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Büyük Kurultay dün 
adar tatil kararı 

1 Marta 
verdi 

Dördüncü Kurultay, Türk kadınına. verdiği onurlu sıyasal 
orun ile ulusal borclarının en .büyüğünü ödemiştir 

Kolaylığa karşı Kazım Özalp söylevinde: Başarıcılığı-
k ) J k b .. 1 · mızın kaynağı Atatürkdedir diyor 

0 ay 1 oy e ffil Ankara 23 (KURUN) -Te-

O ı ur ? 1'irdağı say lavı Bay Cemil Uyba-

Son günlerde Jngilizler Türkiye ile 
0lan ökononıik işle!'.inde pek iyi duygulu 
torünmüyorlar. Geçenlerde saylavlar 
kıırultayında Türk gümrük tarifelerinin 
!ııgiJiz İ§ adamları için uygun olmadı
tı Yolunda sızlanmalar olmuıtu. lngi· 
~ Bakanı da hükumetin bu i§ Ü· 

~nde çalı§makta bulunduğunu &Öy· 

Kazım Ozalp 

lının Yüksek Ba§kanhğa verdiği 
'Kurultaya bu toplantı senesi için
le gelen işler bitirilmiştir. tnti -
'mbm yenilenmesi de kurultayca 
onaylanımş bulunmasına göre bu 
devrenin 1 Mart 1935 tarihine 
kadar tatiline karar verilmesini 
'dilerim.,, takririyle Kurultay tatil 
yapmıştır. 

Bu münasebetle Baıkan Kazım 
Özalp §U söylevde bulunmuıtur: 
Kazım özalpın söylevi 
"Sayın arkadaılar, 

Devamı 2 inci llD)·ırunın ı tncl sUtununda) 

Yoldaş Kirofun öldürii.-
lüşü hadisesi büyüyor 

Tedhişçiler, Zinoviyef ve Troçki taraf
tarlarının fikirleri içinde Sovyet Rus
yada rejimi değiştirmek istiyorlarmış! 

Kamenel, öldürülen Kirof, Troçki •• 

Leningrad' daki Sovyet komü • 
niıt fırkasının en ileri üyelerinden 
Kirof'un öldürülüşü ve yetmiı be-

ltrni§ti. Bundan birkaç gün sonra 
A.rıadolu Ajansı yeni bir bildirim ( teb
ni) verdi. Bunda, Türk yumurtalan· 
111rı lneiltere gümrüklerinden içeriye 
~ zorluklarla girdiği anlatılıyordu. 
a,, arada lngiltere ile ahı veriı yapan 
~: lakım Türk finnalan bize gelmeğe 
'°eı lngiltereye mal göndermek yönün
~ çektik~eri sıkıntılan yanayakıla an· 
~bnağa ba§ladı. 

Sözün en doğrusu ıudur ki Jngi • 
~lerin Türk mallanna gösterdikleri 
'otluklar, Türltiycnin 1 ngilizlere göster· 
~İkleri kolaylıldıır kar§ısında inanılmı • 
tlcak bir şeydir. lngiltcre her kurunda 
1\'akit) olduğu eibi bm;ün de Tü!'.kiyeye 
'1drğından çok artık (fazla) mal gönde· 
•trı bir ülkedir. Bugün Türkiyede 
"Iı§arak para lcazanan, sonra kazandık· 

1!..~1.':.~::~.?.~.'!; .. i!.~~~~'!!.:*..~ .. ~.~~~~-~'!:.~.~~~.~';..~~-~.'!.~:'!!.~~~ .. ~~i ::.~ :ı:~:e ~~~::e~:;;;~ ~~:~: 

taraftarları olduklarım ve Sovyet 
idaresine karşı hareket etmek is -
tiyen bir tethiş grupuna mensup 
bUlunduklannı dün yazmıştık. 

d 1 · z· · f Oenmı ' Onctı ııayıfanm l lnd stıtununda) B k l ç ld yeti tertib e en erın ınovıye 

Bütün a an ar a a- ökonomik hayatımızda kıvanca değer adım 
rise istifalarını verdiler K~t;Y-Rıiıt~;-Şt;.k;ti 

A \ı parnlc.rt nna yuıi.lnnna nrd nrn ver· 
'1cıizin yollayan İngiliz iı evleri 

Muhalif fırkalar başkanları "Hükômetin mukavelesini onayladı 
suikast suçlularile beraber olduğu 1 ~dır. Bu durııına (vaziyete) r,öre İn· 

""Jzlenn Türkiyeye karşı benbencı 

'egoist) bir siyasa değil, biraz da 
'tiirfclerin dileklerini göz önüne alarak 
0rıa göre bir yol güden bir politika tut-
llıaıı gereğirken, sonra İngilizlerin ken
d' 1 aaığlan (menfaatleri) de bunda ol-

ortaya çıktı. ,, diyorlar 
Geçen yıl Bay Venizelosu ö1 -

dürmeğe kalkışmış olanların Pire 
ağır ceza mahkemesinde başlan -
dığını, muhakemenin belirsiz bir 
güne bırakıldığım bildirmiştik. 

Muhakeme pek sinirli bir hava 
içinde geçmiştir. Muhakemenin 
jüri üyelerinin geLmemesi yüzün -

den geri kalışı muhalif fırkalar • 
da derin bir ho§nutsuzluk uyan -
dmnıştır. Muhalif fırkalar reisle
ri bu tehirlerle Yunan adaletinin 
teıhir edi~mekte bulunduğunu, 
hükumetin suçlularla beraber ol-

(Devamı 2 ncl eayıfanın 2 ine! stıtununc!a 

~ğu basbayık (pek açık) bir gerçek· 
İle (hakikat) iken bukez tüke) (tama
'lıtrı) aykırı bir yöndcm (usul) tutul-
111\ııhır. Daha doğrusu ortada hiçbir 
)~a yok iken lngiltere hükumeti gÜm· 
~klerine verdiği bir buyrukla konten· 
1~bnan yöndemi kurmuıtur. Bu ye· 
~, b •• d ·· • T .. k t 1 .. on em uzenne ur yumur a an· 
lıırı lngiltereye girmesi sanki yasak 
~İlrniı kerteye (dereceye) gelmiıtir. 

11lldan sonra bir kişi r ngiltereye bir 
'l:ıd k .. d • k • ı yumurta gon eremıyece tır .. 
~ l"ürkiyenin İngiliz alış verişçilerine 
t,. ı-~ı gösterdiği kolayhldara gelince, 
( ~1 (A) listesinin bugün dahi yürüm 
'tlatlıik) yerinde bulunduğu Örnek (mi· 
t';) olarak gösterilebilir. işte bu, In
~ t~renin Türkler için nldığı sıkıcı dü
d illerin (tedbir) güzel bir karşılığı • 
ltt 

Kubilay andacını açmak 
için gidecek heyet 

Receb Peker'le arkadaşları yarın 
izmir yolile Menemene gidiyorlar 

.. 
~ ~Ylc sanıyoruz ki bu durum böyle-
111 ~~riib gidemez. Uzun sözün kısası, 
~ tılızler ile aramızda olan alış veriı 
~ tlaırnaaını (ticaret mukavelesini) bo
t~ .. lngiliz ve Hind mallarına Türk 
~ uklerini hemen kapamnk gerektir. 
~dan sonra İngilizler ile yeni baştan 
~~ antlaşma yaparak gösterdiğimiz 
"- Ylıktara karşı kolaylık istemeğe sı· 

lftlir. 

~ ~~onomi Bakanı Bay Celal Bayann 
'ııı 0klü ve değimli (mühim) sorcık 
~~~ele Üzerinde ne düşünrfüğünü öğ. 

ek isterdik. 

~ Asım US 

J 

Kubilay ve adına dik:len andac 
~ivj yazıları hakkında 
ı:- ınühim bir eser 

\.Ilı ajansı "Maverayi Kafkas Memleketimizde irticam son 
t,t~·l'aııları,, adlı biiyük bir ilmi kıpırdanışını ve ona kartı inkı -
~~ 111 l'ifliste basılmak üzere mat labın kat'i zaferi demek olan Me
~~ ~a Verildiğini bildiriyor. Bu 'ki- nemen hadisesi münasebetile di -
\ •l\.aıda havalisinde bulunan ve kilen inkılap abidesinin açilma ... 
~ ~ doğumundan evvel yedin - merasiminin çarşamba günü ya -
~i~~'ll-cf:.:ı on Mrlnd 6.iiia kadsi' 1 pıkıcağmı dün yazmıfhk. Cüm • 
~~~:~~na ait olan çivi yazılarını h~riyet Halk Fırkası. genel ka~i. • 
~it cı.unelerini ihtiva etmekte - hı Bay Receb Peker ıle umumı ı· 

. dare heyeti azasından Muş sayla-

vı Bay Hasan Reşit yarın aabah 
saat on birde §ehrimizden Kara -
deniz vapurile lzmire gidecekler· 
dir. Bay Recep Pekerle birlikte 
lstanbul namına fırkanın vilayet 
idare heyeti azasından Bay Galip 
Bahtiyar ve Bayan iffet Halim 
de gidecektir. Heyet çarşamba 

sabahr onda lzmire varacak, ora
dan trenle Menemene gidilecek -
tir. lzmirden de büyük bir heyet 
Menemene gidecektir. Menemen -
de merasim çarıamba günü saat 
on ikide Bay Recep Pekerin bir 
söylevi ile başlıyacaktır. 

Merasimden sonra Bay Recep 
Peker intihap dairesi olan Kütah
yaya gidecektir. 

Universitede 

Şehid Kubilay için çarşamba gü

nü saat on üçte üniversitenin kon

ferans salonunda büyük bir ihti -
fal yapılacaktır. 

lhtifalde üniversite talebelerin
den Bayan Lamia Şerif ile bir er· 
kek talebe söz söyliyeceklerdir. 

Ba.11ındırlık ve Adliye Bakanları, 
şirketin tarihçesini yaptılar 

Bay Şürkü Saraçoğlu 

Ankara, 23 (A.A.) - Kurultay 
bugün biri Refet (Bursa) nın di -
ğeri de Baıkan Kazım Özalpm 
baıkanlıklarında olmak üzere bi-

ribiri ardınca iki toplantı yapmış
hr. 

Kurultay, bu toplantılannda 
gündeliğinde bulunan kanunla • 
rı onayladıktan başka gelen ev -

rak arasında bulunan bütün ka • 
nunları da gidenliğine alarak ü • 
zerlerinde görüşmüş ve onayla • 
mı§tır • 

Kurultayın bugün böylece o • 

naylamış olduğu 24 kanun ara • 
sında İstanbul rıhtım dok ve an
trepo Türk anonim şirketinin mal
Jariyle imtiyaz haklarının satın a
lınması için ıhükumetle şirket ara
sında bu ayın 18 inde imza edilen 
mukavelenin tasdikine ve bu su-

Devamı 4 cil savıfanın 2 ci sütununda 

Şehrimize gelen Yunanlı talebe 

Yunan üniversitelilerinden 60 kişi· 

lik bir kafile dün Danimaçya vapuru ile 
ıehrimize gelmiılerdir. Yunanlı üniver· 
aitelileri §ehrimiz üniversitelilerinden 
mürekkeb bir grup tarafından karşılan· 
mrıtır. Talebeler şehrimizde yıl batına 
kadar kalacaklardır. Resmimiz · dün 
ıehri gezen Yunanlı talebelerden bazı-

larını gösteriyor. 
Romanyaya gitmek üzere Atina ü • 

niversitelilerden 24 talebe yann akşam 
ıehrimize geleceklerdir. Talebeler, şeh· 
rimizin üniversitelilerinden mürekkeb 
bir grup tarafından ağırlnnacak ve bir 
gün kaldıktan sonra salı günü akşamı 
Romanyaya hareket edeceklcrir. 
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Büyük Kurultay dün 
tatil kararı verdi 

~ (Baı tarafı 1 inci sayıfada) \ başta ge1enlerindendir. Bu kanun 

Dördüncü Büyük Millet Mecli- din yönünden kılık ba,kalığmın 
si 4 Mayıs 1931 de toplanmıştır. ötedenberi ya§atmakta olduğu ay· 
Teşkilatı esaslye kanunumuza gö- rılık düşünüşünü oradan kaldıra • 
re 1 Teşrinisani 1931 e kadar ge- cak ve birlik yaratacaktır. (okay 

Vaşington andlaşması 
çen günler fevkalade içtima sayıl- sesleri, alkışlar) 
mıştır. Soyadı kanunu da soysal ilerle 

Bay Yevtiçle 
tel yazıları 

( 

Japonqa, andlaşmanın 
bozulduğunu Ame-
. rikaqa bildirdi 

Seçimin yenilenmesi için ver- mede kıvançla açılacak bir atılış
diğimiz karara göre birinci kanu- tır. Türk tarihinin eski çağların • 
nun beş:nci günündenberi bü- da yaşamış olan bu güzel saltanat 
tün ülkede seçim anıklığına giri - çağlarında batta bulunanları üm
şilmiştir. Meclis, bu verdiği karar- met sıyasası güderek ulusal duy. 
dan sonra da bugüne değin çalıştı. guyu gevşebneleri yüzünden bir 
Gere~e~se beşinci Büyük Millet yana bırakılmış iken sizin yaptı • 
Meclısı ışe başlayıncaya kadar ğınız kanunla bunun diriltilmif 0 1 
topla~m~~ac::'~· .. . ması Ö\·ünmeğe değer bir iştir. 

Ankara, 23 (A.A.) - Bay 

Y evtiçin Yugoslavya Batbakanh
ğı ve Dıtİ§leri Bakanlığı üzer:ne 

almaıı ve ite baılamaaı dolayıaile 

kendisiyle Bqbakan lımet lnönü 

ve Dıtitler Bakanı Tevfik Rüştü 
Araı arasında telyazıları çekil-

m:ttir. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Vaşing • ı Söylendiğine göre Japorı1' 
t~n .andlaımuının bozulduğunu gemi yapma proğTaml~rmın bil' 
bıldırecek notanın metni, M. Hi _ d" .1 . . l .1 . . ırı mesını, ngı tere ve Amer• ' 

Dorduncu Buyuk Mıllet Mecli- (alkıtlar) 
si 287 topla~tı yaparak 801 ka - Ulusal borCjlartn en bUyUAU 
nun, 33 tefaır çıkarmış ve ayrıca D""rd'" .. b'" '"k ·11 l' · 
!2 

• • o uncu uyu mı et mec 111 

07 karar vermı§tır. Bu verimli T'" k k d d'"' 1 • 
1 1 

ur a mına ver ıgı onUT u ıı· 

ça ıtma arın çok yüksek olan de- l .1 1 1 b 1 ., · · k 
1 

yasa: orun ı e u uıa orç arınm 
gerını ıvanç a anarım. b"" ""ki . d b. • . ..d . 

T
.. k' . b en uyu erın en ırını o emıt -
ur ıyenın ütün alanlarda · ( Ik erkl · "'k 

1 
. . . lır. a ıtlar) Kurtulu§ ıavapna 

Batbakanrmızla Bay Yevtiç 

arasında çekilen telyazıları ıun • 

lardır: 

Baıbakan ismet lnönü 
Ankara 

Bakanlar heyeti baı-kanlığım di"" e?mesı ~~l yuhse mesı ıçın ver- knniyle, caniyle girişen Türk ka • 
gımz emeıc er ep yurtseverlik d l d l .

1 1 
ınınm ulus itlerinde sözü o muı üstüme aldığım ıu aITada sizi ıe-

uygu aryı c o mu§tur. Bunu Türk k d " k · d · d" T"" k tarihi öğünde yazacaktır pe ogru, ~ yerın e ~ ı. ur limlamayı ve tahsi merbutiyetimi 
B""f" - d · kadınının bılınen yararlıgma ge • ve iki memleket!n samimi doıt -

... u un acun ~ alk•şlnnan bu ün- nişlik vermek ülke için çok asığh 
lu ılerlemeler sız:n ve sizden ön. ld .. bell"d' B yu"'zden ka • lunğua olan tam itimadını bildir-

k. . l o u gu ı ır. u , 
ce 1 ,llJ.eclıs erin yöndemli çalış. dınlarımızın köy, kent işlerine ol- meği tatlı bir vazife telakki ediyo-

m~~rı.~dan. doğmuştur. duğu gibi bütün uluf i~lerine de rum. Yevtiç ~yuk Mılet Mecl" si ulusal erem baknbilmeleri ~çin yapbğınxz ka· 
ocagıdır. (Alkışlar.) nunlarla aercekten övünebilini -Siz bu ı ı "' - c :Bakanlar heyeti Başkam Bay 

u u&a er mi tumuıluk niz. (<1.lkrı;la:r 
tözüne en uygun bir yönde~ eri- Ün.Ü ;ı .• a.dn)ar, Ycvtiç. 
ne getırdin"z. Sizden önceki Bü- Devrenin lıt:r y 1 to.,lantıs:ndtı 

Bclgraa 

iktidar mevkiinin size tevdi O· 

lunmuı ıuretiyle doıt memleket 

tarafından yüksek şahsınıza göı -

terilen büyük itimadı hakiki bir 

Y_uk Millet Meclislerinin yolu üze- beni reis seçmekle gösterdiğiniz 
rınde benzer hızla yürüdünüz. inana değerli olmaya çalıştım. 
B r-. rdığmız işler arasında ulu- (Okay sesleri, alkışlar) Övünç 
sun yükselmes ·ne batlıca yara • veren i,lerinizi buradn sayarken 
yanlar pek çoktur. Bunlar öko • re1sin!z olmakhğım dolay1siyle noıxıilwt A9Y.m ve aiyasal kanun. ben de •onsuz bir gönül sevinci sevinçle selimlarmı. 
lar~ w!sitjlai§tir.~ duymaktayım. (AlfnjlarJ 

Türk ulusu yabancıya eı Bu büyük iıler yapılırken öğüt· tebriklerimin aöulünit rica ede. 

a~madan kendi verim ile lerinizi en doğru görütle kavnyan rim. 
yaşayacak ve yerine getiren hükUmetin ba • Memleketlerimiz aruında mev· 

Temelini kurduğunuz . sanayi şarı§lı çah,malarını övünçle an· 
"."ru'."unun tuttuğu gidi§le daha ma yı borç bllirim • ( Alkqlar) cud olan .münasebetlerin iııtikba. 
şım~ıden değerli verimler toplan- Başarıcıh§ımızın ka,naAı linden tamamiyle emin olarak, 
maga baılanmrştır. Bu güzcyde AtatUrk tahst vefakarlığımı ve Cümhuri-
Türk 'Ulusu yabancıya el açırnıya _ Baylar, yet hükumtien1n sadık dostluğunu 
rak kendi çalrşmuının verimiyle Başarıcıhğmnızın kaynağı Ata- tekid ederim. 
yqayacak ve bütün erkinliğini ko- türktedir. (Şiddetli alkıtlar) 1. lnönü 
ruyabHecektir. (Alk1tlar) Onun açtığı verimli yollar üs-

Ulualuk olınası gereken demir· tünde yürümekledir ki ülküye ya
yolu, rdıtmı vr.t l!>unlar gibi tükel rarlı olarak, övünebiliriz. (Alkıt
i§leri, güttüğünüz ana 11yasaya lar) Türklüğe yaptığı sayısız iyi
uygun olarak uluflaıtırmakla en liklerle hcpİm:zin yüreklerinde 
yararlı ulusal bir ülküyü yapmt§ tükenmez günenç yaşatan uluğu
bulunuyorsunuz. Unudulmaz it • ğumuz Atatürk' e bağhlıinnı ve 
lerden dolayı yurdunu seven her sonıuz saygılarımı bir daha auna
Türk sizleri bugün de, yarın da öğ nm. Hepinize esenler ve ulusal 
me ve saygıyla anacaktır. Bun1ar işlerde öktüleı· dilerim. (Sürekli 

la birlikte onurlu ve değerli ordu- alkışlar) 
muzun yurdu koruma gücünü ar. - Saylavlar geliyor 
tırmakla büyük uyanıklık göıter • Ankara, 23 (KURUN) - Bu 
diniz. (Alkışlar) akşamki trenle birçok saylav An

karadan ayrıldı. Ankara lıtaa • 
DıfaTı sıyasada da verdiğiniz ö

ğütlere göre çalı§8.11 hükUnıetimi • 
zin ulu§ için yarar anla§malar ba
şarmıf böylelikle dıtarı sıyasa • 
mız belli ve sağlam temeller üze
rine kurulmuştur. (okay ıea1eri, al 

kıılar) 
Ul• ılar derneğine girmemiz, 

yonu çok kalabalıktı. 

Venizelosu öldür-
miye kalkışanlar 
~ (Bat tarafı 1 inci sayıfada) 

duğunun meydana çıktığmı söyle

mektedirler. 

"' 
wıwwwıa•auwnm1mıı ı•..,....-811111twPı•RdlllM•ı,..._ 

ıında intizam ve iaayifi nıuhafa -

za için tedbir alın~ olmaım -

dan dolayı hükômete hücum et -

mişlerdir. Bu tenkitlere bat bakan 
muavini Sayu cevap vermi§, hü -

kUmetin lizrmıelen tedbirleri al • 
dığını ıöylemiıtir. Görütmeler 

çok gürültülü olmuıtur. 

HükUmet: Pire mahkemesi müd 

dci umumisi Riganakoau değiş • 

tirmeğe karar vennittir. Yerine A

tina umum emniyet müdürü Ga • 
rezoı tayin edtlecektir. 

yunan adliye bakanmdan ıon • 
ra diğer bakanlar da Baıbakan 
Ç~ldari1e i.tif alarmı veımitler • 
dır. 

. ~a: ~aldariı, kabinesindeki de 
ğı11klığı bugün yapacakttT. Kabi -
neye müstakiller fırkası baılc.:.nı 
Me~luın.s oi iycc ... '!ttiT. 

rota tarafından Vaııngton elçisi· k h k k b" ı•v• · ·t"""' 
1 fi b 

. .. anm u u ır ıgmı ve tonı .... 
ne te gra ate lıg olunmuıtur. . . 

Elçi, bu notayı M. Kordell ların tayını şartlarmı kabul etıO' 
Hull'e tevdi etmiıtir. leri §artile tasvib edecektir. Brlfıl 

Londra, 23 (A.A.) _ Tokyo • diği üzere bu iki ıart, daiına Ja • 
dan gelen ha'berlere göre, Japon • pon heyeti tarafından ileri ıürii • 
yanm Vaıington büyük elçisine tel len fakat İngiliz ve Amerikan lit' 
grafla verilen Vaşington andlaş - yetleri tarafından reddolu_,s 
masının feshi hakkındaki ihbar, §artlardrr. 
Londra deniz müzakerelerinin 
geriye 'bırakılması aıraımdaki va
ziyetinde hiç bir değitildik yap • 
mamışbr. Her üç murahhas he -
yeti için de vaziyet aynıdır. Her 
üç heyet te bugünkü sistemin ye- bu son talimatın, dğerlerinden d#-
rine hangi sistemin konulacağını ha ziyade uzlaşıcı mahiyette bıJ • 

T okyadan gelen son h&iberle • ' 
re göre Japon murahhaslan 111' 
giliz tekliFlerini yeniden tetkik et' 
mek için emir almıtlardır. Eak-' 

dü§ünmektedir. l lunduğunda şüphe edilmektedir· 

Devlet Demir yollarındaki tenzilatlı 
tarife' uzatıldı 

ANKARA, 23 (KURUN) -l ~eyahat edecekler için mühiwa ~ 
Devlet Dem~ryollarında.ki tenzi- tenzilat yapılacak, her kilonıett' 
li.tlı tarife Marta kadar uzatıl • den bir kuruş otuz para a1ına~ 
•··~· :& ~ "1ı'lu __ _._..___ı, r. 

imtihan talimatnamesi 
ANKARA, 23 (KURUN) -

Kültür Bakanlığı talim ve terbiye 

kurumu, üç gündenberi toplan -
makta, mekteplerin imtihan tali • 
matnamesindeki esasları tetkik 

etmektedir. Talimatname yakın -
da tamim edilecektir. Bundan baş 
ka mektep proğramlarile kitap -

•armda yapılacak yeni dB değişik 
liği de göz önüne alınmaktadır. 

Bunun için Bakanlık ayrı tedbir -
ler alacaktır. 

Sovyet san'atkarlan şere
fine çay ziyafeti 

ANKARA, 23 (KURUN) -
Y arm aaat 13 te Sovyet büyük el-

çiliğinde, buradaki sergi evinde 
resim .ergisi açmıt olan Sovyet 

sanatkarları ,erefine bir çay zi -
yaf eti verHecektir. 

Sovyet resıamlarmın dönüş1e -
rinde lsta.nbulda da bir sergi aça· 

cakları söylenmektedir. 

Yunan takımı Yugos
lavyayı 1-2 yendi 

Atina, 23 (KURUN) - Bugün 

binlerce halkın önünde Balkan 
fut bol pmpiyonuı maçlarına 

Fransız - lngiliz kondf' 
malan 

Paris, 23 (A.A.) - Frantd / 

İngiliz konuımalan, dün '-'! 
16,15 de nihayetlenmit ve lnıİJjj 
Dışiıleri bakanı Bay Jon s=-4" 
Paris büyük e1çi~i Bay Ktarlc .,, 

orta elçi Bay Campbell, Fr•ıı•11 
Dıtiıleri bakanı Bal Laval ile ... 
nel katibi Bay Legerin yand'd.ı' 

. • b" 1 1 _Jıf• samımı ır surette ayr mıt af" 
·ıı-

Konu,malar, Avrupa polit ii' 
sının halledilmemiı meseleleri 
zerinde yapılmı§tır. -Laval, Habeş elçisİll1 

kabul etti _, 
Paris, 23 (A.A.) Son tıalr- ıt.• 

Habc§İıtan smır hadiıeti ile. ~,ti 
kadar olarak, F ranıız Dıt•f ; 
Bakanı Bay Laval, Habeti•~ 
çisini kabul etm"ttir. 

B·1· d·v· .. F ... tlıl11' ı ın ıgı uzere ran~, ~ 

ile İng"ltere gibi, Habeııtta1' ~ 
kındaki 1906 andlaınıaıflll 
edenlerden biridir. .r 
Yugoslzv kabinesi ki"'~ 

den teşekkUI edlY0
' ~~ 

Belgrad, - On dört . ~· 
den mürekkeb olan Ye~\; balkan antlatmaıı, barıt içinde İ· 

lerlemek isteklerinin doğurduğu 
sonuçların batlıcalarındandır. {al 

kışlar) 
Dilimizin özleşmesineKurul· 
tayın gö•terdiğl bağhhk 

Otuz jüri üyeıinden tn dördü 
mahkemeye gelmemiı\erdi. Bun -
}ardan on biri hükUmetçi, üçü Ve
nizeliıttir. Venize1istler ablan 
bombalardan korktukları için 
mahkemeye gelmemiılerdir. 

Atina, 23 - Atına. gazetPleri • 
ne göre ecnebi propaganclacı'lar 
hakkında yapılmakta olan tahlri· 
kat, ıayanı kayıt neticelere var -

baılftnrnııtır. tık maç Yugos1av 1 

ve Yunan takımları arasmdl\ ya -
pılmıf, bir gole karşı iki golle Yu

nan takımı maçı kazanmıştır. 

b. sıo .sf
binesinde 3 Hırvat, ır .,,..-... 
bir Boşnak, ve ikisi eski ııııı y" 
]erden olmak üzere dokıJS 
vardır. 1"' 

Dilimizin özletmesi iti~ büyük 
millet meclisinin gösterdiği bağ -
hlık öğünçle anılmağa değer. (al· 

kıtlar) 
Layık budun tutumuna uygun o 

&arak crkaTc1ı~mız kıltk kanununu 
cumurluk deateklerinin bütünlet • 
meıi dileğiyle atılan adımların en 

Pirede beş bomba atanları ya -

kalamnk için yapılan araştırma • 

lar devam ediyor. 
Bombayı atanların kimler ol • 

duğu henüz anlaşılamamı§tır. A -
yan mecli~inde bir çok muhalif 
söz alarak Pre muhakemesi esna-

• 

mıştır. 

Ecnebi devletlerin ajanı olan 
yüz kadar ecnebi, Yunan topra • 
iından uzaklattırılacaklardır .Bun 
dan başka katolik propagandası 

yapan birçok ecnebi papaı1aT 
da Yunaniıtandan koiulacak • 
lardır. 

Tayyare kazasında ötenler 
Nag<lad 23 (A.A.) - K. 1. M. 

tayyaresi kazaıında ölen 7 kişinin 
cesedi, İngiliz askeri tayyareleri. 

le buraya getiri1mit ve otopsi ya· 

pılmak üzere hastahaneye kaldı. 

nlmıttır. 

Bundan önceki Yuıot'-~' 
binesi yalnız Sırblardan Jll f,;I' 
kebti. Bay y evtİç, f 

0 J1Jdi 1'AJ ~il' . . . .. ,,,,1 
sının bır kısım üyelerını flw 

kette mevcud diğer unıut~ ~Jd 
ımdan seçmekle eıki ıiY_,
bırakmıı oluyor • 
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'~{o daş Kirofun 
· ö!dürüiiişii 

t ~ 1..ttr ıı ı tncı ıayUada) 

Muh:ır flerin isteği, Sovyet hü -
1rumeti i le.resini bozmak suretile 
Zino ;İyef ve Troçki taraftarları. 
nm fikir eri içinde Rusyada bir 
dejişik1ik yapmaktır. Tethişçile -
r·n bütün bu maksadları Kirofun 
katili elan Nikolacf'in sorguya çe· 
kilmesi sıra~ında ortaya çıkmış -
tır. 

Son gelen Mo~kova haberlerine 
göre, Zino ·yef, Kamenef, Fedo
rof, Snkarof, Şarof, Kurlin, Fai -
vi'aviç, Bakaef, Vardin, Zaloiıa -
ki, Gorgenin, Bulahk, Gertiks, Ev
dokimof ve Kostin namındaki a -
damlar, Kilcf'un ö!dürülüşiy'le a
lakalı sayılarak tevkif olunmu;} -
1ardır. Bu tevkiflere ve tethi~ile· 
rin akibetin~ dair aldığmıız son 
haberleri aşat<ıya yazıyoruz: 

Moskova, 23 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: 

Zinoviyefin do.ha bazı şahsiyet
lerle beraber, ayın 16 sında te\' • 
kif olundu~u artık resmen beyan 
ediliyor. Bu tevk'fler, 1 ilk kanun
da, Kirof'un öldürülüşü üzerine 
yapılan araıtırmalar neticesinde 
yapılmıştır. 

n· ğer bir komünist Ii~eri olan 
Kamenef de mevkuflar arasmda -
dır. 

Zinoviyef =ıe Kamenefi resmen 
sorC7uya çekmek için, elde yeter 
del'ller bulunmadığından, bun • 
lar, kenrlilerinin idareten sürgün 
ed'lmc1erini tetkik edecek hususi 
bir mahkemeye l'erileceklerdir. 

Moskova, 23 (A.A.) - Gaze -
teler, iç siyasa üzerinde mühim te· 
airler yapmaya baş1amıı olan M. 
Kirof'un öldürülüsü hadisesi hak 
kındıo. ,;!aha timdid.en uzun uzadı· 
ya ıp ··tnlealar ileri aiirır.eğe bat .. 
lamı,lardır: 

Bu gazeteler diyorlar ki: 
1 - Bay Kirof'un öHürülüıü 

tam bir komplo mahiyetini alım§
tır. 

2 - Tevkif edilmiı olan bütün 
eıhas komünist fırkası azasından 
olmckla beraber yollarını §a!ır -
mıt ve jeoloji bakımından Zino • 
viyef, Kn.mer.ef ve Troçkin""Jl fikir 
lerine tabi bir taknn insanlardll'. 

3 - Bu adamların gayesi, tet • 
hitçilik tarikile refmi değiıtir • 
mek ve evvela Leningradın idare
ıini ele geçirmekti. Mulr..aatları ka
pitalist rejimin yen'den hakim ol
masını temin eylemekti. 

4 - Zinovief'in akKlelerini ko
münist fırkası ile komünist genç • 
liğinden kabul eder.lerin miktarı 

pek azdır. 
5 - Komploya ittirak edenle -

rin bütün memleketi bir st:r;;ü • 
ze§te sürüklemek kabil!yetinde ol
mamalarına binaen bunlar, fırka· 
nın adeta kalbi mesabesinde olan 
ve Stalinin büyük cJ03tlarından bi
ri bulunan zatı öldürmek suretile 
maksatlarını elde etmek yolunu 
tutmuılardrr. 

6 - F esatç.ıların teşebbüsleri 
akamete mahkUmdu. Çünkü Sta -
linin reisliği altındaki fırka dai • 
ma komploları ve her 9ekilceki 
entrikaları daha ortaya çıkmad~n 
akan:ete u3ramanm yolcnu bul • 
muştur. Eu kornDlolar ve enb·ika • 
lar ister dısarıdan gelsin, ister içe 

' 1 c;: ı· . ride t rtip edilmiş c ı n, ._t:ı. nın 

reiıliiTi al~ nd ki fırka, gerek ö1rn· 
nomik, D!l~yi ve gerek diplcmıasi 
sahumd kayde de er, muvaffa· 
kiyct1er el:l ctmi~tir. 

Bunun b",. eteri de Fr[ nsr2 -

Sovyet ~ kml 5ınas1dır. 
1 ' . 7 -- C:ız te?'er meme tetın mu-

kabil ihtilalc"lcrden kurtarılmuı· 

ökonomik hayatımızda kıvanca değer adam 
(Baş tardr 1 inci "ay.fadıı) 1 z:ı.rlı{!a oturulmus ve neticelenmİ§- j üç senede aynca 1.400.000 frank 

rc.-le hi.ikf:rnete geçen 'İşlerin Ma. 1 tir. Yani b .. na yüzde 80 fah.i ve ödeyecek. Salisen yüzde 4 faizli 
liye Bakanlığ:nca idaresi iç n sa· I emlaki hususiye parası da zam 570,000 Türk liralık borcu ve ser
~ihiyet veren kanun layihaları bu· ' ed'lirae senede be! yüz bin lira ö- visini üzerimize alacağtz. Bunun 
lunmaktadır. demek mecburiyetinde kalacak • haricindeki rakamlar bir nevi ta· 

Kanunun görüfülmesi dolayı. tık. Mukavelenin mühim noktası kas ve mahsub muamelesinden 
siyle, Bayındırlık Be.kanı Bay Ali budur ve memleket için bu me&e· ibarettir. Demekki Jirketin hususi 
Çetinkaya ile hükumet namına lenin hailecUim:f olmasıdır.,, reami bütün mevcudu takriben 34 
tirketle mukaveleyi yapan Adliye Bay ŞUkrU Saracoölu milyon franka 570,000 liraya mü· 
B2'kanı Saraçoğlu, ~?rketin kuru. anlatıyor bayaa edilmit demektir. Bu çe -
luşundan bugüne kadar g~çirdiği Ali Çetinkaya' dan sonra söz tid borç senetlerinin bugünkü bor 
safhaları re buna aid imtiyaz ve alan Adliye Bakam Saraçoğlu da sa kıymetleri yüzde 60 olduğun -
hakların almmasmdaki ıebebleri §Unları söylemittir: dan nhbm ıirketinin bütün mev • 
anlatmıılardır. "Arkadaılar, cudanu pefİn para ile 20 mtlyon 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinka- Epey zamandanberi rıhtım tir. franka 2.000.000 liraya mübayaa 

ya demiştir ki: keti mümeısiliyle cereyan eden edilmiı telakki edebiliriz. Bu 
"- f3te.nbul rıhtım §İrketin"n müzakereler son günlerde bir ne- borçlar için her ıene ödeyeceği -

satın alınması meselesi nihayet ticeye bağlanmıf ve iki taraf ara- miz taksit yekiinu 230.000 lira -
buldu. Onun mukavelesini bir smtlan teıbit edilen mukavelena- drr. 
kanunla meclis· ni:o:e &unuyorJz. me dört gün evvel imza edilerek Bu neticeye varmak için yapı· 
Bunun mazisi ve hali hakkında tasvib edilmek ümidiyle bugün lan müzakerenin uzun ıürmekle 
ufak bir hulasa yapmak istiyo. büyük meclise arzolunmuıtur. beraber çok ıamimi ve doıtane 
rum. Bugün satın aldığımız imtiyaz- bir hava içinde cereyan elmit oi -

Bu nhtı.~ tirketi imtiyazı tar 1890 _ 1306 tarihinde ve 85 duğunu söylemeği vazife bilirim. 
1305 - 1890 ıenesinde verilmi§" sene müddetle verilmittir. Antre. Mukavelenn ana hatları arzetti • 
tir. 80 - 85 sene müddetle İm· po imtiyazı sahası T ekirdağına ğim noktalardır. görülüyor ki, bü· 
tiyaz verilm"ştir. imtiyazın ma • kadar imtidat eder. · yük meclisin amme hizmetlerinin 
hiyet ve vecaibi de, İstanbul ve O taıihte tirkete sermaye ola _ devletlqtinnek hususundaki de -
Galata tarafında rıhtımlar yap • rak konmu§ olan 23 milyon F ran- ği§mez prensibi bütün hızı ile 
mak, iki köprü araımda g~e km tam yarısını İngiliz devlet ban yürütıneğe çahııyoruz. Eminim 
rıhtımlar yapmak, antrepolar yap· katı vermif, diğer yarııım da Os- ki, yakın bir atide devletle§tirme 
mak, rıhtım iıler"ne aid icab e - manh Bankası temin etmiıtir. Şir· politikamızın faizlerini burada 
den teshilatı da temin etmekti. ketin bugünkü sermaye ve mevcu- göreceiiz ve bugünkü ıeri vazi -

Halbuki bu ıirketin deruhde dun u.hipleri çok az farkla qağı yetten nhtımlar mulerakki ve 
ettiğ! işler yapılımamııtrr. Yalnız yukarı yine aynidir. fenni bir teçhizata malik olmakta 
lstanbul Galata tarafında bir gecikmiyecektir. (alkıtlar) 
~ısım nhtım yapılmıı, antrepoları 
yapılm~tır. Bilhassa iki köp
:rü arasında bir §ey yapılmamıı -
tır. Ve bunu siyasi tesirlerle o 
zamanın s · yuetine söre tehir et
tinniılerdir. 

Zamanımıza, yani Lozan mu
ahedesinin akdi tarib:ne kadar bu 
suretle devam etmi! olan imti;raz-
lı rıhtım ~irketi, Cümhuriyet dev
rinde bir readaptaayon muamele
si görmüttür. Yani ıeraiti cedide
ye tevf!k ameliyesi yapılnuıtır. 

Tarifelerine yüzde üç zamme
d'lebilmek imkinı verilmiıtir. 
Şirket ise diğer bir takım tirket -
lere guya verilmit tarife olan zam 
n · sbetinin yüzde 6 yapılmaamı 
istemiıti. Halbuki memleketin 
feraiti umumiye ve iktısadiye:;i 

değiımit olduğuna göre, f irk etin 
artık o tarihten sonra tar:fesine 
zammetmek suretiyle bir ıey yap
mak imkanı yoktu ve bu, bir hay
lı zaman devam ettikten sonra 
Cünıhuriyct hükUmeti 1928 de 
t'rketin ve rihttmın v3.::İyetini ye
niden tetkik etti ve satın alabıl • 
nıek İmkanını ara!tll'dı. Şirketin 
birçok vecaib'ni yapmadığı tesbit 
edildi.,, 

"S::ıtın almakta en mühim na
::arı d:katinize arzedeb:leceğimiz 
me3e}e ıudur: 

imtiyazın onuncu senesinde ıir-
ketle hükumet arumda çıkınıf o • Devlet ve millet için bayrrlı gör 
lan had bir devreye girdikten son- düğümüz bu mukavelenamenin 
ra imtiyazm 41 milyon franga is_ kabul edileceğini mnduğum ve al· 
tirdat edilmesi tesbit edilmiı ve kıılannızdan cesaret aldıimı için 
ıayet mübayaa meaeleıi bir sene daha timdiden fU cümleyi söyli • 
zarfında ihmal olunmazaa hükU - yebilirim. Bu yeni malımız ulusu• 

metin 25 bin lira tazminat verme
si kararlaımılmıı bu uzlatmanın 
atbiKinôen Çnmn-mınarınr sıyuı 

ihtiiatat tevlid ederek Midilli ada 
aınm Fransız donanmaaı tarafın· 
dan iıgal edilmesi gibi elim ve acı 
bir hatll'a yaratmıftır ki, fikrimce 
bu şirketin bu tarihten ıonn. iri 
zamanlarda ki muvaffakiyetsiz • 
liğinin en büyük sebebi bu hatrra 
o1muıtur.,, 

Şirketin bir tarihçesini yapan 
Bay Şükrü Saraçoğlu, §irketle o • 
lan ııörü!melere geçerek demiftir 
ki: 

"Müzakere hatladığı zaman şİT 
ket emlaki husu•iyesini mutlaka 
mübayaadan hariç bırakmak is • 
tiyor ve muka.velenin İftira mad
desinin tatbikini istyordu. 

muza mutlu ve kutlu olsun.,, (al· 
la!lar) 

... , ...... ~ ....... _ -.....11:... ' ' 1 

Bayındırlık ve Adliye Bakanla 
rmm kurultayın ıürekli a:lkJ!lany
ıonra ıöz alan mebuılar memleke 

tin ökonomik hayatında kıvanca 
değer bir adım daha atınıf olma
undan ve böyle mühim bir mües· 
seaenin devlet'leftİrilmesi itini ba
ıardığından ötürü hükUmeti öv • 
müılerdir. 

Onaylanen öteki kanunlar 
Bugünkü toplantıda Türkiye 

veya yabancı bir memlekette çı • 
kan matbuaların daiıtrlması ve 
Türkiyeye aokı.ılmuımn Bakan -
lar Heyetince menolunabileceği, 
dağılan matbuaların Bakanlar He 
yet' nden müıtacelen karar alın • 
mak üzere le; Bakanının emriyle 
karardan önce toplanabileceii, 
ıokulmaıı ve dağıtılması men 
olumnut matbuaları bilerek Tür
kiyeye ıokan ve rlağıtanlarm 50 
liradan 300 liraya kadar ağır pa· 
ra cezasına çarpılacağı hakkında 
matbuat kaununun 51 .inci mad
deıinde yapılan deiifiklije aid 
kanun da onaxlanmıt ve Devlet 
Şurasında açık bulunan azalıkla
rm ıeçimi yapılarak Devlet Şura
sı umumi katibi' ~ine gümrükler 
umum müdüril Bay Cemil, aza
lıklara da valilerden Bay Muıta· 
fa Arif ve Bay MuNJlDler ıeçil • 

Is tan bul argosu ve h 
tabirleri 

Bay Mehmed Halidin "lıtana.ıl 
&'06U ve halk tabirleri,, faimli y,,,,J 
kitabı çıkmı§tır. iki yüz Hytt~ 
büyük kitah, uzun süren bir 
mahıulüdür. Oz türkçe keliıo 

dolu olan bu kıymetli eseri oku 
nmıza tavıiye ederiz. 

Varhk 
Ankarada on bet sünde 

bu sanat n fikir mecmuaPJUn 35 
sayııı çılanııur. Bu ıayıcla Necib 

Haıan Ali, Yqar Nabi ve HaaaJI 
fik'in öz türkçe yuıları ile Abd_~ 
naıi, Mahmud Ragıh, Prof. Leo 

zer, Cemal Sena, Rqid Saffet, 

Hqim Nezihinin makaleleri, 
Kudretin piyesi, Reıad Enis ve 

F aikin hikayeleri, Celil Sahir 
Nihal, Ziya Oaman, Behçet 1' 
Feridun Fazıl, Rifat Necdet, 
Omerin türleri vardır. Okur'·-.,. ... , 
ıalık veririz. 

Tıp dUnya•• 
Yedinci yıl on ikinci ıayıu 

tır. içinde Dr. Ahmed Süheyliıı 
bet tedavisinde yenilikler, doçent 

nür Ahmedin çocuklarda a 
Sadi Nazmun dahili ifraz, Ku 
içtimai hıfzıHıhha, Prof. Fab 
Kerimin euıenique meteleti, ve 

haldanna aid yanlarla (hekim ıs 
lan), Rafet Ahmedin sıtma müca 

sine aid hulasalar, pratik etütleri. 
gin ıuunu vardır. 

l~kl dUtmanı gazete 
ikinci yıl OD ikinci .. yıaında 

düpnan)ıiı ve halk saflığına aid 
lar bulunmaktadır. 

Iskenderiyeden geleO 
kaçakcılar 

Dün lıkenderiyeden ıe ' 
gelen Romanya bandıralı 10' 

Mariya vapuru yolculanndaJI 

kemerinde üç metre yünlü 
la yabancı çukulat ve ıiı 

bulunmuıtur. Yuvanidamn duıt 
lrizinci ihtiaaa mahkemeeiad• 
ruımasma batlanrlmıftır •• ~ 

Ayni vapur yolcularındaJI ;p 
tabalı Mecit Ali'nin üzeriııd• ~ 
kilo safran buhmmuıtur. rtf 
hakkıında tahkikat yapıltıı~ 
dır. 

Gaziantebin kurtuluş gii" 
Gazi Antebin kurtuluıuSI-; 

üçüncü yıl dönümü yann ,.,-t ' 
te zengin bir proğramla ~' 
nacaktır. Meraıime lıti~it 1!"'/J 
tile batlanacak Bay Zihıl' ~ 
Bay Hüseyin Remzi, BayaJI 

ret, doktor Bay Fahri f>l!' • .A'/' 
Enver Sadık ~ ,c;yliy~ 

-;..pdacak maırafların. 1.~ 
lstanbul belediyeı~nin ı~ 
müsaade veren kanun da it'' 
Kurultayca onaylanan ~ 
dan biri olmuıtur. ... _ .. 

Bu kanunun maddeler~itV. 
belediyenin bu masrafa j/11 
125 bin lirayı geçmiyece~'~ 
leler üzerine yapılr.cak k . d•,,, 
. • bak .. '-- 'a ıelirı rıntn ımı ,.,_y , 

imtiyazı satın almak için ıon 
bq •~nenin hasılatı gayri saf :ye • 
nin yüzde seksenini diğer imti. 
yaz senelerine vermek, yani 85 
:enenin ( 45 senesi geçmi§tir) di
ger 40 senesi isin yüzde 80 ver • 

mek suretiyle 270 - 280 bin lira 
foldar verilmesi l?.zım gelen para 
~uyor. Büyle b'r vaziyette pa -

Bu esastan müzakere ve heaa -
ba giri-1ebilmek için taref eynin yek 
diğerinden hiçbir f iki yeti bulun -
mamak !izrm geliyordu. Halbuki 
tarafeynin daha ilk temasta bit • 
mez tükenmez bir f iki yet listeaile 
kar§ıla~tr. Onun için bütün bu ti· 
kayetleri de beraber yok edecek 
olan makul bir rakam etrafında 
buluıulmak hayırlı göründü. Ve 
bu yol tarafeyn murahhaıtarını 
ıizlere arzedilen mukavelename -
ye götürdü. Bu mukavele muci • 
hince tirketin resmi hususi bütün 
emval emlak hukuk ve menafii 
devlete ıeçiyor. Buna mukabil dev 
let evvela Osmanlı borçları tah -
viUeri hukukunu haiz 7,S faizli 31 
küsür milyon franldık reıülmali 
hi.vi bonolar verecek. Saniyen 

lediyeye aid olacaktır· 
mitlerdir. ~ 

:r.ı ve frrkar.ın tasfiye edilmesini 
jstemekted · rlcr. 

P:avd.ı gazeteıi Hk defa olarak 
muknbi1 iHilalc:lerin is'mle1·i ya· 
mnda Zir.o\·iefin Kamenefin is' m 
ler:ni zikretmektedir. B;,ı gazete 
cinayetin muharriklerinin bu ta -
rafla aranılmasını yazmaktadır. 

ayr. i azetc, şeflerin ve bılr uıa ı' 
b iv'"I:: !en'1m ~ e ye~ _,. ~d ~h· 

lin:n etraf nda afi. ·1 n da"'a z;yc· 

Akay idarcs·nin Kadıköy ve 1.---------~~SV 
Haydarpaıa yolcuları için Köprü· KURUN BALO 

11 ye yaptıracağı bititik iskelelere ~' 

,------Yeni çıktı-------.., 
DUn ve yaran tercUme lcUUlyat:nın 19 uncu ••Y••• 

KUPON:_,:,; 
f D kapoaa ke8'P f 

24.12· es• 

ilim ve Felsefe 
Morİtz Sch/;ck - Hilmi Ziya 

Fly 

,,,,,, 
Okuyucuları 

hizmet 41 
KUPON: ı ->o kuruş, da~ıtmz yeri "VAt(IT,, matb•••I 

Anka.ra vaddcıi-lstanbul-Telefon 24370 
de sıklr.~lırılması!lı tavıiye etmek .. 
tedu. ... ............................................... ... 

Ea ••POJI• Jl .. lp ~ 
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Soyadı 
alanlar 

Oniverıite profeaörlerinden 
doktor Bay Hasan V atıf (Somyü

YAZAN: iSHAK FERDi rek) soyadım almıştır. 

/{urun'un edebi romanı: 12 

GÜL ÜSTÜNE G '' L 
KOKLAYANLAR 

iron H·r'eri, ~a~ranıun lon·ın or~osm~nn 
Emniyet itleri umum mü • 

dürü Bay Şükrü (Sökmenaü -
er), Darıcada ulan çimento fab
rikaaı imalat tefi ve müdür veltili 
mühendis Bay Hilmi Celil. refi · 
kaıı Bayan inayet, kızları Bayan 
Jülide, Bayan Belma Edime erkek 
muallim mektemi Fransızca okUt
ganı Bay Etem Ruhi refikası Bayan 

................... __ ....., __ Yazan: Se.am. izzet Kayacan 
Sanki bir kaç senedenber: ihti . 

yarlamIJtı .. Gözlreinde meyus bir 
ifade vardı .. 

ra gene çatıldı, gene omuz silkti • 
fakat Oıtün gülüyorc!u: nıe~~iyeler yazıyorınr~ı 

Yatağa yakla§b ... Ker..ara otur· 
du. Karısının elini tu~ru .. Eğ"Jdi, 
henüz yıkanmıı taze dudak • 
lariyle, Aygenin uyku hararetiyle 
yanan yanakların~an öptü: 

- Görürsün bak ... Eak görür • 

kender çok saı hoştu .. Tan'ın cesedin· n mezardan 
karılarak köpekleıin ağzına ahlmasını emretmişti! 

Bay Etem Ruhi ref:kaaı Bayan 
Fehime, kı::n Bayan Sabahat, Ur
la hükUmet doktoru Bay Fevzi 
(Günalp) mütekaid kaymakam 
Bay Nazmi (Oama), lıtanbul er· 
kek ı:ıeıi tarih muttl'imi !?-ay TeY
fik Fikri, demiryo1ları Ankara 
merkzi memurlanndan Bay Mus
tafa Cemal {Sagman) lstanb\\l et"· 

kek r•esi türkçe muallimi Bay 
Mithat SadUllah (Dander) latan -
bul tramny, elektrik hava gazı, 

(Dara) mn ölümüne 
rnıyanlardan Persepolise gi • 
er de vardı. 

lıkender (Babil) sarayına gir
en sonra, tehrin bütün zen • 
erini ve asilzadelerini sara • 
davet ederek büyük §enlikler 
brmıftı. lskenderi tebrike ge
'V'aliler, prensler, lran tacını 

en hükümdarın ayaklanna ka • 
iğilerek selamlıyo:rarldı. 

lıkender, ziyafet günü, İran hü-
darlarının e'bisesi gibi bevaz 

be-Ii ve beli gümüş kuşaklı elbi
r' yerek, o gün ilk defa lran 
ına oturmuştu. 

bavet'iler lskenderi birer birer 
ik ediyorlardı. 

lıkender çok sevimli ve yakıtık
hir erkekti .. Güzelcli.. Gençti .. 

lerinde kadınları bir bakışta 
hir edici b'r kuvvet vardı: 
bavetli'er ilk şarap kadeh;ni : 
'- Büyük Asya imparatorunun 
fine .... 

biyerek fom;~1erdi. 
~kender, kend'sin:n batkaları 
frndan methedPd=ğini gör
en ~ok hof lanITdı. 

hkender, o ~ece, cocukluk ar • 
şı olan deaerh kumandanıar· 
(Saris) e dönerek: 

......_ Herkes bana tapıyor.. Ben 
hu-lun sevgili k •lu o'masay 
• lran tahtına oturabilir miy • 

' .. be • • 
& tnıftı .... 
~riı, Makedon.ya dağla:rmda 
1kte de.taştığı bu l?!ağrur arka· 

rn hükümdar olutunu kıs • 
•Yordu.. Ona her yerde ve 

hadisede yardım etmiş, hatta 
llderin hayatı için kendi ha • 

tehlikeye kovmuftu. F aknt. 
derin mabutlrfhına veva ma-

'ilu olduihına inanmak şöyle 
. ara larmda bu söz açıl -

• lakendere: 
Ispartalılara gülünç o1du • 
<Solon) un aP,zına düştü • 

liic olmazsa İranlıları ken • 
~ güldürmeyiniz !. 

~ di .. lskender Bab:ı~ girdik
.. ~ halkın kendi önünde diz .... 
~!\.inij gördüt,...en sonra, Sa • 
1t'rnağa başlamıştı: 
>.fab. tlu"uma ben de ir...an • 

'>ı · Çünkü, ben babasını 
~ 1-nıyan bir adam•ırn. Fa • 

'ltb.a tapıltlı;tmı gördrl~ce, 

- Babil (Satrap) ı ıize yardı· 

mnnı ıezmeıeydi, ıehrin kapıları 

ordunuza bir ay önce açrlmıı ola -
caktı! 

Diyerek, Tan'dan gördüğü taz
yık ve it kenceden yana yakıla 
bahsediyor, kendini İmparatora 

acındınnağa çalıııyordu. 

Semra bir ak§am imparatorun 
sofrasında otururken göğsünü aç· 
tı: 

"- işte, dedi . Sizin için gördü
ğüm işkencelerin n=ıaneai !.,, 

O aktam imparatoru·a sofra.anı
da Yunanlı ıair (Zoia) te bulunu
yordu. 

lskender, genç kadmm göğliin
deki siyah mil yaralannı görünce: 

- B:ınları da Daranın ( Sitrap) ı 
mı yaptı? .• 

Diye sordu: 
Semra batını salladı: 

- Evet, hatmetmeap ! 
lskender hiddetliydi ... 
Yaverlerinden birini çağn-aı: 
- Bu adamı öldüren delikanh

yı bulup getiriniz! •• 

Ve diğer bir zabite de fU mıri 

- Sen de git, Tan•m eeıedini 
mezarından çrkar ve köpeklerin 
ağzına at! .• 

Birinci emri alan zabit derhal 
çeki ib gitti. Fakat, ikimi emri 
alan zabit, lskenderin arkasında 
!nımandan (Sarıs) ile kartılJafmıf· 
tı .... 

Saris, genç zabite· 

- Acele etme, dedi, mabutlar: 
Ne ka.:tar günahkar olurıa olı1D1, 
ölen bir adamı mez'armdan çıkar • 
ıp köpeklerin a"zma attıracak 

kadar zalim değillerdir!. 

Ve lakenderin yanma ıokuldu .. 
tlkönce, Eıki haımı olan (Sem

ra) va yan gözle baktı .. Sonra ls
kenderin vanına ?;;ildi ve kWağma 
şu sözleri fııtPa~ı: 

- Ye .. liler, (Tan) m. memle • 
kelini kahramanca müdafaa eden 
sere~li bir kt•J""an,.lan oldui71mu 
sö•1J·;yorlar. To rağmı leven lran 
sairleri, ona havatta ınethiyeter, 

öJd:;kten sonra ~a m~a;,,,..ı~r yaz-
mı111'ar... =-b l .. ra, ib:r ö1'ivfi me

Zi\r..t .. n f"ıln\rm"k yaratır mı? .. 
fs1·Pnder l!arho!ll~ ... 

- Sen=n haberin yek .. 
Aygen irk'ldi, çekildi, kocaımı 

itti: 

- Üşütüyorsun ... 
- Üstün kızma~ı: 
- Sahi timdi yıkandrm da .• 
Y organ!ann üstünden karıamın 

belini tuttu: 

- Hani geçenlerde biT saat gö
rüb beğenmİ§lin? Hatırladın mı!. 
Rüyama girdi .. Sana o saati almı
f rm .. Nasıl aldı~rmı bilmiyorum , 
ama aaat senin kolundaydı.. Rü
ya ne iyi 9eydi... Rüyada insan 
her i~tediğine kavuşur •• 

Kadın katlarını çattı.. Omuz 
ıilkti: 

- Saçmalama!. Meteliğimiz 

yokken saatten ne diye bahsedi • 
yorsun .. O saati bana b:c, bir za
man alamazsın. •• 

- Kim demiş? Para biriktirece-

,irketleri kontrol kaleminden Bay 
Refik (Akyüz) bahriyeden müte
kaid yüzbatı Bay Asım (Kaya), 
Eski istinaf reislerinden avukat 
Sinoplu Bay Celil (Gun-Su-o
kunur) Ga!atasarayda Sağredo a
partmanm ~a yedi numarada otu· 
ran Bay Mazhar (Ennan), Fatih 
he!ediye dairesi bat hekimi Bay 
lbrabim Halil, oğlu Bay Sami, 
kardeşi Beykoz be1ed;ye bq dok
toru Bay Ali, oğlu Laboratuvar ıa 
hibi Münir (Şahin) Fatih be1edi • 
ye merkez doktoru Bay Şevket iim .••• 
(Tuncer) doktor Bay Naz;f (Ak· Aygen in gözleri büyüdü. Koca· 
Ti.iz) doktor B:!Y Fehmi (Te~can) man kocaman O.tüne baktı .•• Son
Un kapanı doktoru Bay Kemal 
(llgu) Samatya doktoru Bay ci komiMri Ba:r Kitif (Güngen) 
Tahsin (Ozmutlu) Fatih sihhiye dahili hastalıklar mütehassııı dok
ki.tibi Bay Ziya (Akdoğan) Atı tor Bay Emin Şükrü (Kunt) lıtan
memuru Bay Refik (Meriç) Oa • bul erkek liıeai riyaziye muallimi 
kınlar doframa at~yeıi tabibi Bay Fazıl, kız lisesi riyaziye mu • 
Bsy Sali.haUin ve Bay Nedim ve allinıi Bay f., :ıt, Uluköy orta mek 
aileleri, Ankanda amcası Bay teb katibi Bay lbrahim (Soy) 
Şükrü (Özel) Emniyet müdürlüğü Maarif genel müfettiılerinden 
!kaçakçılık bürosu sivil memurla· Bay Bürhan Ümit (Toprak) Or
rtndan Bav Servet. k111.rdeJİ yüzba- ta köyde oturan poıta memurlu • 
tı mütekaidlerinden Bay lhıan ve ğundan ~nütekait Bay Ziya, ortan· 
umurca fabrikası müdürü Bay Ce- ca oğlu Bay Hasan Fehmi, küçük 
mal, Düzce sihhiwe memura Bay oğlu Bay İsmail Safa (Özkan) 
Ahmet (Demir) Bevazrt merkezi Milli Müdafaa Vekaleti makineli 
pcıliılerinden Bav Ekrem (Kara· tüfek tubeainde kıdemti yüzbaşı 
çor) Bay Bahattin (Gürbüz) Em- Bay Hüseyin Ali, Eyüp Sultanda 
niyet müdürlüğü tetkik hüviyet te tuğla fabrikasında k~ .-_, Bay Nu
fi Bay Halil ve oğlu Emniyet mü • ri Şekip, Yeni cami Maliye tahsil 
dürlit~ü te'efon komiseri Bay Ri· tubeai tahakkuk katibi Bay Zikri 
fat (Öge) Yen1köy nahiye mer • (Okan) Haliç tirketi itldme mü· 
kez~n'le pol"ı Bay Tevfik, karc1efi dürü Bay Celal, Süvari binbaşılı
Bay Necati, Fevzi, Beıim (Gürel) ğından mütekait Bay Feyzi, Rize 
Kadıköy merkezinde polis l 187 Jandarma kumandanı Bay Cemil 
numaralı Bay Kemal, hemtiresi ile Ada pazarı ctomobil acentesi 
Bayan U viye (Aksoy) Beyazit Bay Kemal ve foto Vehbi (Şim • 
nahiyesi belediye pol=s memuru ~~k) Arnavutköy nahiyesi ikinci 
Bay Ahmed .. Rıza kardetleri An- komiseri Bay İsmail Hakkı (Tak
kara v:layet nafi.a garajında Bay ıoy) lstanbul Emniyet müdürlüğü 
Cemal A!lkara askeri konak ütü ikinci komiıerlerinden mütekait 
memuru Bay Eıref, Ankara erkek Bıy Şükrü ve kızı Emniyet mü -
ı=sea=n'1e 136S numaralı Bay İbra- dürlüğü dördüncü şube tetk"ki hü
him (Bu1ut) Dol"''ldere belediye viyet memurlanndan Bayan Sa -
üçüncü komiseri Bay Behçet (Kı- b:ha (Bayer) Emniyet müdürlü -

51'-ria'in sözleri kulağına girmi· vrm~) polis memuru J?,,_y Emin ğ1i dördüncü şube meIT!urlarından 
yordu... (Baykal) poL' ı memuru Bay Ham- Bay lsmaiJ (Ütkü) Üsküdar ceza 

- G!in.ler~P~;m ?al.it al-lıiTı 
J 

e.111 idmde bir hirna e his
İ);~~or ... Bu ı-.;s , beni, fen lık· 

. ge, karan1ıktan aydınlığa 
1)'or r ... vaz=feyi yapmazsa ba~mı mrdu -

di (Beken) Beyoğlu otuz betinci tahsil memurlarından Bay Saadet
me1deb mualtimler:nden Bavan tin, eti B.:ıyan Sabiha, çoc11kları 
Be:.lriye, ofilu Turhan ile Dey- Bayan Perihan, Pay Özcan (Zor· ~ te\rap vermişti .. 

~.~derin (Babil) e cirmes=n
' 

1rtıı dokunan cs~mra) ke-
l'rır ı:ır'· 1 • • b ~l ı:.Ostenneme.c ıçın, aşı· 

ru ... mı •. 
yan (Açarı), Sen Benuva lu) Hamidiye zırhlısı birinci çarh· 
lisesi tarih ve cor,rafya mu- çısı binbafı Bay Tahsin knrde§i 
a1rmi · Bay Şef'k (Aksan) Sen Bay Rem~i, o~ul'arı kuleli as'kert 

D'ye haykırdı .... 

(Dev~mr var) 

Ben.uva li!esi ıekizinci sınıf ta1e • lisesinde Bay Suphi ve lrf an (Er • 
MualFm'erin soyadlar ı 

ıün ... 
Karısını öpüyor?.u. Aygen, 

belki ce öğleleri yedili peynir 
ekmekten mahrum kalıp ona bir 
aaııt hed:Ye edecek olan kocasını 
itmeğ:!, terı~emeğe ceıaret edemi
yordu .• 

Üstün kanımdan gördüğü bu 
il~ifatla biraz daha sevindi. Çayı
nı içti .. iki parça ekınek arasına 
b:raz peynir ıılnftırdı. Yiye yiye 
gitti .• 

Bahçede, yasemin çubuğiyle ıi· 
gara tellen:liren Fahir Beye rast• 
laclı .. Ev ıalıibi: . 

- Hayırola, dedi. Bu sabah çok 
erkenciı:n?. 

- Evet .... 
Yalc1aıtı ... Sevin-:ini herkese ıöy• 
lemek, anlatmak ihtiyacındaydı .. 
Dilini tutamadı. Kanıma alacalı 
he:liyeyi ıöyledi ... 

Köpek te yaklaşmıt\J.. Çiçek 
tarhlannı çeğnemekten çekindiği 
için biraz uzakta durmuı, boynu • 
nu uzatmış dinliyordu •. 

Oıtün Fahir Beye: 
- Bu aktam ben ge1ince siz de 

bize kadar çıkınız, sevincini gö • 
rününüz, dedi. 

Fahir Bey, uzak!aıan Oatü • 
nün arkaımdan baktı. Çilingirin 
iki dirseği üzülmüf, paçalan YJ1' • 

tılmı§tı. Acıyarak omuz ıilkti. 
Aygen, kapı Üatünün arbsm• 

dan kapanınca karyo1a•ından 
kalktı .. Bir eteklik giydi. Çorapla• 
nm aya~ma geçirece~ zaran 
aynada ken1ini gördü. Bir feV f-l'l· 
trrlamıt gibi durdu, tekrar et01·1i· 
ğ;ni çıkardı. Kısa, ince bir g6m • 
le•<:te aynanm önünde durdu. ! 

Dudak büktü.. ' 
Bu kıyafetle kendin' pek beğen·· 

medi .• 
- İyi dei7il. diye söylendi .. 
Sonra bir iki poz tecri1~ etti. 

sa~larını düzeltivormuş ~ibi 1r~t • 
la~ı basır..a doj?nı kalatTdı. Be
lini b;ra:z büktü .. ](alr.alannı yu • 
varladı .. &1 biçimde b:raz de.:ha 
iyidi. Kelu yukanda olunca, 
göğsü de hiraz ~~ha Rer~in dunı • 
yordu. Bu tekilde kenfl:ni he • 
ğen::li, gülümı~d1. sonra hafif b~r 
enbrİ giydi. Ev iı;ler;ne basladı. 

Orta1ı~ı ıünürdü .. Kirli çatra• 
l'IT1&n ke.1.:lırdı.. Yatağı yaptı •• 
To71 arı aldı .. 

Sonra öteki oaaya girdi. Orası· 
nı da top!adı, ıüpürdü .. 

Sıra tuvaletine gelmi~. 
Bu cok daha uzun sürdü. 

Gömle~ini adeta kolanya ;te 
-yıkadı .. Saçlarını dörl örgü yaptı. 
Basmm etrafına doladı.. Yanma, 
Te!dni ilk gördüğü trlin bağlamıı 
oldı1ğu kırmızı kordelayi bau1~dı . 
Kolunun 1".ltına yün paketini aldı, 
ıokağa çıktL 

Saat sekiz buçuktu .• 

1 
~ 

~ ~ ve ipekli kumaşlarla 
•nı .. 

~&.) lskenderle beral:er 
S ~~l'ında oturuyordu. 

'ı'~llarator, Semraya ka • 
''"':: "'I ..J' k • • "!; = .. ıMJe ıçın, o-
~llıdaıı ayırmıyordu. 

1 besinden Nikata (Yavuz) ıtanbul tan) Yassı viran mektep muallimi 
Soy adları hakkında kültür ba • merkez telgraf muhabere memuru Bay Hilmi, oğlu kuleli aske~i lise

kan 1ıf;ı bütün kü!tür müdürlükle· Bay Kemal kardeşi Eakişeh:rde ti· sinde 'R!.y 5~?.ai (Al•an) Komis • 
rine b"r tam:m yollamıtbr. Soy men·W=cr memurların·1an A·1il (I~ı yoncu Bav ~~ .. t.~et .ı'zmi(Ö7!·,,.n) 
a:lı ~'~.n ho .. alardan ıo~ a:1 lı- ··-rıı 1 v-n-) r.m,...· •. .,.. ,.,..;· ~·· · ı··~·; J·a .... k. ""- 1·'.,r "n .. , F'""'l""'i De.,...·-a7 ) ~en 
s c1 ~r ne yazdırmak ıatıyenler rı'ıl· b :;rc:;·ı [~ .. iin-:ü kor-'-erlerin· "··n·nra ı:s,..si mtrT""l'-rin"'en 
nüfus cüzdanlarının bir .aslını çı - den Bay Niyazi, kardeıi Bay Da- I Bay Emin (Güven), Cibali fabri
kararak altına bet kurutluk pul vut. hemsiresi Bayan Esma (Ak • ı kaanda atelyeci Bay Rıdvan (B1• 

)'apıftıracaklardır. sel) Yen:köy nahiye merkezi ikin- çakçı) soyadmı almıılardır. 

Hayn, işe gitmivordu. işi yok• 
tu. Yanına laf olsun diye yün 
almıth. Maksadı Tekini ara • 
maktı .. Ona teıadüf ederim ümi
iliule o civarlarda dolatmağa haf• 
ladı. 

E"Vin önüne "'e i .. Sanki yuka· 
rı çıksa ne olurdu?. Hiç gitmet!"ii 
ev deiiildi ya... Kıtm kaç kere 
Zeyııebe ujrayıvermifti .. 

• . .(Devamı ftl'): 
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torunı~a ftanıuzan eııencesi 
öğleye kadar uyku, gece sinema 
ve tombala, arada bir kaz dövüşü! 
Çorum, (Hususi) - Ramazan 

günleri Çorumda galiba öğleye 

kadar uyku ile geçiriyor olacak 
ki eski tertip, sabah saatlerinde 
bir çok dükkanları kapalı görüyo
rum. 

" Merkez kahvesi müstesna, he -
men hemen kahve1erde de hayat 
öğleden sonra başlıyor; bu, gün -
düzleri oruç tutmaktan mı geli
yor, yoksa eski bir alışkanlıkla 

Ramazan gecesi eğlenme gecesi -
dir deyip gece sabahlara kadar o
turdukları iç.in sabahları kalkamı
yorlar mı, nedir?. 

Gece, sinemai'n, sessiz, yıllık 
filmleri görmek kıvançsız oluyor. 
En iyisi tombala ... Her seferinde 
kartelem güzel güzel doluyor; bir 
sayı bekliyorum.. Yüreğim hop 
hop ediyor .. Bfr de bakıyorum, Çe
lebi: 

- 40, diyor ... Ve lahzada ses -
!er biribirine karışıyoı·: 

- Tombala, tombala .. 

"' "' "' 
Ramazan gelince, davul zur -

na kabak t~.dı verir. Bereket ki, bu 
yıl, Çorum polisi bunu yasak et -
mış ... 

* * " - Gak, gak, gak .. .. 
- Gak, cak, gak ... . 

Erzinca~dan kaç mebus 
çıkacak? 

Erzincan, 23 (A.A.) - Vilaye -

timiz nüfusunun 139.152 olduğu 
anlaşılmıştır. Seçim teftiş heyeti 
Hstcleri asmıştır. 

Bayanların da katışmasile ar • 

tan bu mevcuda göre, Erzincan vi

layeti hu kez bir fazlasiyle dört 
saylav çıkaracaktır. 

Alan, meraklı seyircilerle çev -
reli .... 

Her kafadan bir ses çıkıyor .. 
Bir gürültü ... Bir şamata ... 

ı . ? - yı, amma ne, var .. 
Saçı sakalına bezenmiş adam 

yanıt veriyor: 

- Ne olacak kaz dövüşü var ... 
Çorumlu ildaşlaT kaz dövüşüne 

bayılryorlarmış... Dövüşünü iyi 
beceren kazların, değeri de büyük 
oluyor, ünü, bucak bucak yayılı · 
yormuş ... 
Bir merak da bana tebeleş oluyor. 
Kırk yılık kaz dövüşçüleri gibi, 
ive ive, küme küme, meraklılar a
rasına karsıyorum.. Dişi kazlar 
bir teviye Ötüşüyorlar, erkekleri • 
ne onur, güven veriyorlar. 

Seyirciler müthiş telaşta ... 
Kaz dövüşünün meraklıları: 

- Yaşa, Filik ... 
- Kanat vur, Duman .. 

- Gözünü seveyim Kara .oğlan. 
- Hayyyytt aslan ... 

Diye, orunçtan orunca düşüyor· 
lar. 

Kafa, göz, kol kanat, kırılıyor, 
kanıyor, ortalık kan içinde kalı -
yor, sonunda yaralı bir galib kaz 
alkışalnıyor. 

İşle kaz dövüıü ! 

CEVDET BAYKAL 

Bergama yolunda bir 
otomobil kazası 

Şoför Mehmedin kullandığı o -
toınobil Kımktan Berğamaya ge • 
lirken yolda devrilmiştir. Yolcu -
lardan ikisi hafif, ikisi ağır yara -

lıdır. 
Yaralılar, ilk tedavileri Ber • 

h ''k"met hekimi tarafından gama u u 
yapıldık-tan sonra hastahaneye 

gönderilmişlerdir. 

Erzurum da Fırka kongresi Urfa mezbahası 
Urfada be1ediye tarafından şe • 

Erzurum, 23 (A.A.) - C. H. hir huicinde yaptırılan mezbaha -
Fırkası vilayet kongresi toplan - nın yapılması bitmiştir. 

• 
MI D 

Samsunda 

Samsun, (Hususi) - Samsun, 

Kadın yüzÜn(Je 
adam ö dürdü 
Gönen köylerinden birind 

çoban Jcadın yüzünden axkad 
pı öldürmüş yakalanmıştu. 

Çoban Süleyman oğluı feY 
lah, kör İbrahim kızı Hayriye 
birlikte yaşamaktndır. Hn) 
bir gün, aşıkına dağda bert 

çobanlık ettikleri Lfitfünün ' 
la kendisine tecaviiz ett"ğ'ni f 
temiş, bundan hiddetlemen 

zullah, bir gece arkadaşı Lôt~d 
sokakta teravih namazına gı 

ken yakalayıp silahla v-uruP 
dürmüştür. 

Silah sesini duyup köy od' 
dan fırlayan bekçi, katili eli 
silahı olduğu halde yakalanııŞ 

bir kaç gündenberi canlı ve hare- Zile, (Hususi) - Saylav seçi
ketli günlerini yaşıyor. Fırka ve mi için uğraşan teftiş heyeti ge -
Halkevi salonlarında her zaman - celi gündüzlü toplanarak rey ver
kine benzemiyen bir kaynaşma ve mek hakkı olan Bay ve Bayanla
kalabalık görülüyor. Bu gözle gö- rm defterlerini yapmış ve bitir
rülür kımıldanış, kadınlara Say - miştir. Nüfus fazlası dolayısı ile 
lav seçme ve seçilme hakkı veril- ikinci müntehipler sayısı eskisine 
mesile başladı. O gündenberi Rad nazaran otuz fazlası ile yüz yirmi 
yo hoparlörü sık sık bayanları fi. beşe çıkacağı anlaşılmıştır. Ka -
tan salona çağırıyor, Nihayet bu dınlarm saylav seçmek ve seçil -
uğurlu bayram şerefine bir gece mek kararı bilhassa kadınlarımız 
eğlencesi tertip ettiler, Gelgelelim arasında büyük sevinçleri mucib 
bu toplantıya ne bir bekar erkek olmuştur. Türk kadınlığı kendisi
çağırdılar, ne de eşi olmıyan bir ne verilmiş olan bu u1usal vazife -
Bayı lrnpıdan içeri soktular. O gün yi görmek için halk fırkasına mü
bir çok bayanlar söz söylediler, racaat etmeğe ve fırkaya kaydol
Kültür müdürü Cemal Gültekin mağa başlamışlardır. tik kaydi 
güzel nutuklarından birini oku - kaymakam Mustafa Özınatın Ba-

l 1 k 'lcl' liyeye vermişdir. du. Büyüklere te yazt arı çe ı ı, yanı Seher ve doktor S. Onurun 

-~-------------~ bu yeni hak için söylenen her söz bayanı Şadan yaptırmışlardır. Di- d 
sık sık ve uzun uzun alkışlandı. ğer kadınlar da kayd için müra. Dükkana giren kur 
Konferanslardan sona sabaha ka- caatlarda bulunmaktadırlar. Her . Boluda kasabanın garb tarı.f 
dar eğlenildi, dans edildi, davetli- halde fırkanın göstereceği ikinci da ilk dükkan olan EmiroğltJ 
lere ikramlarda bulunuldu. müntehipler namzet listesinde ba kinin dükkanına güpegündü:t• 

Türk kadınlığının medeni hak- yan sayısının büyük bir yekiine çık bulunan kapıdan bir kurd g 
]arını alması sevindyle başlıyan çıkacağı anlaşılmaktadır. Yakın- miş, dükkancı korkusund~ı .. 
b~ .ye?İ hareketleri . Ökonomi ve J da seçilecek o~a~ vila.yet genel j nünde duran masamn, tıııd~ 
bırıktırme haftası hır kat daha kurultay üyelığıne hır bayanın çıkmış kurd masanın al 
canlandırdı. Bu vesile ile bir kaç da ayrılacağı umuluyor. geçerek dükkanın karan1ı1< tıf 
güzel konferans dinledik, dinledi- S1rr1 köşesine çekilip saklanııı':,sı 
ğimiz sözler ökonomik değeri yük Masanın üstünde şa:şrrıb l<ıJ ıt' 
sek o1duğu kadar yeni dil bakımın Balıkesir, 23 (A.A.)" - Vilayet dükkancı Emiroğlu Zeki, 0 ~itiP 
dan da güzel hazırlanmıştı. Haf - içinde C. H. Fırkasına yazılan da dük5.n'nın kapısında ~ ;' 
ta. Vali vekili &__y: Talatın nutkile Savanların "avısı on bine vakın • u.--.--:ı· · -l ,,ı _ _..: ... - }r 
açıldı. Orta mektep mualli~i Mer- dır. Bayanlarımız aldıkları snra.. eli iba1talı köyl~ye i.,:-;ar.~ ~ı-
ziye Kaya, lise müdürü Adıl De. - sal haklardan ötürü sevinç içinde- kurdu göstermış, ~o~~ule~ \t r,ıt• 
mir birer konferans verdiler, Şau dir. ye giırerek kurdu oLdurmuŞ 'ıJ 

· d "' 11- d' .. Kazalardan gelen duyumlara d 1'11 " Ali, o gün içın yaz ıgı 'Ken ı şnr- Bu köylülerin Ol"man 3 ,.ıı· 
lerini okudu Halkevinin müzi~ göre, oralarda C. H. Fırkasına yü- görüp koğaladıklau, b;;.~ı ,., 
kolundan ulusal havalar, temsıl rekten bağlılık gösteren büyük korkup şehre doğn.' kaçtı., 
kolundan monologlar dinledik. toplantılar olmaktadır. ilk rastgeh!iği açık kapı el ,ıı 
Konuklara yerli yemişlerden fm - Denizli, 23 (A.A.) - Denizli riye girerek bu loş dül·kfıl'lEI> 

· · ld bayanları C. H. Fırkasına yazı'l -dık, üzüm, mcır sunu u. mış olduğu anlaşılmıştır. 
· kull maktadırlar. Yazılmak için fırka 1 Cuma günü bütiın o ar, es - '. 

1 k 1 bürolarına gidenlerin sayısı her SEVEN KARDı\~ naf kurumları Cumur u a arun - 1Y1L1K o'ıJı.· 
da toplandılar. Bir lise talebesinin gün artmaktadır.. Kış geldi. Bir çok yoksul ç ,#'" 

b d ·1 Be- - ı y gyııtı hitabesinden sonra an o ı e __ _._----"*" lar, çocuklu anne er s.og~ Jıt1• • 

1 d. ·· ·· "d'ldı' Burada yeni na başlandı. vermeyen şiddetinden ınlıyor ~ e ıye onune gı ı · . . k 11eP ..ıı• 
N · f d Haftanın öbür günlerinde de Bu iniltilerı dudeme bD,...-_ 

~ele.diy. e Başkanı B._ay .azı . e : düe.en insanlık ve vntandaşb1' .• 11,,,ı'., - 1 b k I d B müsamereler verildi, Yazı yarış - :r "" ger ı ır nutu soy e ı. eşıncı dur. Evinizde csk~ artık, . eıeti"' 
gün Fıırka salonlarında genel bir ları, propagandalar yapıldı. kum- mayan çamaşırlarınızı, clbı•ııJI) (e' 

toplantı yapıldı, Bayanlardan Sup haralar bankalara boşaltıldı, YHI· zi (Çocuk Esirgeme Kurumu t e~ 
· k k 1 · · · t ' 1 · · O h ·· mürac:a"' ~t1"' 

k b"Jd' 'l d'l kl •ınuuı ııt ıı mmmıwıun1U11m11nm1t1 mrtut n m mmn 1 uımm• mIJ, ongreye ı ırı en ı e er 1 · ·ı · · ye erı seçı mıştır. 

biye Mehpare, Sezen, Tıcaret me şa giren azanç ev erının vı rın e- rınız. , er gun dlf111,,,.rı;;JI' 
tehi ~üdürü Bay Avni geniş ve ri jüri tarafından gözden geçirile- kimsesizleri gizin bu .Y.ar LiitııJ,.. 

üzerine konuşulduktan sonraya y · 'd h t' b k 1 "' na 
enı ı are eye ı a! an ıgı 

yeni idare heyetine bir üye dı!ta \ eski başkan Bay Mesud seçilmiş -
kalmak üzere eski idare heyeti ü - tir. 

.. 11' 1' hastalıkdan kurtnrabılır. rok güzel hazırlanmış uç konfe- rek birinci gelene e ı ıra arma • 
:r nızı esirgemeyiniz. 
rans verdiler. Bundan sonra Ba - ğan verildi: IL--·--ımm-••--..,..~ 
yanların fırkaya üye yazılmaları- F. D. 

I 

KURUl"t'un Milli Roman.: 50 , _Ah ne mes'utsunuz, diyor, l lerim efendim.. J leri: A • • k dıll··· ()1'11 , 

b" 1 b' kahramanla evlendiği - Avucundaki elimi kuvvetle - Melankolık hır a b~ğl~1? 
oy e ır kt "f b" .. .. .. 1 .. .. .. .. b" arım adanıa rdı· 

....... .-............................................. . 
nı'z ı'çin size herkes gıpta eder. • sı ı ve zarı ır yuruyuş e yuru • runu ır Y ·şle . 

d k .. "kl . . d'vınr Delllı ııı.t· 
Cevap vermedim.. Düşünüyor dü. Salon an çı tı. suru enıp gı ıJ - · }<ıı ı-W 

Bu ince bir kelebek kadar hafif Daha yeni fikirl~ g~nkÇ 11dıfl· ıJ • 
gibiydi.. - Dar du··"'u"ncelı hır a .• ı-ııo1'• 

k ıyı. bir süs1ü İstanbul hanımı izinde nefis 'J" v .. - Kocam avu attır. 'b- t nıJtllŞ·· 
kazancı da var. Fakat bilmem, ve kokulu bir hava bırakarak kay- yatı olduğu gı 1 a ·eliyor·· 
b b k 1 boldug""u halde go''zlerim hala onun nun ötesini görmeden gı en çetin ir asker arısı o mayı 
daima düşünmüşümdür. yoluna takılıp kalmıştı. yorlardı. 1{tf>i 

Burhan Cahil Köroğlu O kadar dalmışız ki, vapur Bu ipek ve pırlanta sağnakları Pek azı da: . . ksdıfl·· )'1'' 
...................................................... Büyükadaya gelmiş bile! içinde yarının altın yaldızlı ha - - Altın kalpl~. b;:lt 0}şcfl\( 

_ D mek lzmirlisiniz öyle mi? ı yim ... Bilmem, belki bir başkalık Yarım saat konuştuğum halde yatını hile beğenmiyerek benim yetişen kızlara or 

ı . l e ld "'u vakit orada görüyorsanız.. adını, kimin nesi olduğunu öğre - saadetimi özliyen bu İstanbul dar Y. üks
1
e
1
k r

1
uhlu

1
·a· rdı··· .. ce1erl

1 zmır rnrtu ug . b" f k k O k d d D vor ıı . . . d k Kimbilir, neler, - Hıç ır ar yo ... a ar nemediğim süslü hanımefendi a - hanımı acaba sahi mi söylüyor u. ıye a uş 1J u clil~ıt ııt" • 
ıdınız :n1d~' ·:: F ı-at konu ma· naziksiniz ki! ... Kocanız zabit öy- yağa kalktı.. Yoksa benim derme çatma sürük - İstanbul hanır.:u b ttı: 1'ıJ 

1 
ol' 

neler, gor unuz.. a ~ . .1 h · b' f'k' daha. ka dıJf 
. d ı . r e benzemıyor.. le mı. Çok kuvvetli bir levanta kokan lediğim bu mutsuz yaşayışla isti • yenı b:r ı bl~. h;yat al"\;e. . 

nız hıç e zmır ıy _ Zahitti ... Daha nişanlıyken elini uzattı: za mı ediyordu? man ırza ıt n t ıı1' 
Bird:n.bire durdunı:d. Çanakkalede bir kolunu kaybetti. -Görüştüi'iümüze çok memnun verdikleri hükümler o kadar biri- mak Gaadeti ... · ft\1'1J.ııde 
- N~çın hamme.fe~ ı:· k nuş. Milli savaşa tek kolu ile girdi. oldum, efendim dedi. Bir arzu - birine aykırı ki!.. Bu be~im düsünce~~e\.t i~ f'1 

- Bılmem, lzmırhlerdın .,.01 .. Şimdi askerlikten çıktı. tnhisar ı nuz olursa emirlerinizi beklerim . Zaten uzak, yakın tanıdıkların sıl olup tn pırlanta, teritld b t1'1 

biraz daha başka egı mı B b b' b k k nlet1'1 .:ı ., 
ınası işlerinde çalışıyor.. a "\M me us .... ey .... ve o- benim için verdikleri hükümler dans, balo, po er , fnr.t cıt' 

11 
111 

dir? • d" Hanımefendi samimi cld "' ·no I c~ -ı r'"' ~ rkarada avukat ... bey - o kadar biribirine aykırı ki! şıyan bir l·ad01ın 1. h~ fe 
- Niçin başka olt~un efen ~~. ·• .. h ettiğim bir heyecanla: ı d'r. Bu yaz adadayız .. Sizi bek- Manisada bazı memur ailele • düşünebilir. Ona d 

Jşte ben doğma, büyüme lzmır ı • l şup e 
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.,___ -_,,,_,, -~ - ,_., - --. ,_, --

•• ad yuz Hergün 
Topiıyan: Kemaleddin Şükrü Orbay 

Yazan: Niyazi Ahmed Okan Tefrika No. -12 

Haydarpaşanzn kuruluşu 
' Bununla beraber, Haydarpaşa· \ 

Çok eski kurunlarda belli baş
bir ıemt olduğu da söylenebilir. ! 
, iddia, Haydarpaşa ile Kadı -1 
Y arasında bulunan eski taş - 1 
tla kavvetledirilebilir. 
. 8u taşların, miladdan önce 
İnci yüz yıla aid olduğu söylen
~ktedir. Yukarıda işaret ettiği -
1ı gibi bu taşlar gösteriyor ki, 
,İliddan önce, Haydar Paşa boş 

Yer değildi. 

ahım A~a ~ayırı mescidi 

Bu mescidi, üçüncü Muradın 
hussaade ağası İbrahim ağa 

uştu. Mescidin üzerindeki 
ih, 988 dir. Jbrahim ağanın me· 
t da buradadır. 
Camiin havlusunda abdest a -
'n su deposunda (Sahibülhay-

\t velhasanat Şuhi usta) ibabesi 
llıtlmıştı. Burası 1773 yılında 

tlmıştır. Camiin avlusunda 
bussaade ağalarından çolak 

ed Dede ile 1721 de ölen 
· }'h Mustafanın mezarları var • 

il', 

HaydarpCJ§adan bir görünü§·· 

Diye, çeşmenin çok yerinde pıcı başı, kasap başı sonra güm -
yaprlmrş olduğuna işaret edilmek- rükçü oıldu. 

tedir. Tophane naztThğına yükseldi. 
Haydarpafa ile Ayrılık çeşme - 1819 da kendisine mühimmat na -

sindeki mezarlıkta, isimleTi tarihe zırlığ da verildi. 1828 de Boğaz 
geçmif büyük adamların mezar • muhafızı oldu. 1839 da öldü. Zen· 
ları bulunmaktadır. Bunların ad· gin bir adamdı. 
larını ve hayatlarım kısaca yaz -

Yaver Paşa : Yaver Pata Har
mağı muvafık buldum. 

biye Mektebinden ilk çıkan zabit· 
Mühürdar İbrahim l\1ünip Ef.: lerdendi. 

Bu zat, bir kölenin oğlu idi. Haya-
tında büyük memuriyetler aldı • İbrahim Sarnn Paşa: Abdül -

AYRILIK ÇEŞMESi: - Bu - mecid kurunu vezirlerindendir. 
Reisülküttap oldu. 1774 yılında 

)'a. Ayrılık Çeıtmesi denmsinin Ayasofya türbedarı Hafız Musa 
'S' Rusyaya ikinci murahhas tayin o-

ebi ·, her yıl buradan "Sürrei Efendinin oğludur. 
lundu. Sulh akdedilerek gelir • 

ı< ayUn !" un kalkmış idi. Sur • ken, Küçükçekmecede azledildi . Reisülküttap Necib Efendiye da-
\ buradan kalkart.en, yüzlerce mad oldu. Sonra hocalık ve 

~ Münib Efendi azlinden sonra 
~ ın erkek Ayrılık çeşmesinde 1775 de defteremini, sonra §ehre- amedi hülefalığına yükseldi. 1829 
jp ı,,lanır, herkes akrabasını, tam • mini ve baş muhasebeci oldu. da Halil Paşanın sefaretinde haf -
;~1_"tını burada uğurlar, ondan ay - katipilk hizmeti ile Rusyaya gidip 
'~c-dı. 1778 de gene Rusya ile müka - geldi. 

ı• Bu · la G f •emeye memur edildi ve sonun· 
l çeşmeyı evve a azen er d f h l · · 1837 de hariciye müate•arlı~ı 

t 'h d 11... • • v ı.. l da ikinci e a şe remin iğıne getı - 'S' 5 
• adın a ;oırı yapmaga ıoaş a - rildi. 1785 yılı Ramazanında ile Londra sefiri oldu. Bir sene 

·ıı~~f, fakat bitiremeden ölmüştü. d sonra dahiliye müsteşarı, bir se -
1p~llci defa Kapıağası Kerim, dünyaya gözlerini yum u. 

''tltıeyi bitirmeğe başladı. Çeş - İbrahim Paşa: Abdülmecidin ne sonra da sadaret müsteşan son 
ra lran sefiri, lrandan dönütte ~in ·· e · d yazılı manzume yaveri idi. Sonra muzikai hüma· 

t' \' uz rın e • Sayda defterdarı oldu, bir sene 
~- '!ı. son beyti •udur: yuna zabit oldu. 1866 da miralay, 
•· 'S' sonrada azledildi. 

Geldi bir hayir ehli tarihin nedi ıonra muzika kumandanı, daha 
l>ak lhya eyledi Ahmed Ağa.. sonra mirlivahğa yükseldi. 1876- 1841 de ticaret nazırı, ayni sene 
Ç • d '- ·h 1154 da altmı« yacında iken öldü. iyi hariciye nazırı oldu, 1843 te az -~1 •• eşme üzerın eKi tarı 'S' 'S' 

'Ilı- musiki bilen bir zattı •. !edildi. Sonra sırasiyle meclis a -
8 d Abd"'I • d (1260 Ahmed Tevfik Paşa : Asker - zası, ikinci defa Londra sefiri, lL""ura a u mecıt e -
~) bir karakolhane yaptrrdı. tikten ferikliğe kadar yükselmiş- iknci defa ticaret ve ziraat nazırı, 
ll ... d ti. Bağdat, Ankara, Suriye, Di • gümrük emini, sadaret müste'8-rı, 

~- ag at caddesi üzerinde, Sa· 1 d vezı"rlı.kle malı.ye nazırı, meclı·s 
,-ç Ah et Ef a· h I yarıbekir valiliğinden bu un u. 
' m en 

1
' ayvan arı su- 1878 de öldü. reisi oldu. Bu işinde azledilerek 

~ a.k için büyük bir çeşme yap -
tatak etrafına ağac dikmişti. Ah- Leyla Kadın: Üçüncü Osma· Bursa valiliğine tayin edildi. Bu -
d 10 d ·d· ld radan da azledildi. 1852 de c..fendi, biniciliğe hevesli bir nm baş ka mı ı ı. 1794 te ö ü. 
'rn ld v · · b · Ayrılık çeşmesinde gömülüdür. Trabzon valisi oldu. Ayni sene az· 
~~ 0 

ugu ıçın u çeşmeyı yap- ledildi. Bir sene -sonra öldü. 
1!h. Çeşme sonraları "Saraç - Rifat Kadın: Üçüncü Musta • 

~i Çeırnesi,, adını aldı. Üzerinde· fanın dördüncü kadınıdır. 1803 Tahsin P~~= Harbiye mezu -
1tta.nzumede: Ramazanında öldü. nudur. Yaver Paşaya damadı idi. 
''Doğrusu muhtaç idi bir böyle Osman Paşa: Arabgirlidir .. Miralay, sonra mirliva oldu. 

2801-Samuk: Amber. 
2802 - Samur: Samur. 
2803 - Sanaga: Niyet. 
2804 - Sanağ: Hesap. 
2805- Sanayır: Bihaber. 
2806 - Sancak: Alem, bandı -

ra. 
2807 - Sançış: Muharebe. 
2808 - Sandugaç: Bülbül. 
2809- Sandulaç: Bülbül. 
2810 - Sanduvaç: Bülbül. 
2811 - Sang: Amber, cemaat, 
2812 - Sınır: Burç. 
2813 - Sanku: Methuş. 
2814- Sankur: Hayret. 
2815 - Sanlav: Hürmet. 
2816 - Sanlı: Meşhur, şanlı. 

2817- Sanlığ: Maruf, meşhur. 
2818- Sannav: Tazim. 

2819 - Sanrı: Muhayyile, zi -
hin. 

2820 - Sansak: intiba. 
2821 - Sansı: izdiham. 
2822 - Sapıl: istihkam. 

2823- Sapırhş: ihtilal. 
2824 - Sapka: Sengistan. 
2825 - Sar: Şarkı • 
2826 - Sara: Cesaret, kuvvet. 
2827 - Sarak: Sütun. 
2828 - Sarbat: Mebus. 
2829 - Sargıh: Cazip. 
2830 - Sargut: Atıfet, lhsan. 
2831 - Sarın: Gına. 
2832 - Sarı yıldız: Zühre. 
2833 - Sarmış: Meraklı. 
2834 - Sarnav: Kaside. 
2835 - Sarsağ: Sefi1. 
2836 - Sartık: Azat, hür. 
2837 - Saru: Taraf. 

2838 - Saruç: Kils. 
2839 - Satan: Bayi. 

2840 - Satıç: Mertebe, rütbe. 
2841 - Savan: Muvakkat. 
2842 - Savarı: Hediye. 
2843 - Savaş: Cenk, kavga, 

harp. 

2844 - Savaşçı: Muharip, peh, 
livan. 

2845 - Savcı: Hakim, muha • 
bir, mübaşir. 

2846 - Savda: Ticaret. 
2847- Savgat: Bahtiş, hediye, 

ihsan. 
2848 - Savgu: Şifa. 
2849 - Savı: Karar. 
2850 - Savıgu: Mahkeme. 
2851 - Savlak: iddia: 
2852 - Savrın: Aht, hediye. 
2853 - Savsa: Aheste. 
2854 - Savsar: Samur. 

2855 - Savsın: Metbu§. 
2856 - Savun: Ziyafet. 
28!:!7 - Savut: Zırh. 

2858 - Savtur: Allaha ısmar • 
tadık. 

2859 - Savu: Müfrez. 
2860 - Savun: Davet. 
2861 - Sa vurkaç: Rüzgar. 
2862 - Say algı: istatistik. 
2863 - Sa yat: Balkon. 
2864 - Saybır: Çalak. 
2865- Saydam: Kusursuz, saf. 
2866 - Saydut: Muteber . 
2867 - Saygı: ihtiram, ikram. 

2868 - Saygılı: Hatrrşinas. 
2869 - Saygın: Fikir, Mütalea. 
2870 - Sayılgan: Mübeccel. 

2871 - Sayılır: Mer'i. 
2872 - Sayın: Adet, güzide. 
2873 - Sayındı: itibar. 
2874 - Sayınta: itibar. 
2875 - Sayıt: Zadegan. 
2876 - Saykı: Hoşme§rep. 

2877 - Saylağ: Üstat. 

2878 - Saylak: Mücella. 
2879 - Saylık: Şeref. 

2880- Sayraç: Andelip. 

2881 - Sayrav: Taganni. 
2882 - Sayrugaç: Andelip 
2883 - Seher: Dost. 
2884 - Sebit: Zühre. 

2885 - Seçen: Dilbaz. 
2886 - Seçilir: Farklı. 
2887 - Seçilmiş: Güzide. 
2888 - Seçkin: Güzide. 

2889 - Sefünç: Beşaret. 

2890 - Sekendiz: Zühre. 
2891 - Sekendür: Zühre. 
2892 - Sekirden: Adale. 
2893 - Sekmeç: Seviye. 

2894- Selbik: Sadaka. 
2895 - Se\bincek: Avize. 
2896 - Selçik: Beliğ, fe$ahatli. 
2897 - Selen: Haber, havadis. 
2898 - Selet: iktidar. 

2899 - Selici: Keyfli, neşeli. 

2900 - Selik: Kibar, zarif. 

ishakh TUrk Tayyare cemi· 
yeti şubesi kltibi Bay 

Mehmede 

Eski soy adınız olan Cingit sö
zünü de:gilerde bulamadık. Yal -
nız Zafer demek olan Cingu ve 
yar manasına gelen Cing vardır. 

FiTRE - ZEKAT 

Bu ayda Tayyare Cemiyeti e

vinize zarf bırakacaktır. Fitre 
ve zekatınızı bunun içerisine ko -
yunuz, adınızı, sanınızı yazıp ge
ri veriniz. 

' ~ tarha bu mekan,, lstanbula geldiği kurun önce ka - ( Devamı var ) 
~· ~)·---..... ---____________________ , ___________________________________ _ 
~> lltıe bulmamak için çok nazik Ben (Meral) i yanıma alarak ı Onun çocuk düşünüşü ile buldu • j na kalırsa sen lstanbulda kal... Bu geçen yaz onun ve benim 

0tunı hemen çarşıya çıkıyorum. Her çı· ğu öyle fikirler var ki insanın yü- Burada hafiften bir vazife bul.. en mes'ut günlerimizi aldı götür -
ıı' ~,~irnbi.İir bu süslü İstanbul hanı- kışımızda Ergin otelin balkonun· reği sızlıyor. Baba sevgisi onun Ben Manisaya döneyim... Ayrı dü .. Kış geliyor .. Sağlıksız insan -
'~~;~keskin zekası hunu bana dan biz köprü üstünde kaybolun· ruhunda olmıyan bir boşluk gibi.. yaşamağa bile razıyım ... Tek sen ların düşmanı olan karakış geli -

İ' li olmak için bulmuştur. cıya kadar duruyor. Şimdi böyle bir elle olsun okşa - sağlığını kaybetme.. Biz istediğin yor. Bunu bildiğim için lstan • 
& "" :to ~ Bu küçük oda içinde, tıpkı Ak - nırken sevincinden gözlerinin içi uman kalkar, geliriz. bulda yalnız bırakıp gittiğim (Er· 

l:ahtı kapalı olanların başına hisardaki o kerpiç evin odasında titriyor.. gin) i merak ediyorum. 
' i'1an lstanbulda tanıdıklar var .. Sa -1 

,,. •• umut güneşi insanı ısıtma - olduğu gibi çılgınca sevişiyoruz. Çarşıya gittiğimiz vakit ken • Manisaya dönüşümüzün hafta -
1 ·• ao ·· ( · d d k b b natoryom var .. Biraz rahatsız ol -~ nuyor. Şimdi artık Meral) de hizım İn en ço a ası için eşya alma· smda mektubu geldi. Bir çok 

ıı e~ı ı· k k l z 11 · · san derhal yatabilecek hastahane· ~b 0 e ı s:ınastoryomu artı sağ- neş'emize atı ıyor.. ava ı mızı ıslıyor. yer1ere baş vurduğunu, fakat um· 
~ · llla h d b k d d b' E · k k. 1 h ler var .. Manisa öyle degvil ... ~t' n astasım taburcu e iyor. yavrum ugüne a ar can an ır rgın artı es ı ça ışma aya - duğu gibi bir iş bulamadığını ha. 

e ~it11\ burada o kadar iyı· bakıldı baba sevgisi tatmamıc.tı ... Erg· in o- yatına dönmegwe hazırlanıyor. Sık Bu fikrim yavaş yavaş ona da b · 
1 rı.. ~ h l er verıyor ... 

' • "'lal k d d k k l ·ı k ki F k 1 oş göründü... nhisar merkezi bu· ' ~i 1 ur u tan sonra geri - nu tek o u ı e uca ıyor. a at sı c Biz artık babamın yanına 11• 
1' \t "e o ld w k.l I l h h ld v b b. h b S · · · 1 rada oldugwu için kendine yeni bir ıı-.· a ıgı ı o ar a er a e gögsüne astırıp tam ır a a - enın ve çocuğum ıçm ça ı • ğındığıımız için sıkılmıyorum .• 

1ıı rtı'k b d' · · "h · ·1 ·· v• El' · d d i• bulmak da kolay olacaktı. Ş· ' ro u yen ı. sevgısı ve ı tıyacı ı e opecegı sıra· şacağım.. ımız e, avucumuz a 'S' (Ergin) tekaüt aylığı ile kendini 
, \ti't}ıdi Manisaya beraber döne - d:ı kendini toparlıyor ve bir kaba· bir şey kalmadı .. Dört yıl hasta - Kararlaştırdık .. Vazife bulunca idare etmeğe çalışıyor .. Fakat Is • 
e Ş ~ bat işlemiş gibi hemen onu yere lanmadan çalışabilsem ! . biz Manisadan geleceğiz.. tan bul gibi bir yerde otelde yaşa-
' ~, ~ irde d" ·· h l v h k D. "E . · vl kl ~~~ onuş azır ıgımızı ıı·n ıyor.. ıyor... rgın,, nın şu sag r ı zama - mak kolay değil.. Lokanta ye-

."tt~k iç.in bir hafta kadar kala- Meral, kanamadığı bu yarım Onun hastalığından o kadar nında rahat, iyi bir iş bulması im· meklerinin, otei hayatının sana • 
\ İiıt le Calatada bir küçük ote1in sevgiye de alıştı. Manisada iken yılmışım ki: kanı var. Fakat bu vazifenin onu toryomda kazandıkları silip sü. 
trt' atı odasına yerleştik yanında odasına bile giremediği -- Aman Ergin ... Sen çalışma .. yorması ihtimali beni düşündürü- pürmesinden korkuyorum. 

İn artık eskisinden daha babasının kendisine bu kadar ol • Neş'eni kaybetme de zarar yok, yor. Nihayet (Meral) le Manisa-
t, daha neş'eli... sun yaklaımasını nimet biliyor. ı ben çalıflJlıya razıyım.. Hatta ba- ya dönüyoruz. :< Devamı var )' 
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17 Ramazan 
Dilimize çeviren: A. Yaıcın: GErhard Hauptmann 
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öttü Gno batısı 16 .44 16,4 i 
Sabah namazı 6 6 

53 
Oğ!e namazı 12.t:\ ı-t.u Tavus en ziyade erkekler di-

Yazan: Quy de Maupassant-Çeviren: Selami izzet Kayacan lktodl namazı IU:\ ı.ı.33 yarında oturuyordu. O radaki 
Akşam namatı 16.4' 115,45 d l · · 

Madam Bert Avanse1, kendine 1 
hayran olan Baron J ozef Kruana 
ra yüz vermiyordu.. Bütün kış 
Pariste peşini bırakmamıştı .. Şim
dide Karvil'deki ~atosunda kadıı -
nm şerefine ziyafetler çekiyor, eğ· 
lentiler yapıyordu .. 
Kadının kocası Mösyö Avansel i

şin farkında değildi. Görmiyor,bil 
miyor, anlamıyordu. Söylendi • 
ğine göre, karısından ayrı yaşıyor· 
muş ... Kolu kısa, bacağı, boynu, 
burn\l, her şeyi kısa, ufaktef ek, 
başı cascavlak bir adamdı .. 

Karısı onun inadına uzun boy -
lu, esmer, bol ka1ıkahalı, hayran 
Mösyö Jezefin Irumral lbıyıldarı • 
na, geniş omuzlarına hasretle ba. 
kan bir kadındı .. 

. Amma henüz adama parmağı -
nm ucunu bile vermemişti. Ba -
ron onun uğruna avuç dolusu para 
sarfediyordu. Mütemadiyen misa
fir davet ediyor, balolar veriyor, 
av eğlenceleri yapıyordu. 

Sonbahardı .. Kızılımbrak mev -
ınm .... 

Bir akşam Barona demitti ki: 
"Yaprak dökümünü bekleyiniz .. 
Bu yaz vaktim yok .. ,, Baron bu 
söze mim koymuştu .. 

Büyük bir av tertib olundu . .Bert 
bir gün evvel Barona: "Eğer iyi 
bir ev vurursanız, .size bir diyece
ğim olur ... ,, dedi. 

Baron şafakla beraber, iyi bir 
'WNit:Ji"·ltttek1 için bütün tertiba· 

~rzr av kıyafetiyle 
göründü .. Yeni hamamdan çıkmış 
gibi terütaze idi. 

Yola cıktılar ... Köpekler bir ya· 
ban domuzunu kovafamağa baş -
ladılar .. Atlar dört nala kalktı . 

Kadın kurnazlık etti. Baronu 
yanına e.lakoydu .. Baron bir taraf. 
tan kadının gevezeliklerini dinH • 
yor, bir taraftan da boru seskrin"' 
kulak lrnbartıyordu .. 

Kadın soruyordu: 

- Beni artık sevmiyor musu • 
nuz?. 

Şa~ıyordu: 

- Böyle şey sorulur mu ? 
- Benden ziyade avla meş • 

gulsünüz ... 

- Bir av vurmamı siz emretme-
diniz mi? · 

- Elbette, amma benim gözü -
mün önünde vurmalısınız .. 

Yatsı oamazı ıs.t4 18.ı, çocuklar artık kendi ken i erın1 
Baronla kadın gene yan yanay- lmsat s.ss 3.36 idare edebiliyorlardı. Erkekler 

dılar. Arada bir öpüşüyorlardr. Yılııı <çen gllnler 357 358 diyarında kadın ol ru1t ynlnız 
I Jılı!I kalan ı:ünlert g 7 

Şatonun kapı ı önünde kadın: L. kambur A_ .. u .. tc k_lm.ı;tı. 
- Çok yorgunum, ~1eınen yata. J-:::=::====~====~=-=~::::;:-:==I To.nmmış yazıcılardan birisi 

cağım, dedi. R A O y O der ki: Yalnızlığın cazibeleri bir 
Barun kadının -boynuna sarıl.: =.:~=======-=====~:;;! vah§inin hayatına benzer, fakat 

mak istedi. Kadın kapıdan girdi: Bugün bir Avrupalı o cazibeleri bir kerre 
lSTANDUL : tadarsa bir daha onlardan ayrıla· - Beni seven arkamdan gelsin. ıs Fra:ısIZCa ders, 18.80 Pl!k, ork03tra, 

G 19.30 Dünya h8bcrlerl, 19.•0 PlAk, dam mu·. 
ece yıırısı, Baron usulca oda- Biklsl, 20 onıvcrstte namına. konterana, 

sından çıktı ... Kadının oda kapı - 20.30 Uadam Valino Mösyö ..Ar.armanot: 
sını vurdu.. Cevab alamaVTnca Şan, 21 Mllsahabe: Selim sun, 21.20 Ana· 

J • dolu Ajansı, borıınlar, 21.30 TUrkço s5zlU 
tokmağı çevirdi.. musfüt, Bedl'fye Un, Radyo caz ve tango • 

Kadın penceresinin önünde dü- sıs Kltz. B'CKREŞ, SM m. 
ıı: •• •• d ıa • 15 Pl~. 18 Orkestra konseri, 19 Ha· ::runuyor u ... 

berter, 19.15 Konserin devamı. 20 Unlvcrsi· 
Koştu, ayaklarına kapandı... tc, 20.20 Pırın, 20.4:5 Konterawı, 21 Noel ne~· 

Kadm bir müddet ıessiz durdu, riyatı, (husust plAklarla), 24. Haberler. 

sonra kalktı: MiS Khz. BUDA PEŞTE, ısao m. 
17,45 Konservatuvardan nakil, 19 Vlyo • 

_:Biraz bekleyiniz, geleceğim, lonsel knoserl, 19.,35 Konterans, 20 'Ont • 

d d versitentn klllsc çanları, 23.30 Pllk kon • 
e i.. • acrl, 24.155 Pruoa mıınastırmcıan nakil, 1 

Kadın çıktı ... Baron yattı .. Bek· Gece mus1klıı1. 

ledi. .. Kadın gelmiyordu.. Baron 223 Khz. l'ARŞOVA, 1845 m. 
17.fiO Trlyo konser, 18.05 sazter. - Org 

epey uyku ile mücadele etti. Ni - konseri, sözler, 19.15 Karl§lk koro koııaerl, 
hayet dayanamadı.. Gözlerini 20.10 Asker! neşriyat, 20.50 Şarkılı konaer. 

21.20 Şarkılı konser. 21.31S Halk danaları ve 
yumdu, uyudu.. karıoık eğlcnceıer, a6zler, 22.25 Noel tnrkt· 

Yorgun ve ·bitaptı.. Ağır, derin lan, 23.05 Pllk. 24,30 Sözler, ı. Noel pana
yırı. 

bir uykuya da1dı .. Sa.baha kadar 
uyanmadı .... 

Birdenbire, açık duran pencere

nin önündeki ağaca tırmanan bir 
horoz öttü ... Baron bu sesle gözle-

rini açtı .... 

Yanında bir kadm görünce şa -
şaladı: 

- Bu da ne? Neredeyim?. Ne 
oluyor?. 

O zamana kadar gözlerini 
yummıyan kadın, saçı başi darma

dağın, gözleri kanlı, dudakları 
uyku kokan bu adama baktı: 

_ Bir şey değil, oedi, bir horoz 
ötüyor .. Siz uyuyunuz mösyö, bu 

size aid değil! .. 

TEP BAŞI 

ŞEI İR TIY TROSU 
EMSı i 
Bu gece saat 20 de 

HAMLE r hıJnbul Bıltdi~i 
ScıhirTiyatrosu 

il\ m 111111 m 

lllııuııııı UllH\\l 

5 perde 

Yazan: 

lV. Şekıpir 

Çeviren: 

Ertuğrul Muhain 

Beyanname 
Ayazma kapısında sebze haUn

de 145 No. lu mağazada sebze 
kabzımallık etmek üzere 1/ Ağua· 
tos/ 931 tarihinden itibaren bet .e
ne müddetle Mustafa Rahmi ve fÜ 

rekbı Dimoı Papaı oilu ve E~im 
madenci oğlu ünvanlr bir kollek -
tif irke.ti ıtete'k1<ül etriiİfti. 

Bu defa şüreka dan Mustafa 
Rahmi Beyin bU tarihten itibaren 
şirketimizden kat'i ~taka eyleme
si üzerine kanunu ticaretin 150 İn· 
ci maddesine tevfikan vaki olan 
tebeddülat Rahmi beyin yerine ye 
ni ıerik Yuvanakinin §irketimize 
dahil bulunduğu 15 K. evvel 934 
tarihinden itibaren ayni terait v~ 

1: Şekil dai1 sinde ay zmn ka· 
pıs nd 145 No. lu m ğazada mu• 
kim şürekadan Dimos Papas oğlu 
ve Eftim madenci oğlu ve Yuva· 
nakiden ibaret olarak beynimizde 
bir kdllektif nev'inden şirket akit 
ettik. Binaenaleyh şirketi mevzuu 
sebzecilik ve kabzimallık ticareti
le meşgul olacaktrf. 

maz. 

Bu sözlein mesuliyetini o mu· 
harrire bırakıyoruz. Canlı bir fa
aliyet içinde epeyce ıeyler tadan 
Tavus, inzivanın bu cazibelerini 
en derin ve en olgun bir surette 
tadıyordu. Erkekler diyannda 
oğlanlarla beraber yaıayan, üçler 
meclisiyle beraber yaıayan ve bil· 
haua Diodata ile beraber yafa• 
yan Tavus birden·bire yalnıilığa 

çekiliverdi. Şu halde Tavua iki 
türlü hayat yaııyordu: Biri ce • 
maat haHnde, ve diğeri de tek 
başına .• 

Her sa;bah kadınlar adasının 
derinliklerinden ve uza!ldıklarm
dan bir :aevinç ·buharı yükseliyor• 
du. Mesud edici çayırların :ıüm

rütlüğünden, aihirli renklere bo
yanmıt kutların etrafında uçma • 
lariyle hasıl olan efaanevi §ekil -
lerle dolan, nektar akıtıçı ve fışı!· 
dayici ova\ardan, tepeciklerden 
ve çaldı1clardan kalkan bulutlar, 

gönül açıcı kokular çıkarıyorlar 

ve bu kokular Tavusun burun de· 
liklerinden girerek derin ve kuv· 
veili nefesler ,fe liii<le ciger erıne 
kadar iniyorlardı. Tavus dütü • 

nüyordu ki: 'Hayat beş hassa ve 
idrak üzerine kuruludur. Fakat 
ha11a ile hassa arasında fark var
dır. Hassaların gMlaaı olarak ha • 
lıra gelebilecek §eyler de biribi • 
rinden farklıdır. Hayat bir tahas-
silıdür. Başka bir .ıey değ :ı.. 
Öyle bh tahassür. ki görmek, işit· 
mek, duym 1 , koklnmnk ve tat• 

mak hassaları inkısama uğrama • 
dan JOnda birl~iyor. Bu varlık 
hiHi idrak ile anlaşılıyor. Muhte· 

lif ir.sanlar bu hissi muhtelif su
rette anlayabilirler. Temiz, tatlı, 
ateşli bir şarab, ve yahud çirkefli 
au gibi.,, 

O zamanlarda Tavus yaşayan 
insan!c:w :çinde en ihatalı, en le • 
ziz mev~.nniyet hissine mali'k bu-

- Eğer böyle geride kalırsak ı-------------
vuramam ki ... 

2: Şirketimizin Unvanı Dimos 
Papas oğlu ve Eftim madenci oğ
lu ve şürekası olacak ve şirketin 
idaresiy'le vazı imzaya şürekadart 
Dimos Papas oğlu ve Eftim ma • 
denci oğlu ve şüreka11 müçtemian 
vazı imzaya mezundurlar. 

lunuyordu. öyle b!r mevcudiyet 
içinde ya~ayacağınm kendisine 
be-şikte iken ninni olarak söylen

mPdiğini pek ala b~liyordu. Av
rupa m~deniyetini mesud bir ço
cuk iken tanımış olmakla beraber 
O medeniyetin hayat h?ss'ni ada
daki medeniyet kadar inki§af et
tirmekten aciz olduğunu biliyor • 
du. Avrupa medeniyeti lüzu • 
mundan fazla muazzam, lüzu. 
mundan fazla komünist idi. Bu 
umumiyettcn herkes b!raz eme -
rek h:ssesini çıkarıyordu. Fakat 
her emen gene o umumiyet tara
f mdan emiliyordu. 

- Vurmalısınız ... Vuramazsa -
1.ız yandınız ... 

Bir ağacın altından geçerlerken 
eğilmek mecburiyetinde kaldrlar . 
Biribirlerine öyle yak1a§tılar ki, 
Baron kadının omuzl rına sarıldı, 
yanağından öptü ... 

Kadın bir şey öylemedi .. · 
Baron bunden sonra hayvanını 

m hmuzladı .. Dört nala ilerleme • 
ğe başladılar. Avcılara yaklaıı • 
vorlardı. Köpelderin havlamaları 
~rasında büyüle bir yaban domu
zu, dall rı kırarak önl rinden geç· 

ti. 
Baron haykırdı: 

- Beni seven arkamdan gelir • 
Oı man daldı .. 

BiY z aonr kadın y işti .. Ba • 
ron kan ve ç. mur kinde yerden 
kalktı . Yaban domuzunu bıçak'I 
öldürmüstü ... 

Ay ışr ında vcılar dönüyordu. 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bu gece saat 20 de 

Deli dolu 
Operet: 3 perde 

Yazan: 

Ekrem Re§İt 

Bestcliyen: Cemal 

Reıit 

hhnbul Bıltdiqnl 

SehirTiqatrosa 
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İstanbul üçüncü icra memurlu • 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer 1970 liralık gayri müba
dil 'bonoları 24112/ 934 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat 14ten 
t 5 şe kadar ikinci açık arttırma 
suretiyle esham ve tahvilat borsa 
'kapusu önünde satılacağından 

yevm ve mahalli mezkurdn hazır 
bulunacak memura müracaatları 
ilan olunur. (4404) 

3: 15 K. evvel 934 tarihinden i· 
tibaren ıirketimizin müddeti bir 
senedir. işbu keyfiyetin alakadar· 
lara beyan olunUT. ( 4426) 

~ftim Madencioğlu 
Dimos Panazorrlu 

Yimroğlu 

!stanbul Dördiincü lcra memur
luğundan: 

Bir alacağın temini istifası için 
haczdilmiş olan Galatada Voyvoda 
caddesinde 4-6 No. da Feridun 
Nüzhete ait mahcuz muhtelif cins 
eşyaların paraya çevrilmesine ka
rar verildiğnden 26/ 12/ 934 Çar -
,amba S?Ünü saat 10 dan 12 ye ka
dar ıınahnWnde açılc: arltirma sure
tile satılacağından a~mak istiyen· 
lerin müzayedede hazır buluna • 
cak memura müracaattan ilan o -
lunur. (4409) 

insan kadmlnr adasındaki hür
riyet içinde de mevcudiyet" ni mu· 
hafazaya ve olduğu gibi kalmak 

için çalışmağa mecburdu. c;han 
mediyetinin ağına takılmadan ya
Ş&myordu. Fakat bu öyle bir ağ 

idi ki İ>İr polip gibi miiyonıara 

ba1iğ olan iplerini büyük lırrs ite 

bütün mahluklara uzatarak onla -
rı kendisine cezbetmeğe çalıııyor-

du. Tavus ((Ben Rodberte 
öğütlerini dinliyerek karanlık e 
kekler medeniyeti hakkında 
fikirler edindiğime iyi etmed' 
Şimdi o medeniyetin kaideleri, 
luki kanunları zihnimi tgal ediy 
bu yüzden hürriyetim tahdide u 
ruyor, mesuliyet h'ssi uyanıyor 
diye düşünüyordu. 

İşte Tavus yalnız batma do 
tırken ve otururken kafaım<I 
bu fikir gelib geçiyordu. O diy 
du ki: 

'.Ben büyük medeniyet 
cinde dünyada tek baııına kabıı 
bir insanını. Oğlanlar d=yariyl 
olan alakam da pek sathidir. G' 
nüm yalnızlığa istinad ediyor. 
nun iç' n yalnızlığımı idameye 
lış.malıyım.,, 

Tavus bu prensibe riayet etti 
Her ne kadar gündüzleri eık •• 
temasa mecbur olsa bile nihay 
de gene ist'klalini, yalnızhi 

münzeviyane hayatını tekrar tet 
se muvaffak oluyordu. 

Güzel lfis on bet yatına ,· 
mitti. B?r gün zebuya b'ner 

dağlarda dolaşırken ilk defa ol 
rak Tavusa rast geldi. Kız Mu 
kalinde korkusu ile büyütülmiif" 

tü. Bu esrarengiz kuvvet:n b• 
zan korkunç bir heyQli., bas 
vahşi bir adam ~eklinde ad•d. 
dolaşmakta olduğu söylen111i~1 

lfis hazan böyle adanm ıssız ytJI 
lerinde dolaşırken Muka!inda te 

ıadüf edeceğini batırma getirir 

lfis 'Adalardaki kadınlar -'': 
sında güzelliğiyle iftihar ohıııe.~"' 
lecek bir kız olarak yetiıın=fl" 
Tavus ta onu görünce kam ad•' 
daki aema kızl.ann~a~ b~~isi ~ı:;; 
dığmı zannettı. lfııı, oyle ıl. \e 
çıplaklığiyle, aanıın eaçlar•f .. 
görünce büyük bir heyecana ~ ., 
pılmaktan kendini alamadı. ~ 
lar, zebunun gümüş tüylerle 0d,., 
lü sırtına dökülmüt olduğuıt det' 
zebu ile kızı ba- v~cud .z~~ııeeri.,i 
diniz. Tavuala lfı~,. ~ıubırl .,Jı, 
gördükkri zaman ıkısı de old 
ları yerde donub kaldılar. 

iıct~ Aradan br 'ki hafta geçt il" 
sonra Tavus lfise ikinci def• :.,, 
rak rast geldi. Tavm o za.Jll ııt' 
kadar o uzak ve yüksek adi ~el 
takasında araaa sırada muka 1'•t 
annelere tesadüf etmişti. f.a ot'" 
sema kızlarından h1ç lirisiJU ~ 

.. . . E kııhl larda gormemı~tı. sasen 
1
,. 

orlarda dolaşmaları yuakti·· bal' 
vuı, zebunun pembE" renk_1 t" 
run deliklerini, gümüt ~ib~:iiJ' 
layan derisini, kız viı~~ ttA~ 
bakır rengini deniz gıbı ıH " 

' ht• 
gözlerini, saçlarınm :sarıt•ll ,_.st 
nı görünce gözleri kamat•Y0 ~ 
gibi sağ elini gayri :htiyari • 
rine doğru götürdü. V" 

Bugüne kadar gelip ge~7ffl',
diseleri nazan dikkate al. ı ,_tıi• 
takdirde Tavusun adada bı~.,.ıs' -
bayatı sür.düğünü kabul ef ,,-

miz lazım geleceğinden kıs•~ 
rür görmez nasıl baştan 9d""İ' 
olacağını kolayca tasa'V"ur :

1
d-' 

lir~z. Bahusus lfisin ona 111 i' ~ 
ukuyucu b!r nazarla ba~~ıaı1' 
bu bakışla Tavusa: "Be~ı ~ 
et!.,, "Fakat beni hi~bır ,, ;,ti" __ ..... 
mağlub edemezsin!.,, et~·"' 
d1ği düşünülürse!. 

'(De 



Soyadı 
Soyadı nizamnames!nin Devlet 

, . ından geçerek meriyete gir
i yazmış, nizamnamenin o -

larnnrz için lüzumlu olan ilk 
lanm dünkü sayımıza koy

uk, nizamnam.enin alt tara. 
da buğün yazıyoruz: 
'1anuna aykın adlar 
Ita.nuna aykırı bir ad takanla-

' ldlan kaymakamların, valile
ernr! ile cizi!ecek, yerlerine 
ferh ile yenileri yazılacaktır. 
Soyadında ortaklık 

• llir ıoyadında ortaklık, ancak 
•oydan gelenlerin hakkıdır. 

&oydan olmıyanlar aralarında 
salar bile o adda ortaklık e

ezler. 
~· zamnamenin 14 üncü mad • 
'ndeki bu hüküm kanunun ru
a dayanmaktadır. 
8undan başka, birinin aldığı 

• ıoyadını, o adı alanın bulun • 
fo köyde, yahud kasabada, 
ud şehirde oturup da kendi so
dan olmayanlardan b"ri de a
az. 
!lir köyde, b:r kasabada, bir 
irde bir adı birkaç kişi kendi. 
böyle soyadı yapmı~sa, bu adın 
!anılması hakkı, resmi makam

ilk miiracaat edene tanına -
n<lan öhürler:ne adlarını de -
'riniz denecektir. Değittir • 

- en olursa adlarına (büyüle, 
iik z1bi bir sıfat veva her han-
bir ek eklenerek öbürlerinden 
d etf rilece!dir. 
~·rçok nüfuı da:relerine ay • 
tş olan t1ehirlerde nüfua daire
in herbirinin ımm içnde 
an yer bir kaaaba sayılacak-

~ ~alnız ayni soydan birin:n bir 
de tescil ettirdiği soyadı, o IOY· 

" olanlardan baska yerde bulu-' ~ ·~t tarafından taşınabilecek • 

• • • 
nızamnamesının esasları Deni%yolları 

t!r. Onlar için 15 inci maddenin 
koyduğu bu mecburyet yoktur. 

Kim aoyadı aeçebllir? Kimler 
kfmin aoyad:ar1nı ahrlar? 

Nizamnamede 16 mcıdan 31 
inciye kadar olan maddeler bu ko
nuya aynlmı§tır. Bunlan olduğu 
gib! alıyoruz: 

16 - Nesebi sahih olan çocuklar, 
babalarımn soyadım taıırlar. Nesebi 
ıahih olmıyan çocuklar, analannrn 
soyadını takıDJTlar. Ancak bu çocuk
lar 'babalanmn tanıması ile veya haki
min karan ile babanm ıoyadını alırlar. 

17 - E vlid edinilen çocuk, evlid 
edinenin ıoyadmı taıır. Evladlık mu
kavelesi bozulursa kendi babasının ıoy• 
adını alır. 

18 - Kadm evlenince babaıınm 
soyadını bırakıb kocasınm ıoyadırw a -
lır. 

Kocası ölen kadın iıterse kocasının 
soyadını kullanmakta devam eder, is • 
terte babasının soyadına döner. Ba • 
basının soyadma dönmek iıtiyen kadın 
bunu bir yıl içinde nüfus kütüğüne 
yazdmnağa mecburdur. 

19 - ~vlenen dul, evlendiği giin • 
den itibaren yeni kocasının soyadını •· 
lır ve eski kocasının soyadına bir daha 
dönemez. 

20 - Evliliği bozulan veya botanan 
kadın, bozulma veya bopnmadan son· 
ra bu kocaımm adını kullanamaz. 

21 - ister babasiyle birlikte, ister 
ayrı yaııyan 'baba, reıid olmıyan çocuk
lan için soyadım seçer ve nüfus kütü • 
ğüne ve doium klğıd!anna yazdırır. 

Bu çocuklar bu adı kullamnağa 

mecburdurlar. 
Mümeyyiz olan reıid, soyadınr seç

melde serbesttir. 
Evli kadın!ann soyadlanm kGc:alan 

seçerler ve nüfuı kütüklerine yazdı
rırla. 

22 - Evlllliin feshi veya boıanma 
haDerinde çocuk anasının yanında bile 
olsa çocuklara soyadı seçme hak ve va· 
siEesi ..... nındır. 

23 - Baha ölmüt •e icarın men -

yet altında bulunuyor ve evlilik de de
vam ediyoraa çocuklara soyadı takmak 
ve nüfus kütüğüne yazdırmak bak ve 
vazifesi anaya geçer. Ancak babasının 
kayiJ ettirilmit soyadı varsa, ana bunu 
deziştiremez. 

24 - Babanın ölümü ile ana evlen
miı -.eya baba alal hastabiı ve akıl 
zayrflıiı yüzünden vesayet albna alı • 
narak ev!ilik zeval bulmuı ise ~k • 
lara ıondı seçme ve nüfuı kütüjüne 
yazdırma hak 'Ye vazifesi babanın kan 
hmmlanndan en yalan erkeie Ye bun· 
lann en yqhsma 'Ye kan hmmlanndan 
reıid erkek yoksa vasiye aid olur. 

25 - Akıl hastalıiı ve akıl zayıflığı 
yüzünden vesayet altma alınımı olan 
reıidin soyadım babası, yoksa anuı, 
o da yoksa vasisi aeçer ve nüfua kütü· 
ğüne yazdmr. 

26 - Bir evde yapyan öz, övey 
ve kayın (ana, baba, büyük ana, büyük 
baba ve kardeılerinin) ve diğer kan, 
civar ve sıhri hısımlann aoyadlannı 
ıeçtirib nüfusa yazdırmak vazifesi aile 
reisine aittir. 

Bu akraba!ardan 'bir soydan olma • 
yanlara aynı ıoyadı takılmaz. 

Bu akrabalardan rqid olmıyanlann 
ve akıl hastalıiı 'Ye alal zayıflıiı dola· 
yısiyle vesayet albnda bulunanlann 
soyadmı takmak hak ve vazifesini ta• 
fryan baflca kimse yaksa bu aile reisi 
bunlann ıoyaduu vazifeli memurlara 
seçtirib nüfuı kütüğüne yazdırmak Ü • 

zere takı'b eder. Ancak bunlardan re
tid olmıyanlar, rüıüd yatma girdikle • 
rinde ve hastalar iyilqtiklerinde mah· 
kemeye müracaatla bu adlan defiıtire
'bilirler. 

27 - Bahası, anası, 1-ba tarafın. 
dan erkek kan hısımı ' ohmyan nya 
olub da alal hastalıiı ve akıl zayıflığı 
yüzünden vesayet altında 1Jalunan kü • 
çüklerin soyadım vaıi1eri ~er ve nüfus 
kütüiüne yazdırır. 

Aym wzi,..tte olutt akıl Jıutalıiı 
ve akıl zayıflıfı yüzünden vesayet al • 
tında bulunan reıidlerin de ıoyadını 
vasileri seçer ye nüflla lriitüiüne yaz
dlnr. 

memiı olursa ve yahud baba akıl haı· 28 - ~nası ve babaaı ve baba ta· 
talığı ve akrl znyıeığı yüzünden vesn • rafındıın el·kek kl:\n lmnnı ve vasisi 

bulunmayan veya ana11 ve babası belli 
olmayan çocuklann soyadlanru köyler· 
de muhtar ve ihtiyar heyeti azalan ve 
mahallelerde belediye mümessilleri 
kayırıakam1ann ve viliyet merkezlerin
de valilerin muvaf akatlni alarak seçer
ler ve nüfus kütüklerine yazdmrlar. 

29 - 27 ve 28 İnci maddelerde 
yazılı çocuklar, rü§üd yaıma geldikle
rinde kendilerine tak1lm11 aoyadlannı 
mahkemeye müracaatla değittirebi

lirler. 

Kaymakamın,Valinnln hakkı 

Yukariki maddelerde aoydan 
olanlara kanunun verdiği hakkı 
kullanma yollan gösterilmiftir. 
Eğer bunlar bu hakkı kullanmaz
laraa o valc~t 30 uncu madde kay
makamlarla valilere bir bak ve
riyor. Diyor ki: 

iŞLETMESi 
Acenteleri KarakOy • KOprifba~ 
T'el.4236~ - Sirtecı Mühürdarzade 

Han Telefon 22740 

Iskenderige Yola 
KARADENiZ Vapunı 25 

Birincikinun SAl.I 11 de İı · 
kenderiye'ye kadar. (8633) 

Karadeniz Yola 
EGE vapunı 25 Birinci ki -

nun SALI ıünü saat 20 de Ri • 
zeye kadar. (8693) 

İstanbul ikinci iflas memurlu • 
ğundan: 

Şişlide izzet Paıa. sokalında 
Mobilyacı J. Virqiçin alacaklıla
rile yaptığı kongordato taadik ve 
mahkemece ifliım kaldmlmasma 
karar Teri1mit olduğu ilin olunur. 

Yeni Eserler 

2 - 7 - 1936 aiinlemecine kndar 
kendilerine aoyadı seçmiyenlere vali ve 
ya kaymakamlar veya bunlann memur 
edeceği kimseler tarafından aoyadı 
seçilib nüfuı kütüklerine ve doğum ki· 
ğıdlanna yazdınlır ve bu suretle ıeçi- I• J>b w Yana 

len soyadlarnu bu kimseler kullanmağa I• TenıQme 1ddUı'* • 
mecburdur. Safi 17 

Anla,amamazhk 
Sen seçeceksin, ben aeçeceğim 

diye b~r aoydan olanlar•arasmda 
bir anlatamamazlrk ç.ıkaraa bunu 
da nizamnamen:n 31 inci madde- ı 
ıiyle hallediyoruz. Madde §U· 

dur: 
"Soyadı kanunu ile 'bu nizamname • 

ye l'Öre hatka!anna ıoyadı seçmekte 
kendilerini haklı görenler arasmda çı • ! 
kacak ihtitaflar, kazalarda kaymakam • i 
lar ve viliyet merkezleri ile bu merkez· 
tere bailı köylerde valiler veya bunla· 
rm memur edeceii kimseler tarafından 
katiyetle haDolunur. 

N"zamnamenin 1iunt-lan sonra -
ki maddeleri daha çok soyadının 
yazım İ§lerine dokunur şeylerdir. 
Onlar JDemurlara resmen teblii 
edilmit olacağından yazmaya lü-
zum görmüyoruz. 

• 

Aıldn Llene 
Supbi Nuri 

istatistik 

ı.taôal - 19M 

Flab 30 Kuru, 
Dağıtma yeri: Val<it Matbaaaı 

~~~!!!!!!~~~!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!~!!!!!!!~~~!!!!!'!~~(%1 tlüncl Ttıtrln l'.Ul saJ.IQllJ'llp 1ıert ~or.) ~!!!l!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!-l!!l!ll!!l!!-m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!lll!!l!!!!IB!l!l!!!!!!!l!l!9!l!l!!l!mllll!!ll!!!!!!!!~l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
• .. - .. -......- .w .. 

Oz Tür1içe l<artılıklar 

icmal, 1. Kısaltma, 2. Top. 
lama. 

lcmalen, Jos.-ıc:.a 
icra, 1. Yapma, 2. Etme, 3. 

Kılma, 4. lşi yer:ne getirme. 
icra etmek, 1. Başanuak (Mu

vaffakiyetle icra man.) 2. Becer
mek, 3. Kılmak, 4. Onarnıak, 
5. Yapmak, 6. Yerine getirmek. 

icra ettirmek,, t. Yaptırmak, 

2. Kıldırmak. 
İcra olunmak, 1. Yerine gel

mek, 2. Yerini l;ulmak, 3. yapıl -
mak. 

içtihat, 1. Duruşma, 2. Dil -
lllÜcede çarpışma. 3. Düsücede du
ruşma, 4. Yeni düşüceler çıkar
ma. 

Jçt:ma, 1. Toplantı, 2. Yığıl
ma, 3. Bir araya gelme, 4. Der
nek. 

içtima etkem, 1. Birikmek, 
2. B'rleşmek, 3. Bir araya gel • 
mek, 4. Toplanmak, 5. Ukuş -
mak, 6. Uşrn~k, 7. )'.ığrlmak. 

içtima mahalli, mec.ma, 1. 
Dernek, 2. Eğlek, 3. Toplak. 

İçtinap (etmek), 1. Azrrgan. 
nıak, 2. Korkmak, 3. Çekin
mek, 4. El çekmek, 5. Geri dur
nıak, 6. Sakınmak, 7. Urlonek, 
8. Irak kalmak, 9. İrkilmek, 10. 
kaçınmak. 

fçtisar (etmek), 1. Korlana. 
;rtıak, 2. Ken<!dne güvenmek, 3. 
~tılmak (Korkmadan atılma 
lnan.) 4. Gözüne almak, gözüne 
&ldmnak. 

idam, 1. Asma, 2, Ortadan 
kaldırma, 3. Öldürme, 4. Yok 
etme 5. Yokluğa göndemıe. 

idam etmek, 1. Asmak, 2. 
Boynunu vunnak, 3. Ortadan 
kald:crmak, 4. ·Öldünnek, 5. Yok 
etmek. 

idare, 1. Çevirme, 2. Dolaş -
tınna , 3. Döndürme, 4. Kullan
ma, 5. İşletme, 6. Becerme, 7. 
Yapma, 8. Dirlik (Maişet man.) 
9. Geçinme, 10 Kullanma, 11. 
Tutum, 12. Türe, 13. Yetme. 

idare etmek, 1. Becermek, 2. 
Başarmak, 3. Başa çıkarmak, 
4. Buyurmak, 5. Çevirmek, 6. 
Döntlürmek, 7. Evirmek, 8. E • 
virip çev:rmek, 9. Geçindirmek, 
10 Kullanmak, 11. Tutmak. 

ldarei aktah etmek, 1. Tokuş. 
mak, 2. Une içişmek. 

idareli, 1. Becerikli, 2. Çev. 
rinti, 3. E!Yerişli, 4. Evcimen, 
5. Tutumlu. 

Hüsnü idare, Güzel kullanma. 
Jddia, 1. Direniş, 2. Daya

tış. 
ldia etmek, 1, Atmak, 2. De· 

mek, 3. Diremek.· 
lddihar etmek, 1. B"r:ktiımek, 

2. Saklam::ık. 3. Yığmak. 
ideal, Ulkü .. 
ithal (etmek), 1. Girdirmek, 

2. tçeri koymak, 3. Karıştırmak, 
4. Sokmak, 5. Tıkmak. 

ithal olunmak, tçine sokul -
mak. 

ldlil .(lzlAl), ı. Azdırma, 2. 

' Öz tür1Cçe liar}tlıt(Tar · 

mak, 3. Tunınrnak. 
Hüzn, (Hüzün, 1. Beyret, 2. 

Bosuş, a. Bun, mun, 4. Bunuz, 5. 
Gönül darlığı, 6. İç üzüntüsü, 7. 
Karanğlığ, 8. Kaygı, kaygu, 9. 
Kunuğuş. 

Hüzün iras etmek, Yalkulamak. 
Hüzünlemek, Sürilmek. 

1 
Jhlil, Sidik yolu. 
lktıfa (etmek), 1. Ardına düş -

mek, 2. Ardınca varmak, S. Arka
sından gitmek, 4. İzine uymak, 5. 
Uymak. 

lrgat, 1. Emekçi, 2. Irgat, 3. lş
çı. 

Irk, "(Damar man.). Damar. 
Irk, ("Race,, man.) 1. Kök, (A· 

sıl, menşe man.) 2. Oymak (Ka • 
bile man.) 3. Soy. 4. Uruk, 
(Irk) m cemi (Soylar) (soylar 
soplar), (kökler), (damarlar). 

is'at (etmek), 1. Ağdırmak, 2. 
Yüceltmek, 3. Yükseltmek. 

lsfırar, Sararma. 
lıga (emek), 1. Dinlemek, 2. 

Knlak asmak, kulak vermek. 
Iskat, 1. Aşağı atma, Düşünne, 

2. Ort.adan kaldnına. 
Iskat etmek, 1. Aktarmak, 2. 

Aşağı almak, aşağı atmak, 3. Dü • 
şümıek, 4. Ortadan kaldmnak, 5. 
Sırtından atmak, 6. Uzerinden at
mak. 

Jakatı cenin, 1. Çocuk düşür • 

mek, 2. Kulun atmak (Yalnız at -
larda kullanılırmış). 

lılah, 1. AIIŞtırmak 2, Çeki dü
zen verme, 3. Düzeltme, 4. Düz • 
gün eyleme, 5. Düzme, 6. Eyü ey • 
leme, 7. iyileştirme, 8. Onarma. 

Islah etmek, 1. Dölendirmek, 2. 
Düzeltmek, 3. Eyiletmek, 4. iyileş.. 
tirrnek, 5. Onannak, 6. Onatmak , 
7. Onduıınak, 8. Sağlamak, 9. 
Yoluna getirmek. 

Islah olmak, 1. Düzelmek, eyi • 
!eşmek, 2. Onmak, 3. Onulmak, 4. 
Yoluna girmek. 

Islahı beyn, 1. Anl~tmna, 2. A· 
ra bulma, 3. Banştırma, 4. Uzlaş .. 
tınna. 

lslahı hal etmek, 1. :Knnrnak. 2. 
Düzelmek, 3. Uslanmak, 4. Kö .. 
tülükten vazgeçip adam olmak. 
5. Yola gelmek. 

lalahatperver, Düzeltmeyi sıe • 
ven. 

Israr, ı. Ayak basma, 2. AyalC 
direme, 3. Direnme, 4. Dunna, 5. 
Ustiine düşme. 

lsrar etmek, 1. Ayak diremeK, 
2. Davanmak, 8. Dayatmak. 4. 
Diren"mek. 5. tlstelemek, 6. Ustü
ne sfüınek, 7. Ustüne vannak. 

Ist•fa (etmek), lşten el cek"' 
mek, işini gilcünü brrakmak. (Öte· 
ki m~nada) : Heps1ni almak. 

htrrap, 1. Acı (Elem man.) 2. 
Acık, 3. Acıma., 4. Ağrı (Veca 
man.) 5. Ağrrrnft, 6. Sıkıntı. 

lsbran duymak,, lstırap çele• 
mek, 1. Boğunmak, 2. BunalmalC, 

- -
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f endik Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürliiğiindeil: 

lt:itanbul Belediyesinden: Tercümanlar için verileceği 6 -
J2 - 934 denberi gazetelerle bildirilen dersler 25 - 12 - 934 
Sa~ı gtinü snbnhleyin dol.."Uzda başlıyacaktır. Seyyr.h gezdirmeyi 
kendilerine İ§ edinerek olanlar bu derslerin hepsinde bulunmalı· 
Jır!ar. Dersler kapandıktan sonra {1935) yılı içinde hiç kimseye 
terrümanlık vesikası verilmiyecek, yesikası olm~yanlar da seyyah 

gezcliremiyccektir. (8694) 

Istanbul Acentahğı 
Liman han. Telefon: 229.ô 

l\1udanya Yolu 
Bir vapur ..;uma, Pazar, Salı 

Ba, 

34 
2 
3 
1 -40 

Kasap lak Kovun 

" 
Koç 

" Malak 

tt O.üz 

Yelcua 

Mukaddema Maltepe (Haydarpaşa) Gülsuyu caddesi 9 nu
maralı hanede mul.im iken balen ikametgahı mcçh-:.!l bulunan 
Ali Efa:ıdi oğlu Gelib Beye; 

1ST AN BUL lKlNCl iCRA MEMURLUc1UNDAN: 

günleri ıaat 9,30 da ve Pertenıbe 
günü saat 9 da Tophane nhtımın -
dan kalkar. 

Perıcmbe postalan ayni gÜnc!e 
Mud:ınyadan saat 14 te lstanbula 
döner. 

Pendik Bakteriyolojihanei baytariai hayvan'arından yu -
karda sayısı gösterilen kasaplık hayvanlar pazarlık suı cıiyll 
26 - 12 - 934 te çal"§amba günü aaat 14 te müeneaede satıl•• 
caktır. Gö~ek isti yenler h '!r ıün satın alınak istiyenler yazıl.si 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretiyle mezkur Sandık ida. 
ZAYi gün ve aaatte müesseseye geimeleri. ( 8036) 

Ki is gümrü~ünden aldığ:m 
1 270779 1298 num!l.ra1 ı 8 tetriniev • 

~~~~~--~~--~~~~----~------~~___.-/ 
r~~r, .Jen 8 - 9 - 932 krih ve 55492 numaralı senet mu

cr.lince istikraz eylediğiniz yirmi liranın tesv~re edilmemc.,i ha • 
.. scbiyJ~ meblağı n:ezhur ~orcur.uzun yti~ :ie dokuz faiz ve y~zde 
ı..ç komu;yon \'e faız komısyon ve masarıf yekunundan yüzde iki 
buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili husu
sunun temini zımmmda merhun bulunan bir roza menekşe, 

1 
vel 934 tarihli bir lota. manifatura 
makhuzu:ıu zayi ettim. Y eniaini a· 
lacağrmdan mezkilr makbuzun kıy 

1935 l\1atbuat Almanağı çıktı 

~crn v_e_I~laıı k~r.ununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çev· 
rılmesı ıçm daıreye m ·:racaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık 
idaresi tarnf ından taleb edilmesi üzerine ol baptaki maddei ka • 
nuniya cfoiresinde tanzim ve berayi tebliğ mübasirine tevdian 
tar:ıfıwza aönderilen öd.eme emri zahrma müh:::.sirinin vermiı ol
d ,ğu m~!"ruhatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildiri! • 
l"lİŞ olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ila
n::m tehi" ~i tekarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 934/ 
. 2016 dosya numarasiyle müddeti muayyenei mezkure zarfında 
ıcramn durmasını mutazammin ıifahi veya tahriri olarak bir iti-
ra ~1 k"nvnt serd veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde 

müddeti mezkUrenin hitamını müteakip berveçhi talep merhun 
mücevheratımzın paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı ic -
raiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı mal\ımunuz ol
mak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bu
lunmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (8681) 

~ '~, ı J.":.i;cW.;.'.,..,.l..,,ı_., ·~.:,; ... ' r' :_ •. 

1935 Yılbaşı Piyangosu 
Büyük ikramiye ( 500,000) liradır. 

Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşam1 olacaktır. 
Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (10) liradır. 

Hemen bir bilet alın1 z. 
. S· · ..... · ,~, .• ~, ~'f!.A..i,' ,,. •., . : .·. 

meıti olmadığı ilan olunur. 

Kilis: Manifatura tüccarı 
Zeki Ayintabi .. .. ~ 

Be~ikta~ malmüdürlüğünden 5233 
,iva numarası ile aldığIDJ 5152 ku
rut maaı cüzdanım ile tatbik mü • 
hürümü zayi eyledim.Yeni cüzdan 
alacağımdan ve mühür hakkettir -
diğrmden eskiıinin hükmü olma - ı 
dığı ve hiç bir kimseye vekaletim 
olmadığı ve bu mühürle hiç kim • j 
seye bir gOna borcum bulunmadı· ı 
ğr ilin olunur. 

Bebekte kilise sokağında ( 4) nu 
maralı hanede Edirne tapu mü· / 
dürlüği.inden mütekait Abdullah 

1 1hsan içindekiler 
Fatih Sulh 3 üncü Hukuk hakim 1935 de neler olacak? • Yarınki harb • Eıki ve yeni ıazetecili1' 

liğinden: . lktıaadt buhran ne zamana kadar sürecek? 
Aksaray Valde Camii kart11m • Abidin Daver, Ahme4 Bl4ayet, Erctlmend Ekrem, ımı.b.arrem Feyd, Belik ~ 

da Süreyya Bey kahvesine bititik Selim Sırn'nm yazılar. 

3 numaralı hanede bulunan müte- Kültür, ııhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahisleri, a111eli 
veffa Ziya çocuğu Turbana ayni hayat bilgileri, faideli malUnıat, hanmılara el itleri ve aaire ve t&" 
hanede oturan~casr Mesut be - !re, mtıkemmtt btr Ulkflfu"'"vl"mulltır 

yin 22/ 12/934 tarihinden itibaren Her kitapçıda bulunur. 

~~hyine~ildiiilb~~u~3~I~---•••••••••••••••••••·~? 
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Oz TürlCce 1Car$rhklar '5z TürlCçe lCartılıklar 

3. Acı duymak, ağrı çekmek, 4. 
Yanmak, 5. Yanılmak. 

Istırap vermek, ı. Acı, 2. Ağn, 
3. Sızı, 4. Sıkıntı vennek, 5. Bu _ 
naltmak, 6. Uzmek, 

lGtırar, 1. Gönensiz olma, 2. Sı· 
kı~a, 3. Zorluk, zora gelme, 4. 
Sıl·ılma. 

lstıtla, 1. Duyma, 2. Anlama, 
a. Öğrenme, 4. Çakına. 

ltma, 1. Kandırma, 2. Doyur -
ma. 

Itnap, 1. Bıktmna, 2. Çekme, 
çekip uzatma, 3. Dırdır, 4. Geveze
lik, 5. Sözü uzatma, 6. Usandırma, 
7. Şişirme, 8. Traş, 9. Uzatma. 

ltr, (!tır), 1. Gül damlasr 2. Gü
zel koku, 3. Koku, 4. Kokusu gü -
zel, 5. Y~l bir çiçek, 

Itrivat, 1. Güzel kokular, 2. Gü • 
zel kokan nesne Ier. 

i 

lane, 1. Y ardını, 2. Yararlık, 
iane vermek, 1. Y ardnn etmek, 

2. Yararlık etmek. 
la-re, Eğreti verme. 
iare etmek, 1. Eğerli vennel<, 

2. Onıncuklamak, 3. ödünç ver .. 
mek, 4. Borç vennek. 

laıe, 1. Bakım, bakma, 2. Bes -
lemek, 3. Geçindirme, 4. Ya§atma, 
5. Yedirip içil1)1e. 

iaşe etmek, 1. Bakmak, 2. Bes -
lemek, 3. Geçindirmek, 4. Yaşat -
mak, 5. Yedirip içirmek . 

laıe memuru, 1. Aşlıkçı, 2. Ye
dirme, icinne işlerine bakan.· 

lbi (etmek), 1. Geri durmak, 2. 
Onamaınak, 3. Yığlmma. 

ibadet, 1. Kulluk etme, 2. Ta • 
pmmak, 

ibadet etmek, 1. Tapınmak, 2. 
TamY'ak. 8. Kulluk etmek. 

lba.dethane, 1. Burkat, burkat
hk (Putlara tapanların ibadetha -
nesi) 2. Tann evi, tapma yeri. 

Jade ı. Geri çevinne, geri dön- lbaha, Yasaihkaldmnak. 
ai.irme,'2. Geri venne. 3. Karşılık 1 ibare, Yazr, Tüm söz. 
yanma. 4. Aktarmak. lb'as (etmek), l. Göndennck, 

iade etmek, 1. Aktannak (Geri göndertmek, 2. Yollamak, çıkar· 
df'ıırfünnek, geri çevirmek man.) mRk: diriltmek. 
2. neri döndürmek, sreri cevinnek, tb 't (etmek). 1. Iraklaştırmak, 
yP.ri rröndermek. 3. Geri iletmek, 2 T.Tzaklaı:;tınnak • 

4 <;eri verm k, 5. K~rş:rlık yap • lbate. 1. K onrlunna, 2. Yerleş -
tin-ne. 3. Ev bark venoo. 

Jl1'11kde· afjvet ı. On;tlma, 2. ibate etmek. 1. Colrramak. 2. 
a 

1 
' Tü" tmk4Y t"'11 lme, 3. l ·olma, 4. S "lama Kondurmak, S ne e · · er-

Ei. c: .. n-ıaml~ma. le frmek. .. 
tadeıi R.fivet etnıek 1. n·ncel· ı JJ.ıcal, 1. Ünlemek, 2. Yuksclt ·-

mek, 2. İyileşmek, 3. Onulmak. mek. 

-134-

ibda, 1. Belürtme, 2. Türetme, 
3. Göründünne, 4. Yoktan var et • 
me .. 

ibda etmek, 1.Belürtmek, 2. Çı
karmak, 3. Dürtmek, Tfu·etmek, 4. 
11ki türetmek, 5. Yaratmak, 6. 
Yoktan var etmek. 

iblağ, ı. Çıkarma, 2. Değirme. 
3. Doldurma, 4. Ulama, 5. Yetir -
me. 

lblağ etmek, 1. Bildirmek, 2. 
Çıkarmak, 8. Değirmek, 4. Dol· 
durmak (Bir sayıyı daha büyük 
bir sayıya çıkannak man.) 5. Er • 
dirmek, 6. Eriştirmek, 7. Gönder
mek, 8. Tigiirmek, 9. Vardrrmak, 
1 O Yetiştirmek • 

ibra, 1. Borçtan kurtarma, 2. ni
şiği kesme. 

ibra etmek, 1. Borçtan kurtar -
rnak1 2. Ili~iği kesmek. 

ibram (Etmek), 1. Ayak dire -
mek, 2. Basmak, 3. Sıkrştırmak, 4. 
Ustüne varmak, 5. Ustüne düş
mE>k, üzerine düşmek, 6. Zorla -
mak. 

İbret, Örnek göstermek. 
ibre, iğne. 
lhrik. 1. Snkab, 2. Çömçü. 
İbzal, 1. Bol vermek. ?.. Çok 

vernıE>k, 3. Çoğaltmak, 4. Esirge
memek. 

lcr: bet. 1. Gelme <Davete icabet 
= r,ağnlışa ~lme.) 2. Uyma 
0

(knbul ve is'af man.) 3. Uyu.ver -
tnıe. 4. Boyun eihne. 

lr..abet etnı.ek. t. '1elmek, 2. 
Uymak, 8. Uy vennek. 

icap (Lüzum man.) ı. Çıkar, 
2. Çıkar yol, 3. Gereklik. 4. Ya· 
tım, 5. Yararlık. 

icap etmek, 1. Çıkmak, 2. 
Gerekmek. 

lcaıbmca, 1. Geregince, 2. U· 
yarınca. 

icap (Teklf man.), 1. Dileme, 
2. tleri süııne, 3. Verme. 

icap ve kabul, 1. Alma ver • 
me, 2. Kanışına (Uzlaşma man.) 
3.Uyuşma, 4. Uzlaşma. 

icap (hayret verme man.), 1. 
Şaşalatma, 2. Şaşırtma, 8. Afal· 
!aştırma, 

icar, 1. Aylık, yrllk , 2. Ki • 
ra. 

icat, 1. Bulgu, 2. Buluş, S. 
Düzme, 4. Düzüp koşma, 5. Kıl· 
rna, 6. Kurma, 7. Uydurma, S. 
Yapıp yakıştırma, 9. Yeni çıkar• 
ma. 1 

lcadetmek, 1. Bulma, 2. Bu· 
lup çıkarma, 3. Çıkarmak, 4. 
Düzmek, düzüp koşmak, 5. Kıl· 
mak, 6. Koparmak, 7. Türet .. 
mek, 8. Yaratmak, 9. Yokta.n 
var etmek. 

Fikri icat, ı. Bulma düşünce· 
si, 2. Yaratma düşüncesi. 

tuz, ı.,c:-R ke5lllek 
icaz, ~'\~ak 
icbar, 1. Zorla yaptırma, 2. 

Zorlama, 3. Zora koşma. 
icbar etmek, 1. Sıkılamak, 2. 

Sıkwtıımak. 3. Zorlamak, 
fclaa, Oturtma. 
tema, Toplama. 

-ı35--
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TAKS 
1
CUMHU 

EYDA 

İM'DE 
• 

RIYET 
NINDA 

' 
TiE'nin 

1 
Elektr"k Sergisini 
Ziyaret ediniz. 

Bu sergide e'ektıik ALETLERiNiN EN SON ve 
SEÇiLMiŞ ÇEŞiTLERi ile Zarif A ViZELER ve 
faydalı bayram·l ık hediyelikler bulacaksınız. 

TC!JO.KiVE 

l.\RAAT 
BANK~~· ı 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-IAT-~OJ;R 

Is tan bul 4üncü icra memurluğundan 

Emniyet sandığı namına 
450 lira mukabilinde birinci derecede İpoteki olup yemin!i 

üç ehli vukuf tarafından tamamına 2513 lira kıymet takdir edi· 
lf'n Aksarayda gureba Hüseyin Ağa M. Çıkmaz gümüthane S. E. 
7 Mü. 7. Mü. Y. 13, 15 No.b ma bahçe bir ah,ap evin tamamı 
aç1k artırmaya vazedilmit olduğu~ 28 - 1 - 935 tarihine mü
aadif Pazartesi günü ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde mÜ§lerisi üzerine bırakılacaktır. 
Aksi takdirde en ıon arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 12 - 2 - ~35 tarihine mü· 
tadif Salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapı· 
lacak ikinci açıl( arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muham • 
mt-nenin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde aabf 2280 No.h kanun 
ahkamma tevfikan geri bırakılIJ". Satıı pe§İndir, arttırmaya İ§tİ· 
rak etmek istiyenlerin kıymeti muhanımenenin yüzde 7,5 nis. 
be-tinde pek akçesi veya milli bir bankanm teminat mektbunu ha
mil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu ıicilli ile ıabit olmıyan 

İpotekli alacaklarda diğer alakadaranm ve irtifak hakkı aahip • 
terinin bu haklannı ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddi· 
alarmı evrakı müstibeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren ni· 
hayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazımdIJ". Aksi tak· 
dirde hak1an tanu sicilli ile sabit olmıyan a&tı§ bedelinin pay1at• 

masmdan.hariç kalırlar; müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye • 
den mütevellit belediye rüsumu ve vakıf bor~lan borçluya aittir. 
Daha fazla maliimat almak istiyenler 12 - 1 - 935 -tarihin • 
c!e-n itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurula· 
cak arttırma §art.namesi ile 4/ 934/ 3182 No. lı dosyava miiracaat• 

la mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. 
(8668)' 

Mukaddema Üsküdar Tavuhçubakkal mahallesi Bulgur. 
lumeacit caddesi 3 numaralı hanede mukim iken ikametgahı 
meçhul bulunan Yakub Beye; 

JSTANBUL iKiNCi iCRA MEMURLUCPNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretiyle mezkQr SandılC 

idaresinden 25 - 12 - 932 tarih ve 53062 numaralı ıenet mu· 
cibince istikraz eylediğiniz yirmi ıekiz liranın tesviye edilme
mesi hasebiyle meblağı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz 
ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masarif yekunun
dan yüzde iki buçuk muamele verıisi ve masarifi icraiye ile ma
an tahaili hususunun temini zımnında merhun bulunan bir roza 
dal iğne, icra ve lflaı kanununun 145 inci maddesine tevfikan 

paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı 

mezkur Sandık idaresi tarafından taleb edilmesi üzerine olbap. 
takt maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ müba
tirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrına müba. 
tirinin vermiş olduğu meıruhatta rnezkUr ,mahalde kamet etme
diğiniz bildirilmit olmasına mebni tebliğati mUktaziyenin bir ay 
müddetle ilanen tebliği tekarrür etmit olmakla tarihi ilandan 
it;baren 934/ 5965 doıya numarasiyle müddeti muayyenei mez. 
kure zarfında icranın durmasını mutazammin tif ahi veya tahriri 
olarak bir itirazı kıt.nuni ıerd veya borcunuzu eda eylemediğiniz 
takdirde müddeti mezkUrenin hitamını müteakıp bet-veçhi talep 
merhun mücevheratın12ın paraya çevrilmesi hususundaki mua • 
melitı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınacağı malu • 
munuz olmak ve bu husu5taki ödeme emrinin te1X ği makamma 
kaim bulunmak üzere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (8682) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Tahminen 3000 aded) bot ispirto tenekesi: Paıabahçe fabrika

ımda 

,, 

,, 

500 kilo) çul ve kanaviçe parçası: Cibali Levazım 
ambannda. 

140 aded) birer kiloluk bot eter titeaile 
130 ,, ) muhtelif ebatta bot tiıeı Cibali fabrika .. 

ımda. 

Bu üç kalem malzeme pazarlık suretiyle ıablacağından isteklile

rin 30 - 12 - 1934 pazar günü saat 14 de yüzde 15 teminatlarile 

birlikte Cibalide Levazım ve Mübaya~t Şubeıine müracaatlan. 
(8529)' 

idaremiz için lzmire teslim tartiyle ıahn alınacak birinci 
nev'i Jütten mamul iki buçuk librelik Kalküte mali yüz bin adet 
tuz çuvalının pazarlığı 26 - 12 - 934 tarihine müsadif çar • 
tamba günü ıaat 15 te icra kılınacaktIJ". Talip olanların şartna • 
meyi almak üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün 
,.e ıaatte yüzde 7,5 muvakkat teminat paraıiyle birlikte Cibalide 
l e-vamn ve mübayaat Şubeaine müracaatları. (8337) 

Istanbul Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

htanbul Akşam Kıı Saa'at Mektebinin Beyoglu ıubesinde 

mu . ıedır mütebHsıs ar idares'nde elbise, şap1<a, çama,lf, nakıt 
I ve kurkcü ük a ö yeleri işe başlamışhr. Her güa 9 dan 16 ya 

1 
kadar sipariş kabul o 'unur. Çok yOkaek bir m8tehasa11 tarafından 

kllrkcülük dersi de verilmektedir. Öğrenmek isteyenlerin Tep~ 
baııllPaki mektebimize mllracaaUan. (8622) 
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Yılbaşı hediyenizi henüz intihap etmediniz ise bu güzel eşyalara göz gezdiriniz v~ kararınızı veriniz. Bourla biraderler 
ve Şsı müessesesinden alacağınız hediyeler dostlarınızı ve arkadaşlarınızı herhalde çok memnun bırakacaktır. 

Bourla Biraderler ve Şsı; Istanbul- Ankara- I 

50 ton ham Adana pamuğu Şark Demiryolları 
Askeri F a~rikalar U. Müdürlüğünden: ı LAN 

Yukarıda mıktarı yazılı ve tahmini bedeli 22500 lira olan 
50 ton ham Adana pamuğu 7 - lkincikanun - 935 t "h" d A . arı ın e t. 

keri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komı"sy d • 
onun a tia

at 15 de kapalı zarfla satın alınacaktır. Şartnameler parasız 
0

• 

larak Satınalma Komisyonundan verilir. Taliplerin teminatı mu
vakkate olan 1687 lira 50 kuruş ile tekliflerini havi zarfları yev
mi mezkurde saat 14 de Komisyona teslim etmeleri ve 2490 nu-
maralı kanunun 2 ve 3 üncü madde'lerinin emrettiği vesaiki Iazi-
nıeyi hamil bulunmaları. (8623) 

Kiralık Daireler 
Posta ve Adliye binaı;ma en yakın yerde Ankara cadtlcsin

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

.. V AKIT idare evine müracaat .. 

2 

1 lkincikanun 1935 tarihinden 

itibaren, mutat olarak lstanbuldan 

saat 15 te kalkan, 28 N o. lu trenin 

tarifesi a§ağıda gösterildiği gibi 
tadil edilmiştir: 

İstanbul 
Kum kapı 

Yeni kapı 

Samatya 

Yedikule 
Yeni mahalle 
Bakırköy 

Kalkış: 15,30 

" 15,38 
,, 

" 
" 
" ,, 

15,41 

15,45 
15,49 
15,56 
15,59 

Yeşil köy Varış: 16,06 

lstanbul, 20/XII/ 1934 
MUDURlYET 

.,,, • .... .... • ,,.. J • • •••••••••••• :: ::::::~::ı1a::nr:::=:::n:::::::::::::::::::::::::::·:: 
H Diş hekimi !! 

Galata 

Kilo 

ithalat gümrüğü 
çevirgenliğinden; 

31 Domuı suçu~u 
20 _ 12 - 934 den itibaren açık arttırma usulü ile satılık

tır. isteklilerin 25 - 12 - 934 Salı günü saat 16 ya kadar Sah§ 
Komisyonuna gelmeleri. (8575) 

I ~~ Hüsnü Mustafa ~~ : 
1 ~a lst. Aksaray Valide cami 5;1 
H karşısında ji l 
····························-···:····· ... ::::r. ·-·--··· ı ································· ···-···· ............. . 

Sahibi: Asım Us 

Neşriyat müdürü: REFiK AHMET ı 
1 
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