lt~l Aıliy~ aıahkCJPeti ~irinci 
ticaret dairesinden: 

~· TOLSTOY 
~li~'!A zaiü lsmail Hakkı 

aminıi Saadet 

Maden kömürü !Jl ri Türk Anonim 
§irketi tarafından t ılanbulda Bahçeka· 
pıda Agopyan hanında 11/9 No. da S. 
Spridyon ve ıüreki11 ıirketi aleyhine 
934/1115 doıya numarui!e açılan kon· 
kordatonun feshi dav-..mclan dolan, 
borçlu ıirkete gönderilen davetiyenin 
~41~~ belli ~~~ıiı cihetle 
t~lii ediJmediii f!!latılmıt ve aı,cakb 
vekilinin talebile de ilanen tebliıat ya • 

ısıan~ı ıumllallllı lıtınaıma ınmı~~onu ilônları 

~~aiiiiiiiiılliiııiıııliıııi_.._.. .. ı pılmasına karar verilmit oldugundan 
YENİ ÇlfTl borçlu şirket mümeaail veya vekilinin 

. Mü~t~hkem Mev~i Kıt'aları ih· ı Müstahkem Mevki Kıt'aları ih· 
tıyacı ıçın 12,000 kilo sabun açık tiyacı için 4,500 kilo Zeytinya ~ 1 

münakaaa ile alınacaktır. lhaleoi açık müDAkasa ile alınacaktır. ı8. 
23 • 12 • 534 Pazar günü ıaat 14, halesi 23 • 12 • 934 Pazar günü 

30 dadır. isteklilerin §artn•meti· !aat 11 tedir. isteklilerin ıarlna • 
ni görmek için her gün münaka • meıini görmek için her gün, mü-: 

ıaya gir~ceklerin belli gün ve aa • naknsaya gireceklerin belli gün ilkbahar Selleri muhakeme için tayin olunan 19.1.1935 
cumartesi saat 14 de mahkemeye gel • 

Fiatı 75 kurut mesi ve gelmediği takdirde }ıaklannda 
Dağrtn:ıa yeri • Vakit Matbaası gıyap muamelesi yapılacaifr ilan olunur· 

atte komisyona gelmeleri. ve ıaatt~ komisyona gelmeleri. 
(3~9) (8201) (348) (8202) 

2 1 1 ,537~) 

.:-----. öz 'fiif kçe prtıhkl_•r ~01 y ______ __:::...:.:!::;.:...:.,;_;.:.---~----~~~=== 
' ol Yordam Gpz oyuğu. 

2 
- •az ol k · r ı Akar 2 A ,,....,.-:ı 3 

· İtııaıını ma • 1. Eme yaramak, ,,.e~me, ·"" • · ......... ~. • leınek ak, 3. Otamak, 4. Tö>'- Bulak, 4. Erin, Erna, 5. Eşme, 6. 
Kısıklı, 'T. Kuduğ, Ş. Pınar, 9. Fö· 
rek, ı Q. Ptıra, 1 ı. Sf\•qt, 12. Su 

. - •iı, 1 E . sız, a. 1S • • ~sız, 2. Geneli gen-
ç.rk ter ıs:emez, 4. Kalaş. 
ç~i~ · Done.~e, 2. Tilgen. 
ç_ , Gergı. 

l'akiı 1~~J- })ört.ayak, 2. Dörta· 
ça' · ıı.slem. 

tıca, ~'"q,.< Çarşı), 1. Sat.ak, 2. Sa
~. Tün. un, 3'üın (Kapalt ~rşı), 

'lıu;~t~f, ~:. Börköncik, 2. Bürgü, 
lii, 6. Bh "durme, 4. Bümük, 6. Bü· 
~e ru e, 7. Bürük 8 Bürü 

, 9. Del .. ' . ' t?ek. guç, 10 rtrtii, 11. Terin· 

~-Çehre ı ~iz, 4 n· · Beniz, 2. Bet, 3. Bin -
~' 8: R~ ~· Çaray, 6. Cınıy, 7. 
lı. ldi}l ?nıg, 9. Kôrkü, 1 O M~n, 
14 s kii, 12. Ünlük 13 Crek . nıç 15 , . ' 
~ıtay l8. ·.~inçe, 16. &ray, ı:ı. 
"\':iiı. ' Tursün, 19. Y.pn, 20. 

Cenıb 
l<etreı :r, 1. Kasnalt, 2. Ketez, 

C:.enı' · Kıpçmıa, ~. l{ursav. 
Çı;ll1ge en, (Ç.im~n), 1. ç~, 2. 
l{O:Vak, nG ah Çlpllık, 4. çöwen, 5. 
l'eşn Ça • len, ~. Peçen fYaq va 

...._ :vır otu man.) 
'· Gı:U~~ı. Biçenlik, 2. Çimenli~, 
Ce~ 1 4. Y ~illi~. 

~\'~, ~ ~ 1. BölmU., 2. {le~e, 3. 

fb ~ıi~ (y,Çe, 5. )Ttıkfe. 
~ ·!) ..,; e~ , ı. :aa,kanak. 2. 

'~·~arak 

, '-\t~~. Bö~ 9"~ Göz 9vi,, 
ta-. 

yurdu. 
Çeyrek, t. Dörtte bir, 2. Manas. 

- ıa~t, Geh. 
Çınar, 1. Çayµn~, Ç;ıyıu,.ğ, 2. 

Gavıağa,ıı, 8. Kavla~, 4. Ore· 
Çift ı. Cip, 2. Cüp 3. Eş, tkiz 4. 

Koş, 5: Koşa, 6. l{pşu, 7. Sidir, ~· 
Sınarlı (Çiftin iki tekind~n her bı
ri) 9. Tün, ıo. Tüney, ıı. Yüp. 

Çir~, 1. :pılçırak, 2. Kir, 8. Pis • 

Iik. _.p, ( .ef) , 1. Bu13.?ık suyu, 2. 
Çıtınk, 3. :rfs sµ. 4. Y~nt~, 5. Yu -
vuntu Yuğuntu, 6. runtu. 

Cirkin, 1. Abağı, 2. Bicimsiz. 3. 
t ve~nsiz, 4. Kötü, 5. Set, 6. Sınsrz, 
7 Yakı!::ıksız 8. Yımızık 
· s;uv~lchz, 1. Bisriz, 2. Bined, 3. 

Kuvuk, Kıvıl<. 4. Sovay. 5. Teben, 

6. Temen, 7. Tiınen, 8. Tivne. 

D 
Da, (Aşağıdaki müerrkep söz -

lerin ilk cüzüdür. ) 
- ülcümuda uğramak, Uğun -

mak (hastanın kalbi duruP ölü 
gibi kaskatı olmak ınan.) 

- ii"''lep , Ku~w;luk. 
- ülkelbe uğranııt. Kuduz • 
- ülınerpk, Gözenti. . 
- ü'ıılaya uijt•~k, Gersınb~· 

mek. 
Dabbe, ı. Binit, (Binek hayY.a • 

Öz türliçe liartılıklar 

nı man.) 2. Debrenik ( Zatülhare· 
keman.) 3. Tebrenikli, (Zatülha
reke man.) 4. Yüklet (Yük hayva
nı man.) 5. Yüı:ür canav~r. 

Dad, 1. Verenek, (Dadır hak= 
Tanrı vereneği) 2. Verın ( Dadı 
hak= Tanrı vergisi) 3. Veriş (Da· 
dii sited = alış veriş). 

Dağdağa, 1. Başa,ğı-ısı, 2. Gürül-
tü patırdı. 

Dibi, 1. Eke, (olgun, gürbüz 
yetişkin manasında kullanılır) 2. 
Öğe, 3. Okü zeyrek, 4. Zeyrek 
(pek zeki manasmda). 

Dahil, 1. Giren, Girmiş, 2. lç, 
(Evin içi) 3. !ceıi. 4. !ç'kçıi. 

- olmak, Ginnek, 
- Etmek, 1. girdiı:ı11ck, 2. Koy-

~ak, !çeı·i koynı:.ık, 3. Sokmak. 
- en, 1. tçten (Dahilden ve ha

riçten - icten dıştan). 2. İçeriden. 
- i, 1. lç (İç kabuk. lç kapı) 2. 

lçerki, !ekil. !ekin, İçlik, 3. lçreki. 
Dahi, 1. El, 2. }):ar.ışına, 3. Kına

ma (Zem ve takbih man.), 4. Yer· 
me (Aleybinne bulunma man.) 

Daim, 1. Ardl arası kesilmez ' 
2 Bitmez. Bitmez Tiikenmez, 3. 
Fksiksiz, Eksilme~ 4. Sonsuz, 5. 
Sürekli. 

- a, t. Artsız arasız. 2. Birdik, 
3. Bit nUzüve 4. Rirt~,··ye 5. Ca
lan. 6. Dcıra, 7. Dunnaksızm, S. 
G;l0 n, 9. Hep (Heo övle yanar). 
10. knrına 11. ödün 12. parıın 13. tı 
14. Tı1tş.ŞI (Slk S'{k man.) 15. Tut
eı 16. Ul{lm. 17. llla!;J. 18. Yanda. 
19. Yantaym, 20. Yendek, 21. Yin· 

dek, 
- i, 1. Kaşangı, 2. l\fünkü, S. 

Seziksiz (Hlyenkati man.) 4. Sii • 
rckli, 5. Tutuş, 6. TügeJ1 Tiikcl, r:ı • 
ürük. 

Dair ( ..... c), 1. ( ... den) dolayı 
(bu işe dair bir mükaleme bu 
işten dolayı bir konuşma), 2. lçin, 
3. ( ... den) Otkeri, 4. ( ... den) ö . 
türü, 5. üzerine. 

Daire, 1. Çevre, 2. Devıik, dev -
ıim, 3. Dolamaç, 4. Ebre, 5. Evir, 
6. Teğrc, 7. Teğrek, 8. 'Ferkeç, 9. 
Tcz'kinikli 1 O. T. ğre 11. Tiğrek 12. 
Tikre, Tekre, 13. Tivrek, 14. To • 
pan, 15. tökerek, 16. tüğerek, 17. 
Yöre, yüre, (etraf, cephe, ~an, 
semt, kenar ınan.) 18. Yöıi.i, 19 
Yörenici1 20. Yürenci. 

- vi 1. Değiın1i, 2. Kuşarlayışı, 
3. Yuvarlak. 

--enmadar, 1. Çepçe\Te, 2. Çev· 
re yöresi, 3. Çevrem) 4. Fırdolayı, 
5. Teğre 

Dakika, 1. Fcnk, 2. Kıy~. 
Dakk (etmek), 1. Çalmak, (ka-

pıyı çalmak man.) 2. Vurmak 
(Jütpıyı vurmak man.). 

DalAJet, 1. Azaşma, 2. Azgı, 3. 
Azgınlık, Azgunluk, 4. Azı, Azu, 
5. Az:na, 6. Sapına, (doğru yol • 
dan, 7. Sapıtma, 8. Yoldan çıkma.. 

- e dütmek, 1. Adaşmak (yol .. 
dan çıkmak, s.ıpınak, yolunu şaşır. 
mak man.) 2. Ağışmak (yoldan 
çıkmak. azmak ınan.} 8. Ayart .. 
mak, (Sf.lP.Iklık man.) 4. Azaşmak 
5. Azg;ışmak, 6. Azılmak, 7. Az ~ 
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w , .. anrı uyu u Elektrik Badyatl 
Kur' anı Kerimin Tercü'me ve efsiri il TAM SICAKLIK 

Fazılı muhterem Ömer Rıza Bey tarafından tercüme ve tefsir edilen bu 
muazzam eserin basımı bitmiştir. 1000 büyük sayıfa teşkil eden bu eser, := 

açık ve hür bir lisanla Kur'anın ilk tercüme ve tefsiridir. :ı 
- ~i 

Metin kısmı Arap harflerile ilave edilmiştir. 1 
Bez ciltlisi 4 Meşin ciltlisi 5 lirad1r. Taşradan posta parası alınmaz. 

ait Takv.mi 
En doğru takvim. Bir çok malumat. 10 kuruştur. 
Satış geri~ Muallim Ahmet l-lalit Kitaphanesidir. 

11mm~~--~~ımmııımıı~~ıımm11mıııııwı111---ııııııımnıırıııwıım111ıııııımm111111~mın 
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İstanbul asliye mahkemesi 6 
mcı Hukuk dairesinden: ..... 

Q... 
o 
1-

Her cins Lastik, Potin ve Va~murluklar. Gayet şık zarif 

ve metin Şapkalar. Her yerden ucuz fiatlarla satılmaktadır. 
lıtanbul Meydancık Hamidiye Türbesi sokağında 

Makbule Hanrm tarafından İs
tanbul Çar§amba Kuvacı dede 
mahallesi Camişerif sokak 14 nu
maralı hanede mukim iken ika -
metaahının meÇ'huliyeti anla§ı -
lan Nuri Efendi aleyhine açılan 

boş~nma davasının icrai muhake· 
Fiatlarda Tenzilat 

1 

meıi 19 - 12 • 934 Çar§a·mha günü 
·---------"------------------- saat on üçte tayin ve bu bapta İm• 

üniversite Arttırma, Eksiltme la. kılınan davetiye varakası mah· 
keme divanhane!'ine talik kılın • 

ve Pazarlık Komisyonundan: lDIŞ ve on bet gün müddetle ili - 1 

1 - Ü ı·versite Teşrih, Ensaç binasında yapılacak olan tadi· nen tebliğat ifasına karar veril. 
Iit. ·~amirat ve sabit, müteharrik mobilya işlerile linolyom döte· mit olduğundan mezkôr gün ve 
ı:p_e ,kaplama itleri olbaptaki f&rtnameıioe teyfilc:an toptan Ye aaatte lstanbul Asliye mahkeme· VERES/}E 
kap3 1ı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. ıi altıncı hukuk dairesinde heye-

2 - Talipler bu İfe dair doıya ve reıimleri Üniversite Mi~ ti hakime huzuruna gelmediği 
marlığmdan tetkik edebilirler. takdirde gıyabında muhakeme • 

Devlet Demir yolları llAnlı!il 

3 - EksHtme günil olan 23/12/934 Pazartesi günü saat 15 te nin icra kılınacağı tebliğ maka • Haydarpaıa - Ankara battı Km. 194: 868 de SakarJ• 
de bulunan Osmaneli köprüsünün yeniden inşaaı ve 
siSkülmesi münakııası 1 ikinci Kanun 935 Salı ıünü 

Eksiame komisyonunda hazır bulunmaları. mına kaim olmak üzere ilan olu· 
4 - Taliplerin yukarda yazılı işin bedeli keıfi olan 20474 nur. '(392) 

Ankarada idare Merkezinde yapılaçakbr. lira 12 kuruıun yüzde yedi buçuk teminatlarını ihale günü 11at Sahibi: Asım Us 
1'2 ye kadar Üoin11ite MuhHebeaine yatumıı olmaları lizımdır. Nqriyat müdürü: REFiK AHMET Tafıillt Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 10 ar 

hlan fartnameJerde yatıTır. (8149) VAKJT Matbaan - lılanbul 

Öz Türkçe J<artılıklar 

mak, 8. Sapmak, (Doğru yoldan mek, 6. Sekinnek, 7. Siğenmek 
çıkma.), 9. Sapıtmak, 10. Tezmek, - ör, 1. Bicil, bişil, 2. Bi~nci, 
11. Yolazrmak, Y olazmak, 12. biyücü, 3. Oyuncu 
Yoldan çıkmak. Dantele, Oya, (bir nevi dante -

-e dütürmek, 1. Ayartmak, 2. le) 
Azdırmak, 3. Doğıu yold~n rnnak. Daraban, 1. Çarpıntı (helecan 
J, Yoldan çıkarmak. man.) 2. Çarpma (J-iirek çarpma~ 

- e dü§miiş, 1. Azgın, 2. Azık, sr) , 3. Oynama, 4. Vuıına (damar 
3. Azmık, 4. Aznuş, 5. Sapık, 6. nmnası) 

Sapgtı, 7. Yoldan çıkmış. - etmek, 1. Bmgıldlamak, 2. 
Dam, 1. Ağ, 2. !\fondu, 3. Petik, Bülkildemek, Büküldemek, 3. Çapr 

~. Tuzak. j ınak,, 4. Dalaznnak, (yürek dala-
Damat, 1. Eni.,tc, (Güveyi man) I zw1ak), 5. Dövüldcınek (yfu•ek 

2. Givi, 3. Gürgan, Gür - dövüldernek), 6. Oynamak (yü -
g·cn, .ı. Güveği, 5. gü'teyi güvey, 6. 1 rek oynamak) 7. Vurmak (damar 
Köreke, 7. Körken, 8. Küreken, 1 vı.uınak) 
9. Özne, 10. Yavukluk, 11. Yezen, Darbe, 1. Berilgenlik, 2. Çarpış, 
Yezne, 12 Yiz. çarpma, 3. Vtmna, vtU'llŞ 

Damen, 1. Etek, 2. Kaplamış, 3. Darbelemek, 1. Bergelemck, 2. 
ltck, 4. Siğil, 5. Siy, Siyi. Çarpmak, 3. Vurmak 

- bus, 1. Etekliyen, 2. Etek ö - Darbeleri tevkif etmek, -.(Döğ-
pen, nem ek 

- busi, 1. Etekleme, 2. Etek öp- Darbımesel, 1. Arcağ, 2. Atalar 
rne. wzü, 3. Çörçd'-, 4 . Oı anlaıııc , ( At.a 

- dermiyan, 1. Eteği belde, E- lat· sözü ve tekeı leme man.) 5. Sı-
tek belde. 2. Kalkışan. naka (smanmrş söz) 6. Tangat, 7. 

- Keş, el etek çelaniş. Vurungu 
Dane, (t.ane) , 1. Benek, 2. Bör- Darp, 1. Damgalama (para 

tük. 3. Bürtek, 4. Bürtük, 5. Diki, · hakkrnda; sikk:e daı·bt) 2. Döğ -
6. Evin, 7. Evir, 8. Pürdik, 9. Tu - me, dövme. 3. Döğüş. (muharebe 
yak, 10. Urluk, 11. Uruğ 

1 

man. "Harhü harp,,) 4. Kesme (pa-
.. Dans'..1: Bilem, 2. Biyişi, 3. Bi- ra hakkında) 5. Tapkrrlan .(He -

yu, 4. Budık, 5. Oyun, ayak oyu - sapta) 6. Toh·uma, 7. Urı.L<:;, 8. Vur-
nu, 6. Sekirme rna, vuruş. 

- etmek, 1. BHemek, 2. Biy - - (b) etmek, 1. Bennek. 2. 
mek, biyimek, biyümek (oyna - D::ımga1amak (para hakkında) 3. 
!ruık, 1'tı~ tepmek man.) 3. Oyna- I Dö~nek. dövmek. 4. Ke~m1ek (pa
mak, 4. Piyelemek, 5. Sekirkele • ra hakkında) 5. Sokmak, 6. Tap-
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·Öz Türkçe kartılık)ar 

Cürüm, 1. Eksiklik, (kusur 
man.) 2. Kilinçek, 3. Kılnus, 4. 
Suç, 5. Sunduk. 

Cüsse, 1. Büksem, 2. Çeşte, 3. 
Gövde, 4. Kes;m, 5. Kuıum, 6. 
Ten, 7. Yağrın, 8. Yen, Yin. 

- li, ı. Baglan 2. Balahan, 3. 
Gerimli, 4. Gövdeli, 5. lri, irigöv 
deli, iri yaıı, 6. Yeke. 

Cüatücü, (etmek), 1. Aramak, 
2. Araştırmak, 3. Gerekleınek, 4. 
trdemek, İrdelemek, 5. Sormak, 6. 
Soıuştunna.k. 

Cüz (Cüzü), 1. Bölük, 2. Bör -
tük, (parça, kesir man.) 3. Çitim, 
Çitıni. Çitmik, 4. Diki, 5. Kesek, 
6. Kısım (Kısmaktan, elin alaca -
ğI kadar man.) 7. Taram, 8. Tar -
mak, 9. Tikke, rrike, 10. 
Uli.iş (Hisse, pay man.) . 

- i, - ice, 1. Az, pekaz, 2. A -
zank. Azamk, 3. Azav, Azav
la \ 1. A ~ıC!l., 5. Bira:;, 6. Bir ti -
ğim, 7. Cirt:J., S. Da.Lı, dalnm, 9. 
K1çiğ, 10. I'ttı.rk, 11. Meştek, 12. 
Sin, 13. Şağm. 

- ü layetecezza, Bölünmez. 
- (Fasikül man.) Cay, (Cilt, 

fasıl, bap man.) 
Cüzam, J. Ala, 2. Dönük, 3. Dö

nük yiyilme, 4. Enümi, 5. Kara
uyuz. G. Kulan, 7. Yaman, 8. Ye~ 
nfrce. 

Cüzdan, 1. Gurdan, (para kese
si man.) 2. Kaputs, (Para çantası 
man.) 3. Y ancık, (Cep, kese 
man.) 

ç 
Çah, ı. Düvet, 2. Kuyu, 3. O 
Çak, 1. Çatlak, 2. Yarık. Y 

3. Y ırtrnaç. 
- etmek, 1. Çatlamak, 2. t ~ 

mek, (Yırtmak, parçala.IXJT. 
man. 3. Yırtmak. ,, 

Çalak, ı. Carı, 2. Celpiş, 3. 6. 
tiz, Citi.z, 4. Cılasm, 5. Cılda'u1r~ 
c~rik, Y·. Çalan, _s: Çalt, Çel~ 
vık, çıvık, 10 çınk, 11. Dı tiİ" 
Divrinki, Divringi, (Çevik, ~\~. 
canlı, man.: Divı·engi çocuk)· ıc, 
Evik. Evlik, 13. ndam, 14. l'1°1t 
15. Kevel (At hakkında ci~)'i.i" 
man) . 16. Kırnak, 1 7. Saybır 111' 
rük atman.) 18. Sığanak (Qetil', 
man. 19. Şeran, Şeren, 20. rre ~ 
21. Tigrek, 22. Tüzgen, ~S. ~e Yl" 
Yiğin, Yiyin. 24. Yengıl, ~.~, 
lenk, 26. Yitiz, 27. Yürük, yu 
28. Yüngül 29 Zıngıl. veıge-

Çama,ır, 1. Cankel, 2. ), S· 
çir, (Pamuklu iç çam~ pısıtt, 
Geysi, 4. Giyesi, 5. Keysı, ·b) • 
7. Posat, 8. Pusat, (silah zır 

- cı, Yunakçı. _ ooııl~t(. 
- hane, 1. Doncak, 

2 
GeY81 " 

(çamaşır yıkanan yer.) k · ( caıns " 
Iik. 3. Srratlık, 4. yuna ' ... " )"u .. 

b ınan. 0 • • ~ırhane ve ama~ tJ uıni çı& 
naklık, 6. Yüncelik, ( ınk 

Y"'ne maşırhane man.) 7. u lI guv. S. 
Çardak, 1. Bala{?.:, 2· u, 

Huvmahk. 4. Talvar. 3 ~ırı 4. 
2 etin. · g c .. '"e. 1. Bnvr~. . 7 suıne . 

fm, 5. lme, 6. Meke, · _.d_.. 
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