
Atatürk 
Ulu ô .• dcrimiz Atatürkün bu ya
hınla;da lstanbula onur verecek· 

/erini sevinerek duyduk. 

Vazifedeki polisler selam 
mükellefiyetinden müs

tesna tutuldular 
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ulgarlar aleqhine Balkanları, bü
.. n Avrupaqı silô.hlandırıgormuşuz 

• 
1 kdeniz anlaşması "La Bulga ·,, gazete 

yo~unda k J k 
• 
ın 

' 't'uı:;oslavya Kralı Alcksandrm ölü- ı t ı ıp a ) istif 
' de:ı ~vvel Fransa· İtalya - Yugos • ----------~-----

a • 
a tı!u;ılan arı:ısında bir anlaşma yap· 

1 ~ için s:yasal konuşmalar oluyordu. 
gUn1c .. de b•J yolda Fransız, İtalyan 
'ctel~ri r.ok umutlu görünüyordu. 
'tsilra olusu ( - hadisesi) bu işi ge· 
.. lınişti. H~le Yugoslavya ile Maca -
nın bu yüzden uluslar kurumu ö • 

-r.11::: karşılaşmaları ön:e Avrupa ge • 
0&1lnu c- cfkarr umumiyesini) , 
tıılandırmıştı. 

!ion ~elen batı postası ise bu durum· 
J (:::: vazivctte) büyük bir değişiklik 

Uğunu göstermektedir. Bu bakım • 
11 Frnnsız basınının ( = matbuatının) 
lan·lıMarı dil biraz incelemeğe ( = 
ka) deP.er bir belge c- alamet) 

1abilir. Çünkü bu gazeteler Cenev· 
ge:-ek Sar, gerek Marsilya işleri 

. İnde varıtmrs olan sonuçu ( = neti
) Fransız • İtnlyan yakınlığınm ko
Şttıası r.ibi görmekte, onun için bu 

t en ilcrliyerck kısa yoldan Fransız 
lalyan • Yugoslavya anlaşmasına va· 
'lsını istemektedir. 

l!u arada Paristc cıkan (Le Jour) 
ttcsi de yazdığı siyasal bir yazıda 'tz · İtalyan • Yugoslavya üçler 
'~ası ile birlikte (Akdeniz anlaş· 
' nın 1,onu;tul<lui{u:rn bildirmekte -
Öz~r. • c c~:-n- c~ fıı•11 ~andığımız bu 

t• .. ,..limizc rcvircrck bur?l•a l•cı:"U • 

~: 
.-a, - Afois )(oauşma1an 
-~ fiLı .:.···-" arda ~a:;kın ç:kanlar elde et· 
~ lcnzancı ( muzafferiyeti) de 
•'tn"lsını bilmelidir: Kartacalr Ani· 
,_doğrudan doğruya (Cannes) dan 

,'> üzerine gitmenin kendine ne· 
~"ıaJ o~duğunu anladı. Fransız dı§ ha· 
' (Sar) ve (Cenevre) deki kazanç -
~dan elden gelen çabuklukla ve 
~ ( llıa) yönünde alınabilecek sonuçla· 
\ netic:ıleri) çıkarmaia bakmalı -
~· Şll:oıun için ki bunlar, Fransız - 1 • 
~lrt kllz'!n~larıdır; Latin yakınlığının 

::::: 11Slarıdır. Bunlarla Avnıpa ban<11nt 
\ıl>'ll~hünü) bozmak İsti yen ve yıllar 
\ ~~ı. bu iki ülkevi biribirinden ayı-

l 0 tu güçler altedilmiıtir. 
!, ~~lYan ba!bakanı büyük ve övme· 
\ Rer bir duygu esenliği (bonıanı) 
~~l11arak bellibatlı bir siyaaa ile 
~~I • daha c::ok dil çekişmeleri ile ıü • 
" ~llnıi, olduğu yerleri bıraktı. Fran· 
it dıı bakanlığı da arbk bugün 
'lllıoı· . 
~ •nıye (Karnaval Sezan) diyen a· 

ltın r'inde değildir ve az kaldı, 
Cieo"nes Marcenay 

' 2 net sayıfıının 6 inci sl)tununda) 

La Bulgarie gazetesi yazıyor: 
Türk matbuatının bir kaç :za • 

mandan beri memleketimiz aley • 
h"ne takındığı vaziyet, biz Bul -
garlar için bir muamma, bir i&tih
f am noktau tetkil etmektedir. 

içinde kibar Türklere has ter
b:ye ve nezaketten hiç bir eser 

• 
bulunmıyan bu dil insanı ıaıırtı • 
yor. Komıu Cümhuriyet refikleri
mizin bu can ııkıntıları acaba ne
reden geliyor ve şikayetleri ne gi· 
bi §eylerdir? Oradaki dostlarımız 
bunları bildirmek hitfunda bulu • 
nurlarsa bizi minnettar etmiş o • 
lurlar; çünkü, bunlara nüfuz et -
meği ziyades ~yle istememize rağ • 

men, huna muvaffak olamıyoruz. 
Bununla beraber muhakkak olan 
bir şey varsa, o da, bizim aleyhi • 
mize söylemek için yerin altında 
bile her türlü vesile araştırdıkları 
ve bunun için, kabil olduğu tak • 
dirde diğer Balkan komşularımı -
zı aleyhimize çevirmek için hatta 
küçük manevralardan b'le çekin -
medikleridir. Mesela, bir kaç fira· 
ri Pomakla Bulgar - Elen budu· 
dunda vukua gelen son hadise 
bunlardan b"ridir. Türk dostları • 
mız bu hadiseye aıağı yukarı ev • 
rense! bir hadise mahiyetini ver -

fDevamı 9 •ıncu sayıfanın t 11.octı l(Utununda 

Ulus Kurultayında dün 
görüşülenler 

Ankara, 20 (A.A.) - Kurul. ı zanılmıf hakları aonradan (B) 
tay bugün bay Refet (Bursa) nın ıeriıindeki bir dereceye tayine. 
bafkanlıjında toplanarak günde - dilmit olduklarından dolayı ha -
liiinde bulunan •t•iıdaki kanun- leldar o1amıyacağı gibi 15 ıene -
farla tefsirleri onamıf tır. den fazla kalarak geç.mis memur 

Kurultay, 2041 aayılı kanunun luk müddetlerinin kanunen müsa
birinci maddesinde yazılı (daimi adesi nisbetinde (A) serisinde ev
ücretli) tabirin mevcud memurla- 'felce bulundukları derecenin daha 
rın mesleki bilgisini artırmak mak yükseğine terfi edilmelerine ve 
ıadile açılan ve kurs mahiyetinde terfi ettikleri derecenin maaşını 
bulunan okullarda muallimlik e - almaları mani değildir.,, 
denlere ıümulü olmadığı hakkın • 
daki tefair ile devlet memurları 

aylıklarının tevhid ve taadülü için 
olan kanunun tayin ve terfilerine 
dair şu tefsiri kabul etmiıtir. 

"1452 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetvelinde derecesi gösterilen 
bir memuriyette evvlece bulunan
lardan (B) serisine dahil dere • 
celerden birine 1452 sayılı kanu -
nun nefrİnden evvel tayin edil -
mi, olanların, evvelce bulunmuı 
oldukları memuriyet (A) seriaine 
dahil derecelerden olduğu ve (B) 
ıerisinden (A) serisine terfi için 
geçmeıi icab eden 15 sene müddet 
de dolmut bulunduğu takdirde 
(A) serisindeki dereceye olan ka-

(Devamı 9 uncu ıınyıfnnın ı mci sütununda) 

Bay Receb Peker 
şehrimizde 

Bay Receb Peker 

C. H. F. Genel yazganı Bay Re
ceb Peker, dün Ankaradan ıehri
mize gelm!ı1 inkılap Enstitüsün • 
de dersine devam etmişdir. 

Bay Receb Peker buradan iz. 
mire gidecek, Menemende Kubi • 
}ay abidesinin açılı, resmini ya -
pacak, bu münasebetle bir nutuk 
söyliyecekdir. 

Fırka Genel yazganı, Perşem
be günü fzmirden Kütahyaya gİ· 
decek, ihtimallere göre, orada b!r 
seçim söylevi vereckdir. 

Cienel yazganın yeni bir 
bildirimi 

\.~eker yiyebilir mi•in büyük baba? 
o;,)'tr ~ocuğum, cliılerim yok. 

•Yıe ıu lcülahı bira tut tla ~ora6ımı ~ekeyim, olmaz mı? 

Ankara, 20 (A.A.) - Öğren
diğimize göre C. H. Fırkası genel 
(Devamı 9 unc·ı eayıtana ' llncU aayıfaıım 

Bay Hirota izah ediyor; ona göre, 
tayyare gemilerinin, barışın selumeti 
uğruna kaldırılması lazım.. Bay Con 

Simon ela radyoda söz söyledi. 

Deniz konuşmaları en 
sonunda qeri bırakıldı 
istekleri kabul olunmazsa Japonya 

büyük devletlere karşı koyacak 
Londra, . 20 (A.A.) - Deniz 

konu§ADalarına memur murahha&· 
lar heyeti bugün bay Mak Donal • 
dın başkanlığında toplanmııtır. 
Toplantıdan sonra nefrolunan 

tebliğde "Londra konuşmaların -
da deniz meselesinin bütün veç • 
heleri açıkça ve dostça görüşül • 
müştür. Bu İptidai konuşmalarla 
Devamı it uncu sayı!ıınm 8 llncU slltıınunds1 

Yunan tebaası olmıyan 
Rumlar izinsiz Yunanis

tana giremiyecekler 
Atinadan bildiriliyor: 
Yunan hükumeti; İstanbul, Şi

mali Epir, Kıbrıa, On iki adalar 
Rumlarının Yunanistana giderek 
yerleşm~lerinin ve orada işsizler 

sayısını arttırmalarının önüne 
geçmek için Yunan tebaası ol -
mayan Rumların Yunanistana se· 
yahatlerini tahdid edici bir karar-
Ul·vumı !f uıı.-ıı ııayıfonın 4 llncU sütununda) 
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Öz iürkçe karşılıklar 
Okurlarımıza yeni bir yardımımız 
Osmanlıcaya öztürkçeden karıı • 

lık olarak ileri)'e sürülen sözleri top· 
!ayıb okurlarımıza sunmaktayız. 

Bunları okuyanlardan tanıdıkla -
nmız bu işin yararlığından ötürü bi· 
zı çok ok§S.yan sözler söyle • 
yib yazdılar. Dilimizin zenginli • 
ğini, her dilden üstünlüğünü, bu· 
rada gözümüz!e gördük diyen • 
ler oldu. Ancak bunların ara • 
sında bu karşılık!ardan bizim bugün· 
kü ağzımıza uymayanlarına işaret e· 
denler de bulduk. Bunun için bu • 
günden baılıyarak bu karşılıkları 

göıtei-mede daha ince eleyib sık do -
kuma yolunu tutuyoruz. 

Okurlarımızın pek ye:-inde olarak 
dillerine uygun gelmeyen bu sözler 
Türk dilinin batı ağzından baska a -
ğızlardan toplanmış sözlerdi ki 
bunların da çoğu T. D. T. C. nin der 
gisinden alınmıştı. Gördük ki bunlar 
dilin zenginliğini gösteriyor, bir sö
zün karııılıklan nrasına katı!acak 

'====·====::o - -

başkaları olup olmadığını anlamaya 
yarıyorsa da, biz ki dünkü ahşkanldr 

!arımızı bir gün önce ~öküb değişti· 
rebilmek isteriz; böyle oluş da • 

ha az kimselere yarayor, okuyanla -
ra azçok yorgunluk vermeden kay -

mağım vermiyor. işte bunun i -
çin.dir ki, biz okurlarımıza kal • 

mıı bu işte de kendilerine yar 
dımda bulunmak i ııtcdik: Bun • 

den böy!e Anadoluda ynşayan 

bir kartılığı varken gene bu anlam· 

da ileriye sürülen eş knrııtıklıkları 

bundan sonra bu toplamalardan ayr 
racağız. Kalanlar, T. D. T. C. nin 
karşılık kılavuzu yahud sözlüğü çı -
kmcaya kadar, bize arapçaya, fara • 

çaya hiç el açhnnıyacak olan sözle· 
rimiz olacaktır ki bunları burada yer 
li yerinde bulanlar bunları gözden ge· 
çirerek olanca hız.ile ilerlemekte olan 
dil devrimine daha kolay ayak yahut 
dil uydurabileceklerdir. 
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Bükreşte siyasal sevinç 
Bay y evtiçin Başbakan-'va~ifedeki potis~er 

Hikimlerin maaş nisbe 
lerinde mühim farklar 

Selam resmınaen mus-

ııg- a seçilişi b_ eg-eniliyor tesna tutuldular 
Ankara, 20 (A.A.) - lçi§ler 

Bakanlığı, vilayetlere §U bildirimi 
göndenniıtir · 

Yugoslavyanın, Balkan antlaşmasına ve küçük 
anlaşmaya daha bügük l[Üçlükle sarıldığının delili 

Belgrad, 20 (A.A.) - Bay 
Y evtic;in ileride kati bir şekil ver
mek üzere ş'mdilik bir intikal ka. 
bineıi kurmak niyetinde olduğu 
söylenmektedir. 

Bay Y evtiç, Ulusal Yugoslav 
fırkasının Parlamento mehafiline 
mensub yeni s:yasa adamlariyle 
Parlamento dıtında başka kimse · 
le re bat vurmuıtur. 

lstiıarelerini bu akıamdan ev
vel bitirmiyeceği müta]easmda 
bulunan Bay Y evtiç, General Jiv
koviçin yardımını d::ı. elde edecek· 
tir. 

Bükreş, 20 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının Balkan hususi muhabi
ri bildiriyor: 

Bay Yevtiçin Yugoslav kabi -
neıini teıkile memur edilmesi, 
Bükreıin siyasal mehafilinde bü· 

yük seçinv uyandırmııtır. 

Soğukkanlı, uluslararası işleri
ni iyi kavramı,, Avrupa politika
sını çevirenlerle sıkı bağlar kur · 

muı, kolay ustalıkları ve ki§eler 
reklamı sevmez bir devlet adamı 
olarak tanınan Bay Y evtic;in Yu • 
goslavyamn küçük anlatma ve 

Balkan antlaımsına daha büyük 
güçle sarılac=.sının ve bu kabine 
cleğiıiminin Y ugoslavyaya içişleri 

bakımından da giiç kazandıran 

cağının parlak bir delili olarak 
kar§ılanmaktadır. 

Romenler son değişim
lerimizi alkışlıyor 

Btikreş, 20 (A.A.) - Anadolu 
ajansının Balkan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Adverol gazetesi, 'cı'ürkiyenin 
her fCY bahasına Türkleştirilme • 
si,, başhkh bir yazısında diyor ki: 

'cı'ürkiyede bir aoyadı alma 
kanunu yapıldı. Geçmite aid ne 
vana, Türkler onu kaldırıb at • 

makta ve yeniliğini gösteren ve 
andıran her§eyi ulusa maletmeğe 

çalıımaktadırlar. Türkler, Arab 
harfleri yerine latin harflerini al
dıkları zaman, "büyük değiıme,, 
dedik. Bunun bu kadarlıkla kal -
mıyacağını hiç kimse aklına getir-

memişti. Halbuki, şimdi onlar ad
ları yerine eski Türk tarihinden 
çıkarılmış adları koyuyorlar. Dil 
temizleme savaşında haklı olan 
dost Türklerin bu soyadı ifi de ye
ni ve büyük bir değiıim daha yap
maktadır. 

bünü uyandırdı. Fakat, Türkiyede 
bizim buralardakine henzemiyen 
bir realite olduğunu bilenler, Ke
mal Atatürkün her teşebbüsünde 
bir filozof ve bir tarihçi gibi ha -
reket ettiğini takdir ederler.,, 

" Tarih, bize, Türkleri, yalnız 
iyi savaş bilen bir ırk olarak gös
termez, aynı zamanda çalışkan, 

seciye sa:bibi, doğru bir ulus ola -
rak gösterir. Her:kesin gördüğü ve 
kıskançlıkla beğendi bir şey var -
ıa, o da, Türk deği,iminin mu -
vaffakiyetidir. 

Demokrasinin tembel, ve mis
kince ııallanışı arkasından gitme
ğe mahkum olan bizler için, Ata • 
tiirkün her teşebbüsü, bir ışık gibi 
doğmaktadır. 

Romanyadaki Türk 
mektepleri 

Bükreş, 201A.A.) - Anadolu 
ajansının Balkan hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Reisicümhur Atatürk, Başba -
kan lamel İnönü, vaziff'! başında 
pol:s amir ve memurlarının vazi
felerini iyi görmeleri için selam 
resmi ile me,ğul olmamalarını tes
sib etmi~lerdir. 

Sırf selam resmi yapmak üze
re müfreze halinde çıkartılan po -
lis kıtası müstesna, nöbetçi, nok • 
tada, seyriseferlede, deviyede ve 
vazifeye gideken ünifirmalı polis 
amir ve memurları vazifelerini iyi 
görebilmeleri için selam vasfiyle 
mükellef değillerdir. 

Soyadı üzerinde bir 
teklif 

Ankara, - Kastamonu saylavı 
Dr. Fuat, Büyük Ulus kunılta.yı -
na soyadı yasasına bir madde ili: 
vesi hakkında yasa teklifinde bu
lunmu§dur. 

Dr. Fuat bu teklifinde soyadı 
yasasının meriyet maddesi içinde 
adlarını da değiftirmek iıtiyenle
rin yeni adlarını mahkeme karan· 
na lüzum kalmaksızın doğrudan 
doğruya nüfus idarelerine müra -
caat suretiyle teaçil ettirebilmele-
Tini istemektedir. 

Kurultay 11 
, ı 

Ne gün kapanıyor? 
ı Kurultayın dün !Ubat ıonlannda 
1 

toplanmak üzere kapanacağından ya· 
na yazılan duyumlar doiru çıkma -
dı. Kurultay dünkü konuşmalarını 
bitirdikten sonra ıelecek toplanbıı • 
nı yarına bırakmııtır. 

Bizim anladığımıza göre Kurul -
tay önümüzdeki perıembe gelmeden 
kapannuyacaktı?'. Önümüzdeki per -
teml»e ayın 27 si, bu da Atatürkün 
Ankaraya illi ayak bastıir günün yıl 
dönümüdür. Ankaralılar, Ankara hal
kevi o EÜn bayram yapacaktır. An -
kara lıalkevinde ilk defa olarak da 
yeni yetiıen Türk gençlerinin anık • 

Bugünkü Kurcntul gazetesi de, 

"Kemal,, başlıklı güzel bir yazı 
yazmııtır. Bunda deniliyor ki: 

'7ürlciyenin soyadı kanunu, 
burada bircok kimsenin taaccü • 

Türkiye Elçisi bay Suphi Tan- , 
rıöver, Romanya kültür bakanı 
Dr. Ancelesko He Romanya'daki 
Türk mektepleri işini görüşmüş • 

ladıkları opera parçaları oynanacak· 
tır. Kurultay Üyelerinin o günü An -
karada kutlulamalan umulur. 

Bundan baıka kunıltay yılda altı 
ay artık kapalı duramaz. Dördüncü 
devrenin bu dördüncü toplantı yıb 
1 teıfinde baıladıiından, ay Mnuna tür. 

Ankara, 20 (Kurun) - Yeni · Hakimlere verilecek ınaat 
hakimler kanunu mucibince biri betlerine aid kadroların baıırl 

d'le Bakanlıkta biri de temyizde ku - ları yakında bitecek ve ken 1 d 
rulacak bürolardan temyizdeki ne tebliğ ed"lecektir. Kadro 
büro teşekkül etmiştir. Bakanlık - maaş nisbetleri arasında nıii 
taki büronun bugünlerde kurul -

1 
farklar bulunmaktadır. 

masına çalrşılmaktadır. 

Bakanlıklar memurlarının "Yeni şehre 
gidip gelebilmeleri için · 

Ankara 20 (Kurun) - Bayın· masraflarına iştirak edecekterd 
' f'1 · l re dırlık Bakanlığı yakında Meclise Layihaya eklenen ı.ur e . 

A k d b .. akhY 
bir kanun teklif edecekdir. re,. n ara a... ot~. ~~ n e9ıtl 

Bakanlıkların Yenişehire na • tarıfe bahahhgınm onune ~-d f 
killeri üzerine gidib gelecek me - üzere Taşhandan Milli ~u u~ 
murların taıınması için, Bayındır· B11kanhğına kadar yedı b 
lık Bakanlığı, yetecek kadar oto - devlet maha~lesi_n~. ~~dar b:Jir 
büs alacaktır. Öteki Bakanlıklar ruş alınması ılerı surulınekt 
bu otobüslerin benzin ve diğer 

omyağı istandardını 

korumak iCjin 
Ankara, 20 (Kurun) - Gülya

ğı standardını kurmak ve koru • 
mak icin gül yağı fabrikası hulu -
nan y~rlerde adi imbiklerde yağ 
çıkarılmasmm yasak edilmesi 
hakkında "Türk mallarını teftiş,, 
kanununun esaslarına uygun bir 
nizamname hazırlanmaktadır. 

Buğdayı koruma kanunu 

Ankara, 20 (Kurun) - Buğ -
dayı koruma kanununu encüm.en 
bitirmiştir. Son deği§ikliklere gö • 
re ~Qna~'- ~..,\..\;'~ ~•n 1~..ı..ul 
edilmekle beraber on bin n üf.us ?". 

tan aşağı yerlerde tatbik edilme· 
5İ hakkındaki istisnaiyet kaldırıl • 
mq, her yerde tatbiki esası onay -

lanmıştır. 

Soyadı alanlar 
Ankara·, 20 (Kurun) - Yoz· 

gad ıaylavı bay Cevdet (Berk • 
tat) Kültür Bakanlığı mesleki o • 
kull~r genel .müdürü Bay Rüştü, 
(Özel) soyadlarını almışlardır. 

1 Metr Salem'in muhakemesi 

i A!ıkara, 20 (Kurun) - Metr 
Salem ve Leon Faracinin muha • 
kemelerine devam edilmiştir. 
Mahkeme, temyizin nakzına uy • 
mağa ve Zonguldak maden mü -
dürü bay Kemal Galibin şahit a~ -
tfaile dinlenmesine }<arar vermış-

tir. 
Muhakeme gelecek ayın 17 

sindedir. 
ökonomi mütehassıslar1 

Atinada bir casusl"" 
hldisesi 

Atina 20 - Gazeteler, bor•, 
' k rı 

evvelki gün meydana çı a 
11 

casusluktan bahsederken, e~ d 
l 'k' d . ferııı ce yaka anan ı ı emz ne kİ 

başka Tersanede daha baıı ı
selerin yakalandığını yazıY0~ 

Den1z Bakanlığı, gizli ~~ç 
vesika çalınmadığını tebhl~ 
miştir. 

Mevkuflardan deniz 
Vuças satmak makca.diyle 
şifre!ini kopya etmiştir. . J'İ 

A . 1 d~c;ı 
Dcni2 Bakanı mıra. ~ \ 

a~vaoan l•'-aCao... enll EJ • a1, Çlı 
-çıkmı§' ise de Baş baka~ 6 clılS"1' 
aaris bu şayianın yalan ot 
söylemiştir. 

Akdeniz anlaş~~ 
(Başmakaleden de ;ki ~ 

~ "d k olşll J\iı 
kötü bir yöne dogru gı ece ı;r P 

ğimli (- ehemmiyetli) iıe, ebCbi) § 
•. ...... ( - ' at 

verildi. Bunun oturu&u -~ ,-ııııın o 
dur ki birinde İtalya Alnıat1 }i\>l't) 

. . ( - f 1 J11etı' ·5tl' 
tık istekle~ı~ı~ -: az ae ft1acat1 
nüne geçtı, otckmde d y•" tlt 
karsı yapmamak elinde 01~~) c;lsı"e 

. sııı• 
mın kertesini ( derece 

b"\d" e~ ı ı. .. r.ıı 
.. rı" "'"' \J 

tlkkiı.nunun onunc\I gu ( rı1e5 • 
de elde edi!en en erdemli , rıısı biri 

• y 11hıV)a cJ) 
SOl"'UÇ İtalya ıle ugo caeısra 
rinc yakla~mıt olm~sıdır. karşı ol•" 

Çük büyük Maearıstana ··sterrı1 
1 
.. 

, k t go btl"' 
acılannı ltalyaya ar:. etinde) re 
usluluğunda ( = rnaı;,: 1~slolıtiU s;d 
mu§tur. (Roma) da ... er Srı1 ,r 
gibi iyi kar§ılaınıştır vekel grıııd=') S 'i. 
.. 1 • d ( nutu 8 ı· ol•11 

soylcv enn c l .. :ı;eJl 1 el ., 
rrı 1 O • 

Bay Mosulini Sar'a yolladığı askerine , 
geçit resmi yaptırdı 

Roma, 20 (A.A.) - Bay Mus- ı 
solini Sarre gidecek olan kıtaata 
yola çıkamadan önce bir geçit res· 

dunnu!lur. 

kadar açık dunnazıa, mart batında 
gelecek yeni aaylavlann 6 ayı doldu· \ 
rabilrneleri için, kurultay yaz ayla • 
nndan birkacını AnkımıclA geçirmek 'I 
İ"ter. Bu ayhrdl\ ise kl'ndi seçim çev-

Ankara, 20 (Kurun) - Öko -
nomi bakanlığının Almanyadan 
getirttiği mütehassıalar bu sabah 
gelmislerdir. Bunlardan birinin 
ismi Herton, diğerinin Fredrik'tir. 

A1oisininlti kadar say t> 'k" bu ıt 
. d" biliriz 1 

• 
hıç kuşkusuz •Y~. ıtilebilirdı· ,.f 
az yorgunlukln duze. Fransız - it 10 

F'ansa ötedenberı 1 lya • 1{'0 t 

nn1aııması ile birlikte ta •ınt ( .:. 
• nıkfnR" •"tV-

lavya an1aımaıtnın çı • sürıP" t 

mi yaptırmıştır. . 
Duça söylemiş olduğu kısa hır 

.. l d bu krtaata verilmiş olan 
soy ev e . . .. . d 

Sarrebruk, 20 (A.A.) - Siya
sal fırkalar, Plebisaisit komisyo -
nunun 24 Kanunuevvelden 27 Ka· 
nunuevvele kadar müşterek yapıl
ması hakkındaki teld'fini kabul 
etm İf lcrd i r. vazifelerin ehemmıyeh uzeı-·n e 

~==-...:.-~--~-:ı--~~~= R .. t •• Aras \ Bulgar·standaki yeni bir 

, relerinde dolaşmayı daha Üstün gö • 
' 1 rürler. Onun için bizim görüıümüz, ' 

toplantıların ay sonunu bulmasa da 
önümüzdeki perıembe yahud cumar 
tesiye kadar süreceği yolundndır. 

KURULTAY BAŞKANI 
Kurultay Başknnı General Ka -

zım Özalp, bize söylenildiğine bakı
lırsa, Kurultay kapanır kapanmaz, 
Tn."yalılann çoktandır yaptıktan o· Bay UŞ u d hükfımet daıbesi şayiaları 

Ankara a . . ı Sofya, 20 (A.A.) - Bulgar ' 
Ankara, 20 (A.A.) - Dıtıılerı Telgraf ajansı bildiriyor: 

hakanı bay Tevfik Ruştü Aras bu İhtiyat miralay Velçef'in Bul

sabah ekıpreıle nkaraya gelmiş 1 garistanda yeni bir hüku~met dar.· 

kuntuyu onaylayacak, Edirne ile 1 

yanlarında bir gezintiye gelecektir. 
Ba,kanın oradan Balıkesir, İzmir 

yanlarına gitmesi de olagan görül • 
mektedir. 

d kt bakanlarla saylavlar besi anıklamakta olduguna daır ve ura a 

D · ı · b kanlığı ileri gelenleri Londrada çıkan Deyli Herald ga-
J§l§ erı a . . . . .... 

f d karcılanmıf ve polıs zetesmın verdıg1 ve yabancı ga • 
tara ın an s 

··f · f ndan da selam • ı zetelerin de bu gazeteden alıb mu rezesı tara ı 
yaydıkları haber tamamen asıl -

lanmıttır. 

sızdır. 

Georgief hükumetinin fa~ist 

diktatörlüğü rejimini kabul el • 

mek niyetinde olduğuna dair aynı 
gazete tarafından ortaya çıkarı • 
lan haber de asılsızdır. • 

Murakıp muavlnlikleri 
Ankara, 20 (Kurun) - Diva -

nı Muhasebatın mürakib muavin
likleri imtihanlarına giren genç • 
lerdcn hukuk mezunu Naıid, Ke-
mal, Vasıf, Cemal ve Firdevs Se • 
niha kazanmıılar, tayin edilmİ§ -
lerdir. 

lzmir Valisi 
Ankara, 20 (Kurun) - Bura. 

da bulunan lzmir valisi, pazar gü
nil lzmire dönecektir. 

lzmirde kadın ticareti 
lzmir - 1stanbuldan evlenme 

bahanesiyle kadın getirib burada 
ötekine berikine satmakla uğra • 
Şt\n bir şebeke meydana çıkarıl -
ıtıış ve suçlu1ar yakalanmışdır. 

hakkuk etmesiı1i iler~~~cçeıı i11'te 
Kral Alcksandnn öliitnU ın•Ş c-- I<' 

• 1 k onan ttı: 
rin!~rdc bır nra ı ... . eriye a • • 
d·ı . , 1 b dilegı g ··.,.1e4' c ı nıış 1 o an u l'in so~ ( 

beş .. ün var ki M. J.ava ı,.•"" ...ı 
.., ltalyan ffl"' 

zerine yazı yazan . .. olaralı ~"r' 
n tersıt\ • . t .. 1' mn bu:.tı) bunu ı ha ;.rı 

1 usının ;ıa _ _....... • 
- 1 tah .u1 nn aşm ""vlii>"'9~ ·~-1 

. ld "' unu so ot. 
mıuıı gereklı o uc .. ı·· '" . 1 bu tur u __.., 
nevrede olan ış er ... ""'"''" 
do~ru olmadığını ~çı~s j\}oitİ • ~ 
Çünkü şimdi Y cvtıç )ar ile 
arasında yapılan ko_nuşrnala~"" 
anlaıımaıu, "Akdenız . aıı f,İ 
( fikri) jJ .. rlemektedır. ti,- f 

atıdır· . J:t• nu yolda dunnaın 1 .,,,..,. 111~ 

k""k"" _. h ··~ ul• s "d rU. ete aft., o unae r u .. crır. 1 "" 

kinci k'!r tc-\e o1n'1 isler uıl f11 Jcİ pi ·ı! 
l}l1'!8 J ·ıt'"'" 

mıık d'\ha kolnvdır. tt1 ·d 
Ah; .. ; . l -.v~l r.,..nc:,,...Rlnr' "r\11' 

) •. d" n1erc do8 
ntın 1934 ıyı uzc · 
tir.,, 
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• 

• 
resım 

• • 
sergısı 

Ofi,. Ankarada Sovyet ıan' at 
ctrı:-:m ı;3erleri ıergi evinin 
rtıla açıl"'· Her §eyden ev-

1 • 
'-imde renk hatlar muıam • 

Ue fırçan:n atfında kalan 
tilll de: yeri vardır. Ne ka

riizel tnb!olc:r vardır iti kötü 
~dınlılr dekoru içinde kaldı

rüzellik yalı.mu fl!§ırır, re.s
deferini, tablo kendinde 
töatercmez:. latanbulda re· 

İti korr~-ultluhça, rergi açıl • 
.ilk düıünülen (galeri) ol • 
r. Gaieriıiz resim Türle res· 

. ı ve Türk reımi için bir 
tntti. Resim renmlifini, reı
reaum!lğını bir ti;rlü bula • 
drt. Bu labirentte resimle 

r:öyle böyle yüz yıldır bi • 
i koıJalamaktaJır. 

Sovyet ıeın' atkarlarının i§leri· 
· ie4or:layan salon ıerıi evinin 

lflWı genİf, temiz: Jıvarla • 
• Reısamların i~lerine gelin • 

. "4aın geı·çel:ten taptme bir 
·ile ."ıarııliJ!ıyor. Bu esintiyi 
tarı/o, kıya/etlerde, yüzler • 

• '-anuı (mevzu) lorda görü • 
• Bi:.:clcn re3im tel&niii için 

• J.t.,,.~:sir.i:. Onun için ifin 
' yönünü bir yana bıralıı • 
. 

'>a.t r~ann nerlerintl• 
tö~ b:::tan bu reıimlerin •~ • 
· töylemwdir. Ôyle iri aılam 
~ ... rleri ilk baJutta bir kopya 

)o,. 
t.ı. ı___ J •• •• • ı_ __ J 
~""Cif ou uUJancenıa, ou aay • 
~yerinde dejildir. Çünü 

p kapayıncaya lttMI• lıar
t "\ ı.; lıop~al.ar canlamyor. 
(' ~izgiler, renlıler, yürüyen. 
~' Jüpinen bir Vlll'lılı ola• 
l_'4'tık luuıınıztlolıi tablonun 
~lcırıncla ..,.'at wı tlolatı· 
~ Cer~e ülealin h lttulot 
\; ~rifi ancak bir ıanat yö • 

' ecınlanabilir. 

\ ~ balıımından ne coiral • 
\..~e lizilr. aınır tanımıyan bir 

~nin palet ve f ı~aJa bı • 
~ ~anltı prensip balumıntlan 
~ "91 ıunr:antlıran üllriilere Ör· 
~Cled lıaJar yerli malıdır. 
~ ltoh.,, Oralların •fına, 
~ serpilen yaıamamn i21m, 
~ Jıayncqma, bu lıayncqma· 
~ ilkaıleri yağlı boya ile ma • 

ftruıntla lnmılclanıyor. 

~ um' atlıarlarının eıer • 
1•Yrettilıten ıonra bizim in-
1eaaamlıfını antlım. GerN 
~ bir yana ltoyuyorum. Bi • 
4';ya lıamu yapan tab -. r.,. (devrim) ini anlat"' 
'-•1en a.,f ai Jiifiintlnm. 
~" ıte hJar 6Uim lıöylii 
~' dİİfÜncnaİn ne iratlar 

~litiince olJafuna lıoç bel
~k gerelrtir, hepiniz bi • . 
~..,,.alın, lıer ıeyden ön. 

6ir sanat tlefm olmaı ..':'l'orum iti gerçekle itlea -
~ uermni gerektir. Gerçe -
't ~ .YGfayanı tammıı, gör • 
~ ~itle olur. 
ı;,'-'• llerçelıte y(Jfatmak için 
~ ~llİmıemek, onu abıtre -
" t 4.ırtarmak ve honhrcle1tir-
,;elttir. 
\...~~damının konkre, pra -
~an, ve abıtre düıünce 
~ Qn cryrılriı buratladır. 
~•Jcle ideali, ltonkre ile 

Llrib!rin~ bağ!ıyan aJam 
ö~ Çocuğudur. 

S•drl Erte111 

Musiki işleri HUKUK 
Sanatkarlar cemiyeti kon· Fakültesinde 
serler vermeyi kararlaştırdı L"'t" d l . ·ı . 

" y·· k 'k" tk. 1 ce· a ınce et s en verı mı ye ur musı ı sana ar arı 
miyeti,, halka alafranga konserler başlanıyor 
vermeği kararlaftırmıttır. Bay - Gelecek Sa -
~mdan sonra her on beş günde lı Hukuk Fakül
bir, Beyoğlundaki binaaının salo- tesi talebesi i -
nunda konserlerini verecektir. çın Latince 

Cemiyet, timdiki halde kırk dersleri baılı · 
kişilik bir orkeıtra takımı çıkara· yacakdır. Bu 
cak vaziyetded"r. dersler, Edebi · 

Fakat bu büyüklükte bir orkeı· yat Fakültesin -
traya her yönden elveritli bir yeri de esasen Latin· 
olmadıgı için ııimdiki halde on ce okutmakda o· 
beş y:rmi kitilik bir ork~tra ile b.n Dr. Barla. · 
kalaca!; ve hususi bir programla l:ni'ye tevdi e · Prof. Bartalini 

konıerlere başhyacakdır. dilmiıtir. Dr. Bartalini aynı za • 
Cemiyet, konser programlarını manda hukuk doktoru olduğu i -

timdilik daha ziyade ıanat parça- çin talebelere, Latince hukuk is • 
}arından huırlıyacak, fanteziler, tılahları hakkında lazım gelen 
kücük operalar çalacakdır. malumatı ver~bilecekdir. Talebe-

~ Halk kon.aerlerini, bütün kıt n:n dera programlarının kafi de • 
devam ettirmeii dütiinen cemiyet recede yüklü olduiunu nazarı iti· 
yazın da bu iti geri bırakmıyacak bara alan Dr. Bartalini, bir kaç 

d ayda Latince Roma hukuku ısb • ır. 

yalnız dııarda ayrı itleri de lahlarını anlatabilecek tekilde, 
olan cemiyet azasının itlerinin seri bir kur yapacakdır. 
batlama saatiyle, halkın bu kon • Roma hukuku kürsüıünü iıgat 
ıerJerden iıtfiade edebilecek ıa • eden Prof. Hon!g, talebeleTine, 
atlan birbirlerine uymamakta • kendileri için teıis edilen bu li · 
dır. tince derslerine devam etmelerini 

Bu yüzden, her ikisini, uyğun tavsiye etmitdir. 
bir aaatde, hir araya getirmek 
mümkün ôlamıyacağı zannedil .. Bir talebe bir yıl için 
mektedir. mektepten çıkarıldı 

Diler tarafdan cemiyet bina • Hukuk Fakültesinde bir hadi· 
ıında alaturkactlara alafranga ıe olmuıdur. Evvelki gün devlet -
muıiki duyufu ve bilıisi aıılamak ler hukuku prof eıörü Rektör Bay 
üzere açılan kurtlardan t:mdi an· Cemile derı zamamnda kız ye er
cak bir "Nazariyat kursu" çalıt • kek talebeden dördü, sabahlan 

maktadır. derse geldikleri 2&man oturacak 
Buranın ikiıi kadın olmak ü • yer bulamadıklannı, bazı ta!ebe • 

zere on sekiz talebesi vardır. Haf· nin daha erken gelerek arkadaş • 
tada iki kere muntazaman ders Ja".i"na yer ayırdddarmı !İkayet 
a4maktadırlar. etmitlerdir. 

Saz kurau ve ıes kursu açıla • Bay Cemil dersde talebelere 
mamıtdır. Seı kursuna dört tale- yerlerin evve1den tutulmaması ve 
be gelmiıse de bunların verebile • tutanların ceza göreceklerini söy
ceii ücret bir hoca tutmaia elver- lemitdir. 
mediği için, kendi baılanna çalıı· Bu esnada talebeden biri Bay 
mak mechuriyet1eri hasıl olmuş -

Rektöre bu mesele etrafında iza • 
dur. hat vermek istemitdir. Bay Cemil 

Odun ve kömüre 
nark konmamışbr 

Dünkü gazetelerden ikisi be • 
lediyenin kömür ve odun fiyatla
rına narh koyduiunu yazmıtlar • 
dı. Belediyede salahiyetli bir me· 
mur 'bu haberi tekzib etmi9 ve de

mitdir ki: 
- Belediye odun ve kömüre 

n~rh koymuı değil, geçen aydaki 
odun V"e kömürün vaıati l&b! fi · 
yatlarını tesbit etmitdir. 

Boğaziçi lisesi 
Öğrendiiimize göre F eyziati 

lisesi iki yabancı dilin sözlerinden 
yapılmıt olan adını, öz Türkçe 
devrimine uyarak, bırakmıf, ( Bo
ğr ~jçi füıesi) adını almıtdır. Ar -
navutköyü ile Bebek arasında iyi 
bir yı-.lıya yerle!mİt olan (Feyzi· 
ati)' bilgi yolunda ba,arıcılığı ile 
tanınmı!dır. 

B:>ğaz:çi gibi yerine uyğun bir 
sözle adlanan okulumuzun Boğaz
içinde Türk çocukları için iyi bir 
yetittirme yuva11 olmakta ilerle -
meıini dileriz. 

Kaza konl{releri 
Cümhuriyet Halk Fırkası ka · 

za kongreleri bir kaç güne kadar 
bitecekdir. lstanbu1 vilayet kon • 
greıi de lkincikanunun batında 
yapılacakdır. 

talebeye ıonra müracaat etmesini 
ıimdi dersine devam edeceğini 
bildirmif, fakat talebe istemekde 
devam etmİ!dir. 

Rektör ta1ebenin numarasını 

,ve adını almıf, talebe hakkında 
tahkikata batlamıtbr. 

Talebe Fakülte Meclisince !Or· 
guya çekilmit ve meselen:n bakıl
maıını Üniversite meclisine gön • 

dermi!dir. 
Üniversite Mecliıi bu talebeye 

bir yıl muvakkat çıkarma ceza11 

vermitdir. 
Hukuk Fakü ltes:nin talebe 

cemiyeti kongresi 
tekrarlanacak 

Hukuk Fakültesi Talebe cemi
yetinin son yapılan kongresini ve 
idare heyeti se;imini f akü!ten:n 
mühim bir k:ıım talebes; kabul 
etmemit ve kongrenin tekrar!an -
ması için 200 imzalı bir mazbata 
yapılarak idare heyetine gönde · 
rilmişdir. Kongre tekrar edilecek 
ve bu sefer Fakülte bir..asmda ya

pdacakdır. 

Bir yo1suzlu§a alt fezleke 
Kereste taka11 ı;uiiıtimali f ez -

lekesi hazırlanmıtdır. Fezleke üç 
nüshadır. Birisi Ökonomi, ikincisi 
Gümrükler Bakanlıklarma, üçün • 
cüsü de ihtisas mahkemesi müd • 
deiumumiliiine göndertiecekdir. 

iki kızın ölümü 
Bakırköyündeki kazaya 
aid mahkemeye başlandı 

Bir müddet önce Bakırköyün -
de iki kızın ölümü ile b:ten bir ka
za olmu§lu. Bu kaza, yer altından 
tebeşir çıkarmak için çalışan kız· 
ların çöken toprak altında kala -
rak ezilmeleri suretiyle olmuıtu. 
Müsaade almadan tebetir çıkar -
mak için on yatından on iki yaşı· 
na kadar küçük kızları çalııktır • 
maktan suçlu görülüp yakalanan 
Hüseyinin muhakemesine, dün İs
tanbul Ağırceza mahkemesinde 
başlanmıtlır. 

Dünkü celsede Rabia, 
Hediye, Cahide, Necmeddin adla· 
rındaki çocuklar ıahit olarak din· 
lendiler. Çocuklar, burada yirmi 
beıer kurut gündelikle çahttıkla· 
rını, on ahı çocuk olduklarını, 
kendilerini Bay Hüseyinin çağır • 
dığını söylediler. Muhakeme günü, 
diğer ıahitler gelmediğinden 
onların da çağrrılmaları ıçın üç 
Birinci Kanun Çar~mba günün< 
bırakıldı. 

Bir kadının beraeti 
Çata1canın Karaağaç nahiyesin

de kocası Ahmedi zehirliyerek 
öldürmekten suçlu görülerek ağır 
ceza mahkemesinde muhakemeıi 
yapılmakta olan Rukiye dün bera· 
et etmiştir. 

Dünkü celsede müddeiumumi 
Bay Ka,if iddianamesini söyle -
mi,, Rukiyenin kocasını zehrile • 
diğine dair elde hiç bir delil bu· 
Iunmadrğını ıöyliyerek beraetini 

istemiştir. 
Hakimler heyeti de müzake'· 

den sonra beraet isteğini yerinde 
bularak kabul etnıittir. 

DoAru olmıyan beyannameyi 
imzalamaktan au~lu olanlar 

Yabancı memleketlerden gelen 
kırk iki sandık pamuklu eşyanın 
gümrük resmini az vemıekden 
ve doğru olmıyan beyanname im· 
zalamakdan suçlu Y orgi Papado • 
polu, Kadri Nuri, Ragıb ile Sala • 
haddin hakkında sekizinci ihtiıaı 
müslantikltği tarafından yapılan 
ilk tahkikat bitmitdir. 

B~T kaç güne kadar suçluların 
durutmaıına baılanacakdır. 

GARDiYAN HASlB - Karı -
ıı Hüsniyeyi öldürmekten ıuçlu 
Gardiyan Saıibin muhake • 
mesine dün Ağırceza mahkeme • 
sinde devam edilmitdir. 

Dünkü celsede Kemal adında 
bir !ahid dinlenmit. muhakeme 
diğer ıahidlerin çağırılması için 
ba,ka güne bırakılmııtır. 

MAHKÜMlYET - Bir müs · 
kirat deposundan zorla rakı al -
mak ve sahibini tehdid etmekden 
suçlu olarak ücüncü ceza mahke
mesinde muhakeme edilen Mu -
hıtrrem, bet ay habse mahld'ııiı c· 

dilmi!t;r, 

Uyu,turucu maddeler it;in 
Belgradda yapllan 

konutmalar 
Uyutturucu maddeler inhisarı 

müdürü Bay Ali Sami ile arkadaş· 
ları Belgradda Yugoslav afyon 
heyeti ile iki inhisar arasındaki 
anla§manın bazı mikdarlarını de
ğiştirmek üzere konuımakta idi • 
ler. Bu konuımalar b!tmif, yeni 
nizamname tasdik edilmi,dir. Gi· 
der.!er Pazar günü lstanbula 
dönecekdir. 

~ Konu_;m~l~_ı 
Mahya ile 

propaganda 
içinde bulunduğumuz; yüz.yıla, 

propaganda ve reklam yüz.yılı 

dersek yanlış bir ıey söylemi§ ol
mayız. Batıdan doğuya kadar, her 
millet maddi ı.ıe manevi, her van
nı, her varlığını, muvallakıyetle 
bat arılığı her ifle, muvallakıyetle 

i>aıarmağa uğrQflığı herfeyİ, mdan 
ate~ten, topraktan, havatJ.an iıti
lade ederek, acunun dört bin yö
nüne duyurmağa •avcqıyor. 

Gemi, tren, tayyare, otomobil, 
elektrik, radyo, gökyüzüntle bu
lut, yeryüzünde kaldırım tcqı bi
rer propaganda, reklam va11tcuı 

oldu. 
Reklam ve propagantla akımın

da biz de geride kalmıyoruz. Biz 
de, elimize clüıen herçareden iıti- , 
iade etmenin yolunu buluyoruz: 
lıte, minarelerin araıına, ampul
lerle yazdar Ja yazıp yerli malı ve 
ökonomi propagandaıına da baf
laJık. 

Yalnız bu itte en mühim nolda 
güzelliktir. Propaganda ve rek
lam vcuıtaları, heran tlaha güzel
leımiıtir. Bugün reklam çefitleri 
bir güz:el zanaat olmu1tur. 

Mahya Şarkta din propaganda
ıının bayraktlarıydı. iki minare a
rasına yağ kandilleriyle sülüs ta'
lik, rılı'a yazılarla ayet, hadi., lıe
lamükibar yazmak güz.el za.naatti. 
O tleoirlerde inıan mahyalardan 
gözünü alamaz:, hayran hayran 
ıeyretlerdi. 

Bugün, ayni propagqntla vcuı
ta1ını mrileıtirerek iıtilatle etmek 
i•tiyoruz. F alıat bunu yapt1Tlıen, 
bunda da daha iyiye, daha güzele 
Joğnı gitmemiz lcizrm geldiğini u
nutuyoruz. Minarelerin arcuına 
ampulle yazılan yazılar fehrin İ· 
çinclelıi elektrikli reklamlann ya
nında, öyle zevksiz, öyle okunak
sız, öyle ıöniik kalıyor, ki inıan 
değil o yazılana inanmak, gözüne 
iliıtiği zaman, bakmak bile iıte· 
mİ}'i>r. 

Mahya ile propagandayı ya bu 
asrın zevlıine uygun biçimde ya

palım, ya vazg~elim. Elelıtrikl• 
çirkin reklamın layJa.11 olma%, 
belki zararı olur • 

Sellmi izzet Kayacan 

Bay Faik Viyanadaki 
tetkiklerini bitirdi 

Bir seneden beri Viyanada ıi
dit, gelit (ıeyrisefer) itlerini tet· 
kik etmekte olan Emniyet altıncı 

~ lbe müdürü Bay Faik tehrimize 
dönmüş, dünden itibaren vazife • 
sine gelmeğe batlamıtdır. Bay Fa· 
ik Viyadanaki görütlerine aid bir 
rapor hazırlıyarak Vati ve bele • 
diye reisliğine verecekdir. Bu ra· 
pora göre, gidit geliı yeni baıtan 
düzeltilecekd:r. 

Eroin kaçakçılarının 
duruşmasına başlanıyor 

Bir hafta evvel meydana çıka
rılan eroin kaçakçılığı suçluları • 
nın sayısı on dördü bulmaktadır. 

Bunların duruımasma yarın 

sekizinci ihtisas mahkemesinde 
baılanı1acaktı r. 

ilk parti olarak yakalanan ıuç· 
lulardan batta korseıi içerisinde 
eroin ta§ıdığı ıabit olan bir kadın 
da tevkif edilmitdir. 

Haydarpapda kahveci Süley • 
manın da dükkanında 1'eş paket 
eroin bulunmuıdur. Hakkında 
tahkikat yapılmaktadır 
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Türk/ük. acuna: 

Garbitrakya Türk
lerinin dertleri 
1skcçcdc çıkan Trakya guetni 11· 

nyor: 
'"f Ül'kiJ'O camhuriJ'eti Gümilcine 

konJOlosa hay Selim Rauf, Atina Türk 
sefa.""eti kitiplcrinclea ıa.,. Receb, .UU 
umumilik laGDU ai1aai miidürii .. , lolr' 
ratidis " 12 ci fa-ka bmr ai,_.. _..t
lerinden laay Akojlandaa aıaiıclı' •• 
diirt kifilik hir •tihat ..,. ..,.._ • 
misi dolaıblar. Dai lri7leri .... 'i)elr 
ri .... P7rİ ....... ,.,. ..... ..,.. 
.. Wr nmlatelit ••siht lae,etiDia ... -

derihQesine linm lııaul oWaiama WJr 
..,& Göriniite Walll'la CarW Tnk-
7• Türkleri llö1ik Winde topla olenk 
ntanlumı t..luMlip ~ iti-• · 
lara IWdld .uiJ.ti ....... ft ._ • 

awmak icalt 8'tilini Wldiıı awlc ._ -...,, 
Bu haberi Yerell -rarky.,. pJlltell. 

tu malOmatı da illw ecSl,or: 
·~ .................. IOll 

d-.ce muir olmakla ._ ..... •4et 
heyeti her ı.alde Stleroa (~ler) 
Tolssom (~lar) HiJronia"- (Ha • 

mitli) .. Mire ~ -
--7Üutm a&11•1I uliı. ..._ 
Kökse)er Mledi,.uinde otomoWU.
arduıwak .. .-.it allmda ... ,..... -
hm .tiye~ ..ı lerUI tlCilt ,;i· 
ri miteca.m köylü,.ü hilmecl.uri:rı 
dinlemiılwdir. 

Loan muModeai GarW TnıkJa7r ir 
irin mmtakuı olaralc tammu. Eaari .
lü suretıle " arf ı..radUi Tirlderi t1e 
laıçırtımk ıa"9tile ,....... w .... 
llaıWrii elim~~. 
IWl ımhacir ki7'eri ..... ld f1I Wi • 
yilr hakikati itini ebnekteclirı.: 

- Eiv D Tiirtderia ._... lar 
hcaldus baldiriJMydi, - düa o - • 
ID&ll bunya Tiirlc köyünün ör1aüne ~ 
lamnayr kabul etmezdik,, c&,-aılar • 

ı>...ıc W MI& Tirlderia ıi• ni•i 
Wdi,.. n,. imid ıd 1 r wrdır. •• 
erai darhiauta lıir Wdlrat ....-.. 
Tiırldeae61e..a--•u, .... __. 
W -.... """'- ..,rc\11111 •S- • 
dir. Busüıt Ole~ " 1CAçe1w W. .. 
di,...U.. tabi lcöyleria - ........... 
Mi ..uı ...., clöaiml •P aldıailr .. 
Tltlaln..,. et ıiiii, ~ la8I 
.. olclala .......... - ._, ..... 
•..W. • lu> nli ....... Filaiını8we 
...... ille teAir ..... , 

Tirkleria - ---. .._,,.el
tili ll11Jabnut Mii!tılir. Bi........,. .. 
tecawa TIZi,.ta. balunan Türtdaria ,.
ni lunntulandlr. Şu halde •üWnnet oır 
lan bu müteea~ YUi~ plımıaıh 
ft .... ti hir 1-k ....... -- • 
cirla --~ lllliinıalllt ı' 1 ı1.ı ... 
mia etmeli&. Zira Tirk _..... .._. 
....... -ı.uicin ...... 'Wlirler ki 
:ruan ..,. ... dönüm Wr ~ .. 
hak bza•Wlmek w ......... 
......ıa m6'"81daftır. H..n..ld llı9i • 
1ik maı.lcı ııinin • Wr 8F tıaWrl .. 
Wda ~ kifidir, ........ . 
..-.. tecma nlsi .......... .. 
--.nan .... ihti, ........... . 
ntlaü oheddr1-n ifla car mpl',. .-
raiJI,.. ,. ............ ,.... 
da iJlec- ..... lapaak mec1lariJe. 
U.. 1i1111ekt ....... H6liawtta .... • 
.... teni -- ...... ı.n ..... 
....-.. Bulan lmnkol a-.ı.a.. ..-
.............. da"flCI - T6rlre .... 

keneli ldodiyesiadfn dıpn ~-
• ....., iade ..... pek •i •&ııı•. 
Meler ki hükUmetin .._. " ....a 
Wr mzcla Tü.trı.i •sulwp ~ 
ola..,, 

Bir 81Um 
lskeçenin ileri gelenleriadea _,. A· 

mı Süleyman ler•ilu • ._. ... öl • 
müttür. 

Şapt;ldekl TUrk 
9e11~lerblr 1111 

1ıkeçcde çıkan Trakya ıuetm ya· 
.ltJOr: 

"Şapçide reai açıhmt Wr Tiıfl .-.· 
1er Wr1iii nrdır. Ym apW.tı İfİa de 
.,. P ,. ...... ...ı.ms ............... . 
dır. Şapçi beledi,. ..,. ..... "',,,.ile 
Yerilmllı &.re w~•• ıı ilin lira 
para •J11'Dat ve iti •albnia taatildne ar 
..mittir. v.n taslik em-it. tesdk. 
sis ... nrÜ'r ~ ...,. smr . 
ıniflerM .................. ... 

Belediye binası 
Binanın genışletilmesi 
çareleri araşhrıbyor 
Belediye binaauun çok dar ol. 

dulu ıöa önüne a1ıD&rak ıeniıle· 
tilmeei etrafmc:la tıetk:kat yapıl • 
makdadrr. Belediye binuınm ya. 
mnda timdi muhtelif tubelerce 
dolclwıalmuı bulunan küçük evle
rin ,..kılarak yerlerine büyük bir 
bina yapılması düıünülmektedir. 
Tetkilrbt yakında bitirilecekdir. 

KDltUr itler 1 

Mekteplerde 
müsamereler 

lltanhul im liae.i ökonomi ve 
utinm yedi tününün bitmesi do • 
la;rııiyle dGn obl salonunda tale-
be nlilerine Te küttür hocaları • 
sa& lrii,ük bir müaamere verilmit
dir. M6'amederede Türkçe hoca • 
ıı Ba:ran Cemile artırım yed!gü • 
nünün ull nıanıını anlamnı, para, 
ııhbat '" zaman tutum1annın e • 
hemmiyetinden bahsederek kü • 
çük farklarm meydana ıetireceği 
büJiik net:celeri misal ve rakam· 
larla anlatmıtdrr. 

L1&11 Cemilenin bu ıöz!eri 
çok beienilmitdir. 

• • • 
Ayni mequ üzerinde dün 

K-bpıdald Framız Sen Jan • 
clarlr im mektebinde de bir mü· 
aamere nrilmit, ökoııomiye aid 
bir piyes temail olunmuıdur. Ta -
lebenbı munffakıyeti allutlan • 
mıtdır. 
Bakanlık teftiş lıegeti 

reis/ili 
Awupacla bulunan talebe mii

fettiti Bay Cevadm Anbrada 
~nlık teftiı heyeti reialiiine 
taJln edileceti söylenmektedir. 
~badi teftit heyeti re:ai bulunan 
Ba7 AYıli ele Avrupa talebe mü • 
fettiılitine ıetirilecekdir • 

GUael , ... mUaabakaaı 
Ökonami Te artmm yedi günü 

•baaebetiJle okullarda yapılan 
eüz,31 JUi yuma yarıtıtiiıdları 
m tetkik etQaek bere hoca ve mü· 
fettqlerden 1rir anap toplanarak 
Al•ı•'ya laılamrıludır. Netic'l 
,..._ Wi olarakcbr. 
MI.,. INıllanlılı tarafından 

"""'"'• 98nderllecek 
t•l•be 

Adliye Babnlıiı tarafından 
lataaW hulnalnmdan üç kiti A.v. 
lÇN& olnuaa,. ıönclerilecekdi. 
Bakanblmça imtihanm tekrar edil· 
ınesi İ!faımitdir. imtihan hu aym 
IODUDcla J&Pdacakdır. 

cı•-a.ı..-..._ 
.... .., .. imn 

Şi--~ PPllan -
n+anam bariblar '" muc:iaeler 

filnıi: 

Jo-H WllSSMULUR 

1ARZAN 
VE 

5EVGILISI ....... ~ .... ~ ................. ... 

Kısa 

--Şehir 
Haberleri 

§ OLOMLE KORKUTMA - Ba -
)'UJtla arzuhalcilik yapan bay Şevket, 
bir arkadaıını ölümle korkutma suçu 
ile Sultanbmed ikinci sulh ceza mahke • 
meaine ..nJınittir. Suçlu, eorrutu sıra· 
ımcla da mahkemenin mehabetini boz • 
dup için (Z4) saat tnkif edilmittir. 

1 ŞEHRiMiZE ·KAÇAN BiR KA -
TIL - Niluann Eryabanköyünden •e 
Dırama mahacirlerinden Hasan oilu 
Abdullah bw a:r enel köyünde birisini 
öldürerek oradan kaçmıı ve tehrimi:ze 
gebniftir. Polis, Niksar müstantiklifi • 
nin kararile dün AIKlullahı tutarak müd 
dei umumili!e teslim etmiıtir. Sultan • 
aJuned ikinci sulh ceza mahkemeli de 
saçlunua Niksara gönderilmesine karar 

nrmittir• 

§ iKiNCi TiCARET MAHKEME· 
MIZDE - Triyestode balllDID lnter 
continantal nakliyat tirketi ale:rlüne, 
bu tirketin eski memurlarından ba1 
Parker tarafından açılan alacak davası 
dola)'lsi!e burada bulunan phitlerin 
ifadeleri için 1 talyan mahkemesince i -
kinci ticart mahkemesine ı., nrulıauı 
idi. 

Mahkeme naibi Bay Bican, istinabe 
yola ile phitlerin ifadelerini alma19 isti
nabe enala Triycsteye yollamnqbr. 

§ BiR tHTll.ASÇI - Rizede bir 
ihtilia ifinden suçlu Şevket iaminde bi· 
ri tehrimize kaçımf, Rize zabitasnun 
müracaati üzerine tutulmaıtur. 

§BANDIRMA· IZMIR HATTIN· 
DA - De•let demiıyollan. lmür • 
Bandırma ekispresi için hazırladıir yeni 
•• çok lüks vagonlanm lzmire gönder 
miıtir. Vaıonlar bet tanedir. Pazar •e 
ça11amba günleri ekispreılerinde kulla· 
nılacakbr. 

1 HAYVANLAR iÇiN "EZA.il -
LIK - Olen hayvanlann tehir dııında 
ıeliıi (Üzel bot sabalara gömülmesi doi 
ru ıörülmemektedir. 

811 liinınu takdir eden ziraat ba • 
kanlıir lstan&ulda aahhi bir muarbk 
tniai için bu seneki belediye &iitçeaiae 
tahsisat k:>nulmasını bildinniıtir. 

§ POUS MERKEZLERiNiN TEF· 
TIŞI - Şehrimia: emniyet müfettiıleri 
polis merkezlerinin teftiıine devam et • 
mekteclirler. 

Emniyet müdürlüğü birinci ve ikin
ci ıube!eri kaclrolannclan 7irnü bir ko -
miser si.il memur)uktaa nsmi ftZİfeJ'• 
ıeçirilmiı n bunlar Anaclol11da mah • 
telif emaiyet müdürlükleri kaclrolanaa 
nakledilmit lerdir. 

§ BiR OTOBOS TUTUŞTU - Ke· 
ruteciler • Eyüp arasında iıliyen bir o
tobüs tutuımu1t yolcular kendilerini 
süçlükle 1.-urtarahilmiıtir. Otobüs, har 
Jetleri yandıktan sonra söndüriilmit -
tür. 

§ YALOVA MEKTEPLERi - Ya· 
)ova merkez ve köy okullannı teltit et
mek üzere Kültür müdür vekili bay 
Şnket Sünna ile muavini bay Adil 
dün Ya!ovaya gitmişler, ak!am dön -
müılerdir. 

Köy okullamun çalıımalan iyi rörül 
müt tür. 

BAY NIZAMETTIN NAZiF - Mu· 
harrir bay Nizaınettin Nazif, mahkılmi· 
J'•t müddetini lMtirere!c hnpishantd:n 
çılmııbr. • 

Şelıir meclisinden 
iki aza çekildi 
Şehir nıecliıi azaamdan Bay 

Kadri ve Bay Kemal iıtifa etmiı· 
terd:r. Bunların istifalarının ae&e. 
bi Ökononıi Bakanbima bailı 
müesseselerde zavife almıı bulun· 
malarıdır. Bay Kadri &yollu a • 
ıuı olduiundan yerine yedekde 
bulunan Bay Seyfeddin gelecek -
dir. Eay Kemalden boıalan azaldc 
için de önümüzdeki ay lç!nde ye· 
niclen aeçim ppdacakclır. 

Şirketlerde 
Tünel kayış arının 

muayenesine başlandı 
Tünel arabalannı çeken tel ka· 

yıılann muayeneı ·ne batlanmq -
drr. Bu ara_, arabadaki elektrik 
frenleri gözden ~irilmekdedir. 
Kayıt koparıa ve ayni zamanda bu 
fremerin it görüp ıöremiyeceii 
tirketler bat müfettiti ile ı:rket 
direktörü tarafmdan denenmekte· 
dir. 

Bundan baıka Tünel tirketi • 
nin, mukavele mucibince Tünel!n 
alt ba!ı:t da yapmaja mecbur ol • 
duğu binayı yapması kararlaşnu§

dır. Bat müfetti,likle tirket bu 
yolda uzlaf111ıt1ardır. 

Tramvay tarife kom.iıyonu .. 
nun, buıünkü ücretleri olduğu ıi· 
bi bırakmak hakkındaki kararı 
taıdik edilmek üzere dün, Nafia 
Bakanlığına gönderilmitdir. 

Gram of on plakları 

SiYASA 

Loid Corc siya 
sahnesinde 

Loid Corc, İngiliz devlet • • I 
içinde c:anlıbiı ile tanımnıı biridit_:_ıt' 
kadar ki onu bir volkan gibi faal.....,... 
far ve onun son günlerde yenidell ~ 
.. sahnesine ıinneie baaırlamımı -" 
infilakı sayanlar çoktur. Birkaç SÜ"..,. 
vel !nıiJterenin &u ihtiyar, fakat 
devlet adaıTr 1931 denbrr• ~fvrd , 

aıükutana Wr tı0n vererek yeniden 
sa acununa ablacağmı bildirdi. 
dı, 9'ki bir devlet adamı sıfatile hl' 
kHi ve &ütün fırkalan daha birik _ 
d:ıha genit esaslar dairesin~e diitiİ' 
meğe ve çalıımaia çağmnsktır. 

Gerçi ln?İlterenin bu'!-ünkü • 
kabinesi, lr.,ilterenin menfaatlerini 
bal:rmdftn dü"ünmek ve b?J hirfnıd• 
lıımak için i~ ~"ına ge1mittİ· it 
Loid Cor:c mi'l? Jr,.binenin bu ynlda ~ 
vaffalc olamıvacııi~na k!ı.,idir. <>r.ıa .--,, 
bu yolda muvaffak olan bir kiınre ~ 
sa, Atlu olrvanosul"un öte ıarJın • 
devletin vani Amerilr"!llD m'·kadiJ' -
tmı eJe alan l"i"ter RnZ\·elttir ~ ~ 
gilterinin içinde bana &enziyen wr 
se ynktur. _... 

Loid Corc bu sözü ile tnsil~ 
de Ruzvelt gibi 1lir tsbıiyete ~ta~ 
duğunu ileri aiimıÜ§ ve onun ıç&JI ~ 
bir lmruluı planını hazırlaında r.-# 
sördüiiinü anlatmıı oluyor. O ~l' ~ 

Yeıilköy fabrikası korun- veıt gibi hazu-laclığı plina "yenı .--r 
• ti• dama., n11mını vermekten ceki~ 

masını J s yor te fakat ltu plin haklc1nda ,~ 
Bundan bir müddet enel ha • 1 ____ , __ .ı!_ 

mft Ôlllat TwrınenıaıitCUIT. """' 
riçden plik ıetirmek için bazı Onun ,..m bir lmmJdamaya .-
tüccarlar lıtanbul Ticaret oduı • olmak iıteyiti de bundan nnlnsr~" 
na müracaat etmitlerdi. Bunun ü- bu 7'bden onun eskisi ~ibi h~ 
zerine YqilköJCleki plik fabrib: vinnek ve hiilcUmet te~kil etmek ditfl' 
aı da Okonomi Bak•nhjma miira· enini lteslediiine hükmolunuyor• ~ -
cat ederek kendisinin korunma .. Loid Corcua yeni f'linından ~ 

I" ld"ğin" bild•'-1 •• ti tifi bir nokta onun fn~ltere ":.-"' 
ıı azım ıe 1 ı --T-· ~. 

bankaamı milli kontrola tabi :-~ • 
letanbıd Ticaret oduı bu itle ist...-idir. Kendisi ba husaata ,_ .. r 

yalandan meıiul olmut, tetkikat tere ._,.alütlerile birleıiyor •• ~ 
tubesi tarafından plik fabrikuı çia to1yaliatler gibi hücuma ~ · ' 
~ezilmitdir. Tetkikat tubeıi bu it bulunuyor. 

bal< ı a r JJG19"CGn; na yenı filcrını I' • 
baılamıtdır. melde eski fikirlerinden •:rnlJlllll~ 

Bu meıele hakkında plakçılar· yor. Dünün eski fikri ~ ;lı-
si Wrv müessese olarak '-

dan birisiyle konutduk. Bia ıun- Çünkü ona tin MnbaJıim .. ~ 
ları söyledi: manffak ohnaıtın. Ha.1buki ,,.a d.lıi" 

" - Kullandıiımn: ve 1&ttıiı • nuan ha tan hanbahim ~ lfıt 
mız plaklar iki nevidir: yetsizliie uiramıı olduia ~ 

t - Fabrikada yapılanlar. de ediyor. _ -JI' 1 • 
nl Lol• d Corc önümüzdeki ~ _..-2 _ Dııardan ıele er. ,,_,, --

Fabrikada yapılanlar da iki çiııde proınmnu ve pllnmı ~· 
nev.ıd"ır·. dıya anlatacak n müdafaa ...1dc9 • 

Onun yeni bir hareket ~~· " 1 - yerli söyleyici ve çalgıcı· iına maMklrııık 1özü1le ..........-

lara doludurttuğumuz plaklar ki, dır. DOi'"' 
tabii bunılar içerde yapılmıtlar • B.. R. ~ 
d 

•
• 

ır. • S ) •111 
2-Dl!&rda yapılan pllklarm ay av seÇI. -

niimunesiyle fab<kada :rapdığı - Saylay aeçimi ~ biJlli' 
mız pliklardır. Bu nümune plak • kiki bu alqam kati ~~.~~ 
lar fabrikada çoğaltdanlardır. lecek, netice lç:ıleri ~.,_-

Bu plaklar da çoialtıhnumda bildirilecekdir. Y arnıdaD 
fabrikanın muvaffak oldupnu defterler uılac:akdır. 
ıöyliyebilirim. Bunun iç:n fabri • ı 
ka hariçten plak ıetirildiğini iıte· "*" s sa •su 
memektedir. Geçmiş Karanl'!; 

10 1 ı ~~~~~~:; 1• Burada nümunelerin çoia b • SU Birinci Klnllll ....-ı lıit 
muı ile yapılan pllklar daha ucu· 

1 
M.kesi A~ ;.idi" i' 

za mal olmakdadrr. sn• nu edilmiftir· ş.Jairlel'• 
Fabrikalar perakendecilere sinde buluna:ror· ....,...1_. ~ 

bu pllldarı timdi yüz yirmi bet 1 Romanyaclan ~ nehri ,,,
kuruıs ıatmakdadıdar. Avni za - ıeçen haftadan~ • Jıa)dedir· _...a 
manda bu pli.klann kalıbları da.. mile incimr.d etmif bir H•,.ı ~ 
ima elde bulunduğundan iıteni • § Anadolada. ....ıunan ...,.,-
lan plak iıtenildiii zaman elde e- laet Papllan .oa ,.ı~· ,,J. 

~n:.:y:eıu:·~b:w:.:Jaaıııı;IMr:~~~ .... tl'~~~.· dilebilmekdedir. p •ıw 
Bu aebeplerden dolayı bu ıu • 

retle pli.k ihtiyacımızı temin et . osıl 
mem"z biaim için oldukça fayda- KURUN BAL ıd 
bdır. Bu ıuretle plik İtçileri do Kup o .N_! .... '!..., 
çalıtmı• olmakdadırlar. _ r · 

'• ........... .. 
Vapurcu"ıık şirketinde 21 .12 • es• 

Vapurculuk tirketi, Loid Tri • 1 1---...;;~-~~:::;;;d 
yeatino kumpanyumdan satm 1 Olcaracularıtnı~ 
almak üzere olduiu Bulp.rya ile lı. et 
Kampadoilio vapurlannı lttan • ı%m J9 
bula cıretirmek üzere lban selen K. U P O N : 

• f •• tt• 
kaptan ve tayfatan diin Tri1eate IL....:•:·~•:ıapo=•;•.•;.•iiii•iıiP_...,...-: 
7• doiru yola ç~. 



120 YAZAN: iSHAK FEROl 

Kale in r stü ~e görünen ~ir siya~ 
gö e, YHU ~ YHUH~ f royor~u 

· an, birden, elini boğazına götürerek, boğuk bir 
sesie haykırdı: "Ah .. vuruldum!,, 

(Zois) Babil valisini çok sevi 
du .. Memleketini düşmana kar
korumak istiyen böyle bir ada· 

öldürülmesine meydan ver
k istemedi .. Tan'a koştu: 
- Sizi ölümle karşılaşmaktan 
etnıeğe geldim.. Beni d:n -
eğe vaktin.iz varını? 
Dedi. 

't a.n çok meşfiuldü.. Başını 
1J'acak vakti yoktu. Kale üs
de ok yağmurundan durulmu· 
du. 
'tan: 
- Defol, ara açıcı herif! 
Diye nağu·dı. 
Zois geriye çekildi: 
...._ Zenginler Giz: öldürmek is-
0rlar, asaletmeap ! 
l)iyerek kaleden uznkla§tı. 
'f unanlı felezof kaleden çıkar
~Yüreği titriyordu. Tan'ı göz 
llde öldürecekler miydi? 

soluna bakındı .. Siyah gölgeden 
eser yoktu. 

Acaba saray muhafızı ok yağ • 

murunda mı korkup kaçmıştı? 
Tan yüksek &esle: 

- He1la ... Neredesin? 
Diye bağırdı. 

Kale gözcüleri: 

- Kimi çağırıyorsunuz? 

Diyerek kumandanın yanına 

gelmişlerdi. 

Tan: 

- Haydi, iş:nizin başından ay
rılmayın! 

D 0 ye cevap verdi. 
Gözcüler tekrar kale siperleri

nin arkasına çekilip sindiler. 

lşte bu sırada Tan birden şaş
kın bir halde yere yuvarlandı. 

Siyah gölgen°n sert eli birden 

• \. "ı.ois kimseye görünmeden o • 
1tıa geldi ve dışarıya çıkmadı. 

T an'm sol om.uzuna uzanmış ve 
belinde parlayan hançeri göğsüne 

saplamıştı! 

" 

" 

.y. l(o ~ 

~akedonydılar, o gece, cenup 
ısını f azıaca sıluştırmağa baş.
!ardı. 

Tan elin~ boğazına götürerek 

boğuk bir sesle haykırdı: 

- Ahhh .. Vuruldum ..• 
Gölge geriye çekilirken, Tan 
ar 'hagırdı: 

- Beni vuran eli tanımak 'isti-

t 1ı,n ··n erden beri kale içinde 
.~ana göğüs gererek, askerle t 
}lb~~mda, yemek yemeden ve 
'U uyumadan carpışıyordu. yorum ... 

O gün Tan sevgilisi (Liji) den 
~!ilkle ayrılmıştı. Günlerden be
~~İne gitmiyordu. O gün yarım 
~ l ndar sevgilisi ile haşhaşa 
'lll!~tr. Tan evden çıkarken, Li-
a ·ı ~'Ycrdu: 
~ ......_ Bu gece evde kalmam isti-
~ıını, Tan! Bu gece yanımda 
~anı i:ıtiyorum. içimde bir 
~~u var •. Bu gece gidersen, bir 
~ a. dönmiyeceksin gibi, beynimi 
~'l bir şüphe beni çıldırtacak. 

il.n sevgilisinin yanında fazla 
tnamı§tı. 

lİındi lmle üstündeki mazgal
ı ~ düpnanı gözetlerken, (Li-
\;ın tözleri ku1ağında çınla
~ ll: "tc;imde bjr korku var, 
,·· Bu gece gitme.. Yanımda .,, 

,"t a11 bu sırada demir mazgal· 
:.:ltasında dolaşan b:r gölge 
u. 

~~ir zıhlı elbise giymiş .. Be
~ bhançerinin sapı parlıyan u· 
l' 0 Y1u bir saray muhafızı. 

irı~ hu adamın saraydan gel
~ ~ükumdardan cizli bir ha-
b·· litdiğini 5ezmişti. 
l'llftnan !karargahından atılan 

'- d~ece ortalığı sardığı halde 
~ llnıemişti. 
'ıı' ~· !.il başından vizJnynrak ge· 
" 1~ -düşman oku lmrşıki duva· 
i I> artıb kaldı. Tan başını yere 

~·:k 
~, ır ölüm tehlikesiydi.. 

tı b• ~e. ır knza atlatmıştı. 
4

11
.tt başını yerden kadıramı· 

~~! 
\ h~:1eki o1·çulo.r da knr111lık-
} ,tı ~~llnıur::ı başfo.mışlardı. 

1 1rden, bir az önce gördü-
~l'Jı' l . . s ... tayıp etmıştı.. agına 

Kale mphafızları mazgalların 
önüne top1andıkları zaman Tan 

kanlar iç'nde yerde yatıyordu. 

Gözcüler, (Kişa) ailesine men
sup olan bir delikanlının bu sıra-

da kale b1myları üzerine atladığı
m görmüş1erdi. 

(Devamı var) 

lzmit agır ceza az""hğı 
Seferih ·sar müstakil hakimi 

Bay Rauf Hayri dört bin kurut 
maaşla İzmit Ağırceza mahkeme
si azalığına tayin edilm:~tir. Genç 
hakime n uvaff akiyet d:leriz. 

- ... . .. 
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Yeni Bir Roman 
Dlln ve ynrm 

Tercllme kUillyııtı 

S.-ıyı ıs . --
H. Gonzalve - Menusier 

1. Fikri - RASİM 

Çocuk Düşiit tenler 

Fiah 60 Kuruş 

Dağıtma :yeri: VAKiT Matbaası 

·X~~·"."·lj Kunuı'un edlibi roma91 .. 9 ,, 

~f.-~ Gı L STU E G L 
Yemeğin faydaları KOK LAYANLAQ 
veye~ekusulü !~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bir yemek midedn ne kadar çabuk Yazan: Selamı izzet Kayacan 

çıkarsa o kadar hazmi kolay demektir. Tekin, ateşli gözlerle ona bakı-
Yemeğin hazim derecesi bir defada mi· 

yor, kuruyan dudaklarını diliyle deye giren miktarına, kimyevi terkiba· 
bna ve bilhassa mutfaktaki pişirme nemlendiriyor, kaba sözlerle şa· 
tarzına göre değişir. Mutfak insanlığın ka ediyordu .. 
sağlık konuna laboratuvarıdır. Sözünü 1 Aygen: Anam babam, var mı 
büyük doktorla~dan biri. sö:lemişt~r. bana yan bakan!.. Tavn ile elleri· 

Yapılan tetkıkler netıceıınde mıdeye ni kalcalarına dayıyor: 
giren yemeklerin ne lmdar zamanda _ Ben erkeklerden korkmam 
mideden çıkıb barıaklara eirdiği tayin 
edilmiştir. Mide bir bardak suyu, çayı, 

kahveyi, birayı, ıarabı, et suyunu, sütü 
ve az pişmiı yumurta gibi 1- 2 saatte, 
yarım litre ayranı, 200 gram balığı, 150 
gram karnabahan, kuşkonmaz, ve pata· 
tes, 100 gram katı yumurtayı, omleti. 
suC'.ığu, 72 gram istiridyeyi, 70 gram 

beyaz ekmeği ve yahut bisküiyi 2·3 sa -
atte, 200 gram güvercini, 160 gram 
jambonu, 150 gram siyah ve beyaz e~ 
meği, princi, ispanağı, hıyar sa!atasını, 
elmayı, 150 gram keks'mi, 100 gram 
dana kızartmasını, 72 gram havyan 3-
4 sastte ve 280 gram ördeği, 250 gram 
tütsülenmİ§ dili, tav§an kızartmasını, 

kaz kızartmasını, kekliği, 200 gram tuz· 
lu !>alığı, 100 gram pastırma ve emsali· 
ni de 4 - 5 ıaatte hazmeder. 

Et pİ§tikten ıonra küçüldüğü halde 
sebzeler pi§erken su alarak §işerler. Bu 
şişmenin gıdaya çok tesiri vardır. Çün· 
kü doyma hissi daha çabuk olur. Bazı 

kimseler doymak için fazla mikdar, 
bazı:an dn az miktara muhtaçtırlar. Çün 
kü her mide muayyen bir dolgunluğa 
göre ayar edilınİ§tİr. Onun için fazla 
veya eksik gelen gıdayı derhal hissetti· 
rir. Bir insanm gündelik gıdası, içtiği 
su da dahil olduğu halde, vücut ağırlr 
ğının vasat; kırktn biridir. Inınn vücu· 
dunun üçte ikisi sudan ibarettir. Bu ıu 
miktarı, teneffüs, idrar ve ter ile müte· 
mnd'yen azalır. Suyu vücudumuza yal· 
nız BU halinde ~ ·ı, mcy:va ., sebze gi· 
bi yemeklerle de sokarız. 

Hayatta en mühim olan teY yemek 
zam:ınlanna kat'i olarak riayet etmek· 
tir. Sabah kavaltısından, öğle ve akşam 
yemekleri haricinde bir ıey yememeli· 
dir. ikinci kavaltı ve ikindi kavalbsı yal 
nız çocuklara ve hastalıklı inumlaro 
mahsus olmclıdtr. Kavaltı sekizde yapıl 
malı, çay, kahve, ekmek tereyağı, bal 
veyahut marmeliıttan ibaret olmalıdır. 
Asıl yemek öğle yemeği olmalıdır. Çor 
ba, et, sebze, meyva ve nadi:-cn de hn· 
mur j§i yemelidir. Son yemek akşam ye
meğidir. Akpm yemeği ne kadar geç 
yenirse o kadar da az olmalıdır, yoksa 
uykuda rahatsa:lık duyulur. - ln~iliz
kr bunun nksini yaparak en çok yemeği 
ak§nm yemeklerinde yerler. 

Yemek yemek gıda almak için olmnk 
la beraber ayni znmnnda bir zevktir. O· 
nun için gün.üıı ve evin dertleri sofradan 
uznk bulundurulmalıdır. Bir yemek za· 
manının hoş geçmesi için yemeğin iyi 
pİ§miş olması, temizliğe çok riayet edil· 
mesi, hoş ıeyler konu!ulmaır lazıradır. 
Yemek esnasında gazete ve kitap oku· 

1 

mak en fena ıeydir. 
Yemeklerin stcaklığı da gıdalanmağa 

1 
tesir ederi Çok ğıcak ve çok soğuk ye· 
meklerin muzır olduğunu bize esas bir 

1 tecrübe gösterir. Gasiyan ve mide bu· 
lantısında buz yutturulduğunu, karın 
ağnlannda sıcak içkilere müracaat edil· 
diğini biliriz. Tetkikat ile meydana çık
mıştır ki 38 derece 11ıcal:lıkta olan ye -
meklcr midede daha çabuk hazmedilmiş, 
daha sıcak veya daha soğu!< olanlar ha· 
zim için daha uzun bir hazım zamanına 
muhtaç olmuştur. 

1 Su 7 - 11, bira 10, kahve ve çay 
40 - 43, soğuk süt 16 - 18, sı~k süt 
34 - 35, yemke!er 40 - 50, çorba 38 
- 45, püreler 37 - 42 derecede içil -
meli veya yeni!melidir. 

'ıııtıtıılflfll'lfl11111ımıt1ıMKflttmurtlllıtlltt\nınJ11trlf ıını111111nııııı 

FlTRE - ZEKAT 

Oruç ayındayız, fitre ve zekat 
vereceğiz. Bunları kimseye ver
me, Tayyare Cemiyeti toplaya -
caktır. 

lllltt1111111llllllllll11111111llllllllll111111111ıtllllll((1111uııllDlill1111111111llll 

yavrum, diyordu .. o·ı şakasına ey
vallah!.. El şakasına geldi mi avu· 
cunu yala! .. 

- Ne olur, bir kere gözleriniz· 
den öpsem? .. Bunu benden esir -
ger misiniz?. Billahi beynim ya· 
nıyor! ..• 

- Ah s:z erkekler barut gibi • 
siniz ... Hemen ateş alırsınız •• 

Aygenin işi alaya alışma çok 
müteessir olmuş göründü... Fakat 
buna rağmen, genç kadını gene de 
çantada keklik telakki ediyordu. 

Deniz kenarında, ağaçlıklı bir 
uca geld'ler .. Gözlerinin önünde 
deniz alabildiğine, gök bitimine 
'kadar uzanıyordu. Altlarında 
dalgalar, çakıllı kıyı!ları yalıyor -
du. 

Gerye dönüp baktılar .. Uzaktan 
Üstünle Zeynep geliyordu. Onları 
gördükten snorn Aygen aşağı kıyı
ya inmek istedi. Yol yoktu.. Fa • 
kat yamaç pek sarp de{fldi. 

Tekin sekiz on adım intli ... Kol· 
larını açtı. Aygen kend;ni kapıp 
koyuverdi.. Tekin onu top gibi 
tuttu. Bu minval üzere inrneğe 

başladıfar. Tek·n aİ'Yır ağır ihti -
yatla yürüyor, yan yolda dqrnp 
bacaklarım geriyor, topuklarına 
sağlam bir istinat noktası buluyor. 
Sonra kollarını açıyordu. Aygen , 
korkulu kahkahalar savurarak 
kendini kapıb koyuveriyor ve 
gözlerini kapayarak kend"ni gene 
Tek;nin koPnrmtla bu1uyordu. 
işte böyle böyle, aşa.eıyn indiler. 

Bir aralık, bu k rdan ince, beyaz 
bir serit gibi gördükleri kumsala 
geld'ler. 

Aygen, gött ü inip kalkarak, ağ
zı yarı nçık, yan'-"kları rıene kıpkır· 
mızı, durdu. Bir müddet, başı 
arkada, göesü gerg'n, eliyle kal • 
b:ni tutaruk nefeslendi, soluk al -

dı. 
- Of, çok yoruldum. Biraz din· 

lenel:m ... 
Yamacın bit'mindeki yeş:l otla-

ra oturdu ... 
Tekin bu kumlara baln}·or, Zey

nep e Üstünden ne kndar uzakta 
el -:luklarını, yukarı kıyıya gelecek 
olurlarsa, on1 arı göri:.p göremiye -
cek'er;ni ke tirmeğe çalışıyordu. 

Biraz ötede, bcğaz g:bi b:r yer 
vardı. Oraya g· decek olurlarsa. 
p,örültneler·ne 'mk"n k lmı •acak -
tı. Hem orası göln-el.ydi de. gü • 
nes vurmıyordu .. Sı,.akta yol yü -
rü-:lül. en sonra öde ku ·tu bir yere 
sı~·nma 1 arı hoş olaraktı .. 

Aygen; kolun ~an t .. ttu. Çekti .. 
Ku..lın ç.ok yorulmuştu, ses çıkar -
madan yürüdü .. 

Kuytu yere oturdular.. Onlar 
etrafı görm:yorladı amma, onları 

kimse göremezd: •.. 
Aygen uzandı.. Tekin yanına 

yattı. Gö:deri yan sırttaydı. Kim -
senin gelmedirini rö .. en Aygen 
için iç·n sevindi. Tekin bir an 
şaşkına döndü .. AfaPadı .. Sövliye· 
ce!: söz b lamı yor, o da yan sırtı 
gi1·Jiyordu. 

Nihayet dedi ki: 

- Onlar daha gelemezler .• 
- Acaba?. 
- Biz yukarıdayken onlar çok 

uzaktaydılar.. Daha yarı yolları 
vardır •.. 

Bir müddet sustu.. Sesinin a-
hengi değ'şti: 

- Onlar gel'nc:ye kadar, on 
kere öpüşebiliriz •• 

Ve cevap beklemeden gene ka-
dının yanağından öpüverdi. 

Aygen itiraz etti: 

- Çıldırıyor musun, uslu dur!. 
Kalkmak istedi ••. Tek:n bırak -

madı. Eğildi, öbür yanağından da 
öptü .. 

Genç kadın bu sefer daha yum
şak davrandı .•. 

Tekin artık konuşmiyor, usul 
usul kadının saçlarını, çenesinj, 
ellerini okşıyordu .•• 

Aygen gözler:ni yumdu: 
- Uslu otur •. Kuzum .... 

Diye mrrıldamyordu. Sahiden 
de yalvarıyordu: 

- Doğru değil .... 
Fakat birdenbire sabredemedi • 

O da Tekinin boynuna sarıldı .. 
- Tekin, Tekin.. Seni seviye· 

rum ..•• 

(Devamı var) 

Basarabyada 

Canavarlık 
Karısını kesmiş; 
etini ahbaplarına 

yedirmiş! 
Le jurnal gazetesinin Bükre§· 

den aldığı bir haber, Romanyada 
bir köylünün yapdığı tüyler ür· 
pertici bir cinayeti anlatıyor. Şi · 
maJi 'Besarabyada Onitoani köyün 
den biri metresiyle bir daha ser • 
best ynşıyab"lmek için karısını or· 
tadan kaldırmağı düşünüyor. Met
resi de buna yardım ediyor. htefa· 
ni adındaki bu köylü bir gün ka -
rısmı çiftlikteki evinin bodnımu • 
na götürür, ve yalvarmalarına aI
dırmıyarak yakaladığı bir balta 
ile kafasını parçalar. Sonra cese • 
d: keserek torbalara dotdurur. 
Buraya lcadar olanı her zaman i -
şidi1en cinayetlerden sayılabilir; 
fakat alt tarafı? işte en müthi~ 
safha buradadır: 

fstefani ertesi g·inü bütün 
komşularım yemeğe davet ile 
kendi!er·ne l·arısının pişmiş etle· 
rinden yemekle yedirir. Davetli -
lerden biri köylüye kansını sorar 
1stefani homurdanma tnrzmda 
anlaşılmaz cevablar verir. Bir 
başka davetli bu cevablardan ve 
h ;rifin suratını asmasından, b'r 
de etlerin lezzetinden şüphelenir. 
Bu kusku üzerine bütün kö• lüler 
sofrı> dan ka kara:k hemen jandar
ma merkezine gidib işi anJabrlar. 
Tnhk.katt.\ İstefani cinayetini bü· 
tün ttf errüatiyle söylemekdçn çe· 
kinmez Bn ikrarı dinliyer.. köylü
ler caninin fo ·eı ine atıhr~} mC · 
kemmel bir ~H! vermcğe b:.\şl:ır • 

lar. 

Jandrunaların pek güçlükle 
kurtarabildikleri lstefani aidığı 
yaralardan ötürü hastahaneye 
gönderilmiş. 





Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. - 9 

Dilimizin • • 
geçmışı 

Ganturalı masalı 
Dede Gorkud kitabından 

;• KadıkÖlJÜn 
t\'liya Çelebi dördüncü Murat ı 

nunda, Kadıköyünde altı yüz 
dar bağ bulunduğunu kaydedi· 

mahalleleri 
Yazan : Hastamonu saylavı 

Veled izbudak 

(Ba§ taralı dünkü 
sayımızda çıkmıştır.) 

Böylelikle otuz iki kafir beği -
nün oğlunun burc bedeninde a • 
sılmış idi. 

Atlı batub çıkamaz - anun bal
çığı olur 

Ele (11) yılanlar sökmez - a • 
nun ormanı olur 

Gök ile pehlo buran (12) - anun 
gal' ası olur 

Göz kakuben ( 13) gönlalan • 
anun görklü ( 14) sü olur 

Hay climeclin (15) baş getren. 
anun celladı olur 

Yağrınında (16) galkan oynar
anun babası olur 

· Y eldeğirmenindeki büyük sa· 1 
tlar, yeldeğirmenleri, lstanbu · :

1 diğer semtlerini bu bağlar 
tine çekiyormuş, burada yaz 

llrının bazı günlerinde eğlen· 
ler yapılır, halk bağlarda eğle · 

ış. 

Bunlar hangi kuruna kadar 
dü? Bu bilinmiyor. Yalnız Ka-
5y ile Boğaziçinin fetihten 
tcı baştan başa şenlenerek, ye· 
en kurulmuş şehirlere benze • 

' İi\ni iddia edenler vardır. Bu· 
;ddia edenler buraların padi -
la.r tarafından şuna buna ihsan 
ildiği ve bu zenginlerin de ya
r, camiler, mektebler, çeşme • 

" Yaptırarak semti güzelleştir • 
klerini öne sürmektedirler ki· 
~ ~()k dc.ğru ve yerinde bir mü • 

it 1~:1.dır. 
fi1

1 
'f a.\n•z en geniş rahathkl~1:1n 

*~ tir gün demir çemberler ıçm· 
i kaldığını gösteren tarih; Ka • 
~OYünün de bazı kurunlarında 

Jİi ~ki günlerin yerinde ye1ler es
}ırı·, bildirmektedir. Dördüncü 

e~tat kurununda lstanbul halkı • 
~bir eğlence yeri olan Kadıköy, 
'~hulun sapa bir yeri olarak 
~ığı günler de olmuştur. 

. r \.~ldıköyünün ıon senelerde ne 
ı•:. ~e tamire muhtaç kaldığını 

t: \i_ıalle anlatacağım. ~üseyin 
~Beyin 1327 de hır aylık 
~iye reisliği esnasında Kadı • 
"1 ile latan bul belediyesi arasın-

J. bir muharebe olmuttu. ( 1) 
J'q ~ıl, bütün semt belediyelerine 

p.ıı\ıı,n bir tamimle daire sandık 
dl ~ırı paraları i~ten.iyord~ .... ~adı· 
\i .Belediye daıresı verdıgı ce • 
~; 'llQ' §unları öne sürüyordu· 
\ci~ lil>a.ire sandığındaki on bin ku· 
eıı1 lltınla otuz bin kuruşun ha • 
"~kıymetleriyle mecidiye olarak 
\~~et veznesine gönderilmesi· 
b 'lı...~len telgrafı aldık. Fakat ka· 

ıı' ~il lcaldırım, rrhtım ve bun • 
\f l>enzer tamirat ve inşaabna 
' editmeıi ... ,, 

çı~ '1 aa.~ı~lar göıteri:~r ki, Kadı
~· l'enıhğe uymak ıçın kımıl • 

lı~,laLdığı vnkit kendisini pek fakir 
11 '"'tl'Utd 1' S ur. 

' ltıda.l sef alariyle meıhur 

Kaclıköyün imarı yolünda bir 

ğurtçu çayırı burarun eski haline 
getirilmesi için park haline konul
mutdu. 

Bu park, önce Süreyya Paşanın 
te!ebbüsü ile Kadıköylüler tara • 
fından yapılmakta idi. Bunun için 
de bir mikdar para toplamnışdı. 
Park yapılmağa başlanınca. Da -
hiliye Vekaleti, parkın belediye 
tarafından yapilmasını bildirdi. 

1339 da Belediye parkı yapdır· 
mağa baıladı. 

Kadıköyü, nüfus müdürlüğün
deki resmi kayda göre, İstanbul 
semtleri arasında kalabalık yö • 
nünden alıncı derecede gelmek -
dedir. Bu semtin nüfusu 26.491 
kadın, 25.669 erkek olmak üzere 

52.160 gösteriliyor 

( Devamı var ) 

(1) İstanbul Şehrcıninleri. 
Osman Nuri. ayıfa 289. 

(2) İstanbul scmtlerjnin iskan 
edilerek imar edildiğine bir misal 
olmak üzere fefhten sonra yapr -
lan iskanları burada yazmağı mu
vafık bulduk: 

tstanbulda yapılan bu iskanla şu 
şekilde olmuştur: Ruınedilen ge • 
tirilen Uskup halkı, bugi.in Ciba -
linin bir mahallesi olan tlsküplü· 
ye, Yen"şehir halkı Yenimahalle -
ye, Mora Rumları Fener kapısına, 
Selanik Yahudilerinden elli cema· 
at Tekfür sarayı ve Şuhut kapısı 
semtlerine, Anadolu Aksaraym • 
dan getirilenler Akearay mahalle
sine, Akka· Ga7.e ve Rcmleden ge· 
tirilen Krbtiler Balat mahalles;ne, 
Anadclu Türkleri Üsküdara; To· 

aclım: tramvay yapılıyor. 

kat ve Sivas Ermenileri Sulu ~fa. 
nastıra; Manisalılar Eyübsultana, 
Karamanlılar Büyük Karamana, 

Konyalılar Küçük Karamana, Ti • 
reliler V cfaya, Karadeniz Çar -
şambasından gelenler Çarşamba
ya, Kastamonililer Kazancı ma • 
hallesine, Trabzonlular Beyazıt 

camii civarına; Gelibolulular Ter
saneye, İzmirliler Galataya, Sinob 
Samsun ahalisi Tophaneye yer • 

leştirHdi. 

Bunlardan başka Fatih İkinci 
Mehmed 1461 de Trabzonu Fet • 
hcttiğindc buradaki Rumların 

bütün zadegan sınıfım ve ileri ge
len halkını lstanbula gctiıip Ga-

lataya iskan etti. 1475 de Gedik 
Ahmed Paşa Kırımı fethettiği sı
rada Kcf eden 10.000 Türk ve 
40.000 Ermeniyi l stanbula yerleş
tirdi. Bunların bir kısmını şimdi 

Kefevi denilen semtte bir kısmını 

ela ken<li adım alan Gedik Paşa -

ya yerleştiı'di. Yavuz Selim, 1495 
de Çaldıran seferinden dönerken 
İran ye Azarbaycandan yüzlerce 
alim, sanatkfırla şark vilayetlerin
den 40.000 Em1eniyi getirerek 
Samatya taraflarında yerleştirdi. 

Kanuni Süleyman 1520 de Sırbis • 
tam fethettiği vakit Belgrad aha· 
!isini Yedikule, Topkapı tarafla • 
laı1na götürerek yerleştirdi. 

Bunlardan başka 1492 de İs -
panyollar Ginnaniayı nldıklan 

zaman ahalisinin bir kısım !stan

bula geldi. Bunlar da Galatada 
yerleştiri leli. 

Ol üç canavarın biri gağan as
lan' dı. Biri gara huğa idi. Biri da
hi gara buğra (1) idi. 

Bularun her birisi birer ejder
haydı. Bu otuz iki baş kim buc
da assılmışıdı. Gara aslanla ga
ra bugranın yüzün görmemişler -
di, Ancak huğa buynuzunda he· 
lak olmuşlardı. 

Ganlı goca bu başları bu cana
varları gördü, başındaki bit aya
ğına dirildi. lyder: Varayım, oğ
luma doğru habar vireyim. Hü • 
neri varsa gelsün alsun. Yoksa ev 
deki gıza razi olsun, didi. 

il- :(. :(. 

At ayağı külük (2), uzan dili 
çevük(3) olur. Ganlı goca giderek 
geldi, U ğuza çıkdı. Ganturalıya 
habar oldu, baban geldi didiler. 
Gırk yiğidle babasına garşu var
dı. Elin öpdü. lyder: Hanum ba
ba mana yarar gız buldun mu? 

lyder: Buldun oğul, hünerin 
varsa, didi. 

Ganturalı iyder: Altın akca 
mı ister, gatar besrek mi ister. 

Babası iyder: Oğul! hüner ge
rek, hüner. didi. 

Ganturalı iyder: Baba! Yel işi 
gara gadlik ( 4) ata eyer salayım, 
ganlu kafir iline akın çakayım(S) 
baş keseyim, gan dökeyim, kafi
re gan gusdurayım, gul garavaş 
getireyim, hüner gostereyim. 

Ganlı goca iyder: hay canım 
oğul! Hüner didüğüm ol değül ! 
gız üçün üç canavar (6) sak· 
lamışlar. Herkim ol canavarı ba-

. sa, o] gızı ana virürler. Basub öl
dürmese anun başını keserler. 
Burca asarlar. 

Ganturalı iyder: Bu sözü sen 
mana dimemek gerek idin. Çün
ki didin. Elbet de varsam gerek 
başıma gahmc, yüzüme tohunc 
(7) olmasun. Gadun (8) ana! 
beğ (9) baba! Esen galun, didi. 

Ganlı goca iyder: Gordün mü, 
men mana nitdüm. Oğlana gor • 
kunc habarlar vireyim, ola ki 
gitmeye döne - didim idi. Üş şun
culayın oldı, didi. Ganlu goca 
burada soylamış ( 1 O) iyder: 

Oğul! 

Sen varacak yirün do - lamac 
yolları olur 

Yavuz yirlere yiltendün. Ga -
yıda döngil. Ağ sakallu babanı, 
garıcık olmuş ananı bozlatma ğıl 
(17) didi. 

Ganturalı kakidı iyder: 
Ne söylersin, ne iydersin ca • 

num baba! Bu gadar işden gor • 
kan yiğid mi olur. Alp erlere gor· 
ku virmek ayıb olur: 

Anun clolamac yolların - g&clir 
gorsa dünle yortam 

Atlu batub çıkmaz anun - bal • 
çığına gum doşeyem 

Yılan sökmez ormanını • çak • 
mak çakub ocla uram 

Gokle pehlo uran galesingadir 
garsa yıkam yapam 

Göz kakuben gönül alan • 
gar klüsünün boynun öpem 

Y ağrınında galkan oynar - ba
basının başın kesem 

ya varam, ya varmayam - ya 
gelem, ya gelmeyem. 

Gene görünce beğ baba, hatun 
ana! Esen galun ! didi. 

Gördüler ki namus için yinil • 
mez, eyitdiler: Oğul! Oğrun açık 
olsun. Sağ varub esen gelesin, di

diler. 
Atasının, anasının ellerin öp

dü. Gırk yigidle yidi gün, yidi gi
ce yurtdular ( 18) kafir sınırına 

irdiler.Çadır dikdiler. Yüğrük a • 
tın yüğürdüb Ganturalı gürzün 
göğe atar, lnüb yire düşmedin 
garvar (19) dutar: 

Hey gırk eşim, gırk yoldaşım. 
Yüğrük olsa yarışsam, güdü ol • 
sa görüşsem, (20), hak taala ina • 
yet itse üç canavarı öldürsem, gÖ· 
zeller serveri sarı donlu (21) sel
can hatunu alsam, atam anam i • 
vine dönsem. 

Diyü söylerdi. 
Bunlar bu sözde iken meğer 

hamm! Tekürc haber vardı. Uğuz 
dan Ganturalı dirler bir yiğit, var
mış, gızın dileyü geliyörür, didi -
ler. Kafirler yidi ağaç (22) yir 
garşu geldiler. (Neye geldin yi • 

(1,iitf en sayıfayı çcl'irini:) 
il ıcurbağalıderede bir zaman· 

01 bata.klık halini almııdı. Y o • 

----------·--------------...---------........ ------------------------------------------------n i bir gelite benziyor.. (Ergin) il okşıyor..... ı sel.. Aylar geçti... Yıllar oldu. ' aldatıyor. Ömrünü senin yarım 

Artık bir §eye aldırdığım 
~l Dünyayı ve insanları biraz 
~ 'U gibi görmek istiyorum .. 

Sıncı iyilik ... Anladım ki ya· 
İçin yaşayanların kalıbına 

" ~ l' B ·· ·· k. l~, azım.. ugunun zev ı, . ,, \: '"" .. ı , ~ . ~n neş' esi ... Yarın, o hepi • 
~ (~'n karanlık.. 
~ ~İlt tin) in ruhundaki bu deği • 
~~~ha hastalığın iyiliğe çev· 

., \, ~ilden gelen sahici bir inanı§ 
l" •• ( 

~ ~ 0 kaa acılar, kin1er, hınçlar, 
. .,. ~'-'~le ters bir felsefe mi yap • 

eti ~ ·: 
~~ih· "' ' \ ~ ır buhranla kartı kar§ıya 
~ :n korkuyorum.. Çünkü 

dı dediği gibi dünyaya ye· . 

en mes'ut olması beklenen günle • Ergin bu gece çok sakin, tıpkı Hastalandım .. İyi oldum. Bugün J vücuduna bağlamadığını İspat e • 
rinde bu kadar keyifli, neı'eli gör· Akh:sardaki kerpiç odamızın tek artık düne ait her şeyi unutmak diyor. Ne seciyes:z adamsın ki 
medim... penceresinde oturduğumuz gibi istiyorum .. Fakat içimde ölmiyen buna bile bile katlanıyorsun. 

Bir gün ıanatoryomdan i.zin a- yanyanayız ... Başlarımız biribiri • hain bir kurd var. Bunu söküp at- lki hafta sonra bir ikinci mek· 
lıp gelmitti... ne dokunuyor .. O kadar acı ve mak istiyorum. Bana söyler misin, tup beni adeta sersemlikle itham 

Gece dönmedi mutsuz günler geçtikten sonra Akhisarda iken münasebette bu • ediyordu: 
Çok aydın Irk bir geceydi. onunla böyle bir gece yaşayaca - lunduğun biri var mıydı? - Hala mı duruyorsun. Buna 

ğımızr k·m umardı.. 3 irkildim. Gecenin bütün tılsımı asr:Jik, tahammül demezler. Lugat· 
Pans~yonun denize açılan tek 1 

çimde titreyici, gıcıklayıcı bir çözülüyordu. Hastalık yeni bir çıl· teki manası başkadır. Üçüncü 
penceresin~n önünde konuşuyoru· . 

sevınç var. Onun artık kurtul- gınlık devresine giriyordu. mektubu çok geçmeden alıyorum . 
yoruz. Meral bütün gün çamlarda 

duğuna inanıyorum .. Akhisardaki Yüzüne baktım. Yarım aydın . Artık bana layik olduğum adı ve-
ko§UP yorulmaktan kurşun gibi o mes'ut günler!me kavuşacağım.. hkta gözleri bana biraz daha receğini, bununla ift:har etmemi 
bir yedi yaş uykusuna dalmıştı... Genç gönüllere aşk ve hayat sev • büyümüş göründü. söylüyorlar. 

Dııarıdan turdan dönen kala • gisi veren bu Çam kokuları, bu ılık - Anlayamadım Ergin. Ne de- Hatırlıyor musun Aysel. Akhi-
balık kafileler cotkun su gibi akı· ada havası belki onun hasta ciğer· mek istiyorsun. sarda yatağa kapanıp ağladığım 
yorlar. Mandolin, k:tara, genç kız lerini de iyi etmiştir. Sesi daha ağırlaştı. Toklaştı. gün. işte o gün bu mekutpların 
sesleri, kahkahalar, aık, genç • Gözler:m bu filizlenen hayatın - Evhama kapıldığımı sanma ilkini aldığım gündü. 
lik ve yafamanın zevki ... Çam ko- yeşilliklerine da!mış.. Düşünüyo- Aysel. Senin bu Akhisar macerana Ayların, yılların geriye bırak· 
kuları hava zerrelerine ainmİ§.. rum .. (Ergin) in yumuşak sesi dair tamam üç mektup aldım. ilk tığı o heyecanlı gün gözlerim~n ö
Gecenin beyaz ve ılık rüzgarı: ipek kular.ımın yanında fısıldıyor.. mektupta ne diyorlardı biliyor nüne geldi. Sebe'h;n1 bir t ürlü an • 
tüylü bir yelpaze gibi yüzümüzü - San:ı bir ıey soracağım Ay· musun? Karın gözünün önünde ( Devamı va r ) 



Çekin~en 
Yazan : Selami İzzet Kayacan 

Bir aabah, paydos anında oku
la girdi. Kapıcı onu bahçeye değin 
getirdi, bıraktı .• 

lriceydi .. Omuzları genit, kal -
çaları dolgundu .. Fakat kadın gi
bi, dar adım atıyordu. Göı1erini 

yerden kaldıramıyordu .. 
Onun çok ıdcılgan olduğunu he

men anladık .. Vazifeleini iyi ya -
pardı ... Yazısı güzeldi .• Amma ko
nuımazdı. Oynamazdı... Her 
sözde kıp kırmızı olurdu. 

ismini Çekingen koyduk. 
~ il- • 

Mektebi bitirdikten sonra arka-
daılığımız ilerledi. Daha 11kı fı· 

kı olduk .. Bana her derdini söyler, 
her isteğini anlatırdı. Hukuka gİr· 
di, amma avukatlık edemedi. Söz 
söyliyemiyordu ki.. Hakimlik hi~ 
yapamazdı ... 

Yirmi bet yatında bir kıza aıık 
oluverdi. Kız bununla öyle alay 
etti, öy1e alay etti ki, bu sevdadan 
vaz geçti... Daha doğrusu vaz 
g~medi .. Sevdasını gönlüne bas -
tırdı ... 

* • * 
Muharebe çıktığı zaman Çekin· 

gen aıkerlik çaiını çoktan geçir -
mitti... 

Alaylı alkıılar ortasında doğ • 
duğu tehirden ayrıldı .... . "' ~ 

Tan yeri ağrırken harb batla • 
dı ... 

Dört bir yand~n top oğultuları, 
fiıek ıslıkları, ferapnel çatırdıları 
duyuluyor .... 

Her taraftan alevler fıtkırıyor
du ... 

Bir aralık tam tepelerinde bir 
gülle patladı ... 

Herkes korkuyu unuttu .. Herkes 
Çekiniene bakıyordu ... 

Çekingen bir ölü kadar sarar -
mıştı .. D!şleri biribirine çarpıyor· 
du ... • 

Baı çavu§ haykırdı: 

- Kimdir içimizde korkan? • 
Çekingenin rengi biraz daha 

uçtı.ı .. Benzi biraz daha aoldu. 
Evveli batçavu, vuruldu. On -

batının kellesi uçtu. 
Çekingenin yüzüne gozune 

kanlar f ııkırıyordu. Çekingen kan· 
ları sildi ... Tüfeğini omuzladı •• Ni
şan aldı .. Alete başladı .• 

Dütman daha kuvvetliydi. 
Kimıe siperden çıkmaga ceıaret 

edemiyordu ... 
• • • 

Birdenbire, bir kiti ıiperden 
fırladı ... 

Bir gün elinde bir cazete geldi. 
Sapsarıydı .. Titriyordu.. Harb 

ılan edildiğini bana haber verdi ... 
Sonra kendini bir koltuia attı: 

- GönUllü yazıldım! .. 

"' "' "' 

Onu ıörenler peıine düttiller ... 
\ Bir hayhuy içinde, aöiü• aöiiiM 
rıücadele ba,Iadı.,, 

Çekingenin aıkere gönüllü g:tti-
j!ini duyanlar çok t•tblar .. Her . 
kes bundan bahsediyordu .. 

Bölükte de İsmi Çekinsen kal -
dı . Ba, çavuı sert, demir ıibi bir 
adamdı. Çekin.gene muhabbet 
bağladı .. Ona her fırsatta: 

- Sulhta metelik etme:ıain. 
Amma yaman bir aaker olacak -
11n ! 

Der alay ederdi ... 
Çekingen buıakaya dayanamaz 

boynunu büküp ağlardı .. 
,,. . . 

Çekinsenin bölüğü cepheye git-
ti .... 

Bölük ıehrin yollarından seçer· 
ken herkeı Çekin.gene bakıyordu. 
Boyu uzun olduğundan evveli. ıö
ze görünüyordu .... 

Mitralyözler itliyor, askerler 
sapır sapır :ferlere dökülüyoı ladı. 

Kan, kelle, toprak, el, kemik, 
<.aman.. Bir mah~rdi.. 

Dütmanın bulunduiu ıipere 
çıktılar ... 

Dütman kaçıyordu ... 
Jf. Jf. Jf. 

Siperden ilk fırlayan asker, kal· 
binden yaralanıp, düımanın alıp 
kaçırmak istediği topun yanına 

düttü .•. 
Fakat iki eliyle topa sarılmıt • 

tı. Topu bırakmıyordu. Bu eı • 
nada kumandan oradan geçti. 

Bu kahramanın kim olduğunu 
sordu ... 

Kahraman, ölümün kapamak ü· 
zere olduğunu gözlerini araladı, 

kekeledi: 
- Bana Çekingen derler! .. 

........................................................................................... 
fit diğil) didiler. (Viritıneie, a. .,. ermaline "'"' olur. Ancak 
1ı,nıağa gel dük) didiler. izzet (dede Gorgud) da gördüm. 
hörnıet eylediler. Akçadır dikdi. (5) Çalrmak- Düıman iline 
ler. Ele galı dötediler ağca goyu- yılclınm gibi hücum etmelı (6) 
nı gırdılar (23) yidi yıllık al ta- Canauar - yırtıcı l)alaıi hay.,an 
rab içürdüler. Aluben Teküre gö- yirine kullanılmtf (7) tolnınç -
türdüler. çamaıır tokucu gibi vurulacak a-

Tekür taht üzerinde oturmuı- let (8) gaclun - hatun (9) bei
du. Yüz ki.fir ölecim (24) geyin- bir memleketin ıakc ile z.e.,cesi, 
mitlerdi. Yedi gat meydanı do· (10) Soylamak - daha ziyade 
landı, geldi. Meğer gız meydan • §İİr İn§ad itmek yirinde görüliyor. 
da bir kötk yaptırm•! idi. Yanın- (11) ele - hele - gibi tekicl 
da olan ıızlar al giymiılerdi. eclatc (12) pehlo - (lan) omuz, 

Kendü sarı giymi' idi. Yokarı • (omuz öpüıen) yerinde (13) göz 
dan temaıa iderdi. kakmak - göz kırpmak, aüz.mek 

(Devamı var) (14) Görklü - gözel (15) haycli

(1) Buğra- erkek beırek deve 
(2) ltülük - (leh~e) ıağlam di -
melrdir, diyor. (3) ÇerJük - clerli 
toplu, ıağlam, dilimizde (ağzı ka 
yarlı) ıöz.üne uygundur. 

(4) Gadlık - mübalağaya de

lalet itdiği anlaftlrr. Gc!t'!'' dağ 

meclin - emir virmeclen (16) 

Yağrın - omuz. (17) bozlamak 
- inek gibi uwn, yiikaek .esle 

ya. tutmak. (18) Yurtmak - Yü
rümek (19) Garoarak - GarJ -

ramak, biri (garmak) biri de 

(ı.gabmak) dan ikin de bir mana 
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1:ı,so: rwc. 1c&ntt1c: mulld, 11: ç.1 .. 

ati: Otel Tok&Wyanclan tranımlıyon, 19: 
Ç«ıuk blkAyelerl, 19,SO: Dllnt"a haborlerl, 19, 
40: Netlr eanaamda UAn eclllecektlr. ıo: Na· 
fm vekAlett namına konfE'ra.nı. 20,SO: Sop· 
rano bayan Sabahat Rttımll, 21,10: Anadola 
a)anıı, '1,IO: Radyo orkestraaı, 2%: Radyo 
en ve tango orkeııtraeı. 

8%1 Khz. B()RREŞ: 164 m. 

18 - 15 Pltk, 18 Radyo orkeatl'uı, 19 Ha· 
berlcr. 19.15 Radyo orkestra.sı, (Operetler -
den.) 20 Konferans, 20.20 Pllk, 20.45 Kon • 
! crans, 21,05 Senfonik konser, 2S Kon!erans, 
23,15 Konıerin devamı. 2' Haberler, 24.25 
PlAk. 

:aıs Khz. \'ARŞO\'A, 1H6 m. 

18.15 Kaka Rege.rln uerl•rlnden trio kon
ıen, 18,150 Söı.Ier, :ıo Hafif muılki, Sözler, 
Konserin devamı. 20,45 Sözler, 21,15 Scnfo -
:rılk konser, 23,80 Şiirler, 23,46 ReklAmlı kon· 
ser. 2' Haberler. 

645 Khr. Blı'DAPEŞTE, 550 m. 

18 Hant nıusikJ, 19.65 Sözler, 20.SO Bir 
opera temsili, %ll,SO Çingene musikisi, %4 
Pllk konseri. 

592 Kbr;. \"İTANA, 607 nı. 

18 Çoeuk ea.atl, 18,25 Piyano konaerl, 
18,55 haftanın beden spor haberleri, 19.05 
Sözler, 19,20 GUzel ean'atıar, 19.30 'Milli neş
riyat, 20 Haberler, 20.30 Hafta haberleri. 21 
Franz Sshmldtln Merlerlnd•n Fredlgundls o
perası, 23 50 Haberler, 24,10 Ne11'ell musiki, 
1.15 Çingene musikis i Pe~teden. 

--------------
BORSA 

Halbuki adadaki kadınlar meın- haline yerleştirildiler. Analaı' 
lekctinde erkek hakkında insan - kimiyetiyle telifi kabil olııtl . 
dan .-sayılır demek şöyle dursun, böyle bir kararın verilmesi İÇ 
onun iımi bile ağza alınmıyordu . ortada ağır sebepler bulunOS 
Doktor Egli Hanımın bu nazariye· lazım gelirdi. Fakat karar, d 
yi görmesi Jüpiter ve Mukalinda tor Egli Hanım da dahil old 
kuvvetiyle tenasül fikrini tasvip halde, üç kadınlar ittifakı tat• 
etmesinden ileri gelmiyordu. fmdan verilmişti. 

Doktor Hanım o fikri önüne ge· Oğlan çocuklar arasında isti. 
çilemiyecek bir fikir olarak zorla edilen bu on iki oğlan için der: 
kabul etmitti. Onun erkek ismi- den derine dütünülüp taıınıld · 
ni aizına almaması, erkeklerden tan sonra hazırlanan bir teıJ 
hoılanmamaıından doğuyordu. proğramı tesbit edildi. Erke 
Bu hotlanmamazlık da kendisin· diyarında bulunan oğlanl I 
de erkeklere kartı fiziyolojik bir kıymeti sıfıra indirildiği h~ , 
nefret uyandırıyordu. bu on iki oğlana ilahi oğull3r ası 

Adanın en okumut kadını olan vanı tevc!h edildi. Oğlanl~~ d 
Rodberte, reis Anni ve aıil Lau • nu biliyoralr ve üluhiyet ıçi&J, 
rence kızlara ders okutmıyorJar - parıldıyorlardı. Bihari Lal'de 
dı. Bunl~r, den için tayin edilen daha başka evsaf görülüyord\J• 
hududu atmamağa muktedir ola • Bu mabet muhitinde . ~t~I 
mıyacaklarını söylüyorlardı. kalkan bu on iki nur getir.1~1 °~~ 

Onlar bütün bilgilerini kendi a• hakkında büyük bir tabu ıla"; . · 
ralarında konutarak ve Tavusu ..Ji. Bu tabu, üçler rneclı•d,~ 
mevzuu bahsederek boıaltıyorlar • müsaadesi olmadıkça kadınl3t dı
dı. Tavus artık büyümüş ve er • birisi tarafından bozulaJ11;~}1•' 
kek olmu,tu, Onun iç.in mal\ımatı· Yalnız senede bir kere, o da .. 

1
tii' 

nı arttırmağa çalıııyordu. ri Lal'in doğduğu günde, bıJ ., 
Artık büyümüş ve halı örmek kadınların o mabet muhit=ned!: 

ıan'atini ölrenmiş olan D!odata melerine müsaade olunuyor ır 
ile Tavus arasında hata tuhaf mü- Müsaade aldıkça o mabed :d• 
naıebet devam etmekte idi. Ta • bitine girebilen kadınların °:,.1, 
vuı bu kıza, aralarınôaki rnesafe- ne yaptıklarını ıöy'lemek l<~i1'' 
ye hürmetkar olmak şartiyle, pe - dır. Fakat orasını ziyaret d'' 
reıtiı eder iİbi görünüyordu. Mü • ten dokuz ay sonra yeni bir • }ı'P 
rebbiye Mis War vefat etmişti. O lıyı dünyaya getirmeler!ne • .atıi" 
da Tavusun annesini takib etmit - olan mucizeyi izah etmeğe ılS' 
ti. Şimdi mürebbiyenin vazife - yoktur. dJ.tlf 
aini Mia Laurance görüyQr VJ! T ~i Annelerin birer :birer ~ 

rHizılannda yıldız işareti olanlar Uzer- vusa nasihatuar veriyordu. Tavuı muhitine çagrılmalarına tll\\1 

!erinde 20 - 12 de muamele görenler. • A · k k" · 'b' d d "' reıs nnıye arşı es ısı gı ı e • uykusu,, i•mi veriliyor "'ı 13e•· 
dir.] Rakamlar kap2nış fiıtlannı 1tösterir. d · · e __ _ _ __ ===- __ ~ _

1 
}iliğini, istihza kuvvet ve ku retı· Laurence pek eski' de\111 bd 

rtukut (Satıt) , n\ iöstermek1e hareket ediyordu. ka1ma olan adetlere riayetl' 1,p~ 
Tavus en alim kadın olan Rodber· mukadde15 tesisatı vücude ıel'e
tenin bütün malumatını yutmuı • mitti. Eskiden Helen ~.~a 

• Vlyaıı * Londra 6~.- !4_ -

• NCTJOfİ 126. - * Mıdrlı 18,-
• Pırls 169. - * Berllo 45, -
• Mllbo !(6, - • Varşon 'Z4, -
* Brüksel 118.- • B•dıpcşte ~6. -

• Atlna H , .50 • Blltreş 17, 10 

• Ct:nene 818 • • • • Belıraı 57, -

• Sorya ~·. - * Yotohamı 36, -

• Amstcrdını 84,- * Altıa 937, -

• Prar 10!, - * Mt:c!dl1e 42, - ı 
• ~tnlı:hnlm 3!. - · • Rnı.lı:ııot !40. -

Çekler (kap. ••· 18) l 
• Londrı 6:t3.- • Stolı:hlm 3.lt7.5 
• Ncryork 0.7~~0 • Vlyaııı 4.'l964 * Parls lt.0~75 • Mıdrlt S.801)2 

, • ~lllllo 9.!9- • Bcrlla 1,97.5~ 
* Brüksel 3.3956 • Varşon 4, 19:'i0 
+ Atlna. S3.8675 • Bodapeşte 4,2161 
* Cuıvre 2.4SI• • Bülı:rt:ş 78,9418 
* Sotya 66,65SO * Dclırıt 34.«ı3J5 
• Amıterdım 1.1738 • Yolı:ohama t.7338 

ı • Prag 18,97 ı 7 * Moskovı 1090. -

ESHAM 
it Bınlı:ası ıo.- rramvay ~ı.:o 1 

Anadolu 28.20 Çimento 11. 13.- ı 
•Reji t.tHO O•yoa Def. -.-· 

~lr. Hayriye lll.!10 Sark Det -.-
Mcrlı:u Bulı:ası57,ı!O Balya -.-
U. Sigorta -.oo Sarlı: m. ecu 

::: 1 Boaıontı 11,95 Telefon 
1 

r-: 
latlkrazlar 

1 

tahviller 
f• 1933Tlrk Bor.l 28.7.5 Elelı:trlk 

• • ll 26,90 Tramn1 
• .. " ın 27.ıll Rıhnm 
lstJtruıDıbllt ı 94,t5 Aaadolu 1 

ı Ergani istikrazı 97. Anadolu 11 
1928 A. MD. - ,00 Aaadolo nı 
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;.· ; 1 
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yadır. Türk ter• aöylemez her •Ö

zü manalıdır. (20) kuvvetli. bir 
kimse ol•acla güreı yapaam eli -
mekclir. (21) Don - elbi•e di • 
mekclir. (22) Agac - eakitlen 
yollar, meaafeleri göıtermek İ~İn 
ağac, fCJf dikerlerdi. Kilometro, 
leraah - paraenk - taı par~cuc 
climek (23) Gırmak- Goyun rJe 
ıairc keımek. (bocuk gırımc) hı
rıstiyanlar n yevmi mahsusu ki. 
domuz /; eı rlcr (24) ôbcin -
zırh, cebe, cev§en. 

d 'I"" • 
tu. tinde bir çok mabetler e t•P' 

O derecedeki onunla her hangi uykusu,, denilen ibadet etirıde 
bir meseleyi münakata etse fikir lırdı. Bu mabet uykusu ~)' f1lrl"'1' 

ve zeka itibariyle Rodberteye üs - kısır anneler çocuk d~~tlede'e1' 
tün olduğunu isbat ediyordu. hastalar da kendilerini ıfl 

Mis Laurence, tabiat fevkinde ilacın rüyasını görürlerdi· de .-
. gs • 

kalan kuvvet sayesinde vuku bu· Yalnız Hintl:lerin L 111 ,. }<Sto 1' 
lan tenasül fkrini Mukalinda na· dikleri Kült de değil, hattsbı'r ~o . . ., ı• 

mına ithaf ettiği mabet ile can - lik kilisesinde dahi bugu l b"' 
lan~ırıyordu. Bu mabedin ön kıs· kadınlar ayni maksat1ar. ~u ıi1'' 
miy1e fevaklade takdis edilen kıs· evl=yayı ziyaret ederler kı 1ş1ıod' 
mı biribirinden bir halı ile ayrıl - _retlerle o eski adetler ~,,;dif· 
dı. hemen hiç bir fark yok gı .,ar) • 

Bu halıyı Diodata ördü. Mabe· (I>evafllı 
din ön k11mında hiç sönmAiyendbki~ T E p E 8 A ş ı5• 1 
atef yakılıyordu. · ra a 1 TRÜ lJ 
halı üzerinde, bu ate!\!n her ŞEHİR TlY A eR ı 
sene muayyen bir günde nasıl ye· T E M 5 İ L. L. 0 da 

nilendiği, musavver bulunuyor - Bugün saat 
14

•
3 

de 

du. Yeni ate§ her tene kadınlar Bu gece saat 
20 ·~İ 

dağındaki volkandan atınıp geti • HAMLE f td~"~' ~cı~rosd 
riliyordu. Meş'alcleri temsil eden Seh1i1r111rı11Uj111a1111 on !ki genç oalan yanardağındaki 5 perde 

alevlerle met'ale1erini yakıvorlar. 

Yazan: 111 ~ ondan sonra sıçraya sıçraya ka • 
dınlar dağından aşağıya inerek W. Şekspir ... 
met'alelerini mabede get;riyorlar-

Çeviren: lf llltll dı. Bu manzarayı Diodata halı- Ertuğ"'! Muhsin : ..... ~ / 
aı üzerine usbl\'·klı bir surette ter· ~ _ 
s:me muvaffak olmutıu. '' 

Adadadaki o mabette yanan a- Est. Fransız Tiyatro•"" 
tetin ne auretle muhC'! faza ed:lece- Bugün saat }4,30 da 
ği uzun uzadıya düşünüldükten Bu gece saat 20 de ,4'ıll'I 
sonra iıin on iki ateş getirici o~la- l\uııbdl ~ıl f~ 
na havale olunm?.sı karar altına Delidolu $rhir'l'UJ8 

alındı. Bu oğlanların basında l\\\lllllml 
B'hari Lal bulunuyordu. Ondan Operet: 3 perde 

sonra Aleksandr Ansvait ve Ariel Yazan: ııı~,.,111 
geliyorlardr. Ekrem Re,it 

Bu seçme güzel ogw lanlar bu ma - Besteliyen: Cemal 1 
bet mıntakasına alıştırıldılar ve Re!it ınm 
mabede yakın olan nur getiriciler 
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Soyadları 
ala olar 

Kültür müdür muavini h.y Adil ile 
kardqleri bay Ami, bay Şevket (Er • 

tan) ilktedrisat müfettit!erinden My 
Hamdi (Girıin), bay Edib (Bal"1r), 
kültür memurlanndan bay Kental, (Er 
ıin), 3 üncü mektelt hocalanndan bay 
Bürhan (Eray), Beylerbeyi nüfaa me· 
muru bay ömer (Sezsin), lataalııul it· 

hallt gümrüiü aatıı lırltibi hay T.mtı 
ile refikuı bayan Sabiha, çoc::nklen Or 
han, Berrin (Erdem), Emni,.et aaadıjı 
memurlanndan bay Cevdet, kansı ba • 

yan Mürüvvet, oilu Nejad, Baha, lam 
Necla, bay Cevdetia Jcard.ti emniyet 

memurlanndan bay Hikmet, kansı ba • 
yan Nevber, kızı Rezan, ofullan Haır 

dan, Adnan, Ki.miran, Ayhan (Erdem) 
Topbasıede Maliye tahıil tııbesi vez • 

nedan Bay Sabri, oğlu elektrik ıirketi 
memurlarından bay Ş.refedclia, ktarcle • 

ti polis memurlarından bay Ekrem (A· 
tak), Bakırköyde oturan Sünri mite· 
kaidi k3ymakam bay Hüseyinle ail•i 
efradı !Cambnz), Mercanda çiYi tüc • 

can bay Meırur, kardqi bay S.id, lı • 
tanb.11 34 üncü mekteb asan ba79n 

Huriye n enneıi (lpkaal), Galata yol· 
cu aalonuada Gümrük mubafua me • 
muru 471 numaralı bay MuıWa (Er • 

can}, l~dıköy ktz orta mektebi l'llÜdü· 
rü bay Feridun (Oıtüael), tarih hoe« • 
11 bayan Sıdıka (Belger), tilrlaçe ho • 

cuı bayan Aliye (Ole-ea), tarü. hocası 
bayan Necibe (Ka,U.y}, ingı1iıee 
hocası bayan Meliha (Sözen), 'heden 
terbiyesi hoca11 bay Semiha ( ~ • 
cu) coğrafya maallimi hayan Zehra 
(Demir) dikit hocuı llayan Baluiye 
(Öge), yeni cami maliye tahıil f'lbesİ 

l•hak!:uk muamele memunr !,ay 1'haan 
V!Jıid, bayan AJ.te (Otaa) Oımanh 
ba~:sı Bolu ıubeıi .uneclan NJ Na· 
ci Rızr., karıfeıi 7iilnek iktaad w ti • 
caret ::rK~:~hi lldnei ırmf talöeaindea 
bay Nc .. -let Rıza (Alana), Türkof"ıa 
f ıtanbu1 tuheai miifa'rirJerindea .. Y 

Şefik (Keskin) Telefon tfteti 7U1 u· 
lemi memurlannclan bayan Refia En • 

Ter (insel), mühendisla kakmi me • 
murlanndan Halil İbrahim oilu .,.,. 
Mehmed Muıtafa (Taca), tahrirat 
kalemi memurlannclan ha7 Me1lmecl 
Necdf.t (Taner) enmi7et nriifirlütii 
telefon makine ınemarlanndan bay Ha· 
lid, Yenikapı lafçrlar cıicleü 46·48 

numaracbt odan. kömür tücc:an bay Nu· 

ri (Ann), kaçakçılık hüroıunda üçiia • 
CÜ komiser ltay Atıf, Bıyoilu merkı • 
zinde üçüncü konaiaer ba7 KeınsaJ, Be • 
yoğlunda Turan bannda elektrikçi bay 
CeW kardeıleri Halıaotlanda otana 

jandarma Yiİz batıhimdan •itekait 
Erzurwnlu amcalan bay Servet (Diz -
llay), Eminönü merkezi pelialerindcn 
hay laa (Oflu), Eminönü 3. cü 1reQıi • 
terlorindea bay Umi (0zer), ilffinci 
cü komiserlerden Muıtafa (Soral), po • 

liı bay Fahri (U:raal), poliı \ay Mala· 
mud (Dolan) poliı S.ıa (Tonalı), lı • 
tanbul Emni,et müdiirlil6 komiaerlr 
rinden iat:ibbarat memuru .. Y Neanet
lin (Akyıldız), emniyet miidirlütü i -
kinci ıube üçüncü ta.nncla iisiiıaıii ko -
miaer bay Mehmed (Ertem), ikinci ıa· 
he üçüncü komiHrlerinden bay Oaman 
Nuri (Erez), müteferrika poli. meaaur 
)anadan hay Süleyman (Çetindaf), , 
Gümrük kamanclanlık uyaıtaruca ~ 

deler takib büroıu mütehuaın bay Hay 
ri, kardeıleri hay Turgud, hay Nec • 
mcddiD, lıtanb.11 Emniyet müdürlüiii 

santra! memurlarmdan bay Şeref (Sez· 
sin), aoyadlannı alır.ıtlardır. 

Anlrarad• 
DivUll mubuebat müddei umumlti 

bay Enver (l\rlcun), lnhiurlar mM.t • 

tiıi bay Mahmed Ali w. Dinnı ~ • 
ıebat mürakipleri•dtn bay Kerım 
(Baykara), M. M. V. Sa. AL Ko. kitibi 

my Şemıettin (Çeliker), M. M. V. He· 
aab itleri müdür muavini 1-y r .. Man· 
sur, (Mamoy), Maarif cemiyeti mele • 

tehi muhasehedıi ve eski Bilecik ma • 
arif müdürü bay Hamdi Te yakınlan 

(Uysal), Etlik merkez llboratu.arları 
ırrildiril .. ,. Etllem (Erea) ao,.ctı...ı111 

allllf! ....... 

Dlzeffnte 
M. M. Vıı S.. AL Ko. nW ...,. Jfi· 

lıtanbul A.ıliye mahkemesi ü • 
çüncü Hukuk daireı:nden: 

Faıtanetin mahkememizin 934· 
1886 esaa numarasında mukayyet 
kocası istihkam mütekait zabitle

rinden Cevdet ojlu Sami aieyhine 
açtıfı tesc:li talik davasında mu· 
maileyhin ikametgahı meçhul bu· 
lunduiundan dava arzuhali sureti 

ilinen teblii edilmiı ve bu kere 
ta:rin kılınan yevmi tahk"katta 24-
1 • 935 tarihine müaadif perıembe 
aünü ıaat 10 na tayin olunmakla 
davetiyenin de tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ili.mna karar 
verUmit olduiundan yevm ve 

vakti mezk4rda müddaleyh Cev • 
det oilu Saminin veya gönderece· 
li bir vekilin mahkmememizde 
hazır bulunması lüzumu ilan olu
nur. (4342) 

0ıınıtıııhuııınınııııııııııı0111ıııııııııııı1111111ıııııııııııııııııııııııııııı ıııı 

Kıı celdi. Kıım aoiuiundan ve bu 
toiuiun getirdiği baıtalık!ardan yok • 
tU )'U~f~ korumak hepimizin 
ltoynamaza lııarçtur. Ba borcu ödemiı 
ol~ i~ kullaaamadıimuz eski ça -
ınaırrlanmızı, ~ocaklannuzm eskileri • 
ni "Çocuk esirgeme kurumu" na vere • 
lim. 

mıııııuıııııııııuııııııııııııııııııııuııııııııııı-.,dfllllmıı1111n11nıu 

taınettin Anıt ile M. M. V. muhasebe 

müdürü bay Naci (Pura) ıoyadlan bay 
Daniı ve Bura ıeklinde yazılmııtır. 

Doğruıu (Anıt) ve (Pura) dır. 

Fındıklıda aoiuk hava deposunda 
bat memur 'bay Fuadm adı dünkü aa • 

7Jllldd• Hüdai diye sılmuıtır. Dü~elti· 

.;. 

TC!JCJ.KiVE Dün ve Yarın 

llRAAT 
Tercüme Külliyatı 

SAFO 
Al fona Do de - Haydar Rif at 

100 Kl'J 

BANKASI -. 
Aile Çemheri 

A.. Mauro!ı - l. H. Ali9an 
100 K71 -----· ---•---· Ticaret, banka, borsa 

:kı. Dr. Muhiis Etem 
75 krıt -··-· 

Deviet ve ıhtillU 
Lenin - Haydnr Rif at 

75 kr~ -·,-· 
Sosyali2m 

K. Kantaky - Sabiha Zekeriya 
75 krt _____ ,. ___ . .__ 

J. Rasın Külliyatı I 
Ahmet Re,it - H.Na7ım 

75 kl'f ·------ ----------
işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifat 

80 kl'J ·-----.-----· 
Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 kl'J 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT .. l;ObQ 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Alif&D 

ı .... ·-·--· 
]. Rasin Külliyatı il 

Ahmet Retit - H. Nuım 
75 krt --------- ------------

İstanbul dördüncü tcra memur 1 
luğundan: 

T amamma 972 lira değer bi • 
ç!lmit olan Akaarayda Murat Pa

ta mahalleainin Şakir Paıa aoka· 
iında eski 12 yeni 18 No.h bir bap 
hanenin tamamı dairemizce açık 
arttırmaya konulınuı olup 25. 12 • 
934 tarihinden itibaren ıartname· 
si divanhaneye a.srlacak ve 22 _ 

1 - 935 tarihine raıtlıyan Salı 
günü 14 ten 16 ya kadar lıtanbul 
dördüncü icra dairea:nde açık ar
tırma ile ıatılacaktır. 

Artı~ya ıirmek için yüzde 
yedi buçuk teminat akçaaı alınır. 
Müterakim vergiler de belediye 

rüıııınu ve vakıf icarea! alıcıya a
ittir. Arttırma bedeli biçilmit o • 

lan kıymetin yüzde yetmit beıini 
buluraa üzer!nde bırakması yapı. 
lacak, bulmazsa en aon arttıramn 
taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma 15 gün daha uzatılarak 6 -
2 - 935 tarihine ra.atlıyan Çar • 
ıamba günü ayni saatte gene da
iremizde yapılacak olan ikinci 
arttırmasında gayri menkul en 
çok arttıranın üzerinde bırakıla -
caktır. 2004 No.lı icra ve iflas ka· 

nununun 126 ıncı maddesine gö • 
re ipotek sahibi alacaklılar ile 

diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve huıusiyle faiz ve maaarife dair 

olan iddialannı ilan tarihinden İ· 

tibaren 20 gün için evrakı müıbi· 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 
lstanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
Sakarya Vapuru 23 

K. evvel 

Pazar ıünü aaat 20 ele Ga 
lata nhbmından kalkacak. Giclit 
te: Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, Unye, Ordu, Gireıua, Ti· 

1 
rebolu, Görele, Trabzon H RİzeyL 
Dönüıte bunlara ilaveten Of Te 
Sünneaeye uirayacaktır. 

Satılık ev 

Gorio Baba 
Balzak - Haydar Rif at 

100 Krt ·---------- ----------
Deliliğin piskolojisi 

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

ilkbahar Selleri 
Türgenyef - Sami z. Süreyya 

'Jlk"'-----· ·--.L---• 
Engerek düğümü 
F. Moryak- Peyami Sefa 

·---------80kl'f---------· 

Çemberlitatda, Dızdariyede, 
Şi.tır sokakta kö,ebatında, elek • /. Rasin Külliyatı 111 
trik ve T erkoa ıuyu olan muf&lll · Ahmet Reıit - H. Nazım 
ma döteli (7) odalı (13) No.b bir 75 krt ___ _ 

ev acele aatılıkdır. ı• .. -----. -

Cörmek iç:n müstecire, pazar· Samimi saad.et 
lıiı için de Kasımpa•ada Deniz T ı Al. 
kü ır o ıtoy - 1. H. tfr .. tüphaneıi müdürü Bay Tahıi • 
ne müracaat edilmesi. ·---------· kl'f~------
--------·-··-----·------------- ·---------- mı enas 11 ı 

teleriyle b:rlikte dairemize bildir· istatistik 
meleri ii.zımdır. Akai halde hak. A.ndreles _ Huphi Nuri 
ları tapu sicilleriyle sabit olmıyan· ao krt 

lar satıt bedelinin paylqma.sın • • 
dan harç kalırlar. Alakadarların •--~--- ı..----
kanunun aözü ıeçen maddeıine Çocuk düşürtenler 
uygun olarak hareket etmeleri ve H. G. Menuaier 1. F. Raıim 
daha faz1a maliimat almak ini • 80 krt 

yenlerin 34 - t 927 do.ya No.aivle Dağıtma yeri : . 
memuriyetimize müracaatları ilan• V AKIT Matbauı 
olunur. :c OM) 



Denizyolları 
ıŞLETMESı 

Acentelen KarakOy Köprübaşı 

1 el.42362 - 'mkecı Mühürdarzallr I•-• ilan 1 elefor ı?2740 1 

Karadeniz Yolu 
VAT AN Vapuru 22 Birinci 

Kinun CUMARTESİ günü ak
şamı saat 18 de Hopaya kadar. 

(8620) 

A .. manağı çıktı 

bakışlarımızı yaşatan ve pek çok işçileri himaye eden bu 

r evi, büvük ve küçük elişleri hazırlamııtır. Bayram1ık ve 

Mersin Yolu 
ERZURUM Vapuru 23 Bi - · 

rinci Kanun PAZAR günü saat 
10 da Merıin'e kadar. (8602) 

bu değerli sanat ve ıefkat yuvasından al· 

mayı unutmayınız. 
Ayvalık Yolu 

Sel inik 

MERSiN Vapuru 22 Birin· 
ci Kanun CUMARTESİ günü 
akşamı saat 18 de lzmir'e ka -
dar. (8603) 

Tesis tarJhl: 1888 Doktor i-;afız Cemal 

1935 de neler olacak? - Yarınki harb - Eski ve yeni gazetecilik 
. İktısadi buhran ne zamana kadar sürecek? 

§§ 

are merkezi: JS1 AN BUL (Galata)~ 
. -?~ Cumadan başka giinlerde öğ. 

Dahiliye Mütehassısı 
Abldln Dn\cr, Ahmed HJda)et, ErcUmend Eltrcm, Muharrem lo"eyrl, Refik Ahmed 

Sellm .,ırrı'nm ~ nzıbr. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, faideli malum.at, hanımlara el işleri ve saire ve sa

ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

TUrklyedekl Şubeler: 

lstanbul, (Galata Yeni - Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
SeU\nik. Atine. Pire 

leden sonra saat (2,5 dan 6) ya 

1 
kadar tstanbulda Divanyolunda 
(118) numaralı hususi kabinesin
de hastalarım kabul eder. Mua
yenehane ve ev telefonu 22398. 
Kışhk te]efon 22519. 

Her kitapçıda bulunur. 

jinhisar ar U. Müdürlüğünden 1 

ayda Tayyare Cemiyeti e
zarf bırakacaktır. Fitre 

.. tınızı bunun içerisine ko • 
adınızı, sanınızı yazıp ge-

1 umumiye, 
zhk ve kuv· 
ik halat 
fa"de ve te· 

1 qöriilen 

~z Türkçe kar§ılıklar 

rakhk, 3. Oğruluk, 4. Uğruluk. 
Hırsızlrk etmek, 1 Çalmak, 2. 

Kadrandamak, 3. Oğurlamak, 4. 
Uğmlamak. 
Hrsım, 1. Dünür, 2. Dünürşü, 8. 

Hısım, 4. Kadaş, 5. Kayaş, 6. Ku
da, 7. Srnar, 8. Uruğ, turuğ, 9. U
ru1 derik, 10. Yan yavuk. 

Hı§m (Hışım), 1. Kakınç, 2. 
Kakıma, 8. Kızgınlık, 4. Ofke, 5. 
Öke, öyke, 6. Okke. 

Hışımlanmak, 1. Kakımak, 2. 
Krnnak, 3. Öfkelenmek, 4. Salçr -
mak. 

Hıtta, 1. A vıl, 2. Ercin, 3. ö lke, 
4. T lke, 5. Yer. 

Hıyaban, Beki. 
ıyanet, 1. Eğrilik, 2. Keleçe, 8. 

s·· .. nde durmamak, 4. Taybalu. 
I I•zp, 1. Barana, 2. Bölük, 3. Ta

kı .1. 

Hibe, 1. Bağışlık, 2. Bağşış, 3. 
Eı nce. 

Hibe etmek, 1. Bağışlamak, 2. 
P~~ı--lamak, 3. Vermek. 

Hicap, 1. Buyuk, 2. Çekinme, 3. 
Gerim, 4. lmanç, 5. Küşüm, 6. 
Püsükleme, 7. Ubut, 8. Ud, ut. 9. 
Utan, 10. Utangaçlık, 11. Utanma. 
12. Uvut, 18. Uyat, 14. Yat. 

H;cap duymak, Hicap etmek, 1. 
Çekinmek, 2. Çeklemek, 3. Ele -
kirnek, 4. Elikmek, 5. Eymenmek, 
6. lğmenmek, 7. lmenmek, 8. Isır
ganmak, 9. Körlenmek, 10. Utan -
bıak, 11. Utlar:nak, -ı2. Yacan • 
lllak, 18. Yacınmak. 
Racabı haciz, .1 Çöz, 2. Gergin, 
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3. Karın zarı, 4. Uykuluk. 
H:capsız, 1. Kıruşmak, 2. Utan

maz, 3. Y ırtlaz. 
Hicran, 1. Acı, 2. Ayrılık, 3. 

Ayı"Uk, 4. Dokunak, 5. Yamklık. 
Hicran çekmek, Yanmak. 
Hicret, 1. Göç, 2. Göçriim (Ür

küntü ile hicret man.) 3. Göçüm, 
4. Köçrüm, 5. Urkiilük (Hezimetle 
h · cret man.) 

Hicret etmek, 1. Ağılmak, akıl
mak, 2. Bosmak. 3. Göçmek, göç
etmek, 4. Kangrmak. 

Hicv (Hiciv), 1. Taşlama, 2. 
Yiıme. 

Hicvetmek, 1. Kargaınak, 2. Kı. 
namak. 

Hicviyeci, heccav, 1. Köngeç, 2. 
Kmmasık. 

Hidayet, 1. Bosut, 2. Doğruyu 
bulma, 3. Salık, 4. Yol göstermek, 
5. Yüreğe doğma. 

Hidayete ermek, 1. Ermek, 2. 
Gönmek, 3. Onlanmak. 

H"dayet etmek, 1. Bosutmak, 2. 
Buldamak, 3. Düzeımek, 4. Künd· 
gürmek, 5. Onlamak. 

Hiddet, 1. Acığ, 2. Acılı, 3. A • 
cık. 4. Aç, 5. Açığ, 6. A· 
çu, 7. Açuv, 8. Azı, 9. Bavur, 10. 
Buşı, bumı, 11. Çızlarma, 12 Cu -
kul, 13. Derk, 14. Dutlak, 15. Gu· 
da, 16. Hart, 17. Höndür. 18 F nr· 
sa. 19. Horsa, 20. Tl
f!ar, 21. Kakım, 22. K~ krma 23. 
K~kmç, 24. Kes:nlik, 25. K1za~hk, 
26. K1z~m1'1· 27. Ki<'. 2R J<'i,·1 ·it, 
29. Naza, 30 Öfke, 31. Opke, 32. 

( 40} Metre mık'abı Çıralı Tahta. 
ldaremiz için satın alınacak bu tahtaları vermek istevenlerin 

şartnameyi gördükten sonra fi at vermek üzere ( 0 o 7,5) tcminat
larıyle beraber ( 29/12/934) Cumartesi güeü saat 15 te Cıbalide 
alım, satım ~u">esine müracaatları. (8 93) 

J ________ ,_~_t_o __ r_t __ ü_, __ ~ __ e_ı_~_o. __ i~ __ e_s_• ___ u_a_n __ ıa __ r_• _______ , 
GDlnta kulesıodekı vakıt küus nın hmırı cio ayısıyle ı:s • L6 

lkincı Kauuo 935 günlerinde küre düşmiyeceği ilin olunur 
,8612) 

A 

u asası 
Oz Türkçe karerlıklar 

Kullanınız. 
Her· ·-ecıa:-

~.. ' 
nede satıhr. 

,4~,5 

" 

Oyke, 33. Sertlik. Dinlemece, 4. Erteği (Eski, ka -
Hiddet etmek, Hiddetlenmek, dim, kadimi söz, ef&ıne, destan, 

1. Acığı tutmak, 2. Açıvlanmak, tarihi ınenkabe man.) 5. Höçek 
3. Açulanınak, 4. Acılamak, 5. (Kıssa, mesel man.) 6. trteki, 7. 
Buşlağlanmak, 6. Buşmak, buşur- ı Kuçm, (Esatir) 8. Oküncük. 9. 
~anmak, 7. Büşmek 8. Çaınlanmak Oşük, 10. ötkünç, 11. Otük, 12. 
9. Çelermek, 10. Çukuldamak, 11. Naı1:pak (Kahramanlık masalı 
Darılmak, 12. Kakımak, 13. Ka - man. 13. &maka (Hurafe man.) 
kmmak, 14. Kanıkmak, 15. Ka - 14. Sav (Söz, ata sözü, tarih ve 
nıksamak, 16. Kannanmak, 17. tarihi hikaye man.) 15. Serçek, 
Kayıkmak, 18. Kırçurrnak, 19. 16. Sürçek, 17. Teydik, 18. Oran -
Kızmak, 20. Köpürmek, 21. Öcük- lama, ozanlama (Nazmen hika. 
ınek, 22. Okünmek, 23. Öfkelen - ye söylemek man.) 19. Soy, 20. 
mek 24. Orleınek, 25. Öykelen - Uzaklama, uzunlama, 21. Y oma'K 
mek, 26. Puşmak, 27. Sarılmak, 22. Öykme, öykünme. 
28. Serilmek, 29. Sıdalaınak, 30. Hikayeci, 1. Kaycr, kaycı, 2. ku
Talpmmak, 31. Tarmmak, 32. çmcı, 3. Ozan, uzan (Şiir ve musi
Tcrs· nmek, 33. Tomuıuı-tamnak, ki ile menkabe irat eden rnan.) 
34. Toza1amak, 33. Yarsımak. Hikaye etmek, 1. Anlatmak, 2. 

Hiddetli, 1. Carga, 2. Çmihl, 3. Kotarmak, 3. Kuçmdamak, 4. 
D.,rgın, 4. Es'rik, 5. HöniWrlü, 6 Ötkünme, 5. Söylemek, 6. Yomak
F·ldır, 7. Ka<Yan, 8. K!ll\f<T!ın, 9. la:ınak. 

F ""'kin er, 10. Kızgın, 11. Öfkeli, Hikmet, 1. Bilik, 2. Bilim, bilim-
12 Sert. 1ik, b.lülük, 8. Böğüş, 4. Sağbili. 

Hi-1deti zail olmak, Yumuşa - Hilaf, 1. 1kit (Hakikate muhalif 
ırı'lk. man.) 2. Karşı 3. Savşurma, şaşru, 

Hidde'len-\irm"'k 1. l{!ıkrtnı~k. şaşuru, 4. Ters, 5. Yalan. 
2 T"'lzrrlanrlırm~k. 3 J{ızdırıPak. Hilafgir, Yat, (Asıl yabancı 
4 i\fl·clnnr\·rnıek. 5. Orlc~tmek. man.) 

H'ff~ 1 Actkl1l<" acık S'1"rk - H:ı::.fına, 1. Çüvre, 2. Tersine. ı 
Irk (Fif'f',..t.i ım~c:rep. ;ffp1-~·71ik Hilal, 1. Avdoğdu, 2. Gen~ ay, 
Jl"~n.) 2 Fon'"'"lTk (ff1Tt'ot-i Pli- 3. fil~ av, 4. Yalaz, 5. Yanç, 6. Yay, 
Z"" ternl,.;n~~"n ın"'n ' ~ Vpğ - 7. VPni av. 
ni1"1' Li. Ye1;1 ·ı·, ı:l Yiı-nilik. H.l'nt. 1. Kafl:.:\n <Haftan boz-

p:çc .. t rı:ö .. terll'e1• ~'l'tT!lmak masr) ?. ~arnav, 3. ~ovurg-al ( ft ~ıl 
ı..t"ffet J'Yet·,.l"'Pk fftkhna -.) h,:ırtürlühedi~·eyeihsanman.) 4. 

l ,... 1.-1Tn~vı1~ ') neı;~"'ı. 1 Tl"""'.l 
" Hikaye, 1. Boy, 2. Çürçek, 3. Hil'at ı:ôvdirmek, Soyurfl':lnıak 
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~ 12 - KURUN 21 Birinci kftnun Hl'l' 

o 

• 
IYET 

INDA 

SA nın l.E, . 
1 Elektrik Sergisini 
Zıyarete iniz. 

-'.~ 
~r·;; 

'nr8~g~ ıı .. 1 
~ o9 o 

aramzı okağa . ~tmak 
lstemezsenız ı 

Az Sariiyatla 
Çok ışıl~ vererı 

Bu sergide elektrik l\LETLERiNiN EN SON ve 
SEÇiLMiŞ ÇEŞiTLERi ile Zarif A ViZELER ve 
faydalı bayramlık hediyelikler bulacaksınız. 

1 TU 
= 

' Ampullerini Kullamnız • -. -. -. -. -. -. -. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_;-.;-,;,;,;,;,;.;.;.;.;.;j;.~~~-D-r-. 1-bs-an_S_aın-i ~~~~ • imli '!111 lll!llllnıOO!ll~ m llffllll! Jll il! ll!OOll lllllJI il ~I , il il ' il il il 1 l ı il 111 l'nıııımırıı.ıııııt1 

Kiralık Daireler Uksllrllk şurubu Askeri Fabrikalar Satın<1ılma 
Posta ve Adliye binasına en yakın yerde Ankara caddesin

de Orhanbey hanında Matbuat Cemiyetinin bulunduğu kat oda 
oda dahi kiraya verilecektir. Cemiyetlere, avukatlara, hekisn
lere, gazete, mecmua idarelerine mükemmel daireler •.. 

Oksürük ve nefes darlığı boğmaca Komisuonunds 
ve kızamık öksürükleri için pek te· J 

sirli ilAçtır. Her eczanede ve e-cza Muhammen bedeli 22500 lira olan 50 ton bam Adana 
-- depolarında bulunur. (5444) alınacaktır. Bu pamuğun pazarlığı 3 lkincikanun 1935 

nm:::n.nı n ıw:::::::::::::::::::::::rii 
:: h k . ı: 

müsadif pertembe günü saat 14 de Ankarada Askeri Fa 

·· VAKiT idare evine müracaat .. :: Dit e imı .. 
" " · g Hüsnü Mustafa j ~~~-•• h.ib.i:·A·.·~·u·.~~·1·N·~·ri~p·t·m-üd1&1·~·-=·~~r111K•A•H0M·E·T·H bt.Aku~y vd~~ Hm B 

VAKiT Matbaası - lstanbul g karşısın a !! 

JJ~um müdürlüğü Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. T 
ticaret odası vesikası ve 1687 lira 50 kuruş muvakkat temi 
birlikte -~ gtın ve saam Komisyond u a. arı 15.zımö 
ler şartnameyi parasız olarak Askeri Fabrikalar Umum M-...,. .... , 
Satmalma Komisyonundan alabilirler. 

::::::::::::::::::::::::::ı:::::::n:ı::::::::ı: ::::::::-.::: _ 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~---:-~:==:=~-

• 
Öz :rürkçe kartılıkJar 

(İhsan etmek man.) 
Hilkat, 1. Caratu, 2. Kıhğ, 3. 

Kurum, 4. Oluş, 5. Töretme, töriit
me, 6. Turufüı, 7. Yaratma, yara -
dış, 8. Yaradılış, 9. Yayan. 

Hilkatten, Hilki, 1. Caralgan • 
duk, 2. Yaradılışta, yaradılıştan. , 

Hilm, 1. Usluluk, 2. Yavaşlık, 
3 ·umuşaklık. 

Himaye, 1. Apulama, 2. Arka, 
3. Asrağu, asrav, asravu (Bakıp 
büyütme, terbiye etme man.) 4. 
Bakım, 5. Börküv, bürkev, 6. Dal
da, 7. Dulda, 8. Dulga 9. Erik, 
eı k, (Hakimiyet, iktidar man.) 
10. Esirgeme, 11. Esirgenlik, esir
gc"lik, 12. Gölge, 13. İtilik, 14. 
Kayınna, 15. Koruma, 16. Koltuk, 
17. Uça, 18. Yölek. 

Himaye etmek, 1. Arkalamak, 
2. Asramak, (Terbiye etmek 
man.) 3. Ayamak, 4. Banmak, 
barınak,, barumak,, 5. Barındır -
mak, 6. Cebemek, 7. Çoklamak, 
8. Es~rgemek, 9. Eyemek, 10. lsra· 
mak (Doğrusu "Asramak,,) 11. 
Kaştarmak 12. Kavanlamak, 13. 
Kavzamak, 14. Kayınnak, 15. 
Koldamak, 16. Korumak, 17. Kü -
mek, 18. Önlemek, 19. Yambas -
mak. 20. Yanlg mak. 

Himmet, 1. B~ nn, 2. Cete, 3. 

Ç:th a. 
Himmet etmek, 1. Çalı~mak, 2. 

K:ı· ı k, 3. l1 ınak. 
Himmetsiz, 1. C klak, 2. Gev-

şek. 3. ~f ıllnld k. 
H'ndi, 1. Bord ;. n, 2. Culuk, 
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3. Giilü, 4. Gülük, 5. lbi, 6. 1\1151r, 
mısırga. 

Hinterlant, 1. Çc~vre (Etraf, 
Muhit ınan). 2. Everek, lverek, 
Oyrek .. 

Hiram, 1. lğranına., 2. Mamş, 3. 
Salınış, 4. Sallanma,..5. Serkek, 6. 
sınpas, 7. Yürüyüş. 

Hiraman,, 1. Balpan, 2. :Manaz, 
3 salına salma yüriiyen 4. salman, 
5. Salmcı. 

Hiraman olmak, L Salına salı
na yürümek, 2. Salınmak, 3. Üğ • 
riinmek, 4. Urünmek. 

His, 1. Anlayış (İdrak, intikal 
man.) 2. Annak, 3. Duygu, 4. Duy
su, 5. Es, !s (Zihn, hatıra man.) 6. 
Sezek, 7. Sez·, sezik, K Sezi~, sez
me, 9. Sizüs, 10. Süm (Sevgi 
man. 11. Tavış. 

Hisaetmek, 1. Anlaşma, 2. Bürt
mek, 3. Duymak, 4. Eslemek, 5. 
lskernıck, 6. İslenmek, 7. Ognan • 
mak, 8. ezimnek, sizinlemek, 9. 
Sezmek, 10. Sizinmek, 11. Soşku -
mak, 12. Toyınak, tuynmk. 

Hissikablelvuku, 1. A3'lanma, 2. 
İçe damt)la, 3. llgeyme, 4. Kürim, 
5. ezik, 6. Sezinme, sezinleme, 7. 
Sezülik, 8. Tuygayma, 9. Yüreği • 
ne doğma. 

Hisli, 1. Duygulu, 2. Sezik. 
Hissi iptal etmek, l. Uyuştur • 

mak. 2. Uyutm k. 
Hissiz, 1. Badak, 2. Duygusuz 

3 c:: 1 , .. w .... amraına, . . ı ı~e. 
Hisaiz kalmak 8uğunnak. 
Hisar, Ark (İstihkam ve hen • 

Öz türkçe kartılıklar 

Heykel, 1. Abak (Sanem man.) Hezl, (Hczil), 1. Uaka, 2. Yan-
2. Annak (Hatira, yadigar man.) su. 
3. Balbal, 4. Barkı'". 5. Burçak, 6. Hezelgii, 1. Köngt~ç, 2. Şakacı, 
Burkat (Sanem man.) 7. Hoyuk, Hıfz (etmek), 1. Asramak, 2. 
8. Kılık, 9. Korçak, 10. Kurçak, Ayaınak (Sıyanet etmek ınan.) 3. 
11 O k k 19 O 13 S Barumak, 4. Beklcmc!.k, 5. Çaşır • . yu , uyu , .... nge, . ın, 

sin. ınak, 6. Es"ıgemck, 7_ Güdezıne~, 
H f 1 B ·kl' " B"l ·c 8. J(orumak, 9. Kuı·rrrcmak, 10. Ku· ezar en, . ecen ı, ..... ı gı ~' ı:-ı 

3. Her telden çalar. mek, 11. Kütmck, 12. Sakınmak, 
Hezeyan, 1. Ahuk sabuk, 2. A - 13. Saklanmak, 14. Y\unşabnak. 

3 lakırr, 3. Berinleme, 4. Bultak, 5. Hınzır, l. Çalak, 2. Domuz, · 
Kakparma (Humma hezeyanı Ton~z, 'J. Yiye. 
man.) 6. saçma, 7. vamarma, sa. Hırka, 1. Arkahk, '.2. Beşınct, 3. 
nurdama, samırdanma, samırma, Böz, 4. Dcldek, 5. Ha·nak, G. J{a .. 
samraına, samurtlama, 8. Sandı - bama, 7. Kapama, 8. Kürde, kür.
rak, 9. Sandırma, 10. Sanırannıa, dek kiirdük. 9. Küsfü, 10. Utural<· 
11. Santetmc, 12. Sataşu, 13. Sa - Hırs, 1. Açap, 2. Aç gözlülül<, 
yağ, sayığ, 14. Sayıklama, 15. Si.i- 3. Dümiik, 4. İstek, 5 lfoY, 6. kıç~, 
mülgen, 16. Tiyik, 17. Yamrama, kıçanan, 7. Kılcanak:ı 8. Kıyana ' 
18. Yeldirgeme, 19. Yönsüz söz. 9. Kızgınlık, 10. Soğunsuzluk, tl• 

Hezeyan etmek, 1. Çaylamak, Suk, suk1uk, 12. Süği.lm. 
2. '.Munmak, 3. Saçmalamak, 4. Sa- Hırslandırmak, Cihitmek. 
mannak, samramak, 5. Sandırak- Hırslanmak, 1. Cilkinmek, 2• 
lamak, 6. Sanrımak, 7. Sannşmak, Hoyurlanmak, 3. )(ızmak, "-
8. sayıklamak, 9. sayramak, 1 O. Suklanmak. 

2 sayraşmak, 11. sentennek, 12. Hırsla yeİnek, 1. flümi.irmek, • 
Y amramak. Oratmak. S. 

Hezimet, 1. Basgu, 2. Basılma, 3. Hınız, 1. Arçığan, 2. Çakacr, 
Busunma, 4. Bozgun, 5. Bozgun • Cakucr, 4. Çalan, çalııcr, 5. Çulgtı9r 
hık, 6. Kaçkı, 7. Kıran, 8. Smdık, 6. Eli uzun, 7. Hırsız,. 8. Kad~ 
9. Sındırgı, 1 O. Sınma, 11. Tezgi. kadrançı, kapkı~, kap kışçı. 9. J{~ 

Hezimete uğramak, 1. Basıl- rak. 10. Karakçı, kanıkşı, 11. J{ıa ,,, 
rnak, 2. Basırganmak, 3. Bozguna makçı, 12. Kögön, ıa. Oğrı, o 
u~ramak, 4. Bozgun vennek, 5. 14. Uğ11.1, 15. Yulgas~ 
Bozulmak. Hırsızca, Hırsızc:asına, 1. ~ 

Hezimete uğratmak, l. Basır - ğurlaym. 2. Oğrun, 3 .. Oğnın O» 

mak, haslamak, 2. Basmak, 3. Boz- ıım 4. UP.nılavın. 
mak, buzrnak. Hırsızlık, 1. Çakumlık, 2. 
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